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ikinci Sene - No. 300 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI ~50 
6 " 850 

12 ft 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 a ylı~ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Reamimakbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul detildir . 

BU GDNKC 

MOnakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

1-· Erzak, Znhire. Et, Sebze v. s. 

Darüşşafaka için et ve sebze (temd.) (aç . ek. tem. 
570 ve 200 l.) (Türk Okutma Korumu) 4 6-37 15 

Malkara kıtaaları içl-11 sığır eti 700!l0 k . (ka. z. 
m. b. kilosu 25 kr. tem. 1312,50 J.) (Tekir· 
daR' Ask. S. A . K .) 18-6-37 16 -

Tekirdağ kıtaaları için 121,000 k. sığır eti 
(k. z. m. b . kiloau 28 k. teaı. 2625 1.) 
(Tekirdai Ask .) 18·6-37 16 -

Kocaeli cezaevi için ekmek (bir senelik) (k . z. 
tem. 466 1.) (Kocaeli C . Müddei Umum.) 21-6-37 15 -

Yoğurt 600CO k. (temd.) (paz. m.b. 9600 1. 
tem. 720 l.) (Ankara Levazımı) 5·6-37 11 -

2 - İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Eskişehi rde yol intaah (kap. z . keşif bed. 
159156,77 1. tem. 9248 1. şartname 800 kr. 
(MMV satınalma kom.) 16-6-937 15 -

E.skişehirde 2 hanıar inşaatı (ka. z. keşif 
bed. 180925,42 l. tem. 10297 1. ıartname 
905 kr. (MMV Satınalma Kom .) 18-6-937 15 -

3 - Elektrik-Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi -------- -
Kitıt fabrikasından alıucak elektrik cereyanı 

için yapılacak ferıiyat kapama, lcabto döşe· 
mesi ve tuğla ve yayımı (aç . ek . keı . bed. 
1446,26 J. tem. 108,46 J.) (l.zmit BeJediye•i) 2-6-37 10 -

4 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaıır v .s. 

Kaputluk kumaş 150,000 metre (lca. z. m. b. 
metresi 300 k . tem. 21750 1. şart. 2250 k. 
(Ankara MMV S. A. Kom.) 15-6-37 11 -

Yiln fanila: 60000 tane (k. z. m. b. 120000 
tem. 7250- şart. 600 k.)(jandar. G . Kom. Ankara) 16-6-37 10 -

5 - Mobilya, Ev ve Büro efyaları muşamba halı v.s. 

Altla üstlü demir karyola: 500 tane (k. ıı: . m.b . 
11000 1. teın . 825 l.) 16-6-37 15 -

8- Mahrukat, Benzin, Makine yagları v. 1 . 

Yerli kok kömürü 1680 ton (ka . z . m. b . 
453601. tem. 34021. şart . 227 lc . (Ankara Lev.) 16·6·37 15-

7 - Müteferrik 

Galvanize tel (3 mm) 7000 k- düz tel: 3000 m,· 
3 N.lu fincan deve boynuile: 3500 ad .- dikenli 
tel: 42000 (paz. m: b. 1190,450,980 ve 1575 
1.- tem. 314.,3) (lst. Jandarma Komutanlığı) 1-6-37 10 -

Et taşıma iç in 1 kamyon, bir çöp taşıma kamyonu 
bir ölü taşıma otomobili (it. .z . m. b. 7200 1. 
tem. 540 1.) (Zonguldak Belediyesi) 14-6-37 15 -

Siyah renkte aitil ipi 100.000 metre (paz. m.b. 
1,2 508 k . tem. 93.78 1.) (MMV) 14-6-37 15 -

Keten iplikleri 1350 kilo 60 ve 500 kilo 50 nu· 
maradan (aç. ek. m.b. kilosu 645 kr. tem. 

894,94 l.l (MMV) 14.6.37 -
Mubtelif telsiz malzemesi 166 kalem 

(aç. ek. m. b. 3100 l. tem. 232,50 l.) (MMV) 15-6-37 11 -

1 - Müteferrik: 
b) Müzayedeler 

Karışık çam, kereste karışılc odun v a. (Ankara 
Orman Direk .) H-6-37 15 -

1 

___ a) MÜNAKASALAR 

1 
~_ak, Zahire, Et ve Sebze: 

19 
Darüşşafaka Direktörlüğünden: 

ca~ •eneai Mayıs nihayetine kadar DarÜŞfafaka için alına· 
tııuhtelif ıebze ile et ekıiltmesi yapıldığı halde verilen 

PAZARTESİ 

•• 

'GAZST.ESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

fiat fazla görilldüğünder fesholuna et açık eksiltmeye 
konulmuştur. Taliplerin 4 Haziran 937 cuma günü saat 
on beşte Nuruosmaniyede Türk Okutma Kurumuna gelme· 
leri muvakkat teminat olarak sebze için 200 ve et için 
570 lira getirmeleri ve şeraitini anlamak için daha evvel 
Kuruma müracaatları. 

Tekirdağ Askeri satınalma Komisyonundan: 

Tekirdağ kıt'aları için 125000 kilo, Malkaradaki kıta· 
at için 70000 kilo sığır eti kapalı zarf usulile münakasa
ya konulmuştur. Tekirdağ etinin beher kilosuna 28 kuruş 
muhammen bedel üzerinden muvakkat teminatı 2625 lira 
ve Malkaradaki kıtaat etinın beher kilosuna 25 kuruş 
muhammen bedel üzerinden muvakkat teminatı 1312 lira 
50 kuruı, her iki etin de ihalesi 18 6-937 cuma günü sa· 
at 16 da, şartnamesini okumak isteyenler her gün ve mü· 
nakasaya iştirak edeceklerin mektuplarını ihale zamanın· 
dan bir saat evvel komisyona makbuz mukabilinde ver
meleri ilin olunur. 

Kocaeli C. Müddeiumumiliğinden: 

Kocaeli cezaevinin J.6.37 tarihinden 31.5.38 tarihine kadar 
bir aenelik ihtiyacı bulunan 70000 kilo ikinci nni ekmek 1.6.37 
tarihinden itibaren 20 ırün ara ile ve kapalı aarf uaulile ekailt· 
meyt1 konulmuıtur. ihale 21.6.37 pazarteai ıGnü aaat 15 dedir. 
Taliplerin muhammen bedelin yüzde 7,5 u olan 466 lira muvak
kat teminat akçaaı veya bir banka mektubunu 2490 aayılı artır• 
ma ekailtme ve ihale kanunundaki aarahat daireainde teklifna· 
meye ekleyerek ihaleden bir aaat evvel Kocaeli C . M. Umumi· 
li~inde toplanacak komiayona vermeleri ve fazla izahat almak 
ve şartnameaini 1ıörmek ıatiyenlerin çeıaevi direktörlilğüne mü
racaatleri ilin olunur. 

31 Mayıs 1937 

İDAREHANE : 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

lLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde görüşülur 

Telegr. : ist. MÜNAKASA 
T el.efon : 49442 

Poata kutusu N. 1261 

3 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

İzmir Belediye Reisliğınden : 
K.itıt fabrikuından alınacak elektrik ceryam için yapılacak 

ferşıyat, kapama, kahlo dötemeai tutla ve yayımı ve tutla 2490 
sayılı kanun hükümlerine sröre açık eksiltmeye konulmu,tur. 

ihale: 2 Haziran 937 tarihine raalayan çartamba günü Hat onda 
lzmit belediy .. inde yapılacaktır. 

Muhammen ketif bedeli 1446 lira 20 kurut olup muvakkat te· 
min.at 108 lira 46 kuruıtur. 

istekliler tartnamenin 4ünçü madd .. inde yazıla veuilri ihale 
tarihinden evvel belediyeye tc.lim etmeai ve tartname örnekleri· 
nin fen dairesinden iatemeleri ilAn oluhur. 

4 
Mensucat -Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

MMV Satmalma Komisyonundan: 

Her bir metresine biçilen ederi 300 kuruş olan 150 
bin metre kaputluk kumaş kapalı zarfla alınacaktır. 

Şartnamesini 2250 kuruşa almak ve örneklerini gör
mek isteyenlerin her gün öğleden sonra Komisyona gel· 
mel eri. 

İlk teminat mıktarı 21750 liradır. İhalesi l 5·6-937 sah 
günü aaat J 1 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanun 2 ve 3üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk te
minatlarıyle birlikte teklif mektublarıoı ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankara'da M. M· V. Satmalma Komis
yonuna vermeleri. 

5 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1- Ankara garniıonu birlikleri için kapalı zarfla eksilt· 
meye konulan 60000 kilo yoğurda teklif edilen fiat pa· 
balı görüldilğünden bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 
2-İlk pazarlığı 5.6.937 cumartesi iÜDÜ aaat 1 l de leva· 
zım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

, Mobilya, Ev ve Bftro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

3-Yoğurdun tutarı 9600 lira olup muvakkat teminatı 720 
liradır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 
4-İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika 

ve teminat makbuzlarile beraber yazılı gün ve saatte 
komisyona iel~eleri. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

l - Aşağıda yazılı iki çeşit eşya hizalarında gösteri
len günlerde kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2- Karyola şartnamesi parasız ve fanila şartaamesi 
altı lira karşılığıoda komisyondan alınabilecek bu eksiltme
lere girmek istiyenlerin hizalarında yazılı ilk teminat san-
dık makbuzu veya banka mektubunu ve şartnamede yazı
lı vesikalar içinde bulunacak telclif mektublarıuı eksiltme 
vaktinden en az bir saat evvel komisyona vermiı olmaları. 

1 Cinıi Mikt. Tahmin bedeli şartna. bedeli ilk tem. 
2 1 Lira Lira Lira 

1 1 . . . 1 Yün fanila 60,000 120,000 6 7250 
~nş.;...a_a_t ·_ T_a_m_i __ ra_t_-N_a_f_ıa_iş_c_r_ı_v_c_M_a_I_ze_m_e __ s_ı_-H_arıta Altlı üstlü demir kar. 500 ı 1,000 o 825 

1 ihalesi 16·6 937 günü çarşamba saat JO ve 15te 
MMV Satınalma Komiayonundan: 

Eskişehirde iki hangar yaptırılacaktır. Keıif bedeli 
180925 lira 42 kuruıtur. Bu inşaatın kapalı zarfla eksilt· 
mesi ı8.6 ·937 Cuma rünii saat 15 de M.M.V satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname keşif ve planları 905 kuruşa M. M. V. sa· 
tınalma komisyonundan alınir. Muhabere ile şartname 
ıönderilmez . lık teminat 10097 liradır. Eksiltmeye gire
cekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun ~ ve 3üncü 
maddelerinde yazılı belrelerle bayındırlık veıikası ve 
müdafaadan ahnmıf vesika bayındırlık genel ve fenni 
şartna~elerile hava inşaat şubesi fenni şartnamesi ile 
birlikte teklif mektuplarini ihale saatından en az bir sa· 
at evvel M. M. V. satınalma komiıyonuna vermeleri. 

• • • 
Biçilen ederi yüz elli dokuz bin 156 lira 77 kuruş olan 

Eıkiıehirde yapılacak yolun inıaatı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

İhalesi 16.6.937 çarşamba günü ıaat 15 de M. M. Ve· 
kaleti satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname keşif ve planları 800 kuruıa M. M. Vekaleti 
Satınalma komiıyonundan alınır. Muhabere ile ıartname 
gönderilmez. 

İJk bminat 9248 liradır. Ekıiltmeye a-irecekler kanuni 
teminat ve 2490 ıayıh kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı belgelerle Bayındırlık Bakanhiından aldıkları veıi · 
ka ve Bayındırlık genel ve fenni şartnameler ve Müda
faadan alınan hava intaat ıübesi veıikasile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel Anka· 
rada M. M. \' ekileti Satınalma Komiıyonuna vermeleri. 

6 
Mahrukat Benzin-Makineyağları v. s 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

l 680 ton yerli kok kömürünün l 6·6·937 çarıamba gü
nü saat 15 te kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Kök 
kömürün tutarı 45,360 lira olup muvakkat teminatı 3402 
liradır. Şartnamesi 227 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. İsteklilerin kanunun 2nci ve 3 üncü maddelerinde
ki vesika ve teminat makbuzlarını havi mektuplarını ihale 
saatından bir saat evveline kadar Ankara Levazim A
mirliği satınalma komiayonuna vermeleri. 

7 
"ütef errik 

lıtanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan. 
Milttarı Cinsi Tahmin bedeli 111' teminatı 

Kilo Lira K. 

7000 3 Milimetre kalınlığında lial- 1190 89 25 
vanize tel 

3000 3 milimetre kalınlığında düz 450 33 75 
tel 

3500 Adet 3 mımara yüksekliğin- 980 73 50 
de fincan deve boynu ile 

42000 Metre dikenli tel 1575 118 13 

314 63 
1- Miktarı oinıi ve muvakkat teminatı yukarda yazılı 
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dört kalem malzeme pazarlıkla çabuk satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 1 -6-937 salı gDnü saat 1 O da Gedikpaşa· 

da Jandarma Dikimevi binaıındaki jandarma satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şerait her ıün komisyonda görülebilir. 
4- İsteklilerin muvakkat teminat makbuzları 

ka kefalet mektupları ile belli gün ve saatte 
geılmeleri. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan : . 

veya ban· 
komisyona 

1- Her bir kilo1Uoa tahmin edilen bedeli 645 kurut olan 
1360 kilo 60 ye 500 kilo 50 numaraclan olmak ve müteahhid nam 
ve hesabina ahnacak olan keten iplikleri açık eksiltmeye kon
muıtur. 

2- Şartnamesi para1ız almak ve örneklerini rörmek istlyen• 
lerin ber rGn ötleden sonra komisyona relmeleri. 

3- lık teminat mikdara 894 lira 94 kuruştur. 
4- İbalHi 14-6-937 puarteıi rünll ıaat 11 dedir. 
5- Eksiltmeye gireceklerin 2490 uyıh kanununun 2 ve 3 ünçü 

maddelerinde yuılı vesikalara ilk teminatları ile birlikte tam iha· 
le saat.oda M. M. V . satanalma komİlyonuna vermeleri. 

• • • 
1- Hepıine biçilen ederi 3100 lira olan 106 kalem muhtelif 

telıiz malzemeai açık ekıiltme ile utın ahnacakbr. 
2- Ekıiltmeai 15 haziran 937 sah gllnü ıaat 11 dedir. 
3- hk teminat 232 lira 50 kuruıtur. 
4- Şartnameıi M. M. V. aatınalma Konı. dan alınır . 

5 - Ekıiltmeye rirecekler kanuni teminat ve 2490 aayılı ka
nunun 2 ve 3i1ncü maddelerinde yazıla belgelerle birlikte ekıiltme 
fÜn ve saatında M. M. V. satınalma Kom.da bulunmaları. 

" • • 
1- Her bir metreaine biçilen ederi 1. 2508 kuruş olan yüz bin 

metre siyah re 1kte ıitil ipi müteahhid nam ve hesabına olmak 
üzere pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şartnameaini parasız almak ve örneklerini rlSrmek iıte-

yen)erin her ıün komiıyona gelmeleri. 
3- hk teminat mikdara 93 lira 78 kuruştur. 
4- İhalesi 14.6.37 pazartesi ıünü saat 15 dedir. 
5- Pazarhta gireceklerin 2490 ıayıh kanunun 2 ve 3 üncll 

maddelerinde yazıla veıikaları ilk teminatl"rına ihale saatinde M. 
M. V. aabnalma komiıyonuna ııetirmeleri. 

Zonl'uldak Belediyesinden: 
1- Eksiltmeye konulan bir et taııma kamyonu, bir çöp ta• 

tıma kamyonu, bir ölü tatıma otomobilidir. 
2 - Bunların üçünün muhammen bedeli tutarı 7200 liradır. 
3 - Huıuıi ve umumi tartnameleri Ankara, lıtanbul, Zonıul

dak belediyelerinclen ahaır. 
4- Ekıiltme 14.6.37 pazarteıi rünü ıaat 15 te Zonııuldak be

lediyesinde daimi encümen tarafından kapalı zarf nıulile yapıla

caktır. 
5- Eksiltmeye ıirebil:nek için iıteklilerin 540 lira muvakkat 

teminat vermeıi lazımdır. 
6- isteklilerin teklif mektublarını 4 üncü maddede yazılı u · 

atten bir saat evveline kadar belediye reidiğine makbuz muka· 
bilinde vermesi muktezidir. Postada vukua gelecek recikmeler 
kabul edilmez. 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 

1 
Müteferrik 

Ankara Orman Direktörlüğünden: 
Hazine namına müsadereli olup Ankara orman mildilriyet de

polarında ve Yedieminlerde mevcud bulunan 1098 adede muadil 
14 metre mikib 643 deaimetre mikib muhtelif ebatta çam kerea
teainin beher metre mikibı 20·30 liradan 29451 kilo karıtık odun 
ile 2432 kilo çam odununun beher kilosu 50 ıer paradan 4280 ki
lo meşe kömürü ile 130 kilo çam kömürünün ve 3595 kilo karı
tık kömürünün beher kiloıu 3 kuruttan ve 2560 kilo çıranın be
her kilosu 2 kuruştan 3 adet çam düteninin beher adedi 2 lira
dan, 60 adet çam boyundurutunun beher adedi 25 kuruştan 20 
riln müddetle açık arttırmaya çıkaralmıtbr. Şartname ve milza· 
yede kaimelerini görmek iıteyenlerin her riln Ankara orman 
müdüriyetine müracaalları. 

Alıcıların yüzde 7 .5 teminat akçelerile 14.6.37 günü saat 15 
de Ankara orman müdüriyetinde müteşekkil komisyona müra
caatleri ilin olunur. 

Lüleburgaz llçebaylığmdan: 
Tapu No: Cinsi Iradı G. S. Mevkii 

Lira 
33 Kiralak hane 120 Durak Burgu caddesi 
35 Aber 12 ,, ,, 

" ,7 Hane 120 ,, ,, ,, 
39 Kiralık haae 48 ,, ,, 

" 41 " 
,, 48 ,, ,, ,, 

43 ,, ,, 48 ,, ,, • 
2 • ,, 121 

" 
arka ıokak 

4 
" 

,, 24 ,, ,, ,, 
12 ,, 

" 
24 " " " 14 ,, 

" 
24 

" 
,, ,, 

16 ,, 
" 

24 " " " 18 ,, ,, 24 
" • " 20 " " 24 " ,, ,, 

22 ,, " 24 " ,, ,, 
Kıymeti 

Lira Dönüm Evlek Mevkii Cinsi 
100 45 2 Ôıerler iatHyon Tarla 
S4 8 Özerler iıtasyon Sebze bahçesi 
General Ali Riza Rifat Hamdi ve müştueklerine aid yukarıda cins, 

mevki, •iktar ve iradı gayrisafileri yazılı gayri •enkuller verri borç
larından ötQril Lüleburra:r. Tahsilat komisyonunca hacız ve ıatışa çı · 
kanlmııtır. Arttırma müddeti 26 5-1937 rününden itibareD 21 gGndilr. 

lıtekli olanların yüzde 7 ,5 pey akçeleriyle 16·6-1937 tarihine mü
sadif çarı•mita fGail saat 14de Lüleburgaz idare heyetine müracaat-
ları lüıumu illn oluaur. (2989) 467 2-4 

MONAKASA GAZETESi 31 Mayıs 1937 

İstanbul Defterdarlığından 
Seneıi Mükellefin ismi iti tarh No. Adresi Vergisi ihbarname 

------------------------------------~ 

S. No. 

49 

77 

84 

8 
13 

Sara Manifaturacı 352 1 

" 
Cezayir Müteahhit 39 

Şube~ ~mi 

Galata Ohane1 Artür 

Eyüp Emin ve Şatır 
Gaziz İmili zade 
Kamil 

Üsküdar Moiz Behar ve 
Şürekisı 

Salih 
Şerif lbaan 

tabelacı Aliekberhan 2·8 

lalam bey Orbosyan 

Detirmenci Hasna paşa limanı 

6 870 

Bakkal K. Ke4 Rıhtım C. 57 
Müteahhit K. Keş Ôınerabit han 

2 13 

S. No. Şubesi Sene•i Adı ve iti 

88 
103 

T. Baıı 

" 
933 

" 

Varvara terzi 
Jirayir loatoracı 
150 1 

Aralan Han 

Sabri Sefahan 

Senesi 

933 

" 

934 

933 
934 

12 

96,00 k. 
96,00 c. 
140,00 k. 
196,00 c. 

lh . N. 

3 65 

10 31 

H 42 

47 
30 26 

Vergisi 
' Lira K . 

53 04 k. 
7 96 z. 

27 30 k' 

480 - k: 
96 - b. 

80 le. 
472 31 k . 
113 35 b. 
94 46 z. 

Adresi Borclu olduğu vertinin mektarı 

Kaytancı 151 80 kazanç 
C. K. 

43 20 
" 

89 41 

8937 

Tarh No. 

723 

ihbaname No. 

12 54 

3293 

Münakaaa ıazetesinin 30 mayıs 937 tarihli nüshasında intişar eden 3090. 3096, 3'.)97, 309l nu:narah ilanlarda bazı yanhthklar gö
rüldütünden bu kerre keyfiyet yukarıda görüldüğü şekilde taahihen ilan olunur. 

ı ısrANBuL BÜEÖİYESI iLANLARll 
Senelik 

muhammen ilk 
kirası teminatı . 

Beykozda Şahin kaya caddesinde 2 N. lı 
dtıkkan 60 4 50 
Büyükerede Büyük dere caddesinde 90 
N. lu kahve karşısında 67 metre murab-
baı arsa 13 O 98 
Büyükderede Büyükdere Caddesinde 209 
No.lu kahve karşısında 104 metre mu-
rabbaı arsa 10 O 75 
Boyacı köyünde Hekim Ata mahallesin· 
de Meydan yeri sokaiında 4, 16 metre mu· 
rabbaı yol artığı 15 1 13 
Uluköyde Muvakkıthane mahallesinde Çı-
naraltı meydanı sokağında 53 metre mu· 
rabbaı yol artığı 40 3 

Yukarda semti, senelik muhammen kiralarile ilk temi· 
natları yazılı olan mahaller teılim tarihinden itibaren ayrı 
ayrı kiraya verilmek üzre açık artırmaya konulmuılardır. 

Şartnameleri Levazım Müdilrlüiilnde görülebilir. İstekliler 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 14-6·937 Pazartesi ıünü saat 14 de Daimi Encü
mende bulunmalıdırlar. (İ} (3072) 488 

• • • 
Senelik 

Muhammen İlk 
kirası teminatı 

Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Elçi 
sokağında 3_ 61 numaralı ev i2 5 40 
Vefada Molla Hüsrev mahalleainde Ko-
vacılar ıokağında Ekmekci Bati Ahmet 
paşa medresesi 190 14 25 
Hasekide Haseki caddesinde Bayrampaşa 
mektebi 150 1 1 25 
Cağaloğlunda Hadım Hasan paşa me-
dreıesinin 6 No.lu odası 30 2 25 
Zeyrekte lbatehane sokaiında Zenbilli 
Ali efendi mektebi 50 3 75 
Zeyrekte İbatehane sokağında Saliha Sul-
tan mektebi 11 O 8 25 

Yukarda semti, senelik muhammen kiralarile ilk temi· 
ııatları yazılı olan mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek üzre 
açık artırmaya konulmuş isede belli ihale gününde ıiren 
bulunmadığından pazarlıia çevrilmiıtir. Şartnameleri Le· 
vazım Müdürlüğünde görülebilir. lıtekliler hizalarında gös· 
terilen ilk teminat makhuz veya mektubile beraber 8-6-937 
Salı günQ saat 14 de Daimi fncllmende bulunmalıdırlar. 

(l) (3073) 489 -
j~hisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1 - 8000 kilo gazyaiı 
20000 kilo benzin ıartnamelerine göre pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

2-Pazarlık 11.6.937 tarihine raatlayan cuma günü saat 
14 de Kabataşta levazım ve milbayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- lıteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 l'Üvenme paralarile birlikte adı geçen komiı
yona relmeleri illa olunur. JOl 1 478 2- 4 

* • * 
1- İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında şartnamesi 

mucibince yapılacak "16559,, lira 71 kuruş keşif bedelli 
amele yemekhanesinin inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2- Eksiltme 7·6-937 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 15te Kabataşta Levazlm ve Mübayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1242 liradır. 

4- ihale evrakı 83 kuruş mukabilinde İnhisarlar in
şaat Şubesinden ve Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 

5 - İstekliler ihaleden en az 2 gün evvel bu gibi iş
leri muvaffakiyetle yaptıklarına dair resmi vesaik ile İn
hisarlar İnşaat Şubesine müracaat edip ehliyet vesikası 
almaları. 

5 - Mühürlü teklif mektubu kanuni ve ehliyet vesika· 
ları ile muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan 
kapalı zarflar ihale günü en geç saat tam 14 e kadar yu· 
karda adı geçen ahm Komisyonu Başkanhğma makbuz 
mukabilinde verilmiş olmalıdır. 2835 433 3 - 4 

* • • 
1 - 1·6·937 Salı ı:ünü saat 15 kapalı zarf usuliyle 

eksiltmesi yapılacağı ilan edilmiş olan Çamaltı tuzlasında 
yapılacak elektrik santralı tesisi işi 15 gün müddetle te
hir edilmiştir. 

2 - Eksiltme 16-6-937 Çarşamba günü saat 15 de 
Kabataşda kain levazım müdürlüğündeki alım Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 - Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde mu
hammen bedeli sif İzmir 98000 liradır. 

4 - Muvakkat teminat 6150 liradır. 
5 - Şartnameler 490 kuruş mukabilinde İnhisarlar le· 

vazım ve mübayaat Şubesinden, Ankara ve İzmir Başmü
dürlüklerinden alınabilir. 

6 - İsteklilerin fenni şartnamede yazılı takatta bir 
gazojen teıisatı yapmış olduklarına dair resmi vesikala
rını ve şartnameye uygun olmak üzere ihzar olunmuf 
fenni teklif projelerini tetkik edilmek üzere ekıiltme gü· 
nünden en az l 5 gün evveline kadar İnhisarlar tuz fen 
şubesi müdürfüğüne vermeleri ve münakasaya girebilmek 
için münakasadan azami iki gün evveline kadar teklıfle
rinio muvafık bulunduğuna dair mezkür şubeden vesika 
almaları lazımdır. 

7 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve
sikalarile muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan 
kapalı zarfların en geç ihale günü tam saat 14 e kadar 
yukarıda adı feçen komisyon Başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilmiş olması lazımdır. 2988 473 2- 4 

• • • 
1 -Şartnameıi mucibince muhtelif eb'atta tüylü 32 a

det lito makinelerine mahsuı köıele merdane pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2-Pazarlık, 1 ·6·931 tarihine raıtlıyan pazartesi günü 
ıaat 16 da Kabataıta Levazım ve Mübayaat ıubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3-Şartnameler paraıız olarak her ıün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 lıteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde· 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komiı-
yona gelmeleri ilin olunur. (2900) 453 3 - 4 

Satıhk arsa 
Eminönünde, Alemdar Caddesinde Parkın karı111nda mÜ•

tHna bir mevkide 81 metre muabaahk bir ana •cele aathk· 
tar. Sahnalmak isteyenler ıazetemiz idarehanHine müracaat 
etmeleri. 

.. 

... .. 



31 Mayıs 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadele_:i 

Bayındırlık işleri Kontrol Talimatnamesi 

(Dünkü nfüıhadan duam) 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek iiç giin zarfında vuku bulacak 
Miinakasa ve Müzayedeler hakl<ında 

MUHTİRA -
C) Kontrol fen memurları müteahhidle yazı ile muhabe~e e• 

demezler. Fakat bu mukavele tatbikatına ve inşaatına ve ınş~a
tm sevk ve idaresine aid husuıat ile yanlış ve fena yapılan ın
şaat ve imalat ve ihzarat hakkında müteahhide veya adamlarına 
sözle ihtarda bulunabilirler. 

-·-
( Çamaltı tuzl:ısıuda elektrik santralı t sisi (İnlı:s. Müd.) No 303 
{ Elbiselik kumaş: 100.000 m. (Ankara MMVJ No. 345 Müteahhid veya adanları dinleınediği takdirde kontrol mühen 

disine derhal haber vermekle mükelleftirler. Proje ve şartname• 
sine ve fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yapılınıyan inşaa
tı durdurmak salahiyeti konrol mühendisine aid olmakla beraber 
konrol mühendisi bu salahiyetin kendisine izafeten yaptırılması 
hususunda fen memuruna salahiyet verdiği takdirde fen memu1u 
bu gibi inşaatı durdurabilir. Ancak bu takdir~e kon~rol mühen· 
disini derhal keyfiyetten haberdar etmekle mukelleftır. 

Kontrol mühendisinin vazifeleri 
Madde 15 - Kontrol mühendisinin (kıs1m mühendisi) aşağıda 

yapılan vazifelerin iyi suretle ifasını bizzat çalışarak ve işin ceu
metine göre kendiıine yardımcı verilmig olan fen memuru ~e 
sair memurların mesaisinden istifade ederek teminile mükelleftır. 

Müteahhide teslim edilecek 
işyerleri fenni evrak vesaire 

A) Mukavele ve merhutu olan şartnameler mucibince idare 
tarafından müteahhide irae ve teslim edilmesi icap eden iş yerle
ri ve mihver ve röper kazıkları ve plan, profil planketa, maktaı 
arzani, proje ve tafsilat resimleri vesaire ve evvelden kalmış o
lup da müteahhide teslim edilecek inşaat ve varıu ihzarat tesi
sat ve aliit ve edevatı vakti zamanile teslim etmek kontrol mü· 
hendisinin vazifesidir. 

Bunların inşaatın başlangıcında teslim edilecek olanlarla in
şaat esnasında peyderpey teslim edilecek olanları kontrol mühen
disi sıraya koyarak bu hususta bizzat kendisi tarafından yap1la
cak işlerı vnktile vapmakla beraber kontrol amirliği tarafından 
verilmesi lazımgelcn proje, talimat vesairenin vakti gecikmeden 
istihsali için teşebbüsatta bulunacaktır. 

Kontrol miıhendisi zemin üzerinde müteahhide irae ve teslim 
edilecek şeylerin müteahhid veya salahiyettar vekil ile gezerek 
irae ve t<>slimini müteakib dört nüsha zabıtname yaparak kendi -
Sl tarafından imza edilmekle beraber müteahhid veya salahiyet 
tar vekili tarafından da imza edilecektir. Bu dört nüshanın müm

künse karbonlu kağıt vasıtasile çıkarılması ~ercih olıınıır. 
İdarece musaddak cedvelle 

ve tiplere göre tanzim edilecek 
projeler _ 

B) İdarece musaddak cetvellere ve tıplere göre yapılacak in-
ıı t roJ"clerini ve ebadınını konrol mühendisi tanzim ve tayin 
"'an ın p d h il" .. 
eder. Yani tiplerde yeri boş bırakılmış olan eba ı m.a a ın~ go-
re hesaplıyarak ikmal eder. Şukadar ki mahalline göre tatbık e• 
dilecek tip hakkında konrol amirinden direktif alması lhı~dır. 

Mukavele mucibince; idarece musaddak cetvellere ve tıplere 
göre müteahhid tarafından tanzim edilecek fenni evrakı konrol 
mühendisi tetkik ve tasdik edecektir. 

Zabıtnamelerin bir nüshası kontrol mühenJisliği dosyHında 

alıkonulup üç nüshası kontrol amirliğine verilir' Müteahhide v~
rilecek her türlü evrak teslim tarihleri yazılmak şartile ya bır 
zimmet defterine müteahhide imza ettirilmek ıuretile tevdi olu
nur veyahut resmi bir tezkereye ili,ik ve resmi taahhüdlü olarak 
müteahhidin kanuni ikametgahına gönderilir. 

Yukarıda yazılı hususların mukaveledeki müddetlerden veya 
işin normal olarak devamına muktazi müddetlerden geç kalı:ıa
maaına ve bu yüzden müteahhidin her hangi bir şikayet ve ta
leb ve müddet temdidi istemesine mahal bırakılmamauna kont
rol mühendisi son derece dikkat ve itina edecektir. 

Her türlü inşaat ve ihzaratın 
daimi surette mürakabe ve mua
yene tecrübesi 

C) Her nevi ihzarat, ameliyat ve inşaatın mukavele ve ilişiği 
olan fartnamelere ve projelere ve fen ve sanat kaidelerine mu
vafık olarak yapılmasını murakabe ve temin etmek kontrol mü
hendisinin en esaslı vazifesidir. Bunun için kontrol nıühendisi 
işin dc~am ettiği müddetçe haftada en az iki defa I; ütün iş sa· 
hasını gezip yapılmakta olan ışleri muayene edecektir . 

(Devamı var) 

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

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top· 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MÜNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınu: İcitbı hemen abone kay· 

\. dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

·-
Her kesin kitabı 

k ~Ütün vesaiti nakliye tarifelerini bir araya toplayan "Her 
b::~n ki tabı" yeni plan , e nefis bir tekilde ilk !::ahardan iti· 

8 
11 çık n ıştır .. 
\l kitaptan birer tane elde ediniz. Çok istifade edeceksiniz. --

Kılıflık kumaş: 125000 m. (Anknra MMV) No. 345 
Kayserid~ pastırma fabrikası tesisi için plan müsabakası (Kayse-

ri Belediyesi) No. 333 

Romanya ve Bulgaristandan muhacir nakliyatı (İst. Deniz Tica
ret Müd.) No. 352 

Kaldırım ve bordür inşaatı (Ceyhan Belediyesi) No. 354 

Çarşamba 2 6-1937 

Göçmen evleri ıçin kereste 913 m3 (Konya iskan Müd.) .X ::\54 
• Moris marka otomobıl (Bomonti Fabrikası İst. İnhisarlar Direk.) 

BuhaJ kazanı: 4 adet - sıcak su deposu: 8 adet (Tophane 
Levazımı) .\'. 357 

Cibali deposunda yüi< asansörü tesisatı (İnhisarlar Umuın Müd. 
Kabatache) .\~ 314 

Battaniye: 10000 adet (Ank. M. M. V.). 
Çorap için yün iplik: 20000 k. (Ankara .d. M. V.) .\' 3ı6 
Çamaşır yıkanması: 24-30000 parça (Deniz Ticaret Mektebi) .\" 348 
Benzin: 2500 kilo - kok: 800 ton (Ankara Nümune Hastanesi) 

.\! 346 

Erzak: 42 kalem (Ankara Nümune Hastahanesi) .\: 346 
Limon: 65000 adet (Tophane Levazımı) .\: 347 
Tavuk: 10000 kilo (Ankara Levazımı) .Y 347 

Erzak: 64 kalem (İstanbul Deniz Ticaret Mektebi ı .\' 349 

Perşembe 3-6-937 

Parkta sağlık müzesi inşaatı (Kızılay İzmir Merkezi) ,\' 352 
Ecza ve saire (bir sene için) (Ankara Askeri Fabrikalar) X 352 
* Çay pudra, mukavva demir v. s. (Samsun Gümrüğü) .\' 354 
Tütün v. s. nakh (Samsun İnhisarı) .\: 354 
• Motör ve sinema makinesi (Samsun Vilayeti) ,\' 355 
• Karaaghatch mezbahasında bulunan sıgır gübreleri (istanbul Be· 

ledi}·esi) .\' 356 
Halk evi binaaı inşaatı tKars Halk Evi Başkanlığı) \' 357 
Gazyağı: 38535 kilo • benzin: 283400 kilo (İstanbul Beledi} cıi) 

.\'. 346 
Tican istatistikleri matbuası (İstatistik Müd.) .\' 341 
Kilim: 70000 adet M.M.V.) .Y 346 
Sankaya tuzlası tamiri (Ankara İnhisarı) .Y 3t8 
335 metrelik şose inşaatı (Nafia Vekaleti) \' 347 
Sabit etüv makinesi: 1 adet (M.M. V) .\' 324 
Kar gözlüğü: 50000 adet (M M.V.y .\~ 325 
Tuvenan kömürü (Mudbnya Belediyesi) ,'\: 351 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gaıeteıniıin sayısını gösterir. 

Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 
'·MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 

müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 

bir münakasa veya müzayede ilanı bu mesleğe inti
sap edenleri heman harekete getirir, ve azami ran-

demeı& verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 

küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 

il6n işleri Lianit:ed Şirketi 
vasıtasile gönderilebilir. 

~--------------------------' • 

lstanbul Borsası 
-------

Paralar 
Alıt 

l Sterlin 620, 
1 Dolar 123,50 

20 Fransız Fr. 110, 
20 Liret 120, -
20 Belc!ka Fr. 80,--
20 Drahmi 19, 
20 laveçre Fr. 570,-
20 Leva 20, -

1 Florin 63,-
20 Çek kronu 70,-

1 A vuıturya SJ. 21,-
l Mark 25, 
1 Zloti 20 -

' 1 Pengü 21,-

29 5- 1937 

Çekler 

Satıf 
627, 
126,-
113,-
125 -
84,-
22, -

578,-
23, -
66,-
75,-
2J, -
28,-
25,-
24,-

London 
Nev York 
Par is 
Milin o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Aınsterdam 

Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 

Alış Satı, 
625,25 625, 

o. 7904 o, 7905 
17,6875 17,67 
15,0212 15,0175 
4,68JO 4,6884 

87,405 87,7560 
3,4496 3,4614 

63,9357 63,91 
1,4440 1,4434 

22,67 22,6615 
4,2265 4,225 

13, 1725 13, 1675 
1,0050 1,9662 

-:-:..~-----------------------llıı~llterem Mü•terilerimiz; lıan 
20 Lev 12,- 14, 

Varşova 

Budapeşt 

Bükref 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

4,16 4, 1590 
3,9840 3,9825 

İktis ~r nevi, her miktarda çivileri fabrikalarda teslim 
ruş ; Vekaleti tarafından tesbit olunan baz 19 ku· 
,, ıyatla nıuht .. t 'l . . . . ~ d 111\tui erem muş erı erımızın emrıne ama e 

unıuzu ilan ederiz 

--------- Çivi F ABRIKALARI 

20 Dinar 48,- 52,-
Ruble 30,- 52,-
İaveç kuronu 30, - 32, -
Türk altını I055,- 1065,-
Banknot Oa.254, - 255,-

imtiyaz sahibi ve 7UI İ,a.ri 
Direktörü: İsmail Girit 

107,63 !07,5875 
34,4575 34,4440 

2,7540 2,7530 
24,0625 24,0725 

3,1160 3,115 

Basıldıi1 yer: ARTUN Basımcvı 
Gafata Billıiı· sokak No. 10 

Sayfa 3 

Ticaret ve Zahire Borsası 
29 - 5 - 1937 

MADDE ı 
ihracat 

SATIŞl.AI{ 

Asgari 
Kilosu 

Az.ımi 

Kilosu 

l 
ithalat 

Ton Ton Kr • Pa. Kr. Pa. 

Afyon 

" 
Araşit yağı 

ince 
: kaba 

t 

Arpa 

" 
· yemlik çuvallı 
: Anadolu 

Badem 
,, 

Buğday 

" 
" 
" 

" 
" 

Bulgur 
Ceviz 
Ça\'dar 
Darı 

" Fıısulye 

Fındık 

" 
. " 
ipek 
İrmik 
Kaphca 
Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" 
Nohut 

: kabuklu 
: iç 
: Eks. yumuş~k 
: yuınuşak 
: eke. sert 
. sert 

sümter 
: kızılca 
: malılüt 

iç 

beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 

: tohumu 
: yağı 

: y ni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: isp tohumu 

Pamuk 
Pamuk yağı : 

"tohumu: 
Peynir beyaz: tam yağlı 

,, ,, : yarım yağlı 
" ,, : yağsız 

Peynir kaşer: yağlı 

,, " : yağsız 
Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiftik 

" 
" 
" Un 

" 
" 
" Yapak 

" 
" 
" Yulaf 

: yeni mahsul 

: oğlak 
: ana mal 
: deri 
: kaba 

ekstra ekstra 
ekstra 
1 inci yumuşak 

" aert 
Anadolu 

" tabak 
Trakya kırkım 

" tabak 

Zeytin yağı : ekstra 
,, " : yemeklik .. " : sabunluk 

DIŞ FİATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten t. 
Fındık G. 

n K 

,, Nominal 
Hamburg ,, 

" 

15 

4 5 

615 67 

6 2 

60 4 15 

1 50 46 

ıo 15 -

20 23 25 

40 

2.l 

3 48 

'' DEVRİM ,, 
Tercüme Bur osu 

6 33 

6 IO 

57 

K.S. 

6 67 
5 69 
5 98 
4 86 
3 84 
8~ 

93 92 
93 9'l 

Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil
hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna
melerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyatlar gayet: mütedlldlr 

''MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapıhr 

Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3.4 
Telefon: 49442 
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Deuxieme Annee - No. 360 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptrs. 450 
6 ,, ,, 850 

12 ,, w 1500 

Etranger : 12 •oiı Ptrı. 2700 -Le No. Ptra. S 
Pour la Publicite ı'adre11er 

a l' Adminiıtration 

LUNDI 

•• 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adjudications 

Objet de l'adjudication 

A) Adjudicalions au Rabais 

Conıtruction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartographie 

Construction de 2 hangars a Eskichehir (cah. eh. 
P . 905,. 

Construction route a Eıkiehehir (cah. eh. P . 800). 

Produits Chimiques et Pharmaoeutiquea 
lnstruments Sanitaires-Fourniture pr. H6p. 

Chloridrate de quinine comprimee: 100 kilos
Eaaenee de Berramote: 1250 kilos. 

Habillement- Clıaussures- Tisıus- Cuirs. 

Orap pour capote: 150000 metres (cah. eh. P. 
2250). 

Flanelles de laine : 60000 picces (eah. eh. L. 6). 

Electricite·Gaz·Chauffage Cer. tral 
(lnstallation et Ma.eriel) 

lnıtallation de cable, fermeturc, pavcment ete. 
pour le courant clectrique de la fabrıque de pa
pier d'lzmit. 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapiaserie ete. 

Lits doubleı en fer : 500 pieces. 

Comlıtustible - Carburant- Huiles 

Cokc indirene : 1680 tonnes (cah. eh. P. 227). 

Provisions 

Viande et leiumes (pour Daruehefaka) (•i ). 

Viande de boeuf pour leı armeeı de Tekirdagh et 
Malkara : 125000 et 70000 kilos. 

Pain pour le penilencier de Kodjaeli (1 an). 
Yoıhourt: 60000 kiloı (aj.). 

Divera 
Fil ıalvaniıe (3 mm.): 7000 kilos- Fil ordinaire 

(3000 kiloı lsolateurs avec crochets (No 3) : 
3500 pieces- Fil barbele : 42000 metres. 

Filı noir "sitil,. lOOO'JO metres. 
Camion pr. transport de viande: 1 piecc- Camion 

pour le transport da la voirie : j piice- Camion 
pour le transport des morts: 1 piece. 

Articles de T.S.F.: 106 lots. 
fi1ı de lin: 1350 kilos No 60 et 500 kilos No. 50. 

B) Adju•ications a la sureacbire 
Boiı de pin et autre. 

Mode 
d'adjudicat 

Pli cach. 

,, 

Gre a gre 

Pli caeh. 

" 

Publique 

Pli cach 

Pli cach. 

Publique 

Pli cach. 

" Gre i. gre 

" 
Plı cach. 

Publique 

" 

Publique 

Prix 
estimatif 

Caution. 
Provisoire 

1S0925 42 10297 -

159156 77 9248 

P. 300 lem. 21750 -

120000 7250 -

1446 20 108 46 

11000 - 825 -

45360 -

P. 28 et 
25 le k . 

9600 -

5195 -

P. 1.2508 
7200 -

3100 -
P. 645 le k. 

3402-

570 et 
200 

2625 et 
1312,50 
466 -
720 -

314 63 

93 78 
540 -

232 50 
894 94 

Lieu d'adjudieation et du 
Cahier des Cbarp.• 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

n 

Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

Com. A<:b . Min. Def. Nat. Ankara 

Com. Gen. Gcndarmerie Ankara 

Municipalite lzmit 

Comm. G. Gendarmerie Ankara 

Com. Achat lntendance Ankara 

Ligue lnstruction Turque Nuruoımsnie 

Com. Aeh. Militaire Tekirdagh 

Procureur Gene.al Kodjaeli 
Com. Acıh. Dir. lntend. Ankara 

Jours 

18·6-37 

16 6 37 

9·6-37 

15 6-37 

16-6-37 

2-6-37 

16·6·36 

16·6-37 

4-6 37 

18·6·37 

21-6-37 
5-6-37 

Com. Ach. Comm. Gendarmerie lstanbul 1-6-37 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Munioipalite Zonrouldalc et lstanbul

Anlı:ara. 

Com. Ach. \4in. Def. Nat. Ankara. 
,, 

Oirection F orlt Ankara 

14-6-37 
14·6-37 

15-6-37 
14-6·37 

14-6-37 

! 

Heure 

15 -

15 -

11 

10 

10 

15 -

15 -

15 -

16 

15 
11 

10 -

15 
15 

11 
11 

15 -

31 MAi 1937 

ADMINISTRA'ı tu~ 

Yoıhourtchou Han 
ler Etaıe, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresae Teleıraphique: 
l•tanbvl - M0NAKASA 

MEMENTO OES AOJUOICATIONS 

(Pour les troia jours suivants) 

Mardi 1 Mai 1937 

lnstallation centrale electrique aux ulineı de Tchamalti (Monopoles 
Kabatache) ~\: 303 

Etoffe pour uniformes d'hiver : 100000 metreı (Miniıtere Defense 
Nationale) No 345 

Toile pour hou11e: 125000 metreı (Miniıterc Defense Nationale) 
No 345 

Concour pour plan a battoir et fabrique pastourma a Kaisıeri (Mu· 
nicipalite KıiısPri) No 333 

Transport d'immigrcs de Roumanie et Bulga!İe (pendant 4 moiı) 
(Oirection Commerce Maritime lstanbul) No 352 

Conıtruction de trotoir en beton et bordur• en pierre Baz.aite a 
la ruc Station No 26 (Municipalite Ojeyhan) No 354 

Mercredi 2 Mai 1937 

Cıtrons 65000 pieces (lntendance Tophane) ~'; 347 
Pouleı : 10000 lciloı (lntendance Ankara) ~\: 347 
Proviıions et legumes : 64 lots (Ecole Superieure Commerce Ma· 

ritimeı) ,;\! 349 
Bois de charpente pour maisons immigres 913 m3 (Commission 

Etablissement lmmigres Konia) .,,2 354 
• Automobile Morris (Fabrique Bomonti Direclion Monopoles lı· 

tan bul) 
Couvertures en laine: 10000 pieces (Ministere Defense Nationale) 

.\". 345 
Fil en laine pour chausıettea: 20000 kilos (Miniıtere Defense Na· 

tionale) .\! 346 
Lesıive de linre : 24-30000 pieceı (Ecole Superieure Commercc 

Maritimas) .\; 348 
Benı.ine: 2500 kilos- Coke: 800 tonnes (Direction Hôpital Modele 

Ankara) 346 
Proviıioıas pour l'hôpital Modele: 42 lots (Direction Hôpital Mo

dele Ankara) .\~ 346 
lnstallation de 2 monte·charges au depôts ce Djoubali (Direction 

Generale Monopoles Kabatache) .\! 314 
Chaudieres a vapeur: 4 pieeeı- Reservoiu d'eau: 8 pieces tlnten· 

dance Topkane) .~! 357 

Jeudi 3 Mai 1937 

Petrole: 38535 lcilos Benzine: 283400 kllos (Municipalite lstanbul) 
.~! 346 

lmpression ıtatistiqueı commerce exterieur (turo et françaiı) (Oirec• 
tion Statistıque5) ,,: 311 

Kilims : 7COOO piecea (Ministere Defense Nationale) • ~ 346 
Reparation bassın principal et canal saline1 Sarilı:aya (Monopol•• 

Ankara) ·'~ 348 
Pavare route: 535 metres a la ıtation Malatia (Min. Travaux Pu 

blics) '!\: 347 
Etuve fixe: l piece {Ministero DefenH Nationale) .,! 324 
Luaettes pour neiıe: 50000 piccea (Ministhe Defense National• 

M 325 
Houille tout venant (Municipalite Moudania) '!\'. 351 
Construction mu5ee byriene au pare de culture (Croissant Rouı' 

lzmir) ~'! 352 
Produit pharmaceutique pour caisse d'aasurance de fabrique 111ili' 

taire (une annee) (Fabriques Militaireıı Ankara) .\~ 353 
• The poudre, lamcı de fer, boite en carton ete. (Direction ooııi 

ne• Samıoun) .\! 354 
Transport d'articles monopolises (un an) (Monopoleı SamsoU 

,,! 354 
• Moteur machine cinematoırapbique (Vilayet Samsoun) .;\! 355 
• Fuıaier se trouvanb a l'abattoir Karaarhatch (Muaicipalite lıt•' 

bul) .\! 356 
Con truction Mai•on du Peuple (Preıident Parti du Peupla ı<atf 

.\! 357 

• Les uteriıqueı indiquent une vente par voie de ıurenebere·1 
N. B.- Les Noı indiqueı ea regard de1 articles ıont ceu• 

iournal danı lequel l'aviı a paru. 

uım1111111111tı111auııunımınmmw•mwıuıuınıu111111111nı11•ıme•111muııı.,; 
YORGİ D.ROSOPULO 
Keresteci ve Filyos ağaçları mütehassısı 

Her nevi tahta ve Kütük bulunur 

01111 Galata, Kalafat yeri N. 54 - Telefon: 40142 

lın1111111aııun111mmnııımwnım111m1111ı111mın11111111•m11H11wn.,I 


