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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
6 

12 
n 

Kuruş 

.t50 
850 

1500 

Ecnebı memleketler için 
l:l ayl ığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbül deiildir. 
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Yıl 1, S•ıyı: .:ını 

IÇIND~KILER: 
a) Münaka,.alar 

1 - Erzak, Zahire, Et, ~ebze v. s. 
-

Taze mevsim sebzesi (temdid) (Ankara 

Hukuk Fakültesi) 

S d 
~ • 2·>00 k (temdid) (Polatlı) a e ya5 ı. ~ • 

i9<~-37 ı 2 
26-3-37 16 

2 
1 

N f. · l · Malzeme, Harita 
t t Tamirat a ıa ış e_rı~, --------nşaa, • _ 

G 1 b 
. taokulu tamiri (lst. Nafıa Müd.) 8-4<J7 lS -

3 

e en evı or ··k sf it ose 
Fi · ıı· k yolunda 2500 rn.ıı a a ş orya ı ısa • .. " 

inşaatı (lst. Nafıa Müdurluğu) . 

E d 3 - U Müfet. grup ınşaatı . 
rzurum a . ncu · 
(Nafıa Vekaletı) . · · ı · 

M il. rn ktebi yapısının bıtırı mesı 
F.rzurum ua ım e • 

(Erzurum Vl\liliğı) f 
k f S salonu ve te er 

r . " u·· nde spor ve on era n .. 
ı:.mınon · · B k ) 

ruatı binası inşaatı. (lst. Halkp.ı.rllsı aJ 
Kınık Belediyesi şehir haritası (65 ha) (Kınık 

Belediyesi) b" 
" . d k' Tophane ınasının 

lsliim eserleri muzesın e 1 

tamiri . (Asarıatika Müzeleri) . . 
Harp okulu bulaşık yıkama mahallerının ve 

fayans döşemesi işi (tehir) (MMV) 

12-4-37 14 

12.4.37 ıs 

4. •.37 14 - \ 

Y •I 37 16 -

:~-4-37 15 

7.4.37 14 

24·3-37 11 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.ı. 

Arka çantalık bez: 32000 m. ( MMV) 
Yazlık elbiselik bez: 250-3S0000 m. (MMV) 
Pamuk: 6800 k. (Jandarma G. Komut.) 

7-4-37 14 
7.4.37 15 
S-4-37 15 

4 Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Çift devirli tipo makine!lı: 1 ad. (Devlet Basım· 
evi Direktörlüğü) 6-4-37 14 

Muhtelif cins kiğıd (lst. Belediyesi) 29-3-37 14 

5 Kereste - Tahta v. s. 

Kestane telgraf diref: 113 ad . (lst . PTT Müd .) S 4 37 14,30 

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

K k k
.. Ü ..• 42850 k. (Sıvas Öğretmen okulu) 24·3-37 14 

o om ru. · · 26 3 '17 15 -
Vakumyağı: 70 teneke (lzmit Bcledıyeıı) • •• 

7- Müteferrik_ 

Kaulin kumu: 5 ton (Askeri fabrik .) 

Matara (yerlı): 12000 tane (MMV) 
Çelik parlak halka: 660110 ad . (MMV) 

b) Müzayedeler 

1- Müteferrik: 

25-3 37 14 
5-4-37 l 1 
5.4.37 11 

- - 1. klik• '>803 k. (lıt. Gümrü· 
Pamuk çanta ve ışe • - 8·4-37 12 -

ğÜ Müdürlü~ü) (İ ' t Asi 2nci 
A ı f · ~O tane s • · 

Yan2'ın ıöndilrme a e 1
' 23 .3.37 10 -

Ticaret Mahkemesi) .. ..k Muhafaz. Komut) 26-3-37 IS -
Deniz motörii: 4 tane (Gumru G"mr BM ) '.26-3-37 14 -
ipek menıucat 7050 le. (l~_t. uŞ b) ' 26-3-37 
Kurban derileri (THK. Duzce u · 2 

a) MÜN AK ASALA Fi 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebz~: 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 

1 cak olan taze mev· 
Mayıs 937 nihayetine kadar a ına ld ğundan istek· 

sim sebzesinin ihalesi 1 O gün uzatılmış. 0 
tlu birlikte 29 

ı'l · 78 l' 26 k kkat temına a ı erın ıra uruş muva F k" lteye müraca· 
mart 937 pazartui günü saat 12 de • u 
atları . 

l Komiıyonundan: 
Ankara Levazım Amirliği Satına ma 

'h . için 15 Mart 937 
1 - Polatlı garnizon kıtaatı ı tıyacı k'lo sadeyagı-

pazarteai günü münakaaaya konulan 22~. ı .. ddetle uza· 
na o gün talip zuhur etmediğinden 10 gunk~u t r 
tılmış 26-3-937 cuma günü saat l 6 ya hıra ı ;ı~ 1 

• 140 
2-Taliplerin Polatlı mal müdürlüğüne ya ırı mış 

lira 25 kuruşluk teminatı muvakkate makbudarile tayin 
edilen gün ve saatte satınalma komisyonuna müracaatları . 

3-Şeraiti görmek isteyen taliplerin hergün öğleden 

sonra komisyona gelmeleri. 

2 
inşaat- Ta mi rat·Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Nafıa Vekaletinden: 

l - Ekıiltmiye konulan iş: Erzurum Vilayetinde yapı 
lacak Üçüncü Umumi Müfettişlik grup inşaatının 720,000 
liralık kısmıdır. 

2- Eksiltme 12-4-937 pazartesi günü saat 15 te Na· 
fıa Vekaleti Yapı İşleri Umum Müdürlüğü eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3- Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 36 
lira bedel mukabilinde yapı işleri umum Müdürlüğünden 

alınabilir. 
4 - Eksiltmiye girebilmek için talihlerin 32550 liralık 

mavakkat teminat ve Nafıa Vekaletindenıalınmış bir taah 
hüde asgari 400,000 liralık iş yapmış bulunduğuna dair 
müteahhidlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

İıteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine mak· 
buz mukabilinde vermesi muktazıdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

8 4-937 perşembe günü saat 15 de İstanbulda Nafıa 
Müdürlüğünde 1999 lira keşif bedelli Gelenbevi orta o
kulu tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, husuıi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri 
diier evrak daireainde görülecektir. 

Muvakkat teminat 150 liradır. 
İsteklilerin en az 1000 liralık bu işe benzer iş yaptı· 

ğına dair göstereceği vesika üzerine Nafıa Müdürlüğün
den almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesika· 
larile gelmeleri. 

• • • 
12-4-937 pazartesi günü saat 15te fstanbulda Nafıa 

Müdürlüğünde 102,833 lira keşif b~delli Florya iltisak 
yolunda yapılacak 2500 metre'ik asfalt şose inşaatı ka· 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi 
ve fenni şartnameleri proje, k .. şif hulisasile buna müte
ferri diğer evrak 514 kuruş mukabilinde dairesinde ve 
rilecektir. 

Muvakkat teminat 6392 liradır. 
isteklilerin teklif mektublarını ve en az 100,000 lira

lık bu işe benzer iş yaptıjına dair Nafıa Vekaletinden 
almış olduğu müteahhidlik ve saire veıikalarım havi ka
palı zarflarını 12·4·937 pazartesi günü saat 14e kadar İı· 
tanbul Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. 

Kınık Belediyeıinden: 

t - Ekıiltmiy e konulan iş: Kınık Belediyesi şehir ha

ritası. 
2-Şehir haritasının ihtiva ettiği mesaha 65 hektar 

olup 32 50 hektarı meıkiin 32 50 hektarı gayrimeskun 
arazidir. 

3-Muhammen bedeli: Meskun kısmı 25 lira gayri· 
meskun kıımı t O liradır. 

-4-İhale müddeti 15 gündür. 
5-Yapılacak haritanın fenni keşifnamesi ve krokisi 

dairede mahfuzdur. Talihler Belediyemize başvurarak ög

renebilirler. 
6 - İhale kapalı zarf usulilcdir. 
7-İhale 3-4-937 cumartesi günü saat 15 te Belediye 

Encümeni huzurunda icra edilecektir. 
8-İıtirak edecek talihler yüzde 7,5 teminatı muya

kateyi Belediye sandığına teslim edecektir. 
9-Teklif ınektublarının 1 nci maddede yazılı saatten 

bir saat evveHne kadar Kınık Belediye encümenine veril
miş veya gönderilmiş olması lazımdır. 

10-İştirak edecek talihlerin Nafıa Bakanlığından bu 
ıencki yaptıiı işler hakkında musaddak ehliyetnamesini 
ibraz etmeıi şarttır. 

Erzurum Valiliğinden: 

1 - Eksiltmiye konulan iş: Erzurum Muallim mektebi 
yapısının bitirilmesidir. 

Keşif bedeli 242 671 lira 48 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi 
B Mukavele projesi 
C- Bayındırlık genel şartnamesi 
D- İnşaata aid fenni şartname 
E- Keşif cetveli 
F - Proje. 
Talihler projeyi Bayındırlık Bakanlığında, Erzurumda 

Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler şartname 
ve evrakı saireyi l 2 lira 1 O kuruş mukabilinde Ankara 
lstanbul ve Erzurum Kültür Direktörlükten alabilirler. 

3- Eksiltme 9 Nisan 937 cuma günü 14 te Erzurum 
Kültür Direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 lira 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
ve'likaları haiz olup göstermeleri lazımdır. 

A- 1936 yılına aid Ticaret odası vesikası. 
B - Bayındırlık Bakanlığından en aşağı l 50,000 liralık 

bu nevi inşaatı yapabileceğine dair alınmış vesika. 
6- Teklif mekhıbları üçüncü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Erzurum Kültür Direktörlüğü 
dairesine getirilerek Eksiltme Komisy~nu Reisliğine mak· 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek · 
tubları nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması şarttır. Postada olacak gecikmeler ka 'Jul edilmez. 

Müzeler Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Reisliğinden: 

Yapılacak işin cinsi Keş'f muvak. Eksiltmenin nerede 
ve mahiyeti bedeli teminat ve hangi tarih ve 

miktarı saatte yapılacağı 

Türk ve İslam eıer 
leri müzesindeki Top· 
hane binasının tamiri 

Lira K. Lira 
8836 41 663 Asarıatika Müzeleri 

Genel Direktörlük 
dairesinde 7-4-937 
tarihinde çarşamba 
günü saat l4te. 

Süleymaniyede Türk ve İslam eserleri Müzesinde mah
kukat Müzesi ittihaz edilecek olan Tophane binasının ber
mucibi keşif tamiri yukarıda yazılı gün ve saatte açık 
eksiltmeye konmuştur. Keşif ve şartnameyi görmek iste
yenlerin Müzeler Mimarlığına, tamir edilecek yerin ma· 
hallen görmek isteyenlerin Türk ve İslam eserleri Müzesi 
Direktörlüğüne, talıp olanların da en az 5000 liralık bu 
işe benzer iş yaptıklarına dair gösterecekleri vesika üze· 
rine Nafıa Müdürlüğünden almış oldukları müteahhidlik 
ve Ticaret odası vesikaları ve muvakkat teminat makbuz
larile ihale gününde Müzeler Arttırma ve Eksiltme Ko
misyonuna müracaat etmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Yapıdan vazgeçildi: Harb okulu bulaşık yıkama ma
hallerinin bulaşık asansörleri ile fayans döşemesi ıtının 
bazı tadilatı düşünüldüğünden ihalesinden vazgeçilmiştir 
bilinıin. (ihrlesi 26·3·937 de yapılabaktır.) 

• • • 
Yapı: Harp okulu bulaşık yıkama mahallerinin ve 

fayans döşemesi işi pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. Ke
şif tutarı 4138 lira 48 kuruştur. Keşif, proje ve şartna
mesi parasına karşı İnşaat şubesinden verilecektir. iha
lesi 24-3-937 çarşamba günü saat l 1 dedir. İlk teminatı 
310 lira 40 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bu· 
lunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde is· 
tenen belgelerle birlikte pazarlık gün ve vaktında M. M. 
V. Satınalma komisyonuna gelsinler. (tehir) 

İıtanbul C. H. P. İlyönkurul Başkanlığından: 

A) Eminönü Halkevi yanında yaptırılacak •por ve konferans 
salonu ve teferruatı binHı kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 
Keşif bedeli 57,914 liradır. 

8) Proje1i 200 kuruf bedel mukabilinde Eminönü Halkevi 
Baskanhtından alınabilir. 

C) Eluiltme 9·4-937 cumartesi günü saat \6 da Cağaloğlunda 
Parti hyönkurul merkezinde yapılacaktır . 
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D) Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
E) Muvakkat teminat 4.145 lira 70 kuruştur. 
F İsteklilerin Beladiye heyetinden fenni ehlıyet vesikaları al 

m1ş olmaları lazımdır. 
c 

G) Teklifler 9-4-937 cumartesi günii saat 15 e kadar Cağaloğ-
lunda Parti İtyönkurul merkezinde İnşaat Komisyonuna verile· 
cektir. 

H) Müteahhidin bu işi başarabileceğine dair Nafıa Fen heye
tinden bir vesika ibraz etmesi şnrttır. 

3 
Mensucat - Elbise - f'undma-Çanıaşır v.s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Beher metresine biçilen cJeri :>7,5 kuruş olan 250 ila 350 
bin n etre yazlık elbiseli!: bez kapalı znrfla eksiltme~ e konul
muştur. İhalesi 7 nisan H37 çarşamba günü saat 15 dedir. İlk te- ı 
minat 11312,5 liradır. Şartnamesi 10 lira 7 kuruşa koıniıyondan 

alınır. Eksiltmeye gireceklerin kanuni te ninat ve 2m1 sayılı ka
nunun 2 ve 3 iincü maddelerind~ yazılı belgelerle birlikte teklif 
ınektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankara M. M. 
Vekaleti sa tına l ma komisyonu na vf'rnı el eri. 

Milli Miidafaa Vekaleti S:ıtınalma Komisyonundan: 

Beher metresine b içilen ederi 85 kuruş olan 32000 
metre arka çantalıl< bez k1palı zarfla ek'3iltmeye konul
muştur. İhalesi 7 nisan 937 çarşamba günü saat l 4dedir. ' 
İlk teminat 2040 liradır. Şartnamesi 1 ,l6 kuruşa M.M. Ve· 
kaleti satınalma komisyonundan alınır. Eksiltmeye gire· 
cekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ün· 
cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektub· 
tarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada 
MM Vekaleti Satıııalma Komisyonuna vermeleri. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

MÜNAKASA GAZETESi 

6 . 
1'\ah rn kat Benzin - Makine yağlan ve aıre 

Sıvas Erkek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 

Okulumuz için alınacak kok kömürü 9 3-937 den iti-
baren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Kati ihale günü olau 24·3 937 çarşamba günü saat 14 de 
Kültür Direktörlüğünde ihalesi yapılacağrndan isteklilerin 
o e:ün yii2de 7,5 muvakkat teminat akçaları olan 112 
lira 48 kuruşluk Maliye sandığına te lim edilmiş makbuz· 
larile ticaret odalarından getirecekleri vesika ile birlikte 
hazır olmaları ilan olunur. 

Tutarı kilo Fiatı Cinsi 
kuruş 

149975 42850 
kuruş 

3,5 

" 1,ı; Te. 
kuruş 

11248 lrnk kömürü 

İzmit Beledivesinden: 
Elektrik motörleri için lüzumu olan ve numara ve 

evsafı şartnamede yazılı 70 teneke vakom yağı 2490 sa
yılı arttırma ve eksilıme kanunu mucibince açık eksiltme 
usulile alınacaktır. 

İhale; 26·3·937 giiniine raslıyan cuma günü saat 15 te 
İzmit encümeninde yapılacaktır. . 

Muvakkat teminat 12 lira 7 kuruştur. lsteklileriıı bu 
baptaki şartnameyi görmek üzere belediyeye miiracaat· 
ları ilan olunur. 

-ZYCZZ?CZ t 1 rHrt'il'b 
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MMV Satınalma Komisyonundan: 

1 - Müteahhid nam ve hesabına 66,000 tane 
parlak halka açık eksiltme ile satın alınacaktır . 

2' Eksiltme 5 nisan 937 pazartesi giinii saat 

dir. 
3 - Hepsinin tahmin fiatı 284 lira 79 kuruştur. 
4 İlk ternınatı 21 lira 36 kuruştur. 

çelik 

1 de 

Polis mektebi ihtiyacı için bir kilosuna 65 kuruş fial 
tahmin edilen mühürlü örneğe uygun sakarya malı 6800 
kilo pamuk 5·4·9 }7 pazartesi giinü saat 15 de açık ek· 
siltme usulile satın alınacaktır. Şartnamesi parasız komis
yondan alınabilecek olan bu eksiltmeye girmek isteyen· 
lerin 331 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya banka 
mektubile belli gün ve saat 15 c kadar teminatlarını ko
misyona ibraz etmiş olmalıdırlar. 

1 5 Şar ' name her gün Ko. da göriilür. Eksiltmeye gı-

ı 
recelcler İcanuni teminatlarile birlikte eksiltme gün ve 
saatinde MMV Satın alma Ko. da bulunmaları. 

M ttbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mc..lzemesi 

İstanbul Belediyesinden 

Mıktan Cinsi Beherinin muhammen İlk 
bedeii t e minat 

6,5 Top Birinci hamur ti8X l(K) Parşömen 
56 " 

ikinci 
" 

57X82 Pembe 
On iki kiloluk 584,50 43,83 

56 
" 

İkinci hamur 57X82 Beyaz 
On iki kiloluk 

Belediye matbaası için yukarıda cinsi ve miktarı 'e mulıam· 
men bedelleri yazılı olan kağ.t açık eksiltmeye konulmuştur. 

Nümun~ ve şartnameleri Encümen kaleminde görülebilir. İstek
liler 2 t90 numaralı kanunda yazılı vesika ve hızalarında gösteri · 
len ilk teminat makbuz veya mektubu ile beraber Ö· l·S H salı 
günü saat 1-& de Daimi encümende bulunınnlıdırlar. 

Devlet Basımevi Dire\törlüğünden: 

Satın alınacak 14.000 Türk lirası muhammt:n bedelli 
bir adet çift devirli Tipo makinesinin pazarlığı 29 Mart 
937 Pazartesi günü saat on beşb Devlet Basımcvinde 
yapılacaktır. Model ve sair evrak Direktörlükte bedelsiz 
olarak görülebilir. 

İstekliJerin yüzde 7,5 muvakkat teminat 1050 lirayı 
Devlet Basırnavi veznesine pazarlık saatind~n önce ya
tırmış bulunmaları ilan olunur. 

.. 5 
l(ereste, tahta ve sa1re 

İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için alınacak 9 metrelik (}3 adet, 12 metrelik 
!)() adet ki cem'an 113 adet kestBne telgraf direği açık ekıilt
ııı~ye konulmuştur. Eksiltme 5.4.937 pazartesi günü saat 14,30 da 
İstanbul Yenipostane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Vila
yet Müdürlüğünde müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapıla
caktır. Beher direğin muhnmmen bedeli 550 kuruş, hepsinin 
1)21,5 lira ve muvnklcat teminat 46 lira 61 kuruştur. Taliblerin 
şartnamesi görmek ve muval<kat teminatlarını yatırmak üzere 
eksiltme gün ve ı;aatinden evvel mezkur Müdürlük idari kalemi· 
ne müracaatleri 

1 

1 

1- Her bir tanesine biçilen ederi 65 kuruş olan on 
iki bin tane yerli •?ıamfılatı matara kapalı zarfla aiına

caktır . 
ı Şartname ,i p ırasız almak ve örneklerini görmek 

istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 İlk teminat miktarı 585 liradır. 
4 ihalesi 5·4· 937 pazartesi günü saat 1 l dedir. 

5 Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ü cü maddelerinde y.ızılı vesikaları ilk teminatları ile 
birlikte teklif mektublarını ihale saatından en az bir 
saat evvel MMV sa. al ko. na vermeleri. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan: 

Mı.iteahhit nam ve hesıbı na 5 ton Kaulin kumu 
Tahmin edilen bedeli 900 lira olan yukarda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğii 
Satınalma komisyonunca 25 3-937 tnrihinde perşembe 
g~nü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parası7. olarak komisyondan verilir. Taliplerin 

muvakkat teminat olaıı 57 lira 50 kurııs ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mf!zkftr gün 

ı ve saatte komisyona müracaatları. 

lb) 
... 

A y 

1 
Müteferrik 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan; 

Motör 
sayıları 

18 

'f asmlanan tutarı İlk teminatı 

22 
31 
38 

Lira 
275 
135 
400 
225 

Lira 
21 
1 l 
30 
17 

1 - Yukarda numaraları yazılı dört motörün 26 3·937 
cuma günii saat l5te ayrı ayrı arttırma suretile satıla
caktır. 

2- İsteklilerin ilk teminat makbuzlarile Galata Çinili 
Rıhtım Han Birinci kattaki komisyona gelmeleri. 

İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 

Gümrük satışından: 2492 mezat kaimesi 7.050 kilo 
724 20 lira Kazip telli ipek mensucatın 26-3·37 günü saat 

22 Mart 1937 

l 4te Istanbul Gümrüğündeki satış salonunda açık arttır
maları yapılacaktır. Arttırmaya gireceklerden yüzde yedi
buçuk pey akçesi ve ünvan tezkeresi aranır. 

Kurban derileri 

Türk Hava Kurumu Düzce Şubesinden: 

Kurban derilerimizden sığır ve keçi derileri müzaye
deten satılmış çok ihtimamla hazırlanan 363 tane tüylü 
34 tane tü\ siiz koyun derilerimize verilen fiatlar hattı la 
yıkında fÖrülmediğinden; 26 mart 937 cuma günü pazar
lık sure tile satılacaktır. 

-
İstanbul Asliye İkinci Ticaret Mahkemesinden: 

Hali tasfiye Türk ticaret ve Sanayi bankasına terhin 
edilen dört sandık derununda 80 adet 1 5 No lu Hızır 
markalı yangın söndürme aletlerinin 23.3.937 salı gunu 
saat 10 da aletlerin bulunduğu asma altında Tahmis so· 
kağ-ında Ziraat Bankasına ait depoda satılacağından is
teklilerin tdyin edilen gün ve saaite mahalli mezkfırda 

lıazır bulunmalari ilan olunur. 
• 

* * Sirkecide 280 l k. pamuk çanta ve fişeklik satılacak-
hr. 13ak: İstanbul iiimrüği\ İlanlarına. 

1 180 22· Mnrt· !037 Pnzartesi 
181 3fö 23 Salı 

Jffü 550 24 Çarş.ımba 

551 725 25 Perşembe 

726 858 26 Cuma 

Belediyeder. aylık alan emekli ve öksüzlerin mart-1937 3 ay
lık maaşları yukarıda yazılı günlerrte nyl·k cüzdanlarındaki tedi
ye sıra sayılarına göre Ziraat Bankasından verilecektır. Aylık 

sahiplerinin mtirac:ıatları ilan olunur. (B. (1525) 196 3-3 

1 
lstanbul Gümriigü Başmüdürlüğünden: l -----------: 

Giim ük s:ıtı,..ından : 2803 kılo SOC mukalı 5783.15 lira değ-erin
deki p:ımuk çnnla ve fişeklik Sırkeciceki Satış Müdürlügiinde kapalı 

zarf'a 8-4-937 tarihinde satılacaktı . Muvakkat teminat 434 lır.ııdır. 

Şartnameler hedels"z Müdürlüğümüzden verilir. isteklilerin Tıcaret 
odas ı vesikalarını teklif nıektublarına usulüne göre koyma! rı ve teklıf 
mektublarının sartnamelerimizin altındaki yere yazılması şarttır. Zarf
ların aynı günde saat 12 ye bd:ır verilme.c;i mecburidir. (1572) 203 

• • • 
Gümruk s:ıtı~ından : Kapalı zarfla S. R markalı 33634 kı!o kesme 

şek rin ilanı Kurun gazelesinin 7-3-1937 günlü nüshasındadır. 
(1223) 2( 2 

. 
IYASA AB RLERİ 

Hopa-iğdir yolu 

Denizyollntı idaresi Hopa ile Iğdır ar sında kamyon seferleri 
yapacnktır. Bu seferler sayesinde o civar vilayetlerinin ticaret 
eşyası tam bir emniyetle Hopa iskelesine indirilmiş olacaktır. 
Şimdiye lradar İst.:nbuldan Hopaya haftaCla ynlnız bir defa posta 
vaporıı işliyordu Denizyolları Hopn için ikinci bir posta daha 
işletmeğe başladığı için şimdi İstanbul ile Hopa arasında işleyen 
posta haftada ikiye çıkmıştır. Bunlardan başka Hopada bır de 
iskele yapılması için icabedf'n tedbirler alınmıştır. Hopa-Iğdır 
kamyon servisleri başlar ve Hopa iskelesi yapılırsa Erzurum, 
Kars, Çoruh vil.ıyet!erinin ekonomik hayatı büyük bir emniyet 
ve inkişaf bulacaktır. Denizyolları idaresinin kara ve deliyatı ile 
de alıiknlanmnsı kara ve deniz nakliyatının biribirini ikmal eder 
hizmetlerden olduğunu göstermesi itibarile de ehemmi yeti haiz 
dir. Şimendifer hatlarına amud olan şose yolları bu hatların faa
liyetini beslediği gibi linıanlarn inen kara yolları dn deniz posta
larının hayat damarları demektir 

Petrol sarfiyatı 

1935 senesinde bütün dünyada sarfolunan petrol ve petrol 
ınüştakatı yekunu bir milyar i57.778.000 varil iken bu miktar ge· 
çen sene 143 milyon varil artmıştır. 

1936 senesinde dünya petrol istihsaliitı 1,784, 120,000 varildir. 
Fransa hükumeti hat·içten ve bir sene zarfında 20 bin ton 

petrol esansı ithaline müsaade et.niştir. 
Dünya petrolları ikinci kongresi bu sene Pariste toplanacak

tır. Bu kongre haziranın on dördünden on dokuzuna kadar de· 

vam edecektir. 

Deri fiyatları düşüyor 

Derilerin fıyntlarında düşüklük de\ am etmektedir. Keçi deri· 
!erinin çifti 1 IO, hava ku:-usu koyun derileri 52-55 kuruştur. 
Bazı tacirler evvelce getirdilderi derileri bu fiyatlarla satmıya
rak mahrecine inde etmektedirler. Mnhreclerinde deriler yerli 
sarfiyatı için daha yüksek fiyatla sntılmaktadır. Yapağı da ucuz
lnmışhr Kirli Anadolu malları 52-55 kuruş arasındadır. 

Av derilerinin mevsimi geçmek üıere olduğundan Anadoluda 
toplanmış olan mallar İstanbula gönderilmektedir. Fakat, burada 
fiyatlar gittikçe düşmektedir. Yalnız tavşan ve tilki derilerini 
alıC'ılar vnrsa fiyatlar düşüktür. Tavşan Kütahya mali 24-25, Si· 
vns m&.li 26 kuruştur. Tilkilerin çifti 8·9 liradır. 
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TiRA 
--s lı 23-J-937 

l sı (Tcltirdağ Sel ) ,\' 287 
Tekirdağın hali hnzıı· hnritasının ynpı 1113 f M''d) \' 267 

• b 1 Tele on u · · 
Kurssu:ı telefon aleti 250 nd. lstan u kıiğıd fa brik. nl · 
Şehir tenvırnhna lüzumlu olan elektr. cer<"yanı 
mak için malzeme (İzmit Beled.~ .\. 274 (Tekirdağ Ziraat Müd.) 
Köşebent: 335~ k. dikenli tel: 7;, kılo 

.\' 296 7 
Tazyık mesaha aleti (MMV) \ 28 Devlet [)emiryolları) ,\' 288 
Bilet için boş karton: 30.0000ü!l ad. ( 

Sabun: 12 ton (Çatalca) \' 291 L m) \' 289 
600 (Ankara c>'azı \' Buğday öğütülmesi ton .ı k (Sirkeci Güm.·. müd ) 290 

* Kesme şeker (bozuk : 33S3 (İ 't 5 inci İcı a M.} No. 29H 
Taksi (Fo~d_-Knm~on (Reo (A/ ~n Urbaylığı) No. ·"'00 

Fıkara kahrı ınşantı. 58 ad. -~Vl N 100 "' ft (M YI o . .> 
Fayton koşum takımı: ·• ,çı d (I. t nbul 2 nci Aslıye Ticaret M.) 

· d" l"tı' 80 a · s 8 
Yangın son urme a a · 

No. 301 
Çarşamba 24 J-1937 

_ • konn-ı inşaatı (Kars Valiliği .\' 290 
Sarıkamışta hukuınct g . . Florya ı:nrdroplnrmın inşaatı 

ekt tamırı -
Ra!11i Mehmetpa~n 1~ • \'ı:H-292 

Istanbul Beledıy~sı) eum . 1900 _içme suyu: günde 2) 6'l te-
Muşamba: 3\0 ın. lın.ol ' \' 289-292 

neke (_Devl t D mıryo~:~~ra Emniyet ~ \ \' 290 
Sivil elbıse: 1~ tak.ım __ 

300
!1{) le. (MMV \ 289 

Sarı sabunlu kosek· 2 :> (L"l burgaz Devh•t Çıftliği) \' 297 
Koşum ha)'vaııı 20 baş 

1 
u :a· 2 adet (N 1 zilı İslah lst ) \' 295 

Garvcnz ı ınrkn snntrfüj tu um(D;hiliye vekaleti) \' 28U 
koltuk v. 5 • Yazıhane. masn, . 

7900 
ve 8500 k. domates salçası: 

Yün eldi\ en.· Zcytınyağı ·) y 286-291 
-oo k (1 t Komutanlığı 2.~ · s · 

31
-s k ipek mastı ve yatak örtüsü: 

* Ezilmiş dosya dolabı: . ::>. · 
400 k (lst. Günıruklerı) \ 

2!.9 
Ok lu' No 3 il . no-o k 1 s· as oırrretmen 1 

Kok kömiirii: 1.::.ol • ıv b 

Perşenlbe 25-3 '937 

R d yollarında 2 ve Kayseri- Maraş· 
5ivtıs· Ko} ulhisar- eşa ıye köprünün inşaatı (Nafıa Vek.) 

Eloğlu } oll nnd 3 bctoı arnıe 

\' 289 k t la\ esi dst~nbul Nafıa müd} .\' 289 
Devlet basıme\ ıne ~ . 

1 
t ş \'C kum ihzarı ıist. Belediyesi) \ 295 

T . l'k . t "alları ıçın a 30'lll0 t emız ı ıs . J 1 .. - .. tahmıl ve tahliye ışi: . ı on 
EskişehirJe Maden comur~ 

(Devlet Demiryoıları ) ,\ 289 .. . D ,\'_ 291 
f .1 lektrik .,tüv (Asarıntikn Muzelerı · 

G
Mülfel .ırlı.nıteıl ~ 2e5 ton- Porselen mücerrid: 10000 aded- Para· 

a vanız ı · · ıT ı:s d Lo .. klan"e pili v. s. telefon malwrnesı \ aş-
toner : v a · -- -.: 
köprü Kaymakamlığı) S 2J4 

Zeytinyağı: 25 ton (Tophane Le\'nzım) : 2.<)() 

• Mermer ocakları (Afyon Valilıği) .\' 29;, 
Kaolin kumu: 5 ton: (Askeri Fabrikalar) No. 301 

Önlerinde yıldız işareti olanlar müza} ~d.eye aittir. 
. "N . t' ilanı havi gaxeteınızın sayısını gösterir. 

Hnmış : o.,, ışare ı 
=~= 

,.. 
1 orsası s a b 

~--~-=--..==:::--=2~0--=-3_:_:19~~---~:e-ic.E;r------
Paraıar çekler 

1 Sterlin 
1 Dolar 

20 Fransız Fr. 

20 Liret 
20 Belc:ka Fr. 
20 Drahmi 
20 İsveçre f r. 

· 20 Leva 
t Florin 

Alış 

613,-
123, 
ı ll, 
120, 
80.-
ıs. 

56-J, 

20. 
63. 
70.-20 Çek kronu 

1 Avusturea Si. 20,-
l Mark 25, 
1 Zloti 20, 

Pengü 21,-
20 Lev 12, 
20 Dinar 48,-

Ruble 30.-
İıveç kuronu 30, 
Tür~ altını 1037, 
Banknot Os.246,-

Satış 

619.-
126 -
115,-
125 -
s-ı. 

22. 
575. 
23. 
66.-
75. 
23,-
28.-
22, 
23,-
14, 
52, 
52,-

-32, 
1038.-
248,-

Landon 
Nev York 
Par is 

ı Milano 
' Brüksel 

Ati na 
Cenevre 
Sof va 
AmsterGam 
Prag 
Vivann 
Madrid 
Beri in 
Varşovn 

Budapeşl 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm · 

Alış Satıt 

617, 
0.7918 

17,25 
15,(l437 
4,7025 

88.70 
3,4750 

61,48 
1,4488 

22.70 
4,2220 

11,4540 
l ,Htl7:> 
4,175 
4,3742 

108,06 
34,67 

2,7775 
24,64 
3, 1434 

618,-
0,7920 

17.2025 
15,02!0 
4,6945 

88,5925 
3,4718 

6.t,4012 
l ,4455 

22,663l 
4,2168 

11,44 
1.9658 
4, 17 
4,3690 

107,9288 
34,6275 

2,7742 
24,63 
3, 1383 

Emniyet Sandığı İlanları 

aksitle mülk 
edinmek is eyenlere 

. t d'ye mukabilinde se· 
Müessesemiz peşin ufak bır. e ık l satışına karar 

k d ks. l. yrımen u 
kiz seneye a ar ta ıt ı ga f bulun her semtin· 
vermiştir. Küçük bir tasarrufla stan ecek olan ilan
de her çeşit mülk edinmek fırsatını ver 
larımızı behemehal dikkatle okuyun~z: .. rıuek herkes 

Sandığın kiralık mallarının listesıııı go 

için faydalıdır. 
•• 

MÜNAKASA GAZETESi Sayla j 

(Suite de la 4me page) 

Ticaret ve Zahire Borsas 
20 ~ 3 - 1937 

21000 seront achetees par voie d'adjudication sous pli cachete le 
vendredi 30 avril 937 iı 15.30 au local de I' Adminislration Ge-

nerale iı Ankara. 

MADDE 

Afron 
., 

Araşit yağı 

Arp:ı 

,, 
Av derısi 

,. 

" 
" 
n 

" 

ine 
: kaba 

yemlik çuvallı 
: Anadolu 
: çakal ad 
: kurt 
: kunduz 
: porsuk 
~an sar 

" ., 

" 
" 

ithalat 

1 Ton 

75 

SATIŞ 1 ı J{ 

Asgari 
lhrncat 

/ 

Kilo!iU 

Ton Kr• Pa. 

4 ıo 

ç 

" 
• 1200 

" 610 

" 
,, 450 

Aıami 

Kilosu 

Kr. Pıı. 

rnoo 
IBO 

60{1 

Ceux qui desirent y prendrc part doivent remettre iı in Prc 
sidence de la Coınmission le meme jour jusqu'iı 1-1.30 leurs of 
fres, une garantic provisoire de Ltqs. 1575, les certificnts cxiges 
par la loi et un certificat de compctence dresse suivant les pres· 
criptions parues dans le journal Officiel du 7 mai ~136 No. 3297. 

Les cahiers des charges sont distribues gratuitement iı Anka
ra par le Service des Approvisionneınents et a Haydarpacluı par 

le Bureau de Reccption. 

* • • 
Deı pieces ne rechange pour wapons, d'une valeur de Ltqs. 

üi.),000 seront nchetees par voie d'adjudication sous pli caclıete 
le lundi 3 mai 937 iı 15,30 h. au local de I' Administration Gene
rale il Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre iı la Pre· 
sidense de la Commission le meme j 'ur jusqu'a 14,30 h. leurs of
fres, une garantie provisoire de Ltqs. 4.59. les certificats exiges 
par la loi et un certificat de competence dclivrc suivan les pres· 
criptions parues uans le Journal Officiel du 7 Mai 936 No. 3297. 

" ,, 

tilki 
tnvşnn 

varşak 

: zerdeva 

" 
" .. 

a 22 
1400 

ç 

2G 

1 

Les cahiers des chnrges sont en vente nu prix de piastrcs 
300 aux Caisses J' Ankara et de Haydarpaclıa. 
,.._.,~·~---"""'!!!"""'!!!"""~--'""!'!!".'""'_,.'"!"'"' __ .... __ ....,~!!""-~~~--.... !"""!!""!'!!!!'!!!!'!'!"!" 

Ayçiçeği yağ: 

Badem : knl>uklu 
,, lç 

Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday 

" 
" 
" 
" 
" 
" Bulgur 

Bıırçalc 

Cevız 

Çavdar 
Darı 

" Fnsulye 
Fındık 

,, 
Haşh.ış 

" 
İpek 
İrmik 

1 Kaplıca 

Keçi kıh 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

n 

Nohut 
,, 
,, 

: Eks. yumuşak 
: yumuşak 
: eks. sert 

sert 
sümter 
kızılca 
mahlut 

: kabuktu 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç sivri 
: k.ıbuklu 
: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
: yağı 

yeni mahsul 

beyaz 
: sarı 

isp tohumu 
: kalburlanmış 
: natiirel yen ı 

Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: tam yağlı 

,, ,, : yarım yağlı 

11 
,, : yağsız 

Peynir kaşer: yıığlı 

n 

Razınol 

Susam 

,, 

,, ynğı 
fiftik 

t• 

,, 

" ,, 
,, 

Un 

" 
" ,, 

Yapak 

" ,, 
,, 

Yulaf 

yağsız 

yeni mahsul 

oğlak 

ara mal 
çengelli 
deri 
knba 

: sarı 
ekstra ekstra 
ekstra 
1 inci yumuşak 

,, sert 
Anadolu 

,, tabak 
: Trakya kırkım 

,, tabak 

Zeytin yağı : ekstra 
,, ,, : yemeklik 

,, : sabunluk 

47fi 

30 

12 

15 

21 50 

1 2 1 

.:w 50 
61 75 

92 

13 

107 

TELGRAFLAR 18 3 937 

() 5 

4 35 

1 

\ 
1 

\ 
9 20 

lB 

4 22 4 27 

396 

8 

68 

l(.S. 

Londra Mısır Laplata 2 ci kan. tahmili korteri 25 şi 6 p Ki 3 61 
,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu 12 st. 10 ş. ,, 7 39 

Anvers Arpa Lehistan Şubat " 100 ki. 129 B. Fr. ,, 5 48 
Liverpul Buğday Mart " 100 libr. şi 9 3 3 8 p . " 6 31 
Şikago ,, Harh inter Mayıs " Buşeli 135 sent ,, 6 44 
Vinipek ,, Manitoba ,, " " 138 ,, 6 39 
Hamb. İç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k.156 R M~ 79 il> 

il ""'' 

" 
,, Levan ,, ,, " ,, 156 ,, " 79 23 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), Ç (çift), kr {kuruş), pa (para), şi 
(şilin) sa santim), st (sterlin', RM Rnyhs111ark , p (pen· 
l i), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

lndustrie - Finances - Commerce 

Pour la protection et le developpement du betail 
Se conformant a in polıtique suivie par le Gouvernemerıt en vue 

clu developpement des raccs du bet:ıil. le V ılayet poursuivra cette 
an ce egalement ls crcatıon de u stations de sante,, pour le betail. 
Celle dont la construction a d•~ er.treprise a Yalova en 1935, est 
sur le point d'ctre achevl"'" On en edifiera deux, cette annl'e·ci. l'une 
iı Tchataldja el l'nutre iı ılivri. Les temuns a cet effct ont dejiı eh 
aclıetes et les plans et devis des batis'les ont t te dresscs Les ere· 
dits y relatifs onl t"'te inscrits au budget de 1937. Ult '•rieurement, 
une station de ce genre ıera creee a chaque chef lıeu de "kaza". 

Les directions des services vi-terinaires du Vılayet et de la Muni
cipalıt~ ont achevc leur cnqnete an suiet de la morve parmi le be
t:ıil d'lstanbul et de Beyoghlou. On a proc dt'.· jusqu'ıci a l'analyse 
du sang ele 3.500 tetes de betail et ont leur a applıque le vaccin 
a Mannlein. Ln commission a trnsfere actuellcment son sıeg de l"hô· 
pitnl pour :ınim:ıux de Fatih iı l'eecle de s us-offiers vetfrinaircs de 
Haydarpncha. EHe visitera 3 iı 4.000 betes 4ui lui seront amenees. 

La commissioıı se rendrn ult ricurement dans le meme hut iı Rey· 

koz, Buyukdere et aux llcs. 

Le marche de la laine 

il ıe dit sur place, qu'un Cta~lissement s'occupant du com· 
merce de la laine, aurait l'intention d'acheter pour un~ duree de 
2 moiı, toute la laine provenant d' Anatolie. Cet etabliuements 
offre 50 piastreı pour le kgr. de laine. 1\ offre de pluı de payer 
au m1>ment de la livraiıon des laineı, la difference de prix au 
cas oiı le marche hauuerait. On pense qu'en agisaant de la sorte, 

es prix de la laine ne descendront pas au dessous de 50 pias· 

trH. 

Une bonne nouvelle pour les viticultcurs 

On la commence il etudier la fabrication du juı de raisin non 
alcooliıe et qui se consomme en Europe en quantite si impor· 
tante. il n'y a pu de doute que cette nouvelle sera de nature 
İl plonger dans la joie les viticulteurs qui verront leurs raisins 
utilises loraque la recolte sera tres abondante. il sera necessaire 
de proceder iı de nouvelles installation. On envisage aunsai la 
creation d ' unc cooperative entre le.s viticulteura a ce propos. 

Lea citrona sont chera 

Lem citrons ont commence iı rencherir On ne trouve ıur 
place quc la meilleure q\lalite deı citronı indigene. Mais on 
peut avoir de bonneı citrons iı moinı de ptrs . 3.20, ces citrons 

ont ete venduı en gros iı. ptra 3. 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

s tanbul , Galata, Mahmudiye Caddesi Çil atmaca Sok. N. 9 

Muhtelif beygir kuvvetinde kullanılmış motörler ve 
lokomobiller satılır ve alınırt asri arf ziyen kuyu 

takımları ve tesisatı . Hernevi makinalar. 
Deniz kara ve gazojen motörleri. Muhtelif buhar 

kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
Değirmen tesisatları laahhut edilir. 

imtiyaz ıahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lamail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevı 

Galata Billur sokak No. 10 

-- ·.t:--~ ----



ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptra. 

" " .. " 

450 
850 

1500 

E.tranger : 12 moia Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite 1 adresaer 

il l' Adminiatration 

lere Annee No. 301 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudicatioııs 

LUNDI 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

eatimatif 
Caution. 

Provisoire Jours . f 'eure Lieu d' adjudication et <le 
Cahier des Char1es 

~-~~~~~~~~~~~~~~~~--........ ----------._.------~----~-------------~--------~-"-----·--------~----~-

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construrtion-Cartographie 

Construction eha usıee en asphalte sur 2500 metres 
de la route de floria (cah. eh. P. 514) 

Reparation eeole Guelen bevi 
Construction bitiments du 3me lnspeetorat (Erze· 

roum) (eah. eh. L. 36) 
Construction loeal pour sports et eonferenees a 

Emineunu (<.ah. eh. P. 290) 
Achcvement construction ecole Normale Erzeroum 

(cah. eh. L. 12,10) 
Preparation carte de la ville de Kinik (63 ha ) 
Reparation d'une partie (Tophane) du musee des 

antiquites islamiq ueı 
Conatruction loca! pour la ver la va isse ile et car re· 

lage en fai'ence a l'eeole Militaire (ai .) 

Boia de Construction 
Planches Poteaux, ete. 

Poteaux telegnphiqueı (chataignier) (9 d J 2 me· 
tres) : 113 pieces 

Habillement- Chaussurea -· Tissus-Cuirs. 

Toile pour havresaes : 32000 metres (cah. eh. P. 
136) 

Toile pour uniformes d'ete : 250·35UOOO metres (cah . 
eh. L. 10,07) 

Coton (Sakaria): 68CO kilos 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie 

Papier differ. qualites (parchemin. rose, Llanc): 
6,5-56-56 ramea 

Machine de typographio a 2 revolutions 

Provisions 

Leg"um es frais {ıi.) 
Beurre frais : 2200 kilos (aj ) 

Comltustible - Carburant- Huiles 

Coke : 42850 kiloı 
! Vacuum : 70 bidona (pour moteun electriquea) 

Ameuk»lement pour Habitation et 
8ureaux-Tapisserie ete. 

Divera 

Sable Kaolin: 5 tonnes (ai .) 
Anneaux en acier, brillanb : 66000 pieces 
Gourdeı (fab. indii.): 12000 pieces 

B) Adju~icatiens a la sureacbere 
Appareila extincteurs "Hizir., No l ,5 : 80 piice1 

Peaux betes 11crlfiees : 397 pieces (aj.) 
Soierieı : 7050 kiloı 
Embarcationı a moteur : 4 pieceı 

Sacs et cartouchiereı en coton : 2803 kiloıs 

Pli cach. 102833 - 6392 

Publique 1999 - 150 
Pli cach. 720000 - 32550 

" 
5791'4 - 41'45 70 

" 
242671 48 - 13384 

" 
L. 25 et 10 p. ha. 

Publique 

Gre a gre 

Publique 

Pli uch. 

Publique 

Publique 

Gre a rr6 

Publique 
Publique 

Publique 

" 

Publi~L• 

n 

Pli ca~. 

Publique 

" ., 

" 
Pli caclt. 

8836 41 

4137 48 

621 50 

P.85lem. 

P. 57,5 lem. 

P.65lek. 

584 50 

14000 -

1499 75 

663 

310 40 

46 61 

2040 -

11312 50 

331 50 

43 83 

1050 -

78 '..16 
140 25 

112 4~ 
12 07 

900 - 67 50 -
284 79 21 36 

P. 65 la p. 585 -

724 20 

5783 15 434 

Dir. TraY. Publics lstanbul 

" 
Depart. Constr. Min. Trav. Puhlics 

Presid. Parti Peuple, Diahaloghlou 

12 -ı-:n 

8-4 37 
1 '2-4-37 

y 4.37 

/ Dir. lnıtruc . Publique Erzeroum !J-4-37 
·ı ,, ,, ,, lstanb.-Ank.·Erzeroum 
Municipa)ite de Kinik 3-4-37 
Dir. Musees Antiquites lstanbu~ 7-4-37 

Com . Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Dir. PTT. Vilayet lstanbul 

Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ankara 

" 
Com. Ach. Comm. G. Gendarm. Ankara 

{ 
Com. Perm. MlMlieipalite J,tanbul 
Secretariat ,, ,, 

Dir. lmpriıoerie Etat 

Faeulte de Oroit, Ankara 
Com. Ach. Militaire Polatli 

Eeole Normale Sivu 
Com. Perm. Municipalit~ lzmidt 

Com Ach. D. Gen. Fab. Militaires 
Cam, Ach. \tin. Def. Nat. Ankara. 

ı Dcp6t B.que Agricole Rue Tahmis 
1 2me Trib. Commerco lstanbul 

Sect. Duzdje Lirue Aeren. 
Oir. Vente• Douaneı lstasabul 
Com. Ach. Comm. G. Surv. Douan. 
Dır. Ventes Douaneı, Sirkedji 

24-3<J7 

5 4.37 

7 4.37 

7-4-37 

5 ·4-37 

6-4-37 

29-3-37 

'.29-3-37 
26-3-37 

24-3-37 
26-3-37 

25-3-37 
5-4-37 
5.4 .37 

23.3.37 

26-3-37 
26-3-37 
26·3-37 
8-4-37 

1 

15 
_) 

15 
15 

1 
1 16 -, 

14 

15 
14 -

11 -

14 30 

15 

15 

15 

1'.l 
16 

14 -
15 

14 
11 
11 

10 -

14 
15 -
12 

ADMINISTRA't JLı r. 
YoK'hourtchou Hz:n 
ler Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresae TeleK'raphique: 
lıtanbul - MÜNAKASA 

22 MARS 1937 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivaııts) 

Mardi 23 Mars 1937 

-

Preparation carte actuelle Tekirdagh (Mun. Tckirdagh) .\'• 287 
App . t~I A phone sans course : 5'1 pieces (Direction Telephoneı lı· 

tanbul) .\: 267 
Materiel necessaire pour prendre iı la fabr . de papier le courant 

eleetı·:que necessaire a l'eclairage de la ville (Mun. l:ımidt) 
.\:: 274 

Cornieres en fer: 3354 lcilos - Fil barbele: 75 rouleaux (Direc· 
tion Agricole Tek;rdagh) ,\; 296 

App. pour mesurer la presıion (avec crochets) (Defenıe Nationale) 
.\~ :187 

Cartons p.:rnr billets : 30 mill ions (CheMıns de Fer Ftat .\~ 288 
Savım: 1'l tonnes (Tchataldia) .\~ 291 
Broyage ble : 600 toııres ~lntend. Ankara} .\~ 289 
• Sucre en eu~e:t avarit': : 33634 kilos (Douanes Sirkedji) .\~ 290 

• Taxi Ford, camion Reo (5me Bur. Exec. lst.) .\' 299 
Constr. tombes pr. pauvres: 58 p. (Afion) No. 300 
Harnaclıemcnt pr. phat•ton: 5 paires (Dt':fense Nationale) No . 300 
App. extincteurs: 80 p (2 me Trib. Commercial ist.) No. 301 

Mercredi 24 Mars 1937 

Construction Konak Gouvernemental a Sarikamiche (Vilayet Kan) 
.\~ 290 

Repar. ec. Ramimehmetpacha Cor.struction vestiaires plage Flo-
ria (Mun. lstanbul) .\: 291-292 

Toilc ciree: 330 m. - Linoleum: 1900 m. - Eau potable: 20-60 
bidons par iour Ch. Fer Etat) .\~ 289 292 

Costumes eivilı : 183 p. (Su .. ete Ankara) .\' 290 
Cuir jaune savonneu.x: 25-30000 k. (Defenae Nationale) .\~289 (91) 
Chevaux de trait : 20 tetes (Ferme Etat Lulebourgaz) .\~ '297 
Pompes centrifiges Garvenz: 2 p. {St. Amelior. Coton, Nazilli} 

,\; :?95 
Bureaux, tables, fauteuils. chaiscs ete. (Min . lntcrieur) .'\~ 289 
Ganh de laine- Huile <l'olives : 79 JO et 8500 k. - Sauce tama· 

teı : 2500 k. fComm . Ist. Findikli) .\~ 286-291 
* Armoires briıeca : 3158 k. Nappes et couverture en soie: 400 

k. (Douanea lst.) .\~ '279 
Coke: 42850 k. (Ec. Normales Sivas) No 301 

Jeudi 25 Mars 1937 

Construetion 2 ponts betonarme s route Sivas-Koyoulhissar-Recha
die eonıtruction 3 ponts ld. ı route Kaysseri·Marache·Elorh · 
lou (Min. Tra v. Publics) .\ ; 289 

Adjonction etage iı lmprimorie Etat (Dir. Trav. Publics Ist•nbul) 
.\~ 289 

Prcparation aable et pierres pour routes des st. voirie (Mun. Is
lanbul) .\~ 295 

Charg"ement et dechargement : 30000 tonnes houille (Eskichehir) 
(Ch. Fer Etnt) .\~ ' 89 

Four muffel : 1 piece - Etuve electrique: 1 piece (Direction Mu· 
sees lıtanbul) ,\; 291 

Fil galvaniıc : 25 tonnes- lsolateurs porcelaine : 10000 piöces Pa· 
ratonnerrcs : 68 pieces Pileı Leclanche. appareil de tele· 
phone ete. (Mun. Tacbkeupru) .\~ 294 

Huile d'olivcs: 25 tonnes (lntend. Tophane) .\' · 90 
• Carrierea de marbre (Vılayet Afion No 295 

Sable kaolin (fabr. Milit.) No. 301 

* Les uteriaques indiquent une venle par voio do surenchere. 

N. B.- Lea Nos indiques en regard dea ıırticles ont ceux du 
iournal danı lequel l'avia a paru. 

Avis divers 
De la Direction des Chemins de Fer de l'Etat 

780 torınes de fonte hematite et 180 tonneı de fonte pour 
fonderie d 'une valeur eıtimee de Ltqı 3481380 ıeront acheteı 
par voie d'adjudication sous pli cachete le 30 avril 937 vendredi 
iı 15.30 h. au local de l'Administration Generale iı Ankara. 

Ceux qui deıirent y prendre part doivent remettre a la Pre
ıidence de la Commission le meme jour juıqu'iı 14.30 h. leura 
offreı une ıarantie provisoire de Ltqa. 2611.04, les certificatı exi· 
ges par la loi et un certificat de compctence drHıe ıuivant leı 
preıcriptions parues dans le Journal Officiel du 7 Mai 936 
No 3297. " 

Leı cahiera dea chara-eı ıont en vente au prix de Ptn. 174 
aux caisseı d' Ankara et de Haydarpacha • . •. 

300000 pieceı dt: bandea telegraphiques d'une valeur de Ltqı . 

(Lire la ıuite en 3me P•l'e) 


