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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 ayl:ğ-ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma. 
yan tediyat makbul değildir . 

CUMARTESi 

•• 

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

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
--- ---- - - ---

·-----C_in_s_i __________ __.::Şekli Muhm. 

a) Münakasaıar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Beyat peynir: 7 t. • kaşıır peynir: 3,5 t. (tem· 
dit) 

Zeytin yağı: 800 k. • zeytin: 200 k. • sabun: 
2 t. (temd.) 

Yulaf: 36 t. • kuru ot: 25-36 t. 
Erzak: 90 kalem 
Kuru ot: 69·46-S2-405 ve 350 t. 
Kuru ot: 35 t. 
Kuru ot: 60-65 t. • saman: 20-25 t. · arpa: 

3-4 t. 
Sığır eti: 76,8-68,4 ·30 ve 24 t. 
Kuru ot: S2 t. 
Yulaf: 90 t. • ot: 99 t. • yataklık ot: 66 t. 

kapnlı z. 

" 

aç. eks. 
kapalı :ı. 

kapalı z. 
aç. eks. 

,, 

k. o 35 
" o 60 
" o 60 
" o 30 
" o 36 - -

8076 64 
27315 -

kapalı z. 64532 -
aç. eks. 1430 -
kap:ıh z. 8992 

İnşaat, Tamirat, Nafia itleri, Malzeme, Harita 

Metris çiftliğinde bulunan top~u atış okulu bi· 
naları tamiri 

Maltepe Askeri lisesinin bina pencereleri tamiri 
Diyarbekirde yaptırılacak hastane inşaatı ve 

bilcümle tesisatı (şart. 6,40 L.) 
Koca Mustafap:ışa 28 inci okulun tamiri 
Ağ-wı köy mektebinin tamiri (temd.) 
Sarıyer kaz.asına ba~lı Kum köy okulunun ta· 

miri (temd.) 
Kartalın Kumlar mevkiinde yaptırılacak beton 

arme bir giibre iskelesi inşaatı 
Ankarıt istasyon meydanının tcsviyei turabiye· 

si, bloltailanması, şoselenmesi, aııfaltlanması, 
bordür taıl•rının yapılmaaı, elektrik tenvira• 
işi ve kanalizasyona aid bütün tesisatın ya· 

aç. eks. 1561 70 

,, 
kııpalı z. 

991 95 
127964 -

aç. eks. 1483 37 

" 
437 02 

" 
7rı7 94 

:ıç eks. 1331 3ı 

kapalı z. 83058 -

pılması (şıırt. 4,ıS L.) 
Kasımpaşada bulunan Aydınreis ıemisinin ta· paz 2870 50 

mir ah 
Aydın Memleket hast. paviyonu inşaatı (1 ci 

kısım) 
Keşanda göçmen evleri inşaatı: 130 adet 
Göçmen evleri inşaatı: 473 adet 
Ankarada kışla yapısı (şart. 34,53 L.) 

k:ıpalı z. 13000 -

" 
• 
" 

beh. 138 34 
101611 ?7 
690507 76 

Elcktrik-Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemeıi 

Sankamış lcasabasınan elektrik tesisatı (şart. 4 L.) 
Ankara istasyon meydanının elektrik tenviratı 

işi (Bıık: inşaat sütununn) 
Muhtelif cinı elektrik ampulları (şart. ı4o k.) 

Mensucat, Elbise, Kundura. Çamaşır V· 

Kasketi le beraber elbise (tephirhane memur ve 
müstahdemleri için): 48 takım 

Kereste-Tahta v.s. 

Meıe travers: 3000 adet 

Nakliyat- Boşaltma - Yükletme v. s. 

lnegöl inhisarlar ambarında artar ve eksilir: 
5-30 t. yaprak tütünleri denk halinde lnegöl 
ambarlarında yüklenerek Bursadan Mudan· 
yaya ve oradan vapurla İıt. a sevkedilaıek 
üzere icab eden nakliyat 

Göçmen evleri için 529000 m3 kereste Ç. ltö· 
yünden Vizeye nakli 

Zonguldalttan deniz ve kara yollarile Y edikule 
dıpndaki Balakh Ru:n Hast. 600 t. maden 
kömlirü nakli 

kapalı z. soo1ı 71 

kapalı z. 28012 

s. 

nç. cks. beh. 17 -
" ı3 -

kapalı z. 20800 --

aç. eks. 

pu. 

Matbaa itleri-Kırtasiye• Yazıhane Levaaımı 

idare mecmuasının basımı (10 nusha) ve beher 
nushasının baskı: 3500 adet 

aç. eks. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. ı. 

Odun: 1100 ve 180 çeki: mangal kömürü: 
1S500 k. (temd.) 

Meıe odunu: 150 t. 

Müteferrik 

Altın madalya: 3 adet • gümüş madalya: 9 ad. 
Ateş tuğlası: 2000 adet 

b) Müzayedeler 

Hortum: 1164 m. 

kapalı z. çek. 2 60 
çek. 2 80 

k. O 4,S 

aç. eks. 

açık ek. 190 -

pa:ı. 
m. O 16 

Teminat --

425 63 

449 25 

2055 

4840 -
108 -
674 40 

t ı7 

75 
7648 22 

11ı 2S 
32 78 
S3 02 

5403 -

21S 29 

975 -

8296 -
31370 37 

6100 82 

2100 90 

58 80 

1560 -

S17 -

146 25 

449 2S 

14 25 

8 

Müracaat yeri Gün 

lstanbul Sıhhat ve içtimai Müd. 21-7-37 

" 

Ankara Vilayeti 
" Valiliği 

lzmit Tümeni SAK 

21 7.37 

2·8·37 
29-7-37 
11·8 37 

Ankara Çocuk Es)rgeme Kurumu 22-7-37 
Balıklı Rum Hast. Galata Büyük '20-7-37 

Balıklı Han 
lzmit Tümeni SAK 
Vize Ask. SAK 
lıı~. Emniyet Direkt. 

lstnnbul Komutanlığı SAK 

" 
Kızıl:ıy Cemiyeti Genel Mrk. 

İstanbul Belediyesı 

" 
" 

Kartal 13 clediyesi 

Devlet Demiryolları 

Deniz Levazım SAK 

Aydın Vilayeti 

Keşan iskan Direkt. 
Tekirdağ lskan Müd. 
Milli Müdafaa Vekaleti SAK 

Kars Nafıa Müd. 
D. D. yolları 

D. O. yolları 

lstanbul Belediyesi 

13-8·37 
19-7-37 

4-8-37 

2-8-37 

2-8-37 
2-8-37 

2-8-37 
19-7·37 
19-7-37 

30-7-37 

2-8-37 

21-7 37 

5-8-37 

28-7-37 
2-8-37 
6·8-37 

18-8-37 
2·8-37 

ı7-8-37 

2·8-37 

Sirkecide O. O. yollan 9ci işlet . dir.2-8-37 

Bursa lnhiaarlar B:ışmüd. 30-7-37 

Viıe ltçebaylı~ı 
27-7-37 

Baı:klı Rum Hast. Galata Büyült 20-7-37 

Balıklı Han 

lstanbul Vilayeti 

1ıtanbul Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müd. 

10-8-37 

21-7-37 

Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu 22-7-37 

Türk Hava Kurumu SAK 
D. D. yolları 

lst. Belediyesi 

ı9-7-37 
23.7.37 

'J0-7-37 

Saat 

15 -

16 -

15 -
ıs 30 
ıs -
15 -
15 -

15 
ıs -
16 -

ıs 30 

16 -
ıs 

14 
14 
14 

ıs -

ıs -

14 -

ıs 

14 -
14 
11 -

15 -
15 -

ıs 30 

14 -

15 30 

15 -

14 -

15 30 

10 -

ı6 -

lS -

15 -
10 -

14 -

17 Temmuz 1937 

ı zas 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İt:inrehanemizde görüşülur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
T elafon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

az 1 1 

,--~--------------------........ • 

lstanbul Belediyesinden : 
Bir metresine on kuruş kıymet tahmin olunan ve 

55 parçadan ibaret t 164 metre eski itfaiye hortum sa· 
tılmak üzere pazarhj'a konulmuştur. Evrakı encümen 

kal~minde görülebilir. İstekliler 8 lira 75 kuruşluk ilk 
temınat makbuz veya mektubile beraber 20.7•937 sah 
günü saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

a) MÜNAKASALAR 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Edirne Garp Hududları Tufay Satınalma Komisyonundan : 

Kıtası Cinsi kilosu M. bedeli İhale tarih: f .!tı 
A.224A.228 K.soğan 20520 6 20·7·937 ıJ 

Teminatı 92 liradır. Şekli: açik eksiltme ile. 

Tuğay birlik~erinin senelik kuru soğanı açık eksiltme 

ile alınacaktır. isteklilerin belli gün ve saattan evvel te

minatlarile birlikte gelmeleri. 
• * • 

Muhammen 

Kıtaıı Cinıi Kiloıu Krş Lira Tarihi Saatı Şekli 1 
Mikdarı Bedeli hk tem. İhale 

Edirne birlikleri Un 315240 13 3074 2-8-937 11 kapah sarf 
Süloglu birlikleri Un 376320 13 36 O 3-8·937 11 
Uzunköprü " Un 86520 13 844 2 8-937 16 " " 
Yukarıda mikdarı cinıi tekli yazılı senelik un alına:ağından 

isteklilerin belli gün ve aaatten bir uat evvel Edirnede Mlfet
tişlik binasında Tuğay aatınalma komisyonunda llzım sr•len ve· 
saikle birlikte hazır bulunmaları. 

İzmir Mst. Mv. Sat· Alma Ko· nundan 

1 - Tayyare alayının 17000 kilo sığır eti ihtiyacı a

çık eksiltme usulile alınacaktır. 
2 - ihalesi 30-7-937 cuma günü saat 16·30 da kışla

da satınalma komisyonunda yapılacaktır· 
3 - Tahmin edilen bedeli 4760 lira muvakkat temi· 

natı 357 liradır, Şartnamesi her gün komisyonda görüle

bilir . . 
4 - isteklilerin Ticaret odasında mukayyit bulunma• 

ları şarttır. 

Harita Direktörlüğünden : 

1- Şartnameleri ayrı ayrı yapılmıt aşağıda cins ve mikdarla· 
riyle muhammen bedeli eksiltme gün ve saatları yazılı Harta kıta 
erlerile hayvanatı için 4 kal•m yiyecek eksiltme ile satın alına

caktır. 
2 - Şeraiti anla.mak üıere her gün ve eksiltmeye rireceklerin 

d.e munkkat tenıınat makbuzlarile yazılı gün ve saatlerde Cebe· 
cıde Harta genel. Direktörlük satın alma komisyonuna gelmeleri. 
Muhammen B. Mıkdarı Cinıi Muv. T. İhale T " " t 

Lira K k"l · ıunu saa ı 
• 1 o lira kr. 

1200 1200 d sa e yağı 90 - 29-7-937 perşembe 10 
3200 80 ton arpa 240 -

525 30 ,, saman 39 38 29-7-930 " 
14 

1400 40 ,, ot 105 -

İstanbul Komutanlığı Satmalma ko~isyonundan 
Çatalça Mst. Mv. Komutanlığı kıtaatın ihtiyacı için 

7300 kilo patlıcan 5900 kilo ayşekadın fasulya 1700 kilo 

kırmızı domates 800 kilo bamya açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. İhalesi 2 ağustos 937 pazartesi günü saat 

15 te yapılacaktır. Mühammen tutarı mecmuu l l 11 lira 

50 kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden evvel Komiı
syonda görülebilir· isteklilerin 84 liralık ilk teminat mak

buz veya mektupları ile beraber ihale gfüıü vakti mu

ayyeainde Pındıklıda Komutanhk Satınalma Komisyonuna 

gelmeleri. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
:Miktarı ilk teminat Muhanı. Bedeli 

Cinsi Kilo Lira K. Kuruş 
Zeytinyağı l 000 46 60 62 
Tereyağı 800 60 l 00 

İhalesi 2.8.937 pazartesi günü saat 15 tc yapılacaktır. 
Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıda cıns ve 

miktarı yazıla yağlar ayrı ayrı açık ekıiltmeye kor.ulmuş-
tur. İhaleleri yukarıda yazılı gün ve saatte vakıflar baş
müdürlüiü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
Şartnameler hergün levazım kaleminde sıörülebilir. 



Sayfa 2 
aseı 

İzmir Veteriner Direktörlüğünden: 
Vilayet aygırlarının 937 yılı arpa, yulaf ve ot ihtiyac

larının ihalesi on gün uzatılmıştır . İhale tarihi 22.7.937 
perşembe günüdür. 

Ankara Vilayetinden : 

Damızlık aygır deposuna alınacak 36,000 kilo yulaf ve 
25,000 ila 36,000 k:lo kuru ot 2 8 937 pazartesi günü 
saat on beşte vilayet daimi encümeninde açık eksiltme ile 
ihale yapılacaiından şutnameyi görmek istiyenlerin bay
tar direktörlüğüne milrncaatları ilan olunur. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Azı Çoğu Mubam. 
fiat 

Tıp Talebe yurdu: Bejaz peynir 7000 8500 35 
Sanatoryum: Kaşer peynir 3500 45000 60 

Muvakkat teminat 425,63 lira, İhalesi 21-7-937 çarşamba a-ünü 
aaat 15 te kRpalı zarf uıulile yapılacaktır. 

İıtilaiye has: Zeytin yağı 800 1000 60 
Zeytin 200 300 30 
Sabun 2000 3000 36 

Munkkat teminatı 449,25 lira, İhalesi 21-7-937 çarşamba günü 
saat 16 da kapalı zarf suretile yapılacaktır. 

ç~ki 
Tıb talebe çocuk Has . Kesilmemiş odun 1100 1350 260 
Ebe yurdu: Kesilmiş odun 180 230 280 
Sanatoryum: Mangal kömürü 15500 19200 4,5 

Muvakkat teminat 449,25 lira. İhale 21.7.937 çarşamba günü 
saat 16 da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Kapalı zarfla yapılacak eksiltmede istekli çıkmayen yukarıda 
iıimleri yazılı müesseselerin bir kısım ihtiyaçları yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Mukvene.t Mü
dürlüğü binasında kurulu komiıyonda 21-7-937 günü yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat, Muvakkat garanti, şar~name bedeli ve 
ihale saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

3 - İstekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 
sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe muvakkat a-aranti mak
buz veya banka mektuplarile ihale saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. 

a S!L2!!!! 

İnşaat- Tamirat-Nafrn işleri ve Malzemesi-Harita 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlıhğından: 
- Eksiltmeye konulan is: Bursa eski İpek hanı ara· 

sında Ticaret ve Sunayi Odası inşası· 
2 - Muhammen keşif bedeli 20,398 lira 48 kuruştur. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Projeler, B - Kesif, C - mukavele projesi, 

D - Hususi şartname, f': - Eksiltme şartnamesi. 
İsteyenler bu evrakı Ankara, İstan 1ul, Bursa Ticaret 

Odalarında görebilirler. 
4 - Eksiltme 2·8 ·937 pazartesi günü saat 16 da Bur

sa Ticaret odH11:b mtite7ekkil İnşut Konisyonunda ka
palı zarf usulile yapılacaktır. 

5 - Münakasaya girebileceklerin 249[) numaralı kanun
daki şartları haiz bulurıanları ve diplomalı mimar veya 
mühendis olmaları ve yahut inşaat müte:ıhhidi olduklarına 
dair vesaik ibraz eylemeleri ve muvakkat olarak 1530 
lira teminat vermeleri şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Bursa Ticaret Odasına makbuz 
karşılığında verilecektir. Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet münakasa saatinden evvel gelmiş olması 
ve dit zarfın mühür mumile iyice yapıftırılmış olması 
lazımdır. 

İlnir İl Daimi Encümeninden: 
Eksiltme konulan iş: İzmir-Menemen yolunun 7+480 9+250 

kilometreleri arasındaki şosenin katranlanmasi. 
Açın tutarı: 6961 lira 41 kuruf. 
ihalenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saatı: 29 temmuz 937 

perşembe günü uat 1 1 de İl daimi encilmen-le. 
Ek•iltmeye girebilmek için a-creken belgeler: 937 mali yılına 

mabsuı müteahhitlik ve ticaret oda11 belgeleri. 
Muvakkat temioatı 522 liradır. 

• • • 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Dikili-Ayvalık yolunun 7+030 

l 5+533 kilometreleri arasındaki şose yap ııı. 
Açın tutarı: 44627 faa 64 kuruf. 
istekliler evrakları İzmir· Anlcara-lıtanbul bayındırlık direk

törluklerinde görüp inceleyebilirler. 
İhalenin yapılacağı yer, tarih, gün ve uatı: 29 Temmnz 937 

perşembe l'Ünü saat 11 de h daimi encümeninde. 

Eluiltmeye girebilmek için gereken bela-eler: 937 takvim yılı
na mahıuı Bayındırlık bakanlığından alınmış müteahhitlik ve 
Ticarflt odHı belgeleri. 

Muvakkat teminat 3347 liradır. 

Kırklareli Naful Müdürlüğünden: 
t-Kırklareli Vize yolu üzerinde 3X 10 açıklığında ya

pılacak beton arme poyralı köprüsü ile yanındaki bir 
metre acıklığındaki değirmen barkı üzerinde bir metrelik 
menfez ve Üzerlerinin şose.si kapalı zarf usulile eksiHme
ye konulmuştur. 

2-Bu işin ketif bedeli 25 bin lira ve muvakkat te
minatı 1875 liradır. 

3-Eksiltme 30.7.937 tarihinde saat 16 da Kırklareli 
Nafıa müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4-Bu eksiltmeye ait mukavele projesi, eksiltme şart· 
namesi, projeler ve diğer müteferri evrak 125 kuruş mu
kabilinde Nafıa dairesinden verilmektedir. 

MÜNAKASA GAZETESi 
Z:U:ZL '' 

5- Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N.lu kanun mu
cibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 
7.5.937 tarih ve 3297 sayılı Resmi liazetede ilan edilen 
talimatnameye göre 937 senesi içi Nafıa Vekaletinden 
alınmış müteahhitlik vesikalarını havi zarflarını mezkür 
kanunun tarifatı dairesinde hazırlayarak 30.7.937 tarihin· 
de saat l5 e kadar Nafıa müdürlüğü binasmdaki Eksilt
me komisyonuna makbuz mukabilinde vermiş olmaları 
Iazımdır. 

6-Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden 
25 6 937 tarihinde kapalı zarf usulile gazetelerle yapılan ilan

larda talib çıkmamasından 2490 sayılı kanunun 40 inci maddesi
ne tefrikan bir ıı.y müddetle açık pazarlığa konmuştur. 

l - Kırklareli merkezinde 20 aded şehir tipi göçmen evi ya
pılacak ve evlerin üzeri Mauilya kiremidile örtülecektir' Bu ev
lerin beherinin muhammen bedeli 288 lira 35 kuruş olup 20 e· 
vin toptan muhammen bedeli 5766 lira 92 kuruştur · 

2 - Köylerde yapılacak 91 aded kargir evin beherinin mu
hammen bedeli 195 lira 42 kuruş olup toptan muhammen be
deli 17326 lira 22 kuruştur. Gene köylerde 152 aded kerpiç ev 
yapılacak ve bunlardan 38 adedi Marsilyıı kiremidile örtüleceğin· 
den beher evin muhammen bedeli 198 lira 20 kuruş olup geri 
kalan l2t ev yerli kiremitle örtül e ceğinden beher evin mubam
ruen bedeli 179 lira 74 olup toptan muhanınen bedeli 32118 lira 
36 kuruş olup mecmu 273 evin toptan muhammen beüeli 55213 

lira 50 kuruştur. 
3 - Şehir tipi göçrnen evlerinin b~her adedinin muhammen 

işcilik bedeli 60 lira üzerinden 1200 liradır. 
4 - Köylerde yı.pılacak 91 aded kargir evin muhammen 

işçilik bedeli 65 liradan 5715 liradır. 
5 - Gene köylerde yapılacak 162 kerpiç evin beherinin mu

hammen işçilik bedeli 55 liradan 8910 liradır. 
6 - Keresteden maada bilumum itçilik ve malzemei inşaiye 

ile beraber ve yahud da yalmz işçiliği toptan veya perekende 
sur~tile ihaleleri fora kılı nad il ir · 

7 Muhammen bedelin yüzde 7 buçuğu teminat akçesi ola-
rak yaptırılacaktır. 

8 - İlin tarihinden itibaren bir ay zarfında talihlerin bergüıı 
Kırklarelinde İskan Müdüriyetinde müteşekkil Koınisyona müra
caatları, şartname, plan ve keşifnameleri görmek üzere de utan• 
bol, Edirne, Ankıua İskan Müdürlüklerine ve kazalarda da İ•kan 
memurluklarına müracaat etmeleri. 

9 Talihler 2:190 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini 
ve diğer vesaiklerini ibraz etmeleri ilan alunur. 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Yeni ve eski şehirde muhtelif mahallerde yaptıri

lacak parke ve adi kaldırım 15 gün müddetle kapalı zarf
la eksilimeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 24015,50 liradır. 
3-Muvakkat teminatı 1802 liradır. 
4-Keşifname ve şartnamesini görmek isteyenlerin 

her gün yazı işleri kalemine müracaatları. İhale 30.7.937 
cuma günü saat 11 de belediye encümeninde yapılaca

ğından isteklilerin o gün saat l O a kadar teminatlarile 
birlikte teklif mektuplarını belediye encümenine vermeleri 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
.S·8·937 persembe güoü saat 15 de İstanbul Nafıa Müdürlüğü 

ekıiltme komisyonunca Çarşambada Murat Molla Sarayında 1008, 
lira ve Süleymaniye Kitap sarayında bir numaralı binada 2»10 
lira ve yine mezkur Kitap Sarayında 2 numaralı binada 2250 li
ra ketif bedelli tamirat işleri ayrı ayrı açık eksiltmeye konul
muştur. 

Mukavele, ckıiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
tartoameleri proje, keşif hulisasile buna müteferri diğer evrak 
dairesinde görülecektir. 

A.- Murat Molla Kitap Sarayı tamiratı muvakkat teminatı 76 
liradır. 

B.- Süleymaniye: Kitap Sarayı bir numaralı bina tamiratı 
muvakkat teminatı 219 liradir. 

C· - Süleymaniye: Kitap Sarayı iki numaralı bina tamiratı 

muvakkat teminatı 169 liradır. 
İsteklilerin en az 2000 liralık bu işlere benzer iş yaptıklarına 

dair gösterecekleri vesaik üzerine Nafıa Müdürlüğünden alacak
ları müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarile mezkur komiıyona 
zamanında gelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Metres çiftliğinde bulunan Topçu Atış okulu binaları 

tamir ettirilecektir Açık eksiltme ile ihalesi 2 ağustos 
937 paz.artesi günü saat 15,30 dadır. Muhammen keşif 
bedeli 1561 lira 70 kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. isteklilerinin 117 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplarile ihale gününden evvel 
Komutanlık inşaat şubesinden alacakları vesikalarile bir
likte ihale günü vakti muayyeninde Fmdıklıda satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

• . " 
Maltepe askeri lisesinın bina pencereleri tamir ettirile-

cektir. Açık eksiltme ile ihalesi 2 ağustos 937 patartesi 
gunü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 991 
lira 95 kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 75 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektublarile ihale gününden evvel komutan
lık inşaat şubesinden alacakları vesikalarilo birlikte ihale 
glinü vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık satınalma 
komisyonuna gelmeteri. 

• • • 
Kocamustafakaşa 28inci okulun tamiri. Bak: İst. Belediyesi 

ilanlarina Agya pöy mek. tamiri ve Sarıyar kazasına bağlı Kum 
höy mek. tamiri. Bak: İst. Belediyesi ilanlarına. 
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Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
" • • 

Ankara ıtasyon meydanında elektrik tenvirat iti. Bak; İnşaat 
sütununda D. D. yolları ilanına . 

• • • 
Muhtelif elektik ampulları alınacaktır. Bak: D. D. Yolları i-

lanlarına· 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
Askeri fabrikalar U. M. Satınalma Komisyonundan: 

508 adet don 508 adet gömlek, 56 adet yastık kılıfı 
56 adet yatak kılıfı 

Tahmin edilen bedeli 780 lira 60 kuruş olan yukarıda 
mikdarı ve cinsi yazılı çamaşır ve eşya askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü satmalma komisyonu tarafından 30·7-937 
cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektır. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 58 lira 55 kuruş ve 2400 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

Ankara Belediyesinden: 
Temiz.lik müstahdeminine yapılacak 379 takım yazlık el-

bise 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur· 
Muhammen bedeli 2919 liradır. 
Muvakkat teminatı 219 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri ka

lemine ve isteklilerin de 27 temmuz 937 salı günü saat 
on buçukta belediye encümenine müracaatları. 

• • • 
Kasketle beraber 48 takım elbise yaptırılması . Bak: İst. Bele-

dıyesi ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v. s 

Milli Müdafaa Vekaleti SAK 
Hepsine biçilen ederi 5635 lira olan 20 ton benzinle 

1638 kilo makine yağı ve 20 teneke gazyağı kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 31.7.937 cumartesi günü saat 1 ldedir. 
İlk teminat 422 lira 63 kuruştur. 
Şartnamesi parasız olarak M. M. V. satınalma komis

yonundan alınır. 

Adliye Vekaletinden 
Vekalet binek otomobili için 300 teneke benzin açık 

eksiltme suretile alınacaktır. 
Eksiltmeye iştirak edecekler şartnameyi levazım ve 

daire müdürlüğüne müracaatla meccanen alabilirler. 
Bedeli muhammen beher tenekesi 318 kuruş 7s san

tim hesabile mecmuunun muhammen bedeli 956 lira 25 
kuruştur. isteklilerin bedeli muhammenin yüzde 7,5 he
ıabile 72 lira 22 kuruşun mal sandığına yatırılarak eksilt
me günü komisyon reisliğine verecektir. 

İstekliler 26.7.937 tarihine tesadüf eden paıartesi gü
nü saat 16 da adliye vekaleti levazım ve daire müdürlügü 
odasında müteşekkil komisyonda hazır bulunmaları. 

Askeri Fabrikalar U. M. Satınalma Komisyonundan: 

Beher tonu 33 liradan 150 ton döküm koku 
Beher tonu 35 liradan 34 ton döküm koku 

Tahmin edilen bedeli 6140 lira olan yukarıda mikdarı 
yazılı döküm koku askeri fabrikalar umum müdürlüğü sa
tınalma komisyonunca 30-7-937 cuma gün& saat 15de ka
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 
460 lira 50 kuruşu havi teklif mektublarını mezkur giln· 
de saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

• • • 
2000 k. kaynamış bezir, 1000 k· çit bezir alıuacaktır. Bak: 

Müteferik ıütununda Aıkeri Fabrikalar ilanına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Vize İlçebaylığmdan: 
937 yılında kazamızda yapılacak göçmen evleri için lüzumu 

olan kereıtelerden kazamız için Tekirdağından Ç. köyil istuyo
nuna gönderilecek 529,600 metre mikib kere.tenin Ç. köyünden 
Vizeye ve inşaat yerlerine nakil işi pazarlıkla müteshbidine ve· 
rilecetinden talibi aranılmaktadır. 

Pazarlık 27-7-937 salı günü saat 14 tedir. 
Pazarlık Vize iıkin dairesinde müteşekkil iskan komiıyonu hu

ıurile yapılacaktır. 
Talihler şartnamesini İıkin daire•inden alabilirler. 
Talihlerin tayin olunan rün ve .. atte mGracaatleri. 

Bursa inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
İneröl İnhisarlar ambarında artar ve ekıilir 530,000 kilo yap

rak tütünler denk halınde İnegöl ambarlarından yüklenerek Bur• 
aadan Mudanyaya ve oradan da vapurla İıtanbula •e~·kedilmek 
üıere İcab eden nakliyat 15-7-937 tarihinden itibaren 15 rün 
müddetle kısa ekıiltmiye konulmuştur. 

İstekliler nakliyat şartnamesini görmek üzere her iş gilnü lı
tanbulda inhisarlar Umum Müdürlük imalat-Stok şube.ine, Bur
sada inhisarlar Batmüdürlüğüne ve İnerllde inhisarlar MüdGrlü
lfÜne müracaat edebilirler. Bu nakliyatın ihale•İ 30-7-937 euma 
günü saat 15 te yapılacağından iıteklilerin yüzde 7,5 muvakkat 
teminat akçesi olan 517 lira ile Baımüdürlüğilmüzde müteıekkil 
komisyona müracaatleri ilan olunur. 
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Tephirhane mem r ve müstahdemlerine kasketile bera· 
ber yaptırılacak 48 takım elbise açık eksiltmeye konul• 
muştur. Memurin elbiselerine 17, müstahdemin elbisesine 
de 13 lira bedel tahmio olunmuştur. Kumaş ve malzeme 
nümunelerile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebi
lir. İstekliler 2490 N. h kanunda yazılı vesika ve 58 lira 
80 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
2-8-937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bu-

Naha Vekaletinden : 
17 Ağ-uıto• 1937 salı gü~ü aaat 15 de An~arada Nafıa Yeki· 

leti malzeme eksiltme komısyonunda 21000 hro muhammen be
delli IOO beygir kuvvetinde 1 Türbo elektrik gurubunun kapalı 
zarf usuli ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada vekalet malzeme 
müdürJütünden para11z olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 1575 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarını vekiletten talimatnamesine göre 

alınmış olan malzeme müteahhitliği veıikaaile birlikte 17 ağus
tos 937 ıalı günu saat 14 e kadar vekalet malzeme müdürlüğüne 
vermeleri lazımdır. 1837 3Sı5 6IO 4-4 

lunmalıdırlar. (8.) (4297) 683 

Keşif bedeli 1483 lira 3.;* İrnruş olan Koca mustafapa· ıı 
şa 28inci okulun tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Ke· ~--------:---------------

lstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

şif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle· 
bilir. istekliler 2490 N. h kanundii yazılı vesikadan başka 
buna benzer iş yapdığma dair Bayındırlık direktörlüğün· 
den alacakları Fen ehliyet veıikasile t 11 lira 25 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2·8·937 pa· 
zartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı· 
dırlar. (1) (4298) 684 

• • • 
Keşif bedeli 

437,02 Ağva köy mektebinin tamiri 
Sarıyer kazasına bağh Kum köy 
mektebinin tamiri 706.94 

İlk teminatı 
32,78 

53,02 

Yukarda keşif bedelleri yazılı mektep. ~amirler.~ .. ayrı 
ayrı açık eksiltmeye konulmuş isede bellı ıhale ?u~u~de 
giren bulunmadığından eksiltme 19·7·9~pazartesı g~."~.ne 
uzatılmıştır . Keşif evrakile şartnamelerı Levazım Mudur· 
lüğünde görülebili r . İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı 
vesikadan başka buna benzer iş yapdığına dair Bayındır· 
hk Direktörlüğünden alacakları Fen ehliyet vesikalarile 
beraber yukarda yazılı günde saat 14. de Daimi Encü· 
mende bnlunmalıdırlar. (l) (4299) 685 

• • • 
Seııelik muhammen kirası 60 lira olan Üskiidarda Ru

mi Mehmet paşa mahallesinde İskele meydanı sokağında 
ı No. dükkan 938 veya 939 ve 9 IO seneleri Mayısı so· 
nuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konul
muş isede belli ihale gününde isteklisi bulunmadığından 
artırma 19·7-957 pazartesi gününe uzatılmıştır. Şartname· 
si Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 4 lira 50 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yu· 
karda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulun-
malıdıriar. (8.) (4296) 682 

J Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden 1 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aaağıda ya:ııh 3 

Kurup malzeme ve etya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
22-7-937 perşembe günü ıııat 10 da Haydarpnşada gar binaaı 
içinde toplanan komisyon tarafından açık eksiltme ile 1atın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurup hizasında yazılı muvak· 
kat teminat ve kanunun tayin ettiti vesaikle birlikte ekıiltme 
iÜnü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak datıtılmak
tadır. 

1 - 26 adet ktıçük kasa muhammen bedeli 3510 lira ve muv· 
akkat teminatı 263 lira 25 kuruştur. 

2 - 150 adet demir el arabası muhammen bedeli 1050 lira 
ve muvakkat teminatı 78 lira 75 kuruştur. 

o - 100 ton hurda dökme muhammen bedeli 4500 lira ve 
muvakkat teminatı 337 buçuk liradır. (3931) 630 3·4 

• • • 
Muhammen bedeli 210.000 lira olan 190 ton metal ile muham-

men bedeli 176.000 lira olan 80 ton kalay ye 10 ton antimuan 
31 ·8937 Salı günü saat 15,30 da ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu iıe girmek iıtiyenlerin metal için 11.750, kalay ve aoti
nıuan içinde 10050 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiti veaikaları, resmi gazetenin 7-5 937 ıün ve 3297 veya 1-7-937 
T • ve 3645 No- lı nushuında intişar etmiş olan talimatname dai
reaiade alınını' vesika ve tekliflerini aynı gün ve ıaat 14.30 a 
kadar Komiıyon Reisliğine vermeleri ll:ıımdır. 

Şartnamelar (880) kuruşa Ankara ve Haydarpaf& veznelerinde 
satılmaktadır. (4206) 667 2-4 

• • • 
Muhammen bedeli 190 lira olan 2000 aded Ateş tuğlası teah· 

hüdiin ifa edilmemesi hesabile müteahhidi nam ve hesabına 
23-7.937 cuma günü saat 10 da Haydarpaşada gar binuı dahilin
deki komisyon tarafından açık ekşiltme ile sabn alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1425 kuruşluk muvakkat teminat 
Vermeleri ve kanunun tayin ettlği vesaikle birlikte eksiltme gü
tıü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid tartnameler komisyondan parasız olarak datıtıl· 
ln•ktadır. (4197) 673 

• • • 
Muhammen bedeli (28012) lira olan muhtelif cins elektrik am· 

Pulları l 7·8·937 salı günü saat I0.30 da kapalı zarf usulü ile 
~nkarada idare binasında satın alınacaktır. 
. Bu işe ıirmek isteyenlerin (2100,90) liralık muvakkat teminat 
•le kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.938 gün 
"e 3297 veya 1-7-937 G. 3645 No.lu nuıhasında intiıar etmiş olan 
lalimatname dairesinde alınmıt vesika ve tekliflerini aynı giln 
"e saat 14,30 a kadar komiavon Keiıliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
~lmaktaktır. (4284) 681 1-4 

lıntiyaz aahibi ve yazı itleri Baaıldıiı yer: ARTUN Basımevi 1 

Direktörü: t.mıail Girit Galata BillW- ıok* No. 10 

Cinıi Miktarı hk teminat Muhammen b. ihale ıünü 
Kilo Lira Kr. Kuruş 

Sadeyağ imaret 700 49 87,5 95 26-7-937 pazartesi 
için uat 15 de 
Sadeyağ 3500 249 
Hastane için 

37,5 93 " " 
Vejetelin yat 
baatane için 

200 7 95 53 " " 
Sabun ,, ,, 6000 171 00 38 ,, ,, 
Sotan ,, " 4000 9 00 3 27-7-937 1&lı 

•••t lıJ de. 
Katar peyniri 300 12 37,5 ~5 
ha1tane için " 

,, 

Şeker 
" 

,, 10,000 202 50 27 ,, ,, 
Beyazpeynir,, 650 17 7 35 ,, 

" Arpa ,, 4200 15 75 ~ 
Saman " " ,, 200 1 88 1,7, 

" " Soda 
" 2500 13 13 7 

" ,, 
Kepek ,, 2200 6 60 4 
Pirinç " " ,, 15000 258 75 23 ,, ,, 
Kurubamya,, 50 3 60 96 

" " Merciınek 
" 200 1 70 12 

" " Niş uta 
" 500 6 75 18 

" " Pirinç unu 11 1300 16 57,5 17 ,, 
Gureba Hastane1i ile İmaret lfızumu olan " yukarda cins ve 

mikdarı yazılı 17 kalem erzak ve saire ayrı ayrı açık eksiltme-
re konulmuştur. lhalelerı hizalarında gösterilen gün ve saatte 
Istanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Binasında toplran komisyonda 
yaı:-lacaktır. Şartnameleri her gün Levazım Kaleminde görüle· 
bilir. 4024 644 

Jstanbul Gümrüğü Başmiidürlügünden: 
Kuruçeşmedeki liman idare1inin antrepoıunda bulunan aatış 

anbarıoda bulunan ipekli, pamuklu, menıucat, manifatura, cam 
eşya, hurdavat, attariye, demir eşya, makineler, tuhafiye, ko
kular, kantariye, eczai tıbbiye ve emsalı, yenilecek eşya 20-7-937 
gününden itibaren her gün saat 14 ten 18 e kadar pazarlık ve 
arttırma auretile ve petin para ile satılacaktır. isteklilerin bu 
elverişli şatışlardan istifade etmek üzere muayyen gün vtı autte 

K uruçe,medeki anılan satıt komisyonuna gelmeleri Te isteyen· 
lerin satılacak eşyayı her gün görebilecekleri ve satış müdürlü· 
tü diğer anbarlarında mevcut olup satışı ilin edilecek olan eş· 
yanın da ambarda 1atılacağı ilin olunur. (4107) 657 3-4 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

31 Mayıs 938 tarihine kadar Çamaltından İstanbula 
gelecek çuvalh tuzların Sirkeci ve Kasımpaşa ambarla
rına ithal ve bu ambarlardan ihracı hamaliyesi şartnamesi 
mucibiace açık arttırmaya konulmuştur. İhale 31.7.937 
cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. İsteklilerin t 20 
lira teminat akçesini hamilen Kabataştaki Başmüdürlük 
binasında müteşekkil komisyona müracaat etmeleri ilan 
olunur. 4235 675 1 4 

Gelecek iki gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA -- ~ 

Salı 20·7-1937 

Portatif çadır: 3730 ad. (Gümr. Muh. Genel Komut.) .\ '! 382 
Elbiselik kumaş: 15000 m. (MMV) .X! 390 
Lavemarin kömürü: 2640 t. (Ank. Lvz.) .;\! 390 
Arpa: 10000 k. (Elaziz Tümeni) .\! 391 
Sade yağı: 23000 k . (Balıkesir Kor).\! 392 • Portatif karyola: 180 ad . (Gümr. Muhaf. Komut.) .\! 391 
Kundura, yazlık ve kı,lık elbise v.s. (Gümr. Muhaf. Komut.) 

.M 391 
Palaska: 1000 adet (Gümr. Muhaf. Komut.) .\~ 394 
Odun, benzin ve ga:ıyaA"ı (Sıvas Niimune Hast.) .\~ 39.t 
Çamaşırlık bez: 3500 m. (Sıvas Nümune Hast.) .\! 39.J 
YoA-urt: 12 t. (Çorlu Kor) X! 394 
Ekmek. et, pirinç, süt v.s. (Sıvat Nümune Hut.) .\~ 39.J 
Yulaf: 45-84 84 t. (Bnraa Ask. SAK) .\! 395 
Göçmen evleri inşaatı: çift ve tek (Yozgat İık . Dir.) .\ : 396 
Kazma, kürek v. 8 • (Bolu Nafıa Dir.) ~\! 396! 
Akşehir Hast. tamiri (Aktehir Beled.) .ı\: 397 
Mazut, makine yağı, gaz yağı (Menemen Beled.) .,\! 398 
Eşya nakliyatı: 5000 t. (Ankara Lvz.) .'\! 401 
* Hırdavat eşya, makine, alit, eczayı tıbbiye v. s. (ist. Gümr. 

Müd.) .\! 401 
Sebze: 6 kalem (Çatalca Tümeni) .\~ 402 
Benzin: 125·250 t. (Ankara Beled.) .\: 402 
• GGlnihal vapuru (Denizyolları İıl. Müd.) .\! 402 

Sayfa ~ 

Çarşamba 21-7-937 

Elektrolit bakır: 230 t. (Ask. Fabr.) No. 361 
Oleon 114 lik: 200 t. • I05 lik: 200 t. (Aak. Fabr.) No. 361 
M•nisa şehri elektrik tesisatı (Manisa Şehri Elektr. Te1. Biri. 

Rei•I.) No. 385 
Saman: 600 t. (Kırklareli Tümeni) No. 387 
Motfüin: 70 t. {Bandırma Beled. No. 387 
Makine yağı: 3 t . (Bandırma Beled.) No. 389 
Yulaf: 280 t. (ist. Komut.) No. 389 
Koyun eti; 5000 k. (Vize Tümeni) No. 390 
Nöbetçi muşambası: 1340 ad. lMMV) No. 393 
Gümüş kumu: 10 t. (Aak. Fabr.) No. 393 
Matra: 6000 ad. (Jandr. Genel Komut.) No. 393 
Yulaf: 280 t . (ist. Komut.) No. 393 
Kuru ıoğan: 12 t. ve 19 t. (Vize Ask. SAK) No. 397 
Ali Baba tuzlası anbar zeminine grobeton yapılması ve sıva ba· 

dana gibi tamirat (Ank. fnh. Başmüd .) No. 397 
Ela:ıiz mrk. göçmen evleri intaatı: 74 tek ve 17 çift (Rlaz:iz fsk. 

Dir.) No. 397 
Kuru ot: 35 t. (Tekirdağ Vil. Daimi Ene.) No. 399 
•Odun: 1565 t. (Vize Ask. SAK) No. 401 
Eski harflerle pedalin hurda demir 1175 k. (Kocaeli Vil.) No. 401 
Sadeyağı: 60 t. (Lüleburgaz Tümeni) No. 401 
Mangal kömürü: 54-~ k. (Ank. Lvz.) No. 40'l 
Pamuk çorap: 7306 çift • yün çorap: 7306 çift (Gümr. Muhaf. 

Genel Komut.) No. 392 
Kuru ot: 800 t. (Kırklareli TOmeni) No. 391 
Çamaşır: 7306 takım (Gümr. Muhaf. Gen. Komut·) No. 391 
Sıhhiye müdürlüğü siğnak inşaatı (iıt. Nafıa Müd.) No. 391 
Meşe kömürü: 47 t. (Ank. Aık. Fabr.) No. 392 
Motorin: 20-30 t. (iıt. Deniz Tic. Müd.} No. 394 
•Gübre: 250 araba (İst. Komut.) .;\! 394 
Gümrük müdürlüğü binası tamiri (Samsun Nafıa Müd.) .\ ; 395 
Sığır eti: 20 t. (Tophane Lvz.) No. 395 
Göçmen evleri inşaatı : 197 adet (Yozgat Vil. İsk. !>ir.) No. 396 

* Önlerinde yıldız: işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gaı:etemizin sayııını gösterir. 

(Suite de la 4eme page) 
Ceinturea pr. spldats: 1000 p. (Com. G . Surv. Douan. Galata) 

No. 394 
Bois: 100 t. - benzine et petrole (Hôp. Modele Sıvas) No. 394 
Toile pr. linge: 3500 m. (Hôp. Modele Sivas) No. 394 
Yoghourt: 12 t . (Corps Armee Tchsrlou) No 394 
Pı. in , viandc, riz, lait ete. (Hôp. Modele S ivns) No. 394 
Foin: 45 84-84 t . (Com. Ach. Milit. Broussa) No. 395 
Constr. aıaisons pr. immigres en maçonnerie· sımples et doubles 

Dir. Etabl. lmmig. Vil . Yozgat) No. 39o 
Achevement de la construction du batiment du cine Malatia (Vil. 

Malatia) No. 396 
Pioches, pelles marteaux ete. (Dir. Trav. Publ. Bolou) No. 396 
Reparation a l'hôpital d' Akch6hir (Municip. Akchenir) No. 397 
Mazout, huile pr. mahcine, petrole (Municip. Menemene) No. 398 
Transport de marchandises: 5000 tonnes (lntend. Ankara) No. 401 
* Articles de quincaillcrie, machine, tissus, produits pharmaceutiqucı 

(Dir . Ventes Douan.) No. 401 
Legumes: 6 lots (Civis. Tchataldja) No. 402 
Benzine: 125-250 t. (Municip. Ankara) No. 402 
• Bateau Gulnihal (Exploitation deı Lignea Maritimes) t o. 402 
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Cuivre electrolytique : 230 t . (Dir. Gen. Fabrique ı ıt.) ,\'; 361 
Oleum de 1 4-200 t . de 105 : 200 t . (Dir. Gen . Fabr14l!cs Milit.) 

J\! 361 
Installation electrique a la ville de Manissa (Union Elcctriquc de la 

Ville Manissa) X• 385 
Foin : 800 t . (Oivision Kirklareli) .~! 387) 
Paille : 600 t. (Oivision Kirldareli) .\'! 387 
Motorine : 70 t . (Mun. Bandirmıı) .~! 389 
Huile pour machinc : 3 t. (Mun. Bandirma) .\! 389 
Foin : 280 t. (Com. Istanbul) ~! 389 
Viande de mc. uton : 5000 k. (Division Vize) .\! 390 
Cires p~ur centinelles : 1340 p. (Min. Def. Nationale Ank.) .\! 393 
Sable d argent : 10 t. (D. G ön. Fab. Militairea) ~= 393 
Gourdes : 6000 p. (Comm. G . Gendarm. Ankara) •\! 393 
Foin : 280 t . (Comm. lstanbnl) S! 393 
Oignons : 12 t . et 19 t. (Oivision Vize) •\! 397 
Crepesıage et badigeonnage et gros beton au rez de chauısees ~eı 

salines Ali Baba (Oir. Monopoles Ankara) ~\! 397 
Construction maisons pour immigres en maçonnerie 74 simples et 

17 doubles (Dir. Etablissement lmmiırcıı Elaziz) .'\! 397 
Foin : 35 t. (Com. Perm. Vilayet Tekirdagh) J\: .599 
Boiı : 1565 t. (Com. Ach. Militaireı Vize) ,\! 401 
* Machine pedale et autres (Com. Perm. Vilayet Kodjaeli) _,,! 401 
Beurre frais : 60 t. (Diviıion Lulebourgaz) ,,! 401 
Charbon de boiı : 54300 k. (lntendance Ankara} .\! 402 
Chaussettes en coton : 7306 paires- ld . en laine : 7306 paires 

(Command. Gen. Surveillance Douane lıtanbul) •\! 392 
Charbc.n de boiı : 47 t. (O. G. Pabrique Mil. Ankara) .N! .192 
Conıtruction au batimcnl de l'office sanitaire (Trav. Publiqae lıtan· 

bul) ~! 391 
Linrerie : 7306 p. (Comm. Gen. Surveillance Do11aneı lstanbul) 

.\! 391 
Motorine : 2030 t . (Dir. Commerce Maritime Istanbul) .'\! 394 
• Fumier : 250 voitures (Comm. lat. Findildi) ~\! 394 
Reparation du bitimeat de la douane (Dir. Travaux Publies Sam

soun) ,, ! 395 
Viande de bocuf : 20 t. (lntend. Istanbul Tophane) "'~ 395 
Conıtruction maison en maçonnerie pour immirreı : 197 pieces (Vi· 

!ayet Y 02rad) .7-ı: 396 

• Les uterisquea indiquent une vente par voie de ıurenchere. 

N. B.- Le1 Nos indiqueıı en regard de1 articles ıont ceux du 
ournal danı lequel l'aviı a paru . 
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ABONNEMENTS: 

3 
6 

12 

Ville et Province 
MOIS Ptra. 

.. ,, 

.. " 

450 
850 

1500 

Etranger: 12 moiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite ı'adre11er 

a l' Adminiıtration 

Tableau 
Objet de l'adjudication 

A) A djudications au Rabais 

SAMEDI 
• 

•• 
M A A 

Synoptique 
Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

eııtimatif 

GAZETES 

Journal Quotidien des Adjudicatious 

des Adjudications 
Caution. 

Proviıoir~ 
Lieu d'adjudieation et du 

Cahier des Charges 
Jours 

Construction-Reparation- Trav. Publics 

Reparation au palais Mourat Molla 

Materiel de Coııstruction-Cartographie 

Reparation au palais de Suleymaniye 
R~paration au palaiıı de Suleymaniye 
Reparation aux batiments ee trouvant a la fcrme 

uMdrise,, 
Reparation des fcnetres du batiment du lycee mi

li taire Maltepe 
Conııtruetion et installation d'un hôpital a Diyar

bekir (eah. char. L. 6.40) 
Reparation a l'ecolc Koumkeuy (aj .). 

Rcparation a la 28 eıne ecole Hodja Moustapha
paeha 

Conıtruction d'un embareadere en beton ar .ııe a la 
place Roumlar de Kartal 

Affaire de nivellement, oonatruelion de ehaussee, 
bordure et canalisation aUaire d'illumination a la 
statıon d'Ankara (cah. eh. L. 4,15). 

Construetion d'une partie du pavilllon de l'hôpilal 
Rcıional d'Aydine 

Construction maiıonı pour immi~rcs : 473 pieecs 
Construetion dcs mai.sona pour immig-res : l30 p. 
Construction d'une caaerne a Ankara (cah. eh. L. 

34,53). 
Reparation du bateau "Aydinreis,, se trouvant a 

Kassimpaeha 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Costumes d'hiver: 600 p. - chemiııes pr. travail: 
1200 p. (aj.) 

Costumesı d'etc: 379 p. 
Toile pr. linceuil: 2000 m. 

Costumes et oıısquettcs pour es fonctionnaires et 
<lomestiques du !ieu de d esinfection : 48 pieces 

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois: 1 r O et 180 tchekis-eharbon de l:ois: lSSO ~ 
(aj.) 

Boia: 150 t. 

Divers 

Chaudrons ırandı: 20·25 p. · id. petihı: 30-3S p.
ehaudrons en euivre: 610-630 p. - chaudrons a · 
vec eouvercle: 300-320 p. 

Drapeaux avee tuyaux: 4 p. 

Manehe en !in: 4000 m. 
Tuyaux en fonte: 5 lots (aj.) 
Medailles en or : 3 p. - ld. en arient 9 picces 
Briques refractaires: 2000 p . 

Transport- Chargement Dechargement 

Gre a gre 1008 - 76 - Dir. Travaux Publies Istanbul 5-8-37 
5 ·8 ·37 
5-8-)7 
2-8·37 

" 2910 - 219 - " 

" 
2250 - 169 -

Publique 1561 70 117 -

" 
991 95 75 -

Pli cach. 127964 - 7648 22 

Publique 706 94 53 02 

n 1'483 37 111 2S 

Publique 1331 :31 

Pli caclı. 83058 - 5'403 

" 

" 
n 
,, 

Gn:· a gre 

Publique 
Grc a grc 

Publıquc 

Pli caeh. 

Publique 

Gre it ıre 

n 

Pli caeh. 
Gre a gre 

Publique 

130 10 - 975 -

10lbll 27 8296 
138.3'4 la p. 

690S07 76 31370 3L 

2870 so 

2919 
460 

17 el l3 lap. 

·rnoo -

64 -

1,60 le m. 
12000 -

140 -

21S 29 

219 -
34 50 

58 80 

449 2S 

375 

4 80 

480 -
900 -

14 2S 

" 
Cem. Aeh. Comm. lst. Findikli 

" 
2·8 37 

Direction General Croissant Rouge 2 8-37 
Ankara 

19 7-37 
{ 

Com. Perm. Municipalite lst. 
Oir. Economat ,, ,, 

idem 2·8-37 

Municipalite Kartal 30-7-37 

{ 
Admin. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 2-8-37 
Caisses Sikedji Haydarpaeha-Ankııra et fzmir 

Com. Perm. Vilayet Aydine 5-8-37 

Dir. Etablissement lmmig-res Tekirdagh 2·8-37 
,, ,, Kcehan 28-7-37 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 6-8-37 

Com. Ach. Intendance Marit. K.pacha 21-7-37 

Miniatcre de Justiee 

Munieipalite Ankara 
f Com. Perm. Municipalite fstanbul 
i Dir. Eeonom. ,, ,, 

idem 

29-7 37 

27-7-37 
19-7-37 

2 8-37 

Min. Hyg. Assistanee Soc. Djagaloglou 21·7-37 

Ligue Proteetion des Enfants Ankara 22-7-37 

Com. Ach. lntend. lstanbul Tophane 

{ 
Cem. Perm. Municipalite lıtanbul 
8ir. Ecenom. ,, ,, 

ldem 
Direction Telephon eı lstanbul 
Com . Aeh. Lİiue d' Aviation 
1 Conı. Expl. Ch. Fer E.tat Haydarpacha 

19.7.:17 

19-7·37 

30-7-37 
12-8-37 
19-7-37 
23-7-37 

Transport de 530 t. de feuill~ı de tabacı du de
pôts d'lnegueul a lıtanbul 

Publique S17 Direction Monopl)les Brousse et 
lstanbul 

30-7-37 

Transport de 2S9000 m3 de charpente de Tcher-
1'e:ı:keuy a Vize 

Transport de 600 tonneı d'houille venant de la 
Mer Noire a l'hôpital de Balikli 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Travcrscs de aapin: 3000 p. 

Electricite-Gaz-Chauffage Central 
(lnstallation et Materiel) 

Installation electrique a la ville de Sarikamiche 
(eah eb. L. 4) 

Divers ampoules eleetriqueı (eah. eh. P. 140) 

Affaire pour illumination electrique ala ııtation 
d' Ankara ( \OOİr Construc don). 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpresaion de revues (5-8 for.nats) 

B) ldjudications a la sureachere 
Mancbe a !in : 1164 metreı 

Gre a gre 

Pli each. 20800 -

Pli each. 80011 71 

" 
28012 -

Publique 

Gre a gre 0,10 le •· 

1560 -

• 
6100 82 

2100 90 

1'46 2S 

8-

Vılayet Vize 

Hôpital Gree Balikli Galata Buyuk 
Balikli Han 

9 Com. E.xpl. Ch. Fer Etat Sirkedji 

Oir. Travaux Publies Kan 

{ 
Atim. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 
Caisseı Haydarpacha 

idem 

Vilayet Istanbul 

{ 
Com. Perm. Munieipalite Iıtanbul 
Dir. Ecenemat n n 

27-7-37 

20-7-37 

2-8·37 

18-8-37 

17-8-37 

2-8-37 

10 8-37 

20-7-37 

Heure 

15 -
15 -
ıs -
15 30 

16 -

15 

14 

14 -

ıs -

14 -

15 -

14 
14 
11 

14 

ıs -

10 30 
14 

14 

16 

lS 

ıs 30 

14 

ıs 

ıs 

ıs 

JO -

14 

15 30 

ıs 30 

lS -

15 30 

14 -

10 -

14 -

17 JUILLET l 937 

ADMINISTRAltUl 

Y oghourtchou Hnn 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Percbembe Bazar . 
T elcpbone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

,-----------1------...... 
AVIS IMPORTANT 

AUX NEGOCIANTS 
La traduetioıı du Decret·Loi No. 2 7005 sur le 'Re

gime General d'lmporiations,, est sous presse. 
Elle sera mise en vente, sous forme d'une bro

chure reliee a partir du lundi 19-7-937 a nos Bureaux 
au prix de ptrs. 20 pour nos Abonnes et ptrs. 40 
pour les non-abonnes 

\.ı ____________________ l __________ i~ 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours ıuivants) 

Lundi 19 juillet 1937 

Etoffc pour capotea (Min. D ef. Nalionale) No 390 
Artieles roentgen : 15 lots (Dir. Vakoufs Istnnbul) No 390 
Pommeı de terre : 26· 12 tonnes (Comm. Istanbul) No 390 
Avoine et foin (lnteııdanee Ankara No 390 
Bles coneasse : 150 t. (Di vision Kirklareli) No 391 
Preparation : S20 m2 sable s route Ankara-lstanbul Affaire de ni

vellement s rou ' e Anlcara et reparation nu stadium (Vilayet An
kara) No 393 

Construction fondamentale au bfıtiment gouvernemental de Malatia 
(Dir. Trav. Publics Malatiıı) No 393 

Argile : 15 t. (Fabriques Militaires) No 393 
• Sucre : 3760S k. (Oir. Ventes Douanes lstanbul) No 393 
• Fer et pierre (Dır. Biens Nat. lstanbul) No 393 
• ôateau "Adalet,, (Dir. Gen . Sauvetage) No 393 
Viande de mouton et boeuf (lntendance Maritime) No 393 
Viande de mouton : ;o t . (Division Manıssn) No 393 
Construetion d'une ceole de 5 classes (Dir. Travaux Publics Tcho-

roum No 397 
Reparation de l'ccole lsnıet lneunu (Vil. Ankara) No 397 
Bois : 664 t. (Com. Ach. Militaire Vize) No 397 
Tuyaux en plomb : 2000 k. (Mun. Seuke) No 399 
Oignons : 20 t. (Oivision Vize) No 401 
Installation de chauffage eentral au Dnruchefaka (Ligue lnstruetion 

Nuruosmaniye) No 398 
Couteaux pour eouper les f<!uilles de tabacs (Dir. G en. Monopoles) 

No 392 
Legumes : 34 lots (Mun. lstanbul) No 391 
Divers papıers {Munieipalite Jst.) No 391 
Charbon lignite: 71500 k. (Division Burnava) No 392 
Pommes de terre : 22200 et lOSOO k. (Com. Ach. Militaires Tekir· 

dagh) No 392 
Transport de provisions : 40 t. (lntendance Tophane) No 392 
Reparalion de chausaee s route Zongouldak-Devrek (Vil. Zongouldak) 

No 391 
Gants en laine : 36000 paires (Gendarmerıc Ankara No 391 
Capo:es, eostumes, bo,.ttes ete. (Douanes lstanbul) No 391 
* Moteur <l'eau : 1 p. (Mun. Istanbul) No 391 
Transport de chıırpente (Dir. Etablissement Immigres K\rklareli) 

No 394 
Savon : 5S80 k. (Brigade Edirne) No 394 
Canapes pour pare : 10 (Mun. Seukc) No 395 
• Motopompe : 1 p. (Mun. Seukc) No 396 
Reparation des eeoles Mimarkf.mal el Onoundjiyil (Vilayet Ankara 

No 396 
lnstallation electriquc et d'eau iı l'eeole Tehoroum (Dir. Travau 

Pub. Tchoroum) 396 
Lait et yoghourt (Com. Acb. Milit. Vize) No 397 
Construction maisons pour fonctionnaires et depôt11 pour sel (M 

nopoleı Samsoun) No 397 
Affaires de nivellement s route du barrage Tehoubouk (Vilayet A 

kara) No 397 
Drapeaux avee tuyaux : 4 p. (Mun . lstanbul) S• 404 
Chaudrons et ustensileı de euisine (lntcnd. Tophane) .:\'! 404 
Reparation 5 eeoles primaires et installation d'un tank (Mun. Ista 

bul) .\! 404 
Toile pour lınceu\l : 2000 m. (Mun. lstanbul) X 404 

Mardi 20 Juillet 1937 

tentes portatives: 37:·m p. (Com. Gen. Surv. Douan. Galata) No. S 
Foin: 1050 t. (Divia.Kırklareli) No. 387 
Etoffe pour uniformeı: 150000 m. (Miniı. Def. Nat. ) No. 390 
Charbon lave marine: 2640 t. (lntend. Ank.) No. 396 
Orge: 100000 k. (Divis. Elaziz) No. 3911 
Beıırrn frais: 23000 le. (Corps Armee Balıkesir) No. 392 
Lita portatifs: 180 p. (Com G. Surv. douan . Galata) No. 391 
Bottes noires, eostumes d'ete, id. pr. travail (Com. G. Surv. D 

an. Gaıata) No. 391 
(Lire la suite en 3mo page) 


