
ikinci Sene No. 402 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 A YLIGI 450 
6 ,, 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylı~ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma
yan tediyat makbul değildir. 

ÇARŞAMBA 

•• 

'GAZ~TESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

B .. .1"" I M.. k alar ve Müzayedeler Listesi ugun ı an o onan una as 
Cinıi Şekli Mubm. 

a) Münakasaıar 
Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
Kuru ot: 397 t . pazarlık 992S -

9000 -Kuru ot: 360 t. ,, 
E.rzak: ı 7 kalem aç. eka. - -· 

kil. 96 kr. Sade yaR"ı : 19,8-6 ve 6 t. (temd) kz. 
Francala: 24 t . aç. ek. 3240 -

2340 --Yufka: ı3 t. " 
,, 

Kuru ot: 733 t. kapalı z. 13194 -

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

K k k. d h . . aç. ek. 5192 -uzguncu ta ı a2' :ımamı tamırı 

J k kapalı z. 24SOO -Kastamonu• nebolu yolu üzerindeki ,,şe ern 
köprüsünün betonarme olarak inşaatı (şart. 
J 23 kr.) 

Davııtpaşa öl,.:me alayın ocaklarının tamiri 
Yabşihanda 3 bina inşaatı 
Kuanç binası tamiri 
İki ilk mektep binaları inşnatı 
Malatyada tesia edilecek tütün atelyesi binası 

paz. 695 3S 
kapalı z. 11068 68 
paz. 376 S2 
kapalı z. 29620 2S er 
kapalı z. 360231 67 

ve müştemilatı (şart . 18,02 L.) 9867 _ 
Paşabahçe f abrik:ası beton arme plaplansları aç. eks. 

kapalız. 16165S 17 
arkuının doldurulması işi (şart. 50 kr.} 

Göçmen evleri inşaatı: ı38 tek ve 98 çift 
Askeri kışla inşaatı: 2 aded- ahır: 4 ad. (şart. ıo L ) paz. 49952 16 

jIAçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

haç ve alat (1 .sene için) aç. eks. 

Mobilya, ev ve büro eşyaıı, Muşamba-Halı.:!!.:.. 

Soba: 40 adet 

Kereste· Tahta v.s. 

Kereste (muhtelif eb'adda): ı09,992 m3 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. ı. 

Kok kömürü: SOO t. 
Lave muin kömürü: 4000 t. (şart. 290 kr.) 
Benzin: ı?5-2SO t. 
Mangal kömürü: S4300 le. (temd.) 
Benzin: 5000 litre 
Livemare kompoze kömürü: 250 t. 
Kriple maden kömürü: ı20 t. 
Manıal kömürü: 7 t. 

aç . ekı. 4600 -

pa:ıarhk 

kapalı z. 10000 -
n 

,, 
S8000 -
55000 -
21ıs -

aç. ekı . 907 SO 
aç. eks. 3325 --

n 

n 

ı770 -
280 --

,, 260 --

Teminat 

745 -
675 -

28Sl-864er 
243 -
175 50 
990 -

389 40 
1838 

52 ıs 

830 15 
28 20 

2222 er 
18ı60 ·-

740 02 

23750 -

345 --

750 -
4ıso -
4000 -
203 63 

Müracaat yeri 

Lüle l:.urgaz Tümeni 
,, ,, 

Ankara Harita Direkt. 
Bursa Aık. SAK 
Ankara Levz. 

,, ,, 
Lüleburgaz Tümeni 

Beyoğlu Vakf. Dir. 
Nafıa Vekaleti 

Tophane Levz. 
M. M. V. 
Maliye Vekaleti 
Kastamonu Vilayeti 
lnhisarlar U. Müd. 

Seyhan İskan Direkt. 
Tunceli Nafıa ,, 

Af yon Meml. Hast. lst. 
Sağlık ve Sosyal Direk. 

lnhis. U. Müd. 

İnhisarlar U. Müd. 

Tophane Lvz. 
,, ,, 

Ankara B~lediyesi 
Ankara Lvz. 

68 7 Maliye Vekaleti 
249 37 SO lst. Vakf. Dir. 
ı32 75 ,, ,, 

21 - " n 

ı9SO - ,, " 

G6n 

16-7-37 
16·7-37 
27·7-37 
28·7·37 
30-7-37 
29-7-37 
28 7-37 

16-7 37 
30-7-37 
16-7°37 
27 7-37 

3-8-37 

30-7 37 

4 5.37 

Saat 

16 30 
17 -
ı0-17 

ı7 -
ıs -
ıs -
16 -

ıs --
16 -

16 -
11 -
ıs -
ı6 -
ıs -

ı5 -

16 -
16 -

ıs -

14 -

14 -

ı6 --
15 30 
11 -

Gtırgen odunu: 25 t. 
Benzin: 16000 litre aç. ekı. k. O, 16 50 198 _ lst. Emniyet Direk. 

1204 88 Ankara Lvz. 

30-7-37 
30·7-37 
2C'-7-37 
21-7-37 
27-7-37 
30-7-37 
30-7-37 
30-7-37 
3"-7-37 
30-7-37 
23-7-37 

15 -
ıs -
lS -
ıs -
ı5 -
ıs -
15 -

GürKen odunu: 918 t . (temd.} pazarlık 16095 -

Müteferrik 

Koşum takımı: 9;çift 
Tutkal: 6000 k. 
Üstüpü: 20 t . 
Adi tutya: 30 t. 
Perçin çivisi (muhtelif eb'adda) 

aç. ekı. 

n 
kapalı z. 

,, 
aç. eks. 

çi~i 30 
2100 --
8000 -
6900 -
4008 74 

Koşum hayvıtoı: 6 ad. · mekkiri hayv.: 8 ad. ,, 

b) Müzayedeler 
Gülnihal vapuru 
Hurda demir: 20 t. 

pazarlık 

,, 

- a) M0NAKASALAR 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Lüleburgaz Tümen Sahnalma ~omiıyonund~n: 
Cinsi Miktarı M. Bedeh İlk temmatı 

kilo Lira Lira 
Arpa veya yulaf 500000 25000 1875 

" " 500000 25000 187 5 
" " 388600 19430 14 58 

8 50 t. 

Ekıiltmeıi kapalı zarf usulile 29.7.937 günü saat 15,30 
16, 16,30 da yapılacaktır. 

" ., 3 t 2000 15600 1170 
Eksiltmesi kapalı zarf usulile 30.7.937 günü ıaat 16da 

Yapılacaktır. 
Yukarıda yazılı arpa veya yulaf ayrı ayrı ihale edile-

157 50 
600 -
511 50 
300 60 

Lüleburgaz Devlet Çiftliti Müd. 
Askeri Fabrikalar . " 

" n 
D. D. yolları 
Çor]u Kor SAK 

2S-7-37 
2-8-37 
2-8 37 
ı-9-37 

22-7-37 
27-7-37 

14 -
ıs 30 
ı5 30 
10 --
9 -

- - Denizyolları lılt. Müd. 20-7-37 15 -
ı2 75 Posta PTT Fabrika Müd. 16-7-37 15 -

cektir. Teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat ev
veline kadar kabul olunur. Şartname her gün komisyon· 
da görülebilir. İsteklilerin evsaf ve ~eraiti öğrenmek öze· 
re hergiln ve eksiltmeye iıtirak için belli &'Ün ve saatte 
teklif mektupları ve kanuni veıikalarile Lüleburgaz Til
men satınalma komisyonunda bulunmaları. 

• • • 
Cinıi Miktarı 

kilo 
Arpa veya yulaf 25200 

M. bedeli 1. teminatı 
lira 

12600 
Eksiltmesi 30.7.3't günü Hat 

lile yapılacaktır. 

lira 
145 

16 da kapalı zarf usu-

Yukarda yazılı arpa veya yulaf ihale edilecektir. Tek· 
lif mektubları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
kabul olunur. İsteklilerin evıaf ve feraiti öirenmek üze
re hergün ve ekıiltmeye iıtirak için belli gün ve ıaatte 
teklif mektublarım ve kanuni vesikalarile Ltlleburııaz tü· 
men satıaalma Komisyonunda bulunmalara. 

14 Temmuz 1937 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu ban, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
İdarebanemizde görüşülur 

Telgr.: İıt. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

-inhisarlar Umum MüdürlOğOnden: 
1-Malatyada tesis edilecek Tütün 

Atölyesi binası ve müştemilatı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2-Keşif bedeli 360231,67 lira mu
vakkat teminat 18160 liradır. 

3-Eksiltme 3-8-937 tarihine rastlı
yan salı günü saat 15 de Kabataşta in
hisarlar Levazım ve mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapıla 

4-Şartname, keşifname, proje ve 
sair münakasa evrakı 18,02 lira muka
bilinde hergün inhisarlar İnşaat Şube
sinden ve Ankara, Malatya Başmü
dürlüklerinden alınabilir. 

5-Müteahhitlerin Nafıa Vekaleti
nin 937 senesi müteahhitlik vesikasını 
ve laakal 200,000 liralık bir binayı ta
ahhüt etmiş bulunduklarına ve bizzat 
Mimar veya Mühendis veya yukarıdaki 
şeraiti haiz bir Mimar veya Mühendisle 
şerik olduklarına dair noterce musad
dak vesaiki eksiltme gününden en az 
3 gün evveline kadar inhisarlar inşaat 
Şubesine ibraz etmeleri ve eksiltmeye 
iştirak edebileceklerine dair vesika al
maları lazımdır. 

6-Mühürlü teklif mektubu, kanuni 
vesaik, şartname, keşif name ve sair lü
zumlu evrak ile eksiltmeye iştirak vesi
kası ve muvakkat teminat akçesini ih
tiva edecek olan kapalı zarflar eksilt
me günü en geç saat 14 e kadar yu
karıda adı geçen Alım Komisyonu Baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilmiş 
olmalıdır. 4158 658 

• • • 
Cinsi Miktarı M.Bedeli tık Ek. Şekli Ek. Saati 

Teminat Tarihi 
Ton LiraKr. Lira 

Un 135 15187 50 1 140 kapalı ıarf 3-8·937 15,30 

" 
135 15187 50 1140 ,, 

" ,, 16 
,, 214 24075 ll06 ,. ,, ,, 16,30 
:t 788 86680 M84 ,, • " 17 

Yukarıda yaıılı d6rt kalem un ayrı ayrı ihale edilecek
tir. Teklif mektubları bir ıaat evveliııe kadar kabul olu
nur. 788 ton un şartnameıi 433 kuruş mukabilinde verilir. 
İsteklilerin ıartnameyi g6rmek üzere hergin ve eksiltmiye 
iştirak için belli gün ve saatte teklif mektublan ve ka· 
nuni veaikalarile Lülebnrgaz Tumen ıatınalma komisyonun
da bulunmaları. 

• • • 
Tümen birlikleri için 60 ton sade yağı 21.7.937 aaaat 

15,30 da pazarlıkla alınacaktır. Muhammen bedeli 60 in 
lira. llk teminatı 4250 liradır. Şartnameıi 300 kuruf mu· 
kabilinde komisyondan alınabilir. İsteklilerin eksiltmeye 
iştirak için belli gnn ve saatte teminatları ve kanuaf Ye· 
sikalarile LüleburiaZ Tümen Sabnalma komi•yonunda bu
lunmaları . 

• • • 
ilk teminata Ci•i Miktarı M. Bedeli 

Ton Lira Lira 
Kuru ot 397 9025 7-45 

" " 
360 9000 675 

Eksiltme 16.7.937 günü aaat 16,30 17 de yapılacaktır. 
Yukanda yazıh otlar ayrı ayrı ihale edilecektir. İıtek· 



Belediyenin İstanbulun 
Sayın Halkından ricası 

Şehrin sağlığını ve temizliğini korumak, ancak 
herkesin her yerde ve her işte temizliğine son 
derece dikkat ederek Belediyenin bu yoldaki çalış· 
mala.ına var kuvvetile yardımci olmasile kabildir. 

Belediye bu sahada sayın halktan ilk yardım 
olarak hiç bir vatandaşın şehri kirletecek, pislete· 
cek bir hareket yapmamasını dilemektedir. Beledi
ye zabıtası talimatnamesinin 8, 15 ve 24 üncü mad· 
deleri aynen aşağıya yazılmıştır. 

Madde 8--Cadde ve sokaklara hiç bir şey 
atılamaz ve dökülemez. Tükürmek ve sümkür
mek yasaktır. Süprüntüler temizlik arabasının 
gelip alması için madeni bir kap içerisinde sa
bahları dükkan veya hane önünde bulundurulur. 

Madde 15 - Dükkan veya ev sahipleri veya 
kiracıları dükkan veya evleri önündeki yaya 
kaldırımlarım her zaman temiz tutacaklardır. 

Madde 24--Boş yerlere ve arsalara süprün
tü, gübre ve paçavra ve saire atılamaz ve 
yıgıları1az. 

Sekizinci maddeye göre herkes tarafından tedari
ki mecburi olan çöp kaplarının devrilip çöplerin 
kapı önlerine dökülmesine mani olmak ve binae· 
naleyh sokağa çöp atmak suçu karşısında kalma· 
mak için bu kapların kapaklı olması lazımdır. 

Belediye nizam ve yasaklarına daima riayetkar 
bulunan İstanbulun sayın halkının bu maddelerde 
yazıla hususlara da çok dikkat ve riayet etmeleri 
rica olunur. (4171) 662 

lilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve pazarlıia 
iştirak için uelli ğüu ve saatta Lüleburgaz Tümen satın· 
alma komisy .unda teminatları ve kanuni vesikalarile 
birlikte bulun maları. 

Bornova Askeri Satın Alma Komisyonundan : 
Tümen birlikleri ihtiyacı için 24, 100 kilo Hde yatı kapalı 

zarf uıulile münakasaya konulmuştur. Münakaaa 23-7-937 cuma 
gün<i aaat 11 de yapılacaktır. Umum tahmin tutarı 22895 lira 
olup muvakkat teminatı 1718 lıradır. lıteklilerin muayyen vak· 
tinden bit Hat evvel teklif mektublarını lzmir Bornovadaki Aı
keri Satınalma komisyonuna vermeleri. 

Konya Kor Satınalma Komisyonundan: 

Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 645,000 kilo unu kapalı zarf 
uıulile ekıiltmeye konulmuştur. Şartnameai Konyada K. O. ve 
Ankara, iat. Levazım amirlikleri Satınalma komiıyonlarındandır. 
lıtftldiler şartnameyi komüyonlarda okuyabilirler. ltbu 645,000 
kilo unun muhammen tutarı 77,400 liradır. Şartnameaindeki yüz· 
de 25 miktarı fazlası da dahil oldutu halde ilk teminatı 6571 
lira 25 kuruttu<. Ekıiltıne 30 temmuz 937 cuma günü saat 11 de 
Konyada Kolordu Satınalma komisyonunda yapılacaktır. lıtek· 
30 temmuz 937 cuma günü sat 10 a kadar teklif mektuplarını 
Konyada Kolordu Satanalma komisyonu başkanlıtına vert:cekler· 
dir. 

Harita Direktörlüjünden : 
- Şartnameleri ayrı, ayrı yapılmış aşatıda cinı ve miktar

larile muhammen bedel, eksiltme gün ve .aatleri yazılı Harita 
kıtaerleri için 17 kalem yiyecek açık eksiltme ile matın alınacak· 
tır. 

2 - lıtekliler şeraiti anlamak için her gGn ve eksiltmiye 
gireceklerin de muvakkat teminat jruakbuzlarile yazılı gün ve 
Hatlerde Cebedide harta genel direktörlük Htın alma komisyo· 
auna gelmeleri. 
Mııhammen B. Miktarı Cinai Muvakkat T. 

Lira K. Kilo Lira K. 
280 400 Zeytin yatı 21 
403 75 950 Sabun 30 28 
175 500 Zeytin tane.i 13 13 
350 3500 Bulgur 26 25 
300 2000 Mercimek 22 50 
52~ 3500 Kuru faaulya 39 38 
300 2500 Nohut 22 50 
4~ 2500 Pirinç 33 7~ 
300 5000 Kuru ıotan 22 50 
350 5000 Patatea 26 25 

ihale tarihi 27-7-937 Salı rünü 10 dan 12 ye kadar. 
250 1000 Kuru üzüm 18 75 

33 300 Un 
20 80 Kırmızı biber 
20 100 Salça 
69 300 San.Jık inciri 'n 71 
J6 300 Sirke 

120 300 Beyaz peynir 
71 50 1300 Tuz 
ihale tarihi 27·7 -937 Salı ıünü 13 ten 17 ye kadar. 

Bursa 
Mudanya 
Bandırma 

Bursa Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı M. Bedeli İlk teuıinatı 

Kilo Lira Lira K. 
19800 19008 2851 20 

6000 5760 864 
6000 5760 864 

Bursa, Mudanya, Bandırma garnizonları için kapalı 
zarfla eksiltmeye konulan sade yağına teklif edilen fiat· 
lar pahalı görüldüğünden aynı evsaf ve şerait dahilinde 
yeniden kapalı zarf yolu ile 28.7.937 çarşamba günü saat 
17 de eksiltmeye konulmuştur. Bursa, Mudanya ve Ban
dirma garnizonlarının yağı bir istekliye veya ayrı ayrı is
teklilere ihale edilebilir· 

Beher kilosunun muhammen fietı 96 kuruştur. Şart
namesi Balıkesir, Eskişehir, Konya Satınalma komisyon· 
larında ve Ankara, İzmir leva:aım amirliklerı satınalma 
komisyonlarında görülebilir. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1 - Harb okulu ve Cebeci hastaneleri ihtiyacı için 

24 bin kilo fancalanın 30-7 937 cuma günü saat 15 de 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2- francalanın tutarı 3240 lira olup muvakkat temi· 
natı 243 liradır. 

• • • 
1 - Harb ve i"edikli küçük zabit okullarile Cebeci 

hastanesi ihtiyacı için 13000 kilo yufkanın 29 7 937 per· 
şembe günü saat l 5 de açık eksi!tmesi yapılacaktır. 

2 - Yufkanın tutarı 2340 lira olup muvakkat temi
nati 175 lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda p:ıra· 
sız hergün görülebilir. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 
1- Vize alayının 12 bin kilo kuru soğanı. 
2- İhalesi açık eksiltme ile Vizede yapılacaktır. 
3- Kuru soğanın muhammen bedeli 540 liradır. 
4- Kuru soğanın ilk teminatı 41 liradır. 
5- İhaleai 26.7.37 pazartesi günü saat ı 1 de yapıla-

caktır. 

• • • 
1- Alpullu alayının 11 bin, Vizenin 11 bin, Demir-

köyün 15 bin, Pınarhisarın 11 bin ve 6 bin kilo sadeyağ
ları. 

2- ihaleleri ayrı ayrı kapalı zarfla Vizede yapıla
caktır. 

3- Alpullunun muhammen bede ' i 10670, Vizenin 
10,670, Demirköyün 14850, Pınarhisarın 10670 ve 5820 
liradır. 

4- Al pullunun ilk teminatı 801, Vizenin 801, Demir
köyiln 1l14, Pınarhisarın 801 ve 437 liradır. 

5 - ihaleleri 26. 7 .37 pazartesi günü saat l 6 dadır. 
• • • 

l - Demirköyün 20 bin kilo kuru soğanı. 
2 - İhalesi açık eksiltme iledir. 
3- Muhammen bedeli 1500 liradır. 
4- ilk teminatı l 13 liradır. 
5- İhalesi 19.7.37 pazarte1Ji günü saat 14 de Vizede 

yapılacakhr. 

2 
inşaat- Tamirat· Nafıa işleri ve Malzeme si-Harita 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Davutpaşa Ölçme alayı ocaklarının l 6.7.937 cuma 

günü saat 16 da Tophanede satınalma komisyonunda pa· 
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Keşif bsdeli 695 lira 35 
kuruştur. İlk teminatı 52 lira 15 kuruştur Şartnamesi ve 
keşfi komiıyonda görülebilir. 

Kastamonu Daimi encümeninden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Daday Ye Araç kazaları 

merkezlerinde yapılacak ilk mekteplere aittir. Her mekte
bin keşif bedeli 29620 lira 25 kuruştur. 

2 - Eksiltme müddeti her iki mektep için ayrı ayrı o
larak ayn ayrı şartnamelerle 6-7-937 tarihinden itibaren 
27.7.g37 Salı günü saat ona kadardır. İhale saatının gel· 
di{ıinde hükumet konağında darmi encümende kapalı zarf 
usuliyle ihale edilecektir. 

3 - İıtekliler her mektep için 2222 lira muvakkat te
minat olarak 2400 numaralı arttırma ve eksiltme ve ihale 
kanununun on altıncı maddesinde tadat olunduğu veçhile na· 
kit, istikrazı dahili ve Ergani demiryolları istikrazı tahvil· 
leri de kabul edilir. 

1 Nafıa V ckaletinden: 

il Kastamonu Vilayetinde Kastamoau·İncbolu yolu üzerin· 
deki Şeker köprüsünün betonarme olarak insaatıdır. 

Keşif bedeli 24.500 liradır. 
Eksiltme 30.7.927 tarihine müsadif cuma günü saat ı 6da 

Nafia Vekaletinde Şose ve köprüler Reisliği Eksiltme Ko
misyonu odasmda kaöalı zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak l 23 
kuruş hedel mukabilinde Sose ve Köprüler Reisliğir.den a-l • 
lınacaktı .. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1838 liralık mu· 
I vakkat teminat vermeleri. 

l 
Tunceli Nafia Dircktörlüğündan 

ı Eksiltmeye konulan is: "Tunceli Vilayeti Hozad kaza· 
sında yapılacak birer taburluk iki aded askeri kışla ve bu 

1 

kışla müste111ilatından olan dört aded yüzer hayvanlık ahır 
. inşaatıdır. 

i
l Bu işle rin keşif bedeli 499592 lira 16 kuruştur . 

İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı • l O lira bedel mu· 
kabilinde Tutlceli Nafia Müdürlüğünden alabilirler. 

Eksiltme 27·7 937 tarihinde salı günü saat 16ya kadar 
Elazizde Tunceli f'~afia Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

Eksiltme pazarlık usulile yapılacaktır. 
Eksiltmer e girebilme": için isteklinin 23750 lira 00 ku

ruş muvakat neminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 

vesikaları haiz olup göstermesi laıımdır: 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Bedeli keşfi 5192 lira olan Arif Hikmet bey vakfi aka
ra tından Kuzguncukdaki Dağ hamamının tamiratı 13 tem 
muz 937 tarihinden 2 ağostas 937 tarihine kadar 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konmuştur· 

Bu işe aid şartname ve keşifname Heyeti F enniyede 
olup isteklilerin mesai saatlerinde görebilmeleri için heyeti 
fcnniyeye müracaat etmeleri lazımdır. 

İhale 2 ağ'ustos 9.\7 pazartes i günü saat 15te Beyoğlu 
Vakıflar Direktörlüğünden Komisyona mahsus huzurunda 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek isleyenlerin 389 lira 40 kuruş mu· 
vakkett teminat parası vermeleri lazımdır. 

Seyhan İskan Direktörlüğünden: 

Kazaıv Grup Köyün ismi Tek Çift Ketif E. bedeli 
Ceyhan 1 Kırmıt ve Sosallı 16 30 446~2 02 
Bahce 2 Haruniye 13 5870 93 

" 3 Hasanbeyli il 4967 71 
Saimbeyli 4 Doğanbeyli ve Şar ve 

Höketçe 30 U40'4 30 
Kozan 5 Kasaba ve Pekmezli 11 10 13700 17 

" 
6 Ayvalı ve İhsanülhamid 17 19 25070 63 

" 7 İmamoğlu 40 39 53959 41 
----

138 98 161655 17 
Seyhan vilaj etinin dört kazasının on iki köy ve mahallesinde 

inşa olunacak 138 tek ve 98 çift göçmen evleri yukarıda adları 
ve hizalarında adedleri ilk keşif bedelleri gösterilditi veçhile ye· 
di srrup üzerine 2490 arttırma ve eksiltme ve ihale kanunile 2849 
numaralı kanun ve 3711 numaralı kanuname hükümlerine tevfi
kan kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

Her gurup un 937 temmuz ayının 30 uncu cuma günü saat 1 O 
da Seyhan hükumet konağında müteşekkil eksiltme komisyonun· 
ca ayrı ayrı eksiltme ve ihalesi yapılacaktır. 

2- Bu inşaat için lüzumlu olan kereste iskan dairesince ve· 
rilecek ve diğer taş ve kerpiç ve bilumum malzeme ile işçiliği 
müteahhide aid olacaktır . Ve bu suretle inıaat anahtar teslimi 
şartile yapılacaktır. 

2- Talihler gösterilen keşif bedellerine nazaran yüzde 7,5 
niıbetinde muvakkat teminat vermeye mec!>urdurlar. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Yapı: Yahşihanda 3 bina yapılmak üzere kapalı zarf
la iş eksiltmeye konmuştur. Keşiflerinin tutarı 11068 li
ra 68 kuruttur. Keşif, proje ve şartnameleri parasile in· 
şaat şubesinden alınacaktır. İhalesi: 30.7.37 cuma gunu 
saat l 1 de yapılacaktır. İlk teminat: 830 lira 15 kuruştur. 

* • • 
Malatyada tesis edilecek tütün atölyeai binası ve müştemilatı. 

Bak: l inci sahifedeki İnhiı . U. Müd. ilanına. 

* • • 
Paşa bahçe fabrikası beton arme plaplanıları arkasının doldu· 

rulma51, Bak: İnhiı. U. Müd. ilanlarına. 

4 ·- Her mektep için yirmişer bin liralık malzeme halk -;;:;;:::;;;;;;~~~~;;;~~~~~~~~-~-~~~=~~ 

tarafından teberrü edilmiş ve üç bin beşer yüz liralık mal
zeme de satınalmamış olduğundan istekliler ceman her mek· 
tep için yirmi üçer bia beşer yüz liralık malzemeyi aynen 
kabul edecektir. 

Maliye Vekaletinden: 

Y enişebirde kazanç ve bina temyiz komisyonları bina· 
sında 376 lira 52 kuruş bedeli keşifli tamirat 16 temmuz 
936 cuma günü saat 15 de milli emlak müdürlüğünde 
pazarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin Ankara nafıa 
müdürlüğünden verilmiş ehliyet vesikasını ve 28 lira 20 
kuruşluk muvakkat teminat makbuziyle müracaatları. 

3 
İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Af yon Memleket Hastanesi Baştabibliğinden: 

Hastanenin 937 sene&i ilaç ve alet ihtiyacı açık uıulle 
eksilmiye konulmuştur. İhalesi 30 temmuz 937 cuma günü 
saat 15 te daimi encümende yapılacağından liste ve şart· 
namesini fÖrmek istiyenlerin İstanbul Sağlık ve Soıyal 
Yardım direktörlüj'üne, talihlerin de ihaleden evvel Afyon 
encümen riyasetine müacaatleri. 
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Kereste, tahta ve saire 
4 

• • • 
Muhtelif eb 'adda kereste alınacaktır. Bak: İnhis. U. Müd. i-

lanlarına. 

5 
Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Adliye Bakanlığından : 
İmrah ndası ve Edirne Cezaevlerinde bulunan mahumlara 

dairede mevcud nümüne ve şartnamesi veçhile muhtelif beden 
ve boyda 1200 aded iş gömleğile beher takımı; bir ,aka, bir ce
ket, bir pantalon, iki tozluktan ibaret 600 takım kışlık elbise 
kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 

Kışlık elbisenin beher takımı on üç lira, iş tulumları 660 ku· 
ruştan mecmuu 15720 lira bedel tahmin edilmiştir. 

İhale 28-7-937 çarşamba günü saat 15 tedir. Ekailtmiye işti· 
rak edeceklerin yüzde yedi buçük muvakkat teminatı olan 1179 
lirayı havi Maliye veznesi makbuzu veya banka mektvbile teklif 
mektubunun ihale günü olan 28-7-937 çarşamba günü saat 14 e 
kadar Eksiltme Komisyonu R:isliğine makbuz mukabilinde veril· 
mesi. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ncü maddelerinde yazılı 
şeraiti ve vesaiki haiz ve hamil olmaları lazımdır. 

İhale, Ankara: Yenişehir Temyiz binasında Vekalet Levazım 
ve Daire Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

Posta ile gönderilecek te-klif mektublarının behemehal tayin 
edilen saatte kadar sasıl olması metrut olup muayyen saatten 
sonra gelecak tekliflere itibar olunmaz. 

Bu işe aid şartname ve örnekler Yek alet Levazım ve Daire 
Müdürlüğündedir. 

Şartnameler bedelsiz olarak Levazım ve Daire Müdürlüğü 
ile İstanbulda Adliye Levezım Msmurluğundan alınabilir. 

6 
Mahrukat Benzin-Makine yağlan~ 

Konya Eletkkrik Türk Anonim Şirketinden: 
Şirketimizde mevcut şeraiti fenniyesi mucibince asgari 30 ton 

ve azami 60 ton motorin yağı mubayaa edileceğinden talih o• 
lanların Konya istasyonuna teslim beher kilosunun kaça verebi
leceklerini yevmi ihale olan 26. 7.37 pazartesi ıaat 14 e kadar 
şirkete ya bizzat müracaat veyahut bir mektubla bildirmeleri i
lan olunur. 

İstanbnl Emniyet Direktörlüiünden: 

Müdiriyetimiz için l 6000 litre benzin alınması açık 
eksiltmiye konulmuştur. Benzinin litresinin muhammen 
fiatı 16,5 kuruştur. İsteklilerin şartnameyi gormek üzere 
direktörlük hesab Memurluğuna ve eksiltmiye iştirak için 
de 198 lira muvakkat teminat makbuzile 30 temmuz 937 
cuma günü saat 15 te Vilayet Defterdarlık muhasebecilik 
dairesinde komisyona miiracaatleri. 

Ankara Levazım Amirliği Sa tınalma Komisyonundan : 
Ankara garnizonu kıtaat ve miiessesatı için kapalı 

zarfla eksiltmeye konulan 918 ton gürgen odununa istek· 
li çıkmadığından 1 ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. İlk 
pazarlığı 23.7.37 cuma günü saat 15 de Ankara levazım 
amirliği satınalma komisyonundayapılacaktır. Odanun tu
tarı 16065 lira olup ilk teminatı l 204 lira 88 kuruştur .. 
Şartnamesi hergün komisyonda parasız görülür. 

7 
~üteferrik 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Leyli tıp talebe yurduna mevcut tartoame ve nümuneıine gö
re 4 bin kilo birinci nevi pamuğu açık eksiltme ıuretile alına
cakbr. 

1- Eksiltme Cağalotlunda istanbul sıhhat ve içtimai mua· 
venet müdürlüğü binuındaki komiıyontJa 28.7.37 çarşamba günü 
saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiatı kilosu 51 kuruftur. 
3 - Muvakkat garanti 153 liradır. 
4 - İstekliler nümuneyi Çemberlitaı civarında Fuadpaf• 

türbesi karşı11nda Leyli Tıb Talebe Yurdunda görebilirler ve 
ıartnameyi de parasız alırlar. 

5 - isteklilerin cari aeneye aid Ticaret Odası vesikası ve 
2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat 
garanti makbuz veya banka mektublarile birlikte belli fÜD ve 
saatte Komiıyooa ıelmeleri. ----Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme U. idaresinden 

Muhammen bedeli 4008 lira 7-4- kurut olan muhtelif 
eb'atta perçin çıviıi ve somun gibi bir grup malzeme 
22-7-937 perşembe günü saat IOda Haydarpaşada gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 300 lira 66 kuruşluk mu· 
vakkat teminat ve kanunun tayin ettği vesaikle birlikte 
eksiltme günü saatine k~dar komisyona müracratları Ja .. 
zımdır. Bu işe aid ıartnameler konisyondan parasız olarak 
dagıtılmaktadır· 

imtiyaz sahibi ve yazı itı.ri 
Direktörü: la mail Girit 

Baııldıiı yer: ART UN Baıımevi : 
Galau. BillU.. aoluıık No. 10 1 . 

MÜNAKASA GAZETESi 

Satıltk fabrika 
Neftsenayi anonim ~irketinin Belediyeye vergi ve rü· 

sum borcunu vermediğinden dolayı hacız altma alman 
Anadolu kavağında umur yerinde eski 105-107 ve yeni 
21 No. lı kargir fabrikanın dört tarafı duvarla muhat ve 
bir kirgir yazıhane ve yine kargir kimyahane ve 21 1 a· 
ıat ve edevatı sabite 18 adet muhtelif tonda tank ve tuğ
la ile muhat iki adet taktir kazanı kargir tuğlalarla mu
hat iki buhar kazanı, itir adet atölye derununda iki tor
na tezgahı, bir makkap, bir motör, bir dinamo, bir buhar· 
la müteharrik istim makinası ve diğer kargir bina dahi
linde beş adet buharla müteharrik pompa ve bir adet 
hava makinası ve iki adet kuyu ve bir adet tasfiye ka
zanı ve 21 l N. rada da ortadan bölünmüş bir kat ve Ü· 

zeri galvaniz saçla kapalı kargir depo tahsili emval ka
nununun J 3 üncü maddesine göre müzayede ile satılaca
ğından taliplerin kiymeti muhammenesi olan 141580 lira· 
nın yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi olan 10619 lira 50 
kuruş teminatla?'ile birlikte 16-8-937 pazartesi günii saat 
14 de Beykoz kazası Encümenine müracaatları ilan olu-
nur. (4186) 665 

f Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden 1 
Muhammen bedeli {21333,60) lira olan cebire ve travers bu· 

lonları 24 8-1937 Salı günü aaat 15,30-da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin (1600,02) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 G. 
ve 3297 No. lı nushasında intişar etmiş olan talimatname daire
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30-a kadar 
Komiıyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(3961) 631 4-4 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
1 - İdaremizin Paşabahçe Fabrikası beton arme 

plaplansları arkasının doldurulması işi açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Keıif bedeli 9867 lira muvakkat teminat 7 40,02 
liradır. 

3 - Eksiltme 30-7-937 tarihine rastlayan Cuma günü 
saat 15 te Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şu· 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve sair münakasa evrakı 50 kuruş mu· 
kabilinde İnhisarlar İnşaaat Şubesinden her gün alınabilir. 

5 - Taliplerin mühendis, mimar veya bir mühendis 
ive mimarla müşterek olması şarttır. Bu şartları haiz o
lanların eksiltme gününden üç gün evveline kadar İnhi
sarlar İnşaat Şubesine müracaatla vesikalarını ibraz ede
rek yalnız bu iş için ayrıca ehliyet vesikası almaları ve 
bu vesikayı eksiltme günü Komisyon Başkanlığına ibraz 
etmeleri lazımdır. (4160) 660 1- 4 

• • • 
l - Şartnamesi mucibince muhtelif eb'adda 109,992 

M3 kereste satın alınacaktır . 
2- Pazarlık, 28·7-937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü 

saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçeu 

şubeden alınabilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa

atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. "4181" 661 1-3 

• 
l -İdaremizin Cibali fab~ikası ile kutu fabrikası ara

sında pazarlıkla beton yol yaptır.ılacaktır. Keıif bedeli 
917 81 muvakkat teminat 68,84 lıradır. 

2 ~ Pazarlık 16-7-937 tarihine rastlıyan cuma 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - isteklilerin pazarlık ıçın tayın edılen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmelt:ri ilan olunur. (3858) 611 3 - 3 

• • • 
l - 25000 kilo toz sigara makine kolası 

10000 kilo Nişasta kolası şartnamelerine göre pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 26·7-937 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat l 4de Kahataşta levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko-
misyona ielmeleri ilin olunur. (4084) 652 2- 4 

Sayfa .l 

{Suite de la 4eme page) 

Construction chaussce en beton pres de la rabrique de Ojibali (Dir. 
C.en. Monopoles) .\~ 391 

Fxtraction et transport de pierres brutes : 1124 m3 (Vil. Afion) 
.\: 392 

Courroie gros : 1200 m.· ld. fin 600 m. (Dir. Gen. Monopolea) 
.~! 391 

Conatr. veapasienne au barra; e Tchoubouk (Min. Trav. Publics) 
.\? 393 

• Tôles et cercles en fer, tiısua en coton (Douanes lımir) .,! 393 
Lait et yoghourt (Mun. Ankara) .\~ 393 
Construction d'une maison pour le directeur 2 maisons pour em

ploycs, un hangar pour ouviers et 2 depôts aux salines d' Ak
touzla (Dir. Gen. Monopoles Erzeroum) 394 

Houille : 75 t.· Bois : 60 t.· Petrole : 80'> k.- Proviıion : 28 lots 
(Vilayet Edirne) .:'! 394 

Benzine : 150-225 bidons (Office Sanitaire lzmir (No 395 
Constr. des maisons pour immigres Vilayet Tokat) No 395 
Beurre : 50 t. (Intendance Ankara) 396 
• Petrole : 1128 litres (Dir. Biens Nationaux Sariyer) .,! 397 

Samedi 17 juillet 1937 

Articles electriques : 374 lots (Ministere Defense Nationalej .\! 361 
Foin : 69 t. (Com . Acbat Militaire Vize) ,,; 398 
Construction de 3464 m. de chaussee s routc lzmit-Adapazar·Saban-

dja-Arifiye (Vilayet Kodjaeli) J\: 400 
Camion (8 eyi. 30 CV) : 1 p. (Vilayet Kodjacli) S! 400 
Paille : 838800 k. (lntendance Ankara) .\! 392 
Paille : 300-150 t . (Com. Ach. Milit. Tckirdagh) .\! 398 Bois : 1358 

t . (Com. Ach. Militaire Vize) .\! 398 

* Les aeterisques indiquent une vente par voie de surenchere. 
N. B.- Le1 Nos indiques en regard dea articles sont ceux du 

journal dana lequel l'avia a paru. 

Gelecek iki gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

--- MUHTİRA 
-·-

Cuma 16-7-1937 

Telgraf bandı: 300000 ad. (D. O. yolları) No. 361 
Arpa: 750 t. (Lüleburgaz Tümeni) No. 385 
Cezaevi için ekmek (l ıene) (İzmir Cezaevi Dir.) No. 386 
Cünlük buyrukları bastırılması (Gümrük ve İnh. Vekaleti) .\! 387 
Yazlık elbise: 40533 ad. (Jandr. Gen. Komut.) . ~ 7 
Kuru fasulye: 40 t. (Kırklareli Tümeni) J\! 387 
Sabun: 8 t. (Çorlu Kor) .\! 387 
Sığıreti (Çatalca Tümeni) .\! 387 
Göçmen evleri inşaatı 105 ad. (Kırklareli İakin Dir.) ,: 388 
Yulaf: 750 ve 111,4 t. (Lüleburgaz Tümeni) No. 388 
Ayvalık ve Etlikte kulübe inşaatı (Ankara Beled.) .\: 390 
Otobüs atelyeei için kereste (Ankara Beled.\ .\! 390 
Parke taşı (Yaşiban): 300000 ad . - (mamak): 300000 ad. 

(Ankara Beled.) .\~ 390 
Koyun eti: 12 t. (Çorlu Kor) .\! 300 
Yoğurt ve pastörize ıüt (İat . Beled.) No. 391 
Göçmen evleri inşaatı: 390 tek ve 112 çift (Edirne İskan Müd.) 

.\~ 391 
Cibali fabrikası civarında beton arme şose intaab (inh. U. Müd.) 

.'\'! 391 
1124 m3 ham tat ihraç ve nakliyesi (Afyon Vil.) .;\ ! 392 
Kalın kayış: 1200 m. - ince kayış. 600 m. (İnh. U. Müd.) .\: 391 
Çubuk barajında hala inşaatı (Nafıa Vekaleti) .~! 393 
• demir çember, pamuk mensucat (İzmir İthalit Gümr.) .\ : 393 
Süt ve yoğurt (Ankara Beled.) .\! 393 
Aktuzla tuzlasında müdür evi inşaatı, au deposu ve hangar inşaatı 

(Erzurum lnh. Müd.) .ı\: 394 
Kok kömürü: 75 t. · odun: 60 t. • gazyağı: 800 k. • erzak: 28 

kalem (Edirne Vil.) .\' 394 
Benzin: 150-225 teneke (İzmir Sahil Sıhhiye Mrk.) .,! 395 
Göçmen evleri inşaatı (Tokat Vil.) ~\~ 395 
Tereyağı: 50 t. (Ank. Lvı.) .\! 396 
* Gaıyağı: 1128 litre (Sarıyer Defterdarlığı) .\; 397 

Cumartesi 17-7-937 

Elektrik levazımı: 374 kalem (MMV) .\! 361 
Kuru ot: 69 t. (Vize Aak. SAK) .\!. 398 
3464 m fOıe inşaatı (Kocaeli Viliveti) No. 400 

Kamyon (2 tonluk ve 30 beygir): 1 ad. (Kocaeli Viliy.) No. 400 
Saman: 838800 k. (Ankıara Lvz.) No. 392 
Saman: 300 ve 150 t. (Tekirdağ Ask. SAK) No. 392, 
Odun: 1358 t. (Vize Aık. SAK) No. 398 

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

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti bududları dahilinde bütün 

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

, 
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GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudicationı 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication Mode Prix Caution. 

d'adjudicat. eıtimatif Proviıoire 
----~--~~--------~------------------;..;...~~;._ __ ...;.;~.;.._----~ 

A) Adjudications au Rabais 
Conıtruction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Conatruction-Cartograpbie 

Construction en beton arme du pont "Cbeker,, 
ı rout~ Kastamonou-lnebolou (cıh. eh. P. 123). 

Construction de 3 batiments a Y ahchihan 
Constr. des batiaıents de deux ecoles primaires. 
Reparation du bain de Kuzgundiuk 
Reparation des foyers de la caserne Davoutpacha 
Reparation au batiment du bureau fisca 
Construction du batiment de l'2telier de tabacı a 

installer a Malatia (cah. cb. L 18,02). 
Aff aire de remplissıge pres les plans-plans en beton 

arme de la fabrique Pachabahtche (cah. eh. P. 
50). 

Construction maisons pour immigres : 138 simples 
et 98 dou bleı 

Conııtructıon de 2 ca ... ernes et 4 ecurieıı (cah. eh. 
L. 10). 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques 
lnstruments Sanitair es -F ourniture pr. Hôp. 
Medicamentıı et instrements de chirurgie (1 an). 

Combustible - Carburant-Huiles 

Houille : 500 tonnes 
Charbon lave mnrine : 4000 t . (cah. clı. P. 290). 
Benzine : 125 250 tonnes 
Benzine : 5000 litres 
Chnrbon de bois : 54300 kilos {aj .). 
Charbon lavc compose : 250 to. nes 
Houille criblee : 120 tonnes 
Charbon de boia : 7 tonnes 
Boia de 1apin : 25 tonnes 
Benzine : 16000 litres 
Bois : 918 tonnes (ıj.). 

Divers 

Colle : 6000 kilos 
Zinc : 30 tonnes 
Etoupe : 20 tonnes 
Articlea de sellerie : 9 paires 
Petits clous (diverses dimensions) 
Chevaux de monture : 14 picces 

Boiı de Construction, 
Planches Poteaux ete. 

Charpente (diveraeıı dimGnsions) : 109992 m3 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapiıserie ete. 

Pocleı : 400 pieces 

Provisiona 

Beurre fraia : 11-11-15-11 et 6 tonnu 
Oirnons : 12 tonnes 
Oignons : 20 tonnes 
Huile d'olives : 2300 et 3900 kiloı 
Foin : 126 tonneı 
Foin : 500-500-388,6 et 312 tonneı 
Foin : 252 tonnes 
Farine : 135-135-214-788 t. (cah. eh. P. 4'33). 
Beurre : 24100 kiloı 
Farine : 645 tonnes 
Legumes : 7 lots (aj.). 
Beurre frais : 19,8-6 et 6 tonneıı (aj.). 
>rovision : 17 lots 
'( oufka : 13 tonnes 
~rangeole : 24 tonnes 
:;-oin : 397 tonnes 
:oin : 360 tonnes 
~eurre : 31800 ki!oı 
:oin : 733 tonnes 

B) Adjudications a la surenthere 
lateıu •Gulnihal,, 
'er camelote : 20 ton:ıeı 

Pli cach. 2'4500 - 1838 -

" 11068 68 830 5 
,, 29620 l'une 2222 l'une 

Publique 5192 - 389 40 
Gre a ~re 695 35 52 15 

,, 376 52 28 20 
Pli cach. 360231 67 18160 -

Publiquc 9867 - 740 02 

Pli cach 161655 17 

Gre a gre 499S92 16 23750 

Publique 

Pli cach. 10000 - 7SO -

" 58000 - 4150 
,, 5SOOO - 4000 

Publitr\Je 907 50 68 7 
2715 - 203 -

Publiqııe 3325 - 24937 

" 
1770 - 132 75 

,, 280 - 21 -

" 
260 - 19 50 

" 
0,16,S k. 198 

Gre a rre 16065 -

Publique 210Q - 157 50 
Pli cacli. 6900 -- 517 50 

,, 8000 - 600 -
Publique 30 la pairo 

,, 4008 74 300 66 

Gre a gre 

f>ublique 4600 - 345 -

Pli cach. 
Publi~ue. 

.. 1500 - 113 

.. 
Pli cach. 

,, 
.. 
,, 
" 
" '45000 - 77400 -

" 
" 

P. 96le k. 2851 ,20-864-864 
Publique 

" 
2~0 - 175 50 

,, 3240 - 243 -
Grea grc 9925 - 745 -

" 
9000 - 675 -

Pli cacb. 30528 - 4489 

" 
13194 - 990 -

Gre a gre 

" 
8,5 la t. 12 75 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Charıeı 

Dep. Const. Min. Travaux Publics 

Com. Aob. Min. Def. Nat. An le.ara 
Vilayet Kastamonou 
Direction Vakoufa l::eyoghlou 
Com. Aeb. latend. Iat. Tophane. 
Mini•tere des Finances 
Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

,, 

Dir. Etablisaement lmmigres Seyhan 

Dir. Travaux Publics Tundjeli 

jours 

30-7-37 

30·7-37 
27 -7-37 

2-8-37 
16-7-37 
16-7-37 
3-8·37 

30·7-37 

30·7-37 

27-7-37 

Chef Med. Hôpital Rea-. Afion Office 30-7 .37 
Sanitaire lıtanbul 

Coıa. Aoh. latend. latanbul Tophane 30·7-S7 
,, 30·7-37 

Municipalite Ankara 20-7-37 
M;nistere Financeı 27-7-37 
Com. Ach. Intendance Ankara 21-7-37 
Direction Vakoufa lslanbul 30-7-37 

,, 30.7.37 
,, 30-7-37 

" 
30-7-37 

Direction SOrete lstanbul 30·7-37 
Com. Ach. Dir. lntendance Ankara 23-7-37 

Com. Ach. D. Gen. Fııb. Militaires Ank. 2-8-37 

" 
1-9-37 

• 2-8-' 7 
Dir. Ferıne Etat Lulebourgaz 25-7-37 
l Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpacha 22-7·37 
Corps Armce Tcborlou 27-7-37 

Dir. General Monopoles Kabatache 28-7-37 

Com. A•b. Econom. Monopoleı K.tache 4-8-37 

Com. Ach. Mifüaire Vize 26 7-37 

" 
26-7-37 

n 19-7-37 
,, 26-7-37 
,, 24-7-37 

Com, Acbat Diviıion Lulcbourgaz 29-30·7-37 

n 30-7-37 
,, 3·8 37 

Co•. Acb. M\litaire Brousıe 23-7-37 
Co.. Aob. Cerpı Armee Konia 30-7-37 
Com. Aeh. Diviıion Tchataldja 20-7-37 
Com. Aeh. MUitalre Brouıse 28-.7-37 
Dir. CartographiqH Ankara 27-7-37 
Com. Acb. lntendance Ankara 29-7·37 

,, 30-7-37 
Com. Acb. Diviıion Lulobourga:r: 16-7-37 

" 
16-7-37 

Com. Ach. Militaire Brousao 28-7-37 
Com. Ach. Diviıion Lulebourgaz 28-7-37 

Dir. Exploitatioa des Voiea Maritimes 20-7-37 
Direction Fabrique P. T. T. 16-7<i7 

Telephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
lıtaobul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

I-leurel (Pour les trois jours ıuivants) 

16 

11 
16 
15 
16 -
ıs -
ıs -

15 -

16 -

16 -

15 -

16 -
15 30 
11 
15 -

ıs -
ıs -
15 -
15 
15 
15 

14 -
15 30 
15 30 

10 
9 

14 -

14 -

16 -
11 -
14 -
16 -
16 -

15-16 
16 -

15-17 
11 -
10 -
11 -
17 -

12-17 
15 -
15 -
16 30 
17 
17 
16 

15 
15 

Jeudi 15 Juillet 1937 

' Achevement de la conıtruction de l'atelıer de fonderie de l'ecole 
des arts de Brousse (Dir. lnstruction Publique Brousse) No. 377 
Ampoules clcctriques de divers watts: 1119 p. (Vilayet Samsoun) No. 380 
Presentation projet relatif a l'installation clectrique de Tarsous (Mu

nicipafite Tarsous) No. 383 
Fil telegraphique: 100 tonnes fıl de ligııtur 2 tonnes (Chemin de 

fer Etat) No. 384 
Conatruction ecuries pr. Ies pavillons militaires (Ministere Dif. Nat.) 

No. 384 
Viande de boeuf: 80 t. (Com. Aclı. Milit. Edremit) No. 384 
Construction de 11822 m. de chaussee et 15 arches s route Ankara

lstanbul (Vilayet Ankara) No. 385 
Instrument pr. preciser les dcg.ııts de cables electrique (Municipa· 

lite Samıoun) No. 385 
Beurre: 6SOO k. (Ecole Super. lngenieurs) No. 386 
Cuivre nu pr. cible (95 et 120 m m): 730 k. id. isolc: 200 m. 

(Chemins de fer Etat) No. 386 
Appareillage complet pour boite clectrique en ebonite: 1 piece avec 

13 lots d'accessoires (Chemins de fer Etat) No. 385 
Caaques d'acier: 1500 ad. (Gendarmerie Ankara) No. 386 
Fıl tclegraphique: lS t. fil de ligature: 160 k. (Ministere Travaux 

Publics) No. 387 
Chaux vive: 300 tonnes (Chemins de fer Etat) No. 387 
Rcparation nu stadium d' Ankara (Vilayet An bora) No. 387 
Prcsentation proiet relatif, a depôt frigorifique (product. 5000 k. 

glıce conlenance: 7 t . viande: 10 t. kacher fromage et oeufa: 30000 
bidons (Municipalitc Edirne) No. 387 
Quinine c01nprimee 65 k. (Vilayet Ankara) No. 387 
Riı: p. pilav: 10 t. (Division Kırklareli) No. 387 
Pain (pr. le penitencier de Scutari) (Procureur Gen. Rep. Scutari) 

No. 387 
Oignons : 12 t.- 10 et 6 t. (Commandement lstnnbul) No 389 
Fabrique de minoterie : 300 t. (Corps ATmee Diarbekir) No 390 
Construction vespasienne iı Haymana (Mun. Haymana) No 391 
Construction maisons pour immigrcs : 30 ıimples et 25 doubles (Vi· 

layet lıparta) Ho 391 
Construction d'une ecole de 5 classes (Dir. Trav. Publics Kirchchir) 

No 391 
Sapin : 5000 plancheı (Chemins de Fer Etat lzmir) No 391 
Filtre pour fabriquc de glace : 1 p. (Mun. Adana) No 393 
Mcdicaments et articles sanitaires (Com. f>crm . Vil. Manissa) No 393 
Benzine : 16000 litres (Ministere Economie) No 394 
Compteur ~leotrique : 100 p. (Vilayet Samsoun) No 395 
Fiches : 600 p.· Via pour accumulateur et piece pour contacte (Che· 

mins de Fer Etat) ·'~ 388 
Reparation de la chau1See s route Buyuk Pangalti-Elmadagh (Mun. 

lstanbul) No 388 
Conatruction maisoRS pour immigres en maçonnerie : 108 p. (Oir. 

Etabliısement lmmigres Kirklareli) No 388 
Foin : 335-13-5et 180 t. (Com. Ach. Militaire Tekirdarh) No 388 
Orge : 388600-312000 k. (Division Lulebourgaz) No 388 
Beurre : 8100 k. (lntendance Tophane) No 388 
Pain : 39583 k. (Intendance Maritime) No 388 
Construction du batiment d'une ecole a Seydikeuy (Vil.Izmir) N. 389 
Reparation de chaussee s route lzmir·Menemen·Bergama (Vil. lzmir) 

No 389 
Legumes : 29 lots- Pain: 4900 kilos (Ecole Tecbnique a Yildiz) 

No 395 
Transport des feuilles de tabacs : 170000 k. (Dir. Monopoles Ko

diaeli) No 397 
Ustensiles de cuisine (lntendance Tophane) No 398 

Vendredi 16 Juillet 1937 

Bande telegraphique: 30000 p. (Chemins de fer Etat) ~= 361 
Avoine 750 tonneıı (Division Lulebourgaz) !\! 385 
Pain pr. le penitencier d'lzmir (1 an) (Dir. Penitencier d'lz.nir) .:'e 386 
lmpression des ordres journaliers et transformalİOn en livre ala fin 

du mois (Ministere rouane et Monopoles) 387 
Coııtumes d'ete (iaquettes, pantalons, casquettes et ructres): 40533 

p. (Gendarmerie Ankara) •'~ 387 
Haricots secs : 40 t . (Division KirLdareli) .:\! 387 
Savon : 8 tonnea (Corps Armee Tchorlou) .\~ 387 
Viande de boeuf : (Division Tch:ıtaldja) ~ 387 
Conıtruction maiaons pour immigres en maçonnerien 105 pieces 

(Dir. Etablis. lmmigrcs Kirklarcli) ·'~ 'i88 
Foin : 750 et 111

1
4 t. (Division Lulebourgaz) :\'; 388 

Conıtr. guerate a Ayvalik et Etlik (Mun. Ankara) .l'ü 390 
Bois de charpente pour atelier de reparafü.n autobus (Municipalite 

Ankara) ~'! 390 
Pavcs de Yachihan : 300000 p.- ld. de Mamak : 300000 p. Mun. 

Ankara) ,,! 390 
Viande de mouton : 12 t. (Corps Armee Tcborlou) J\! 390 
Yoghourt et lait pasteuriıe (Mun. lstanbul) No 391 
Maisons pour immigrcs : 340 ıimp'eı et 112 doublea (Dir. Etabli•. 

lmmigreı Edirne) J~ 391 

(Lire la suite en 3me pare) 


