
ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
Kuruş 

450 
850 

1500 
6 " 

12 
" 

Ecnebi memleketler için 
12 aylı~ı 2700 

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

Yıl: 1 Sayı: 264 

iÇiNDEKiLER: 

a) Münakasa)ar 

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

Yulaf: 30,000 k. (Sivas aygır deposu) 
Sabun: 9 t. ISivan Tümen·) 
Francala: 6000 k. (Ankara Levazım) 

12-2-37 14 -
4-2-37 15 -

28-2-37 - -

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

Kadınhan kasabasına su isale tesisatı (malzeme 
(Kadınhan Beled.) 

Ask. Tıbbiye okulu binasında yaptır. tamirat 
(Tophane Levazım) 

Malatya istasyon binasının etrafında 3814 m2lık 
bir mahallin parke ferşıyatı (O.O. 5inci İşlet. 
Müd. Malatya) 

Beyoğlu 9uncu mekteb mecrası ve Kadıköy it
faiye gurup binası damının tamiri (İst. Beld.) 

dahil) 
18·2-37 10 

18·2-37 14 

15 2-37 15 

5-2-37 14 

Ankara Mezarlığında muhtelif inş;!at ve tesisat 
yapılacaktır. (Ankara İmar Müd.) 121-2-37 15 

3 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Elektrik santralına 200 b. k. buhar makinesi ilave edilecektir 
(Kırklareli Belediyesi) 1-3-37 15 -

Yüks. Deniz Tic. Mekteb. Kalorifer işleri. (lstanbul 
Nafıa Müd.) 26-2-37 14 -

Simens marka 25 lik santral, lO telefon makinesi, 2000 fincan 
r.ıaa deveboynu ve 85 km. 2.5 mimlik galvanizli tel alına-
caktır. (Arpaçay Kaynıakamlıhı) 15 gün. 

4 Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Karton kağıdı : 1000 tane (İst. Belediyesi) 5-2-37 14 

5 - - Nakliyat Boşaltma • yükletme v. s. 

MııhtPliı inhi.A.. mı ... t..ı .. ı .... ; .. ;.. "" l,.liuAh IM"'1iU"w·jphiınrlııı. 
Müd.) 

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

R!lmeli meşe odunu : 18000 k. 
Gürgen odunu : 5000 k. (İst. Defterdarlığı) 4-2-37 14 

1 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v .s. 

Konıervatuvar talebesine 40 takım elbise yaptırılacaktır.
Zabıta memurları için 326 çift fotin yaptırılacaktır. 

(İat. Belediyesi) l6·2 37 14 
Muşamba: 20 m. patiska: 4 top (İst. Belediyesi) 5·2 37 14 -
Yün eldiven: 7000 çift (Çanakkale Mst. Mevk, 3-2-27 15 -

8 - Müteferrik 

Bir tabiat bilgiıi kitabı yazılması. (Kültür Bakanlığı) 31-3-37 
Fevzipaşa Diyarbekir battı üzerinde 10000 m3 ba-

la.tın ihzar ve teslimi (Dev. Demiryolları 5inci 
işletme Miid. Malatya) 15-2-37 14 

Torna, freze, zımpara ve bileme tezgahı gibi l l 
parça atelye tezgahı alınacaktır. (Nafıa Veka-

leti) 
Gübre: 400 m3 (Tarsuı fidanlığı Müd) 
Temizlik iş. için kamyon: l l tane (İs~. Beled.) 
Fen i9. için ıervis otomobili: l tane. (lst. Beled.) 

b) Müzayedeler 

l Müteferrik: 

20-3-37 1 l-
12-2-37 -

17-2-37 14 -
16-2-37 14 -

Köhne eşya: 21 kalem (İıtanbul Komutanlığı} 26-2-37 15 -

a) MÜNAKASALAR 

1 ·Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Sivas Aygır Deposu Direktörlüğünden: 

S d Pos
u hayvanları için otuz bin kilo yulaf a· 

ıvas aygır • d l' h · 
k k 

·1t etile satın alınacaktır be e ı mu ammenı 
çı e sı me sur 4 d S 
1800 liradır. Eksiltme 12-2-937 günMü saaktkl e. ıvaks 
b 

"d" 1 .. v .. de yapılacaktır. uva at temınat a -
aytar mu ur ugun . .. k . . l . d 

. .. b lira şartnameyı gorme ıstıyen erın e-
çesı yuz otuz eş .. ..ı .. 1 .. w.. .. 

"d" 
1 
.. w.. veya vilayet baytar muaur ug~ ıe m ~ra· 

po mu ur ugune 
caat etmeleri ilan olunur· ---

Ek Ko. Reisliğinden: 
Sıvas Tüm Ar. · 

. konulmuş ve talip çıkma· 
1 - Açık olarak eksıltmeye . 1 9000 k'I S . . . d'l emış o an ı o a 

dığından 25-1-937 de ıhale e ı m 

•• 

GAZ~TESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

SALI 

bunun eksiltmesi 4-2-937 perşembe günü saat ı 5 
pılacakhr. Muhammen bedeli 4050 lira ve ilk 
303 lira 75 kuruştur. 

de ya· 
teminat 

2- Eksiltme Sıvasta 
komisyonda yapılacaktır· 
bilir. 

Tug Komutanlık binasındaki 
Şartnamesi komisyonda görüle 

3- İstekliler ilk teminatlarile ihale gün ve 
komisyonda bulunmahdır. 

saabnda 

Ankara Levazım Amirliği Satanalma Komisyonundan: 

1 - Ankara askeri hastane ihtiyacı için açık eksilt
meye konulan 6000 kilo fırancılaya istekli çıkmadığından 
28·2-937 tarihine kadar bir ay zarfmda pazarlıkla alına
caktır. 

İDAREHANE : 
Yoğurtcu han, l ci kat 

No 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdnrehanemizde görüşülu r 

Telegr. : İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49-t42 

Posta kutusu N. 1261 

2 Şubat 1937 

Komi
1
s
5
yonunda ve işletme binasında 15-2-937 pazartesi günü 

saat de yapılacaktır. 
4 - Ekailtm~ kapalı zarf usulile olacaktır. 

6
4 - !\fuva~kat teminat parası 775 lira 81 kuruştur. 

- Isteklıler 2490 N l k .1 3 d k' hl' . ' 0 • u anun ı e 297 sayılı resmi ceride· 
. e ı .e ıyet talımatnamesi mucibince muktazı ehliyet vesikasını 
ışe gırmeğe kanuni bir A • b ı d . t kl'f k manı u unma ığına daır beyanameyi ve 
e 1 me tuplarını eksilt " " 'h l l' k d M me gunu ı a e natınden bir saat evve· 
ıne R a . ~~ . alatyada 5 inci işletme Arttırma ve Eksiltmr komis

yon cıs ığıne vermiş veya göndermiş bulunmalıdırlar. 

* "' "' 
Beyogw lu 9 uncu kt b' l me e ın mecrası ve Kadıköy tfaiye 

g rubu binası d t · · B k İ amının amm. a : stanbul Belediyesi 
ilanlarına. 

2- Fırancılamn tutarı 630 lira olup muvakkat temi- j '!!'-~~~~!!!!:~!!!!!!!~~!!!!!!!~~!!!!!:!!!!!~!'.!!!!'~~~~~::!!!!~~~ 
nah 47 lira 25 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. 3 El k 

3- İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 1 • e trik, 
vesika ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve teminat mak-
buzlarile pazarlığı yeapıJmak üzere mezkur tarihe k d j 
l 

... . 
1
. y. 

1 
a ar 

evazım amır ıgı satın a ma komisyonuna gelmeleri. I 

2-İnşaat- Tamirat· Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Ankara Şehri İmar Müdürlüğünden: 
Yapılmakta olan Ankara şehri mezarlı""'ında inşa edilecek l 

7~8Q 1· 6() • IS O an 
a ~ra kuruş bedelı keşifli muvakkat ölü yıkama mahalli 

7996 lıra 11 kuruş bedeli keşifli pis ve temiı su mecraları ve 
keza .640? lira keşifli ölü defn edilecek yer yolları ve tesviyeyi 
turabıyesı 12 t.ubat 937 tarihine müsadif cuma günü saat 17 de 
~nkaıa .Şehri ~.mar Müdürlüğünde Husuıi komisyonu tarafından 
ıhale edılmek uzere açık eksiltme usuliyle ayrı ayrı eksiltmeye 
ko?ulmuştu~. Şartname ve sair evrakı fenniye.sini gormek istiyeo· 

~erın h~.r .~u~ ~e talıp olanların eksiltme günü Ankora şeht i 
imar Mudurluğune naüracaatl~rı \lan .olunur. 

Kadınhan Beledıyesınaen: 

1- 3 menfeze kaptaj. 
2 - 2 isale güzergahı hafriyatı. 
3- İsale güzergahlarından boru vaziyetleri. 
4- 2 tazyik kırma maslakları. 
5 - İsale güzergahına muktazi font boru ve aksamı husuıiye· 

leri. 
Kadınhanı kasabasına isale edilecek olan 27,097 lira 17 ku-

ruş bedeli keşifli su tesisatı 29-1-937 den başlıyarak 18:2·937 
gününe tesadüf eden perşembe günü saat 10 da ihale edılmek 
üzere kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeye girebilmek için bedeli keşfe ifÖre yüzde 7,5 temi· 
nab muvakkate akçesi veya o nisbette banka mektubile Nafıa 
Vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikalarını. ihaleden e~vel 
Şarbaylığa ibraz etmeleri lazımdır. Bu husuıtakı evrakı keşfıye
lari görmek ve şeraiti münakasayı anlamak istiyenler Kadınhanı 
Şarbaylığına müracaat etmeleri ilin olunur. 

İstanbul Defterdarlığmdan: 

Keşif bedeli 85 ı lira 36 kuruttan ibaret bulunan Beyoğlund_a 
Hüseyinağa mahallesinin Tarlabaşı caddeıinde Beyoğlu Malmu· 
dürlüğünün işgalindeki 78 numaralı evin onarılma işi paıarhkl~ 
eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin bu işe be"nze~ en a:ı 500 l.~
ralık iş yaptığına dair göıtereceği veıikala~ uzerıne Nafı~ Mu
dürlüğünden almış olduğu müteahhidlik ve Tıcaret Odası ve~ık~ları 
64 liralık muvakkat teminat akçelerile 4-2-937 perşembe gunu sa
at 14 te Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komiıyona gelmeleı i. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Askeri Tıbbiye Okulu binasında yapbrılacak tamiratın 
açık eksiltmesi 18-2-937 perşembe günU saat 14 de 
Tophanede Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Keşif 
bedeli 3116 lira 52 kuruştur. İlk teminatı 233 lira 14 
kuruştur. Şartnam~ ve keşif komisyonda görillebilir. İs
teklilerin kanuni veıikalarile beraber belli saatte komis· 

yona gelmeleri. 

Devlet Demiryollan ve Limanlar İşletme U. İdaresinden: 
1 - Malatya istasyon binasının Malatya şehir cihetindeki 

(3814 M2) üç bin sekiz yüz on dört metre murabbaı mahalin 
plan ve şartnameleri mucibince parke \'e levaziminin temini ve 
ferşi işi 26-1-937 salı günü ekıiltmeye konulmuş iıe de talip çık
madığından 2490 No.lı kanunun 40ıncı maddesine tefvikan yeni· 
den eksiltme konulmuştur. Muhammen bedeli 10344, l 1 (on bin üç 
yüz kırk dört lira on bir) kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe ait plan, şartname ve mukavelename 
projesini Ankara, Haydarpaşa, Malatya ve Adana veznelerile 
Elazi:ı istasyonundan 52 kuruş mukabilinde tedarik edebilirler. 

' 3 - Ekıiltme Malatyada 5inci İşletme Arttırma ve Ekıiltme 

Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Kırklareli Belediye Riyasetinden: 

Kırklareli şehrinin Nafıa Vekaletin den musaddak elek
tri~ projesi mucibince mevcud elektrik santralına ilave 
edılecek 23,800 lira bedeli keşiffi 200 efektif b · 
k . d k' b eygır 
. ~vvetın e ı uhar makinesi ve teferruatı 3-l 1-937 dan 
ıtıbaren 45 e;ün meddetle münakasaya konulmuş ve Cum• 
huriyet gazetesinin 4454, 4499, 4504, 4509, numaralı ve 
Ulus gazetesinin 5501. 5506, 551 t, 5516 numarala nüı;h:ı
larmda ilanı yapılmış ve fakat bu münakasa müddeti 
z~rfmda istekli çıkmadığından iş bir ay müddetle pazar· 
lıga bırakılmış olup Cumhuriyet gazetesinin 454 t 4545 
4549, 4552 numaralı ve Uius gazetesinin 5544' 5548' 
5552, 5555 No. lı nüshalarında ilan edilmiş ise d'e ' 
. t kl' k d w d gene 
ıs e. Aı çı ma ıgın an bu defa tediye şartnamesinde bazı 
tadılat yapılarak bu iş 22· 1 ·937 den 1.3.937 k -..ı 

k' ·g,...l r1 k' ye auar 
es lshmı i\r,'ta } AWlcı~..,d.iili.ilinde miinakasava cıkarılmı~-
Belediye veznesine yatırarak 1·3·937 günü saat 15 te 
Belediye encümenine müracaatleri ilan olunur, 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

26-2-937 cuma günü saat 15te İstanbulda Nafıa Mü· 
dürlüğünde t 9, 1 l 2 lira keşif bedelli Yüksek Deniz Tica
ret Mektebi kalorifer işleri kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdırhk işleri genel, umumi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri 
diğer evrak 96 kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 1434 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını ve en az 10.000 liralık 

bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış 
olduğu müteakhidlik ve ticaret Odası vesikalarını havi 
kapalı zarfı 26-2-937 cuma günü saat 14 e kadar Nafıa 
Müdürlüiüne vermeleri. 

Arpaçay Kaymakamlığından: 

ilçemiz için Simens marka 25 lik bir santral ile lO telefon 
makinesi ve 2000 fincan maa deveboynu ve 2,5 milimetre kut
runda 85 kilometre galvanizli tel, parası peşin ve Karata tellim 
şartile 15 a-ün müddetle eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
Kaymakamlığa müracaatleri ilan olunur. 

4-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mt.lzemesi 

• • • 
M~zat idaresi için 1000 tane karton kağıdı alınacak~ 

tır. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

5- Nakliyat: Boşaltma -Yükletme v.s 

Mersin İnhisarlar Müdürlüğünden: 

inhisarlar idaresi namına Mersin iskelesine denizden gelecek 
yaprak, ve mamul tütün ve içki ve ispi .. to ve soma ve av mal· 
zemeıi sair mamulat ve levazımın mavunalardan çıkarılıp vagon· 
lara veya idarenin Devlet Demiryollarındaki Transit anbarana ve
ya İdarenin göstereceği herhangi bir an bara taşıtmak ve istif et· 
mek ve karadan gelecek malları vagondan veyahut idare anbar
larmdan alınıp iskeleye götürerek mavunalara taşıtmak ve ıstif 



Sayfa 2 

etmek işleri 1-2-937 gününden itibaren 15 gün müddetle açık ek
ıailtmeye çıkarıldı, 

Tahmin edilen 70000 lira olan bu iş için 2490 sayılı kanuna 
göre isteklilerin depozito parasile birlikte 16-2-937 salı günü saat 
l5te İnhisarlar idaresinde hazır bulunmaları ve bu hususta yapı
lan şartnameyi 2-2-937 gününden itibaren herkesin göre bileceği 
ilan olunur. 

6 - Mahrukat - Benzin - Makine yağlan ve saire 

İstanbul Defterdarlığından : 

Defterdarlık Merkez dairesile Malıye Şubeleri için beher 
250 kilosu 325 kuruştan· 18000 kilo kuru Rumeli meşe 

odunuile beher 250 kilosu 300 kuruştan 5000 kilo kuru 
gürgen odunu pazarlıka satın alınacaktır. İsteklilerin ve 
şeraitini öğrenmek istıyenlerin 4-2 937 perşembe günü 
saat 14 de 23 liralık muvakkat teminat akçelerile Milli 

Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 

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

Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 

Müatabkc-m mevki kıtaatı ihtiyacı için açık eksiltme ile 7000 
çift yün eldiven satın alınacaktır. Yün eldivenin beher çiftine 40 
kuruş fiat biçilmiştir. İhale günü 3-2-937 çarşamba günü saat 15 
de Çanakkale Müstahkem Mevki satınalma komisyonunda yapı

lacaktır. Taliplerin 2IO lira ilk teminatlarile ve kanunun 2 ve 
3üncü maddelerinde istenilen ilk vesikalarla birlikte komisyona 
müracaatları. 

İstanbul Belediyesinden: 

Konservatuvar yatı kısmı !alebesine yaptırılacak kas
ket, caket ve pantolondan ibaret olan 40 takım elbise 
açık eksiltmeye konulmuştur. Kumaş ve elbisenin nÜ'llu
nelerile şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebili~. 

Bir takım elbiseye 18 lira bedel tahmin olunmuştur. is
tekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 54 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 16-2·937 sa
lı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(M) 

. •. 
Belediye zabıta memurlarıle tephirhane memurlarına 

yaptırılacak 326 çift fotin açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bir çift fotine 5 lira 50 kuruş tahmin olunmuştur. Mal-] 
zeme nümunesile şartnamesi levazım Müdürlüğünde görü
lebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 134 

lira 47 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 16-2-937 salı günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (M) 

• • • 

20 m. muşamba ve 4 top patiska alınacaktır. Bak: İs
tanbul Belediyesi ilanlarına. 

8- Müteferrik 

Nafıa Vekaletinden: 

1- 20 Mart 1937 cumartesi günü saat 11 de Anharada Veka· 
let Malzeme Eksiltme komisyonunda üç grup 11 parça atelye 
tezgahının grup grup ve kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cins, muhammen bedel ve 
muvakkat teminat miktarları· 

Grup Adet Cinsi 

ı. 

il. 

2 
3 
l 
1 
1 

225 1000 torna 
250 1500 torna 

1150X350 Ufki freze 
l 150X325 Şakuli n 

200 silindir honik 

Muhammen 
b~deli 

lira kr. 
20.000,-

11 .000,-

Muvakkat 
teminatı 

lira kr. 
15 0, -

825, -

MÜNAKASA GAZETESi 

men bedelli 400 metre mikap gübrenin alınması 22 l-937 1 
gününden 12-2·937 gününe kadar eksiltmeye konelmuştur. 
Şartnameyi öğrenmek üzere isteklilerin fidanlık mütehas
sıslığına ~oüracaatları. 

İstanbul Belediyesinden: 

Temizlik işleri için alınacak 11 tane kamyon kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu kamyonların hepsine 
43000 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 17-2-937 ça~şamba 
günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. lstekli-

1 ler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 3225 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektupla
rım havi kapalı zarflerını yukarda yazılı günde saat 14 
e kadar Daimi Encümene vermelidirler. (M) 

• • • 
Belediye fen işlt:ri Müdürlüğü için lüzumu olan bir 

tane servis otomobili açık eksiltmeye konulmuştur. Bu 
otomobile 1600 lira bedel tahmin olunmu~tur. Şartname
si levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı 
kanununda yazılı vesika ve 120 liralık ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 16·2-937 salı günü saat f 4 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ( M) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Sinci işletme mıntakasında F evzipaşa-Diyarbekir hattı üıerin· 
de kilometre 290-294 "Fırat Bekir Hüseyinn arasında toplattırıla

rak kaldırılmak suretile "I0.000 M.3n balastın ihzar ve teslimi 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulduğu 26-1-937 salı günü ta
lip çıkmadığından 2490 No.lı kanunun 40 ıncı maddesine tevfi· 
kan yeniden eksiitmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 10900 
liradır, Eksiltme 15-2-937 pazartesi günü saat 14 de Malatya iş · 

letme binası dahilindeki 5 inci işletme arttırma ve eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 817 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin 2t90 No. lı arttırma ve eksiltme ve ihale kınununa 
tevfikan ve şartnamede yazılı ehliyet vesaikte muvakkat teminat 
makbuzlarile teslim tekline göre fiat teklifini havi zarfların üze
rine yazılmak suretile eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz 
mukabilinde Malatyada 5 inci işietme komisyon Reisliğine veril
miş veya gönderilmiş bulunmaları ve teklif sahiplerinin de ek· 
siltme ııünü saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat almak 
isteyenler de Malatya işletme müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Şartname ve mukavele projesi ve genel şartname Elaziz is
tasyonunda ve Malatyada işletme kaleminde Ankarada yol dai
resinde ve Haydarpaşada yol Baş müfettişliğinde parasız olarak 
verilmekte ve gösterilmektedir ' 

-- - -- o .. •---•-:>·-------
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikına dair olan talimatnameye 

göre ilkokulların 4üncü ve 5inci sınıfları için 2 cildden müte4ek
kil bir Tabiad Bilgisi kitabt yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 Müsabaka müddeti 16-2-937 salı gününden başlamak ve 
30-6-937 çarşamba akşamı bitmek üzere 4,5 aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karu verenler 31-3·937 çarşamba 
günü akşamına kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanlığına müra
caat ederek bu müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdı
rarak bir numara alacaklardır. 

4- Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi 3 yıl sıra ile 
okullarda okutulacak ve müellifine her yıl için biner lira telif 
hakkı verilecektir. İkinci çıkan kitap ıerisini yazana bir defaya 
mahsus olmak üzere birincinin müellifine verilenin bir yıllığ~, 
üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da birer defaya mahsus 
olmak üzere dörder yüz lira mükafat verilecektir. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1-Müteferrik 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

189 cu alay deposunda mevcut 21 kalem köhne eşya açık 
arttırma ile ihalesi 26 Şubat 937 cuma günü saat 15 de yapıla

caktır. Muhammen tutarı 781 lira 84 kuruştur. Şartnamesi her 

gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 59 liralık 

ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber ihale günü vakti 

muayyeninde Fındıklıda komutanlık satınalma komisvonuna gel
meleri. 

111. 2 
tezgahı 

500X60 takım zımpara 
tezgahı 13.000,-

500X200 Üniversal takım 
bileme tezgahı. 

97>.- ıı-İ-nh_i_s-ar-1-ar_U_._M_ü_d_ü_rl-ü-ğu-.. n_d_e_nl 

3- Her gruba ait eksiltme şartname ve teferruatı parasız ola
rak Ankarada Vekalet Mah:eme Müdürlüğünden alınabilir. 

4- İsteklilerin her grup i~in ayrı ayrı tanzim edecekleri tek
lif mektublarını Resmi Gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 sayılı nüs
hasında çıkan talimatnameye g;:re Vekaletten alınmış 1937 se
nesi Malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 20 Mart 937 cu
mntesi günü aaat 10 a kadar Ankarada Vekalet Malzeme Müdür
lüğüne vermeleri lazımdır. 

Tarsus Fidanlığı Müdürlüğünden: 

Tarsus fidanlığı için metre mikabı 150 kuruş muham-

-
Şartnamesine ekli listede ölçü ve mikdarı yazılı 

240 kilo iyi cins su alır çelik pazarlıkla satın alınacak
tır. 

2 - Pazarlık, 3-2-937 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. "390,, 51 4-4 

• • • 

Şubat 2 

t - İdaremizin Paşa bahçe Fabrikası için 4000 ton 
Krible Maden kömürü şartnamesi mucibince pazarlıkla 

satın alınacakhr. 

2- Pazarlık, 12-2-937 tarihine rastlıyan cuma gunu 
saat l5te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (526) 69 2-4 

• • • 
l - İdaremizin Samsun Fabrikası ıçın muhtelif eh' ad· 

da 900 M3 kereste pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 11-2-937 tarihine rastlayan perşembe 

günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve mübayaat Şube
sindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte komisyona gel· 
meleri ilan olunur. (553) 72 2-4 

Muhammen İlk 
bedeli teminatı 

Mezat idaresi için 1000 tane karton 
kağıdı (Seherine dört buçuk kuruş 
fiat tahmin olunmuştur.) 45 3,38 
Beyoğlu 9 cu mektebin mecrasının 
tamiri (Fen işleri Müdürlüğünden 
vesika almak şarttir) 113,62 8,52 
Kadıköy İtfaiye gurup binası damı · 
nın tamiri 143,43 10,76 
Edirnekapı sıhhat merkezi için 20 
metro muşamba ile 4 top patiska 62 

Yukarda cinsi mıkdarı ve muhammen bedelleri yazılı 
olan malzeme ve tamir ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. 
Nümune ve şartnameleri Encümen kaleminde görülebilir . 
L .. _ ı _ı:ı._ o.ı1nn .... _ .. _ .. ,, ı,...nnnl'IA yazılt Vf'!~İkR ve hiza· 
larında gösterilen i k teminat makbuz veya mektubile be
raber 5.2.937 cuma günü saat 14 de Daimi encüme nde 
bulunmalıdırlar. (B) 86 

Beyoğlu Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

Satılık Mahlüller 
Lira K. 
161 6Q 

Lira K. 
13 

932 65 70 

202 00 16 

36 60 030 

202 92 16 

333 89 25 

Beyoğlunda Şeyhülharem Hüseyinağa 
sultan çeşmesi sokağında eski 7 No: 
139 metre murabbaı arsanın temamı. 
Kasımpaşada Hacıferhat mahallesinde 
508 metre 37 santimden ibaret Hacı 
Ferhat camii ve meşrutahanesi ve taşları. 
Fındıklıda Hacırtcep mahallesinde yağ
hane sokağında 6 No: lu 91 metre 90 
santimden ibaret arsanın temam\. 
Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde 
Irmak sokağında eski 9 yeni 27 No:lu 
43 5 metreden ibaret arsanın temamı· 
Beyoğlu Şeyhülharem mahallesinde 
Macar caddesinde 91 No: lu 121 metre 
28 santim arsanın temamı. 
Beyoğlu F eriköyünde Ayazma cadde
sinde 38 6 No: lu 340 metreden ibaret 
arsanın te mamı. 

Yukarda yazılı malların mülkiyetleri peşin para ile ve 
l 5 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 
3-Şubat-937 çarşamba günü saat 15te komisyonda yapıla
caktır. İsteklilerin yüzde 7,5 pey paralarile Beyoğlu Va
kıflar Direktörlüğü mahlulat kalemine gelmel~ri (223) 85 

Yeni telefon Numaramız 

(49442) dir 
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Ticaret ve Zahire Borsası ı 
-------------------- - - - - 1 
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;--._~~~--------------:---;;-;-;;:;.,.;;-an---SATIŞLAR 

MADDE 

- -
Afyon : ince 

,, : kaba 
Araşit yağı 
Arpa 

n 

Av derisi 

: yemlik çuvallı 
: biralık dökme 
: çakal 

n : kedi 
,, : kunduz 
n : porsuk 
" : •ansar 
,, ; tilki 
" : tavşan 
,, : varşak 
" : zerdeva 

Ayçiçeği yağ: 
Badem : kabuklu 

iç n 
Bakla 

İthalat İhracat 

Ton Ton 

1 4 

60 -

ı 25 

Bezelye 
Börülce 
Buğday : Eks. yumuşak 375 -

: yumuşak 
83 -

,, 
,, 
" ,, 
,, 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çay dar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

,, 
,, 

Haşhaş 

. n 
ipek 
İrınik 
Kaphca 
Keçikılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mıaır 

,, 
Nohut 

" 

: ekı. ıert 
sert 

: sümter 
: kızılca 
: mahlüt 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç ıivri 

: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
: yağı 

: yeni mahıul 

: beyaz 
: sarı 
: iıp. tohumu 
: kalburlanmış 

n : natürel yeni 
Pamuk : 
Pamuk yağı: 

n tohumu: 
Peynir beyaz: tam yağlı 

,, ,, ; yarım yağlı 
,, ,, : yağıız 

Peynir kaıer: yağlı 
,, ,, : yataız 

Razmol 
Suıam : yeni mahıul 

n yağı 

Tiftik : oğlak 

,, ana mal 

" 
: çengelli 

" 
: deri 

" 
: kaba 

" 
: sarı 

Un : ekıtra ekıtra 

" 
ekıtra 

" 
1 inci yumuşak 

,, ,, ıert 
Yapak Anadolu 

,, ,, tabak 
,, Trakya kırkım 

.. ,, tabak 
Yulaf 
Z•ytin yağı : ekstra 

" " 
; yemeklik 

" " 
: aabunluk 

5 
15 -

89 -

45 

14 --
52 50 

11 50 

l 2 

34 -

2-

40-

34 

54 -

96 25 

15 

99 -

Asgari 

Kilosu 
Kr. Pa. 

4 38 50 

ç 200 
,, 200 
• 1066 

" 600 
"3100 
it 450 
a 22 

ç 4500 

6 32 50 

6 35 

6 -

5 10 

Azami 

Kilosu 
Kr. Pa. 

5-

210 
230 

1300 
630 

4000 
730 
24 50 

7 05-

49 - -

44 4 44 28 

Telgraflar - 1 937 K.S. 
londra Mısır Laplata 2 cilkin. tahmili korteri 23 ş. P. Ki 3 27 

,. keten tohumu ,, ,, ,, tonu 11 st. 10 f· n 7 Ol 
AL·ll\reu Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 120 B. Fr. ,, 5 Ol 
~verpul Buğday Mart ,, 100 libr. 8 ş. 2 P· ,, 5 57 

t~k~go ,, Hartvinter Mayıs ,, Buşeli 127 3: sent n 5 85 
1-i nıpek. " Manitoba " " . " ı 20 3 " " 5 59 

•rnb. iç Fmd. Giresun derhal tahmıl 100 k. - R M. " 

" Levan ,, " " " " " i " . 
hretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuruş), pa (para), şı 

(,ilin), sa (untim), ıt (sterlin), RM tRayhımark), p (pen-

ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

~~~~~~~~~~~~~~ 

ltr\tj}'a --L 'b' • 1 • l)· :z -.nı ı ve yazı ıt erı 

ırektörü: lımail Girit 

Galata Billur ıokak No. 10 
Baııldıiı yer: ARTUN Basımevi 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

U TİRA ---Çarşamba 3-2· 1937 

Ereğlide ilk mektep inşaatı (Konya Valiliği) .\~ 252 
Kırık kalede yapılacak inşaat (Askeri F abr!kalar) ,\: 251 
Kömür tahmil ve tahliye tesisatı (Zonguldak Havzai Fahmiye 

Müd) .\~255 
Alatı tıbbiye asabi: 37 kal. - dahili; 28 kal. • bakter - 22 kalem 

Moto pomp: 1 ad. (lstanbul Komutanlığı) .\: 250 
Eczayi tıbbiye: 329 kalem (Ereğli kömür Havz. Müd.) .Y.255 

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

Düz beyaz kanaviçe: 100000 m. - su alır çelik: 2-10 k. (İnhisarlar 
İdaresi) X 254 
Kayin travers (normal); 2975 ad . (Nafıa Vekaleti) 252 
Sabun; 13335 k. (İstanbul Belediyesi) .\'. 25 

• Kurban deri ve barsakları (THK: İst. Şuh) 
• Sofra ve yatak örtüsü (ipek): 6400 le-fişeklik ve çanta (pamuk): 

3.t5 k.-Karoseri aksamı: 960 k.-bardak: 1200 k.·kendir halat: 
1310 k.·matbaa kağıdı: 1232 k.-tahta: 3999 k.-ince sarı kağıd: 
2416 k. matbaa hurufatı (kurşun) 1550 k.-otoşasi aksamı: 1062 
k. (ist. Gümrük Satış Müd.) 
.\' 253-258-261 

Servi ağacı·500 ad. (lstanbul Belediyesi) .\'. 262 
Uzur.köprüdeki tütün ambarının tamiri. (Uzunköprü İnhisariar 

İd nesi) 263 
* Yerli çay, muhielif kereste v. s. satılacaktır .. {Üsküdar Orman 

Mem.) 263 

Yün eldiven: 7000 çift: (Çanakkale Müst. Mevki) .\'.: 261 

Perşembe 4-2-1937 

Trabzon vilayeti dahilinde sellere karşı duvar enraşman ve mah
muz in i aatı (Nafıa vekaleti) .\:252 

Kandilli rashathanesinde inşaat ve tamiratı (İstanbul Nafıa Müd.) 
.\'. 251 

Elbise: 230 ad. · fildikos fanila: 2400 ad. - sipor fanila : 1200 ad· 
patisk& don: 3600 ad. - sıpor don: 1200 ad. ·çorap 8000 çift -

mendil; 8250 ad. · pijama: 500 ad. (Tophane levazım) .\~ 249-250 

Elbise: 38 ad. - Kısa palto: 50 ad. · 2 boyda çadır: 80 ad. (Yük
sek Mekteb. müd.)254-252 

Muhtelif elektrik malzemesi (Askeri fahri kalar) .\: 254 
Külçe kalay: 20 O k\lo (OeAlet Demiryolları) .Y254 
Sömi kok kömürü: 90 t (Sivas Lisesi) .\' 257 

Bioloji lab> rat. için alat ve malzeme: 44 kalem. (İnhisarlar İda-
resi) .\: 261 

• Kurban deri ve barsalcakları (THK Eskişehir şub) .\: 257 
• Hurda çinko: 800 k. (İstanbul Belediyesi) 263 
Üsküdarda Atikvalde medresesinin tamiri (İst. Belediyesi) 263 
Gümüşsuyu hastahanesi çamaşır yıkama kazanının tamiri (İst. 

Komutanlığı) 263 
Kışlık sebze: 6 kalem (Ankara Levazım) 263 

Tarla başında 78 .\: h evin tamiri-Rumeli meşeıi: 18000 k.-Gür
gen: 5000 k. (ittanbul Defterdarlığı) ,\' 264 

Sabun: 9 t , (Sivas Tüm) .\" 'l6.t 

Cuma 5-2-937 

Ulada ilk mektep inşaatı. (Muğla Valiliği) .\~ 247 
Okul garajının tamiri. (İstanbul Komutanlığı) .\'! 254 
Askeri müzenin elektrik tesisetı (Tophane Levazımı) ,\' 259 
Erbaa kas. elektrik tesisatı (Erbaa Beled.) .\: 234 
Asit nitrik: 500 ton (Askeri fabrikalar) .\~ 226 
Transformatör: 2 ad. - tevziyat tablosu: 1 ad. - yeraltı kablosu: 

2350 m. v. s. (İzmit Belediyesi) .\: 232 
Muhtelif malzeme (İ.t. Telefon Müd.) .\~ 233 
Laboratuvar için mefruşat; 31 parça(Keçiören Tohum islah İstas.) 

.\' 255 
Kalın. Vakum yağı: IO t. Dizel yağı: 5 t. - Kalın makine yağı: -
5 t . (inhisarlar idaresi) .\: 257 
Yün fanila: 2200 ad. (Milli Müdafaa) .\: 255 
Direk: Kestane 508 ad .. çıralı çam: 200 ad. (Samsun PTT müd.) 
Yangın arazösü (Adapazar Beled.) ,\! 242 
• Haydarpaşa vapuru (AKAY) ,\! 257 

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

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: e. TEZEL 

istanbul, Galata, M<thmu 1iye Cıdd!sİ Çil atmaca Sok. N. 9 

Muhtelif beygir kuvvetinde kullanılmış motörler ve 
lokomotifler satılır ve alınır, asri art;ziyen kuyu 

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

kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
Değirmen tes iaatları taahhut edilir. 

Sayfa 3 

(Suite de la 4eme page) 

lndustrie • Finances - Commerce 
La production mondiale de petrole en l 936 

o·apres l' "Oil and Gas journal,, la production 
mondiale de petrole perdant l 'annee 1936 s'est eleve• 
a 1. milliard 799 39:i.0()0 barils contre 1 milliard 
64.t . 177.000 en 1935 ; elle a done atteint le 
chiffrc! record ayant au;r ınente d! 9, 4 p.:>ur cent, 
soit de 155.218.000 bari!s ou de 41 l.785 par jour. 

Cet accroissement de la production est suivi par 
une demande de plus en plus grande ; ainsi avx Etats· 
Unis la consommation journalierP. de petrole eıt su
perieure de 250.000 barils a celle d'il y a un an. 

Tous les grands pays producteurs de petrole ont 
augmente leur production : }es Etah·Uniıı, l'URSS, le 
Venezuela, la Roumanie, l'lrak et les lndes Neerlan· 
daises orientales , qui totalisent a eux six 90 pour 
cent de la production mondiale, ont accuse des ac · 
croisse=nents importants sur l 'anne~ precedente. 

Le tableau ci-contre resume les estimations pour 
l'annee 1936 en mparaison avec l' annee precedente 

Nous constatons, en 1936, l'uniformite de l'accrois
sement de la production petroliere dans presque tous 
les pays producteurs; cette augmentation varie de 5 
a 10 pour cent et pluııieurs pays ont at\.eint, en 1936, 
des chtffres rec nds sans toutefoiı que de nouveaux 
champs imporlants de petrole aient ete decouverts 

au cours de cette nnnee. 
La production a enregistre un progres particulic

rement remarquable aux Etats-Unis oiı neanmoins 
l'equilibre entre l'offre et la demande n'a pas ete 
rompu. L'accroissement c!e la production eıt estimc 
a 10-11 pour cent. 

L'U. R. S. S. est arrivee il augmenter sa produc
tion de 7 pour cent environ, ce qui n'eınpeche pas 
la baisse des exportations pCtrolieres a la suite du 
rapide accroissement de la cc.msommation interieure. 

La production au Venezuela a marque une aug
mentation importante au cours de l'annee, mais celle· 
ci sera ramenee a seulement 7 a 8 pour cent a )a 
suite Jes greves dans la region de Maracaibo a la 

fin de l' annee. 
La production roumaine a accuse une lente re· 

prise de l'ordre de 3 pour cent environ, c' est a dire 
que cette augmentation a ete inferieure au taux 
moyen de l' accroissement da production mondiale. 

L'accroissement le plus fort de la production a 
ete atteint en Iran et en Irak, dont la production a 
complete l'insuffisance pour les maıches de l' Europe 
et de l'Orient des productionı roumaine et rusı;e, 
en presence de la demande de petrole de plus en 
plus grande. La production de \'Iran s'est rapprochee 
de celle de la Roumanie. 

Notons les progres considerables realises dans la 
production de l' Argentine, de la Colombic et du Pe
rou; le petrole brut de ces deux pays alimente no
tamment certaines raffineries françaises, dont les 
principaux fournisseurs sont pourtant l'lrak et les 

Etats·Unis. 
La production de \'ile Bahrein se developpe rapi· 

dement, mais cette progresıion sera sans doute acce· 
leree apres la mise en marche de l'importante raffi
nerie, qu i doit avoir lieu incessamment. 

Tout comme le Venezuela, le Mexique a ete eın· 
peche par les greves d'accroitre sensiblement sa .Pro· 
duction; celles des lndes neerlandaises a marque une 
legere augmentation, de meme que celle de l' Alle
magne. Seule la production polonaise semble avoir 
ete de nouveau en regression. 

La production mondiale de Petrole 
(En millier1 de barils) 

1936 1935 

Etats-Unis ı. 100.000 990.620 
U.R.S.S . (y compris 

Sakhalirae) 193.000 180.000 
Venezuela 161.795 1-18.976 
Roumanie 66.100 62.394 
Iran 62.850 57.131 
İndes Neerlandaiscs 51.800 51.200 
Mexique 40.300 40•240 
Irak 30.500 27.871 
Colombie ıs 900 17.0fö 
Perou 17.500 14.285 
Argentine 15.000 14.285 
Trinidad 13.400 11.671 
Indes Brit 9.600 9.200 
Pologne 3.600 3.747 
lles Bahrein 3.600 ı.265 

Allemagne 3.300 2.950 
Japon 2.400 1.925 
Equateur 1.900 1.725 

Cana da 1.450 l.430 
Egypte 1.100 1.200 
Autres payı 1.300 1.200 

Les exportations d'lzmir 
Suivant une statiatique do la Chambre de Com · 

merce d'lzmir, les exportations de ce port pendant le 
mois de novembre iı destination des divcrs pays 
etrangers se sont elevees a 6.982.908 Ltq!!. 

La hausse des prix du fer et du papier 
La diminntion des stocks de papier et de fer sur 

notre place motive, ces jours derniers, la haussc de 
leurs de leurs prix dana une mesure tres sensible . 
Mais les inte~eases assurent que celle-ci eııt provisoire 
et que les prıx norm::.ux ne tarderont pas t · 

•t bl' rop a se re a ır. 
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Tableau Synoptique des Adjudications 

Objet de l'adjudication J Prix est. 1 Caut. 
Prov. 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation- Tra v aux Publics 
-Materiel de Construction-Cartographie 

Construction local pour laver les morts et local 
pour gardien. (Cimetiere Ankara). 

Conduit pour eaux sale et propre (pour ld.) 
Travaux de nivellement (pour ld.) 
Travaux tf 'adduction d'eau au lıourg de Kadinhan 

(y compris 1 e materiel) 
Reparation a faire a l'Ecole Medecins Mıl'ıtaires. 

Reparation de l'immeuble No. 78, Rue Tarlabachi. 

Pavage d'une place de 3814 m2 autour de la gare 
de Malatia (aj.) (cah. eh. P. 52). 

Reparation canalisation 9me Ecole Beyoglılou. 

Reparation toit caserne sapeurı·pompiers Kadikeuy. 

lnstallation et Materiel d'Electricite, de 
Gaz, de Chauffage Central 

Adjonction d'une machine a vapeur de 200 CV. 
effect. a la centr. electr. (aj.). 

lnstallation de chauffage central a l'Ecole Superieure 
Commerce Maritime. {cah. eh. P. 96). 

Centrale teleph. pr. 25 abonnes et 10 app. teleph. 
(Siemens)- lsolateurs : 2000 p. (avec crochets)
Fil galvanise (2,5 mm); 85 km. 

Habillement- Chaussures -· Tissus-Culrs. 

Gants de laine : 7000 paireı. 

Costumes complels (avec casquelte): 40 pieces
(pour Conservatoire) 

Chauasures : ..>26 paires. 

Toile ciree : 20 metres- Batiste ; 4 rouleaux. 

Combustible - Carburant- Huiles 

Bois de chene (Roumelie) : 18 tonnes - Charme sec : 
5 tonneı. 

Transport- Chargement Dechargement 

Transport de produits monopoliscs des mahonnes iı 
diff. endroits de la ville et vice-versa. 

Travaux d'lmprimerie- Papeterie 
Cartons : 10CO pieceı. 

Provisions 

Savon : 9 tonnes (aj.). 

Avoine : 30 tonnes. 

Frangeoles : 6000 kilos (aj.). 

Divers 

Prepar. et livrı.>ison 1000 m3 ballast entre !es KM. 
2>0·294 de la voie ferree Fevzipacha Oiarbckir (aj.) 

Un concours a ete ouvert pour la composition d'un 
livre d'histoire naturelle. 

Automobile de service : 1 piece (Service Technique 
Municipal). 

Camions: 11 pieces (pour service voirie). 

Fumier : 400 m3. 

Tours: 2~5 1000: 2 pieces - 250 1500: 3 piecea. 

Fraiseı.ıses: horiz. 1150 x350: 1 p . - Vertic. 1150 x 
325 : 1 piece - Etabli pour cylindre 1 picce. 

Etablis pour cmeri (500X60): '2 p.· ld. pr. meule 
"Universaln (500 X 200) : l piece. 

B) Adjudications a la surenchere 

Cypres : 500 piecea (cimetiere Karacaahmet) (aj.). 

Dechets de zinc : 500 kilos (hôpital Zeynepkiamil). 

7580,60 

7996,11 
6400 

27097, 17 

3116,52 

851,36 

10344,11 

113,62 

143,43 

23800 

19112 

233,74 

64 

775,81 

8,52 

10,76 

1786 

1431 

P. 40 la p. 210 

L. 18 la p. 54 

L. 5,5 la p. 134,47 

62 4,65 

L. ~,25 et 23 
3 les 250 k. 

70000 

45 3,38 

4050 30:l, 7 5 

1800 135 

630 47,25 

10900 817,50 

1600 120 

43000 3225 

P. 150 le m3 

20000 1500 

11000 825 

13000 975 

P. 625 la p. 234,38 

P. 10 le k. 6 

1 Genre ' d'adjudic . 
Lieu d' adjudication. 
Cahier des Charges 

Publique Oir. Restaur. Ville Ankara. 

n 

n ldem 

" n 
Pli cach. Municipalite Kadınhan 

" " Publique Com. Ach. lntend. lst. Tophane. 

" Gre a gre Oirection Biens Nationaux lst. 

n 
Pil cach. 5me Com. Expl.Ch. Fer Et. Malatia 

Caisses Ha ydarpacha-A nkara-Malatia 
Gre a gre Com. Perm. Municipalite lstanbul. 

Secretariat Municipalite lstanbul. 
Gre a gre idem 

n 

Pil cach. Municipalite Kırklareli 

" " Pli cadı Oir. Travaux Publics ls'anbul. 

n " 
Publique Kaymakamat d' Arpatchay (Kars) 

n 

Publique Com. Ach. Place Forte Tchanakkale 

" Publique Com. Perm. Municipalite Jştanbul 
Oir. Econom. Municipalite lstanbul. 

Publique idem 

n 
Gre iı gre idem 

Secretariat Municipalite lstan bul. 

Gre a gre Direction Biens Nationaux Istanbul 

n 

Publique Oir. Monopoles Mersine 

Gre a grc 

Publique 

" 
n 

Pli cach. 

Pmblıque 

Pli 1..ach. 

Publique 

Pli cach. 

" 

" 

" 

Com. Perm. Municipalite lstanbul. 
Secretariat Municipal. Istanbul. 

Com. Ach. Division Sivas. 

n 

Oir. Oepôt Etalons Sivas. 

n 
Com.Ach. Dir. lntendance Ankara. 

n 

5me Com.F.xpl.Ch.Fer Etat Malatia 
Gare Elaziz, lnspect. Voie H.pacha-Ank. 
Ministere lnstruction Publique 

n 
Com. Perm. Municipalite Istanbul 
Oir. Econom. Municipalite Iıtanbul. 

idem 

" Oir. Plantations Taraou•. 

n 
Oep. Mater. Min. Trav. Publics. 

n 
idem 

" idem 

" 

Gr~ a gre Com. Perm. Mu•ioipalite lstanbul. 
Oir. Econom. Municipalite lstanbul. 

Gre a gre idem 

" 

Date 

12-2-37 

12-2 37 
12-2-37 
18-2·37 

18-2-37 

4-2-37 

15-2-37 

5-12-37 

5-2-37 

1-3-37 

26-2-37 

Heure 

17 

17 
17 -
10 - 1 

14 -

!4 

15 

14 

14 -

15 

15 

15 jours 

3-2-37 15 

16·2-37 14 

16·2-37 14 

5-2-37 14 

4-2-37 14 -

16-2-37 15 -

5-2-37 14 -

4-2-37 13 

12-2-37 14 

28-2-37 

15-2-37 14 -

jusqu'au 31-3-37 

16-2-37 14 

17-2-37 15 

12-2-37 

20-3-37 ) 1 

20·3-37 11 

20-3-37 11 

3-2-37 14 

4-2-37 14 
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2 FEVRIER 1~ 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

Mercredi 3 F evrier 1937 

Constr. ccole Primaire a Ereghli (Vil. Konia) .\: 252. 
Constr. a faire iı Kirikkalc (Fabriques Militaires) .,; 251 
Installation pour chargement charbon (0. Bassin Houil· 

ler Zoungouldak) ,,; 255. 
Instrum. medicaux- Maladiea nerveuses : 37 lots- (ıl' 

ternes : 26 lots- Bacter. : 22 lota- Motopompe · 
1 piece (Comm. lstanbul Findikli) ,,; 250. 

Produits pharmaceutiques : 329 lots (Direction Basıil 
Houiller Ereghli) .r 255. 

Pyjamas pour officiers: 700 p.- Toile pour pyjama: 
23000 metres (lııtendance Tophane) ,,: 254. 

Canevas blanc uni : 100.000 metres- Acier ıpecial. 
240 kilos (Monopoles) . ": 254. 

Traverses (hetre) normııles: 2975 p. (Ministere Travau$ 
Publics) .\~ 252. 

Savon: 13335 kilos - Municipalite Istanbul) .Y 252. 
* Peaux et boyaux (Ligue Aeronautique Istanbul). 
* Nappes et couvert (soie) : 6100 kilos Sacs et car 

touchieres (coton) : 345 kilos - Pieceı de carrosse
rie: 960 k.- Verres: 1200 k.- Cable de chanvre: 
1310 k.- Papier d'imprimerie: 1232 k.- Planchef 
pour caisses: 3999 k. - Papier jaune (fin): 2416 k 

Caracteres d'imprimerie (plomb) : 1550 kilos Piece• 
de chassis d'auto (fer): 1062 kilos (Direction Verı· 
tes Douanes Istanbul) .\~ 253-258-261. 

* Cypres : 500 picces. (Municipalitc lstanbul) x 262. 
Reparation entrepôt tabacı Ouzounkeupru (Mon1>pole• 

Ouzounkeupru) .\: 263. 
*The, bois de charpente ete. (Direction Forets Uskudar) 

.\~ 263. 

Gants de laine : 7000 paires (Place Forte Tchanakkale) 
.\! 264. 

Jeudi 4 Fevrier 1937 

Conatruction murs, enrochement, eperons (contre inonda· 
tions·Vilayet Trabzon) (Min. Trav. Publics) ,,: 252 

Cons•ruction et reparation iı l'observatoire de Kandilli 
(Travaux Publics lstanbul) .\: 251. 

Confection de 230 costumes (Ec. Super. lngcn.) .\: 252· 
Chemises: 2400 p.- Flanelles fil d'Ecoue: 2400 p ..... 

Id. sport: 1200 p.- Caleçons batiste : 3600 p.
ld. sport : 1200 p. - Chauısettes : 8000 paires_.. 
Mouchoirs : 3250 p.- Pyjamas ; 500 pieces (lnten• 
dance Tophane) .\~ 249-250. 

Costumes : 38 p. - Paletots courts : 50 piece.i (Comp• 
tabilitc Ecoles Superieures) X 25..-:-252. 

Tentes (2 dimensions):80 pieces. (Comptab. Ec. Sup.) 25 
Materiel electrique divers (Fabriques Militaires) .\! 254. 
Etain en lingots : 2000 k.- (Ch. Fer Etat H.pacha) .\: 254 
Semi-coke : 90 tonnes (Lycee Sivaıı) .1\: 257. 
lnstrum. et materiol pr. laborat. biologie : 44 lots (Mo· 

nopoles) .\! 261. 

• Peaux e• boyaux (Sect. Eskichehir Ligue Aeron.) .\: 257· 
* Dechets de zinc : 800 k. (Municip. lstanbul) .\' 263. 
Legumeı d'hiver : 6 lots (lntend. Ankara) .\' 263. 
Repar. medresse Atikvalde iı Uskuı:iar (Municipalite 1.-

tanbul) .~Ü 263. 
Repar. chaudiere a l'hôp. Gumuchsouyou (Comm. Istall" 

bul Findiklı) ·'~ 263. 
Repar. immeublo No . 78, Tarlabachi.- Chene Roumelie: 

18 t.- Charme : 5 t. (Oir. Biens Nation. lstanbulJ 
,,; 26-4. 

Savon : 9 tonnea (Oiviıion Sivas) .\! 264. 

Vendredi 5 Fevrier 1937 

Constr. pensionnat a O ula (Vilayet Moughla) .\' 247. 
Reparation garage (Comm. Iatanbul Findikli) .\: 254. 
lnatall. electr. Musee Militaire (lntendance Tophane) .\! 259. 
Installatton electrique Erbaa (Municipalite Erbaa) ,,; 234 
Acide nitrique : 500 tonnes (Fabriques Mititaires) ,,:. 226. 
Tranııformateurs: 2 p .- Tableau de diıtrib. : 1 p.- Cable soute 

2350 metres ete. (Municipalite lzmidt) .\~ 232. 
Materiel divers (Oirection Telcphonea latanbul) .\: 233. 
Meubles pr. laboratoire : 31 p. (Station Ketchieurene) .~~ 255· 
Vacuum lourde: 10 t - Pr. Diesel: 5 t.-Huile lourde pour m• 

5 tonnes (Monopoles) ~'! 257. 
Flanelles <le laine : 2200 p. (Defenıe Nationale) ,,; 255. 
Poteaux chataignier : 508 p.- Pin reıineux : 200 piec s (Dit" 

PTT. Samsoun) .\~ 252. 
Arroseuse po1.1r incendie (Municipalite Adapazar) ,\' 242. 
* Vapeur Haydarpacha (AKAY) .\! 257. 

* Les uteriıqueı indiquent une vente par voie de ıurencher" 
N. B.- Les Nos indiques ell regard de. articles sont cı" 

journal dana lequel l'aviı a paru. 

Voir notre rubriqus lndustrie-Finances·Commerce en 3me 


