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ikinci Sene No. 408 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 ayh~ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Reımimakbuz mukabili olma
yan tediyat makbül değildir. 

SALI 

•• 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Ü aq 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

a) Münakasalar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Kuru ot: 257,6 t. 
Zeytinya~ı: ıorıo k. - tereyağı: 801) k. 

Arpa: 698178 k. • 
Pancar: 36720 k. • havuç: 16875 k. - lahana: 

16875 k. • hıyar: 8000 adet - marul: 8000 
adet 

Sade yag-ı: 50 t. (temd.) 
Sadeyağı: 23400 k. (temd.) 
Zeytin ya~ı: 5 t. ('emd.) 
Koyun eti: 50 t. (temd.) 

kapalı z. 
aç . eks. 

kapalı z. 
paz. 

" 
paz. 
aç . el.s . 
pu. 

Mu hm. 

k. o 3,50 
k. o 62 

" 
1 

k. o 4,60 

23400 
3400 -

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Ödemişte Emin oğlu okulunun ikmali inşaatı 
İzmir - Urla·çeşme yolunun arasındaki şo~e o

narılması 
Salihli şehrinin 100 hektar yerinin hali hazır 

harituını almak işi 
4000 m2 yol ve pazar ycriııin taşla döşenmesi 

Hangar inşaatı 
lktisad Vekaleti bahçesi ıhata dıvadarı 'nşaatı 

(şart. 24 kr.) 
3tl adet mahruti çadır tamiri 
Göçmen evleri inşaatı: 25 adet 
Göçmen evleri İRşaah: 90 11det 
Kasabada yapılacak fenni mezbaha inşaatı 

Floryada soyunma kabinelerine konacak telli 
demir ç&rçeve, elbise askısı ve tamıton kon· 

mail 
Edirne mezbahasına ilaveten inşası mutasavver 
soğuk hlVa deposu ve buz fabrikaaı tesısatı 
projesi (temd.) 

Göçmen evleri inşaatı: 100 a9et 
Göçmen evleri inşaah: 410 ndet 
Göçmen evleri inşaatı: 330 adet 
Üniversite mekt. binasının cephesinin badana 

ve tamiri 
Bünyen kasabasının 50 hektar meskün 75 hek· 

tar rayri meskun halihazır haritası alınmasr 

(temd.) 
Çankayada Hariciye köşkünde yapılacak bakır 

çatı kaplamasile sıva tamiri 
Göçmen evleri inşaatı: 5 tek 5 çift, 25 tek 24 

çift, 14 tek 15 çih 
Belediye sarayının projesi müsabakası 
Müteferrik köylerde ıöçmen evleri inşaatı 

(temd.) 

aç. eks. 

" 

" 

" 
" 

paz. 
aç. eka. 

7705 55 
4164 72 

hek. 5 L. 

1578 26 
4805 -

4598 84 
18984 -

aç. elcs. 3093 -
paz. 7 5 69 

kapalı z. beh. 632.77 

" 
" 

202254 26 
246160 63 

aç . eks. 3278 67 

bch. 25 ve 12 

kapalı z . 7639 90 

" 
48932 66 

2000 -
paz. 

Teminat 

677 -
'46-tıO 

'2408 71 
306 -

573 -
313 -

360 -

54 43 

30 -

4413 8S 
11362 71 
13558 -
2460 

3669 95 

Göçmen evleri inşaatı 241 tek ve 281 çift " 
beh. 316 ve 567 

..!!!çlar, Klinik ve ispençiyari alit, Hastane Lev. 

Bilirna karbonat dö ıut (su tufiye tesisatı i· aç. ekıı. 

t;in): 30000 k. 

!lektrik-Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Elektrik malzemesi: 9 kalem aç. eks. 

-M•nıueat, Elbise, Kundura1 Çamaşır V• s. 

YTulılc: ceket: 58 adet (temd.) 
e . 
ıaı:ı parçalar halinde bez; 8 t. 

aç. eka. 

Matbaa iıleri-Kırtaaiye· Yazıhane Levaıımı 
E.vrakı matbua: 65 kalem 

Mobilya, ev ve büro eşyaıı, Muşamba-Hah vı. 

Mefruşat (motörlü tayyare mek.tebi için) (fart. 
10 L.) 

~eıte-Tahta v.s. 

l\01'ltr plak: 600 adet aç. eks . 

4500 . 

1696 50 

336 40 

'400 -

J26~3 -

992 97 

~ukat, Benzin, Makine yağları v, ı. 
li.rı . lS >:ın :15000-2'..lOOO litre 
lS trızin: 16000 litre (temd.) 

t11:ı· 

aç. eks. litresi O 18 

- -
1n: 420 teneke aç. eks. 1332 45 

337 50 

127 24 

25 50 

2448 -

74 48 

297 

- -
99 93 

Müracaat yeri Gün Saat 

Manisa Tümeni SAK 
lst. Vakf. Dir. 

lstanbul Belediyesı 
lst. Üniversitesi Art. Eks. Kom. 

Ank. Lvz. SAK 

Konya Kor SAK 
Kırklareli Tümeni SAK 
Bursa Aak . SAK 

İzmir Viliyeh 

" 

Salihli Urayı 

Selçuk Muhtarlığa 
Menemen Urbaylığı 
Nafıa Vekaleti 

Ankara Lvz. SAK 
Çorum Vilayeti 

,, 
Gediz Belediyesi 
lıtanbul Belediyesi 

Edirne Şarbaylığı 

Ankara Vilayeti 
Sıvu Valiliği 

" lıt. Üniversitesi Art. Eks. Kom. 

Bünyen Şarbaylığı 

Hariciye Vekaleti 

Aydın Sıhhat Ekı . Kom. 

lzmir Belediyesi 
Edirne lıkan Müd. 

Kayseri Vilayeti 

D. D . yolları 

D. D. yolları 

30-7-37 17 -

2-8·37 15 

5-8-37 15 

5-8-37 16 -

7-8-37 

21-7-37 15 -
26-7-37 15 -
2 1-7-37 17 -

29-7 37 11 -
'}9-7-37 11 -

29-7-37 11 -

27-7-37 
30-7-37 15 

2-8 37 15 -

21-7-37 ll 
15 günde 

28 7 37 
?.2-7-37 

27-7-37 

4 8-37 
2-8-37 
2 8-37 
5 8-37 

,, 
15 -
14 -

15 

15 -
15 -
15 -
15 -

28·7-37 14 -

3 ·8 37 16 -

9-8-37 15 -

4 ay 
26-7-37 15 -

28 7 37 15 -

5-8-37 10 -

5-8-37 10 

23-7-37 lzmir Belediyesi 
Deniz Lvz. SAK 25-7-37 ye kadar 

İzmir Eşrefpaşa Hastanesi 1-8-37 12 -

Türle: Hava Kurumu Gen. Mrk. 3-8-37 15 

D. D. yollara 5-8-37 10 -

Ankara Emniyet Müd. 4-8·37 16 -
lktiıat V ekileti 28-7-37 ıo -
Dahiliye Vekaleti 4 8-37 15 30 

20 Temmuz 1937 

İDA ,R EHANE: 
Yoğurlcu n, 1 ci kat 

No ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR! 
İ".farehanemizde görüşülur 

Telgr.: ist. MÜNAKASA 
T elafon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

İstanbul Belediyesinden : 
-

1.- İstanbul Belediyesinin Eminönü ve Fa
tih şubeleri içinde 28 Temmuz 1937 tarihinden 
itibare~ ve Beyoğlu ve Beşiktaş şubeleri için
de 5 Agustos 1937 tarihinden itibaren arka
l~kla her nevi eşya taşınması yasak edilmiş
tır. Bu ~asak en kısa zamanda diğer Belediye 
şubelerı mıntakalarında da tatbik edile
cektir. 

2.- Eminönü Belediye şubesi içinde Val-
dehanı iskelesinden yağ ıskelesine uzanan 
kıyıdaki hamal bölüklerile İpçiler, Asmaal
tı, Gazciler ve Çiçekpazarı hamal bölükleri 
ve Galata cihetinde Y ağkapanı iskelesi ha
mal bölügü mıntakalarında, bu sahalar için-

i de kalmak ve hiç bir suretle dışarı çıkma
mak şartile 1 Eylfıl 1937 tarihine kadar ar
kalık kullanılmasına müsaade edilıniştir. 
Bu tarihten itibaren bu sahalar içinde de el 
arabaları veya diğer nakil vasıtaları kulla
nılacaktır. 

3.- Taşıma maksadile küfecilik yapılma
sına muvakkaten izin verilmiştir. Şu kadar 
ki bu taşıma usulünden münhasıren küçük 
hacimde zati eşya ve ev eşyasile Havayici 
zaruriye taşınması için istifade edilecektir. 
Hiç bir küfeye elli kilodan fazla yük :conma
yacağı gibi konacak eşyada gerek ~ üksek
lik ve gerek genişlik bakımından küfeleri 
onbeş santimden fazla geçmiyecektir. Bavul 
ve çanta gibi zati eşya ile çiçek ve fidan
lar bu son kayıttan İ::il.İsna edilmiş' i 

4.- İskelerde deniz vasıtalarından kara 
vasıtalarına yükleme ve boşaltma işlerile ka
ra vasıtalarından mağazalara ve hanlara bo
şaltma ve buralardan kara vasıtalarına yük
lçme işlerinde arkalık kullanılması şimdilik 
caizdir. 

5.- Şehrin muhtelif mıntakalarında bulu
nan ve ~raba, kamyon ve kamyonet gibi va
sıtaların ışlemesine müsait olmıyan dar ve dik 
yokuşlarda nakliyat için arkalık kullanılabi
lir· Ancak bu nevi eşyanın yokuşların başına 
kadar araba ve yahut kamyonla taşınmış ol
ması lazım geldiği gibi taşınacak her parça yü
kün yetmişbeş kilodan fazla olması caiz de
yildir. 
· 6.- Her türlü deniz vasıtalarından yalnız 

kıyılara kadar kömür, kum ve tuğla ve çakıl 
ve kereste taşınmasında arkalık kullanılması
na izin verilmiştir. 

7.- Bu tenbihler şimdi1ik seyyar satıcılar 
hakkında tatbik olunmayacaktır. 

(B.) ( 4378) 700 

a) MÜNAKASALAR 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Manisa Tümen Sahnalma Komisyonundan : 

- Manisa merkezindeki kıtaat ve mües.sesat ihtiyacı için 

257.600 kilo kuru ot münakasaya konulmuştur. 
2 - Münakaaaaı kapalı zarf uıulu iledir. 
3 - Şartnamesi Manisada tümen satın alma komisyonundan 

parasız alınacaktır. 



Sayfa 2 

Müteferrik 

Mamak parke taşı: 300,000 adet Yahşihan 
parke taşı: 100.000 adet 

Döküm malzemesi: 26 kalem 
Platforma: 1000 adet 
Ya~lı boya: 300 k. - lama demiri: 5000 k. • 

çubuk demiri: 6000 le. • çivi: 200 k. • cide· 
ne , taban ağaoı, kol ağacı v.s . 

Kom ple ebonit kutu yapıştırma aparesi: 1 ad. 
teferruat: 13 kalem 

b) Müzayedeler 
Müstamel tonga makinası: 55 adet 

pu:. 

aç. elts . 4060 -
pa:ı . 7380 -
aç . eka. - -

aç. eks. 700 -

4 İhalesi 30-7-~37 cuma günü saat 17 tle Maniaada tümen 1 

304 50 
553 50 

52 50 

MONAKASA GAZETESi 

Ankara Belediyesi 

Milli Müdafaa Vekaleti SAK 
lnlıis. U. Müd. 
lıtaobu' Beleciyeıi 

D. D. yolları 

İzmir inhisarlar Başmüd. 

Selçuk Muhtarlığından : 

23-7-37 10 30 

3 -9-37 11 -
6 8·37 14 -

S-8-37 14 -

26-7-37 10 -

17-7-37 den itibaren 
bir ay 

utan alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muhamman bedeli kiloıu 3 keruş 50 santim ve 

kat teminarı 677 liradır. 

muvak· 1 Selçuk köyünde 4000 metro murabbaa yol ve puar yerinin 

6 - İlk taksit 2 teşrin 937 den itibaren alınacaktır. 
• • • 

1000 k . zeytin yatı ve 800 k. 
İstanbul Vakıflar ilanlarına. 

* . ... 
tereyağı alınacaktır. Bak 

698178 kilo arpa alınacaktır. Bak : İstanbul Be~ediyesi ilanla· 
rına . 

İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

fıtanbul Telefon Direktörlüğünden : 
Telefon tebekeıinde yapılacak tevaiat ve tamirat miisuebetile 

lıtanhul Vilayet hudutlara dahilinde 31·5-938 tarihine kadar va
pılmuı İCllb edecek tahminen 800 m2 parke, 900 m2 adi lcaldıram, 
40 m2 ufalt, 100 m2 şose Yf! 20 metro murabbaı çimento kaldırım 
tamiratı itleri açık ekıiltnıiye konulmutlur. ELuiltme.i 4-8-937 
tarihinde uat 15 te Müdürlüğümüz merkez binasındaki Ahın 
Satım Komiıyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 800 lira, 
muvakkat teminat 60 liradır. Şartnamelnri Levazım Dairemizdea 
her ıün para11z olarak alınabilir. İıteklilerin yukarıda yazılı 
srün ve 1aatte muvakkat teminatları ve bu işe yapabileceklerine 
dair Belediyece verilmiş ehliyet ve1ikalarile müracaatleri. 

Ankara Valiğinden: 
Ke,if bedeli 13300 liradan ibaret bulunan Şehir lokantHı in· 

taat ve tadilat iti kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Ekıiltme 2.8.37 pazarteıi günü saat 15,30 da Ankara vilayeti 

daimi encümeninde yapılacaidıt. İstekliler teklif mektublarını bir 
ticaret odası vesika1ı ve 1020 liralık muvakkat teminatlarını na· 
fıa vekaletinden aldıkları 937 senesine aid müteahhitlik ehliyet 
veıikalRrile birlikte ayni günde saat 14,30 da encümen riyasetine 
vermeleri. İstekliler ketif evrakile şartnameıinl nafıa mildürlü
tünde gözden geçırebilirler. 

• • • 
Keşif bedeli 31 ,513 lira 29 kuruştan ibaret bulunan 

kültür bakanlık civarında yapılacak 8 dükkan işi kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 5·8-937 perşembe giinU saat 15.30 da Ankara 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. İstekliler teklif 
mektublarmı Ticaret odası vesikası ve 2363 lira 50 ku· 
auşluk muvakkat teminatları Nafıa vekaletinden Rldıkları 
937 ıenesine aid müteahhidlik ehliyet vesikalariyle birlik
te aynı günde saat 14,30 da encümen riyasetine verme
leri. 

İstekliler keşif evrakiyle şartnamesini Nafıa müdürlü
ğünde gözden geçirebilirler. 

Sıvas İli Bayındırlık Direktörlüğllnden: 
Sıvas merkezinde yeniden yapılacak olan 5 dershaneli 

ve 46,563 lira 52 kuruş keşif bedelli ilk mektep inşaatı 

29.7.937 perşembe günü saat 14 te Sıvas Daimi vilayet 
encümeninde ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye konulmuıtur. İsteklilerin ihale günü saat 13e ka
dar teklif mektup} lrını mezur encilmene vermeleri lizım· 
dır. Muvakkat teminat 349.! lira 50 kuruştur. İsteklilerin 
bü işi yapabileceklerine dair ehliyet vesikası göstermesi 
ve bir defada 20 bin liraltk bina ve buna benzer iş yap
mıt olduklarını isbat eylemeleri meşruttur. 

İstanbul Nafıa MüdUrlilğünden 

5-8 93"' pertembe günü saat 14 te f.tanbulda Nafıa Müdilrlü 
tündü 998 lira ketif bedelli Erkek Öğretmen Okulu iıtinat tlu
varı intaatı açık ekıiltmeye konulmuttur. 

Mukavele, ekıiltme, bayındırlık itleri genel, huıull ve fenni 
tartnameleri, proje keşif huliuıile buna müteferri diğer evrak 
dairesinde rörülecektir. 

Muvakkat teminat 75 liradır. 
lıteldilerin en .az 500 liralık bu işe be~zer it yaptıtına dair 

göıt<:receti nıika ünrine Nafıa Müdürlütilnden almıt oldutu 
mütaıhhitlik ve ticaret odası vesikalarile gelmeleri. 

İzmir İl Daimi Encümenindt:n: 
Eksiltmeye konulan iş: lzmir-Urla-Çeı,me yolunun 40+000-
4'l+ 800 kilometreleri arasındaki şosenin esaslı onarılması. 

Açın tntarı: 4164 lira 72 kurut· 
Eksiltmenin yapılacağı yer. tarih, gün ve aaatı: 29 tem• 

muz 937 perşembe günü saat 11 de lI daimi encümeninde. 
Muvakkat teminatı 313 liradır. 

• • • 
Eksiltmeye konulan iş: Ödemişte Emmi oğlu okulunun 

ikmali inı,aatı. 

Açan tutarı: 7705 lira 55 kuruı. 
İhalenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saata: 29 temmuz 

937 perşembe günü saat 11 de İl daimi encümeninde· 
Muvakkat teminatı 573 liradır. 

tatla döşenmesi münakasaya konulmuş ve münakasa müddeti de 
12-7-937 tarihinden 27-7-937 tarihine kadar 15 gün olarak kabul 
edilmittir . 

iıtiyenlerin şartı öğrenmek ve pey sftrmek üzere Selçuk köy 
oduına müracaatları. 

Menemen Urbaylığından: 

Belediyeye aid sebze halı arkasındaki saba üıerinde İn· 
şaaı mukarrer 1578 lira 26 kurmş keşifli hangar inşası 
15-7-937 tarihinden itibaren onbeş gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme işi: 30 7 .937 cuma günü saat 15 de belediye 
dairesinde icra kılınacaktır. 

Salihli Urayından 
Salihli tehrinin inki4af aaha11nın 100 hektar miktarındaki 

yerinin hali hazır harıta11nı almak işi açık ekıiltmeye konulmuttur. 
Her hektarının bedeli muhammeni 5 liradır. ihale 29.7.937 

günü ıaat 11 de belediye encümeninde yapılacaktır. 

Nafıa Vekaletinden: 

Ekıi1tmeye konulan it iktisad vekaleti bahçe1i ihata divar
ları inşaatıdır. 

Keşif bedeli 4805 liradır. 
Eksiltme 2.8.937 tarihinde pazartesi günü 1aat 15 de Nafıa 

vekileti yapı itleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu oda· 
11nda açık ekıiltme usullle yapılacaktır. 

Eksiltme tartnameıi ve buna müteferri evrak 2-t kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğün.fen alınabilir. 

Ekıiltmeye girebilmek için taliblerin 360 lira 38 kuruşluk mu· 
vakkat teminat vermeıi ve reımi gazetenin 1.7.937 tarihli ve 
3645 1ayılı nüıhuında intiş:ır eden nafıa itlerine aid eksiltmelere 
ııirmek iıteyenlerden aranacak milteahhidlik vesika11 hakkındaki 
talimatnameye tevfikan yapı itleri umum müdürlüğünden alınmıt 
huıuıi ve1ika gltstermeıi lazımdır. 

Çorum Vilayetinden: 

Alaca kazasına bağlı Suludere köyünde tip 4 plln I04 
dairesinde 13 tek tip 6 - plan 106 - dairesinde 5 çift 
ki ceman 25 kargir evin kerestesi hariç olmak uzere di· 
ger malzemeye 15 gDn müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. Beher tek evin bedeli 213 lira 28 kuruş ve çift 
evin bedeli 365 lira 24 kuruş olup taliplerin tutar bedeli 
olan 4598 lira 84 kurufUD vüzde 7,5 maliyeye teslim ey· 
lemeleri. 

• • • 
Alaca merkezlerine plan ve şartnamesine göre yapıla

cak doksan göçmen evinin kereate•İ hariç elmak üzere 
18984 lira bedelle on beş gün müddetle eksiltmeye konul
muştur. Taliplerin depozitoları ve vesaiki ile müracaat 
etmel~ri. 

Gediz Belediye ReisJiğinden: 

Kuabada yapılacak fenni mezbaha 20 giln müddetle açık ek· 
ıiltmey• konmuftur. 

Bed•l ketif 3093 iiradır. Taliblerfn 27 temmuz 937 çartamba 
ııilnü uat 15 e kadar proje ve ketifnameleri ırörmek için bele
diye encümenine müracaatları ilan olunur. 

Edirne İskln Müdüriyetinden 

1 - 16-7-937 tarihine te1&düf eden cuma KÜnÜ kapalı zarf 
usulile ekıiltmiye konulan Edirne, UzunköprG, Meriç ve İpnlada 
Komiıyonca tenıib edilecek yerlerde yaptmlacak 390 adedi tek 
ve 112 acet çift olmak üzere ıöçmenevi intaatı 2490 uyılı 

kanunun 40 ncı madde1ine dayanılarak pazarlık ıuretile iltekli· 
ıine ihale edilecektir. 

2 - Yapılacak nin 50 adedi tehir tipi dit•rleri ise köy 
tipi olacaktır. 

3 - Bir aded tek tehir tipi riSçmen evi muhammen bedeli 
211 lira 56 kurut ve bir aded köy tipi göçmen evi m1'hammen 
bedeli 179 lira 74 kuruı, bir çift kÖJ tipi göçmen evi muham• 
men bddeli İH 322 lira 16 kuruttur. 

4 - Pazarlık ve ihale 26·7-937 tarihine teudtlf eden pazarte
ıi iÜnü .aat on bette Edirne fıkAn Müdüriyetinde müteşekkil 
Komisyon tar .ıfından yapılacaktır. 

5 - l4bu inıaat pazarlıkla toptan bir müteahhide ihale edile· 
ceti gibi icabı hale göre 2, 3 vesaire müteahhidlere de ayri ayrı 
verilebilir. 

6 - Şartnameyi rörmek istiyenler. Ankara, lıtanbul ve 
Edirne İıkin MüdQrHlklerine müracaat •tmeleri lhımdır. 

7 - 2490 aayılı kanun hükümleri•• ıöre pazarhja ittirak 
edeceklerin yukarıda yazılı muayy•n aaatten bir 1aat önce yüzde 
on bet kat'i temiaat akçelerile Edirne İıkin Müdüriyetinde mü
te9ekkil Komisyona müracaatları illa olunur. 
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Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 
Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 

1-Ankarada yapılmakta olan Motörlü Tayyare Mek· 
tebinia mefrutab eksiltmeye konulmuı,tur. 

2-Eksiltme 3 ağustos 937 sah günü saat 15te ya• 
pılacaktır 

3-Mefruşatın tahmini bedeli 32643 liradır. 
4-Muvakkat teminat 2448 liradır. 
5-Eksi!tme Ankarada Türk Hava Kurumu Merkez 

binasında yapılacaktır. 

6-Şartnameler Ankarada Türk Hava Kurumu Mer· 
kezinden, İstanbulda Hava Kurumu istanbul şubeıinden 
IO liraya alınacaktır. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Eşrefpaşa Hastanesi Sertababetinden: 

Hastanemizin 937 senesi ihtiyacı için yaptırılaaak olan 
400 lira muhammen kıymetli 65 kalem muhtelif cinste ev
rakı matbua 17-7-937 günlemecinden itibaren on beş gün 
miiddetle eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin 2 8·937 pa· 
zartesi günü saat dokuzdan on ikiye kadar vilayet encü
menine müracaatları ilan olunur. 

ı"t\ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
İzmir Belediyetlnden 

Nümunesi veçhile beheri 580 kuruttan 336 lira kırk kurut be
deli muhammenle yaptırılacak olan 58 adet yazlık ceketin açık 

ektiltrne ile ihalesi 23 temmuz 937 cuma iÜDÜne temdid edilmit· 
tir. Nümune ve şartname.ini glSrmek Gzere Başkiliplige iıtirak 

için de yirmi bet buçuk liralık muvakkat teminat makbuzu ile 
ıöylenen srün ve saatte encümene gelinir. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s 
Ankara Emniyet Müdürlüğünden 

Cinsi mikdarı beher litresi teminatı 

litre kurut un tim 
Benzin 15000 azı 

22000 çoğu 18 
İhale günü 4-8·937 çartamba uat 16 da. 

Lira Krt . 
297 
297 

Yukarıda mıktarı yazıla benzin 18-7-937 tarihinden 4-8-937 
tarihine kadar açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin teminat 
paruı, banka mektublariyle birlikte müdüriyette toplanan ko
miıyona göaterilen günü ve ıaatte gelmeleri. 

İktisat Vekaletinden : 
Makam otomobili için satın alınacağı evvelce ilin edil· 

miş olan 16,000 litre benzinin ihale gUnü olan 15 7.937 
tarihinde komisyona müracaat vaki olmadığından ihale 
arttırma ve eksiltme kanununun 43 üucü maddesine tev· 
fikan 28 7.937 tarihine tesadüf eden çarıamba günü saat 
ona tehir edilmiştir. 

Talihlerin o tarihte vekalet satm alma komiıyonuna 

müracaatları ilin olunur. 

l\\üteferrik 

Askeri Fabrikalar Sabnalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 1200 lira olan 1000 torba çi· 

merıto Salıpazarda Askeri Fabrikalar yollama binasında
ki ıatınalma komisyonunca açık eksiltmiye konulmuştur. 
İhale 3 ağustos 937 salı günü saat 14 tedir. Şartname 
hergün komiyonda görülebilir. İsteklilerin 90 lira ilk te
minatını Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzu vo 
2490 No. lı kanunun istediği vesaikle o gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları. ----

Zoniuldak Belediyesinden: 
Belediye için bir et, bir ölü nakline mahsus iki aded 

çıplak kamyon şaşesinin biri Zonıu1dakta diğeri İstanbul· 
da teslimi -4200 lira muhammen bedelle açık eksiltmiyo 
konulmuştur. Eksiltme 26.7.937 puarteıi güatt saat 15 te 
Zonguldak Belediye binuında toplanacak Belediye Encü· 
meninde yapılacaktır. Muvakkat teminat 315 liradır. 

Şartnameler iıtanbul Ye Zonguldak Belediyelerinden 
parasız olarak alınabilir. ----

Devlet Demiryolları 9 cu İşletme Direktörlüğünden: 
Muhammen bedeli 3300 lira olan 150 · ton çimento 

5 .8.937 tarihinde saat 15,30 da pazarlıkla Sirkecide Q. cıJ 
işletme binaaında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 27 4,5 liralık muvakkat te
minatla kanunun tayin ettiği Yes'kaları, reamI gazetenin 
7.5.936 tarih ve 3297 No. lı nüshasında intişar etmiş ol•? 
talimatname dairesinde alınmıı veıika ve tekliflerini aynı 
gün saat 14,30 ya kadar itletme binasındaki komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraıaı: olarak Ankarada malzeme daire" 
sinden ve Sirkecide iıletme komisyonundan daiablmaktadıt• 

Devlet Demir Yollları Satınalma Komisyonundan : . 
Muhammen bedeli 154, 322 lira olan vagon cer tertı• 

batı ve fren teçhizatı malzemesi 2-9-1937 perşeaıb' 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankara ldar' 
binatında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenler 8966, 1 O liralık muvakkat t~" 
minatla kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazeteıı•: 
7-5-936 gün ve 3297 veya 1-7-937 T. ve 3645 ou111ar• 

.. 
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İnhisarlar U. Müdürlüğünde;! 
1-Şartnamesi mucibince muhtelif cin9 ve eb'atta 

6991 O adet nihayetsiz şerit pazarlıkla satın alınacaktır. 
2-Pazarlık 23.7.937 tarihine rasthyan cuma günü saat 

15 de Kabataşta Levaztm ve Mübayaat Şubesindeki· 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. 4018 641 4-4 

• * • 
1 - 25000 kilo toz sigara makine kolası 

J 0000 kilo Nişasta kolası şartnamelerine göre pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 26-7-937 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 14de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (4084) 652 3-4 

ı lstanbul Vakıflar DirektörlügUnden: -----
Muhammen 

Cinıi Mikdarı 

kilo 
1000 

İlk 
Teminat 

Lira Krt• 

bedeli İhale günü 

46 50 Zeytmyağı 
Krt· 
62 2·8·937 paz:arte1i 1aat 

15 de. 

Tereyağı 800 60 100 ,, " n 

Gureba Hastahanesine lüzumu olan yukarda cins ve mikdarı 
yazılı yağlar ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. ihaleleri 
yukarda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü Binuında 
toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri her gün Leva· 
zım Kaleminde rörülebilir. (4221) 695 

nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon ReisHkine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 772 kuruş Ankara ve Haydarpaşa vezne· 
lerinde satılmaktadır. 

* • • 
Muhammen bedeli 7700 lira olan 28 aded işçi mesai 

kontrol saati 2-9·937 kerşembe günü saat 15 te kapalı 
zarf usulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler 577,50 liralık muvakkat temi
natı kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 
7 -5-936 gün ve 3297 veya 1 ·7-937 gün 3645 na maralı 
nüshalarında intişar etmiş olan talimatnameler dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar 
Kokisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malıeme Daire· 
ıinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden 

dağıtılmaktadır. 
• • • 

Mmhammen bedeli 13.000 lira olan 130 aded vagon 
örtüsü 3.9. l 937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare 9inasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 975 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği veıikaları, resmi gazetenin 
7.5.936 G. 3297 veya 1-7-1937 3645 No. lı nüshalarında 
intişar etmiş olaa talimatnameler dairesinde alınmış vesi
ka ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kasar Komisyon 
reisliiine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankaruda Malzeme daire
sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliiinden da
ğıtılmaktadır. 

Ankara Belediyesinden : 
Yapılacak yollar için alınacak 300 bin Mamak ve ci

varı parke tatı 23 temmuz 937 cuma günü saat on bu
çukta beledediye encümeninde pazarlıkla alınacağmdan 
isteklilerin belediyeye müracaatları. 

"' • • 
Yapılacak yollar için alınacak 100 bia Y ahıihan par· 

ko ta!jiı 23 temmuz 937 cuma günü ıaat on buçukta be1;
diye encümeninde pazarlıkla alınacağından isteklilerin 
belediyeye müracaatları. 

M. M. V. Satıaalma Komiıyooundan: 
Hepsine biçilen ederi 4060 lira olan 26 kalem döklm malz:~ 

meıi mllleahhid nam ve heaabına açık ekıiltme ile satın alına
caktır. 

Ekailtmesi 3 eylul 937 cuma 1rünil Hat 11 dedir. 
İlk teminat 304 lira 50 kuruttur. Şartnameıi paraeız olarak 

M. M. V. 1atınalma komiıyooundan ahnır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
Harp okulunda mevcud 30 adet mahruti çadır 21.9.937 çar

Şarnba i'Onü şaat 11 de pazarlıkla tamir ettirilecektir. 
.. Çbadırları görmek isteyenler harb okulu levazımına müracaatla 

ıore ilirler. 

lıteklilerin yazılı gün ve natte Ankara Levazım lmirliti H• 

tınalrna korniıyonuna geimeleri. 

• • • 
1 

Larna demiri, çubuk demir, cıvata, pul poyra, kol ataç v. ı . 
• ınacaktır. Bak : lıtanbul Belediye1i ilialarına. 

MÜNAKASA GAZETESi Sayfa .1 
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Fabrika unu: 250 t. (Midyat Ask. SAK) No. 391 
Sade yağ: 24100 k. (Burnava Ask. SAK) No. 391 
Çizme: 1256 çift (Gümük Muh. Cen. Kom.) No. 391 
Tereyağ: 50 t. (Kırklareli Tümen) No. 387 

Keşif bedeli 725 lira 69 kuruş olan Flory ada soyun· 
ma kabinelerine telli demir çerçeve, elbise askısı ve 
tampon ko 1ması pazarhğa konulmuştur. Keşif evrakı ve 
şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan başlıca Belediye Fen 
işleri müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet vesikasile 
54 lira 43 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 22-7 -937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. 697 (4374) 

• * • 
Belediye müesseselerile temizlik hayvanları için lüıu· 

mu olan 698178 kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Bir kilo arpaya 4 kuruş 60 santim fiat konul
muştur. Eksiltme 5 8 ·937 perşembe günil saat 15 de Dai
mi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi levazım müdür· 
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı 
vesika ve 2408 lira 71 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber teklif mektublarını havi kapalı 
zarflarını yukarda yazılı günde saat t 4 de kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. Bu aaattan ıonra verilecek zarf-
lar kabul olunmaz. (B.) (4375) 698 

300 kilo 

5000 ,, 
600 
200 " 
50 metre 

5000 adet 

5000 " 
150 ,, 

900 " 
100 " 
250 ,, 

100 " 
400 il 

8000 '' 
2500 " 

gırı yağlı boya 

lama demiri 
çubuk demirt 
çivi 

. "' • 
Beherinin 
Muhammen 

bedeli 
50 k. 

13 
13 
20 

ferit destere 
cıvata 

metresi 36 

pul 
poyra 

400x24x2 cidene 
400X 1 O x 1 O taban aiacı 
S 8 kol ağacı 
400X4X28 gürgen ağacı 

Başlık 
Parmak 
ispit 

4 
l 

65 

1 IO k. 
140 
50 

160 -60 
6 

12 

J 

1 

f 

ilk 
teminatı 

ti 25 

85 01 

106 13 

~ 75 15 

Yukarda mikdarile beherinin muhammen bedelleri 
yazılı bulunan ve Balat atölyesine lüzumu olan dört muh· 
telif malzf:me ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şart
nameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
No.h kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 5.8.937 perşem
be gtinü saat 14 de Daimi Encümende bulunmahdırlar. 

• • * 
4376 699 

Tifo hutalığına karşı yapılmakta olan mucadele icabı, 
gıda maddeleri satan seyyar ; sabit bilcümle esnafın 7 
Ağustos 937 akşamına kadar Belediye aşı istasyonlarında 
tifo aşısı ile aşılanmaları lazim gelmektedir. 

Umumi sıhhata tealluk eden bu meseleye ehemmiyet 
vermiyerek tifo aşılarını yaptırmamış olan ve aşılandıktan 
sonra alacakları aşı vesikalarını ibraz etmiyen bu gibi 
eınafların san'atlarının icrasına müsaade edilmiyeceği 
ve bu vesaikı yanlarında veya mensup bulundukları mü· 
esselerinde bulundurmaia mecbur oldukları ilan olunur. 

B. 4379 701 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeer hakkında 

:-=:· MUHTİRA __ _ 
Çarşamba 21-7-937 

Gümüt kumu: 10 t. (Aık. Fabr.) No. 393 
Matra: 6000 ad. (jandr. Genel Komut.) No. 393 
Yulaf: 280 t. (İıt. Komut.) No. 393 
Kuru ıoğan: 12 t. ve 19 t. (Vize Aık. SAK) No. 397 
Ali Baba tuzlaaı anbar zeminine grobeton yapılmuı ve sıva ba· 

dana gibi tamirat (Ank. fob. Başmüd.) No. 397 
Elaz:iz mrk. ıröçmen evleri inıaatı: 14 tek ve 17 çift (Elaziz lık. 

Dir.) No. 397 
Kuru ot: 35 t. '(Tekirdağ Vil. Daimi Ene.) No. 399 
•Odun: 1565 t. (Vize Aık. SAK) No. 401 
E.ki harflerle pedalin hurda demir 1175 k. (Kocaeli Vil.) No. 401 
Sadeyaiı: 60 t. (Lüleburgaz: Tümeni) No. 401 
Man~al kömürü: 54.J()() k. (Ank. Lvz.) No. 40'2 
Pamuk çorap: 7306 çift · yün çorap: 7306 çift (Gümr. Muhaf. 

Genel Komut.) No. 39'2 
Kuru ot: 800 t. (Kırklareli Tümeni) No. 391 
Çamatır: 7306 takım (Gümr. Muha~. Gen. Komut·) No. 391 
Sıhhiye müdürlüK"ü ıiğnak inşaatı (lıt. Nafıa Müd.) No. 391 
Meşe kömürü: 47 t. (Ank. Aık. Fabr.) No. 392 
Motorin: 20-30 t. (lıt. Deni7(Tic. Müd.) No. 394 
•Gilbre: 250 araba (İıt. Komut.) .:\! 394 
Gümrük müdilrlüğü binall tamiri (Samaun Nafıa Müd.) .~! 395 
Sıa-ır eti: 20 t. (Tophane Lvz.) No. 395 
Göçmen evleri inşaatı: 197 adet (Yozgat Vil. İık. Dir.) No· 396 
Odun ve mangal kömürü ve zeylin yat (lat. Sıhhat ve içtima 

Muav.) 405 
Aydtnreiı gemisinin tamiri (Deniz Lvz.) 405 

Hükumet Konağı inşaatı (Erzurum Nafıa direk.) No. 39~ 
Otomatik pompa ile Şalter l d. (Biğa Belediyesi) No. 394 
Büyük kasa, el arabası ve hurda döküm (D. D. Yollnrı) 394 
Anahtar, musluk, kilid v. s. (D. O. Yolları) No. 39.:l 
Fabrika unu: 250 (Bitliı Ask. SAK) No. 394 
Yün foneli, ekmek çantası, mahmuz ve tevhit semeri (Gümrük 

Muhafaza Gen. Komutanlığı) No. 394 
Ekmek, sığır eti, pirinç, tuz v. s. (ist. Yüksek Oğretmen Oku-

lu) No. 395 
Urlada ilk okul binası inıaatı (İzmir Villyeti) No. 396 
lzmir·Menemen yolunun arasında şose tamiri (İzmir' Vilayeti) N.396 
Kuru ot ve odun (Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu) No: 405 
izmir·Menemen-Bergama yolunun şose tamiri (İımir Vil.) No. 396 
Göçmen evleri inşaatı (Yozgat Vilayeti) No. 396 
izmitte tesis edilecek selüloz fabrikası 1 inci kısım inşaatı (Sumer 

Bank Gen. Dir.) No. 396 
Kitap bastırılması ve 500 linyit için kağıt (ist Deniz Tic. Mekt. 

Dir.) No. 396 
Şeker: 40 t. (Ankara Lvz.) No. 396 
Patateı: 4~ t. (Ankara L·:z.) No. 396 
Yulaf: 20000 k. (Sıvas Baytar Dir.) No. 397 
Un, makarna, şehriye v. s. (Sult nnhmed Erkek San'nt Okulu) 

No. 397 
l~önü okulu tamiri (Ankara Vilayeti) No. 398 
Kızılcahamam yatı okulu tamiri (Ankara Vil.) No. 398 
Çubuk okulu tamiri (Ankara Vil.) No. 397 
ihata dıvarı inşaatı (İzmir Vil.) No. 400 
Yenihayat okulu tamiri \Ankara Vil.) No. 400 
İltekin okulu tamiri (Ankara Vil.) No. 400 
Perçin çiviai ve somun (D. D. yolları) No. 402 
Yulaf, a. pa ve ot (İzmir Veteriner Dir.) No. 402 

Cuma 23-7-1937 

Tutya elektrolit: 70 t. (Ask. Fabr.) .M 367 
Tezgah boru uçları için (D. D. yolları) .\! 367 
Mukavva: 5 t. (Ask. Fabr.) .1'\! 367 
Elektrik makineleri, bagaj arabaları v.s. (O. D. yolları) \: 367 
Çantahk bez (Ask. Fabr.) .\'; 393 
Sığır eti: 175 t. (Bursa Ask. SAK) .1\'! 394 
Odun, kömür ve erzak (fst. Öğretmen Okulu Dir. .Y 395 
Asit sülfürik (İst. PTT Dir.) .Y 398 
Erzak ve ıebze (Kadıköy Vakf. Dir.) :'\! 398 
Beyaz: ve kaşar peynir (Tophane Lvz.) .\' 397 
Odun: 475 t. (Tophane Lvz.) .'\! 397 
Maden kömürü: 50 t. (Ankara Lvz.) .\° 397 
Nihayetsiz: şerit (inhis. U. Müd.) .\! 397 

·Odun: 918 t. (Ankara Lvz.) ~\! 402 
Ateş tutlası (D. O. yolları) .\: 405 
Tereyaj'ı: 9 t. (Afyon Kor SAK) ~\~ 406 
2 ilk okul binalar! tamiri (l11t. Beled.) .Y 404 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir, 
Hamiş: "No.,, işareti ilam havi ga~ temizin sayısını gö t rir. 

(Suite de la 4eme page) 

Reparation a l'eco'e lneunu (Vilayet Anlcara) No 398 
Reparation İl l'ecole interne Kizildjnh:ım:ım (Vilayet Ankara) N. 3 
Lnit et yoghourt (Com. Ach. Ec. des Arts iı Sultan Ahmed) N. 3 
Sel, oignoins, oeufı, pommes de terre ete. (Com. Ach. Ec. d 

Arts iı Sultan Ahmed) No 397 
s~von, builc et olives (Com. Ach. Ec. des Art iı Sultan Ahme 

No 397 
Foin et bois (Lig-ue pour protcction de cnfants) ~\: 405 
Reparation a l'ecole tchoubouk (Vilayet Ankara) .Y 397 
Reparation de chaussee ı route lzmir·Berga.na-Mencmen (Com. Per 

Vılayet lzmir) .:\~ 400 

Aff
1
aire de nivellement et construction d'un mur de soutcnement 

_l lnsti~ut ?e 1j~unes filles (Cam. Perm. Vilayet lzmir) .Y 400 
R~parat'.on ~ l .~cole Y enıhayat (Vilayet Ankara) No 400 
Reparatıon a l ecole lltekin (Vilayet Ankara) No 400 
Clous (Ch. de Fer F.tat) No 402 

Foin, org-e et h~rbe (Dir. Veterinaire lzmir) No 404 

Vendredi 23 Juillet 1937 

Zino clectrolytique : 70 t. (Fabriquos Militaıres) 
Etabli pour rctrecir les pointes de tuyaux : 1 p. (Cbemins de 

Etat) ~\~ 367 
Carton : 5 t. (Fabriques Militaires) No 367 
Machine eleetrique pour meche iı mainı- Voiture pour baga 

(Ohemins de Fer Etat) No 367 
Toile pour sacs (Fabriques Militaires) No 393 
Viande de boeuf : 175 t. (Com. Ach. Militaires Brouue) No 394 
Boiı, houille, charbon (Ecole Normale lıtanbul) No 395 
Acide ıulfurique (Direction P. T. T. lstanbul) No 396 
Diveraeı proviıionı (Dir. Vakoufs Kadikeuy) No 396 
Fromarc blanc ld. "Kac:ber,, (lntend:ınce Tophane) No 397 
Boiı : 475 t. (lntendance Tophane) No 397 
Houille : 150 tonnes (lntendance Ankara) No 397 
Beurre : 24,1 t.) (Div. Bumava) No 401 
Boiı : 918 t . (lntendance Ankara) No 402 
BriEtues refractairu : 2000 p. (Cbemins de Fer Etat) .\\! 405 
Beurre : 9 t. (Corps Armee Afion) J\! 406 
Reparation de deux ecolea (Municipnlite lstanbul) .\~ 406 

• Les aateriıqueı indiquent une venle par voie de surcncbere. 

N. B.- Leı Nos indiqucs en regard deı ıırticles sont ceux d 
ournal danı lequel l'aviı :ı paru. 

imtiyaz sahibi ve yazı qlcri 
Direktörii: lamail Girit 

Baııldı·ı yer: ARTUN Bası 
G ı. Billur 50kak No. ı 
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Pour la Publicite ı'adre11er 

ıi l' Adminiıtration 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eıtimatif 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Charreı 

Jours 

Conıtruction-Reparation- Trav: Publics Matcriel de Const:ruction-Cartographie 

Achevement de la construction de l'ecole Eude- Publique 7705 573 ViJayet Iımir 29 7-37 
miche 

Pavage de 4000 m2 de chaussee 
Prcıentation carte acluelle de Salilıli: 100 lıectares 
Conıtruction d'un mur de soutenement au bati· 

ment du Mıniıtere de l'Economie (calı. eh. P .24). 
Reparation de la chaussee s route lzmir-Ourla 

Tcheclıme 

Conıtruction d'un lıangar 
Conıtruction maisons pour immigres en maçonııe· 

rie : 25 pieces 
Construclion des maisonı pour immigrcs en ma· 

çonnerie : 90 pieceı 
:onstruction d'un abattoir 
~eparation de 30 tentu coniques 
)iverses installa• ions aux cabineıı de Floria tels 

que grill~s tampons ete. 
:ouverture en plomb de la toiture du Kiosk des 

Affaires Etrangeres et reparation des murs 
>reıentatıon carte actuelle de la ville Buniane (ııj.) 
Jadigeonnage et reparation nu bitiment de 1 'Uni· 

versite 
:onstruction des maisons pour immigrcs : 100 p. 
:onıtruction maiaona pour im.ıniereı en maçonne· 

rie : 166 ıimples et 167 doubles 
:onıtruction des ı.naisona pour immigres en ma· 

çonnerie : 410 pieces 
:onslruction maisons pour imsıi~res : 5 ıimples 5 

doubles 25 simples 24 doubles 14 simples 15 
doubles. 

:onstruction des ma isons pour im mi gres dans di
vers villaieB (aj.). 

:oncours du projet du Palais Municipal 
:onstruction deı maiıons pour immigrcs: 24 J sim· 
plcı et 281 doubles (aj.). 

1relientaıion du projet pour la construcrion de la· 
brique de rlace pour l'abaltoir d'f.dirne (aj.). 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-T apisserie ete. 

\meublcmcnt İt l'ecole d'aviation (cah. eh. L. 10) 

>roduits Chimiques et Pharmace utiques 
natruments Sanitaires - F ourniture pr. Hôp. 

Publ : tfııe 

" 

,, 

,, 
" 

Publique 

" Gre a gre 

Pli cach. 

Publique 

" 

5 l'hec. 
480~ -

4164 72 

1578 26 
4598 84 

18994 

3093 

725 69 

7639 9 

3278 67 

Pli cach. 632,77 la p . 
,, 246160 63 

,, 202254 26 

" 
48932 66 

Gre a gre 

2000 

360,38 

313 

54 43 

572 93 

246 -

4413 85 
13568 -

11362 71 

3669 95 

Pli caclı . 316 et 565 la p. 

30 

32643 2448 -

:arbonale de soude : 30000 kilos Pu'Jlique 4500 - 337 50 

iabillement - Chaussures 

aquettes d'ete : 58 pieces (aj ). 
4orceaux de toile : 8 tonnes 

Tiaaua - Cuirs. 

:ombustible - Carburant-Huiles 

ıenzine : 15000-22000 litres 
lenzine pour auto : 16000 litres (aj.). 
ıeazine : 420 bidona 

~lectricite-Gaz-Chauffage Central 
Jnatallation et Materiel) 
~ticles clectriques : 9 lots 

rravaux d'lmprimerie-Papeterie 

npre11ion des regiıtres 

ıoia de Construction, Planclıes Poteaux ete. 

:ontre·plüquu : 600 piecı:s 

)ivera 
'aveı mamak: 300000 p.· ld. Yachchihan: 100000 
4ateriel de fonderie : 26 lots 
:ouleur lame en fu, clous, boulonı, bras d'arbre 

ete. 
'latu·formes : 1000 pieces 

rovisions 

oın : 257600 ltilos 
)rre : 698178 kilos 

luile d'olives : 1000 kiloa- Beurre 800 kilos 

B) Adjudications a la surenchere 
lachines usar~eı : 55 pieces 

Publique 

Publique 

Publique 

Publique 

Publique 

Gre a ıre 
Publique 

" 
Gre a i'e 

Pli cach 
,, 

33b ~o 

0, 18 lal. 

1332 45 

1696 50 

400 -

992 97 

4060 -

7380 

0,62 et 1 le k. 

25 50 

297 

99 93 

127 25 

74 48 

304 50 

553 -

677 -
2408 71 

.f 6 60 

Maire Seltchouk 
Municipalite Salihli 
Ministere Travaux PulıHcs 

Vilayet lzmir 

27.7.37 
29-7-37 
2-8-37 

29-7-37 

Municipalite Menemene 
Vilayet Tchoroum 

30 7.37 
Dans 15 jours 

,, 

Munlcipalite Guediz 
Com. Ach. lntendance Ankara 

{
Com. Perm. Municipalite lslanbul 
Oir. Econom. ,, ,, 

Minislere deı Aff aireıı Etrangeres 

Municipalite Buniane 
Com. Ach. Üniversite lstanbul 

Vılayet Ankara 

" Sivas 

,, 

Com. Ach. Sanıtaire Aydin 

" 
'28·1·37 
21-7·37 
22-7-37 

3·8-37 

28-7-37 
5·8-37 

4-8·37 
2-8-37 

2-8-37 

9-8-37 

Oir. !.tablissement lmmig. Edirne et Ist. '26-7-37 

Municipaliie lzmir 
Vilayet Ka"iseri 

Dans -4 mois 
'28-7-37 

Municipalite Edirne 27-7-37 

Liıue G 'nPrale d' Aviation 3·8-37 

I Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpacha 5-8-37 

Municiptlite Izmir 
Com. Ach. lntend. Marit. K.pacha 

Oirection Surete Ankara 
Ministere f.conomie 
Ministare des Affaires lnterieurea 

1 Com. E.xpl. Ch. Fer Etat H.pacha 

23-7-37 
Jusqu'au 

4-8-37 
28·7-37 

4-8<i7 

5·8·37 

Chef Medecin Hôp. Echrefpacha lzmir 2-8-37 

1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpacha 

Municipalitc Ankara 
Com. Ach. \tin. Def. Nat. Ankara. 

{ 
Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Oir. Ecenomat n ,, 

Com. Ach. Econom. Monop. Ktache. 

Com. Ach. Division Manissa 

{ 
Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Dir. Econom. n " 

Direction V ~koufs lstanbul 

5 8-37 

23-7-37 
3-9-37 
5-8·37 

30-7-37 
5-8-37 

2 8-37 

Dir. Monopolu lzmir Danı un mois 

Heure 

11 

11 
16 

l1 

15 -

15 
11 
14 

16 

14 -
15 -

15 
15 

15 

15 

15 

15 -

15 -

15 -

10 -

16 -
10 -
15 30 

10 -

12 -

10 

10 30 
11 
14 

14 

17 
15 -

15 

----- - - -
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ADMINISTRA l 101'4 

Yoghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse Telegnphique: 
l•lanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours ıuivants) 

Mercredi 21 Juillet 1937 

Cuivre eledrolytique : 230 t. (Dir. Gen. Fabriques Milit.) ·'~ 361 
Oleum de 1 4-200 t. de 105 : 200 t. (Dir. Gen. Fabriques Milit.) 

.\! 361 
lnstallation electrique a la ville de Manissa (Union Flectrique de la 

Ville Mıınissa) .\; 385 
Foin : 800 t. (Division Kirklareli) .\'. 387) 
Paille : 600 t. (Div;sion Kirklareli) .Y 387 
Motorine : 70 t. (Mun. Bandirma) .\; 389 
Huile pour machine : 3 t. (Mun. Bandirma) S 389 
Foin : 280 t. (Com. Istanbul) .\? 389 
Viande de mcuton : 5000 k. (Division Vize) .\' 390 
Circs pour centinelles : 1340 p. (Min. Def. Nationale Ank.) X 393 
Sable d'argent : 10 t. (D. Gen. Fab. Militaires) .\! 393 
C.ourdes : 6000 p. (Comm. G. Gendarm. Ankara) .\• 393 
Foin : 280 t. (Comm. Iıtanbnl) .\! 393 
Oignons : 12 t. et 19 t. (Division Vi:ı.e) .\: 397 
Crepessage et badigeonnage et gros beton au rcz de chaussees deı 

salines Ali Baba (Dir. Monopoles Ankara) .Y 397 
Conslruction mai:ıons pour immigres en maçonnerie 74 simples el 

17 doubles (Dir. Etablissement lmmigreı Elaziz) .\" 397 
Foin : 35 t. (Com. Perm. Vilayet Tekirdagh) .\~ 399 
Bois : 1565 t. (Com. Ach. Mılitaires Vize) ,\' 401 
* Machine pedale et autres (Com. Perm. Vilayet Kodjaeli) .\! 40 l 
Beurre frais : 60 t. (Division Lulebourgaz) .\: 401 
Charbon de boiı : 54300 k. (Intendance Ankara) .\! 402 
Chaussettes en coton : 7306 paires- Jd. en laine : 7306 paireı 

(Command. Gen. Surveillance Douane lstanbul) .\! 392 
Charb"'n de bo:s : 47 t. (D. G. Fabrique Mil. Ankara) .,: 392 
Conılruction au bitiment de l'office sanitaire (Trav. Publique it.tan· 

bu\) X 391 
Linıerie : 7306 p. (Comm. Gen. Surveillance Douanes lstanbul) 

.\! 391 
Motorine : 2030 t. (Dir. Commerce Maritime lslanbul) .\: 394 
• Fumier : 250 voitures (Comm. lst. Findikli) ~\: 394 
Reparation du bitiment de la douane (Dir. Travaux Publics Sam· 

soun) .\: 395 
Viande de boeuf : 20 t. (lntend. lstanbul Tophane) .\~ 395 
Construction maison en maçonnerie pour immigrcı : 197 pieces (Vi

layet Yozgad) .\: 396 
Fromage, savon, bois (Ministere Hyg. Assistance Sociale) No 403 
Reparation du bateau "Aydinex,, (lntendance Marine) No 405 

Jeudi 22 Juillet 1937 

Farine de minoterie: ' 250 t. (Com. Ach. Milit. Midyate) No. 391 
Beurre frais: 24100 k. (Milit. Burnava) No. 391 
Botteı: 1256 paireı (Com. Ach. Comman. Gen. Surv. Douan lst.) 

No. 391 
Beurre: 50 t. (Divis. Kuklareli) No. 387 
Construction konak gouvernemental a ispir (Dir. Trav. Publ. Erze· 

roum) No. 394 
Pompe ele\!trique avec chalter otomatique (pr. abattoir) 1 p. (Muni· 

cip. Biga) No. 394 
Coffre-fort petits: 26 p. (Ch. de fer Etat Haydarpacha) No. 394 
Fonte: 100 t. (Ch. de fer Etat Haydarpacha) No. 394 
Charette iı main en fer: 150 p. (Ch. de fer Etat Haydarpacha)S·394 
Appareils pr. extinction tels que: cles pr. robinets d'incendic, mar• 

teaux, cadenas, ete. : 10 lots (Ch. de fer Etat H. pacha) No. 394 
Farine de minoterie: 250 t. (Com. Ach. lfülia) No. 394 
Flanelles en laine: 198 p. (Com. Ach. Comm. G. Surv. Douane lıt.) 

No. 395 
Saca pr. pain: 1639 p. (Com. Aclı. Comm. G. Surv. Douan. lst.) 

.\! 395 
Eperon avec courroie: 1256 p. (Com. Ach. Comm. G. Surv. Doua· 

ne }9t.) No. 395 
Harnais: 3!) p. (Com. Ach. Comm. G. Suv. Douane Ist.) No. 395 
Pain: 17 t. · viande: 9 t. - riz, ıel, fromage, oeufs et autres provi· 

siona: 15 lotı (Com. Ach. Ec. Sup. Nor. lst.) No. 395 
Construction d'une ecole primaire a Ourla (Com. Perm. Vil. Izmir) 

No. 396 
Rcparation de chaussee s route lzmir-Mcnemen·Bergama (Com. Vil. 

Perm. lzırıir( No. 396 
Construction maison en maçonnerie pr. immigrcs au vilayet de Yoz· 

gal (Vil. Yozgad) No. 396 
Construction de 1:ı 1 ere partie de la fabrique de sellulose a lzmit 

(Dir. G. Sumer Bank) No. 396 
lmpreısion de \ivreı: 25000 p. • desıin et autre İl l'interieur de 

40000-50000 liYres • papier pr. 500 dictionnaire• - reliıare de 3000 
livres (Dir. Ec. de Commerce Maritime) No. 396 

Sucre: 40 t. (Com. Adı. lııtend. Ankara) No. 396 
Poınmes de terre : 45 t. (Com. Ach. lntendance Ankara} fi! 396 
Foin : 20000 k.. (Dir. Veterinaire Sivas) .\; 397 
Farine : 1800 k.- Macaronie : 1200 it - Pite pour soupe : 100 k. 

ele. (Ecole des Artı a Sultan Ahmed) No 397 
Riz, pois chiches, figueı, raistnı secs, ete. (Com. Ach. Ec. de• 

Arts a Sultan Ahmed) No 397 

(Lire la suite en 3me pare) 


