
ikinci Sene No. 409 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 n 850 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketler için 

l'..! aylığı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmimakbuz mukabili olma
yan tediyat makbul değildir . 

ÇARŞAMBA 

•• 

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

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

a) Münakasaıar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Sade yağ': 40 t. 
Sade yag-: 19 t . 
Sada yat: 7 ,8 ~. 
Sade yağ: 5,5 t. 
Yulaf: 208 t . 
Yulaf: 104 t. 
Snman: 160 t. 
Ekmeklik buğday unu (1 ci nevi): 150 t. 
E.kmeldik un: 610 t. 
Ekmeklik un: 233 t. 
Sı~ır eti: 70 t (tenıd.) 

Muhm. 

kapalı z. 37600 -
,, 
,, 
" 
" ,, 

17860 -
7371 -
5198 -

11440 -
5980 -

aç. ekı. 2400 -

kapalı z. 

n 

n 

n 

21000 -
79300 -
29900 -
17500 -

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

1 zmir • Urla-çeşme yolunun arasında şose ta· aç. eks. 6095 -
miri 

Kinik ille okul onarılması 
Çubuk barajında yapılacak hela in.şuh 
Keban·Arabkir yolunun araaında tesviyei tura· 

biye ve imalatı snıaiye inşaata 
Maarif Vele . icari altındaki binanın arka cephe· 

~ine yapılacak demir parmaklık işi 
Çubuk köprüsünde yapılacak dere ışi 
Kırşehirde 5 dershaneli ilk okul binası inşaatı 

(temd.) 
Çukurçeşme· Küçükköy· Silahdarağa yolunun 

tamiri 
Da vutpa şa kııluı yolunun tamiri 
Gemlik Sungipek f abrika11 1&ha11 dahilinde 

yaptırılaoak 3 üncü kısım inşaat ( ıart. 7 L.) 
lst. Av Vergileri Müdür:Üiü bina1ında yapıla· 

oak deniz suyu deposu 
Koslcada Rarıp Paşa kitapııarayı tamiııi 

,, 1036 54 
aç. eks. 4191 04 
ka1talı z. 24348 -

aç. elcı. 695 38 

" 1275 28 
kapalı z. 13010 -

aç. ek.s . 5787 60 

,, 2144 32 
kapata z. 129571 97 

paz. 9093 96 

aç. elts. 1931 -

lıAçlar, Klinik ve İspençiyari alit, Haıtane Lev. 

Ecza ve tıbbi malzeme: 206 kalem kapalı z. 8198 10 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer teıiıat ve Malzemeıi 

Elektrik kapsülü (3 No): 500000 adot paz. 

Menıucat, Elbise, Kundura, Çamaıı r v. ı. 

Renkli bez: 1600 m. 
Vaketa: 6000 kilo 
Amerikan bezi: 3000 m. 
Yataklık buranda bezi: 8000 m. 
Minder ve yastık kılıfı: 2921 adet 
Kilia: 2125 adet 
Yün battaniye: 244 adet 
Dahili fotin: 10415 çift • harici lotin: 8728 

çift (şart. 455 kr.) 
Battaniye: 20-25000 adet (fart. 1 65 kr.) 
Fotin: 5800-6000 çih - getir; 300-500 çift 

aç. elu. 560 -
11400 -
m. O 25,50 
10160 -

pu. 

" ,, 
lcapala z. 6805 93 

" 
8177 60 

par. 2074 -
kapalı z. çifti 4 20 

,, beh. 8 50 
,, çifti 5 ve 3 

Matbaa iıleri-K ırtaaiye· Yaııhane Levaaımı 

Fakülte için muhtelif ecnebi liunlarda kitab 1400 -

Naldiy•t- Botaltma - Yükletme•· s. 

1000 balya tütün deniı nakliyata 
Tütün nakliyatı (temd.) 

_Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, ı. 
. 

Mete kömürü: 25 t. 
leva maden kömürü: 3000 ? 
Lavemarin kömürü: 120 t. 

M~zot: 600'>0 k. - makine yaiı: 4000 le . - ıaz: 
d~~ k. • benzin: 2500 k. - iıtopi: 75 k. (tea· 

Benzin: 326 t k B . ene e 
enıın: 1500-2000 teneke 

aç. ekı . 

" 

a9. ekı. 1000 -
kapalı a . ~1000 -
aç. eks. - -

kapah a. 6323 50 

aç. ekı. 1035 5 

kapalı z . 6500 -

Teminat 

2820 -
1340 -
553 -
390 -
858 -
448 50 
180 -

1575 -
5215 -
2242 50 
1312 50 

458 -

78 -
314 33 

1827 -

52 18 

95 65 
975 75 

434 07 

160 82 
7728 60 

75 -

147 -

Müracaat yeri 

lst. Komutanlığı SAK 

.. 
,, 
,, 

lzmir Mst. Mvk. SAK 

n 

Sıvas Ask. SAK 

Edirne Jandr. Efrad Olrnlu 
Tekirdağ Tümeni SAK 

,, 
" 

lzmir Vilayeti 

n 

Nafıa Vekaleti 
Elizız Nafıa Mild. 

Ankara Valiliği 

" Kırşehir Nafı:ı Müd. 

lıtanbul Belediyesı 

,, 
Sumer Bank U. Direkt. 

lıt. Defteniarlığı 

Isı. N ıfıa Müd. 

614 86 lstanbul Bele~iyeıi 

42 -
855 -

573 75 
762 -
511 -
614 -
156 -

2362 50 

105 -

inhisarlar U. ~üd. 

lıtan bul B elediyeıi 
Deniz Lvz. SAK 

,, 
,, 

Gümrük Muhafaza Gen. Komut. 

" 
" 

D. D. yolları 

D. D. yolları 
Emniyet U. Müd. 

Anknra Tarih, Dil, Cotrafya 
Falcalteai Direkt. 

Samıun lnhiı. Başmüd. 
,, 

lıt. Komut. SAK 

Gün 

9-8-37 
9-8·37 

9-8 37 
9·8-37 
4-8·37 
4-8-37 
4-8-37 
5·8 37 
9-8·37 
9-8·37 

10 8-37 

2·8-37 

?-8-37 
4·8-37 

30.7.37 

5-8 37 

5-8-37 
" 6-7 37 

5-8·37 

5·8 37 
6-8 37 

23-7-37 

9-8-37 

6-8-37 

6-8-37 

5-8-37 
23-7-37 
23.7.37 
23-7-37 

6·8-37 
6-8-37 
7-8·37 
6-8-37 

6·8·37 
6-8-37 

9-8·37 

30-7-37 
23.7.37 

• 75 -
3800 -
1:4 75 

n 
Aık . Fabrikalar lzmir Silah Ta· 

5-8·37 
11-8-37 
5-8-37 

mirhaneai SAK 
474 26 Tire Belediyeıi 3-8-37 

77 62,5 Sıv&1 Şarbaylığı 5-8-37 

488 - lıt. Limaaı Sahıl Sıhhiye Mrk. 10-8-37 

Saat 

15 -
15 25 
15 50 
16 20 
17 -
16 30 
ıo -
14 -
16 30 
16 311 
16 

11 -

11 -
15 -
15 -

15 30 

15 ·-
14 -

14 -

14 -
15 -

14 -

15 

15 -

15 -

14 -
ıs -
11 -
14 -
11 -
15 -
11 -
15 

11 
ıs -

ıs -

15 -
15 -

15 -
16 -
15 -

15 -

15 -

15 -

" 

21 Temmuz 1937 

iOAREHAN .• 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata., Perşembe paznrı 

İLAN ŞARTLARI 
İıJarehanemizde görüşülur 

Telgr. : İst. MÜNAKASA 
T el~fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

lstanbul Belediyesinden : 
1.- İstanbul Belediyesinin "' minorı ii ve Fa

tih şubeleri içinde 28Temmuz 1937 tarihinden 
itibaren ve Beyoğlu ve Beşiktaş şubeleri için
de 5 Ağustos 1937 tarihinden itibaren arka
lıkla her nevi eşya taşınması yasak edilmiş
tir. Bu yasak en kısa zamanda diğer Belediye 
şubeleri 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 edilmiştir. 
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 konma
yacağı gibi konacak eşyada gerek yüksek
lik ve gerek genişlik bakımından küf el eri 
onbeş santimden fazla geçmiyecektir. Bavul 

1 

~~ve çanta gibi zati eşya ile çiçek ve fidan
lar bu son kayıttan istisna edilmiştir. 

1 4.- İskelelerde deniz vasıtalarından kara 
vasıtalarına yükleme ve boşaltma işleriie ka-
ra vasıtalarından mağazalara ve hanlara bo
şaltma ve buralardan kara vasıtalarına yük
leme işlerinde arkalık kullanılması şimdilik 
caizdir. 

5.- Şehrin muhtelif mıntakalarında bulu
nan ve ~raba, kamyon ve kam" .lnet gibi va
sıtaların ışlemesine müsait olmıyan nar ve dik 
yokuşlarda nakliyat için arkatk · Janılabi
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 şimdilik seyyar satıcılar 
hakkında tatbik olunmayacaktır . 

(B.) ( 4378) 700 

a) MÜNAKASALAR 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Kırklareli Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı için açık eksiltme ile 

satın alınan 5 bin kilo zeytinyağına verilen fiat komutan
lıkça pahalı görüldüiünden tekrar açık eksiltme ile sa· 
tın alınacaktır. Muhammen fiatı 68 kuruş olup tutaı 
3400 liradır. Şartnamesi her gün aatınalma komisyon~· 
da görülebilir. ihalesi 26.7.937 pazartesi günü saat 15toiır 
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Müteferrik 

Kayık tabağı: 120 adet • tevzi kises"ı: 60 adet 
lc'apaklı çorba ki.seıi: 56 adet • tuzluk: 120 
adet (temd.) 

Alay unca~ı: 3 adet 
Balast: 13000 m3 

Su arabası (300 litrelik tanklarla müceh lıez): 

33 adet 
Fatih lcaymaka:nlığ'ı kalorifer kazanının d eğiş

tirilmesi, yerine konması ve işler bir lıale 

ıetirilmesi işi 
Çubuk demir (8 m m): 500 k. 
Grafit: 2000 le . 
Bala1t: 9000 m3 
Demir saç: 2625 k. - lama demir: 1700 k. 
Fort otomobil tami ri 
Lokomotif türbojenatör ve yedekleri 

b) Müzayedeler 
Teneke : 2SOO adet - makarna ve çay sandık

ları: 98 adet (temd.) 
Köhne çuval: 2196 adet - kanaviçe: 6091 k. 

paz. 

" kapala z. 

paz. 

aç. eks . 

paz. 
aç . eke. 
kapalı z. 
aç. eks. 

" kapalı z. 

paı: . 

aç. art. 

29<> 60 

beh. 95 
16900 

2600 -

800 

k . o 14 
1100 
9900 -

690 75 
541 -

6692 -

144 70 

beh. O 5 
k. o 20 

Radyo makinası ve teferruatı: SO adet 
Taş makinaları : 3 adet 

paz. beh . 30 -

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 

Ankara garnizonun ihtiya cı için eksiltmeye konulan 
50 ton sadeyaiına talik çıkmadığmdan bir aylık pazar
lık müddetinin son gilnü olan 7 ağustos 937 gününe ka
dar pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. Yeni muhammen fiat 
Ticaret Odasmdan istenmiştir. Talihlerin hergün Ankara 
levazım amirliği satınalma komisyonuna müracaatleri. 

İstanbul Üniversitesi Art. ve Eks Pazarlık 
Komisyonundan: 

Cinıi Az Çok 
Pancar 36720 kilo 43463 kilo 
Havuç 16875 " 21376 " 
Lahana 16875 ,, 21516 ,, 
Hiyar 8000 tane I0900 tane 
Marul 8000 ,, 10000 ,, 

ihalesi 5 8 •. n saat 16 dadır. 

Muhammen 
fiat 
3,5 
5,25 
5 
1,5 
2 

Teminat 
Lira 
306 

Tıb Fakülteıi laboratuvarında mevcud hayvanlar için alınacak 
5 kalem ıebze üniversite rektörlüğünde ihale edilmek üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. Şartname puartesi ve perşembe ırünleri 
rektörlükte sıörülebilir. 

İnşaat . T tınirat·Nafıa i şleri ve Malzemesi-Harita _ _.....__-..........._...._ ______ _ 
Sümer Bank Umumi Müdürliiğünden : 

1 Bankamızın Gemlik Sungipek Fabrikası sahası dahilinde 
yaptıracağı ve muhammen keşif bedeli 129571.97 lira olan ili üncü 
k11ım infaatı kısmen götürü ve kısmen vahidi fiat uıulile ek
ıiltmiye konulmuştur. 

2 - Münakasa evrakı 7 lira mukabilinde Sümer Bank inşaat 
Servisinde alınabilir. 

3 Eksiltme 6 ağuıtos cuma günü saat 15 te Ankarada 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 Muvakkat teminat 7728.60 liradır. 
5 - lıteklilerin ihale gününden en az bir hafta evvel Sümer 

Bank inıaat ıerviıine ıre\mek bu kabil inşaatı yapabilecek fenni 
ehliyetnamelerini isbat ve İcab eden ve.ikalarla milli bankaların 
birinden alınmış 50,000 liralık mııli itibar mektubu ibraz ile 
ekliltmeye girebilmek üzere birer ve.ika almaları tartlır. 

6 - Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak ihale 
rünü 1aat 14 e kadar makbuz mukabilinde Ankara Sümer Bank 
Muhaberat Servisi Müdürlüğüne teslim edilmiş olmalıdır. 

7 - Bu imalatı banlta dilediği müteahhide vermek hakkı 

muhafaza eder. 
8 - 5 inci madtiede &ikredilen veıika meyanına Nafta Veka· 

letince verilmit müteahhidlik ve.ikasının da konulmamı şarttır. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Keşif bedeli 993 lira 96 kuruştan ibaret bulunan İs· 

tanbul Av veraileri Müdürlüğü binasında yapılacak deniz 
suyu deposu pazarlıkla açık eksiltmeye konulmuştur. is
teklilerin keşif, proje ve sair şeraiti öğrenmek isteyenle· 
rin 75 lira teminat akçeleri ve bu işe benzer en az 500 
liralık iş yaptıklarına dair Nafıa direktörlüğünden alacak· 
ları müteahhitlik ve ticaret Odası vesikalarile bera ber 
23.7.937 cuma günü saat 1ıl te Milli Emlak müdürlüğünde 
toplalian komisyona gelmeleri. 

istanbul Ün\versitesi Art. ve Eks. Pazarlık 
Komisyonundan: 

ı, 
Ünivenite merkez binaaının cephe
ıinin badana ve tamiri 

ihale 5-8-37 uat 15 tedir. 

Muhammen 
fi at 

3278.67 

Muvakkat 
teminat 

246 lira 

Yukarda yazılı iş kartısında göıterilen günde açık eksiltme
ye kon\tlmııştur. Teliblerin 3 bin liralık böyle bir iş yaptığına 

dair bayındırlık vuikaaile ticaret adası veıikasını ibraz etmeleri 
lizımdır. Şartname vesair ilişikleri pazartesi, perşembe günleri 
RektörUlkte ıörülür. 

Kayseri Vilayetinden : 
1 - Vilayetimize bağlı Felahiye nahiyHile Bünyan, Develi 

Ye Pınarbafı kazalarında Komiıyonca teıbit olunan yerlerde 241 
tek Ye 281 çift olmak üzere yapılacak iÖÇmen evi inşaatı 2849 

MÜNAKASA GAZETESi 

- ' == * 

22 2S Tophane Lvz. SAK 22-7-37 14 30 

22 - " 
22 7-37 ıs 30 

1267 5 D. D. yolları Afyon 7 nci l şıt . 31·7 37 11 
Müdürlüğü 

195 - lıtanbul Belediyesi 22-7-37 14 

60 
" 

S-8-37 14 -

- - 23-7-37 14 -
" 82 50 Askeri Fabr. SAK 6-8-37 14 -

740 D. O. yolları Malatyada 29-7-37 15 -

S2 5 P. T. Fabrikası SAK 6-8-37 ıs -
40 58 lst. PTT Vilayet Müd.) 6·8-37 

soı ·90 O. D. yolları 6-9-37 ıs 30 

22 - Tophane Lvz . SAK 22-7-37 ıs -

199 20 
" 

5-8-37 ıs -

11 5S fstan bul Belediyesi 23-7·37 1.ıl -
lst. Defterdarlığı (Alemdar Mn-

!iye Şubes i 22-7-37 10 -
wwwww--

sayılı kanuna ve olbaptaki Heyeti vekile kararına tevfikan 15 
gün müddetle ekıiltmeye konulmuftur. 

2 - Yapılacak evler kargir tip köy evidir. 
3 - Tek evlerin keşif bedeli olan 316 lira ve çift evlerin 

bedeli olan 567 lira 60 kuruşa ta!ib zuhur etmediğinden mahalli 
rayıca göre ihale yeniden yapılacaktır. 

4 - İhale 28 Temmuz 937 Çar,amba günü saat on beşte 
vilayet İskan komiıyonu tarafından yapılacaktır. 

5 - İhalede keresteden mada bilumum malzenıei inşaiye ek· 
siltmeye konulmuştur. 

6 - İşbu intaat toptan bir müteahhid ihale edileceği gibi 
İcabi hale iÖre 2, 3 veuire müteahhide de ayrı ayrı veya yüzer 
hane grup haline ihale edilebilir. 

7 - Kayseri gazeteıinin 1160 ve 1165 1ayılı nüshalarında 
ila? olduğu üzere plan ve urtnameyi görmek istiyenlerin Kayse
ri lski n Müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. 

B - 2490 sayıla kanun hükümlerine göre ekıiltmeye iştirak 
edeceklerin yukarıda yazılı saattan bir saat önce yüzde yedi bu
çuk muvakkat teminatlarile birlikte ve kapalı zarf ile iskan mü
dürlüj'ündeki komisyonuna müracaatları . 

9 - İhale günü taliplerin ehliyet vesikalarının yanlarında 
bulundurmalllrı ilan olunur. 

Sıvas Valılığınden 
1 - Şarkıılanın Gemerek nahiyesinr: bağlı Lisanlı köyünde 

50 tek, 50 çift ve Karakol köyünde 30 tek, 35 çift ve Çerni kö· 
yünde 24 tek , 24 çift, Dendil köyilnde 18 tek, 25 çift olmak 
üzere ce-man 3go aded kirgir f'vle Tekme köyünde 20 tek kerpiç 
göçmen evinin inşaası eksiltmeye çıkanlmıttır. 

2 - Evlerin muhammen bedeli 202254 lira 26 kuruştur. 
3 - inşaat 18 · 7-937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve 

kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur . 

4 İhale evveliye 2-8-937 pazartesi günü saat 15 te Vi.iyet 
makamında toplanacak komiıyonda yapılacaktır . 

5 - Taliblerin plan ve idari ,artnamelerini ve keşiflerini 
görmek için eyyamı latiliyeden maada hergün Sıva. ve İstanbul 
İıkan Müdürlüklerine ve Ankarada İıkan Umum Müdürlü~üne 
milracaat edebUir!er. 

6 - 2490 uyıla kanuna ıröre ekıiltmiye iştirak edecek talih· 
terin yukarıda yazılı 6 günde muayyen saatten bir saat evveline 
kadar zarflarını Vilayet makamına vermeleri lazımdır. 

7 - Muvakkat teminat miktarı 11,36? lira 71 kuruştur . 

• • • 
Şarkışla kazasının Gemerek Nahiye merkezinde 166 tek, 167 

çift olmak üzere cemao 333 aded kargir ev münakasaya çıkarıl
mıştır. 

~u evlerin muhammen bedeli 246, 160 lira 63 kuruştur. 
ihalesi 18-7-937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı 

zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
İh•lei evveliye 2 8-937 pazartesi i'Ünü saat 15 te Vilayet ma· 

kamında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
Taliblerin plan ve fenni ve idari ıartnameleri görmek ıçın 

tatil günlerinden maada hergün Sıvas ve İstanbul İskin Müdür
lüklerine müracaat edebilirler. 

2490 uyılı kanunun hükümlerine ıröre ekıiltmiye iştirak ede
cek talihlerin yukarıda yazılı günde muayyen uatten bir nat 
evveline kadar zarflarını Vilayet makamına vermeleri lazıındır . 

Muvakkat teminat mıktarı 13,558 liradır. 

Aydın Sıhhat Eksiltme Komisyonundan: 
1- Eksiltmeye konan iş: Aydının Söke kazasının Ye· 

ni köyünde 5 tek ve 5 çift, Akköyde 25 tek ve 24 çift, 
Y enihisarda 14 tek ve 15 çift ev inşaatıdır. 

Keşif bedeli 48932 Üra 66 kuruştur. 
2- Fenni evrak ve şartname şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, feni şart

name, bayındırlık itleri genel şartnameyi, yapı işleri u• 
mum şartnamesi, keşif evrakı. 

İstiyenler bu evrakı Sıhhat ve İ. Muavenet müdürlü· 
iünde görebilirler. 

3-Eksiltme 9.8.937 pazartesi tarihinde eksiltme ko
misyonu odasında saat 15 te kapalı zarf usulile yapıla
caktır. 

Eksiltmiye girebilmek için 3669,95 lira muvakkat te
minat vermesi ve aşağıda yazılı yeikaları haiz olmasa la
zımdır. 

a- Bu gibi inşaat yaptığına dair ehliyet ve Ticaret 
Odası vesikalara. 
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İstanbul Belediyesinden: 
... 

İtfaiye ambarında ml!vcut olan 5 adet radyo makıneıi te· 
ferruatle satılmak fiıere pazarhta konulmuttur. Beher radyo· 
ya 30 lira bedel tahmin olunmuştur. Evrak Encümen kalemin• 
de ırörülebilir. İ.tekliler 1 l lira 55 kurufluk ilk teminat mak· 
buz veya mektubile beraber 23·7-937 cuma günü 1aat 14 te 
Daimi Encumende bulunmalıdırlar. 

• • • 
Mecra tamiratı için pazarlıkla alınacak 500 kilo 8 mili· 

metre çubuk demirin beher kilosuna 14 kurut bedel tahmin 
olunmuştur. Evrakı Encümen kaleminde görülebilir. İ.tekliler 
23-7-737 cuma günü Daimi Encümende bulunmalıdırlar · 

4-Teklif mektubJarı 3 cil maddede yazılı saatten bir 
ıaat evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde ve· 
rilecektir. Posta ile gönderilecek muktubların nihayet ü
cüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş ve mühür mu· 
mile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. 

Bünyan Şarhaylığmdan: 
1 - Bünyan kasabasmın 50 hektar meskun, 75 hektar 

gayrimeskun olmak üzare 125 hektardan ibaret sabaıının 
halihazir vaziyetini gösterir harita işine müddeti içinde 
talih çıkmaması olduğundan ihalesi 15 gün müddetle uza· 
tılmıştır. 

2-Meski'ın kısmın beher hektarı 25, gayrimeskun kıs
mınki 12 lira muhammen bedel kabul edilmiştir. 

3 İhale 28.7.937 tarihine mu ndif çarşamba günü sa· 
at 14 te yapıl acaktır. 

4 - Pey sürm"k iıt iyen taliblerin yüzde 7,5 t eminat 
paralarile birlikte Belediye encümenine müracaatleri. 

Ankara Vilayetinden: 
Ankara vilayeti dahilinde Sincan köyünde yeniden kuı:'ulacak 

göçmen köyünde yapılacak 100 adet göçmen köy evi 4.8.37 çar
tamba günü sant 15 de• Ankara vilayeti bi natında toplanacak 
komisyon huzurunda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla ekıilt
meye konulmuştur. 

1- Keşif bedeli beher ev için 632 lir• 77 kuruftur. 
2- Muvakkat teminat yüzde 7,5 hesabile 4413 lira 85 kuruş · 

tur. (Teminat Kızılay cemiyeti umumi merkezi namına mal1an
dıklarınca emaneten kabzolunacaktır.), 

Alakadarların yukarıda adı geçen günde tekliflerini, ticaret 
odası veıikasını ve 937 ıenesi müteahhitlik veıikuını nihayet 
ayni günde saat 14.30 a kadar Ankara viliyeti evrak kalemine 
teslim edip mukabilinde bir numara pusula11 almaları ıarttar. 

İstiyenler idari, fenni şartname ve keıif planları Ankara ve 
İstanbul iskan müdürlüklerinde görebilirler. 

Hariciye Vekaletinden : 
l - Çankavada Hariciye köşkünde yapılacak 7639 lira 9 ku

ruş bedeli keşfi bakır çatı kaplamasile dahilindeki duvar ve ııva 
çatlaklarının tamir ve tashihi kapalı zarf uıulile ekıiltmeye ko· 
nulmuşlur. 

2 - Muvakkat teminat 572 lira 93 kuruttur. 
3 - Bu işe aid şartname ve projeler Hariciye Vekilet Leva

zım Müdürlüğünde görülebilir. 
4 Eksiltme Ankarada Hariciye Vekaleti Levazım Müdürlü-

ğü odaaında 3 ağustos 937 tarihine muudif salı günü uat 16 da 
yapılacaktır. 

İzmir Belediyesinden : 
Cumhuriyet meydanı aruında sureti nıalısuıunda ayrılan ar· 

uda inşa edilecek olan Belediye Sarayının proje1i mil1abakaya 
konulmuştur. Müsab:ıka müddeti ilanın netri tarihi olan 2().7.937 
tarihinden itibaren dört aydır. Müubakaya i.tirak edecek, tan
zim edecekle ri projeleri bu müddet zarfında Belediye Fen Heye
tine imza mukabilinde teslim edeceklerdir. Bu huıuata malumat 
almak i ıııtiyenler Balediye Batmühendiıliğine müracaat etmeli· 
dirler. Projeler teslhı edildikten on beş gün ıonra dereceleri 
tasnif edilerek yalnız birinci gelene iki bin lira verllecektir. 
Müsabakaya kazanamıyan projeler 1ahiblerine iade olunacaktır. 

• • • 
Davutpaşa ve Silihdarağa yolların tamiri. Bak: fstan· 

bul Belediyesi ilanlarına. 

lıaçlar, Klinik ve ispençiyari ahit: 
Devlet Demir yolları ve Limanları lılelme U. idaresinden 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda ya
zılı 3 gurup malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale 
edilmek üzere 5.8.37 perşembe günü saat 1 O da Haydar· 
paşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurup hizasında yazıi 
muvakkat teminat ve kanunun t ayin ettiği vesaikle bir 
likte eksiltme günü saat ine kadar komisyona müracaat 
)arı lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan . parasız 
daiıtılmaktadır. 

t- 30 bin kilo Bilama karbonat dö süt 
tesisatı için) muhammen bedeli 4500 lira ve 
teminatı 337 lira 50 kuruştur. 

2- 600 adet muhtelif eb'atta kontur plak oiuhamme 
bedeli 992 lira 97 kuruş ve muvakkat teminatı 7448 k 
ruştur. 

3 9 kalem elektrik malzemesi muhammen bedeli l 
lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 127 lira 24 kuruştu 

• • • 
206 kalem ecza ve tıbbi malzeme ahaacaktır · Bak: lıt. Bel 

diyui ilinlarına . 
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Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
• * • 

9 kalem elektrik malzemesi alınacaktır. Bak: ceza sü-
tununda D. D. yolları ilanına. 

Kereste, tahta ve saire 
• • • 

600 adet kontur plak alınacaktır. Bak: ecza sütunun· 
da D. D. yolları ilanlarına. 

Mensucat· Elbise· Kundura-Çamaşır v. s. 
Denir.: Levazım Satınalma Komisyonundan : 

8 ton temiz parçalar halinde bez alınacaktır. istekli· 
lerin şeraiti öğrenmek üzere 25 temmuz 937 gününe 
kadar Kasımpaşada bulunan Komisyona hergün müra· 
caatleri. 

• • • 
Tahmin edilen bedel 11400 lira olan 6000 kilo vaketa, 

23 temmuz 937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 te 
pazarlıkla alınacaktır. 

Şartnamesi komisyondan her gün alınabilir. Muvakkat 
teminatı 855 liradır· 

İsteklilerin kanuni vesikalarla beraber muayyen gün ve 
saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatlerı. 

• • • 
Beher metresine tahmin edilen bedeli 25 kuruş 50 

santim olan 30000 metre Amerikan bezi, 23 temmuz 937 
tarihine raslıyan cuma günü saat 1 l de pazarlıkla alına
caktır. 

Muvakkat temiııalı 573 lira 75 kuruş olup, şartnamesi 
komisyondan her gün parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bir
likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komis
yona muracaatleri. 

• * * Tahmin edilen bedeli IOl60 lira olan 8000 metre ya· 
taklık buranda bezi, 23 temmuz 93i tarihine raslıyan 

cuma günü saat 14 te pazarlıkla alınacaktır. 
Muvakkat teminatı 762 lira olup, şartnamesi komis

yondan her gün parasız alınabilir. 
İstekHlerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bir· 

likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komis· 
yona müracaatleri. 

• • • 
1600 m. renkli bez alınacaktır. Bak: İıt. Belediyui ilanlarına. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Keşif bedeli İlk teminatı 
Çukurçeşme küçükköy-Silahdarağa 
yolunun tamiri 5787,60 434,07 
Topkapı·Silivri asfalt yoluna il· 
tisak eden Davutpaşa kışlası yo-
lunun tamiri 2144,32 160,82 

Yukarda keşif bedelleri yazılı yol tamiratı ayrı ayri 
açık eksiltmeye konulmuşturlar. Keşif evrakı ve şartna · 
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir· İstekliler 2490 
N. lı kanunda yazılı vec;ikadan başka Nafıa Müdürlüğün· 
den alacakları Fen ehliyet vesikasile hizalarında gösteri· 
len ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 5-8-937 
perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunma· 
lıdırlar. (İ) ( 44 l 5) 706 

* • • 
Sokakları sulamak için 300 litrelik tanklarla müceh· 

hez 33 tane su arabası pazarlığa konulmuştur. Bu ara
baların hepsine 2600 lira bedel tahmin olunmuştur. Şart· 
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 l'~umaralı kanunda yazılı vesika ve 195 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 22·7-937 Per· 
şembe günö saat 14 de Daimi Encl\mende bulunmalı-

dırlar. (B.) (4411) 702 
* • • 

Keşif bedeli 800 lira olan F ~tih kaymakamlığı kalo
rifer kazanının değiştirmesile yerine konması ve işler bir 
bale getirilmesi işi açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
evrakı ve şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. 
istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 60 li
ralık ilk teminat makbuz veya mektubil beraber 5 .8.937 
perşembe günü saat 14 de Daimi encümende bulunmalı· 
dırlar. (8) 44 t 2 703 

• • • 
Düşkünler evine lüzumu olan 1600 metre renkli bez 

açık eksiltmeye konulmuştur. Bezin nUmunesile şartname· 
si Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Bu bezlerin hepsi
ne 560 lira bede) tahmin olunmuştur. İstekliler 2490 N.lı 
kanunda yazılı vesika ve 42 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektubiJe beraber 5-8-937 perşembe günii saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (4413) 704 

• * • 
ki Cerrahpasa hastanesine lüzumu olan 206 kalem ecza 

Na iyat: Boşaltma ·Yükletme ve S. ve Tıbbi malzeme kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Samıun inhisarlar Başmüdürlüğünden Bunların hepsine 8198 lira 1 O kuruş fi at tahmin olun· 

Mevcud şartnamesi dairesinde partıları azami 1000 muıtur. Liıtesile şartnamesi Levazım müdürlüğünde gö· 
balye kadar olmak ve Gümenus anbarından alınarak rülebilir. Eksiltme 6-8 937 Cuma günü saat 15 de Daimi 
motorlarla lierzede vapura nakl ve teslim edilmek üz· Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 numaralı kanun-
re kabili tezayüd ve tenakus tahminen 150000 kilo Ala- da yazılı vesika ve 614 lira 86 kuruşluk ilk teminat 
cam tütünlerinin deniz nakliyatı 15 gün müddetle aleni makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi 
münakasaya konulmuştur. İhalesi 30 temmuz 937 cuma kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar 
günü saat 15 te başmüdürluğümü:ı komisyonunda yapıla· Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verile· 

!"!c!!!a'?'!k'!!!t~ır~t~a~li~b~le!"'!'!!r:!!'!!!in~m~iı~· r~a~c~aa~t~la:!!!rlli!ı!!!. !!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!"!!!~!!!!!!!'!'!~ I . cek zarflar kabul olunmaz. (B.) ( 4414) 705 

il Devlet Demiryolları işletme Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi Direktörlüğünden: 

Fakültemiz için muhtelif ecnebi lisanlarla kitab müba· 
yaa edilecektir. 

Muhammen bedeli 1.400 liradır. 
Kitabların listelerini görmek istiyenlerin her gün fa

külte kütüphane memurluğuna müracaat edebilirler. 
İhale 9-8-937 pazartesi günü saat 15 te melttebler 

muhasebeciliğinde yapılacaktır. 
İstekliler ihale gününden bir gün evveline kadar 105 

liradan ibaret olan muvakat teminata mektebler muhase
beciliği veznesine yatırmış olmalıdırlar. 

l\\üteferrik 
Devlet Demir Yolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

1 - İtletmemiz mıntaka1ında Fevzipaıa·Diyarebekir hattı 
ilzerinde Km. 436 · 456 (Maden-Geyik) arasında toplablarak 
kırdırmak ve hat kenarına figüre ettirmek ıtırelile doktu bin 
metrt: miklb balast ltapah zarf uıulile ekıiltmeye konulmuttur. 
Muhammen bedeli dokuz bin dokuz yüz liradır. 

l 
2 - Eluiltme 29.7.937 perşembe günü ıaat 15 te Malatya 

tletme binasında yapılacaktır. 
3 Muvakkat temiııat yedi yüz kır iki lira elli kuruştur. 
4 - Bu işe girmek istiyenler 2490 numaralı kanunun 4 ncü 

rn~ddesi mucibince işe ıirmeğe manii kanun bulunmadıfına 
daır beyanname, kanunun tayin ettiği veaaik, mt1vakkat teminat 
makbuzlarile teklifleri ayni gün ıaat 14 de kadar koıaiıyon Reiı
litine nrmeleri lazımdır. 

5 - Bil ite ait şartname ve mukavele projesi, Ankara, Hay· 
~arpata, Malatya işletme kalemlerinde, Dlyarebekir, Eliziz, 

arlı, Eloj'lu iataayonlarında parasız olarak dağıtılmaktadıt. 
• 300 •• 

t litrelik tanklarla mücehhez 33 tane ıu arabaıı alınacak· 
ır. Bak: İırt. Belediyeıi ilinlarına. 

• K • • 
B l ~lorifer kazanı değittirilmt11i ve yerine konmaaı. Bak: lıt. 

e edıyeıi ilanlarına. 
• 500 •• 

8 l . k. çubuk demir alınacaktır. Bak: 2 inci aahifedeki lıt. 
e •dıyeıi ilanına. 

Umum Müdürlüğünden 

Muhammen bedeli 210.000 lira olan IOO ton metal ile muham
men bedeli 176.000 lira olan 80 ton kalay ve 10 ton anlimuan 
31-8-937 Salı günü saat 15,30 da ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek iıtiyenlerin metal için J 1.750, kalay ve nnti
m uan içinde 10050 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiti vesikaları, resmi gazetenin 7.5.937 gün ve 3297 veya 1-7-937 
T. ve 3645 No- lı nuıhasında intişar ttmiş olnn talimatname dai· 
reıinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün ve aaat 14.30 a 
kadar Komisyon Reidiğ"ine vermeleri lizımdır. 

Şartnamelar (880) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (4206) 667 4·4 

* • • 
Muhammen bedeli (28012) lira olan muhtelif cinı elektrik am-

pulları 17·8·937 ıalı ıüoü ıaat 10.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında ıatın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek iateyeolerin (2100,90) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiti vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün 
ve 3297 veya 1·7-937 G. 3645 No.lu nushasında intişar etmiş olan 
talimatname dalre1inde ah~mıf veı~k~ . ve tekliflerini aynı gün 
ve aaat 15,30 a kadar komııvon Keıılığıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 140 kurut• Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
aatılmaktaktır. (4284) 681 3- 4 

lr--------------------------------İnhisarlar U. Müdürlüğünde~! 
mucibince 1000 adet platforma 1-Şartaame ve resmi 

pazarlıkla yaptırılacaktır. 
2-Mubammen bedoli 7380 lira, muvakat teminat 

553.50 liradır. 
3-Pazarlık 6.8.937 tarihine raathyan cuma günü saat 

14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şube indeki· 
Aba Komisyonunda yapılacaktır . 

4-Şartnameler parasız: olarak her gün sözü geçen 
ıubeden alınabilir. 

· 5-İıteklilerin paıarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. 4348 696 1-4 

Sayfa .'.) 

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 
mucibince açık arttırmaya konulmuştur. İhale 3 J .7.937 
cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. isteklilerin 120 
lira teminat akçesini hamilen Kabataştaki Başmüdürlük 
binasında müteşekkil komisyona müracaat etme!eri ilan 
olunur. 4235 675 3 4 

E 
izmir inhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Alsancakta bakım evlerimizde mevcut 55 adet mGıtamel ton· 
ga makinaıı 17-7-37 den itibaren bir ay zarfında müteferrik su· 
rette pazarlıkla satılacaktır. Bunlar üç lusımdan ibaret olup be· 
herinin muhammen fiat 10, 15, 2 liradır. Makinalar depolarımıda 
görülebilir. isteklilerin bu müddet içinde herğün saat 15 de baş· 
müdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri. 

İstaubul Defterdarlığından: 
Alemdar şubesi dahilinde Hilal matbaası sahibinin ka

zanc vergisi borcundan dolayı tahsili emval ksnuııuna 
kanununa tevfikan tahtı lı eze alınan ve nevik adedi a
şağıda yazılı olan makinelerin 22-7-937 günü saat 10 d 
tahsili emval kcnunu mucib n..:e aleni müzayede rel le 
mezkür matbaada satılacağından talih ,lanlnr yevmi 
meıkürda Alemdar Maliye şube i tahsil ş Eliğine müra
caat etmeleri ilan olunur. 

Aded Cinsi 
Renevirt Eranhenthal büyük taş 
makinesi 70x 100 eb'ad 

1 Ayni marka taş makinesi 68x 100 ,, 
1 Klein Eorst taş makinesi 57 x 82 ., 

Gelecek iki glin zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeer hakkında 

TİRA -
Cuma 23-7-1937 

Tutya elektrolit: 70 t. (Ask. Fabr.) .\! 367 
Tezgah boru uçları için (D. D. yolları) .\~ 367 
Mukavva: 5 t. (Ask. Fabr.) .\! 357 
Elektrik makineleri, bagaj arabaları v.s. (D. D. yolları) .\! 367 
Çant.nhk bez (Ask. Fabr.) .\: 393 
Sığır eti: 175 t. (Bursa Ask. SAK) .'\! 394 
Odun, kömür ~e erzak (İst. Öğretmen Okulu Dir.) .\~ 39j 
Asit sülfürik (lst. PTT Dir.) .\' 396 
Er:znk ve sebze (Kadıköy Vakf. Dir.) .\"! 396 
Beyaz ve kaşar peynir (Tophane Lvz.) ;\; 397 
Odun: 475 t. (Toph ne Lvz.) .\'! 397 
Maden kömürü: 50 t. (Ankara Lvz.) ~· 397 
Nihayetsiz şerit (İnhis. U. Müd.) .\' 397 
Odun: 918 t. (Ankara Lvz.) .\! 402 
Ateş tuğlası (O. O. yolları) .\' 405 
Tereyağı: 9 t. (Afyon Kor SAK) ~\~ 406 
2 ilk okul binaları t miri (ıst. Beled.) .Y 404 

Cumartesi 24-7-937 

Yeşil yonca: 540 t. (Ankara Lvz.) No. 388 
Kuru ot: 586 t. (Vize Tümeni) No. 39 
Mangal kömürü: 1600 k. (Tekirdağ Vilayeti) No. 399 

• Önlerinde yıldız işareti olanlnr müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını gösteri 

v. o w lu ve Seriki 
Her nevi fıçı imalathanesi 

Satış yeri: 
Yemiş, Yağ iskelesi Sarraf okak No. 5 

Telefon: 22561 

SAVA Nİ OLAio·s 

Boya, Vernik, Asfalt, Selülos, Roberoit Macunla ., 

ve her nevi hususi boya sıparışı yapılır 

G lıı.tada, Bnhk Pazar, Kurtunlu Han, 21 

imtiyaz aahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lamail Girit 

Basıldıiı yer: ARTUN Bas 
Galata Billflr so No. 



Deuxieme Annee - No. 409 MERCREDI 

•• ABONNEMENTS: 

3 
6 

12 

Ville et Province 
MOIS Ptrs. 450 

850 
1500 

A ,, 
" 

" " 
Etranger : 12 aoiı Ptrs. 2700 -Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite ı'adrc11er 

a 1' Admioiıtration 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et <lu Jours Heure 
d'adjudieat . eatimatif Proviıoire Cahier des Chargeı 

-~-.~~~~~~~~~~~~----~~~~~----~~~---------------------------------~~~~~~~ 

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

Reparation de ehausee ı route lzmir·Ourla-Tchechme Publique 6095 458 - Vilayet Jzmir 
Rı'paration a l'ecole Rinik ,, 1036 54 78 - ,, 
Conıtr. du biciment d 'une eeole de S classes (aj.). Pli cach. 13010 - 975 75 Dir. Travaux Publıcı Kirchehir 
Constr. variante et d'art ı route Kcban-Arabkir ,, 24348 - 1827 - ,, ,, ,. Elaz;z 
Reparation au pont de Tchoubouk Publique 1275 28 95 65 Vılayet Ankara 
Conatructeon des grilles en fer ,, 69~ 38 52 18 ,, 
Conatruction vespas'enne au barraıe tchoubouk 4191 04 314 33 Miniıtere Travaux Publics 
Reparation de clıausıee ı/route Tchoukourtclıer.hme· Publique 5787 60 434 07 { Com. Perm. Municipl\lite lstanl ul 

Silahdar Dir. Eeonomat ,, " 

Reparation de la route pres la caserne Davout· 
paeha 

Reparation au Palais Ragippaclıa 
Conıtruction a lı f abrique du soie artificie:Je a 

Gemlik (3eme partie) (eah. eh. L. 7). 
Conıtruction d'un bassin pour eau de mer au bati· 

ment de la direction d'impôt de chasse 

" 

,, 
,, 

2144 32 160 82 idem 

1951 
129571 97 

993 96 

147 -
7728 60 

7S 

Oir. Travaux Publics lstanbul 
Dir. Gen. Sumer Bank 

Dir . Hiens Nationaux Iıtanbul 

Produits Chimiques et Pharmaceutiquea 
Produitl ehimiqueı et articlı:s sanitair.:ıı; : 206 lot~ 

lnstruments Sanitaires - F ourniture pr. Hôp. 

Habillement - Chaussures Tissus - Cuiu. 

Drapı de lits et canape!! : 2921 pieceı 
Tapi• : 2152 pieces 
Couvertureı : 244 pieces 
Chauuures interieurH : 10-415 paires - Id . exte · 

rieure.s : 8728 paires (eah. eh. P. 455) 
Couvertureı : 20-25,000 p. (cah. eh. L. 10,65). 
Bottines : 5800 60()11 p~ireı- Guetres : 300 500 p. 
Toile en couleur: 1600 mi!'res 

V aquette : 6000 lr.ilos 
T uıle americaine : 30000 metrt!I 
Toile pour lit : 8000 metres 

Combuıtible - Carburant- Huiles 

Cbarbon de boiı : 25 tonneı 
Houille lave marine : 3000 ? 
Cbarbon lave marine : 120 tonnes 

Benzine : 326 bidons 
Mazout : 60000 k.· Huile pour machine: 4000 k.· 

Petrole : 590 k.- Benzine : 2500 k'tlos {aj .). 

Pli cach. 8198 10 614 86 

Pli cach. 
,, 

Gre a gn; 
Pli cach. 

" 
" Publique 

Gre a gre 

" 
" 

Pulılique 

" 
it 

,, 
Gre it ıre 

6805 93 
8177 -
2074 

4,20 la p. 

8 ,50 lap. 
5 et 3 lapa. 

560 

11400 

10160 

1000 -
51000 -

l03S 5 
6323 50 

511 -
61-4 -
156 -

855 
573 75 
76'2 -

75 
3HUO 

114 75 

77 6'2 5 
474 26 

{ 
C~m. Perm. Municipalite I.tan bul 
Dır. Econom. ,, ,, 

Com. Aclı. Comm. G. Surv. Douane lııt. 
,, 
" Com. Ach. \4in. Def Nat. Ankara. 

" Dir. Gen de ,Surete 

{ 
Coııı. Perm. Municipalite lstanbul 
Dlr. Econom. ,, ,, 

Com. Ach. lntend . Marine K.pach:ı 

" ,, 

Com. Acb. Comm. lıt. Findikli 

" Com. Ach. Atelier do ReparationPuıils 
des Fabriques Milıtairea İı lzmir 

Municipalitt! Sivas 
,, Tire 

2-8-37 
2-8 37 

'26-7-37 
~J0-7-37 

5·8·37 
S·8-37 
4-8-37 
5-8 37 

5·8-37 

9.g.37 
6-8-37 

23-7 37 

6-8 37 

6-8-37 
6·8-37 
7-8-37 
6-8-37 

6-8-37 
6-8-37 
5-8-37 

23-7-37 
23-7-15 
'23·7·37 

5-8-37 
l 1-8-37 
5 8-37 

5·8·37 
3-8-37 

Benzine : 1500-2000 bidons Pli Cl\ch. 6500 - 488 Com. Ach . OUice Sanitaire du Port lst. 10-8-37 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnıtallation et Materiel) 

Capıules electriqucs (No 3) : 500000 pieces 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 
Livrea f;n lanrues etrangcrf.11 

Boia de Construction, Planches Poteaux ete . 

Transport- Chargement 

' Transport de 1000 balles de tabacs par voie de mer 
Tran1port de feuillea tabacı (aj.). 

Divers 
Balute : 9000 m3 
Extraction de bala1te 
Appareillaıe complet pour boite cbonite pit!ce 

avec 13 lots d'acceısoires 
Grafite : 2000 lciloı 

Drapeaux pour armeea : 3 pieces 
Asaiettes : 120 p .-Ta11es pour distribution: 60 p.

Tuse& pour ıoupe : 56 p.- Salicrcs: 120 p . (oj) 
lnıtallation d'un chaudron de calorifere et mise en 

fonctionnemcnt 
Voiture d'eau (pour tanks de 300 litres) : 33 p. 
Tubcs en fer : (8 m m) : 500 kiloı 
Turbo·renıirateur et pieces do reohanıea pour lo· 

comotivH 
Reparalion d'un auto Ford 
Tôles en fer : 2625 kiloı- Limes en fer 1700 k. 

o Provisions 
)ı Huile d'oliveı : 5 tonnH (aj.). 

Betteravu, choux, concombres, laitueı ete. 
ı~ Beurre fraiı : 50 tonne1 (aj.). 

Beurre : 23400 pii:ce1 (aj.). 
Viaode de mouton : 5 tonneı (aj.). 

Gre a gre 

Publique 
,, 

Pli cach. 

" 
Publique 

,, 
Gre a gre 

,, 

Publique 

Gre a gre 
,, 

Pli each. 

Publiquc 

it 

Publique 

,, 
,, 

1400 

9900 -
16900 -

700 

1100 
95 la p. 

296 60 

800 -

2600 -
0,14 le k. 

6692 -

541 -
690 75 

3400 -
306 -

105 -

740 -
1267 5 

52 50 

82 so 
22 -
22 25 

60 -

195 -

soı 90 

40 50 
52 5 

Com. Ach . Econom. Monop. Ktache. 6-8-37 

Oir. Facultt! d'Histoire, Langue et Geo- 9·8-37 
ırraphie Ankara 

llirection Monopoles Samaoun 

" 

:~0-7-37 

23-7-37 

1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Malatia 29-7-37 
,, Afi on 31-7-37 

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

Com. Ach . D. G. Fab. Militairea 
Com. Aoh. lntend. Iıt. Tophane. 

,, 

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Dir. Econom. " ,, 

(dem 

" 
{ 

A~hnin. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 
Bureau Expedition Haydarpacha 

Dir. P. T. T. Vilayet Iıtanbul 
Com. Aeh. Fabriqueı P. T. T. 

Com. Ach . Oivision Kirklareli 
Com. Ach. Unirversite lıtanhul 
Com. Ach. Jntendance Ankara 
Com. Ach. Corpı Armee Konia 
Com. Aeh. Miıitaire Brousse 

6-8-37 
22-7-37 
22-7-37 

5·8-37 

22-7-37 
23-7-37 
6-9-37 

6-8-37 
6-8-37 

26-7-37 
5-8 -7 
7·8 37 

21-7·37 
21 7-37 

11 
11 
14 
15 
15 
15 30 
15 
14 

14 

15 
15 

14 

15 -

11 -
15 
11 -
ıs 

11 
15 
14 

ıs -
ı 1 
14 

15 -
16 -
15 

15 
15 

ıs -

ıs -

15 -

15 
1S 

15 -
11 -
10 -

14 -
ıs 30 
H 30 

!4 

14 -
14 -
ıs 30 

15 

15 
16 
15 
ıs 
17 
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ADMINISTRA' ıo"' 

Y oghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T eleplıonc: 49442 

Boite Poıtalc N. 1261 

Adreasc Telegraphique: 
lıtanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours ıuivants) 
--!!IEO~ı.----

Jeudi 22 Juillet 1937 

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

rouaı) No. 394 
Pompe ele-rtrique avec chalter otomatique (pr. abattoir) 1 p. (Muni· 

cip. Biga) No. 394 
Coffre-!ort petits: 26 p. (Ch. de fer Etot Haydarpaeha) No. 394 
Fonte: 100 t. (Ch. de fer Etat Haydarpaeba) No. 394 
Charette iı main en fer: 150 p. (Ch. de fer Etat Haydarpacha).\; 394 
Appareils pr. extinction tels quc: cles pr. robineb d'incendie, mar· 

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

No 395 
Sacs pr. paın: 1639 p. (Coın. Aclı. Comm. G. Surv. Douan. lst,) 

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

ne lst.) No. 395 
Harnais: 3') p. (Com. Ach. Comm. G. Surv. Douane lst.) No. 395 
Pain: 17 t. • viande: 9 t. - riz, sel, fromage, oeufs et autres provi

sions: ıs lotı (Com. Ach. Ec. Sup. Nor. lst.) No. 395 
Construetion d'unc ecole primaire iı Ourla (Com. Perm. Vil. lzmir) 

No. 396 
Reparation <le chaussee s route Izmir-Menemen-Bergama (Com. Vil. 

Perm. Izmir( No. 396 
Construction maison en maçonnerie pr. immigres au vilayet de Yoz

gat (Vil. Yozgad) No. 396 
Construction de la 1 ere partie de la fabrique de sellulose a Izmit 

(Dir. G. Sumer Bank) No. 396 
lmpression de livres: 25000 p. - dessin et aulre iı. l'interieur de 

40000-50000 livres - papier pr. 500 clictionnaireı - reliure de 3000 
livres (Dir. Ee. <le Commerce Maritime) No. 396 

Suı:re: 40 t. (Com. Acb. lntend. Ankara) No. 396 
Po nmes de terre : 45 t . (Corn . Ach. lntendanee Ankara) .\! 396 
Foin : 20000 k. (Dir. Vcterinaire '-ivas) .Y 397 
Farine : 1800 k.- M:ıcaroııie : 1200 k - Pate pour oupe : 100 k. 

ele. (Ecole des Arts iı Sultan Ahmed) No 397 
Riz, pois ehicheJ, figues , raisinı secs, ete. (Com. Ach . Ee. des 

Arts a Sultan Ahmed) No 397 
Reparation a l'eco 'e lneunu (Vilayt1t Ankara) No 398 
Reparation a l'eeole interne Kizildjahamam (Vilayet Ankara) N. 398 
Lait et yoghourt (Com. Ach. Ee. des Arta İl Sultan Ahmed) N. 397 
Sel, oignoins, oeufs, pommes de terre ete. (Com. Aeh. Ec. deı 

Arts n Sultan Ahmed) No 397 
Sıwon, huile et olives (Com. Ach. Ee. dcs Arts a Sultan Ahmed) 

No 397 
Foin et bois (Ligue pour protection des enfants) ,\; 405 
Reparation a l'ecole tchoubouk (Vilayet Ankara) .~• 397 
Reparation de chaussce s route lzmir-Bergaaıa-Menemen (Com. Perm. 

Vilayet lzmir) ,\0 400 
Affaire de nivellement et construction d'un mur de soutenement a 

l' lnstitut de jeunes filles (Com. Perm. Vilayet lzmir) .\! 400 
Reparation iı l'ecole Yenihayat (Vilayet Ankara) No 400 
Reparation iı l'ccole lltekın (Vilayet Ankara) No 400 
Clous (Ch. de Fer Etat) No 402 
Foin. orge et h;ırbe (Dir. V eterinaire lzmir) No 404 

Vendredi 23 Juillet 1937 

Zinc electrolytique : 70 t. (Fabriques Militaıres) 
Etabli pour retrecir les pointes de tuyaux : 1 p. (Cheminı de Fer 

E tat) .\~ 367 
Carton : 5 t. (Fabriques Militaires) No 367 
Machine electrique pour meche iı mainı- Voiture pour bagagea 

(Chemins de Fer Etat) No 367 
Toile pour sacs (Fabriques Mılitaires) No 393 
Vıande de boeuf : 175 t. (Com Ach. Militaires Brousse) No 394 
Bois, houille, charbon (Eeole Normale Iıtanbul) No 395 
Acide ıulfurique (Direetion P. T. T. lstanbul) No 396 
Diveraea proviaions (Dir. Vakoufs Kadilceuy) No 396 
Fromage blanc ld . "Kac:her,, (lntendance Tophane) No 397 
Boiı : 475 t. ı intendance Tophane) No 397 
Houille : 150 tonnes (lntendance Ankara) No 397 
Beurre : 24.1 t.) (Div. Burnava) No 401 
Bois : 918 t. (lntendance Ankara) No 402 
Briques refractaires : 2000 p. (Cbemins de Fer Etat) .Y 405 
Beurre : 9 t . (Corps Armee Afion) .~: 406 
Reparation de deux ccoleı (Municipalitc lstanbul) .\' 406 

Samedi 24 Juillet 1937 

Trefles : 540 t. (lntendance Ankara} .\: 388 
Foin : 586 t . (Division Vize) .\: 397 
Charbon de bois : 1600 k. (Vılayet Tekirdaih) ~'; 399 

* Les uteriaqueı indiquent une vente par voie de aurcnobere, 

~ N. B. Lea Nos indiqueı en regard de1 articles ıont ceux du 
journal dan1 lequel l'aviı a paru . 


