
( 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
Kuruş 

450 
850 

1500 
6 " 

12 " 

Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbul deıildir. 

Yıl: l Sayı : 263 

iÇiNDEKiLER: 

a) Münaka~alar 
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Erzak Zahire, Et, Sebze v · s. 

İnşaat: Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita . 
Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malıemesı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

- Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

7 - Müteferrik 

b) Müzayedeler 
1 - Müteferrik: 

a) M K 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Lülebur2'az Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Tümen birlikler hayvanatı için 420 ton yulaf alınacaktır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 18-;2-937 saat 16 dadır. Zarflar bir 

saat evveline lrndar kabul edilir. Muhammen bedeli 29400 lira ve 
ilk teminatı 2205 liradır. Şartnameler 127 kuruş mukabilinde ve
rilir. İsteklilerin şartnameyi görmek için hergün ve eksiltmeye 
ittirak için teminat mektubları ve kanuni vesikalnrile Lüleburgaz 
Tümen Satınalma komisyonunda bulunmaları. 

Merkez Laboratuvarları Direktörlüğünden: 

Müesse e hayvanah için lınacak 40000 ldlo arpa açık 
eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 15-2-937 paxar~esi g~?ü 
saat 15 dedir Şartnamesi müdüriyetten bedelsız verılır. 
Muvakkat teminatı 150 lira olup Banka mektubu veya 
vezne makbuzu ve 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle 
beraber muayyen olan gün ve saatte Ziraat Vekaleti 
Muhasebe Direktörlüğünde toplanacak olan komisyona 
müracaatları. 

Ankara Levazım Amirliği Satın ima Komisyonundan: 

1- Kırıkkale Askeri sanatlar mektebi ihtiyacı için aşağıda 
cins ve miktarları ve tutarları ile muvı.kkat teminatları yazılı 6 
kalem sebzeye eksiltme günü verilen fiat pahalı görüldüğünden 
10 gün uzatılmıştır. 

2- Ek iltmeıi 4-2-937 perşemb günü saat J5te Levazım amir 
liği aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartn mesi komisyon
da görülür. 

3- isteklilerin kanunun 2 ve 3cü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarile beraber belli gün ve saatte komisyona gel
meleri. 

Miktara Muvakkat teminatı Tutarı Cinıi Kilo Lira Krş. Lira Patates 3500 18 38 245 Prau 2500 1 1 25 150 Lahana 2000 9 00 120 
lıpanrk 2500 18 75 250 Kereviz 300 4 20 56 
Kuru soğan 3500 13 12 175 

74 71 996 

2·fnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzenıesi-Harita 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

18-2·937 perfembe günü sa~t 15 te İstanbulda Nafıa Müd?rIG
iünde 2024 lira keşif bedelli Istanbul Jandarma Ambar bınası 
demir intaab açık eksiltmeye konulmuıtur. 

M k ele eksiltme, Bayındırlık işleri genci, hususi v fenni 
u av ' b f . d' k t l · proJ·e ketif hulasasile una müte errı ığer evra tar name erı, , 

daireainde görülecektir. 
Muvakkat teminat 152 liradır. 
isteklilerin en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

- t ki · 'ka uz" erine Nafıa Müdürlüğünden lmış olduğu 

T 1 

iDAREHAN E . 
Y oğurtcu hnn, 1 ci kat 

No 3 ve 4 
Galata, Per ---İLAN ŞARTI RI 

idarehan nizde ör ulur 

TeJegr.; lııt . MÜNAKASA 
Telefon . 49.:142 

Posta kutusu N. 1261 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PAZARTESİ 
1 Şuha t 1937 

Vilayeti dahilinde ve transit yolu üzerinde muhtelif açık
lıklarla 8 aded sınai imalatın kısmen tebdili ve kısmen 
de tecdidioin ve Üzerlerinin şoşe inşaatının kapalı zarf 
usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

lstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 6062 lira 45 kuruş olan Çubuklu gaz de
posu rıhtımının famiri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. Eksiltme 15-2-937 pazartesi günü saat 15 de yapı 
lacakbr. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğün 
de görebilirler. İstekliler 2490 No. h kanunda yazılı ve· 
sikadan başka Belediye fen işleri yollar şubesinden ala· 
cakları fen ehliyet vesikasile 454 lira 68 kuruşluk ilk te· 
minat makbuz veya mektubile berab r teklif mektubları
m yukarda yazılı günde saat 14 de k dar Daimi encü-

Evrakı keşfiye, şartname, mukaveleıınmesi ve buna 
müteferri bütün evrak Transit Yolu İnşaat Şefliğinde gö
rülebilir. 

Muvakkat teminat 2350 liradır. 
İstekliler Resmi Gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 sa

yılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekiile· 
tinden alınmış vesikaları ihtiva etmek şartile 2490 numa
ralı arttırma ve eksiltme kanunun 32 nci maddesindeki 
sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarmı 
1 mart 937 pazartesi günü saat 14 e kadar Transit Yolu 
İnşaat Komisyonuna vermeleri lazımdır. 

Edirne İnhisarlar Baş Müdürlüğüııden: 

Baş Müdüriyetimiz binasile ittisalindeki deponun çatılarındaki 
kireınitlerilc oluklarının ve deponun arkasındaki sundurmanın ta-

miri işinin keşfi 414 lira 39 kuruştur. Fenni ·;e eksiltme şartna
meleri mucibince tamiri yapılmak üzere 15 gün müddetle açık 
ksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin ihale günü olan 10-2-937 
çarşamba günü sa t 16 ya kadar yü:r:de 7,5 teminatla birlikte 
baş rnüdüriyetimizde müteşekkil komisyona müracantleri ilan 
olunur. 

Ankara Valiliğinden: 

657 lira 52 kuruş bedeli keşifli Zir hükumet konağının tami
rinin ihalesi 29-1-937 tarihinden itibaren bir ay pazarJıgn bırakıl
mıştır. isteklilerin 49 lira 52 kuruşluk depozito makbuzlarile 
D fterdarhk sabş komisyonuna mürac atları. 

İstanbul Liman İşletme İdaresinden: 
1- İdaremiz muhtelif tonluklarda 10 parça mavna, 

J4 parça da güverteli duba inşa ettirecektir. 
2- Bunların pazarlığı 15 şubat 937 pazartesi saat JO 

da İdare Şefler Encümeninde yapılacaktır. 
3- 5000 liralık teminatı muvakkatenin pazarlık gü

nünden bir gün evvel İdare •eznesim~ yatırılması lazım· 
dır. 

4- P zarlığa gireceklerin bu işlerin ihtisaslarını da· 
bilinde olduklarını tevsik etmeleri lazımdır. 

5- Bu işe aid kroki ve şartnameJer ve fazla tafsi· 
lat Galatada Haydar hanında Fen servisi Şefliğinden 
alınacaktır. 

Manisa Valiliğinden: 

1- M nisa·Akhisar yolunun 0+500-1 +491 inci kilometreleri 
arasınde 6 metr si Bandırmanın Kapıdağı granitinden v ağdan 
soldan ellişer santimlik yağmur oluklarile bordür ta9larının Ma
nisa ocnğın,:lan çıkarılacak muntaz m taşlarla y pılması işi 
48423 lira 96 kuru luk keşifnıımesi üzerinden 18-2-937 perşembe 
günü saat 11 e kadar müddetle kapalı zarf suretile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Bu işe ait ş rtname, keşifname ve buna mütefferi d iğe,. 
evrak 242 kuru, mukabilinde Mani a Nafın Müdürlüğünd,.n lı
nabilir. 

3- Eksiltme 18·2-937 perşembe günü saat l ld Vilayet Umu
mi Mecliıi salonunda yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat 363J lira 87 kuru tur. 
5- Eksiltmeye gir ceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış ehli

yet vesika ı v 937 yılına aid Ticaret Odası vesikasını ve mu
vakkat teminata nid makbuzu kap lı zarfın içine koymaları ve 
kapalı :zarfın ihzarmda 2490 snyılı kanunun 32inci maddesine ria-
yet etmeleri lazımdır. 

1 
6- Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarfl rını 18-2-937 

per mbe günü saat IOa kadar Mani a Valiliğine vermeleri ve 
posta ile göndereceklerin 2490 sayılı kanunun 34 üncü maddesine 
ria) et tmeleri lüzumu ilan olunur. 

Uzunköprü İnhisarlar Müdürlüğünden: 
Muradiye mahallesindeki yaprak tütün anbnrımızda yağlı 

kireç sıva, çimento beton, kiremit aktarması, döşeme, çinko oluk
larının tamiri ve badanaH 149 lira 64 kuruş keşif bedeli ile pa
zarlık suretile yaptırılmasın karar verilmiştir. 

mene vermeJidirler. 

3-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve 

İsmet Paşa Kız Enstitüsü Direktörlüğünden: 
Ankara ismetpaşa kız enstitüsüne açık eksilme suretilc kalo

rifer tamiratı yapJlacaktır. Muhammen bedel 569 liradır. Açık 
ek iltme 13-2-937 cumartesi günü saat 1 1 de okullar sağışmanlı
gında yapılacaktır. Muvakkat teminat 42 lira 67 kurustur. Şart
nameyi görmek istiyenler okul direktörlüğüne müracaat edebilir 
ler. 

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

• • • 
288 takım kasketile beraber elbise, 35 aded manto ve 

30 adet göml k alınacakhr. Bak: İstanbul Beledıyesi ilan
larına. 

ı~~~~~~~~~~~~=:5:=s:~~ l s- Nakliyat: Boşaltma -Yükletme v.s 

Keşandan Uzunköprü ıstasyonuna, Uzunköprüden U· 
zunköprü ıstasyonuna, Malkaradan Tekirdağma vapur 
teşlim, Lüleburgazdan - Lüleburgaz ıstasyonuna, Babaes· 
kiden-Babaeski istasyonuna, Hayraboludan, Alpullu ıstas· 
yonuna ve Edirneden-Edirne şehir ıstaayonuna azami na· 
kil olunacak yaprak tütün mikdarlariyle muhammen nak
liye ücretleri aşağıya yazılmıştır. Mevcut şartnameleri 
mucibince nakliye ücretleri 28-1-937 tarihinden itibaren 
12 gün müddetle 8-2-937 gününe kadar açık eksiltmeye 
konulmuştur. Tnliblerin yevmi mezklırda saat 17 ye ka
dar Edirnede veyahut mahalli inhisarJar idarelerine yüzde 
7,5 güvenme paraları ile müracaatları ilan olunur. 

Kilo muhammen nakliye übrati 

Edirne İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: 

Ke an 
Uzunköprü 
Malkara 
Lül burgaz 
Babaeski 
Hayrabolu 
Edirne 

160000 
4500 o 

10000 
70000 
50000 
17000 

300000 

Lira K. 
784 
263 
100 
ı 19 
45 
68 

150 

1529 

6- ahrukat - Benzin - akine yağları . 
''e saıre 

Devlet De~iryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
Muhammen bedelleriJe miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 

gurup malzeme her gurup ayrı nyrı ihale edilmek üz re 18-2·937 
perşembe günü saat 10 da Haydarpaşad gar binası dahilindeki 
1 inci işletme lrnmisyonu tarafından açık eksiltme ile sntın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalannda '.)!azılı muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesailıle birlikte eksiltme günü .s a · 
tine kndar konıi.syona müracaatleri lazımdır. Bu işe ait şartna
meler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. gos erece crı vesı . b 

müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarıle 18-2-937 perşem e gü
ııü aat 15 te Nafıa Müdürlüj"üne gelmeleri. 

2 Pazarlık 3-2-937 tarihine müsadif çarşamba günü aat 16-
da U:r:unköprü inhisarlar idaresinde müteşekkil komisyonda ya
pılacaktır. 

1 3050 adet muhtelif şekil ve eb'ntta su te viy işesi mu-
hammen bedeli 463 lira ve muvakkat teminatı 3473 kuruştur. 

2- 12000 kilo silindir yağı, 4{)()() kilo motör ve dinamo yağa, 
3000 kilo kalın vakum yağı, 500 kilo transformatör yağı, 1500 
kilo kompresör yağı (Gargoylc D. T. E. Oil B. B. ve emsali) ve 
2000 kilo srres yağı muhammen bedeli 4345 lira ve muvakkat te
minatı 325 lira 88 kuruıtur • 

Erzurum Vilayetinden: 

1 Mart 937 pazartesi günü saat 15 te Erzur~m Vila
Yeti Nafıa Müdürlüğü odasında Transi~ Yol~ ~ksıltme ko· 
lllisyonunda 31328 lira 44 kuruş bedeh keşıflı Erzurum 

3- Keşif ve şartnamesini görm•k isteyenler Uzunköprü inhi
sarlar idaresine hergün müracaatla görebilirler. 

• • • 
Üsküdarda atik valde medresesinin fadırvanı tamir edile

cektir. Bak İstanbul Belediyesi ilanına. Ankara Levazım Amirliği Satına)ma Komisyonundan: 

1- Ankara garnizonu birlikleri için k pah zarfla eluiltmeye 



2 

450 ton linyit kömüriine iltekli çıkmadığından bir ay 
pazarlıkla alınacaktır. 

hk pa:zarlığl 6-2-937 cumartesi günü saat l l de levazım 
aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Kömürün tutarı 6075 lira olup muvakkat teminatı 455 
ılcuruıtur. Şı.rtnamesi komisyonda görülür. 
4steklilerin kanunun 2 ve 3üncü maddelerindeki vesika 
nat makbuzlarile beraber belli gün ve u •tte komisyona 
•tları. 

* • * 

Ankara garnizonu birlikleri için 500 ton la ve marin kö
n kapalı zarfla eksiltmesi 16-2-937 salı günü saat 15 te 

n i.mirl;gi satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Kömürün tutarı 12000 lira olup munıkkat teminatı 900 
Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 
İsteklilerin kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve•ika ve 
ektublarını havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat 

e kadar komisyona vermeleri. 

·teferrik 

slanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

müşsuyu hastahanesinin çatlamış olan çııma,ır yıkama ve 
a kazanı tamir ettirilecektir. İhale günü talibi çıkmadı
ihalesi 4 şubat 937 perşembe günü saat 15te yapılacaktır. 
men keşif bedeli 895 liradır. Şartnamesi hergün öğleden 

komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin r,7 liralık ilk temi
akbuz veya mektublarile ihaleden evvel inşaat şubesinden 

ları vesikalarla beraber Fındıklıda Komutanlık Satınnlma 

ıyonuna gelmeleri. 

* "' * 
5{) adet ıu teniye şişesi alınacaktır Bak: Mahrukat ıütu

C!a Devlet Demiyolları idaresi ilanma. 

)MÜZAYEDELER 

··teferrik 

İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 

ı.ıümrük satışından: 1853 Mezat kaimesi 337 kilo 1531.02 
ipliği boyalı faseneli pamuk mensucatı 8-2-937 günü 

t 14 de İstanbul gümrüğündeki sataş salonunda açık 
tırmaları yapılacaktır. Arttırmaya gireceklerden yüzde 
pey akçesi ve ünvan tezkeresi aranır. 

Üskiidar Orman Muamelat Memurluğundan: 

Miktarı Cinsi 
70 kilo Yerli çay Beher kilosu 45 kuruş 
17 adet Meşe yollama M3 3200 ,, 
16 ,, Çam kere1te M3 3000 ,, 
29 ,, Muhtelif küfe beheri 100. 80, 25 kuru,tan 
Hazine namına müsadere olunmuş yukarda miktar ve ecnuı 
muhammen bedelleri yazılı emvale talip çıkmadığından 2490 
ılı kanunun mevaddı mahsusasına tevfikan satış müddeti bir 

ifta uzablmıştır. 
İıteklilerin yüzde 7,5 teminat akçelerile 3-2 937 çarşamba gü· 
nal 14te Haydarpaşa Orman Dairesinde müteşekkil komis

nda hazır bulunmaları. 

Türk Hava Kurumu İnegöl Şubesinden : 

Kurban bayramında toplanacağı tahmin edilen 2500 koyun, 
keçi, 75 ıığır derisile 600 barsak 28 1-937 tarihinden itibaren 

rmi bir gün müdJetle açık arttırmaya konmuştur. 17 şubat 937 
rşamba günü aaat 16da kati ihalesi yapılacaktır. 
lıteklilerin Hava Kurumu İnegöl Şubesine ve şeraiti anlamak 

tiyenlerin de İstanbul Şubesine müracaatleri. 

• . ,. 
800 kilo hurda çinko satılacaktır. Bak: İstanbul Be

lediyesi ilanlarına. 

• • • 
Muhtelif eşya ve malzeme satılacaktır. Bak: İstanbul Güm· 

rükleri İlanına. 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden 

4·2-1937 Perşembe günü saat 15 de İstanbulda Nafia 
Müdürlüğünde (2190) lira keşif bedelli Kandilli Rasatha
nesinde yapılacak muhtelif bina inşaat ve tamirat işleri 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve 

fenni şartnameleri, pl'oje, keşif bülasasiyle buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat ( 165) liradır. 
İsteklilerin mektuplarını ve en az ( 1500) liralık bu işe 

benzer iş yaptığına dair gösterecekleri vesika üzerine Na
fia Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve ticaret 
Odası vesikalariyle 4-2-937 Perşembe günü saat 15 de· 
Nafia Müdürlüğüne gelmeleri. (258) 81 

MÜNAKASA GAZETESi 

Cerrahpaşa ve Haseki Hastahaneleri için lüzumu olan 
8 kalem bez ve saire kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Bunların hepsine 8122 lira 50 kuruş fiat tahmin o
lunmuştur. Şartname ve nümuneleri levazım Müdürlüğün
de görülebilir. Eksiltme 2-2-937 sah günü saat 15 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 No. lı 
kanunda yazılı vesika ve 609 lira 19 kuruşluk ilk 
teminat makbu"Z veya ınektubile beraber teklif mektub
larını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 
14 de kadar Daimi encümene vermelidirler. (B) 47 

• . "' 
Beher kilosuna 10 kuruş fiat tahmin olunan Zeynep 

kamil Hastahanesinde bulunan 800 kilo hurda çinko satıl
mak üzere pazarlığa konulmuştur. İstekliler 6 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 4-2-937 perşem
be günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) 78 

. 
* • 

Beherinin mnhammeıı 
bedeli 

288 takım kasketile beraber elbise 14 lira 
35 adet manto 14 ,, 
30 ,, gi>mlek 4 ,, 

Belediye merkez ve şuabatile müessesatı hademeleri 
için yaptırılacak yukarda mikdıırları ve muhammen bedel· 
leri yazılı elbise, manto ve gömlek açık eksiitmeye ko
nulmuştur. Şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 348 lira 15 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
15-2-937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar (8) 79 

• • • 
Keşif bedeli 232 lira 61 kuruş olan Üsküdarda atık 

valde mahallesinde atık valde medresesi şadırvanının 
tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı Encümen ka· 
leminde görülebilir. istekliler 17 lira 45 kuruşluk ilk te 
miuat makbuz veya mektubile beraber 4·2-937 persembe 
ırünü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) 80 

·--------------------------------------------------~ 
\ lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 1 --------...: 

Gümrük satışından: ihale günii: 17·2-937. 2007 mezat kaimesi 
263 kilo 574.26 lira YCF marka 3457 sayıaı pamuk ipliği, 2004 uı. 
k. 111.500 it. 1044.09 1. ÇTA m. 59235 s. sun'i ipek ipliği, 2032 
m. k. 174 k. 660.93 1. o. n. m. 74 s. adı pamuk mendil. 19-2-937. 
İhale günii. 1857 m. k. 111 k. 1336.58 L. l. k. a. r. 1 s. Yün men
sucat, 1856 m. k. lt-86 k. 1221.22 1. b; 1\. m. 29.>26 28 s. orğü ma
kine akıamı, 1854 m. k. 618 k. 2062.95 1. n. m. b. e. l. v. m. 151. 
152. l56 . 158 s. Kasarlı pamuk mensucat. İhale günü: 22-2-937. 1850 

m. k. 84 k. 1134.12 1. E. C. m. 5031 ı. Tuvalet pudrası, 1849 m. 
k. 55 k. 771.71 1. v. a. z. m. 1 2 s. ipekli pamuk mensucat, 910 m. 
k. 4.900 k. 512.94 1. ipek mensucat. ihale günü: 24-2·937. 2006 m. 
k. 308 k. 9·11.70 1. K. P. m. 8535. 8534 8. Basma pamuk mensucat, 
2424 m. k. 42 k. 571.?3 l. m. c. m. 741 s. Pamuk dantela harç, 
1980 m. k. 378 k. 935.24 1. Adres m. 151863. 158244 s. Benzin 
motörü. İhale günü: 26-2-937. 2001 m. le. 1279 k. 526.50 1. R. W. 
S. m. 13 24 ı. Sade Porselen lzol&tör, 658 m. k . 118 k. 1231.68 l. 
b. ş. n. m. 1640 314 s. limbasız radyo makinesi, 2321 m. k. 45.450 
k. 555.48 ı. B. Z. B. m. 1030 1032 s. ipekli pamuklu men&ucat. 1.-
1549 sayılı kanun mucibince yukarıdaki eşya başlarında yazılı gün
lerde ve saat 13,5 da 2490 i'layıla Kan. hükümleri dairesinde ve ls
tanbuldaki Gümrük satış salonunda açık arttırma ile satalacatı 2 -
Ülkeye ithal için alıcı çıkmazsa ayni celsede yaban illere götürülmek 
şartile iıtekliıine ıatılacağı 3 - isteklilerin yüzde 7,5 pey akçelerini 
ıösterir makbuılarile beraber kanunun tayin ettiği zamana k:ıdar Ko
mısyona müracaat etmeleri 4 - Peşin para ile mal alma le istemeyenlerden 
erbabı ticaretten olduklarına dair maliyenin ünvan tezkeresi arana<'a
~ı 5 - Peıin para ile mal almak iıteyenlcr o malın değerini yatır
dıktan başka ihaleyi müteakib ihale bedelini derhal vereceği ve bu 
gibilerden ünvan tezkeresi aranmıyacağı 6 - Her ihale günü divar 
;!anlarında yazılı eşyanın peşin para ile puarlılda ve ayrıca satıla-
cağı ilan olunur. (605) 82 

İnhisarlar U. Müdürlüğündenl 
-

l - Şartnamesi mucibince 100,000 metre düz beyaz 
kanaviçe pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık,3-2-937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü 
saat 15 de Kabatasta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaK.tır. 

3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüıde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-
miıyona gelmeleri ilan olwnur. (37 4) 55 4-4 

1 
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l - İdaremizin Yavşan Tuzlası ıçın şartnamesi muci
bince satın alınacak beheri 4750 lira muhammen bedelli 
2 adet Lokomotif kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2- Eksiltme 9-3·937 tarihine rastlıyan salı günü saat 
l5te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 712,50 liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
5-- İsteklilerin eksiltme gününden en az on gün ev

vel şartnamede gösterilen esasları ihtiva etmek üzere 
fiatsız ve mufassal tekliflerini İnhisarlar Tuz fen şubesi 
Müdürlüğüne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazam
mm vesika almaları lazımdır. 

6- Mülıüdü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve
sikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale 
günü tam; saat l 4e kadar yukarıda adı geçen alını Ko
misyonu Reisliğine verilmiş olmalıdır. (379) 56 2 4 

. 
PiYASA HABERLERİ 

Ham deri fiatları 
Alınan yarı ın ham derileri

m ize gösterdiği hararetli talep 
} iiz.ünden deri fiatleri yüksel
miştir. Bu yükıeliş diğer piya
saların Türk mallarını almak 
ta gıiçlük husule getirmiştir. 

Tuzlu lteçi derileri çifti 200 
kuruştur. Geçen sene 117 ku · 
ruştan fazlaya satılmamıştır. 

Tula tiftikleri çifti 135 kuruşa 

verilmektedir. Geçen sene ise 
H7 kuruştu. Tuzlu kuru koyun 
derilerinin kilosu 54 kuruştan 
muamele görmektedir. Havada 
kurutulmuş derilerın piyasası 
bu sene 81 kuruşa çıkmıştır. 

Deri piyasamız bu sene çok 
güzel işlerle iyi bir vaziyette 
devam etmektedir. Anadoluda 
pek az mal kalmıştır. İıtanbul 
da da stok bitmek üzeredir. 

Yaş sebze ve meyvelerimiz 
Türkofis İstanbul şubesi ta

rafından geçen sene Almanya· 
ya gönderilen Uzunköprü ka 
vunlarının çok iyi neticeler 
vermesi üzerine yaş mey\ a ih
racının genişletilmesine karar 

verilmiş ve tahkikata başlan

mı,b. Ofil ayni zamanda yaş 
sebze ve meyvaların ihracı 

esaslarını da tesbit etmiştir. 

Alakadar bir :zat bu husu.ta 
demiştir ki : 

Dış piyasalarda muvaffak 
olmak ve Türk malının üıtün 
kalitesi yüzünden ra&betini ar· 
tırmak için muhakkak surette 
seçkin mal sevketmek icabet
mektedir. Onun için bazı ihraç 
maddelerinin dahilde ıılahı la
zımdır. Bir taraftan bu ıalah 
çareleri düşünülür ve tatbik 
edilirken diğer taraftan da dış 
piyasalara iyi malların sevkine 
devam edilecek ve herşeyden 

evvel reklam cihetine ehemmi
yet verilecektir. 
Yaş sebze ve meyvaların en 

mühim ciheti nakliyat teşkil et· 

mektedir. Bu hususta alınan 

tedbirler iyi neticeler vermittir. 
Önümüzdeki sene için düşilnü· 
nülen daha mühim esaslar var
dır. Herhalde 937 yılında yaf 
Hbze ve meyva ihracında mü
him adımlar atılacaktır.,, 

Fenne uygun olmıyan 

bir elektrik tesisatt 

Cereyan kaçırır 
ve 

arfiyatı çoialtır 

ELEKTRİK 
TESİSATI 

BiR DEFA V APILIR 
iyisini yaptırmak menfaatınız 

icabıdır 

SATIE 
en mükemmel tesisatı 

12 AV VADE iLE YAPAR 

SAT 1 E 
şubelerine müracaat kafidir. 

ı ... 
ı ~=-----~------------------

Sıra 
No. 

1 Be 

2 Be 
3 
4 E 

5 
6 

7 
8 

9 

ıo 

ı ı 

12 

13 

14 K 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 

24 
25 

27 
28 

29 
30 

41 

42 

45 

46 
47 

49 
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lst. Defterdarhgı Irat ve Servet Vergileri Müdürliigünden : 

r-----~~~----~-------------

__________ _,___ .-... _____ -----
İhbarname 

No. Mükellefin 
Vergi mıkdarı 

1·.......,Ş_u_b~eı~i------~a~d~ı __________ ,...i,~i ____ __ 
Adresi Senesi K. L. 
..::.:..:..:::.:------~-

62 42 
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Ernioönü 
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8 
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Emilya 

Ahmed İhsan 
ihsan Nuri 
Annrgiros Maksi 

Hiristo Makopulos 
Hasan Hüseyin 

Hüseyin 
Kasım 

Abdurrahim 

Laxari Yuvanidis 

Ali oğlu Ha.an 

ibrahimoğluAhmed 

Yorgi 

Bedis Ertem Alp 

Mehmed Fehmi 

Tanaş Hiristo 

Koç o 

Hasan oğlu İsmail 

Hiristo 

Ali Ahmed 
Hüseyin 

Mehmed ve Aııgar 
K. Mehmed 

Ö'ller 
Zeki Mehmed 

H. Selim 

H. Ali 
Cemal 

Mehmet 
İsmail 

Süleyman 
Mahmud 
İbrahim 

İlikçi 

Marangoz 

" Aşçı 

Çarşı Bodrum han 
K. 1 No: 33 
Beykoz Savakdere 9 

,, ,, " 
Şeyhgeyliini Lüleci 

sokak 24 1 
Meyvacı Yemiş iskelesi 26 
Kuru Kasımpnşa iskelesi 
yemişçi okak 5 
Zahireci Kantar ocağı 15, l 5 1 
Karpuz Şeyhgeylini İzmir 
sergısı 8okak 22 
Komisyon- Şeybgeylanı Reşadi-
cu ye caddesi 4 7 
Av derici Şeyhgeylini Makıu

Berber 

Tatlıcı 

diye han 2 31 
Şeyhgeylani Helva
cı so~ağı 

Şeyhgeylani Bahçe
kapı 54·56 

Fıçı tamir· Şeyhgeylani Meylıa-
ciıi ne sokak 35 1 
Doktor Cafera~a Modo. cad· 

Dişçi 

Bakkal 

Sebzeci 

" 

desi 88 
Caferağa Mühürdar 
caddesi 52 
Caferağa Bahçe ıo· 
kıok 2 N: 
Caferağa Bahçe so· 
kak 5 
Cafer ağa Bahçe ıo· 
kak 20 

935 

" 
71 

,, 

" 934 

,, 
933 

n 

935 

" 
930 

935 

,. 

,, 

,, 

,, 

Kunduracı Oımanağ Çuhadar 933 

Kahveci 

" 
,, 

Turşucu 

Berber 
Sebzeci 

Terzi 

Kahveci 
Sobacı 

19 1 
" Nal sokak 5 

Resimpaşa Haydar· 
paşa 94 2 
Osmanağa Nal 1 
Hasnnpaşa Snrav ar
dı 42 

Raııimpaşa Karakol 42 
Hasanpaşa Kızlara

ğası 5 
Haaanpaşa Saray ar· 
dı 89 
İkbaliye Ulusoluk 3-l 
Osmanağa Riıapaşa 

140 
Manav Rasimpaşa karakol 6 
Komisyoncu ibrahimağa Rıhtım

Kahveci 
Terzi 
Boyacı 

yolu 1 4 
Oımanağa Hal 4 

,, Halidağa 15 
" Rizapaşa 

75 1 
,, 

,, 
,, 

n 

" 
,, 
" 
93~ 

" ,, 

" ,, 

" 
" ,, 

" 

14 28 

4 14 
15 52 
23 94 

91 26 
103 87 

186 30 
16 03 

38 14 

46 08 

49 08 

28 44 

22 50 

13 ()() 

1 00 

22 03 

17 07 

2 44 

9 90 

22 11 
14 39 

ıo 38 
7 05 

19 50 
8 80 

21 60 

25 20 
24 84 

1 62 
12 68 

9 80 
4 41 

IO 80 

1 90 
562 

23 12 

il 57 
il 56 

11 27 
6 16 

3 40 

12 18 

2J 17 

2027 

48 
üçüncü 

5 36 

2 88 

246 

233 

2 55 

18 16 

18 18 
18 35 

18 15 
18 42 

18 41 
18 46 

888 

10 42 
4 83 

16 66 
16 77 

16 12 
1666 
4 87 

5 
6 

,, 
Retad lbrahim 
Akif 
Golfo 

Berber 
Kahveci 
Bakkal " 

" 

" 45 1 
iskele 25 

Kuşdili 79 
,, 
,, 

15 36 
73 08 
3 08 

16 15 
10 93 
15 14 ,, 

7 ,, 

,, 

" 
" 
,, 

" 
,, 
,, 

,, 

47 
,, 
" 

49 
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,, 
,, 
" 
,, 
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,, 

Petro Kosti 

Serkla Agop 

,, 71 

S. Mahmut 

Vasıf 

Ali 

Kir kor 
Aa-op 

Tevfik 

N. iamail 
Yuıuf 

O. Kirkor 

N. Said 

T. Hakkı 

" Fikret Aram 
Neıim 

lhaan 
Fethi 
Satılmış ve Muı
tafa 
Ali 
H. İbrahim 

Sütçü 

Kunduracı 

,, 
Kalaycı 

Terzi 

Kunduracı 

n 

,, 

" 
,, 

,, 
,, 

Nüzhet· 
efendi 1 
Söğütlü 

Ç. 276 1 
,, ,, 

Kuşdili 

18 1 
Rn1ımpııfa Karakol 

82 
Osmanağa Haydar· 

paşa 80 1 
,, 
,, 

,, 129 l 
Sötütlü 

276 1 
Komiıyoncu ibrahimağa Liman 

meydanı 18 l 
Komiıyoncu " ,, ,, 18 
Meyvecı Rasimpa a Uzun-

Bakkal 

Kab veci 

Şekerci 

,, 
Foto 
Eskici 

Kahveci 
Sobacı 

Atcı 

Eıkici 
Ardiyeci 

hafız 43 
Osmanağa Kuşdili 

4 l 
,, üzhet 

efendi 10 
Söğütlü 58 

,, ,, 73 
,, Kuşdili 177 

Rasimpaşa Kara· 
kol 75 

,, " 38 
Oamanağa Vehap 1 
Raaimpa4a Kara-

kol 2 
,, ,, 13 t 

Oımanağa Sarasker 
73 
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,, 
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33 30 

29 91 

4 99 
1 74 

25 92 

1 68 

5 12 
25 92 

25 37 

22 04 
10 37 

3 26 

19 21 

24 42 
31 02 
12 49 
20 63 

17 94 
15 32 
8 72 

4 63 

7 20 

16 61 

17 49 

17 50 
1074 

2 48 

11 88 

1324 
656 

13 22 

13 81 
1 91 

13 65 

11 91 

13 92 
13 93 
13 66 
13 4 

13 il 
488 

13 6 

7 57 

5 36 

L .

1 
Yukarıd ld t be · adı işi ve eıki adresleri yazılı mükellefler yeni adreslerini 

Qı d' a menıup o u u şu sı, ' . "d 
L 1ttnenıi1: l şt l d da bulunamamıi olduklarındanhizalarında fÖ&terılen yıllara aı 
l{•ı• "I' ve yapı an ara ırma ar a 9 1 k · · 
it ttç "er ·ı · 'hb ı · · b" .. orat tebli,,.i mümkün olamamıştır. 23 5 sayı ı azanç vera-ısı llttu ıı erı ı arname erının ı.... 6 • • bl' · 

llun 86 dd · d 1·1 t'l H k k usulü muhakemeleri kanunu mucıbınce te ıt yerıne tt ıncı ma eıı e a e ı e u u 
çlllelt \re ilin tarihinden itibaren bir ay içinde kat'iyet keabetmek üzere ilanen tebliğ olunur. 

(598) 83 

Gelecek üç gUn zarfmda vuku bulacak 

Mlinakasa ve Müzayedeler hakkmda 

ıUHTİRA 
-·-

Salı 2-2-937 
Spor meydanında 150 m . lik bir mecranın inıaatı. (Bandırma 

Şarbaylığı) .\~ 244 
Maltape ask. lisesine giden yolun tamiri - Çatalca - Silivri yo

lunda 2 köprünü o ( 1 ahşap 1 karıir) tamiri (lstanbul Belediyeıi) 
x 250·258 

Şamran kanalının hafriyatı (Van au işleri Etüd Heyeti) .\"· 257 
Çoraplık pamuk ipliği: 16500 k. (Milli Müdafaa Vek.) .\! 250 
Terlik, pelerin, havlu, hamnm takımı - k. - pamuk 1000 • ad. 

battaniye 100 · bez: 8 kalem - tencere, kase, tabak v. ı. (Haseki 
ve Cerrahpaşa hast. için) .\' 250 

3500 it. istiabında Kanyak inbiği: 4 ad. (inhisarlar İdare.si) .\~ 226 
Çarşaflık ve yastık kılıfhğı bez: 4380 m. (Tophane Levazım) .Y247 
Dolap: 2 ad. - masa: 1 ad. (Milli Müdafaa Vek.) .,~ 251 
Kayin travers: darbat için: 12000 adet - makaslık- 189 ad. - ka· 

yın trayers normal. 65000 ad. -: makaalık. 3285 ad. 3500 ad. • 
köprülük meşe travers (makaslık 100ad.) (Devlet Demiryolları) .\'251 

2,5 tonluk kamyon: 1 ad. (Edirne Valiliği) .Y 252 
20 Nolu motörü makine ve teknesinin tamiri (Tophane Levazım) 

.\" 249 
Arpa: 250 ton · Çekirdeksiz 10 No. lı kuru üzüm: 9 t. (Kırklareli) 

.\" 22-258 . 
Karagümrük tahsil şubeıinin tamiri - "' 31 tane iç ve 53 tane 

dış lastiği - Çubuklu bir iskelenin tamiri - Şoför cüzdanlarına 
maroken kap: 400 ad. (İstanbul Belediyesi) X 261 260 

Muhtelif tezgah: 7 ad. • demirci örsü: 3 ad. (Milli Müdafa Vek.) .:\'260 
Düşkünler evi için süt sağma aleti, otoskop - 300 k. bamya ·Ha
sanpaşa sebilinin tamiri Ziraat Müd. için 400 tane defter bastı· 
rılması. (istanbul Belediyeıi.) .\ : 262 

Çarşamba 3-2· 1937 

Ereğlide ilk mektep inşaatı (Konya Valiliği) .\:. 252 
Kırıkkalede yapılacak inşaat (Askeri Fabrikalar) .\' 251 
Kömür tahmil ve tahliye tesisatı (Zonguldak Havzai Fahmiye 

Müd) .\'_255 
Alitı tıbbiye asabi: 37 kal. - dahili: 26 kal. - bakter - 22 kalem 

Moto pomp: 1 ad . (İstanbul Komutanlı~ı) .:\~ 250 
Eczayi tıbbiye: 329 kalem (Ereğli kömür Han. Müd.) .\'255 

Subay pijaması: 700 ad . - pijamalık bez: 23000 m. (Tophane 
Levazım) .Y 254 

!>iiz beyaz kanaviçe: 100000 m. - su alır çelik: 240 k. (İnhisarlar 
idaresi) .\' 254 
Kayin travers (normal): 2975 ad. (Nafıa Vekaleti) .Y 252 
Sabun; 1333.'l k. (İıtanbul Belediyesi) .\~. 25 

"' Kurban deri ve barsaklıın (THK ist. Şub) 
• Sofra ve yatak örtüsü (ipek): 6400 k-fi,eklik ve çanta (pamuk): 

345 k.-Karoıeri aksamı: 960 k.-bardak: 1200 k.-kendir halat: 
1310 k.·matbaa kağıdı: 1232 k.-tahta: 3999 k.-ince 11rı ki"ıd: 
2416 k. matbaa hurufatı (kurşun) 1550 k.·oto4aıi aksamı: 1062 
k. (İst. Gümrük Satış Müd.) 
.\~ 253-258-261 

"' Servi ağacı-500 ad. (İstanbul Belediyesi) .;\~ 262 
Uzunköprüdeki tütün ambarının tamiri. (Uzunköprü lnbiaariar 

iduesi) 263 
"' Yerli çay, muhielif kere•te v. 11. satılacaktır . . (Üıküdar Orman 

Mem.) 263 

Perşembe 4·2- t 937 

f ratelli S PEHCO 
Galata Salon caddeıi 

Hüdavendirir Han. 

Telefon: 44792 

Amaterdam - Kompani Ro7al 

Neerlandez dö Navigaayon a 

yapör Anvera, Rotterdam, A· 

mıterdam ve Hamburr için ya· 

kında hareket. 

CALIPSO 20 ila 22·1-937 

VULCANUS 25 ,, 30 ,, 
Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ;:in 
husuıi ve seri ıeferler . 

Bütün limanlar için Neer· 

landez Kumpanyası ile anlatıl

mak auretile bütün dünya li· 
manları için dotru kontimen· 
tol ar Yerilir. 

İTHALAT SERViSi 

Amaterdamdan beklenen va· 

purlar: 

ıtalyan Seyahat Kompa1yası 

Dünya seyahat teıkilltı 

Götürü ıeyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu • 
Demiryolları ,, 
Barajların ıiıortaaı 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzillt 

Galata Gümrükleri karş111nda 

Hudaverdiıar han 

Telefon : 44792 
da FRATELLI SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra · 

caat-olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANYASI 

Yokohama, Kobe, Sinıapur, 
Colombo, Süveyi~, Port-Said, 
Beyrut ve lıtanbul limanları 

ara11nda dotru aeferler: 
Pire, Marailya, Liverpool, 

ye Glasko için hareket 

(dotna ve aktarmatız) 

Trabzon vilayeti dahilinde sellere karşı duvar enra4man ve mah· DELEGOA MARU 18 
mu:ı inşaatı (Nafıa vekaleti) .\:252 

Mart 

Kandilli rashathaneainde inşaat ve tamiratı (İıtanbul Nafıa Müd. 
.\~ 251 ) 

Elbise: 230 ad. · fildikoa fanila: 2400 ad. - ıipor fanila : 1200 ad· VU RTT Aş 
patiska don: 3600 ad. - sıpor don: 120() ad. - çorap 8000 çift -

mendil; 8250 ad. - pijama: 500 ad. (Tophane levaum) .:' -:. 249-250 
Elbise: 38 ad. • Kısn palto: 50 ad. • 2 boyda çadır: 80 ad. (Yilk· 

sek Mekteb. müd.)254-252 
Muhtelif elektrik malzeme i (Askeri fabri kalar) .\~ 254 

Külçe kalay: 20CO kilo (De•let Demiryolları) .\!254 
Sömi kok kömürü: 90 t. (Sivas Liseıi) .\~ 257 

Bioloji laborat. için alit ve malzeme: 44 kalem. (lnhiaarlar lda· 
resi) .~ :: 261 

"' Kurban deri ve barsakakları (THK Eıkitebir tuh) .\": 257 
• Hurda çinko: 800 k. (istanbul Belediyeıi) 263 
Üsküdarda Atikvalde medreseıinin tamiri (İlt. Belediyeıi) 263 
Gümüşıuyu hastahanesi çamaşır yıkama kazanının tamiri (lıt. 

Komutanlığı) 263 
Kıılık sebze: 6 kalem (Ankara Leva21m) 263 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilim havi gazetemizin sayısını aöıterir. 

(Suite de la 4eme paıe) 

Türk parası, kaya 

gibi sağlam duru· 

yor. 

En emin tasarruf 

parası, Türk pa-

rasıdır. 

Ulusal Ekonomi 

ve 

Arthrma kurumu 

C. BECHSTEIN 
GROTRtAN - STEINWEG 

IBACH 
~·nHU~ PIYANQ f ABRIKALADIN AC:tNTASI 

... 

Tenteı (2 dimenıionı):80 pieceı. (Comptab. Ec. Sup.) 252 
Ma~eriel electrique di.,era (Fabriques Militaireı) .\~ 254. 
Etaı~ en lingots: 2000 k.- (Ch. Fer Etat H.pacha) .\~ 254. 
Semı-coke : 90 tonnes (Lycee Sivas) .\! 257. 
lnstrum. et matcriel pr. la borat. biolQfİo : 44 lot• (Mo· 

nopolea) .\~ 261. 

t-tÜKfMMH YENİ "e KULANILMIŞ 
UCUZ PİYANOlAR 

: Pe~ux e\ boyaux (Sect. Eskichehir Ligue Aeroa.) .\~ 257. 
_Dechets de zinc : 800 k. (Municip. lataabul) .\~ 263. 

L~gumee d'hiver : 6 lots (lntend. Ankara) -'~ 263. 
Repar. medres e Atikvalde a Uakudar (MHicipalite l -

tanbul) .\! 263. 
Repar. chaudiere iı l'hôp. Gumuchıouyou (Comm. lstan

bul Findildı) X 263. 

* Les aaterisqueı indiquent une vente par voie de su· 
rene here. 

N. B.- LH Nos indiqueı e• regard doa articlcs ıont 
ceux du iournal danı lcquel l'avis a paru. 
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Jouroal Quotidieo des Adjudicationı 

LUNDI 

Tableau Synoptique des Adjudications 

-- ___ .. 

ADMINISTRAl ıur.. 

Y o~hourtchou Hzm 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Percbembe Bazar 

T clefone: 49.ı42 

Boite Poatale N. 1261 

Adremae Teleanphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

t FEVRIER l~ 
,J 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

~~~~~r~~ı~~~~~~~~~~-~~--- ~-
ob. d l' d' d' . . t Caut. Genre L' d ı ı 1 ~et e a JU ıcatıon rıx es · Prov. d'adjudic. ıeu 'adjudication. Cahier des Charges Date 1 Heure 

(Pour les trois jours suivants) 

Mardi 2 F evrier 1937 

A) Adjudications au Rabais 
Conıtruction - Reparation

T ra v aux Publics -Materiel de 
Constru eti on -Cartographie 

Reparation medreHe Atikvalde (Uaku-

1 

dar). 
Reparation du quai des depôts de pe

trole de Tchibouldou. 
Pavage de la route Manisu-Alchissar 

entre lea KM. O + 500-1 + 49i 
{avec caniveaux de 50 cm. et pier
ru de bordure). (cah. eh. P. 242). 

Constr. parties en fer de l'entrepôt de 
la gendarmerie. 

Conıtr. de 10 mahonnes et 14 alleres 
pontees (diH. tonnages). 

Transformation de 8 ouvrages d'art et 
construction de chauaaee sur la 
route de transit. 

Repar. toit, routtiereı ete. d'un depôt 
Badigeonnage, repar. gouttieres ete. 

entrepôt tabac. 
Reparation Konalt Gouvernemental de 

Zir (aj.). 

Inatallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 
de C~auff age Cectral 

Reparation calorifere lnatitut pour jeu
ne• fille• lsmetpacha. 

Habillement- Cbaussures 
Tissus-Culrs. 

232 61 17 45 Gre a gr~ 

6062 45 454 68 Pli cach. 

48423 96 3631 87 " 

~024 - 152 Publique 

- 5000 - Gre a rre 

31328 44 2350 - Pli cadı. 

414 39 
149 64 

657 52 -49 52 

Publique 
Grı~ a gre 

" 

569 - 42 67 Publique 

Costumes avec cuquettes : 288 p.- L. 14, 14,4 ! 348 15 Publlque 
Manteaux : 35 pieceı- Chemises : 
30 piecea. 

Combuatible - Carburant- Huileı 

Huile pr. cyJindre; J2 t.- Jd. pr. mo· 
teur et dyaamo : 4 tonnea· Vacuum 
lourde : 3 t.· Huilo pr. tranıforma
teur : 0,5 t. - ld. pr. compresseur: 
1,5 tonne•- Graiase ; 2 tonnea. 

Lirnite : 430 tonnea (aj.) 
Cbarbon lave marine: 5000 t. 

Transport-Cbargeme~t 
Decbargement 

Tranıport de tabac (1057 t.) a Ke· 
chane, Ouzounkeupru, Edırne ete. 
danı cbaque ville ju•qu'a la rare. 

Provisions 

Avoine 420 tonnea- {cah. eh. P. 1417) 
Lerumes d'hiver: 6 lota (pour. Ecole 

Genie Kirltlareli) (•i·)· 
Orre : 400-0 kilos. 

Divers 

Reparation de la chaudiere de la ma
chine leasiveuıe de l'hôpital Gumu
cbaouyou (aj.). 

Verres pr. aiveaux d'eau : 3050 piecea 
(diff. formea et dimeasiona). 

8) Adjudicationa a la surencbere 

Fil de coton ; 263 k.· Fil de soie ar
tiflcieHe: 111, 5 k.· Moucboirs de 
coton: 174.66. 

Lainareı : 111 it.- Piece• de ıııacbine: 
1686 it.· Cotonnadu : 618 kilos. 

Poudre de toilette : 84 k.- Cotonnades 
(avec •oie): 55 it.- Soieries: 4900 it. 

Cotonnadeı imprimees: 308 k.- Den
telleı coton : 42 k.· Moteur a ben
zine : 378 kilos. 

l•olateurs en porcelaine : 1279 k.-App. 
radio Hftl laapeı ; 118 le- Coton
soie ; 45.450 k. 

4345 - 325 88 Publique 

6075 - 455 - Gre a gr~ 
12000 - 900 - Pli cacb. 

152· - Publique 

29400 - 2205 - Pli cach. 
Publique 

150 - " 

895 - 67 - Publi4ue 

463 - 34 73 
" 

Publique 

" 

" 

" 

" 

Com. Perm. Muaicipalite lıtanbul. 

" 
Com. Perm. Vilayet Mani•sa. 

Dir. Travaux Publics Iıtanbul. 

Adm. Expl. Port lstanbul. 

Com. Ach. Serv. Constr. Route 
Transit {Erzeroum) 

Dir. Gen. Monopolea Edirne. 
Dir. Monopoles Ouzounkeupru. 

Vilayet Anltara (Defterd.) 

Comptabilite Ecolu Ankara . 

Com. Perm. Municipalite lıtanbul. 

1 Com. Expl. Ch. Fer. Et. H.pacba. 

Com.Ach. Dir, lntendance Ankara. 

" 

Dir. Gen. Monopoles Edirne. 

Com. Ach. Division Kirldareli. 
Com. Ach. Dir. lntend. Ankara. 

Comptab. Min. Agriculture 

Com. Ach. Comııı. lıt. Findikli. 

l.Com.Expl.Ch.Fer EtatHaydarpacba 

Oir. Vente1 Douaaes lıtanbul. 

" 

" 

" 

" 

Secretariat Municipalite latan bul. 

Dir. Econom. Municipalite lstanbul. 

Dir. Trav. Publics Manissa. 

Cbef Serv. Technique Haydar 
Han Galata 

Direction lnstitut. 

Dir. Econom. Municipalite lstanbul. 

4-?-37 

] 5-2-37 

18-2-37 

18-2-37 

15-2-37 

1-3-37 

10-2-37 
3-2-37 

Un mois 

13-2-37 

15·2-37 

18-2-37 

6-2-37 
16 2-37 

8-2-37 

18-2-37 
4-2-37 

Direction Laboratoiru CHtraux. 15-2-37 ·-----
4-2-37 

18-2-37 

17-2-37 

19-2-37 

22-2-37 

24-2-37 

26-2-37 

14 -

14 

11 

15 -

10 -

ıs 

16 
16 -

!1 -

14 -

10 -

11 
15 -

17 -
1 
1 

Con1truction conduil (150 metres) sur terraiıı 
{Municipalıte Bandirma) .\~ 244. 

Reparation route menant a l'ecole mititaire ~ 
(Topkapou).Reparations 2 ponts ( 1 en bois, 1 eıı 

nerie) sur la route Tchataldja-Silivri (Mut1İ 
lstanbul) .\: 250-258. 

Creusement canal Chamrao (Van) (Coıa. Etudt 
d'eau Van) .\: 257. 

Fıl de coton pour chau11etteı : 16500 kilos (V 
Nationale) .\~ 250. 

Pantoufles, pelerine&, serviettes div.- Coton : 1 
los - Couvertures: 100 pieces Toile: 8 
Marmites, pot11, aasiettes ete. (pour hôpital ~ 
et Djerrahpacha) (Mun. l•tanbul) .\~ 250. 

Alambics pour cognac (3500 it. eh.} : 4 p. · 1 
poles} .\' 226. 

Toile pour draps de lit et taieı d'oreiller: 4380 
(lntend:.nce Tophane) .\! 247. 

Armoires : 2 piece- Table :1 piece (Defenıe Nal 

·'~ 251. 
Traveraes (hetre) pour voie etroite : 12000 piecel 

aiguilleıı : 189 pieces. 
Traverses (hetre) normales : 65.000 pieceı - l' 

guilles : 3825 pieceı - Pour ponts : 3500 p1 

ld. (ebene) pour aiguilles: 100 pieces (Che' 
Fer E.tat Ankara) .\~ 251. 

Camion de 2.5 t. : 1 p. (Vilayet Edirne) .V:• 252. 
Reparation de la machine et de la coque du mot' 

20 (lntendance Tophane) .Y 249. 
Orge : 250 tonneıı- Raiıins ııec sans pepins (fi 

9 tonnea (Kirklareli) .\~ 253-258. 
Repar. bureau Fisc Karagumruk.- • Pneuı: 53 

Chambreı a air : 31 p.- Repar. eıtacade ; 
bouldou- Couvertures eıa maroquin pour ' 
d'idenfite : 400 picce1 (Municip. lst.) ,\:. 261" 

Etablis divers: 7 pieces- Enclumes: 3 pieceı cO 
Nationale) .\; 260. 

Appareil pour prendre le lait, antoscope - Go' 
300 kilos - Repar. minaret Haaııanpacba- fi 
ııion de 400 reri•tres. (Mun. Iıtanbul) .Y 26Z 

Mercredi 3 Fevrier 1937 

Con•tr. ecole Priaıire a Ereghli (Vil. Koala) .\~ 
Constr. a faire a Kiriltkale (Fabriquea Militaires) 
Jnıtallation pour charrement charboa (D. Ba11iıı 

ler Zoungouldak) .\' 255. 
lnıtruırı. medicaux- Mıladie. nerveu•eı : 37 tol' 

terneı : 26 lota- Bacter. : 22 lotı- Motol" 
1 piece (Comm. lıtanbul Findikli) X• 250. 

Produits pharmaceutiqueı : 329 lotı (Directioıı 
Houiller Eregbli) .\! 255. 

Pyjamu pour officiers: 700 p.- Toile pour p 
23000 metres (lntendance Tophane) ,y 254. 

Canevaa blanc uni : 100.000 metres- Acier lf 
240 kilos (Monopoles) ,'.\~ 254. 

Traverse• {hctre) normale• : 2975 p. (Miniıtere 1' 
Publics) .\~ 252. 

: ı : Savon: 13335 kilo•- Municipalite Jıtanbul) ·"! 1 
1 ıı • Peaux ot boyaux (Liguo Aeronautique lstanbıall 

16 _ : • Nappes et couvert (ıoie): 6400 kilos - Sac• 
15 

t 

1 

15 -

1 

15 -

10 -
1 

1 

13 30 

13 30 

13 30 

13 30 

13 30 

toudaieres (coton) : 345 kilos - Piece• de cf 
rie: 960 it.- Verres : 1200 k.-Cible de clı' 
1310 k.- Papier d'imprimerie : 1232 le.- P~ 
pour caisaes : 3999 k. - Papier jaune (fin) : ' 

Caracteres d'imprimerie (plomb) : 1550 ltiloa , 
de chissia d'auto (fer) : 1062 ltilo• (Directio1 

teı Douaneı lstanbul) l\' 253 - 258-261. 
* Cypreı : 500 pieces. (Municipalite lıtanbul) X 

Reparation entrepôt tabac• Ouzowııkeupru (Moll' 
Ouzounkeupru) .\: 263. 

*The, bois de charpente ete. (Direction Foretı lJİ 
.\: 263. 

Jeudi 4 Fevricr 1937 

Conıtruction murs, enrochement, eperons (contre 'İ 
tions-Vilayet Trabzon) (Min. Trav. Publict) ; 1 

Con•truction et reparation a l'obaervatoire de " 
(Travaux Publics lıtanbul} .Y• 251. 

Confection de 230 costumes (Ec. Super. lngen.).~ 
Chemiıes: 2400 p.- Flanelles fil d'Eco11e : 2~ 

ld. ııport : 1200 p.- Caleçons batiste : 3b"' 
ld. sport : 1200 p. - ObauHettes : 8000 ~ 
Moucboirı : 3250 p.- Pyja•H : 500 piecd 
dHce Tophane) s~ '249·250. ' 

Coıtuaes: 38 p.- Paletots courts; 50 pieces ( 
tabilite Ecolt-s Supericurem) A: 254-252. 

(Lire la .uite en ~ .... par•) 


