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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler içirı 

12 nylı~ı 2700 
Sayısı S kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir· 
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GAZETESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilcin olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
ra> Münakasalar 

1- Erzak, Zahire, Et, Sebze v. •· 

Sıtır eti: 20 t. (Harp Akadomisi için) (kz . ınb. 
66000 L. tem. 495 L.) (Tophane Lv:ı . ) 

Sebze: 29 kalem ekmek: 40 t. (temd. aç. ok. mb. 
1888 vo.,4-400 L. tem. 1-41,60 ve 3-30 L.) 

(Teknik Okulu Direk.) 
Yulaf: 45-84 ve 84 t. (kz. mb. 24750 ve 4620 er 

L. tem. 1856,25 ve 346,50 er L.) 
(Bursa Aık. S .A.K.) 

21-7-37 15 -

15-7 37 16 ve 
16 15 

20·7-37 17 

Kuru ot: 620 t. (temd pız. mb. 282,10 L. tem . 
2644,69 L.) (Konya Kor) . 9.7.37 10 -

Ekmek:17 t. et 9 t.pirinç 2 t.tuz, mercuaek v.s.erzak 
15 kalem (aç. ek .) (Yükıek Ôğ"retmeıı Okulu) 22·7-37 14 -

Un, makarna, şehriye, irmik kuru incir v.e. erzak 
13 kalem (Yüksele ÔR-retmen Okulu) 23·7·37 14 -

lnıaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Gümilşsuyu hast. tamiri (aç. ele. ltb. 4287,80 L. 
tem. 3'.l2,5 L.) (lıt. Komutanlığı)= . 26-7-37 16 -

Kavak iıılteleainde hava aktarma anb:ırının kiremıt 
ve dere tamiri (aç. ek. kit. 1000 L. tem. n L .) 
(İst. KomutıınlıR-ı) 26-7-37 15 -

Samıun-Bafrıı yolunun arasında şose tamiri ile 10 
adet 1 metrelik ve l adet 3 metrelik menfez ve 
varyant inşAatı (kz. kb. 162,194,79 L. tem. 9359,75 
L. şart. 8, 11 L.) (Samsun Vilayeti) 2·8-37 15,30 

Gümrük Müd. Binası tamiri (aç. ek. kb. 2659,94 L. 
tem. 199,50 L.) (Samıun Narıa Müd.) 21-7-37 15 -

Erıurumda yapılacak 1 nlıiurlar BaşmüdOrlük binuı 
inıaatı (paz. kb. 59914,74 L. tem. 4246 L. şart . 
300 il.) {lahiurlar U. Müd.) 14-7-937 14 -

lıtanbul 55 inci mektebin tamiri (pai. kb. 215,59 L. 
tem. 16,17 L.) (fıtanbul Belediyesi) 9-7-937 14 -

Göçmen evleri inşaatı: 21 ad. (kb. 5.998, 14 L.) 15 günde 
Göçmen evleri inıaatı 67 ad. kb. beheri 218, 14 ve 

361),56 L.) 15 günde 
Göçmen evleri intaatı: 18 ad. (kb. 4681,4 ve 1193,38 L.) 15 günde 

Göçmen evleri inşaatı: 4 ad. (lcb. 913,92 L.) 
(Çorum Vilayeti) 15 rüade 

Tokat mrk. röçmen evleri inıaatı 27 çift ve 11 tek. 
(kb. beheri 338,72 Ye 193,75 L.) 16-7-37 15 -

Nik1ar mrk. a-öc;men evleri inşaatı: 7 ad . <aç. ek. 
kb. beheri 283 L.) 

Takat mrk. göçmen evleri in.şaatı: 48 çift ve 20 tek 
(aç. ek. kb. bıheri 331,22 ve 184.27 L.) 
(Takat ValiliR"i) 

YOltsek Deni2 Ticaret mekt. yapılacak yüzme havu
zu inıaatı, rıhtım tamiratı ve kayıkhane ve mek-
tep tamiratı (aç. ek. ve ayrı ayrı kb. 5633,35 -

16-7-37 ıs -

16-7-37 15 -

1883,16 ve 5114,98 L. tem. 423 - 142 ve 384 L.) 
{lıt. Nafıa Müd.) 26-7-37 15 -

Kırıkkalede yaptırılacak inıaat (kx. lcb. 21944.90 
L. tem. 1646 L. şart. 1,10 L.) 

(Askeri Fabrikalar) 27-7-37 15 -

! - Elektrik-Havagazı-Kalorifer teaiı~,!__v.!.. Malnmesi 

l<avalıt iskelesinde hava aktarma anbarının elektrik tesi1atı 
(aç. ek. mb. 540 L. tem. 41 L.) (lıt. Komut.) 26·7-37 15,30 ........ 

a) MÜNAKASALAR 

1 

~ak, Zahire, Et ve Sebze : 

İstanbul Levazım .Amirliği Satınalma Komisyonundan 
Harp Akademisi Eratı için 20 ton ıığır etinin 21 tem

kuı 937 çarfamba günü saat 15 de Tophanede satınal~a 
b Otnisyouuoda kapalı zarf eksiltmeıi yapılacaktır. Tahmı~ 

edeli 6600 liradır. İlk teminatı 495 liradır. Şartnamesı 
koınisy d ·· ··1 b"l" on a goru e ı ır. ---

Konya Kor Satınalma Komisyonundan: 

l<onyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 620 bin kilo kuru 0 -

:iun 2.7.37 günü yapılan kapalı zarfta eksilt~e~in~~ .. tek-
f edilen 3 kuruş 75 santim fiat pahalı goruldugunden 

l>aıarhia bırakılmıştır. İlk pazarlık 9.7.37 cuma günü sa
İt 10 da yapılacaktır. Şartnamesi Konyada kolord.u ve 
l •t•nhul, Ankara levazım amirlikleri satın alma komısyon-
arında görebilirler. 

Muhammen tutarı 282 IO liradır. 

Elektrik sayıc111: 100 ad . (aç. ek. mb. 800 L. 
tem. 60 L.) {Samsun Vilayeti) 

Kırıkkalede yapılacak kalorifer tesisatı (kı:. mb. 
75000 L. tem. 5000 L. şart. 3,75 L.) 
(Aık. Fabrikalar) 

15 7-37 15-

27-8·37 15 -

4 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaıır v. ı. 

Yün fanila: 1256 çift (paz. mb. 594 L. tem. 45 L.) 
(Gümrük Muh. Genel Komut.) 22-7-37 14 

5 - Mobilya, ev ve büro eşyası, Muşamba-Hah vs. 

Kanape: 10 ad . (beheri 12 L.) (Söke Beled .) 19-7-37 11 

6 Nakliyat· Boşaltma - Yükletme T. s. 

7 

-- ----- ._.,_ __ _ 
Yaprak tütün nakliyatı (tomd )(Samıun lnbiı. Bışm.} 13·7-37 15 -

Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

E-.iırnekapı Sıhhat merkezi için bastırılacak 17 parça 
fiş (pu. mb. 267,50 L. tem. 20.06 L.) 
{lstanbul Beleclıyesi) 9 7-937 14 -

8- Mahrukat, Benzin, Makine yaglara v. ı. 

B nzin: 150·225 teneke (aç. ek. tem. 50 L.) 
(lzoıir Sahil Sıhhiye Mr. K·) 16-7-37 17 -

Odun: 200 225 çeki man al kömürü: 2000-2500 k. 
kriple kömürü: 50·60 t. (aç. ek. mb. çelciıi 280 
kiloııu 3-50 ve tonu 1500 lcr.) 
(Yilk1ek Ôtretmen Okulu SAK) 23-7-37 14 -

9 - Müteferrik 

Cebire ve travers butonları (kz. mb. 21333,60 L. 
tem. 1600,02 L.) (Odvlet Demiryolları ldare1i) 2-4-8-37 15,30 
Resim malzemesi: 44 kalem {aç. ek. mb. 2470 L. 

tem. 185.25 L.) (Aık. Fabrikalar) 26-7-37 14,30 
Ekmek: torbası: 1639 tane (paı. mb. 2212 L. 

tem. 166 L.) 22-7-37 14 -
Mahmuz maa kayış: 1256 çift (pu. mb. 816,4() L. 

tem. 62 L.) 22-7-37 14 -
Tevhit semeri: 30 tane (paz. mb. 750L. tem. 57 L) 

{Gümrük Muhafaza Genel Ko aut. için) 22-7-37 14 -

b) Müzayedeler 

Muhtelif ev e,yası (Sultanahmet Akbıyık malı. ara· 
bacılar sok. No. IOJ (fıt. 6 ncı icra) 

Karyola, masa, piyano ve ayna (Şişli Bomonti Is· 
tasyonu fuetpata yokuşu) (İıt. 2 nci icra) 

Su tulumba ( e1ki) (Söke Beled•yeıi) 

8 7-37 10 -

16-7-37 veya 
2-8-37 9 -

19-7-37 11,30 

İ9aretler: aç. ek. (açık ekıiltme) • kz. (kapalı zarf) - paz. (pazar· 
!ık) - mb. (muhammen bedel) - lcb. (keşif bedel) • tem. (te:ninıt) • 
temd. (temdit) - L. (lira) - kr. (kuruş) - t. (ton) - k. (kilo) • şart. 
(şartname) -Lvz. (levazım). 

İlk teminat 2644 lira 69 kuruştur. İsteklilerin kolor
du satınalnıa komisyonuna gelmeleri. 

Bursa Askeri Sabnalma Komisyonundan: 
Garnizon Kilo Muham. tutarı İlk teminat 

Bursa 
Mudanya 
Bandırma 

450000 
84000 
84000 

Lira Lira K. 
24750 1856 25 
4620 346 50 
4620 346 50 

Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonları için yuka
rıda yazılı miktardaki yulaf kapalı zarfla 20 temmuz 
1937 sah günü saat 17 de eksiltmeye konulacaktır. Mu· 
hammen tutarlarile ilk teminatları hizalarında yazılıdır. 

Şartnameleri İstanbul, Ankara Levazım Amirlikleri 
Satınalma Komisyonundadır. Şartnameleri görmek istiyen· 
lerin bu Komiıyonlara ve eksiltmeye girecekler kanunura 
2 ve 3üncü maddeleriadeki istenilen vesaikle teklif mek
tublarmın aynı gün saat 16ya kadar Bursa Satınalma 

Komisyonuna vermiş olacaklardır. 

• • • 
29 kalem sebze ve 40 t. ekmek almacakhr. Bak: Tek

nik okulu direk. ilanına. 

1 Temmuz 1937 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

il.AN ŞARTLARI 
İclarehanemizde görüşülur 

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

Posta kutusu N. 1261 

İstanbul Belediyesinden : 
Muham. 

bedel 
215 59 

İlk 
teminat 

16 17 İstanbul 55 inci mektebin tamiri 
Edirne kapı Sıhhat merkezine 
bastm)acak 17 parça arneği gi. 

bi fiş 267 50 20 06 
Yukarıda keşif ve muhammen bedelleri yazılı işler 

ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Şartnameleri en· 
cümen kaleminde görülebilir. İstekliler hizalftrında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile b ra-

11 
her 9.7.937 cuma gilnü saat 14 te Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. 

ı ~------------------·---~ 

ı 

2 
inşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

İstanbul Nafıa Müdürlügiioden: 

26.7.937 Pazartesi günü saat 15 de İstanbul Nafia 
müdürlüğünce Yüksek Deniz Ticaret mektebinde yapıla
cak 5633,35 lira bedelli yüzme havuzu inşaatı ve 1885, 16 
lira bedelli rıhtım tamirah ve 50114,91 lira bedelli 
-kayıkhane ve mektep tamiratı işleri ayrı ayrı açık ekıilt· 
meye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hülaıasile buna mütefferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

A-Yüzme havuz ioıaatı muvakkat teminatı 423 li-
radır. 

B-Rıhtım tamiratı muvakkat teminatı 142 liradır. 
C-Kayıkhane tamirata muvakkat teminatı 384 liradır. 
İsteklilerin en az 5000 liralık bu işlere benzer iş yap-

tıklarına dair gösterecekleri veıaik üzerine Nafia müdür
lüğünden alacakları müteahhitlik ve Ticaret odasi vesika
larile mezkur müdürlüğe zamanında gelmeleri. 

Tokat Valiliğinden: 
1- Tokat merkez kazuına bağlı Tatlı Çiftlik, Büyük Endiz, 

pazar farni, kız kayası, duya ve Eyrep köylerile Nikurın ar
ğuılu köyünde inta ettirilecek olan 27 çift 1 l tek taş evin be
her çift evin muhammen bedeli 338 lira 72 kurut ve tek evin 
de muhammen bedeli 193 lira 75 kuruştur. 

2- Nik1&1' ve Artova kazaları merkezlerinde yapılacak olan 
7 tek evin de beherinin muhammen bedeli 283 liradır. 

3- Tokadın Tatu, Dimorta manastır Kaledere çay köy bah
çe başı yeni köy tepe ardı Artovanın kervansaray yatmıt köy

lerinde inşa edilecek olan 48 cift 20 tek kerpiç evlerin muham
men bedeli beher çiftinin 331 lira 22 kuruş ve beher tek evin 
de 184 lira 27 kuruştur. 

4- Taliplerin umumi ve hu1Usi tartnamelerle ketif ve projeleri 
görmek fazla malumat almak üzere Tokat iıkin müdürlüğüne 
mOracaatları. 

5- Yapılacak olan bu evler 2.7 .37 cuma gününden itibaren 
15 gün müddetle açık artırmıya konulmuştur. İhale 16.7.37 eu
ma fÜnÜ ı~at I~ de vilayet makamında teşekkül eden komiıyon 
muvaceheıınde ıcra kılınacaktır. 

6- Muvakkat teminat miktarı yüzde 7,5 dur. 

Samsun Vilayetinden : 

Eksiltmeye konulan iş: Samıun-Bafra yolunun Ox000-
33x000 kilometroları arasındaki şosenin esaslı tamiri le 
on adet 1 metrelik ve 1 adet 3 metrelik menfez ve 2x 137 
2x349 kilometreleri arasında varyant inşaatıdır. 

Keşif bedelleri 162, 194 lira 79 kuruştur. 
. Muvakkat teminat 9459 lira 75 kuruştur. Temin at 
iş Bankasma yatırılacaktır. 

İhale Ağustosun 2 inci pazartesi günü saat 16,30 da 
Vilayet daimi encümeninde hapah zarf usuliyle yapıla
caktır. 

Eksiltmeye girebilmek için cari sene içinde ticaret o· 
dasmda kayıtlı bulunduğuna dair ves,ika ile bundan evvel 
bir defada yüzbin liralık yol işleri yapmış olduğuna dair 
Nafıa vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibrazı 
şarttır. 

Vesikalar teminat mektup veya makbuzu bir zarfa ko· 
nacak ve teklif mektupları da pullu ve imzalı olduj'u 
halde o zarfın içinde ikinci kapalı bir zarfta olac~ktır. . 

Zarflar ihale günü saat 1630 a kadar Samıua vıliyetı 
daimi encümen reisliğine verilmiş bulunacaktır. 

İhale 2490 sayıla kanun hükümlerine göredir . 
ıstekliler bu işe ait evrakı 8 lira 11 kuruş bede\ mu· 

kabilinde Samsun, Ankara, İstanbul, lzmir viliyet nafıa 
müdürlüklerinden alabilirler. 



::>ayfa 2 
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Samsun f'~afia Müdürlüğünden : 

Eksiltmeye konan 1ş : Samsun gümrük 
binası tamiri. 

1 - Keşif bedeli 2659,94 liradll'. 
2 - .Muvakkat teminat 199,50 liradır. 

bankasına hrılacaklır. 

müdürlüğü 

Teminat ış 

3 Eksiltme 2490 sayıiı kanun hükfımlerine göre 

yapılacaktır. 
4 ihale 21-7-937 tarihine ra~tlıyan çarşaınba gü-

nü saat 15 te Nafia müdürlüğünde açık usul ile yapıla
caktır. 

5 - Talib olanlar bu evrakı her gün nafia müdür
lügünden görebilirler. 

- - -.~ ~~--~------· - --· . 

MÜNAKASA GAZETESi 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Kavak iıkelesinde hava aktarma anbarının elektrik te

sisatı yeniden açık eksiltme ile yapılacaktır. İhalesi 26 
temmuz 937 pazartesi günü saat 15,30 da yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 510 liradır. Şartnamesi hergün 
öğleden ev .. •el komisyonda iÖrülebilir. İsteklilerin 41 lira
lık ilk teminat makbuz veya mektuhlarile beraber ihale 
günü vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınahna Komisyonundan: 
Kırıkkalede yapılacak kalorifer tesi.ab 
Keşif bedeli 75 bin lira olan yukarda yazılı in,aat askeri 

fabrikalar umum müdürlüğü satınalma komiıyon~nca 27.8.37 cu· 
6 İstekli olnnlar aşağıdaki vesikayi östermeğe ma günü kapalı zarfla ihale edilecektir. 

nı cburdur. Şartname 3 lira 75 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

A Tica,.et od.ısına kayıdlı olduğuna dair vesika. Talihlerin muvakkat teminat olan 5000 lirayı havi teklif mektub-
dnir Nnfia müdürlü· 1 \arını mezkur günde uat 14 e l< adar komiıyona vermeleri. B · Bu işi yapabileceklerine 

günden -lınmış ehliyet vesikası. 
7 Talib olanlar ihnle günü ve saatin de 

miıdiirliiğüae müracaat etmeleri ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Nafi 

Gümüşsuyu hrıslancsi tıımiri açık eksiltme ile yaptınlacakbr. 

İhale 26.7.37 p:ızartesi günü saat 16 da yapılacakiır. Muhammen 
keşif bedeli 4287 lira 80 kur114tur. Şartnamesi lıcrgün öğleden 
e\•vel komisyonda görülebilir. isteklilerin .~22 liralık ilk teminat 
makl:uz vey.:ı moktublarilc beraber ihale günii vakli muayyenin
de Fındıklada komutanlık ııalınnlma komisyonuna gelmeleri. 

* * • 
Kavnk iskelesinde havn aktarma :ımbnrının kiremit ve dere 

tamiri açık eks'ltme ilo yapılac ktır. İhale 2ô.7.37 tarihli pazar· 
teıi günü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen keşif berleli 1000 
liradır. Şartname5İ hergün öğleden evvel komisyonda görülebi-
\İr. isteklilerin 75 liralık ıllt teminat makbuz veyn mektublarile 
beraber ih;ıle gÜI'Ü vaktı muayycninde Fındıklıda komutanlık 
tınalma konıisyonun:ı g lmcleri. 

Çorum Vilayetinden: 

Sungurlu kaza merkezinde yap lncak şehir tipi dört 
kargir evin kerestesi huiç olmak üzere bilfımum malze· 
nesi v:! işçiliği 91 l lira 9l k.ıruş keşif bedeli üzerinden 
15 gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. İste! lilerin vi
layete müracaatları 

* . "' 
Alaca kazasına bağlı Alacahöyük köyünden plan ve 

şartnamesine göre 1&68 I lira 4 kuruş bedelle 14 kargir 
1191 lira 38 kuruş be:lelle 8 çift karg;r ki 18 ev yaptı
rılacaktır. Bunların taş kerpiç sııman ve kumu evleri ya· 
pılncak köylülere aid olup bundan maada kereste ve sa· 
ir malzemesile isçiliği müteahhide aid .olmak üzere 15 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin vesaik 
\ ven pnralnrı m1kbuzlan ile vilayete müracaatları. 

• "' ... 
Alnca kazasına bağlı Karnıkara köyünde plan ve şart-

namesine göre iskeletli kerpiç 27 tek 20 çift ki ceman 
67 göçmen evinin kerestesi hariç bilumum malzeme ve 
işçiliği alana aid olmak üzere bugünden itibaren 15 giin 
mliddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Beher tek evin muhammen bedeli 218 lira 14 kuruş 
çift evin beheri 360 lira 56 kuruştur. İsteklilerin umum 
inşaat bedelinin yüzde 7,5 uğu ya nakden veya banka 
mektubu şeklinde bura maliyesine yatırmaları. 

"' * • 
Alaca kazasının Kıullı köyünde 11 tek l O çift ceman 

21 evin kerestesi hariç bilumum malzeme ve işçiliği ala
n~ olmak üzere 5998 lira 148 kuruş keşif bedeli ile 15 
güıı müddetle eksiltmeye konulmuştu . 1 ·teklilerin mak
buzlarile vilayete müracaatları. 

Aııkeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Sahnalma Komisyonundan: 
Kırıkkalede yaptırılacak iuşant. 

Keşif bedeli 21944 lirn 90 lrnruş olan yulrnrda ya21lı inşant 

asi.eri fabrikalar umum müdürlüğü ahnnlma komisyonuııcı 27 
tcmrııu.ı: 937 sah lIÜnÜ snat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartnnme 1 lira 10 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Ta
lıblcrin nıuvnkknt teminat ol n 1646 lirayı lııwi tekllf melttııb

lnrını mezkur günde ı:aat 14 e ltadar komisyona vermeleri. 
• • • 

İat:ınhul .>5 inci mektebin tamiri pazarlığa konulmuştur. 
1 ak: 1 ci sahifede lstanbul Belediyesi ilinlarma. 

• ... 

l~~~-:!:~~~~~~:'!:'!:~~--=~s=:~~·~~~~~~~~·· 

4 
Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

* • • 
198 tane yün fanila alınacaktır. Bak müteferrik sülu· 

nunda gümrük muhafaza komutanlığı ilünına. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyast, Muşamba, Hah v.s. 

Söke Belediyesinden : 
Belediyemiz parkı için beherinin bedeli muhammeni 

12 liradan lO adet kanepe alınacaktır. İhale 19 7-937 
pazartesi saat 11 dedir. Eksiltme ve feuoi şartnameleri 

görmek istiyenlerin belediyeye müracaatları. 

6 
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s . 

Samsun İnhisarlar Başmüdürlüğünden 
Bafra, Alaçam, Samsun yaprak tütün naklıyah ıçın 

18-6·9,\7 gününde takarrur eden son fiatlar idarece 
haddi layik görül'llediğinden sözü geçen nakliyat yeniden 
münakasaya çıkarılmıştır. Eksiltme 13 Temmuz 937 sah 
günü saat on beşte komisyonda yapılacaktır, taliplerin 
muracaatları . 

7 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~lzenıesi 

* • • 
Edirnekapu Sıhhat merkezi için 17 parça fiş bastın· 

lacaktır Bak : Birinci sahifede · stanlıul Belediye ilanlarına. 

8 
Mahrukat lienzin-Makine yağlan V 

,, 
• .;J 

İzmir Sahil mhhiye merkezi baş tabibliğinden 

İ:ımir motörü için alınacak azami 225 asgari 150 te
neke benzin artırma, eksiltme kanununa tevfiken münaka
saya konulmuştur. Taliplerin benzinlerin evsaf ve şeraiti
ni anlamak üzere pasaportta sahil sıhhiye merkezine mü
racaatları. Artırmaya iştirak ed ceklerin muhammen mu 
vakkat parası olan 50 lirayı veznemize yatırmaları ve 16 
Tem muz 937 Cuma günü saat 5 de dairede toplana:cak 
komisyonda hazır bulunmaları. 

Erzurumda İnhisarlar Başmüdürlük binası inşaatı pa-

zarlığa konmuştur. Bak: İnhisarlar U. müdürlüğü ilanla- 1 l\\ütcferrik 
9 

rına. 

Elektrik, Hava~azı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
Samsun Vilayetinden: 

Belediyemiz elektrik işletme müdürlügünce mübayaasına 
lüzum gösterilen 100 aded elektrik say ... cınm mübnyaası 
daimi encümence de muvafık gfiriildüğündeıı aşağıdaki 
esaslnr dahilinde nçık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 15 7-937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 
15 te belediye daimi ençümeni huzurunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 800 liradır. 
Muvakkat teminat akçesi 60 liradır. 
istekliler bu işe aid elcsiltme ve fenni şartnamesini e

lektrik işletmt: müdiirlüğünden görebilirler. 
Eksiltmeye girebilmek için 2490· numaralı kanunda ya

Lıh şeraiti haiz olmnk gerektir. 

----·----
Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: 

44 kalem resim malzemeai 
Tahmin edilen bedeli 2470 lira olan yukarda miktarı ve cınsı 

ynzılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü aahnalma ko
misyonunca 26.7.37 pazarteıi srünü saat 14,30 da açık ekailtme , 
ile ihale ecilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veri· 
lir. Talihlerin muvak~;at teminat olan 185 lira 25 kuruş ve 2490 
No. lı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaikle meı.kfır gün 
ve saalle komisyona müracaatleri. 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

Enanın Cinsi : Miktarı Tuınlanan İlk Te- Eksiltmenin 
tutarı minat tarihi günü aaatı 

Ekmek torbası 1937 tane 2212 L.66K.·166 L. 22·7-937 PP-rşem. 14 
Mahmuz maa 
Kayış 1256Çift 816L.40K. 62 L. ~2-7-37 ., 14 
Yün fanila 198 tane 594 L. 00 45 L. " " ., 
Tevhit Seraeri 30 ,, 750 L. 00 57 L. " ., ,, 

l - Gümrük Muhafaza komutanlığı için yukarıda yaz.ılı eşya 
nın ayrı ayrı pazarlıkları yapılacaktır. 

7 Temmuz 1937 

2 Şartname ve ev&afları Komisyondadır. 
3 - İıtekliler ilk teminat olan vezne mukbuzlariyle veya 

banka mektuplariyle birlikte o gün Galatada eski ithalat Güm
rük binasında Komutanlık Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

• • • 
D. O. Yolları İdaresince cebire ve travers bulonları 

atın alınacaktır. Bak : D. D. Yollan ilanlarına. 

• 
D LER ) z 

İstanbul İkinci icra Memurluğundan : 

Bir alacağın temini istifası için mahcuz karyola ve 
masa ve piyano ve ayna ve saire 16-7-937 tarihine mü· 
sadif cuma günü saat 9 dan 11 e kadar birinci artırma• 

sının yapılacağı ve mahcuz eşyalar muhammen değerle· 

rinin yüzde 75 şini bulmadığa takdirde ikinci artırmasıda 
2·8-937 tarihine mUsadif pazartesi günü saat 9 dan 1 1 e 
kadar yapılacaktır. Alıcı o 1anlar yevmi mezkür ve saa
tinde satış yapılacağı ve eşyaların bulunduğu mahal olan 
Şişli Boınouti istasyonunda lzzetpafa yokuşu tramvay 
çaddesi köşe başında boyacı dükkanında hazır bulunacak 
memuruna müracaat ederek almaları ilan olunur. 

İstanbul 6 fü.ı İcra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı dairemizin 937-3191 No. lı dosya

sile mahcuz olup bu kere paraya çevrilmesine kar r ve
rilen muhtelif ev eşyası 8.7.37 perşembe günü saat 10 
da Sultanahmet Akbıyık mahallesi arabacılar sokak 10 
No. lu hanede ilk açık artırma suretile satılacağından ta· 
liblerin yevmi mezkürda mahallinde bulunacak memuruna 
müracaatleri ilan olunur. ----

Söke belediyesinden : 
Belediyemizin emme basma eski su tulumbasının iha· 

lesi 19.7.937 Pazartesi saat 11,30 dadır· isteklilerin bele
diyeye müracaatları. 

Senelik 
muhammen İlk 

kirası teminatı 

T opkapıda Çekmece caddesinde 127 nu-
mar lı külUbe duvarı (ilan asmak için) 15 lira 1, 13 
Rumeli kavağında iskele cadddesinde 1 4 
No.lu gıızino ve bahçe 150 ,, 11,25 

Yukarda semti, senelik muhammen kirasile ilk temi
natları yazalı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 
938·939·940 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kira· 
ya verilmek üzre açık artırmaya konulmuşlardır. Şartna· 

meleri Lf':vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hiza
larında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 22-7-937 perşembe günü saat 14 de Daimi En-
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (3983) 636 

• • * 
Oktruva resminden Belediyeye 5636 lira 77 kuruş borç-

1 u iken vefat eden Abacizade İsmail Hakkının veresesine 
kalan Anadoluhisarında eski toplarönü ve yeoikale soka
ğında 2-4·6 No·lı sahilhane ve altındaki kahvehane ve 
bakkal diikkanile dörtte bir masura suyunu havi ve 3000 
lira kiymet takdir olunan emlak ile yine ayni v reseye 
ait Fatihde Ferhat ağa mahalle ve sokağında 7 N. lı 1440 
lira kıymet takdir olunan kagir hane borcun temini tah
sili için tahsili emval kanununun 9 uncu ve J 3 üncü mad· 
deleri hükümlerine tevfikan açık artırma ile satı hğa çı
karılmıştır. Birinci ihalesi 27-7-937 salı günü saat 16 da 
ve son ihalesi de 9·8·937 pazartesi günü saat 16 da Dai
mi Encümende yapılacaktır. Müzayede kaatları ve buna 
müteferri şartname Levazım mlidürlüğünde görülebilir. A· 
nadoluhisarındaki emlak için 225 ve Fatihdeki emlak için 
108 lira teminat parası yatır•lması lazımdır. İsteklilerin 
yukarda yazılı teminat makbuz veva me .tubile beraber 
yine yukarda yazılı günlerde Daimi Encümende bnlunma-
lıdırlar. (B.) (3984) 637 

• • • 
Senelik muhammen kirası 100 lira olan Üsküdarda 

iskele meydanında (denizden dolma) arsa üç sene müd· 
detle kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuş isede 
belli ihale güniinde isteklisi bulunmadığından artırma 

12-7-937 pazartesi gi1nüne uzatılmııtır. Şartnamesi Leva· 
zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 7 lira 50 kuruş· 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda 
yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır 
lar. (B.) (3981) 634 

• • • 
Beher metre murabbama 3 lira kıymet konulan Fatih· 

te Çırçır yangın yerinde Manısalı Mehmet paşa mahal· 
lesinde türbe ~okağında 34 üncü ada 418 harita numara· 
da 2 metre 40 santim yüzlü 22 metre 18 santimetre mu· 
rabbaı arsa satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 
Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görül bilir. İstekliler 
4 lira 99 kuruşluk ilk teminat makbu veya mektubile 
beraber 22·7·9.17 Perşenbe günü saat 14 de Daimi En· 
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (3982) 635 



7 Temmuz 

Nafıa Vekaletinden: 1 
-------~· 17 Ağustos 1937 salı ırGuü saat 15 de Ankarada Nafıa Veka-
leti malzeme eksiltme komisyonunda 21000 lir• muhammen be
delli 100 beygir kuvvetinde 1 Türbo elektrik a-urubunun kapalı 
ıarf uıull ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Ek A k d vekilet malzeme 
ailtme ,artoameai ve teferruata n ara a 

nıüdürlOtünden paraaıı olarak alınabilir. 
Muvakkat teminat 1575 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarını vekAlettea talimat~ameaine a-öre 

alınmış olan malzeme müteabbitliti veaikaaile birlıkt~ 17
" •A'u•

toı 937 salı günu aaat 14 e kadar vekalet malzeme mudürlutüne 
vermeleri lbımdır. JB.17 3845 610 2- 3 

flınıet Demiryolları işletme Umum MUdUrlUğUnden 1 
-

M h b d l
. (21'.1'.l'.I 60) lira olan cebire ve traver1 bu-u ammen e e ı .,.,,.,, " . 

lonları 24 8-1937 Salı günü 1&at 15,JO.da kapalı zarf uaulu ıle 
Ankarada idare binuında aatın alınacaktır. . 

B 
· · k · t terin (1600 02) liralık muvakkat temınat 

u ı4e gırme 11 eyen ' . . 936 G 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, re~mı ıaze~enın 7-5- . · 
ve 3297 No. lı nuıhasında inti4ar etmış olan talımatname daıre
•inde alınmıf vHika ve tekliflerini aynı ırün saat 14,30-a kadar 

Komisyon Reialij'ine vermeleri lazımdır. . 
Şartnameler para1ız olarak Ankarada Malzeme daireaınden, 

Haydarpafada Tesellüm ve Snk Şeflitlnden datıtılmaktadır. 
(3961) 631 1-4 

~ 

Teknik Okulu Direktörlüğünden: 
Tutarı 

Cinai Mikdarı Tahmin bedeli 

Kilo Kurut Lira 

Yetil Salata Adet 3000 1 30 

Praaa 2000 4 80 

lapan ak 3000 5 150 

Havuç 500 5 25 

lahana 1200 4 48 

Kök kereviz tOOO 6 60 

Patlican Adet 10000 3 300 

Taze bamya 400 20 80 

Sırık Domates 3000 7 50 245 

Semiz otu 600 6 36 

Sakız kabak 1500 5 75 

Taze bakla 1000 8 80 

Dolmalık biber 600 10 60 

Taze A. Ka. Faaulya 1500 10 150 

Bal kabağı 200 5 IO 

Enginar Adet 1500 7 105 

Taze beulye 200 10 20 

Taze çalı 200 10 20 

Taze barbuaya 300 12 50 37 50 

Karnabahar Adet 500 16 80 

Hiyar 1500 2 30 

Salamura yaprak 200 16 32 

Yetil •otan Adet 1000 ı 10 

Maydanoz Demet 5000 1 ~ 

Dereotu " 
1000 1 10 

Nane Demet 200 1 2 

Kuru aarmıaak 50 26 13 

Pancar 300 4 12 

Marul Adet 1500 2 50 37 50 

1888 

Ekmek 40000 l 1 4400 

Betiktat : Yıldızda bulunan okulumuıun ıl!ayıı 938 ıoauna 
kadar olan ihtiyacatınclan yukarıda cinı, mikdar, tahmin bedel· 
lerile tutarları yazılı ekmek ve sebzenin 2-7-937 tarihinde yapı-1 
lan ekıiltmeıinde sebzeye verilen fiyatlar haddi itidalde ıörüle
nıeditinden ve ekmete iıtekli çıkmadıtındaa tekrar lhaleai 
Yapılmak üzere 15-7-937 Pertembe ıünl saat 16 da ekmek ve 
16, 15 de de sebzenin açık ekıiltmesi yapılacaktır. Sebzenin ilk 
teminatı 141 lira 60 kurut ve ekmetin 330 liradır. lıteklileria 
ilk teminatlarını yatırmıt olarak ve şartnamede yazılı belıelerle 
•kıiltmenin yapılacağı ırün ve aaatde Yüluek mühendia mekte
bi ,.uh&11ebecilitinde toplanacak olan komiıyonumuıa n tartna
llleyi 1rörmek ilıer• de Yıldızdaki teknik okuluna gelmeleri. 

6.13 (3972) --,_İnhisarlar U. Müdürlüğünd~ 
1 - Tütün denklerinin ambalajında Kullanılmak üze• 

re ıartname ve nümunesi mucibince muhtelif eb'adda 
45450 adet beyaz çul pazarhkla ıabn alınacaktır. 

2-Pazarlık, 9.7.937 tarihine raıtlayan G_pmJı ıil· 
nü ıaat 14 de Kabatatda Levazım ve mtıbayaat 111\Mlin· 
deki alım komiıyonunda yapılacaktır. 

3-Şartnameler paraıız olarak her glln ıözU ıeç•D 
'"b-4en alınabilir. 

4- lıteklileria pazarhk için tayin edilen gibi ve ıaa.tte 
Ylıde 7 ,6 ıivenm• paralarile birlikte adı ıeçen komı•· 
Y•na ı•lmeleri ilAn olunur. •3612,, 581 3-3 

• 
1 - Şartname, Keıifnam; ~e planları mucibin~e Erz~· 

tuında yapılacak 59914.74 lira muhammen bedelh Baımu· 
dUrlük Binası inşaatı pazarlıkla ekıiltmeye konulmuştu~: 

2- Pazarhk 14-7-937 tarihine rastlayan çarşanba gu
lli.i saat 14 de 'tıtanbulda Kabataıta lnhiıarlar Levazım 
~c ınübayaat Şube1i Müdürllğil binaaında müteıekkil a· 

lıın Komisyonunda yapılacaktır. . . 
3- Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabılınde İs· 

lanbulda İnhisarlar İnıaat Şubesinden ahnabilir. 
4- Muvakkat teminat miktarı 4246 liradır. 
5- Taliplerin Nafıa Vekaletinden verilmiş müteahhit· 

lik veıikaıını haiz buluumaları ve Mimar ve Mftbendis 
değillerse bu ıınıftan bir meslek adamının ittirikini te· 
illin etmiı olmaları lazımdır. "3969,, 632 ı - 4 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

: MUHTİRA 
~ .. 

Pertembe 8-7-1937 

Selimi-çeıme-Maltepe yolunun arasında aıfalt tamiri 
(lat. Belediyesi) ~~ 380 

İliç ve ııbbi ma~z~me (O. D. Yolları) ,,; 381 
Araba ve kofre ıçın tekerlek: 200 ad. (İnhisarlar U. Mild.) ,,! 381 
Sebze: 34 kalem (Yükıek Muallim Mektebi) ,~ 381 
Zabıta memurları için elbise: 265 takım (İat. 

0

BelediyHi) .\~ 381 
Tereya~: _2345 k. aadevağ: 24800 k. (İıt. Belediyesi) .\~ 381 
Muhtelıf il~ okulları tamiri (iıt. Belediyesi) ·'~ 381 
Yumurta lımon, un makarna nintaata v.a. (lat. Belediyeai) '~ 382 
Sadeyağı: 9 ton (Edremit Tümen) .\! 382 ' 
Beyaz kiğıt, renkli kitıt duruk kli.jıt a-azete kağıdı v.ı. 

(O. O. Yolları) 379 

Matbu evrak (Kadaatro Gen. Dir.) .\! 379 
Yula~: 5000 (Ankara Jandarma Komutanlığı) .\! 379 
Benzın: 2700 teneke (İzmir Vilayeti) .\! 376 
Eşya nakliyatı 5000 t. (Ankara Lvz.) .,! 380 
Ceu evi için ekmek ihtiyacı (Edirne C. Muddei U.) .~! 300 
Kontrol. def~er~ için Levazım {lıt. Belediyesi) No. 38() 

Jeneratör komurtı: 750 t. (Aık. Fabrikalar) No. 380 
Bafr~ Kıraathanesi tamir~ (Samaun Viliyeti) N. 380 
Makına bandları 48 ad. (inhisarlar U. Müd.) No. 383 
"' Ç~m kereste: 513? m3 (Sıvaı Orman Direk.) 383 
Darutafakka kalorıfer tesisatı (Türk Okutma K N urumu uru-

oımaniye) No. 383 
Mazut: 16500 k. (Edirne Tutayı) No. 384 
Erzınc•n Sıvaı yolu arasında toıe tamiri (Sıvaı Nafıa Müd.) No.383 
Mazut: 40 ton (Ankara Sıtma Mücadelesi) No. 389 
Cez:~ evi için ekmek (Amuya C. Muddei Um.) No. 387 
Zeytın yağı: 5 ton (Kırklareli Tümen) No. 387 
Evrakı matbua 20 kalem (Ankara Kadaatro Gen. Dir.) No. 389 
lııldakh grup elektrojen: 1 ad. (MMV) No. 380 
Demir. tel: 750 k. - aoba teli: 100 k. - galvanize demir tel: 3500 

k. ıd. pr. liıratür: 1000 k. (D. D. Yolları) No. 391 
Sıtı~ eti ve yulaf (Burnava Aık. SAK) No. 392 1 
Z~bıtan daireleri intaah (Tunceli Nafıa Direk.) No. 391 
İlaç: 3 kalem (O. D. Yolları) No. 393 

Cuma g.7.1937 

Küçük yol malzemesi ve töminıman takozu (D. O. Yol.) No. 354 
Saf kur4un: 200 t . (Aık. Fabr.) No. 375 
Milli saraylar mOıtahdemleri için elbiıe: 119 takım (Milli Saraylar 

Dir.) No. 376 
Motorin: .W (l•t. Sıtma Mücad. Dir.) No. 380 
Sıju eti: 87 t. (KayHri Kor) .;\: 381 
Ekmek ve francela (lıt. Sıhhi Müe11.) No. 381 
~.ecidiyeköyGnde likör fabrikasında 710 m2 parke ve adi kaldı · 

rım intaatı (lnbiı. U. Müd.) No. 381 
Satır ve koyun eti (Marmara Ü11übahri Komut.) No. 382 
Karaman eti: 26 t. - koyun eti: 500 k. (İıt. Vakf. Oir.) .,: 382 
Dathç eti: 2000 k. (Beyoj"lu Vakf. Dir.) No. 382 
Deri kılıf (mesaha zincirleri için): 502 ad. (İnh. U. Müd.) No. 3~2 
Çamaşırlık bez: 322,000 m (Aak. Jand. Komut.) No. 383 
Beyaz çul: 45450 ad. (İnhiı. U. Müd.) No. 384 
Çalı faıulya: 40 t. (Kırklareli Tümeni) No. 384 
Kır bekçileri için elbiıe maa kaput: 55.75 takım (Lüleburgaz Vi-

layeti) No. 385 
Benzin: 700-000 ton (Ank. Beled.) No. 385 
Yulaf: 153240 ve 189960 k. (Edirne Tümeni) No. 385 
Edirne muallim mekt. civarında parmaklık ve ihata davarı inıaata 

(Edirne Nafıa Dir.) No. 387 
Edirne muallim mekt. tavanları tamiri (Edirne Nafıa Dir.) No. 387 
Soj"an: 22 ve JO t. (Tekirdat Aık. SAK) No. 387 
Sebze: 6 ka\em (Çatalca TGmeni) No. 387 
Al&b cerrahiye: 30 kalem (Ank. Jand. Komut.) No. 388 
Sebze: 14 kalem (Deniz Ln.) •'! 387 
Slit tit•ıi: 2000 ad. (lıt. Beled.) No. 391 
Mete kömGrO: 543 t. (Ank. Lvz:.) No. 381 
Yatak takımı (lat. Beled.) No. 394 
Kuyucu Muratpaf& medre ... inin içine yapılacak çatı (İıt. Beled.) 

No. 390 
Verem diıpanserinde yapılacak tamirat (iıt. Beled.) No. 394 
Kamyonet (benziDle müteharrik): 1 ad. (Pendik Beled.) No. 394 

Cumarteıi 10-7-937 

Dahili kundura: 10415 çift • bariçi kundura: 8728 çift (MMV) 
No. 379 

Tayyare iıtaıyonunda anıar lnpatı (lzmlr Vil&yeti) No. 381 
Ekmek torbası: 3787 (Ank. Jandarma Komut.) 
Bakar kapaeh karavana: 500 ad. (MMV) 
Soj'an: 20250 k. (Edirne Tutayı) No. 383 
Adanada tayyare ana-arı intaab (Seyhan Nafıa Mild.) 
Koyun eti: 276 ton (Oiyarbekir Aak. SAK) No. 380 
Muıulbeyli köyünde infall takanım edem ek, J alnız uıtahğı 

(Muıulbeyli Köy lbt.) 

• Önlerinde yıldıı itareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamit: "No.,, itareti illnı hni 1raııetemi:ıin sayısını ıöıterir. 

imtiyaz aahibi •• 1am İflllf 
Direktörü: lamail Girit 

Baaıldıiı yer: ARTUN Baaımevi 
Galata Billw 90kaık No. ıo ı 

1 

Sayla .1 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Bakırköy Emrazı Akliye n Asabiye Hutahaneaine lıizam o

lan 
1
2500 çi~ Meat Fotin açık ekailtmeye konulmuttur. 

Ekaıltme Catalotlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mil· 
dürlüğü binaaında kurulu komiayonda l4-7-937 a-ünü 1aat 1~,30 
da yapılacaktır. 

2- Mu~ammen Fiat: Bir çift meıt için 160 kuru,tur. Muvak
kat garantı 300 liradır. 

.. 3-:- _fıtekliler tartname ve nümuneyi her a-ün Komiıyondan 
gorebıhrler. 

4- İstekliler cari ıeneye aid Ticaret Odaıı veaikaaiyle 2490 
sayılı kanunda yazılı belıeler ve bu işe yeter muvakkat ıaranti 
m~kbuz veya Banka mektubu ile birlikte belli riln ve ıaatte Ko-
mıayona 1relmeleri. "3787,, 604 

(Suite de la 4eme page) 

Samedi 10 juillet 1937 

Reparation au dispensaire de tuberleux (Municipalate' .Y: 394 f•tanbul) 

Camionnette) 2 tonneı et ıııoteur iı benzine) . ı · · (M · · 
lite Pendik) No 394 . pıece unıcıpa-

Chauuures pour l'intcrieur • 10415 paireı ld ı• t • · 
72 

. . . . • - . pour ex erıeur 
8 8 paıres (Mınıatcre Defense Nationale) No 379 

Boii : 918 tonnH (lntendance Ankara) No 380 
Conıtruotion d'un hangar a la statioa d'aviatioo {Vilayet lımır) 

No 381 
Sacı a pain : 3787 p. (Cendarmerie Ankara) No 382 
Chaudrons en cuivrc (avec couvercle) : 580 p. (MioistM-e Defenoe 

Nationale) No 384 
Oignona : 20520 k. (Brigade Edirne) No 385 
Conıtruction hanrar d'aviation a Adana (Dir. Trav. Publics Sey

hane) No 386 
Viande de mouton : 276 t. (Com. Ach Militaire Diyarbekir) N. 389 

• Lea uteriaquea indiquent une venle par voie de ıurenchcre. 
N. B.- Lea Noı indiqueı en rerard dea articles ıoat ceux du 

journal danı lequel l'avia a paru. 

Lois, Decrets lois, Traites de Commerce 

(Suite du Numeroı 388) 

Art. 23- Lea atationa de T.S.F. dH bateau~ auora c cor• 
reapo~dance dea voyageur1 • 'appellent de ıtation de bateau tant 
ce quı conc~rne .la correapondance de ces ıtation. avec l'Etran
ger sera determınc par l' Adminiıtration des P .T T. cor.forme· 
ment au Reglement lnlernational. 

Art. 24- Lea ıtationı de bateau conıtituent. au point de 
vu~ dea operationı deı voyaıeura, cbacune au centra telegra· 
phıque r~l~vant de l'Adminiıtration des P.T.T. par conıcquent, 
toua enrea'lltrementa, operationı et relationa avec le public dana 
l~ı ditea atationı ıont completement auujettiı aux uaaırc11 ea 
v!gu_eur danı ! .. centrea telea-raphiques et le prepose est tenu 
d aıır conformement aux loiı et reılementı du t' y• et interna
tionaux y relatifı. 

Le proprietaire du bateau ou la Flrme a laquelle apparlient 
le bateau eıt tenu de remettre chaque moiı a l' Adminiatration 
dea PTT leı comptea da teleırramme.s reçua de l'interieur du 
payı et de l'etranrer au tranımiı dans le payı et a l'Elranıer. 

~rt. 25- Toua reıi•trea, quittanceı, ıuideı, lola, inıtructiona 
et reglementı et autrea que relatifı aux operations • t 
d 1

, · l • prucrıp ea 
ana artıc e precedent ıeront fourniı contre p t 

l
' d · · · d ayemea par 
a mınıatratıon H P.T.T. 

Art. 26- Lea prepoaeı h L d • · c arıcı u ıervıce deı ınatallationı 
de T.S.F. danı lea bateaux d · t •t · 

h 
• , oıven e re cıtoyenı turca probea 

et onneteı n'ayant 1 b" . '. u ı aucune condamnahon aux peınea cor-
rectlonnelleı du pluı d · · L d . . . t•ı· h • e ııx moıa. 'a mınııtratıon dea po•teı, 
e eırrap eı et telephoneı dellvre aux dita prepoaeı apr~• exa-

men d ff" ' . • eı cer ı ıcats, ıur deux categories. Leı conditionı neceı· 

aaarea pour l'obtention de pareillea certificatı ıont cellea indiquht 
danı lea con•entiona internationales de T.S.F. et danı lu reıılı· 
men ta y relatifı. 

+++++++++o+o+++++++++~b~bh ..... ... •• * ~ 

i "DEVRİM" i 
~ A 
~ . 
• :. Tercüme Bürosu ::: 
~ . . ~ 
.... Her liı:ıandan ve her türlü torcüme işleri ve bil- ! 
: h k .... 
'·• assa müna asa ve müzayedelere müte;dlik şartna· '-• • • •:• melerin tercümesi derühte edilir. O 
y ~ 
._.._. Azami ihtimam ve sürat _1. • •41' 

•:• Fiyatlar gayet: müt:edildlr • + • 
•!• "MÜNAKASA GAZETESi,, Abonelerine • 
•!• H • 'J 1 •!• - uıuıı tenzı at yapı ır -. + • 
•:• Adreı: Galata, Perıembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •:• 
.... Tele fon : 49442 +•• ~ . 
~ b 
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Deuxieme Annee - No. 395 MERCREDI 

•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptrs. 450 
6 " " 850 . 12 " ~ 1500 

Etranger : 12 mois Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

GAZETESi 

Pour la Publicite •'adre11er 
i l' Administration 

Journal Quotidien des Adjudicationı 

T ableau Synoptique des Adjudications 
Ohjet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartographie 

lteparation de chaussee s route .9amsoun-Bafra 
construetion de 10 arehes d'un metre et 1 arche 
de 3 metres (eah eh. L. 3.11). 

Reparation du batiment de la douane 
Reparation a l'hôpital Gumuehsouyou 
Reparation a la caserne se trouvant a Kavak 
Construction maisonı pour immigres en maçonne· 

rie : 27 doubles et 11 simples 
Construction maisons pour immigres en maçonne· 

rie : 7 pieees 
Construclion maisons pour immigre~ en maçonne· 

ric : 48 douhles et 20 simples 
Construction d'un bassin pour natation re paration 

du quai et de l'eeole commerce maritime 
Construction a Kirikkale (eah. eh. L 1, 10) 
Construction maiıons pour immigres en maçonne· 

rie : 4 p. 
Construction maiıons pour immigres en maç ı nne

rie : 14 simples et 2 doubles 
Construelion maisons pour immigres : '27 simples 

et 20 doables 
Construetion oıaisons pour immigrcs : 11 simplcs 

et 21 dou bles 
Construction d'un batiment p &eJvİr de- Direetion 

des Monopoles a Erzeroum (cah . eh. P. 300ı 
Reparation de la 55 me t;eole J'lstanbul 

Habillement- Chaussures Tissus - Cu i r~ 

Flane •ıes en l:ıine : 198 pieces 

El ectricite-Gaz-Chauffage Cer.tral 
(lnstallation et Materiel) 

Compteur cleetrique : 100 pieees 
lnstallation clectrique ~. la easerne de K:ıvak 
lnstallation de ehlluffare eentral a Kirikkal t! (eah 

eh. L 3,75). 

Divers 

Boulons de traveres et d'cclisses 

Articles pour deHinı : 44 lots 
Saes pour pain : 1639 pieee1 
Eperon avec courı oie : 1256 paires 
Harnaiı : 30 piect's 

Combustible - Carburant-Huiles 

Boiı : 200-250 tchekis- Charbon de bois : 20CO 
2500 k.- Houille cr;blee : 50-60 tonnes 

Benzine : 150-225 bidons 

Transport- Chargement - Dechargement 

Transport des fcuilles de tab:ıeıı (aj.). 

Ameublcment pour Hahit:ılion el 
Bureaux-Tapisserie ete. 

Mode 
d'adjudicat. 

Pli cadı . 

Publique 

" ., 

" 

" 
" 

Prix 
eıtimatif 

162,194,79 

2659 94 
4287 80 
1000 -

L. 338,72 et 
193,75 L. lap . 
P. 283 lap. 
L. 331,22 et 
184,27 lap. 

,, 5633,35·1885, 16-
5114,98 

Plı eaeh. 21944 90 
913 92 

4681,4 et 1193 

Caution. 
Proviıoire 

9359 75 

199 50 
322 -

75 -

423-142-
384 
1646 

- L. 218,14 et360,56 lap. - -

Gri· a gre 

" 

Gt e iı. gr e 

Publique 
Publique 
Pli caeh . 

Pli each. 

Publique 
Gre a grc 

" 
" 

5998 14 

59914 74 

'.Ll5 59 

593 -

800 -
540 -

75000 -

21333 60 

2470 -
2212 66 

16 40 
750 -

4246 -

16 17 

45 

60 -
41 

5000 -

1600 02 

185 25 
166 -

62 
57 -

Pulılıquf' P. 280 la le . 350 47,25· 
le k. tt 1500 la t.6,57-67,50 

" 
50 -

Canapc pour pare : 1 O pieceı L. 12 la p . 

Proviaions 

Viande de boeuf : 20 tonnes 
Foin : 45·84 et 84 tonnes 
Pain : 17 t.- Viande : 9 t.- Riz, sel, fromage, 

oeufs et autres provisions : 15 lots 
Farine·macaronie, raisins secs et autres provision 

13 lota 
Leguınes : 29 1. Pain : 4400 k. (aj .) 
Foin : 620 tonneı (aj.). 

l ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

Pli enclı. 660) 495 -
" 

24, 750-4620-4620 1856,25· 
346,50 346.50 

" 
" 

" 
1888 4400 141.60 330 

Gre a gre 28210 - 2644 69 

lmprestion c!e 17 modeles de ficheı Gre a grc 267 50 20 06 

B) Adjuditatioos a la surenchere 
Motopompe : 1 oieee 

l.ieu d'adjudication et du 
Cahier des Chargeı 

Com. Permanente Vılayet Samsun 

Direction Travaux Publies Samııoun 
Com. Ach. Comm. lst. Findikli 

" 
Vilayet Tokat 

" ,, 

" 
Oir. Travaux Publies lstanbul 

Jours 

2·8-37 

21-7-37 
26-7-37 
26-7-37 
16-7-37 

16·7-37 
16-7-37 
16·7-37 

26-7-37 

Com. Ach. D. G. Fabriquea Militaires Ank. 27-7-37 
Vilayet Tehoroum Dans 15 jours 

" " 

' 
" 

,, 

" " 

Com. Aoh. Econom. Monopoleı K.tache 14-7-37 

{ 
Com. Perm. Munieipalite lstanbul 
Dir . Econom. ,, ,. 

Com . Adı. Comm. G . Surv . Oouane lst. 22-7-37 

Com. Permanente Vilayet Samsoun 15-7-37 
Com. Ach. Comm. lst. Findikli 26-7-37 
Com. Ach. O. Gen. Fab. Militaires Ank. 27-8-37 

{ Admin. Gen. Clı. Fer E.tat Ankara 24-8-37 
Bureau d'Expedition Ankara et Haydarpacha 

Com. Ach. O. Gen. Fab. Militaire1 Ank. 26-7-37 
Com. Ach. Comm. G. Surv. Douane lat. 22-7-37 

" 
22-7 37 

" 
22-7 37 

Com. Aeh. Eeole Superieure Normale 23-7-37 

Chef M.:d Office Sanitaire Izmir 16-7-37 

Dırecl ion Monopoles Saınsoun 

Munieipalite Seuke 19-7-37 

Com. Ach. lntend. lstanbul Tophane 21·7-37 
Com. Ach. Militaire Örousse 20-7-37 
Com. Aeh. Ecole Sup. Normale Ist. 22-7-37 

" 
23-7-37 

Dir. Eeole T echnique İl Yildiz 15-7-37 

Com. Ach. Corps Armee Konia 9-7-37 

{ 
Com. Perm. Munieipalite 1.tanbul 
Dir. Eeonom. ,, ,, 

9-7-37 

Munİcipalite Seuke 19-7-37 

1 Heure 

15 5 

15 -
16 -
15 -
15 

15 
15 
15 -

15 

15 

14 

14 -

15 --
15 30 
14 -

15 30 

14 30 
14 
14 
14 

14 

17 

15 

11 -

15 
17 
14 

H 
16 

10 

14 -

11 30 

• 

7 JUILLET 1937 

ADMINISTRA'I H..>N 

Y oghourtchou Han 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poslale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Jeudi 8 Juillet 1937 

Groupe electrog-ene avec projecteur: 1 p. (Minis . Def. Nat.) .~! 380 
Papier kalamazoo: 1000 rames· Papier blanc : 250000 rames· Pa

pier en couleur : 460000 rames- Papier dourouk : 20000 rames-
Papier journal : 150000 rames- Carton : 2000 piece1 (Cheminı 

de Fer Etat) .\: 376 
Pieces imprimees (Dir. Gen. Cadaatre) .\! 379 
Courroies et brides : 5000 p. {Gendarmerie Ank .) .\! 379 
Benzine: 2700 bidon (Com. per. Vil. lzmir) .\! 376 
Transport des marchandises: 5000 tonnes (lntend . Ank .) No. 380 
Pain pr. le peniteneier: 60000 k. (Proc. Gen. Edirne) No. 380 
Materiel pr . ıegistreı de eontrole: 6 lots (Municip. lst.) No. 380 
Charbon de gencratriee: 750 tonnes (Fabr. Milit.) No. 380 
Reparation du cafe de Bafra (Yıl. Samsoun) No. 380 
Reparation en asphalte s route Selami Tehechme-Maltepe (Munieip . 

Jst.) No. 380 
Medieamenlı et materiel sanitaire (Chemins de fer Etat} .\! 381 
Roues a billes caoutchoutees pr. voitures et coffret: 200 p . (Dir. 

Gen. Monopoleıı) .\! 381 
Leg-umea : 34 lots (Dir. Ecole Normale lıt.) .'\! 381 
Costumea: 265 p.· (Munieip . lst.) .\"! 381 
Beurre : 2344 k . - beurre frais: 24800 le. (Mnnicip. lst.J .:\ ! 381 
Reparation de divers eeoles (Municip . lst.) .\! 381 
Oeufı, citrons, farine, macaronie, amidon ete. (Munic. lst.) X! 382 
Beurre frais : 9 tonnes (Division Edremit) .'\! 382 
Bandes pr. machine a banderolles: 60 p. pr. balanee a tabac 48 

p.· Roues d entees ete. (Dir. Gen. Monopole ı) No. 383 
• Pın jaune : 5137 m3 (Dir. Forels Sivas) No. 383 
lnstallation de chauffag-e central (Oir. Daruchafoka) 

Ligue lnstr. Turque NuruosD>aniye No. 383 
Muout: 16500 k. (Brig-ade Edirne) No. 384 
Reparation de la chaussee s/ routc Sivu·Erzindjan (Dir. Trav. Pub . 

Sivas) No . 385 
Mazout: 40 tonnes (Pres Lutte eontre malaria a Ank.) No. 387 
Pain pr. le penileneier d'Amassia {Proc. Gen . Amassia) No. 387 
Huile d'olives: 5 t. (Division Kırklareli) No. 387 
lmpression des regisires: 20 lots (Oir. Gen . Cadas. Ank.) No. 389 
Viande de hoeuf et foin (Com. Ach. Milit. Burnava} .\! 392 
Construction maisons pour officiers (Dir. Trav. Publics Toundjeli) 

.\! 391 
Medicnmenls : 3 lots (Cheminı de Fer Etat) S 391 
Fil en fer : 750 k - ld . pour poele : 100 k.- Id . pour ligııture : 

1000 k. (Chemins de Fer Etat) ,\! 393 

Vendredi 9 Juillet l 937 

Mnteriel pour voies etroites et taquetı pour cheminement(Chemins 
de Fer Etat) .\! 354 

Moteur D:esel avec alternateur (Municipalite Moug-hlı) .\~ 368 
Plomb pur 200 tonnes (Fabrique Militairel .\~ 375 
Uniformes pour domestiques : 119 p. (Oirection Palais Nationaux) 

.\! 376 
Toilep our linR'e : 246162 m. (Gendarmerie Ankara) .:\! 379 
Motorine : 40 tonnes (Dir. Lutte Contre Malaria Kadıkeuy) .\! 380 
Viande de boeuf : 87 t. (Corps Armee l\aisseri) ~'\: 381 
Pain et frangeole (Dir. Hyg. et Aas. Soc. Dja~haloghlou) .;\: 381 
Conıtruction de ehaussee et pavage pres de la fabrique de liqueur 

de Medjidiekeuy) (Dir. Gen. Mo:ıopoles) .Y! 381 
Charbon de bois : 543 t. (lntendanee Ankara) .'\! 381 
Viaadeı d' ag-neaux et moutons et boeufs ( Base Na vale Marmara) 

.\: 382 
Viırnde Karaman : 26 t .- Agneau : 500 t. (Dir. Vakoufs lstanbul) 

JISU 
"'9• Oaghlit ch : 200J k. (Dir. V:ık oufs Beyoglılou) ,,! 382 
... • peau pour ehcneı : 502 p. tD ir . Gen . Monopoles} .\? 382 
, .... ,.ır linge 322000 m. (Gendarmerie Ankara) .\' 383 
T• W.nche en laine : 45450 p. (Dir. G en. Monopoles) .\~ 384 
Harieots verts : 40 t. (Division Kirklareli) ~ 384 
Costumes avec eapotes pour gardes-ehampctreı : 55-75 p. (Vilayet 

Lulebourg-az) .\! 385 
Benzine : 700-900 t. (Municipalite Ankara) .,! 385 
Avoine : 153240 et 189960 (Division Ecirne) .~! 385 
Constructioe mure de surveillance et grilleı en fer pres de l'eeole 

normale d'Edirne (Oir. Trav. Publics Edirne) .,! 387 
Construction en bois du plaafond de l'ecole normale de jcune• 

filles (Dir. Trav. Publicı Edirne) .:Y! 387 
Oignons : 22 et 10 tonnes (Com. Ach. Militaires Tekirdagh) .\! '387 
Legumes : 6 lots (Division Tchataldja) .\; 387 
lnıtruments de chirurgie : 30 lotı (Gendarmerie Ankara) ·'~ 388 
Leg-umes : 14 lots (lntendance Maritime) .:\! 387 

. Bouteilles pour lait : 2000 p. (Municipalite Jstanbul) .:'! 391 
Articles pour lits (Municipalite lstanbul) ,,y. 3-44 
Reparation de l' eeole Kouyoudjou Mouratpacha (Municipıılite tı· 

tanbul) No 394 
Reparation au dispensaire de tuberleux (Municipal•te l•tanbı1l) 

.,:. 394 
Camionnette) 2 tonne1 et motcur iı benzine) : l pieee (Mu11icip•· 

lite Pendik) No 394 

(Lire la suite en 3me pare) 


