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Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

10 Temmuz 1937 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, J ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
T el~fon : 49-t42 

Posta kutuıu N. 1261 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi ,,------------------------·---~ • 

Istanbul Belediyesinden : 
a) Münakasaıar 

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

Sade yağı: 28 t. (temd.) (paz. kilosu 97 kr. tem. 
2037 L. şart. 136 kr.) (Manisa Tümeni) 26-7-37 17 -

Buğday: 6 t . - arpa: 5 t. · yulaf: 4000 t. - mısır: 
3 t. - kepek: 15 t. - saman: 10 t. (aç. ek. mb. 
123.5 ve 200 L. tem. 102,62-15 L.) 
(Tavukçuluk Enst. Dir.) 

Sadeyağı: 700-1100 ve 950 k. (paz.) 
(Çatalca Tümeni) 

Un: 180 t (kz. mb. 25000 L. tem. 2019,38 L.) 
(Konya Kor. SAK) 

Un: 180 t. (kr.. mb. 25000 L. tem. 2019,38 L.) 

(Konya Kor SAK) 

15.7.37 10 -

12-7-37 15 -

27-7-37 11 -

27-7-37 10 -

Ayşekadın fasulye: 35 t. - patlıcan: 35 t. · doma· 
tea: 15 t. · bamya: 7 t. - sivri biber: 1.8 t. (ks. 
mb. 6633 L. tem. 498 L .) (İıt. Komut.) 29-7-37 15 -

Ayşekadın fuulye: 16,8 t.• p:ıtlıcan: 18 t. - doma-
tes: 6 t. - bamya: 3,6 t. · sivri biber: 3 t. (aç. 
ek. aıb. 3375,60 L . tem. 253 L .) (İst. Komut.) 29~7-37 15,30 

Ayşekadın fasulye: 10,8 t . - patlıcan: 12 t. - do-
mates: 4,2 t. - bamya: 1.2 t. · sivri biber: 1,8 t. 
(aç. ek. mb. 2382 L. tem. 179 L.) (lst. Komut.) 29-7-37 16 -

Kuru ot: 69 t. (paz. mb. 1898 L. tem. 142 L.) 
(Vize Ask. SAK) 17-7-37 11 

2 İntaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita __ .;,___;.----- -- -- -
Çay-Eskişehir yolunun arasında lüzumu olan 1124 

m3 ham taşın ihraç ve nakliyesi (a,.:. ek. kb. 
2957,17 L. tem. 222 L.) 

Vali konağmda yaptırılacak parmaklık ve tr'otuvar 
(temd.) (paz. kb. 714, 75 L.) 

Çay·Eskişehir yolunun arasında lüzumu olan 2797,92 
m3 ham taşın ihraç ve nakliyesi (aç. ek. kb. 
2797,92 L. tem. 210 L.) 

16-7-37 15 -

1 ay zarfında 

19-7-37 15 -
Bolvadında y<ıphrılmakta olan okulun bir kısım in· 

şaab (aç. ek. kb. 5997,20 L. tem. 450 L.) 19-7-37 15 -
Afyon-Konya yolunun araıı şose tamiri (aç. ek. kb. 

6851,38 L. tem. 514 L) (Afyon llbaylı~ı) 19·7-37 15 -
lnönü okulunun tamiri (aç. ek. kb. 1598,86 L.) 

(Ankara Valiliği) 
Kızılcahamam yatı okulunun tamiri (aç. ek. kb. 

1549,72 L.) (Ankara Valiliği) 
Küçükmenderes i'lahat amelıyatı sahasında yapı· 

lacak belevi, cellad ve sağlık kavuşutlan inıaatı 
(kz. kb. 130,441,44 L. tem. 7772.23 L. şart. 
6,53 L.) (Nafıa Vekaleti) 

22-7 .37 15,30 

22-7-37 15.30 

28-7-37 ıs -
Erzurum viliiyeti dahilinde betonarme "Horuan" 

köprüsü inşaatı (kz. kb. 151500 L. tem. 8825 L. 
L. şart. 758 kr.) (Nafıa Vekaleti) '27-7-37 16 -

Konya ereflisiode yaptırılacak usta evleri inşaatı 
(kz. mb. 58,132,20 L. tem. 4157 L. şart. 3 L.) 
(Sümer Bank U. Müd.) 26·7-37 15,30 

5 

kaim makineyafı! 1000 litre . beyaz gaı: 600 
litre (aç. ek. tem . 97,34 L.) (Menemen Urbaylığı) 20-7-37 

Vakum yatı: 2500 k. - gaz: 20 teneke · sabun: 

15 -

100 k. (temd.) (paz. mb. 1064 L. tem. 79,80 L.) 
(Afyon llbaylı2'ı) 1 ay zarfında 

odun: 1350 t. (kz. mb. 10864 L. tem. 815 L.) 
(Vize Ask. SAK) 

Kok kömürü: 80 t . - kriple maden kömürü: 140 t. 
(aç. ek. mb. 1440-2254 L. tem. 108-169.05 L.) 
(Gütel Sanatlar Akademisi) 

17-7-37 11 -

4-8-37 15· 16 

Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levaıımı 

Kitap butırılması: 2000 ad. - Eminönü-Emirgan c,

tobüsleri için bilet: 10000 ad. (paz. mb. 499-325 L. 
tem. 37,43- 24,38 L.) (lat. Beled.) 13-7-37 14 -

Muhammen tık 
bedeli teminatı 

Konferanslara ait 2000 tane kitap 
bastırılması 499 37,43 
Eminönü·Emirğan otobüılerine 1000 ) 
cilt bilet (beher cildi3kuruş 25 santim) 325 24,38 

Yuk~rda muhammen bedelJeri yazılı işler ayrı ayrı 
pazarlıga konul.muşlardır. Evrakları Encümen kalemin
de görülebilir. istekliler hizalarında gö11terilen ilk te· 
minat makbuz veya mektubile beraber 13-7 937 salı 

günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmahd ·lar. 

-.ı ........................................... ..., ..... 

e ~ Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V· s. 
kilo unun muhammec tutarı 22,500 liradır. Şartnamesindeki yüz
de 25 miktar dahil olduğu halde ilk teminatı 2109 lira 38 kuruş
tur. Eksiltme 27 Temmuz 937 sah günü uat ona kadar teklif 
mektublarmı Konyada Kolordu satanalma komiıyonu başkanla
ğma vereceklerdir. 

Yazlık cakct: 448 ad. (aç. ek. beheri 250 kr. tem. 
84 L.) (lst. Beled.) 

Elbise maa kasket diktirilmcsi (kz. mb. 6300 L. 
tem. 472,50 L.) (PTT Lvz. Müd.) 

Kahve ren.,i naroken: 400 m. · nelti: 400 m. 
,(aç. ele. mb. 3160 L. tem. 237 L.) 
(Devlet Basımevi Direkt.) 

7 - Müteferrik 

Kayık tabağı: 120 ad. - tevzi kase1i: 60 ad. · kıı
pakh çorba kasesi: 56 ad. · tuzluk: 120 ad. 
(tcmd.) (paz. mb. 296,60 L. tem. ?2,25 L.) 
(Tophane Lvz.) 

Kar gözlüğü: 15000 ad. (paz. mb. 4500 L. tem. 
337 ,5 L.) (Tophane Lvz.) 

Çelik Ör• (beher 200 küoıu 8 •ded): 1600 k. 
(aç. ele. mb. 1040 L. tem. 78 L.) 
(lzmir Lise ve Orta Olı:ullara SAK) 

7 ocaktan çıkarılacak balastlar (kz.) 
(Devi. Demiryolları) 

26-7 37 14 -

26·7-37 15 -

26-7-37 15 -

15-7-37 14,30 

13-7-37 14,30 

27-7-37 16 

28-29-7-37 

Çatalca Tümen Satınalma Komisyoı u dr.n 
Hadımköye 700 ve Çatalcaya t 100 ve Çerkezk~·yüne 

950 kilo aade yağının temmuzun l 2ci pazartesi gunu 
Çatalcada saatı 15 te pazarlığı yapılacağmdan isteklilerin 
komisyona müracaatleri. 

Konya Kor Satmalma Komisyonundan 
Akşehirdeki kıtaatın ihtiyacı olan 180 bin kilo unu 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 
Kooyada kolordu ve İstanbul, Ankarada levazım amir
likleri• satınalma komisyonlarındadır. 

İstekliler şartnameyi komisyonda okuyabilirler. lıbu 
t 80 bin kilo unun muhammen tutarı 22500 liradır. Şart· 
namesindeki yüzde yirmi beş miktar fazlası da dahil ol· 
duğu halde iik teminatı 2109 lira 38 kuruştur. Eksiltme 
27 temmuı 937 salı günü sart 1 t de Konyada satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

istanbul Komutanlığı Satı";;;'lma Komisyonundan: 
Makine (Paşabahçe fabrikasında tesiı olunacak ot 

şişe kılıfa imalathanesi için): 10 ltaleaı (aç. ek. 
mb. 4960 L. tem . 372 L.) (lnbiaar. U. Müd.) 

Demir baskül (500 kiloluk): 3 ad. (1000 kiloluk): 
2 ad. (aç. ek. mb. 1360 L. tem. 102 L.) 

24·8·37 15 - 1 İstanbul Komutanlığı birlikleri için 35,000 kilo anekadın fa-
1 aulye, 35,000 kilo patlican. 15,000 kilo kırmm domates 7000 kilo 
İ bamya, 1800 kilo sivri biber kapnlı zarfla utan alıaa~akbr. İba-

(I>. Demiryolları) 26-7-37 10 - leıi 29 temmuz 937 perşembe günü aaat 15 te yapılacaktır• Mu-

Fosforlu bakir: 600 le. (aç. ek. mb. 108(l L. tem. 
81 L.) (D. D. yolları) 26-7-'i7 10 -

Motorlu komple sondaj aleti: l ad. (lı:z. mb. 15100 
L. tem. 1132,50 L.) (D. D. yolları) 27-g-37 15,30 

Şi~e ve cam k.ırığı Paşabahçe şişe ve cam fabrikası) 

hammen tutarı mecmuu 6633 liradır. Şartnameıi her ~ün öğleden 
evvel komiıyonda ırörülebilir. isteklilerin 498 Jirahk ilk temiaat 
makbuz veya mektublarile Fındıklıda komutanlık satınalma ko· 
misyonuna vermeleri. 

• • • 
33 üncü tümen kıtaatile Haydarpa,a hastaneai için 16,800 kilo 

aytekadan fa1ulye 18000 kilo, patlıcan, alta bin kilo doma-

98 d ( 
tea, 3,600 kilo bamya, 3,360 kilo sini biber arık ekıiltme 

Teneke: 2500 ad. - sandık: a · paz. mb. 144,70 ·ı 1 k ih 1 :r L ) ı _e utan a ınac~ tar. ıı eıi 29 temmuz 937 perşembe günü 1&at 

b) ~üzayedaler 

L. tem. 22 L.) (Tophane vz. 15·7-37 14 - la,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı mecmuu 3375 r 60 k _ 
Dik. evinde mevcut eşya: 76 kalem (aç. art. mb. ruştur Şartna e · h - '"ğl d ıra u . m ıı er gun o e en eYvel komisy d .. -ı b' -

3800 L. t•m. 570 L.) (Tophane Lvz.) 26-7-37 15,30 ı· 1 t kl'l . 253 l' on a goru e ı ..., ır. s e 1 eran ıralık ilk teminat makbuı veya mektublarile 
Kasnaklı matkap (S.M.D. marka): 1 ad. be ab F d kl J k 1 k 15 mumluk aokak lambası: 400 ad. (aç. ek. tem. 1 r er ın ı ı.-ıa omutan ı satanalma komiıyonuna aelmeleri. 

20 7 37 5 {Tophane No. 371) (lst. 4 üncü cra) 13-20-7-37 11 - • 
7,50 L.) (Menemen Ur baylığı) · - 1 - Başı Büyük deresinden kum çıkarma işi • \ 

3 - Elektrik-Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Dononma ampulu: 9000 ad. - Ediıon normal a.npu- (!at. Beled.) 1 haftada 33 üncü tümene bağlı 10 uncu alay için 10,800 kilo ayşekadın 
lu: 8000 ad. (aç. ek. mb. 4130 L. tem. 309,75 fasulye,. 12,~. kilo patlıcan, 4,200 kilo domates 1200 kilo, bamya 
L.) (D. O. yolları) 26·7-37 lO - 1 l800 kılo ııvrı biber açık eksiltme ile 1atın alınacaktır. İhalesi 29 

Darüşşafaka mele. kalori{er tesiutı (temd.) (paz.) işaretler: aç. ek. (açık eksiltme) - kz. (kapalı zarf) - paz. (pazar· temuz: 937 perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen tu-
(Türk Okutma Kurumu) 19·7-37 15 - lık)' - mb. (muhammen bedel) · kb. (keşif bedel) - tem. (te~inat) . tarı me.~~uu .2.382 lirada~. Ş_artnamesi bergün CStleden eYVel komi yon.

temd. (temdit) • L. (lıra) - kr. (kuruş) - t. (ton) - k. (kilo) - şart. ! da gorulebılır. İ.teklılerıo 179 liralık ilk teminat makbuz veya 
4- Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, s. (şartname) -Lvz. (levazım) . ı mektublarile beraber Fındıklıda komutanlık aatınalma komiıyonuna 

Mazot: 12350 litre . ince makine yağı: 2250 litre gelmeleri. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· • * * 

a) MÜNAKASALAR 

1 
Erzak, Zahire, f t ve Sebze: 

Manisa Tümen Satın Alma Komisyonundan : 

t - Kap~lı ıarfla münaka~aya ko~ulan . Manis~da 
tümen kıta atının 28 ton sadeyagına teklıf edılen f ıyat 
pahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanununun 40 ci mad
desi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İhalesi 26 Temmuz 937 paza~tesi günü saat 
17 de Manisada tümen sabn alma komısyonuna yapıla· 
caktır. 

3 - Şartnamesi Manisad~. tümen satın alma ko. 
reisliginden 136 kuruş mukabılınde alınır. 

4 - Eksiltmesi pazarlık sur~tiledir. 
5 - Kilosunun muhammen fıatı 97 kuruş ve muvak-

kat teminatı 2037 liradır. 

Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğünden: 
Tavukçuluk eostitüsil içın açık eksiltme usulile 6 bin , 

kilo buğday, 5 bin kilo arpa, 4 bin kilo yulaf, 3 bin kilo 
mısır 15 bin kilo kepek ayrıca 1 O bin kilo iri yataklık 
sap saman ayrı ayrı isteklilerine ihale edilecektir. Muham

men fiat yemler için 1235, saman için 200 liradır. Şart
nameler her gün saat ondan 16ya kadar Çankırı yolu ü· 
zerinde tavukculuk ~nstit~sü. direktörlüğü tarafmdan pa
rasız olarak verilir. lsteklılerın 15 temmuz perıembe gü
nü saat onda ticaret odası vesikasilc yemler için ıoa li
ra 63 kuruşluk, saman için 15 liralık muYakkat teminat 
makbuzu veya banka mektu.blarile birlikte tavukçuluk 
enstitüsilnde toplanacak komısyona baş vurmaları. 

• • • 
Konya Kor Sabnalma Komiıyonundan: 

Konyadaki kıtaahn ihtiyacı olan 180,000 kilo unu kapalı zarf 
usulile eksiltmiye konulmu,tar. Şartnameıi Konyada K. O. ve 
fatanbul, Ankara Levazım imirlikleri aabnalma komiıyonlarında- 1 

dar. l.tekliler ;artnameyi komiıyonlarda okuyabilirler. l,bu 180,000 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan 

Vize alayının 69 bin kilo kuru ot. 

İhaleıi pazarlık suretile Vizede yapılacaktır· 
Kuru otun muhammen bedeli 1898 liradır. 
Kuru otun ilk teminatı 142 liradır. 

İhalesi ı 7 temmuz 937 cumartesi günü saat 

2 

1 dedir. 

İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve MalzemP.,i-Harita 

Afyon lıbaylığından : 
Açık usulle eksiltmeye konulduğu evvelt e iluı edilen 

vali konağında yaptırılacak 7J4 lira 75 kuru§ keşif bedeli 
trotuvar ve parmaklığa iıtekli çıkmadığından 28 haziran 
937 tarihinden itibaren bir ay aarfında daimi encümen
de pazarlıkla verileceği ve isteklilerin ticaret odası ka
yıt vesikası ve bu işi yapabileceklerine dair nafia müdür

lüğünden alacakları ehliyet vesikası ile birlikte encüme· 
ne gelmeleri ilan olunur. 



• • • 
2797 lira 92 kuruş keşif bedeli Çay - Eskişehir yolu-

nun J0.95 ile 12-875 kilometreleri arasına lüzumu olan 
2797,92 metre mikab ham taşın ihraç ve nakliyesi 19-
7.-:,7 tarihinde saat 15 de daimi encümende ihale edilmek 
üzere açık usulle eksiltmeye konuldu. Keşifname ve şart
name nafia müdürlüğünde görülebilir muvakkat teminat 
21 O liradır. 

• • • 
(2957) lira ( 17) kuruş keşif bedeli Çay · Eşhişehir 

yolunun 73 + 8 :>6 - 75 + 000 kilometreleri arasma lüzum
lu olan l l 24 metre mikab ham taşın ihraç ve nakliye11i 
16-7-937 günü saat 15 d~ daimi encümende ihale edil
mek üzere açık usulle eksiltmeye konuldu. Keşifname ve 
şartname nafia müdürlüğünde görülebilir. Muv.ıkkat te
minat 222 liradır. 

• • • 
Bolvadmda yaptırılmakta olan okulun 5997 lira 20 

kuruş keşif bedelli bir kısım inşaatı 19-7-937 tarihinde 
saat 15 de ihale edilmek üzere açı 1c usulle eksiltmeye 
konuldu. Keşifname ve şartname nafia idaresinde görüle· 
bilir. Muvakkat teminat 450 liradır. 

* • • 
Afyon - Konya yolunun 6851 l ı ra 38 kuruş keşif 

bedeli 4 + 000 8 + 073 kilometreleri arası esaslı onarıl

ması 19·7 937 günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık 

usulle eksiltmeye konuldu, keşifname ve şartname nafia 
idaresinde görülebilir, muvakkat teminat 514 liradır. 

Ankara valiliğinden : 

1 - Kızılcahamam yatı okulunun tamiri 1549 lira 72 
kuruş muhammen bedelle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin 
yüzde yedi buçuk muvakkat teminat olarak hususi mu
hasebe vo:ınesine yahrıaaları lazımdır. 

3 - Eksiltme 22-7-937 per~embe günü s:ıat 15.5 da 
vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - - lşteklilerin şartnameyi görmek 
Ankara kültür direktörlüğüne ve ihale 
encümene müracaatları. 

• * • 

üzere her gün 
güuii de daimi 

1 - İnönü okulunun tamiri 1598 lira 86 kuruştan 
ibaret olduğu için açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 

2 - Eksiltme 22-7-937 perşembe günü saat 15.5 da 
vilayet binasmdek\ encümeni daimi salonunda yapılacak 
ve şartnamede yazılı m uh<lmmen bedelin yüzde 7 buçuğu 
nispetinde para, tahvilat veya b nka mcktubunb ibraz 
edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Ilu husus hak
kında daha etrafa rnalümat almak ve şar nameyi görmek
iıtiyenlerin Ankar.ı kü!tür direktörlüğüoe müracaat l arı. 

Sümer Bank Umumi Müdür üğü;ıden • 
1- Bankamızın Konyaereğlisinde yaptıracağı muham· 

men keşif bedeli 58132.20 lira olan usta evleri inşaatı 
toptan götürü olarak ve kapalı zarf usulile eksiltmiye 
konulmuştur. 

2- Münakasa evrakı 3 lira mukabilinde Sümer Bank 
İnşaat Servisinden almabilir. 

3- Ekşiltme 26 temmuz pazartesi günü saat 15,30da 
Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat 4157 liradır. 
5 - İsteklilerin ihale gününden en az bir hafta evvel 

Sümer Bank İnşaat servisine gelerek bu kabil inşaatı ya
pabilecek fenni ehliyetlerini isbat ve icap eden vesika· 
larla uıilli bankalardan birinden alınmış 30000 liralık ma· 
li itibar mektubunu ibraz ile eksiltmiye girebilmek üzere 
birer vesika almaları şarttır. 

6- Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak 
ihale günü saat 14,30 a kadar makbuz mukabilinde Anka
rada Sümer Bank Muhaberat Servisi Müdürlüğüne teslim 
edilmiş olmalıdır. 

Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmiye konulan it : Küçükmenderes ıslahat ameliyata 
ubaıında yapılacak belevi, cellid ve .ağlık kavuşutları infaah. 

Ketif bedeli : "130.444,, lira "-t4,, kuruştur. 
2 - Ekıiltme : 28-7-937 tarihinde pazartesi günü saat 15 te 

Nafıa Vekiletinde Sular Umum Müdürlütü Su Eksiltme Komis

yonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
3 - istekliler : Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, ba· 

yıadırbk işleri genci şartnamesi, fenni şartname ve projeyi altı 

lira elli üç kurut bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlütün
den alabilirler. 

4 - Ekıiltmiye ııirebilmek için isteklilerin 7772 lira 23 ku
ruıluk muvakkat teminat vermeıi ve 50.000 liralık Nafıa su 
iflcrini taahhüd edip muvr.ffakiyetle bitirdi~i ve bu kabil su 
itlerini ba1armakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekile· 
tinden alınmış müteahhidlik vesikasını ibraz etmesi. İıteklilerin 
teklif mektublarını i"inci Maddede yazılı saatten bir uat evveli 
ne lradar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver· 
nıeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

• • • 
1- Eksiltmeye konulan iş: Erzurum Vilayeti dahilin

de ve transit yolu üzerinde betonarme Horasan köprüsü 
inıaatıdır. 

Keıif .bedeli 151500 liradu. 
2- Eksiltme 27.7.937 tarihine müsadif salı gunu saat 

16da Mafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Ek
ailtme Komisyonu odasında yapılacaktır. 

) 3 - Ekıiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer ev
i rak 758 kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden 

1 

alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 8825 liralık 
muvakkat teminat ile bu gibi işleri yapabileceklerine dair 
Vekaletimizden alın:nış müteahhitlik ehliyeti fenniye vesi· 
kası ibraz etmeleri lazımdır. 

isteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine mak· 
buz mukabilinde vermeleri muktazidir. 

3 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Darüşşafaka Direktörlüğünden : 
Mektebin kalörifer tesisatı için ilin olunan eksiltme gününde 

talib çıkmadıtından 19 temmuz pazartesi günün saat 15 te Türk 
Okutma Kurumu merkezinde pazarlıkla ihalesi yapılacaktir. 
Talihlerin şartname ve planları görmek veya almak için o za
mana kadar Darüşşafakaya müracaatleri. 

* * • 
9000 adet donanma ampu1u 

liormal ampulu alınacaktır. Bak: 
ve 8000 adet Edison 

müteferrık sütununda 
D. D. yolları ilanına. 

• * • 
400 adet 15 mumluk sokak lambası alınacaktır. Bak: 

mahrukat sütununda Menemen Urbaylığı ilanına. 

4 
Mahrukat Benzin-Makine yaRlan v. s 

Menemen Urbaylığmdan: 
Belediyeye ait tenvirat dairesinin bir senelik iht yacı 

olan 12.150 litre mazot ile 1250 litre ince makine yağı, 
112 litre kaim makine yağı 1000 litre lıeynz gaz, 600 
litre benzin ve 400 adet 15 mumluk sokak lambasının 

mübayaası 5.7·937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 20-7·937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 
de Belediye daireıinde icra kılınacaktır . Yağ kısmı için 
muvakkat teminat miktarı 99 lira 34 kuru.ştur. Lambalar 
için 1 lira 50 kuruştur. Eksiltme şartnamesi muhasebeden 
bedelsiz olarak alıilabilir. taliplerin tayin edilen gün ve 
saatte belediyeye müracaat etmeleri ilan olunur. 

Afyon ltbaylıktan: 
Muhammen bedeli 1064 lira kıymetinde olan 2500 kğ. 

vakum yağı, 20 teneke gaz ve 100 kHo sabunun bedeli 
layık hadde görülmediğinden 28.6.937 tarihinden itibaren 
bir ay içinde pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığa iştirak etmek isteyenler 79 lira 80 kuruş 
teminat vererek yukarıda yazıla müddet zarfında vilayet 
encümen riyasetine müracaat ederler. 

Bu işe ait şartnameyi görmek isteyenlerin elektrik 
müessesesine müracaatları ilan olunur. 

Vize Satın Alma Komisyonundan 
1 - Demirköy alayının 1358 ton odunu. 
2 - İhaleıi kapalı zarfla Vizede yapılacaktır. 
3 - Odunun muhammen bedeli 10,864 liradlr. 
4 - Odunun ilk teminatı 815 liradır. 
5 - İhalesi 17 temmuz 1937 cumartesi günü saat 11 dedir. 

5 
Matbaa işleri, K1rtasiye, Yazıhane M"lzenıesi 

• • • 
2000 hne kitap b:utırılm:ısı ve 1 O bin otobüs b'leti 

alınması. Balr: 1 irıci sahifedeki İst. Beled. ilanına. 

6 
Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

P. T. T. Levazım Miidürlüğünden 
1 - Yalnız kumaşı idare tarafından verilmek, diğer 

meai müteahbid aid olmak üzere 1800 takım maa kasket 
diktirilme1i kapalı zarfla tekrar eksiltmeye konmuftur. 

' malze-
elbise 

2 - Muhammen bedeli 6.100 muvakkat temiuatı 472,50 lira 
olup eksiltmasi 26 temmuz 937 Pazartesi günü saat 15 de Anka
rada P. T. T. Satanalma komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım müdürlüğünden, 
istanbul Beyoğlunda P. T. T. Levazım mildürlüğünden parasız 
verilir. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
yüzde 7,5 pey akçesi Tahmini fiat Miktarı 

lira 
237 3160 400 kahverengimaroken 

400 Nefti 
Yukarda miktar ve cinai yazılı marokenlerin 26 7.937 

pazartesi günü saat 15te Devlet İdare Komisyonunda 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin ihale çağmdan evvel yüzde 7,5 
sini Basımevi veznesine yatırmaları gereklir. 
Muhasebeden alınabilir. 

• • • 

pey akçe
Şartname 

4-48 tane yazlık ceket alınacaktır. Bak: İst. Beled. ı• 
linlarma. 

7 
~üteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
Muhammen bedelleriyle mikdar ve yerlerı atağıda yazılı 7 

ocaktan çıkarılacak balastlar, hizalarında gösterilen ihaleleri ya
pılmak üzere kapalı urf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltmesi, Ankarı:tda ikinci işletme binasında toplanan komisyonca 
yapılacaktır. Bu işe girmek istivenlerin , muvakkat teminat ver· 
meleri ve kanunun tayin ettigi beyannamelerle evvelce bu gibi 
işleri iyi surette yaptıklarına dair eh ' iyet vesikalarını teklif mek· 
tublariyle birlikle eksiltme saatlarından bir sa!lt evetine kadar 
komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Bu işe aid 
ıartname ve mukaveleler: Ankarada ikinci işletme müdürlügünde 
ve Yozgat, Yerköy, Şefaatli istasyonlarında parasız verilmektedir. 

Muhammen 
Kilo Mikdar; Müddet bedeli Muvakkat 

Yeri metresi m3 Ay Lira teminat 
Lalahan 3().:.-tO 4,000 9 6,000 450 
K. Yozgat 48·58 4,000 9 6,000 450 
Mahmutlar 105-108 6.000 9 8,400 630 
Yer köy 204-207 9 ,000 9 11,000 877,5 
Şefaatli 234·245 4,000 9 5,000 375 
Fakılı 300 305 4 000 9 5,600 420 
Kurtçımeni 222-230 5,000' 9 7 ,500 562,5 
Lalahan KM 30 - ~O Ocağın ihale tarihi 28·7·937 çarşamba 

günü saat 15 te 
Yozgat KM 48 - 58 Ocağın ihale tarihi : 

günü saat 15 te 
MahmutlarKM 105- 108 Ocağın ihale tarihi : 

günü saat 15 te 
Yer köy KM 204-207 Ocağın ihale tarihi : 

ııünü aaat 15 te 
Şefaatli KM 234-245 Ocağın ihale tarihi : 

günü saat 15 te 
Fakılı KM 3'.J0-305 Ocağın ihale tarihi : 

günü saat 15 te 
KurtçimeniKM 2l2-23ü Ocağın ihale tarihi 

g:Jnü salt 15 te 

* • • 

28-7-937 çarşamba 

2~7-937 çarşamba 

28 7-937 çarfaıuba 

29-7-937 perıembe 

27-7-9.17 perfemhe 

29-7-937 perşıınbe 

Muhammen bedc:llerile miktar ve vasıfları aşağıda ya· 
zılı 3 grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale 
edilmek üzere 26.7.937 pazarlesi günü saat IOda Haydar· 
paşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık 
eksiltme ite satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasıoda yazılı 
muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle bir
likte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaat
ları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan para
sız olarak daiıtılmaktadır. 

1 - 3 adet demir baskül 500 kiloluk ve 2 adet demir 
baskül 1000 kiloluk muhammen bedeli 1360 lira ve mu . 
vakkat lt:minah 102 liradır. 

2 - 600 kilo fosforlu bakır muhammen bedeli l 080 
lira ve muvakkat teminatı 81 liradır. 

3- 9000 adet Donanma ampulu ile 8000 adet ampul 
Edison normal muhammen bedeli 4130 lira ve muvakkat 
teminatı 309 lira 75 kuruştur . 

* • • 
Muhammen bedeli 15, 100 lira olon motörlü komple ıondaj a· 

leti 27·8·937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf uıulile Anka
rada İdare binasında satın almacaplır . 

Bu işe girmek istiyenlerin 1132,50 liralık muvakkat teminatla 
kanunun tayin ettiti vesikaları, Rcs:ni Gazetenin 7.5.935 gün ve 
3~97 numaralı nushaıında intişar etmiş olan talimatname daire· 
sinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadıtr 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden. 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmak.tadır. 

• • * 
Paşabahçe Şışe ve Cam Fabrikasından: 

Şişe ve cam kırıt• alınacaktır 

Taliblerin şartnameyi görmek üzere Bahçekapı Birin· 
ci Vakıf hanındaki merkezine müracaat eylemeleri. 

İzmir Lise ve orta okullar alım salım komisyonu baş· 
kanlığıodan : 

Oranlama O o 7,5 mu vak 
Beher kilosu adet kilo cinsi değeri kat teminatı 

Lira Lira 
200 8 1600 celik örs 65X 1600 : 1040 78 

İzmir bölge San'at okulu icin yukarda yazılı satm ah· 
na ... ak olan çelik örs 8 7-937 tarihinden itil>aren 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. istekliler nümune, 
şartname ve fenni fartnamesini görmek üzere hergün o
kulda görebilirler. ihale günü olan 27 Temmuz 937 tari· 
hine rastlayan sah günü saat 16 dadır. 

İsıanbul Levazım Amirliği Sah ıalma Komisyonundan: 
Müteahhid nam ve hesabına 120 adet kayık tabağı 60 

adet tevzi kasesi 56 kapaklı çorba kasesi 120 adet tuz
luk 15·7-937 perşembe günü saat 14,30 dr Tophanede sa· 
tıoalma komisyonunda paıarlıkla alınacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 296 lira 60 kuruştur. Şartname ve nümu
neleri komisyonda görülebilir. 

• • • 
Ordu ihtiyacı için 10 ila 15 bin adet kar gözlüğünün 

13 temmuz 937 Sialı günü saat 14,30 da Tophanede sa
tınalma komisyonunda pazar lakla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 4500 liradır. İlk teminatı 337 buçuk lira· 
dır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. 
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İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : 

L 
MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

Bir boçtan mahcuz olup paraya çevrilmesine karar 
verilen yüz elli lira kıymetinde S. M. O. markalı bir 
adet kasnaklı maktap l 3.7.937 salı saat l l de satılacak· 
tır. Birinci arttırmada mukadder kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulunmadığı takdirde 20 7-937 sah saat 11 de 
Tophanede 37 l numaralı dükkanın· önünde satılacakhr. 
Talip olanların mahallinde hazır bulunacak memura mil· 
racaatları ilan olunur. 

-:= MUHTİRA -===== 
--

12 Pazartesi • 7 -1937 

Yeraltı kablosu; 13 kalem (fst. Telefon Oir.) No. 353 
Kenevir ipi : 1850 k. (MMYJ No. 379 
Kok kömürü: 290 t. (İzmir Mernl. Haat.) No. 373 
İlaç ( 1 sene için) (İzmir Mernl. Hı ı.) No. 373 

lıtanbul Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Maltepe askeri lisesinin me\'cut olan 2500 teneke ve 

98 adet makarna, çay ve üzüm sandıklarına talip çıkma· 
dığındao 15.7.937 perşembe günü saat 14 de Tophanede 
•aiınalma komisyonunda pazarlıkla arttırması yapılacaktır 
Tahmin bedeli 144 lira 70 kuruştur. Teminatı 22 liradır. 

Eşyalar okulda görülebilir. 

Söke-Ortaklar arasında şose inşaatı (Aydın Vilayeti) No. 375 
Gömlek, battaniye, pijama v. s. (Iıt. Sıhhi Müeı.) No. 378 
Havlu ve peştemal: 1600 ve 2100 ad. (İst. Sıhhi Mües.) No. 378 
Sade yağ: 20 ve 7.5 ton rı:ekirdağ Aık. SAK) No. 378 
Soğuk hava dolabı: 1 ad. (lst, Sıhhi Mües.) No. 380 
Fırın odunu: 120 t. • fırın odunu: 245 t. (Çorlu Kor) No. 380 
Evrakı matbua (İıtatistik Gen. Dir.) No. 382 
Muhtelif çiviler, nalça v.s. (Jandar. Gen. Komut.) No. 382 
Nümııne hast. kalorifer tesisatı (Erzurum Nafıa f)ir.) No. 382 
Tuğla, cam, şişe lambası, telgraf teli v.s. (Oevl. Oemiry.) .\: 383 
Kundura kösele: 76 ton - vakete: 5 ton • sari vakete: 50 t. 

• • • 
tki No. lu dikim evinde mevcut olup satılmağa çıka 

ralan 76 kaiem 0~va 26 Temmuz 937 •pazartesi gunu 
... ~J d k (jandr. Gen. Komut.) No. 383 saat 15,30 da Tophanede satın a::::: komisyonu~ a açı 

--·" artırma suretile satılacaktır. Hepsinin muhamw .... -
bedeli 3800 liradır. Teminatı 570 liradır. Şartnamesi 
satınalma komisyommda ve eşyalar Tophanede Dikime· 
vimde fÖrülebilir. 

* • • • 
Başı Büyükderesinden kum çıkarılacaktır. Bak: lst. Be-

led. ilanına. 

2 ilk mektep binaları ~amiri (İst. Beled.) No. 384 
B · - .. •Pnkli kağıt (Ist. Beled.) No 384 eyaz • ~ _ • 
Beyaz peynir, makarna, :: v.ı. (Yüksek Mühend. Mekt.) .\~ 391 
Kok kömürü: 22 t. (Yüks. Mühend. rvie~~- ~ ~o. 391 
Polatlı-Haymana yolu arasında ahşap köprü tamiri (Anİı. Vil.) 

No. 385 
Yumurta, limon (İıt. Komut.) No. 385 

[f!r+\UIE.il*ilf !J:ltlHI 
Kuru üzüm, kuru fasulya, erik (İst. Beled.) No. 385 
Yulaf: 143 t. (Selimiye Ask. SAK) No. 385 
• Şeker: 30532 k. (İst. Gümrüğü Oir.) No. 385 
Odun: 149 t. (İst. Üniversitesi) N1>. 386 
Yulaf: 540 t. (Bursa Ask. SAK) No. 386 
Cezaevi için ekmek (An~;. C. Müddeium.) No. 386 
!oprakkale tatı 15000 ad. (Adana Beled.) No. 386 

İtfaiye efradı için 448 tane yazlık caket açık eksilt
meye konulmuştur. Bir cakete 250 kuruş bedel tahmin 
edilmiştir. Kumaş nümünesile şartnamesi Levazım Müdür· 
lügünde görülebilir. İıteklilerin 2490 numaralı kanunda 
Yazdı vesika ve 84 liralık ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber 26·7-937 pazartesi günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (8.) (4060) 650 

• • • 
Başı büyök deresinden kum çıkarmak üzere evvelce 

ruhsatname alan Hakkının müddeti bitmi~tir. Buradan kum 
çıkarma işi tekrar açık arttırmaya çıkarılacaktır. Talipl 
olanların istida ile bir hafta zarfında Belediyeye müracat 
etmeleri ilan olunur. (8.) (4061} 651 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde~j 
1 - İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında tesis oluna

cak Ot ıiıe kılıfı imalathanesi için şartnamesi mucibince 
satın alınacak 10 kalem makine açık eksiltmeye konul
ınuştur. 

2 - Muhammen bedel 4950 lira, muvakkat teminat 
372 liradır. 

3 - Eksiltme 24·8·937 tarihine rastlayan salı günü 
saat 15 te Kabataşda İnhisarlar Levazım ve Mübayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şa:-tnameler hergün parasız olar.:k İnhisarlar Müs
kirat Fabrikalar Şubesinden alınabilir. 

·5_ İsteklilerin fiatsız Fenni tekliflerini eksiltme gü
tıtinden en az 5 gün evveline kadar İnhisarlar Müskirat 
~ abrikalar Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve eksiltmeye 
1ftirak edebileceklerine dair vesika almaları lazımdır. 

6- İsteklinin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
\'e 5 inci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 gt\venme 
J>araaiyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
Yukarıda adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. "4057,, 649 1 -4 

J~ __ ı_st_an_h_u_ıG_u_·m_r_üg_u_B_a_şm_u_··d_ü_rıu_··g_u_nd_e_n: ____ f 
Gilmrük satışından : Sarayburnu 4 numerolu gümrük amba

:•'da P Y C E markalı numerosuz 53 l sandıkta ve 30532 kilo 
•talı ağırlıtında ve 4580 Jira deterindeki kaçak ve k11men bo· 
~ilk ve kıımen de bozulmak üa:ere bulunan keıme teker açık 
•ttırrna ile Sirkecideki satış salonunda 12-7-937 günü saat 14 de 
~•rtnameai mucibince satılacaktır. İıteklilerden 345 lira muvak-
-t teminat ve Maliye unvan teskeresi aranır. {3652) 591 

......___---~~~-------------------------------------:-
______ ıs_ta_n_hu_ı _v_ak_ıf_ıa_r_D_ir_e_kı_ör_ıu_o_un_de_n_: ____ l 

Cinıi Mikdarı Muhammen ilk teminat ihale günü 

ıt,01ltL bedeli • Lira Kr. 
"- 11;en 15 Kalem 1919 Jira 143 92,5 19-7 937 pazar-

•lterneai teıi. uat 15 de 
h Gureba Haataneaine lıizumu olan yukarda cinı ve mikdarı 
)'11~1lı rontken Malzemesi açık eksiltmeye konulmutdur. lhaleıi 
1\ arda yazılı ıün ve ıaatte Vakıflar Bafmüdürlüğü binaaındaki 
(j~0111~•yonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Levazım Kalemin-

iörülebilir. (38-ı7) 6 t 2 

1 1l\tiy~ sahibi ve ;,ur ..... 
Direktörü: 1-.ii Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basımev, 
Galatı\ Billur sokak No. 10 

lzmir sahil sıhhiye mrk. kalorifer tesisatı (İzmir Sahil Sıhhiye 
Mrk.) No. 387 

Bartın-Safranbolu yolu arasında şose tamiri (Zonıruldak Vil.) 
No. 388 

Göçmen evleri inşaatı (Kırklareli İskan Müd.) No. 388 
İdare doktoru için otomobil kiralanması (D. D. Yolları) No. 388 
Kömür tahmil ve tahliyesi: 2000 t. (Samsun O. O. Yolları) .\': 389 
Mütenavip cereyanla jeneratör ve teferruab: 1 ad. (0. D. Yol.) 

No 389 
"' Ekmek parçaları ve ekmek artığı (Ank. Mek. SAK) .\!: 393 
Perçin çivisi (O. O. yolları) No. 393 
• Pamuk mensucat, çivi v.s. (İzmir İthalat Gümrüğü) No 393 
Sabit raflar inşaata (Maliye Vekaleti) No. 394 
Kereıte nakliyatı (Edirne İskan Direkt.) No. 396 
Zarf, kağıt, plan ve afit b&1hrılacakhr. (Hava Kurumu SAK) 

No. 396 
Arpa ve saman (Sivas Beled.) No. 396 

Salı 13-7-1937 

Dökme horu: 5 kalem (İıt. Telefon Dir.) No 353 
Yangın tıöndürme ileti (Tophane Lvz.) No. 358 
Nöbetçi muşambası ve başlığı: 3000 ad. Jandr. Gen. Komut.) 

No. 383 
Göçmen evleri inşaatı (Keşan İıkan Müd.) No. 383 
Sebze: 5 kalem ~Tophan~ Lvz.) No. 385 
Koyun eti: 50 t. (Bursa Ask. SAK) No · 386 
Maden kömürü: 75 t . · odun: 68,5 t. (Kasaba Aık. SAK) No. 387 
Benzin: 1000 teneke (Hariciye Yek. SAK) No. 387 
Sıtır eti ve yulaf (Kuaba Ask. SAK) No. 387 
Yulaf: 84-50 ve 61 t. (Ç&blca Tü~eni) No. 387 
Göçmeo evleri inşaatı (Kırklareli iskan Direk.) No. 388 
Montrö meydanındaki nıoloıların kaldırılması (İzmir Beled.) 

No. 388 
Yazlık caket: 58 adet (İzmir Beted.) No. 388 
Lastik çizme. iş gömleji v.ı. (Ac.kara Belf!d.) No. 390 
Demirci oca;jı, denıir boru, araba levazımatı v.ı. (Ank. Beled.) 

No. 390 
Kanaviçe ve çul parçaları (İzmir İnhiı. Müd.) No. 392 
Yanak yağ: 8-JO t. _ varil: 50 ad. (Ankara Beled.) .\! 394 
İç ve diş liıtiti (Ankara Beled.) No •. 3~ 
Tütün yaprakları nnkliyeıi (Saınıun lnhıaar.) No. 395 
Buğday kepeği: lOOtl k. (İzmir Beled.) No. 396 

Çarşamba 14-7-937 

Balıkesir halihazır hariwı tanzimi (Dahiliye Vek.) No. 373 
Kuru fasulye: 30 t. (Ank. Lvz.) No. 379 
Çanta: 10477 ad - • 2808 ad. (Jandr. Komut.) No. 382 

• - sunger• • M- ) 
Komodin tab d ., 1 (lıt Sıhbı ueı. No. 383 , ure, gar erop · · 
Kundura: ı 12000 ~e 86000 çjft (MMV) No. 384 
Çanı odunu: 3500 t. (Sankamıf Ask. SAK) No. 384 
Ekmek, yumurta 11abu •ebze ve .nıeyva (lst. Orman Oir.) .\! 384 
Arpa: 500-500 v: 3S8,an~- (Lüleburg&Z Tümeni) No. 385 
Ekıuek: 50 t. (iat. Yükı. Milhendiı Tic. Mekt.) No. 384 
Mest kundura: 2500 çift (ııt. Sıhhi Müeı.) No. 387 
Kırık.kalede yapbrılacak inşaat (Aık. Fabr.) No. 387 
Göçı:nen evleri inşaatı (Gelib-olu iıkio Dir.) No. 387 
Patate.1: 150 t. (Kırklareli Tüıneni) No. 38"? 
s~_deyağı (Çatalca Tümeni) No. ~7 . 
Goçınen evleri inıaatı (ICırklaı·eli lıkin Dır.) No. 388 
Fanila: 3600 ad. (Tophane Lvz..) No. 388 
Arpa (Lüleburg-;az Tüme.mi) No. 388 
Yulaf: 150 t. (Ç.orlu Kcır) No. 3t'8 
Tereyağı: 50 t. (Eskitehir Kor) No. 389 
• Şapka, akümülatör, ınendil •·•·· (İzmir İthalat Gümrütü) No. 393 

* Ôınlerinde yıl~i,;.reti olanlar müzayedeye aittir. . . 
Ha,miş: ~N,,.,, i4aroti ilanı havi gazetemizin 1ay111nı röıterır. 

Sayfa .:> 

(Suite de la 4eme page) 

Bottes en caoutcbouc : '4 paires· blousses de travail : 12 p.· Ta
blierı et pantalons : 30 p.- Bottes vachette : 37 paires· Chemi· 
ses et coiff es : 60 p. (Mun. Ankara) .\! 390 

Tôle noire, cormere, tuyaux en fer ete. (Mun. Ankara) 390 
Rayonı de roue, axes de voitures, foyer de forgeron ete. (Mun. 

Ankara) .\; 390 

: Morceaux de canevııe et toile blanclae (Monopoleı lzmir) .\' 392 
Huile brulee : 8·10 bidona : 50 p.- Chambre a Rİr: 258 p.· 
Pneuı : 295 P· (Mun. Ankara) .~! 394 

Transport des feuilleı de tabaca (Monopoles Samsoun) .\~ 395 
Son : 1000 kilos (Municipalite Izmir) .'\! 396 

Mercredi 14 Juillet 1937 • 

Preparation carte nctuelle Balikess"ır (D"ır R t t" . . es aur:ı ıon pres Minis teres lnterieur) .\'; 373 

~aric?ts ıecs : 30 t. (lntendance Ankara) . : 379 
acs ü fourrage : 10477 p.· Eponges · 2808 (G d · A 

le ) 382 · p. en armerıe n· ara .\ ! 

Gard_e·robeı : 250 p.- Commodes : 200 p.- Taoourets : 1000 p. 
Ch(Dır. Hygicne et Assistance Sociale) .\! 383 
... _aussures : 112,000 et 86000 pııires (Ministere Def. Nat.) ./\: 384 
~o_ıs de sapan : 3500 t. (Com. Ach. Militaire Sarikamiche) ,J\: 384 

ııı~, Oeufı, savon, legumeı, fruitı ete. (Section Forets lstanbul) 
.\! 384 

Or.ge : 500,500 et 388,6 t. (Di.,.ision Lulebourgaz) .\! 385 
Paın : 50 t. (Ecolc Superieur lng. Istanbul) .\: 384 
Chaussur~s (~est) : 2500 paires (Di r. Hyg. et Ass, Soc) .. \~ 387 
Constructıon a faire a Kirikkale (Fabriques Militaires) .Y 387 
Coııstrudion deı maisons pour immigres en maçonnerie et char-

eente (lJıı · ı;-,tablis . lmmigres Guelibolou) .\: 387 
Pommes de terre : 'l'iQ t. (Division Kirklareli) .\~ 387 
Beurre frais (Dıvisioq Tc1 •• •~tdr) .\: 387 

Construction maisonı pour İmmigı '• en maçonnerie : 158 p. (Dir. 
Etablis. Immigres Kirklareli) ."\~ 388 

Flanelles : 3600 p. (Intendance Tophane) No ..)CQ 

Avoine (Division Lulcbourgaz) .\! 388 
Foin : 150 t. (Corps Armee Tchorlou) No 388 
• Vapeur Eliane et Sakarya (Herbert Whithall 2me coridor 72 5) 

No 389 
Beurre : 50 t. (Curps Armee Eskichehir) No 389 
• Chapeaux accumulateur, mouchoirs (Douanes lzmir) No 393 

• Leı uteriıqueı indiquent une vente par voie de surenchcre. 
N. B.- Leı Nos indiqu · s en re gard deı ıırticles sont ceux du 

journal danı lequel l'aviı a paru . 

Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden 1 
1 Muhammen bedeli 700 lira olan 1 adet elektrikli ebonit ku· 
tuları yap14tırma apereıi (komple) i)e 13 kalemden ibaret tefer· 
ruatı l!>-7-937 perfembe günü saat lO da Haydarpaşada gar 
binası dahilindeki komi•yon tarafından açık eksiltme ile satın 
ahnacaldar. 

Bu it• girmek istiyenlerin 52 1 2 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiti vesaikle birlikte eksiltme günü 
saattine kadar komiıyona mOracaatları lazımdır 

Bu İf• ait f utname•r komlıyondaıa parasız olarak dağıtıl-
maktadır. (3716) 600 3-4 

t++++++++~~~~+~++~+++++~++ 
9 b 

i "DEVRİM" i .. . 
::: Tercüme Bürosu :~: 
~ . 
~ ~ 
•:• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- .. :. 
•:• hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna· ._:. .. ~ 

••• melerin tercümesi derühte edilir. +:• .. 
y ~ 
• Azami ihtimam ve sürat • v ~ 

•!• Fiyatlar t: .:. ••• gaye müt:edildir • . ~ 

•) "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine ~ .. .._. H • .... 
.. ;. ususi tenzilat yapılır •:• 
• b 
~=· Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 .) 
••• Telefon : 49442 ..... b • 
• • ·~·+~ .. ~~h~~h~~fbh~~~h~~~6~~A T •••••••••••••••• ~~ ..... 

r 

... 

,. 

... 

Az m~~!!~!!:ı. ~!O~~ bir Rad-1 
yo makinesi gayet ehven fiatla satılacaktır. 

Müaacaat: Galata, Büyük Hendek No. 57, M. Stru
go. Tel. 41143. 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınız icabı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 
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Jours Heure 

(Pour les trois jours ıuivants) 

Lundi 12 Juillet 1937 

1 

A) Adjııdicatioo;; au Rabais 

Construcfon -Re~~ratİ"n - Trrıv. Publicıı 
Materiel de Construdion Cnrtogrr:phie 

Reparation de chaussee s route Afioıı-Konin 
Constructioıı d'une partie du batim~nt de l'ecole a 

Publ que 6851 38 
5997 ?/J 

514 
450 

Bolvadın 

Extraclion et tranııport de ,_797,92 nı3- Pit"rre5 

bruleıı s route Tchay-E kıcİıehir 
Extractio'l et tnnırıp:>ıt de 1124 m3· Pı~rrcs bıutt"s 

s route Tchııy·Eskieh ir 
Conslructıon grillcs u ı<on~k Ju Vali (nj.). 
Reparntion a l'ecole lıır.unu 
Reparation a l'ecole ıntern~ Kızildjıı~ 
Conıtruction dcs maisons n ... a•am 

Konia Ercghli (cah. ,..• ..... ıır co:ı.~re·mıtiıns ıı 
Diverses constr•· - 11

• L. 3). 
eh. 1 .. .:CU>!"I a Kutchuk menrlcreae (cah. 

.J• o .53). 
~onalruction en beton arme le pont "Horasanc,, 

(cch. eh. P. 758). 

'dabiilement - C ıaus~ures Tissu,; - Cuiı ıı 

Jaquettes d'ete : 448 piece!I 

Marocain marron : 400 m.- hl. rouge : 400 melrcı:ı 
Couture de costumes avec cuqueltc!'I : 1800 p. 

Elcctricite·Gaz-Chauffoge Central 
(lnstallatio::ı et Materiel) 
Ampoulcs pour illua:ıin:ıtıon : 9000 p.· J\nıpuuleıı 

~:dırnn : 800 ı pıcccs 

lnsta'latıo 1 c.ıa ıffag e ceıı1r.ıl au D:ıruch foka (aj ). 

·ı ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpreaııion des livres : 2000 p.- Bıllets pour aulo· 
bus : 10000 pieces 

Combustible - Carburant-Huiles 

Huile vacoum : 2500 k.· Petrole : 20 bidl ns- Sa· 
von : 100 ı,;ilos (aj ). 

Muout : 12.150 'itrcs- Huile fıne pour mııchine : 
ı250 lıtres- ld. 100' litrcs· p, trole : 600 litre~ 

Boıs : 1358 tonncs 
Hou'ılle : 80 t.- Charbon criole : 140 tonneıı 

~)ivers 

F.xtr~ction de balast in c de 7 f oyers 

Aeier : 16CO kilos 

Lunettes pour neig-e : 15000 picces 
Assiettes : 120 pieces· T:ısscs de dıstribulion : 60 

p.· T asses pour soupc SOp.s1liercs: 120~pıt'!ceslaj . ). 
Mach nes pour l'atelier d'etuıs des b'lute llcs a i s-

taller a la fabrique de Paebabahtch • 10 lı.>ts 
Bascules (de 500 k.): 3 p (de 1000 k.) : 2 pi~ces 
Cuivre phosphore : öOO kıloı 
Appareils de sondage complet a moteur 

Morccaux de vıtres et bouteille'! 

Provi -.ions 

Foin : 586 tonncs 
Oig-nonı : 12 tonnes 
Oiınons : 19 tonnes 
Y oghourt : 1 tonncs· La it : 1 tonneıı 
Bles : 6000 k .- Avoine : 5000 k - Foin : 4000 k -

Mais : 3000 k.· Son: 15000 k.· Paille: 10 o:ı k 

Beurre, vegetaline, savon 
Fromaıre, p:ıille, riz ete. proviıion : 17 lob 
Legııme d 'h ver et ete oignons pommcs de terre 

ete. : 24 lots 
Beurre fr:ıis : 28 tonnes (calı eh. P. 136) (aj .). 

" 

" 
.. 

Gr~a::~ 
'Publique 

" Pli cach. 

" 

Publıquc 

" 
Pli cadı . 

l'u l ıquc 

Gre a gr ·. 

714 75 
1598 86 
1549 72 

58132 :.o 

130444 44 

151500 -

P. 250 lap. 

3160 
6300 

4130 

210 -

222 

4157 

7772 23 

8825 -

237 
472 50 

309 -

Gre a gre 499-325 37 ,43-2 ',38 

106~ 79 80 

" 
99 34 

l'ııeach . 10864-- 815 
Publ14ue 1440·2-S4 108 169 05 

Pli cach 

l'ublique 

Gre a grc! 

" 
Puhlique 

.. 
" Pli cach. 

Pli cacl1. 
Publique 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

Grc a grc 

1040 

4500 -
296 60 

4960 -

1360 -
1080 

15100 

21976 
450 
950 
320 -

1235-200 

2365 -

P. 97 le k. 

78 

337 s 
22 25 

372 -

102 
81 

1132 50 

1650 -
34 
72 -
24 -

102,63-15 

178 

2037 -

Vilayet Afion 

" 

" 
,, 

19-7 .37 

1~·7-3i 

19.7.37 

16·7-37 

Dans un moıs 

l'i -

15 

15 

ıs 

~able soutcrrain (soul' plomb): 13 lots (Dir. Telephone ıı lst.) X 353 
\ fıl de ltn : 1850 k. (Min. Defen ıe Nntionale) .Y: 372 

Semi·coke : l90 t. (Hôp. Rcgional lı.mir) .\' 37'l 

1

, Mcdicaments (pour 1 an) '!"!~; . ~cgtonal lzmir)-No 373 
, Construc~: .. c~aussce et trav~ux d'art s route Seuke-Oıtaklar (V1 

l 
l:ıyet Aydin) No 375 

Chemises, pyjamas, eouvertures ete. (Dir. Hyg. et Ass. Soc.) No 37 
1 Beurrc 20 et 7,5 t. (Com. A1.h. Milit. Tckirdagh) No 378 

Essuie-maiıı : 1600 et 2100 p. (Dir. Hyg. et Ass. Soe) No 378 
Armoirc rdrigüatrice : 1 p. (Dir. Hyg. et Ass. Soc.) No 380 
Bois pour fire- up : 245 t. Jd. pour four : 120 t. (Corps A 

mee Tchorlou) No 380 
lmprcs<1ion des slatisqucıı (Dir. Gen. Statistique) N 382 .. 

Vilayet Ankara 

" Dir. Gfnerale Sumer Bank 

22-7-37 
22-7-37 

26-7-37 

ıs 5 
15 5 

ıs 30 

Clous diver.s ( mouta en bois, eabaehons) : 3900 k.- Maltcha el 

(Gcndarmcrie Ankar:ı) X 382 
lnst:ıll.ıtion -chauffagc central hôpital Modele (Dır. Travaux Publi 

Ministere Travaux Publics 

" 

{ 
Com. Perm. Municipalite latanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

Dir. lmprimerie d'Etat 
Dır. Economat P. T. T. Ankar..ı 

28-7-37 

27-7-37 

26-7-37 

26-7-37 
26-7-37 

l Coın. E.xpl. Ch. Fer Etat Haydarpacha 26-7-37 

Ligue lnstruction Tur4ue Nuruoıımaniye 19-7-27 

Com. Perm. Municip:.lite lstanbul 13-7-37 
Dır. Econom. ,, ,, 

Vilayet Afion Dans un mois 

Munici ı:alıte Menemen 20-7-37 

Com. Ach. Mılitaire Vize 17 7-37 
Com. Ach. Acadeınie des Beaux Arts 4-8-37 

Dır. Gen. Chemins de Fer E.tat An- 28·29 7-37 
le.ara Sta' ionı Yozgat-Ferkcuy-Chef aatli 

Com. Ach. Ecoles Sccondaircs et Ly- 27-7-37 

cces lımir 
Com. Ach lntend. lıt. Tophane. 

,, 
13-7-37 
15-7-37 

Com. Ach. E.conom. Monopoleıı K.tache 24-8-37 

1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpacha 26-7 .37 
" 26-7-37 

J Admin. Gen. Cb. Fer E.tat Ankara 27-8-37 
l Bureau d'Expedition Ankara et Haydarpacha 

F abrique de vitre Pachabahtche Is tan· 
bul ler Vakouf Han 

Com. Ach. MilHaire Vize 

" ,, 
" Direction lnstitut Volailles 

,, Vakoufa lıtanbul 
,, 

Dir. Sanatorium et Preventorium Com. 
Ach. E.eoles Sup. 

Com. Aeh. Militaire Manisaa 

24-7-37 
21-7-37 
21-7-'37 
19·7 37 
15·7·37 
26-7-37 
27-7-37 
26-7 37 

26-7-37 

15 

16 -

14 

15 
15 

10 

15 

ıs 

11 
15-16 

16 -

14 30 
14 30 

15 

10 
16 -
15 30 

14 
15 
l.4 
15 ..._. 
16 
15 
15 -
13 

17 -

Erzerourr.) .\: 382 
Briqııes refrnctaires vitres pour wngons vcrres de lampes fil tel 

graphiquc (Chemins de Fer Etat) .\~ 383 
Cuir pour chaussures : 76 tonnes- Vnchette : 5 t. ld. jaune 

tonnes (Gendarmerie Ankara) :'\~ 383 
Rcp:ıration de deux eeoles primaires (Mun. lstanbul) ,,; 384 
Papier blanc et en couleur (Mun lslnnL ul) .\' 384 
Frooıage blane, mnearonie, fnrine ete. (Com. Aeh. Ee. Super. 1 

genicur) .\! 391 
Coke : 225 t. (Com Ach. Ec. lngenieur) .\! 391 
Rcparation du pont en bois s route Polatli-Haymana 

kara) .:'\! 385 
Citrons et oeufs (Comm.ı ncl. lstanbul) .\' 385 
Raisins secs, haricots, prunes LMunieipalite lstnnbul) X 385 
Avoine : 143 t. (Com. Ach. Mılit. S ' limie) .\: 385 
• Suerc : 30532 k. \Douanes lstanbul) ,,\~ 385 
Bois : 149 t. (Universite lstanbul) .\' 386 
}Jain pour le penitencier (pour 1 annee) (P roc. Gen. Republi 

Ankara) .\! 386 
Foin : 540 t. (Com. Ac:h. Mılit. Brousse) .Y• 386 
Paves de Toprakkalc : 15000 p. (Mun. Adana) .Y 386 
lnstallation de chauffoge central a l'offıce sanitaire d'l:zmir (Qfl 

Sanitaire lzmir) .\! 386 
Petrole : 2S t. (Division Kirklareli) X 387 
Reparation fondamentale chaussee s route Bartin-Safranbolou l\ 

yet Zongouldak) No 388 
Construction maisons pour immigres : 273 p. (E.tablis. lmmif 

Kirklareli) No 388 
Location automobile pour medecin 'Chemins de Fer Etat) No 
Char1"ement et d chargement de charbon : 2000 t. (Chemin• 

Fer Etat Samıcun) No 389 
Gerıerateur et accessoir~s a courant permancnt : 1 p. (Cheminf 

Fer Etat) No 389 
• Morceaux de pain ~sle. du repas (Com. Ach . des Eeoles 

kara) No 389 
Pet ıts e1ous (Chemins de Fer Etat) No 393 
* Tissus en colon, talons et elous en caoutchouc (Douanes lı 

No 393 
Constructions des placards fixes ( Ministeres des Finnnces) No 
Transport ele eharpeı.le (Dir. Etab. lmmigres Edirne) .\~ 396 
Papier, enveloppes. impression des plnns et a ffiehcıı (Com. A 

Ligu~ d' Aviation) .\~ 396 
Org-e et paille (Mun. Sivaıı) .\' 396 

Mardi 13 Juillet 1937 

Tuyaux fonte : S lots (Dir. Telephones lstanbul) .\! 353 
Pompe a motcur pour extinetion (avec manehe en lin : 3()() 

(lntendance Tophane) .\! 358 
Cires pour sentinelles avec c;ıpuchons: 3000 p. (Gendarmerie 

kara) J\! 383 
Construction maisons pour immigres ( )ir. Etablissement loıdl1 

Kechan) No 383 
Aubergines. tc,;na.es. gombos ete. : 5 lota (lntendanee ToP 

.~: 385 
Viandc de mouton : 50 t . (Cam. Aeh. Militaire Brouıse) .\~ · 
Charbon de terre : 75 t. Bois : 38,5 t. tCom. Ach. Milit. I{• 

.\~ 387 
Benzine : 1000 bido:ıs (Com. Ach Mın. deı Aff. Etraıı 

.\~ 387 
Viande de boeuf et foin (Com. Ach Millt. Kasaba) .Y! 387 
Foin : 84 et ~O t . et 61 t. (Dıvision Tchataldja) .. \! 387 
Construction maisonı pour irnmi2"re<., en maçonnerie (Dir. f.t' 

sement lmmigrcs iı Kirklareli) .\: 388 
Enlcvement pierres de taille de la plaee Montreux (Mun· ıı 

.\! 388 
]aquetıes pour ete : 58 p. (Mun. Izmir) J\~ 388 

(Lire la suite en 3me pare) 


