
ikinci Sene No. 397 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI 450 

6 " 850 
12 " 1500 

Ecnebi memleketler için 
12 aylıf: 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmimakbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul detildir· 

CUMA 

•• 

GAZ~TESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
a) MOnakasaıar 

~ Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Yofurt: 100 t. (kb. mb. 17000 L. tem. 1275 L.) 
(Tophane Lvz.) 26-7-37 15 -

Beyaz peynir: 30 t. (kz. mb. 10800 L . tem. 810 
L.) (Tophane Lvz.) 23-7-37 15,30 

Kaşar peyniri: 15 t. (kz. mb. 7800 L. tem. 585 L.) 
(Tophane Lv:z.) 23-7-37 15 -

Salça: 500 k .• tuz.: 1250 k. • sofan: 5 t. • yumur· 
30000 ad. - patates: 7 t. - b. peynir: 1,5 t. • ka-
şar: 600 k. (aç. ek. tem. 178,11 L.) 22-7-37 14 

Pirinç: 12 t . - nohut: 1,5 t. - incir, mercimek 
(aç. ek. tem. 354.70 L.) 22-7-37 14.30 

Sabun: 1700 ~. - z. ya~ı: 1000 k. - z. tanesi: 1000 
k . (aç. ek. tem. 129, 15 L.) 22-7-37 15 -

Un: 1800 k. - makarna: 1200 k. - irmik: 200 le. -
şehriye: 100 k. - p. unu: 100 k. (aç. ek. tem. 

55,05 L.) 22-7-37 15.30 

Süt: 3 t. - yofurt: 1200 k. · k. yoğurt: 1000 ad. 

( k t 46 95 L ) 22-7-37 16 --aç. e . em. . · 
ekmek: 46000 k. - k. {eker: 4200 k. • d. eti: 

14500 k. - aade yağı: 5,5 t. (kz. tem. 370.87-
103,95-526,35 Ve 449,62 L.) 
(Sultanahmet Erkek Sanat Okulu için) 26-7-37 14-15,30 

E.kmek. 2000-14000 le. - aadeyaa"ı: 500-900 k. 
(temd.) (aç. ek. mb. 2050 ve 720 L. tem. 
153,75 ve 54 L.) (lzmir Liseler ve Orta Okul.) 

Sade ya2'ı: 5100 k. (paz. kb. 4080 L. tem. 306 L.) 
Zeytin yakı! 1600 k. (pu. kb. 800 L. tem 60 L.) 
Sabun: 6200 k. (paz. kb. 1984 L. tem. 149 L.) 
Yetil aab110: 300 k. (pu. kb. 63 L. tem. 5 L) 

(İzmir Meml. hast. için) 
Pirinç unu: 700 k. (paz. kb. 126 L. tem. 10 L.) 
Dana eti: 4 t. (pu. kb. 1360 L. tem. 102 L.) 
Kaşar peyniri: 435 le. (paz. kb. 239 L. tem. 24 L .) 

(lnıir Meml. haat. için) 
Sadeyağı: 700 k. - 1adeyağı: 3,5 t. - vejetalin: 200 

le. - sabun: 6000 le. • (aç. ek. kiloıu 95· 

12-7·37 15 -
5-8-37 9 -
5·8-37 9 -
5-8-37 9 -

5-8-37 9 -
5-8-37 9 -
5-8-37 9 -

5-8-37 9 -

95-53 ve 38 kr.) (lıt. Vakf. Dir.) 26-7-37 15 -
So2'an: 4 t. • le. peyniri: 300 k. • şeker: 10 t. -

b. peynir: 650 k. - arpa: 4,2 t. · saman: 200 le.
soda: 2 .5 ~. • kepek: 2200 t. : pirinç: 15000 k.· 
kurubamya: 50 k. · mercimek: 200 le . • nişasta: 

500 k. - pirinç unu: 1,3 t. (aç. ek.) 
(lst. Vakf. Dir.) 

Yazlık ve kışlık yaş sebze ile kuru soğan ve pa
tates: 24 kalem (aç. ek. kb. 2365 L. tem. 178 

27-7-37 15 -

L.) (Preventorium ve Sanatorium Dir.) 26-7-37 13 -
Kuru ot: 586 t. (kz. mb. 21976 L. tem. 1650 L.) 24-7-37 16 -
Kuru sofın: 12 t. (aç. ek. mb. 450 L. tem. 34 L.) 21-7-37 15 -
Kuru sotan: 19 t. (aç. ek. mb. 95"1 L. tem. 72 L.) 21-7-37 14 -
Yokurt: 1 t. - ıüt: 1 t. (aç. ek. mb. 320 L. tem. 

24 L.) (Vize Ask. SAK için) 19-7-37 15 -

~ lnıaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Suniurluda yeniden yapılacak 5 dershaneli ilk okul 
binası inşaatı (kz. kb . 14017,29 L. tem. 1051,30 
L.) (Çorum Nafıa Müd.) 19-7-37 15 

Hargun tuzlasanda yapılacak memur evleri, tuz am
barı ve müşteri hanıarı ve fıran inıaatı (kz. leb. 
17,661,53 L. tem. 1325 L.) 
(Sıvu lnlı. Başmüd.) 19-7-37 15 -

Ali Saba tuzlası anbar zeminine rrobeton yapıl
lllaaı ve ııva badana gibı tamirat (paz. kb. 1207 ,25 
L. tem. 90,53 L.) (Ank. lnh. Baş 11öd.) 21-7-.37 16 -

Çubuk mrk. okulunun tamiri (aç. ek. kb. 1391, 16 
L.) (Ank. Valiliği} 22-7-37 15,30 

İımet İnöail okulunun tamiri (aç. ek. kb. 1620,12 
L.) (Ank. Valilifi) 19-7-37 15,30 

Ank. çubuk baraj yolunun arasındaki kısmı tevsii 
(aç. ek. kb. 1967 L. tem. 147,53 L.) 

(Ank. V alilifi) 19-7 37 15 

a) MÜNAKASALAR 

1 
~ak, Zahire, Et ve Sebze : 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
. idareleri İstanbul levazım amirliğine bağla müe11eaat 
•çin 1 ()() bin kilo yoğurt 26 temmuz 937 pazartesi gi\nü 
•aat 15 to Tophanede satınalma komisyonunda kapalı 
~llrfla ekailtmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 17 bin li
tadır. hk teminata t 275 liradır. Şartnamesi komisyonda 
16rülobilir , 

Göçmen evleri inşaatı ahşap: 123 ad. - kargir: 156 
ad. (kz. kb. 89571, 12 L.) (Gelibolu Kaymk.) 14-7-37 14 -

Eski Hastane binası tamiri (aç. ek. kb . 2402.19 L. 
tem. 180,lo L .) (Akşehir Şarbaylıfı) 20-7-37 15 -

Elazizde 80 yataklı hast. binası inşaatı (kz. kb. 
137000 L. tem. 10300 L.) (El5.:ı:iz Nafıa rirekt.) 23-7-37 15 -

Eliziz mrk. göçmen evleri inşaatı: 74 tek ve 17 
çift (kz.) (Elazi:ı iskan Direkt.) 21 · 7-37 - -

3 - Elektrik-Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Kuleli ask. lisesinin su tesisatı (aç. ek. mb. 
4135,48 L. tem. 310 L.) (İst. Komut.) 28 7-37 15 -

Ampul (muhtelif kuvvetlerde): 4000 ad. {aç, ek. mb. 
1000 L. tem. 75 L.) (lıt. Vald. Dir.) 28-7-37 14 -

4 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaflr v. s. 

Battaniye: 150 ad . • terlik: 300 çift- kefenlik bez: 
2000 m. - kapot bezi: 11620 m. (paz. mb. 1800 
210-420-2615 L. tem. 135-16-32 ve 197 L.) 
(İzmir Memleketk . Hast.) 5-8-37 9 -

Beyaz keten elbise maakasket: 62 takım · beyaz 
iskarpin: 25 çift (paz. mb. 455 15 ve 81 ,25 L. 
tem. 38,16 ve 6 L.) (İat. Deniz Ticaret Müd.) 12-7·37 15 -

5- Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Kok kömürü: 150 t. (a.;. ek. mb. 5250 L. tem. 
393,75 L.) (Ank. Lvz.) 23 7-37 14 

Maden kömürü: 90 t. (paz. mb. 720 L. tem. 54 L.) 
(lzmir Meml. Hast.) 5-8-37 9 

Gaz suyu: 150 teneke (paz. mb . 510 l.. tem. 40 L) 
(lzmir Memlekket Hast.) 5-8-37 9 -

A~aç kömürü: 3 t. (paz. mb. 150 L. tem. 12 L.) 
(lımir Memlk. Hast.) 5-8-37 9 -

Tutuşturma odunu; 475 t. (kz. mb. 5937,50 L. 
tem. 445,31 L) (Tophane Lvz .) 23·7-37 16 -

Meşe odnnu: 700-800 çeki · man -;: al kömürü: 
4000·5000 k. (aç. ek. mb. 2480 ve 200 L. tem. 
201 L.) (Preventorium ve Sanatoryum Dir.) 26-7 -37 1~ -

Odun: 664 t. (aç. ek. mb. 4648 L. tem. 349 L•) 
(Vize Ask. SAK) 19-7-37 15 

6 - Nakliyat- Boşaltma - Yükletme v. s. -
Yaprak tütünlerin Adapazarı tarikile ~akliyatı 

(temd.) (tem. 1310 L.) (Kocaeli lnh . Bnşmüd.) 15-7-37 15 

7 - Miltefenik 
Kamyon lastiği iç ve dış: (32 X 6-10 ve 30 x 5): 

8 ad. (aç. ek . .nb. 16~0 L. tem. 120 L.) 
(Gümrük Muhafaza Gen. Komut.) 26·7-37 11 

Çamaşır kurutma makinesi: 3 ad. (temd.) (paz. mb. 
6910 L. tem. 518,25 L.) (Tophane Lvz.) 13-7-37 16 

Keten hortum (52 m m): 650 m. · iltisak parçaları: 
5 kalem (aç. ek. mb. 1450 L. tem. 108,75 1..) 
(Tire Bcled.) 27 7-37 15 -

Rakı mantarı: 11550000 adet · şarap mantarı: 
1000000 add (temd.) (paz.) 
(inhisarlar U. Müd.) 26-7 37 15 

Nihayetsiz şerid: 69910 ad. (paz.) {lnh. U. Müd.) 23-7·37 15 
Sıklop çemberi: 5000-114000 k. • çember raptiyasi: 

1500 k. • çember kavalyeıi! 2100 k. (paz.) 
(lnbiaarlar U. Müd.) 26-7-37 16 -

b) Müzayedeler 
Hurda demir. maden, iıkele tomikleri, demir 

boru ve köıobent (huıusi) (lımir Gazi Bulvarı 
Demirelli Han No. 8) 

Petr1..l: 1128 litre (temd.) (Sarıyer Malmüd.) 
Hurda otomobil (Vantha marka): 1 ad. (paz. mb. 

10 L.) (lıt. Beled.) 
Köhne alitve edevat: 39 kalem (mb. 7,65 L.) 

(İst. Beled.) 

10-7-37 11 -
16-7-37 14 -

12-7-37 10 -

İtaretler: aç. ek. (açık eksiltme) - kı. (kapalı zarf) - paz. (pazar· 
hk) - mb. (ınuhaaımen bedel) · kb. (keşif bedel) • tem. (teminat) • 
temd. (temdit) - L. (lıra) - kr. (kuruş) - t. (ton) - k. (kilo) . şart. 
(şarhıame) -Lvz. (levuvn). 

• • • 
idareleri lstanbul levazım amirliğine bağlı müesseıat 

için alınacak 30 ton beyaz peynirin 23 temmuz 937 cu· 
ma günü saat 15,30 da Tophanede satınalma komisyonun
da kapalı zarfle eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
10800 liradır. İlk teminatı 810 liradır. Şartnamesi komis
yonda görülebilir. 

• • • 
idareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat 

için 15 ton kaşer peynirinin 23 temmuz 937 cuma günü 
saat 15 de Tophanede satınalma komisyonunda kapalı 
zarfla eksilimesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 7800 liradır. 
lık teminatı 515 liradır. Şartnamesi komiayonda J'Örüle
bilir. 

9 Temmuz t 937 

İ DAREHANE : 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde görüşülur 

Telgr. : İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Sultanahmed Erkek Sanat Okulu 
Komisyonundan: 

Artıı·ma ve Eksi 'tme 

Cinsi Miktarı M. Fi. 
Salça K. S. 

500 K. 18 
Tuz 
Soa-an ı 25o " 5 50 

5000 " 3 
Yumurta 30000 A. 
Patates 1 80 
B P 

7000 K. 8 
· eynir 1500 38 

Kaş er 600 60 
hk teminat 178 lira 11 kuruştur. İhalesi 22-7 937 perşembe 

günü saat 14 te açık eksiltme iJe yapılacaktır . 

Pirinç 12000 ,, 26 25 
Nuhud 1200 ,, l l 
K . F aaülye 2500 ,, 8 25 
Barbunya 800 ,, O 50 
Bezelye 400 ,, 14 
Mercimek 400 ,, 14 
K · Bamya 250 ,, 114 
Ü. Erik 600 ,, 48 
Ç. K. Üzüm 600 ,, 22 
K . incir 500 ,, 18 

İlk teminat 3j4 lira 70 kuruştur. ihalesi 22 7-937 perşembe 
günü saat 14,30 da açık eksiltme ile yapılacaktır. 
Sabun 1800 ,, __ 3_9 _ _ _ 

Z. Yağ 1000 ,, 68 
Z. Tanesi 1000 ,, 34 

İlk teminat 129 lira 15 kuruıtur. İhalesi 22-7-937 perşembe 
günü saat 15 açık eksiltme ile yapılacaktır. 

Un 1800 ,, 17 50 
Makarna 1200 ,, 28 
ırmik 200 ,, 18 
Şehriye 100 ,, 29 
P. Unu 100 ,, 18 

İlk teminat 55 lira 5 kuruştur. İhalesi 22-7-937 perşembe 
günü saat 15,30 da açık eksiltme ile yapılacaktır. 

sat 3000 ,, 12 
Yoğurt 1200 ,, 18 
K. Y oğurd. . _ 1000 A. . 5 

ilk temınal 46 lıra 9a kuruştur. ihalesi 22-7-937 perşembe 
K"Ünü aaat 16 da açık ekailtme ile yapılacaktır. 

Ekmek 46000 K . 10 75 
K. Şeker 4200 ,, 33 

İlk temin~t Ekmeği n 370 lira 87 kuruf. K. Şekerin 103 lira 
95 kuruştur. ihalesi 26-7-937 pazartesi günü saat 14 ten 14 30 da 
açık ekıiltme ile yapılacaktır. ' 

O. Eti 14500 ,, 48 40 
Sa~eyağ Urfa birinci erimiş 5500 ,, 109 

ilk teminat O. Etin 528 lira 35 kurut. Sadeyağın 449 lira 
62 kuruı ıhalesi 26-7-937 pazartesi ı:-ünü saat 15 ten 15,lO de 
kapalı zarfla yapılacaktır. 

Okulun Mayıa 938 ıonuna kadar yukarda yazılı 32 kalem 
yiyeceği 937 yılına mahsuben eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Cağalojfoıtda Yüksek mektepler muhasebecilik 
binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. Eksil tmeye girecek 
2490 No •. ıu artırma. eksiltme ve ihale kanununun 3 , 2 inci 
maddelerınde yazılı şartları haiz olmaları ve Ticaret odasının 
937 yılı belgesini taşımaları lazımdır. 

Kapalı eksiltmeye girecekler istenilen belgeleri ve b'l kt!l 
. t' k d ki ı ve .. e 
ış ıra e ece er vekalctmameyi beraber getirmeleri, teminat 
makbuzu, banka ve teklif mektubunu kanununun t · tt' ~ · 
k· ı d · · d ayın e ıgı 

ıe ı aıreaın e ve müddet içinde komisyo na v ı · 
1 

. .. . . erme erı ,artna· 
me erı gormek utıyenler mektep idaresine bat;! Yu ı ·ı· olunur· .. rma arı ı an 

Vize :4skeri Satınalma Komisyonundan: 
1- Pınarhısar alaylarm 586 ton kuru otu. 
2- İhalesi kapalı zarfla Vizede yapılacaktır. 
3- Kuru otun muhammen bedeli 21976 liradır 
4- ~uru otun ilk teminatı 1650 liradır. 
5- ihalesi 24 temmuz 937 perşembe günü saat l 6dadır. 

• • • 
1- Alpullu alayının 12,000 kilo kuru oğanı. 
2- ihalesi açık ekıiltme ile Vizede yapı !!Caktır. 
3- Kuru soğanın muhammen bedeli 450 ·adır. 
4- Kuru soğanın ilk teminatı 34 liradır. 
_5- ihalesi 21 temmuz 937 pazartesi günü saat 15 

tedır. 
• • • 

1 - P. Hisar alaylarının 19 ton kuru sogw a 
t nı. 

2- halesi ~çık eksiltme ile Vizede yapılacaktır. 
3-. Kuru soganm muhammen bedeli 950 liradır. 
4 Kuru soğanın ilk teminatı 72 liradır. 
5 - İhalesi 21 temmuz 937 çarşamba günü saat l 4tedir. 

• • • 
1- Vi:ı:e alay rcvirinin 1000 kilo yoğurd ve f 000 ki· 

lo sütü. 
2 - İhalesi açık eksHtme ile Vizede yapılacaktır. 
3 - Süt ve yoğurdun muhammen bedeli 320 liradır. 
4- Süt ve yoğurdun ilk teminatı 24 liradır. 

5- ihalesi 19 temmuz 937 pazartesi günü saat 15te 
yapılacaktır. 

• 



İzmir Liseler ve Orta Okulları Satınalma Komisyonundan: 
Erkek lisesi talebelerinın askerlik kampı ihtiyaçların· 

dan olan 2050 lira muhammen bedelli 14000 kilo 
birinci nev'i ekmeği ile 720 lira muhammen bedelli 500-
900 kilodan ibaret sade yağına 2.7 .937 cuma günkü a
çık eksiltmesinde isteklisi çı~<mııdığından 12-7-937 pazar· 
tesi günü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere eksiltme on 
gün uzatılmışhr. Ekmek için muv.ı!ckıt teminat 153 lira 
75 kuruştur. sade yagı için 54 liradır. Eksiltme yeri hü
kümet binası içinde Kültür direktörlüğündeiir. Şartname
ler günün her saatında erkek lisesinde görülebilir. İstek
lilerin ticaret odası vesikasile kanun gereğince alacakları 
banka teminat mektupları ve Maliye vezne makbuzlarile 

• tayin o'unan gün ve saatında ve bildiriea yerde toplana· 
cak olan komisyona gelmeleri ilan olunur. 

İzmir memleket hastanesi baş tabipliğinden: 

Memleket ve Eşrefpaşa hastaneleri ihtiyacını karşılıya
cak olan 5100 kilo ve 4080 lira muhammen fiatlı sade 
yağı muvakkat teminatı 306 lira ve 1600 kilo ve 800 li
ra muhammen bedelli zeytinyaği muvakkat teminatı 60 
lira, 6200 kilo çamaşır sabunu 1984 lira muhammen be
delli ve 149 lira muvakkat teminat, 300 kilo yeşil sabun 
63 lira muhammen bedeli ve 5 lira muvakkat teminatı, 
90 ton soma maden kömürü 720 lira muhammen bedeli 
ve 54 lira muvakkat teminatı 435 kilo kaşar peyniri 239 
lira muhammen bedelli ve 24 lira muvakkat teminatı 700 
kilo p·rinç unu 126 lira muhammen bedeli ve 10 lira 
muvakkat teminatı 150 teneke gaz suyu 510 lira muham
men bedeli ve 40 lira muvakkat teminatı 150 adet bat· 
taniye 1800 lira muhammen bedeli ve 135 lira muvakkat 
teminatı 300 çift terlik 2 IO lira muhammen bedeli ve 16 
lira muvakkat teminatı 2000 metre yerli kefenlik bezi 
420 lira muhammen bedeli 32 lira muvakkat teminatı 
1 l 620 metre yerli kaput bezi 2615 lira muhammen bedeli 
ve 197 lira muvakkat teminatı 4000 kilo dana eti t.160 
lira muhammen bedeli ve 102 lira teminatı muvakkatası 
150 lira muhammen bedelli ve l 2 lira muvakkat teminatlı 
3000 kilo ağaç kömürünün 1 O gün müddetle uzatılan a
çık eksiltmesine istekli çıkmadığından vilayet daimi en
cümeni kararile 5-7-937 tarihinden 5 8-938 tarihine kadar 
bir ay iç\nde pazarlığa çıkarılmıştır. İsteklilerin vilayet 
encümeninin toplandığı her pazartesi ve perşembe günle· 
ri saat 9 dan 12 ye kadar İzmir vilayet daimi encümeni

ne müracaatları ilan olunur. 

Istanbul Vakıflar Direktörlüğüuden: 
Cinsi Miktarı İlk teminat Muhammen b. İhale günü 

Kilo Lira Kr. Kuruş 

Sadeyağ imaret 700 49 87,5 95 26-7-937 pazartesi 
için saat 15 de 
Sadeyat 3500 249 37,5 95 " " Hastane için 
Vejetelin yat 200 7 95 53 

" 
,, 

hutane için 
Sabun ,, ,, 6000 171 ()() 38 " " 
Sotan ,, ,, 4000 9 00 3 27-7-937 salı 

saat 15 de 
Ka,ar peyniri 300 
hastane için 

12 37,5 55 ,, " 
Şeker ,, ,, I0,000 202 50 27 ,, ,, 
Beyazpeynir, 650 17 7 33 ,, ,, 
Arpa ,, 4200 15 75 5 ,, ,, 
Saman ,, 200 l 88 1,75 ,, ,, 
Socla ,, 2500 13 13 7 ,, ,, 
Kepek ,, 2200 6 60 4 ,, ,, 
Pirinç ,, 15000 258 75 23 ,, ,, 
Kuru bamya,, 50 3 60 96 ,, ,, 
Merchnek ,, 200 1 70 12 ,, ,, 
Ni,aata ,, 500 6 75 18 ,, ,, 
Pirinç unu ,, 1300 16 57,5 17 ,, ,, 

Gureba Hutanesi ile İmaret IUzumu olan yukarda cins ve 
mikdarı yazılı 17 kalem erzsk ve saire ayrı ayrı açık eksiltme· 
ye konulmuttur. İhalelerı hizalarında gösterilen gün ve saatte 
latanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Binasında topla an komiıyonda 
yapılacaktır. Şartnameleri her gün Levazım Kaleminde görüle· 
bilir. (M) 

Preventorium ve Sanatorium Direktörlüğünden: 

Erzakın cinai Çok Az Tahmin Fi. Tutarı ilk t. 
Aded Kilo Aded Kilo L. K. L· Kr. L. K. 

Nısfı ııürıen nılfı meşe 

o-tun çeki 800 
Mete mangal kömürü 
Rumeli 5000 
Datlıç koyun ve ku-
zu eti 12000 
Sade yağ 200i) 
Ayvalık zeytinyagı inci 1500 
Ayvalık sabunu 1 nci 2500 
Toaya pirinci 4000 
Birinci Edirne kaşeri 600 
Birinci Edirne beyaz 
peynir 1000 
Horoz kuru fasulye 500 
ispanya tohumu nohud 300 
Siyah mercimek 300 
Zeytin 200 
Şeker toz 3000 
İrmikli makaraa 300 
irmikli tel ,ehriye IOO 
Nişasta 200 
irmik 200 
Ekstra ekstra un 2500 
Pirine nun 200 

700 3 10 2480 

4000 o 40 200 

1000 
1500 
1200 
2000 
3500 
500 

800 
400 
2-50 
250 
150 

2500 
250 

80 
150 
150 

2000 
150 

45 
90 
70 
40 
24 
55 

38 
17 
16 
17 
30 
26 
25 
25 
18 
17 
17 
20 

5400 
1800 
1050 
1000 
960 
330 

380 
85 
48 
Gl 
60 

780 
75 
25 
36 
34 

425 
40 

201 

405 
135 

226 

54 

77 

Ekmek 20000 18000 11 2200 165 

2365 
24 kalem yazlık ve kışlık yaş ıebze ile kuru soğan ve 
patates 178 

Preventorium ve Sanatorium ile Pansiyonları için 938 senesi 
may11 nihayetine kadar ihtiyacı olan ve yukarıda nev'i ve mik
tarları yazılı yiyecek ve yakacağın eksiltme sartnameye göre 
ayrı ayrı goıterilmiştir. Bu ihtiyaçlarıo açık eksiltmeğe konul- 1 

duğu ve eksiltmenin 26 temmuz 937 tarihine musadif pazartesi 
günü Öğleden sonra saat 13 te yapılacağı ekı iltme şartoamesin
deki ilk teminat miktarları yanlarıoda yazılıdır. Eksiltme İstan
bul Cağaloğlunda Cumhuriyet matbaası karşısında Yüksek Mek
tebler Muhasibliğı dairesinde toplanan Satınalma komisyonuna 
belli gün va aaaf;te yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 937 yılı 
Tibaıet Odaaı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maedele
rine göre ellerinde bulunan belgelerle ticarethane namına işe 

gireceklerin işbu kanununa yazılı şart\ar içinde noterlikten alı
nan vekaletnamelerile eksiltmiye girebilirler. 

Talihlerin belli gün ve saatten bir saat evvel teminatlarıuı 

Yükşak meklehler muhasibliği veznesine yatırmaları ve eksiltme 
şartnamelerini görmek üzere Preventorium ve Sanatorium Di
rektörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

2 
inşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Akşehir Şarbaylığından: 

1- Tanzim edilen keşif ve fenni şartnamesi hüküm
leri içinde olmak üzere Akşehir Belediyesinin eski Has
tane binasının tamiratı yaptırılacaktır. 

2- İşbu tamiratın keşif bedeli 2.402 lira 19 kuruştur. 
3- Münakasa müddeti 6 7-937 tarihinden itibaren 

20-7-937 tarihine rasthyan sah günü saat 15 e kadar ol
mak üzere 15 gündür. 

4- Muvakkat teminat akçe~i 180 lira 16 kuruştur. 
5 - Münakasaya iştirak etmek istiyen talihlerin şim

diye kadar bu gibi işleri muvaffakiyetle başarmış olduk· 
larına dair alakadar dairelerin birer vesikalarını ibraz 
etmeleri mecburidir. 

Eliziz İskan Direktörlüğünden: 
Elaziz merkezinde bir numaralı şehir planına göre ya

pılacak 7 4 aded kerpiç göçmen eviJe, Karakoçan kaza 
merkezi Tepe köyünden altı numaralı tipe göre 17 çift 
evin inşaatı 2 l. 7.937 tarihine mnsadif çarşamba gunu 
saat l 5te kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasaları Ela· 
ziz İskan Müdürlüğü dairesinde eksiltmesi yapılacaktır. 

l - İnşa edilecek evler için kumlu olan kereste, taş, 
kerpiç vesair bütün malzeme ile kapı, perıcere teferrüatı 
işçiliklerile beraber müteahhide aid olmak üzere inşaat 
anahtarı teslim ıuretile yaptırılacaktır. 

2- istekliler mevcut inşaatın defterindeki kıymetlere 
göre yüzde 7,5 nisbetinde teminat parası yatırmış bulun
malıdırlar. 

3- Bu hususta 
istekliler tarafından 
de görebilirler. 

mevcut fenhi şartnamelerle planları, 
parasız olarak Elaziı İskan dairesin-

4- İsteklilerin eksillmeye girebilmek için kanuni ta• 
rif ata göre tanzim edilmiş ehliyet vesikalarını ibraz et

meleri şarttır. 

Elaziz Nafıa Direktörlüğünden: 
Elizizde yeniden yapılacak olan 80 yataklı hasta binası 137 

uin lira muhammen bedel ve vahidi fiat eaası üzerinden kapalı 

zarf usulile ekıiltmeye konulmuştur. 
İstekliler ,artname ve evrakı vilayet nafıi\ müdürlüğünden 

görebilirler. 
Eksıltme 23.7.37 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de Ela

ziz nafıa müdürlüğü odasında müteşekkil artırma ve eksiltme ko
miıyonunda yApılacaktır. 

Eksiltmeye ıirebilmek için isteklilerin l 0300 lira muvakkat 
teminat vermeıi ve bundan başka aşatıdaki vesikaları getirmesi 
lazımdır. 

A - Nafıa vekaletinden alınmış 937 senesi için muteber as· 
gari 60000 liralık ehliyetname: 

B 937 yılına aid ticaret odası vesikası: 
C- İn,aat müddetince i' başında diplomalı bir mühendis ve· 

ya mimar bulunduracağına dair taahhütname. 

Gelibolu Kaymakamlığından : 
1 - Tekmil malzeme ve işçiliti müteahhide aid olmak ve 

anahtar teılimi tartile kazamızım ınuhtelif köylerinde 279 tek 
göçmen evi yaptırılacaktır. Bu evlerden 156 adedi kirgir ve 
123 adedi ahşab iıkeletli ve araları kerpiç dolmadır. 

2 - Beher kirgir tek evin keşif bedeli 316 lira ve beher 
ahşab işkeletli tek evin keşif bedeli 327 lira 44 kuruş hesabile 
tutarı 89571 lira 12 kuruştur. 

3 - Bu işe dair proje, keşif defteri v~ şartnameler Çanakka
le Viliyeti İskan Müdürlürü ile kaza lakin dairesinde mevcud 
olup i.tekliler ilin müddeti olan 2J.6..937 gününden itibaren 
13-7-937 gününe kadar müracaatle tetkik eder ve izahat alabi
lirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uauliledir. ihalesi 14-7-937 sıünü 
aaal 14 te Kaza İsk~n Komisyonunda icra edileceğinden istek
lilerin eksiltme ve artırma kanunundaki tarifat dairesinde hazır
lıyacakları mektublarile teminatlarını ihaleden bir saat evveline 
kadar Komisyona tevdi etmeleri lan olunur. 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

1 

ı 

Baş müdürlütümüz dahilinde Ali baba tuzlası anbar zeminine 
grobeton yapılmasına ve ııva badana ııibi ufak tefek tamirata 
aid i,lerin 1207 lira 25 kuruşluk keşif varaka11 uzerinden aleni 
pazarlıkla ihalesi yapılacatından taliblerin 21-7-937 tarihinde \ 
saat 16 da 90 lira 53 kuru' ilk teminat paralariyle birlikte ko
misyonumuza müracaatları ilin olunur. 

İstanbul Belediyesinden : 
İtfaiyeye ait olup işe yarar parçaları çıkarılarak 

10 lira değer biçilen (VAUXHA) marka hurda oto· 
mobil 12-7-937 günü saat 10 da satılacaktır. İstekli
lerin Fatihte Belediye atelyesine gelmeleri ilan olunur. 

• 
* * Fatih tamir atelyesinde bulunan ve 7 lira 65 ku· 

ru.ş değer biçilen 39 kalem köhne alat ve edevat 

l 12-7-937 günü saat 9 da satılacaktır. isteklilerin ora· 
ya gelmeleri ilan olunur. 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Çubuk baraj yolunun 2+876 ile 3+096 inci 

kilometreleri araıındaki kısmı tevsii açık ekıiltmeye konul· 
mustur. Eksiltme 19.7.937 pazartesi günü saat 15 de vi· 
layet binasında nafıa müdürlüğü odasında toplanan ko
misyonda yapılaca~tır. Keşif bedeli 1967 lira ve muvak· 
kat teminatı lıl7 lira 53 kuruştür. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası teminat mektubu ve 
makbuılarile bu işe aid olmak üzere nafıa müdürlüğün
d~n alacakları ehliyet vesikasile birlikte olarak yukarıda 
yazılı gün ve saatte nafia komisyonuna müracaatları. 

İstekliler keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürlü· 
ğünde görülebilir· 

• • • 
Çubuk merkez okulunun tamiri 1391 lira 16 kuruş ol· 

duğu için açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
Eksiltme 22-7-937 perşembe iÜnü saat 15,30 da vila

yet binasındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve 
şartname yazılı muhammen bedelin yüzde 7,5 nisbetinde 
para, tahvilat veya banka mektubunun ibraz edenler ek
siltmeye iştirak ettirilecektır. Bu husus hakkında daha 
etraflı malumat almak ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları. 

• • • 
İsmet İnönü okulunun tamiri l 620 lira 12 kuruş oldu

ğu için işbu tamirat açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
Eksiltme 19· 7 937 pazartesi günü saat 15,30 dıa vilivet 

binasındaki encümuni daimi salonunda yapılacak ve şart· 
namede yazılı muhammen bedelin yüzde 7,5 niıbetinde 
para, tahvilat veya banka mektubunu ibraz edenler ek· 
siltmeye iştirak ettirilecektir. Bu husus hakkında daha 
etraflı malumat almak ve şartnameyi rörmek istiyenlerin 
Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları. 

Çorum Nafia Müdürlütünden : 
- Eksiltmeye konulan it Sungurluda yeniden yapılacak 

19079 lira 35 kuruş keşif bedelli beş denhaneli ilk okul binası 
işinin ı.ı017 lira 29 kuruşluk k111mdır. 

isteyenler bu evrakı Nafıa vekaleti yapı işleri fen heyetinde 
ve Çorum daimi encümenile nafıa müdürlüğünde ırörebilirler. 

2 - Eksiltme 1937 temmuz 19 uncu pazartesi günü saat 14 de 
Çorum vilayet makamında toplanacak komisyon tarafından ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye g-irebilmek için isteklinin 1051-30 lira muvak

kat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları göaterilmeai lazımdır. 
Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair ve bu işleri yapabilece• 

ğine daii' Nafıa Vekaletinden ehliyetnamesi. 

Sıvas İnhisarlar Baıoıüdürlütünden 
1 - Sivas inhisarlar baş müdürlütü dahilindeki Hargun tuz· 

lasında yapılacak memur evleriyle tuz anhan ve amele ve müş· 
teri hangarı ve fırın inşaati kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Bunların keşif bedeli 17,661 lira 53 kuruştur. 
3 - İstekliler şartname, proje ve kefifnameleri her vakit Si· 

vaa inhisarlar baş müdüriyetinde görebilirler. 
4 - Eksiltme le:nmuzun 19 uncu pazartesi ırGnil aaat 15de Si· 

vas inhisarlar baş müdüriyetindeki komisyonda açılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat akçeıi 1325 liradır. 

3 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Gediz belediye reisliğinden: 

Görülen lüzum üzerine ikinci defa nafıa vekaletinin 
tasdikinden geçen kasabamızda tesis edilecek 18421 lira 
l o kuruş keşifli eiektrik işi 1 l aaustos 937 gunu saat 
15 de Gediz belediye encümeninde ihaleıi yapılmak üzere 
45 gün kapalı zarf usuliyle eksiltm~ye konulmu~tur. 

Proje ve şartame ve sairesini almak lıteyenlerin 60 
kuruşluk pul il~ 150 kuruş göndermeleri ilan olunur. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden 
Cami üzere lüzumu olan ampullar açık ekıiltmeye vaz edilmit· 

tir. Eksiltme ııünü 28-7·937 gün aaat 14 de lıtanbul Vakıflar Bat· 
müdürlüğü münakasa ve ihale komisyonunda yaptlacaktır. 

Bu ampulların tahmin bedeli 1000 liradır. Ampulların mıkdarı 
muhtelif kuvvetlerde 4000 adettir. (M.) 

İstanbul komutanlıtı Satın Alma Komisyonundan: 
Kuleli askeri liıeıinin su teaiaatı açık eksiltme ile yapılacak

tırt lhaleıi 28 Temmuz 937 çarşamba ııünü aaat 15 de yapılacak• 
tır. Muammen keşif bedeli 4135 lira 48 kuruttur. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. lıteklilerin 310 lira ilk teminat mak· 
buz veya mektuplarile beraber ihale rilnü vakti muayeninde fıD· 
dıkhda komutanlık aabnalma komiayoauna r•lmeleri. 



9 Temmuz 1937 

4 
Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır .!;!:. 

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: K 
1 1 k 

Müdiriyet memurin ve müstahdeminile Alğarna ve. 1 avuzku 
zabitan ve mürettebatı için 62 takım beyaz keten elbıs~ ve kt as
ketle 25 çift beyaz iıkar pin ayrı ayrı pazarlıkla .. yapt7ır5ı ~ca . ır.t 

Elbiıelerin muhammen be:lelı 455,5 lira ve yuzde • emına ı 
muvakkatesi 38 lira 16 kuruştur. 
İskarpinlerin muhammen bedeli 81,25 lira ve yüzde 7,5 teminatı 

muvakkatesi 6 liradır. l2 7 937 t . kk t kbuzlarile - - pazar e-
1.teklilerin teminatı muva • ~ mT~ f M-dürlüğü binasinda· 

si günü saat 15 te Galatada Denız ıcare 1 u . .. . . 
- · · tartnameyı gormek ıstıyena 

mutetekkıl satınalma komısyonuna ve 
lerin de idare şubesine müracaatleri ilan olunur. 

• 
• • k Bak : 

B t . K f ı·k Kapot bezi terlik alınaca tır. a anıye e en ı ve ..• 
erzak sutununda İzmir memleket Hutaneıu ılanına. 

5 
Mahrukat Benzin-Makine yağlan~ 

1 t b l L 
m Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

s an u avazı b ~ l ·· t 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine ag ı muessesa 

için 475 bin kilo tutuşturma odunun 23 temmu~ 937 cu-
. - t 16 d Tophanede satmalma komısyonunda 

ma günu saa a T h . b d r 5937 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. a mm e e ı 
buçuk liradır. İlk teminatı 4•5 lira 31 kuruştur. Şartna-
mesi komisyonda görülebilir. 

A k L ·m Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
n ara ekva~ı at mektepleri ihtiyacı olan 150 ton kok 

K·rıkkale as erı .. n d k .. _. _ 937 uma iÜnÜ saat 14 - 15 e ka ar açı 
kko~lutru 23 tet~ılemusazbn al~nacaktır. Muhammen bedeli 5250 lira· 
e sı me sure · · ık t tl 
dır. isteklilerin 393 lira 75 kuruşta!! ı~~r.et ı _emena ~~ını 
Kırıkkale aakeri fabrikalar muhasebecılığı vez.neııne ma b ull~ 

. . k mekteb ıatın alma komısyonuna e ı 
mukabılınde yatırara 

gün ve ıaatte gelmeleri. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1 - Vizenin 664,000 kilo .od~nu. 
2 _ İhalesi açık eksiltme ıledır. 
3- Muhammen bedeli 4648 liradır. 
4- İlk teminatı 349 liradır. . 
5- İhalesi 19 temmuz 937 pazartesı günü saat 15te 

Vizede yapılacaktır. 
* • • 

A k .. - - maden kömürü ve gaz suyu alınacaktır. Bak taç omuru, H .. 1• 
erıak ıutununda İzmir Memleket astaneaı ı anına. 

• . "' 
Met• odunu ve mangal kömürü alınacaktır. Bak: erzak sütu· 

nunda preventorium ve sanatorium direkt. ilanına. 

6 
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Kocaeli İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
inhisarlar İdaresinde Hendek Müdürlütü ile Düzce Müdürlü

tü, Gündoğdu ve Üskübü memurluktarı ambarlarında mevcud 
Ye kabili tezayüd ve tenakus bir milyon yedi . yüz bin kilo _ y_a~
rak tütünlerin Adapazarı tarikile lzmitte inhısarlar Batmudurı· 
yetl transit ambarı iskelesinde bulundurulacak idare motörlerine 
teslim şartile yapılacak n:ıkliyalı eksiltmesinde, teklif edilen 
bedeller liyık hadde bulunmadıpından münakasa 15 giJn müd
detle temdid edilmiştir. 

1 - Eksiltmiye 15 7-93 ' tarihine muudif pertembe rün~ 
•&at 15 te İzmitte İnhisarlar BatmüdürUlğü binasında mütetekıl 
Komisyonda başlanacaktır. 

2 - Bu ite aid şartname suretleri Kabat~şta lstanbu~ in-
hisarlar Batmüdürlüğü Yaprak Tütün ve Zıraat Şub~lerınde~, 
Kocaeli Balimiidürlüğünden, Ad~~azarı, Hendek ve Duzce Mu-
dGrlüklerinden bila bedel alınabılır. . _ 

3 - Ekıiltmiye iştirak etmek için muhammen bed.elın ~uzde 
Yedi buçuiu niıbetinde güvenme paraları olan 1310 lırayı ıdare 
veznesine yabrarak mukabilinde alacakları vezne. makbuz~nu 
veya hükumetçe muteber milli bir bankanın bu mıktarı ihtı~a 
•den teminat mektubunu hamilen mezkur gün ve saatte Komıı· 
Yon Riyasetine müracaatleri. 

ez 

7 
\\üteferrik 
İstanbul Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan: 

P
. d t k 1 .1 Maltepe ve Bursa askeri liseleri 
ıya e a ış o u u ı e . . . 

İçin alınacak olan çamatır kurutma makınesıne talıp çık· 
ınadığından 13 temmuz 937 salı günü saat 16 da Topha· 
Dede ıatınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Tah· 
illin b d 1. 6910 ı·radır. ilk teminatı 518 lira 25 kuruştur. 

e e 1 1 • • • b ll. tt Şart · k · da «o·· rülebilir lıteklılerın e ı saa • re namesı omısyon • . 
oıniıyona gelmeleri. 

Tire belediye reiıliğinden : . 
l - Atatıda muhammen bedellerile cını ve m~h~edatı ya· 

:tıl~ itfaiye malzemesi 2.7.937 tarihinden 27.7.937 tarı ıne kadar 
Y•rnıi altı gün milddetle açık ekıiltmeye k~nu~muştur. 

2 - Açık ektiltmeye konulan mabemenın · . 
l\fuh Yüzde 7,5 munkkat temı-

aınmen 
bedeli Cins ve müfredatı nat akçesi 
Lira Lira Ku. 
145() 600 metre 52 milimlik keten 108 75 

hortum ve bet kalem iltisak 
parçaları. _ 

3 - İsteklilerin 27· 7· 1937 tarihine rastlıyan salı runü saat 
15 te muvakkat teminat akçesi v• 1937 yılı Ticaret odaaı kayıt 
\teaikalarile birlikte belediyemiz daimi encümenine müracaatları 
hrttır. 

MÜNAKASA GAZETESi Sayfa .l 
2 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- 50000-114000 kilo siklop çemberi 

1500 ,, çember raptiyesi 
2100 ,, ,, kavalyesi 

·I İnhisarlar u. Müdürlüğünde~I 
Pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 Pazarlık 26.7.37 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 16 
da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiı· 
yonu:ıda yapılacaktır. 

3-- Şartnameler p:ırasız o 'arak hergün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

4- İltekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri 
iJan olunur. 

• • • 
11500000 ade~ rakı mantarı ve 1 milyon adet şarap mantarı a· 

lınacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd. ilanına. 

• • • 
69910 adet nihayetsiz şerid alınacaktır. Bak: İnhis. U 

ilanına. 
Müd. ı 

b) MÜ Z A YEDELER 
İzmirde Karşıyaka-Bayraklı şosesi üzerinde kain Bay

raklı tersanesi namile maruf mahalde bulunan hurda de· 
mir, maden, iskele tornikeleri, irili ufaklı demir boru, de
mir köşebentler, tahta ve demir makaralar, muhtelif anah· 
tarlar, ~i~cir kilitleri, destere, burgu vesaire 10 temmuz 
937 tarıhıne rastlıyan cumartesi günü sart 1 1 de açık art· 
tırma suretile satılacaktır. Alıcıların yüzde 1 O teminat 
vermeleri lazımdır. Fazla izahat almak istiyenler Gazi 
bulvarında 8 numarada Demirelli hanında avukat Salime 
müracaat edebilirler. Alıcıların tayin edilen gün ve saat
te mahallinde bulunacak heyete müracaatları ilan olunur. -

Sarıyer Malmüdürlüğünden: 
27.4.g37 tarihinde satılacağı ilan edilmiş olan 1128 

litre petrolun müzayedesine talip zuhur etmemiş olduğun· 
dan ayni şeraitte 16.7.937 cuma günü saat 14te talik 
edildiği. 

İstanbul Festivali 
1-30 Ağustos 1937 

Anadolu'dan gelecekler icin FESTİVAL biletlerinde yüıd e 

40, OTELLERDE yüzde 50 tenzilat vardır. 
Tren tenzilitından istifade etmek üzere bir ay müddetli 

goliı·gidiş ve aşağıda (x) işaretli uzak yerlerden de on 
beş günlük Halk Ticaret Bileti alınmalıdır. 

1 il 111 

Ankara - Haydarpaşa 26.04 18.93 12.14 

Afyon 23,26 16.74 10.74 
Adana ,, (x) 35.00 25.00 17 .50 
Malatya ,, (x) 35.00 25.00 17.50 
Elaziz ,, (x) 35.00 25.00 17·50 
Sıvas ,, (x) 35.00 25.00 17.50 
Kayseri " (x) 35.00 25.0 ) 17 .50 
Mersin ,, (x) 35.00 25.00 17.50 
Eskişehir - ,, 18.23 13.28 8.55 
Kutahya - ,, 20.49 14.91 9·58 
Uşak ,, 27.05 19 66 12.60 
Konya ,, 37.12 22.61 14.47 
Çankırı ,, 31.21 22.67 14.51 

Fazla tafsılat almak ve tenzilattan istifade etmek için 
İST ANBUL BELEDİYESİ TURİZM ŞUBESİne,Ankara'da 
yataklı Vagonlar Acenteliğine, Ellziz'de tüccardan Ahmed 
Kule ve Oğullari Ticaret Evine, Konya'da M. Hilmi Kul· 
luk manjfatura Mües11sesine lütfen müracaat etmelidir· 

• • • 
(B.) (4047) 643 

lstanbul Belediyeıi hududu dahilinde 9 Temmuz 937 
tarihinden itibaren 30 Temmuz 937 tarihine kadar benzi· 
nin litresi 16,50 kuruş, galonun 82,50 kuruş üzerinden ve 
17 litrelik tenekesi 312,50 kuruş üzerinden satılacaktır. 

İşbu fiatlar bayilerin müşterilerine satacakları pera· 

kende fiatlarıdır. Petrolun toptan kilosu 12 kuruşdan 
toptan büyük tenekesi 201 kuruşdan Ye küçük tenekesi 
63 kuruşdan .satılacaktır. Şehir tlahilinde perakendeciler 
petrol un perakende litresini l 2 kuruşa büyük tenekesini 
212 kuruıa ve kücük tenekesini 70 kuruıa satacaklardır . 

Yukarıda yazılı fiatlardan yüksek ıatıı yapan toptancı 
ve perakendeciler hakkında kanuni takibat yapılacaktw. 

• • • 
(8.) (4048) 647 

Senelik muhammen kirası 156 lira olan Unkapanında 
Haraçcıkara Meh•et mahallesinde Fener caddesinde 2 ı 
No. arsa 938 veya 939 ve 940 seneleri mayıs sonuna ka· 
dar kiraya verilmek üzre açık artırmaya konulmuştur. 
Şartnamesi Levazim mtıdilrlüğünde görülebilir. lıtekli o· 
lanlar 1 1 lira 70 kuruşluk ilk teminat mektup veya mak· 
buzu ile 23-7-937 cuma günü saat 14 de Daimf encümen-

de bulunmalıdırlar. (8) 4046 642 

1 -1200 adet 40 ı m kıyım biçajı. 
300 ,, O. T. havan ,. 

Yukarıda yaııh biçaklar paıarlakla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 19-7-937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün söı.ü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüıde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (3908) 626 2-3 

• .. .. 
1- Şartname, Keşifname ve planları mucibince Erzu· 

rumda yapılacak 59914.74 lira muhammen bedelli Başmü· 
dürlük Binası inşaatı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Pazarlık, 14-7-937 tarihine rastlıyan çarşanba gü· 
nü saat 14 de İstanbulda Kabataşta İnhisarlar Levazım 
ve mübayaat Şubesi Müdürlüğü binasında müteşekkil a
lım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şa~tname ve .sair evrak 300 kuruş mukabilinde İs
tanbulda inhisarlar inşaat Şubesinden alınabilir. 

4- Muvakkat teminat miktarı 4246 liradır. 
5- Taliplerin Nafıa Vekaletinden verilmiş müteahhit· 

lik vesikasını haiz bulunmaları ve Mimar ve Mühendis 
değillerse bu sınıftan bir meslek adamının iştirakini te-
min etmiş olmalara lazımdır. "3969,, 632 2 4 

• • • 
1-11,550,000 adet rakı mantarı ile 1,000,000 şarap 

mantarının pazarlığı 26.7.937 pazartesi günü saat 15 e 
tehir edilmiştir. 

2 - Pazarlık, Kabataşda Levazımve Mübayaat Şube-

sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
4- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komis
yona gelmeleri ilan olunur. (4017) 640 1-3 

• • • 
1-Şartnamesi mucibince muhtelif cins ve eb'atta 

69910 adet nihayetıiz şerit pazarlıkla satın alınacaktır. 
2-Pazarlık 23.7.937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 

15 de Kabataıta Levaz'm ve Mlibayaat Şubesindeki· 
Alım Komiıyonunda 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 1-4 

( Devlet Oemiryolları işletme Umum Müdürlüğün den 1 
Muhammen bedeli (21333,60) lira olan cebire ve travers bu

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

Bu ite girmek iıteyenlerin ( 1600,02) liralık muvakkat temınat 
ile kanunun tayin ettiği veaikaları, resmi gazetenin 7-5-936 G. 
ve 3297 No. lı nuıhasında intişar etmiş olan talimatname daire
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı ırün saat 14,30..a kadar 
Komiıyon Reislitine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada Malzeme dairesinden 
Haydarpaıada Teaellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(3961) 631 2-4 

SAVA NİKOLAİDİS 

Boya, Vernik, Asfalt, Selülos, Roberoit Macunları, 

ve her nevi hususi boya sıparışı yapılır 

Galatada, Balık Pazar, Kur,unlu Han, 21 

Y. Doptoğlu ve Şeriki 
Her nevi fıçı imalathanesi 

Satıı yeri: 
Yemiş, Yağ iskeleai Sarraf sokak No. 5 

Telefon: 22561 

, 

imtiyaz aabibi ve 1aa itleri 
Direktörü: lsmail Girit 

Basıldı it yer: ARTUN Basımcvı 

Galata Billur ıok No. 10 
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ADMINISTRA l'ION 

Y oghourtcbou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elepbone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

Officiels 
-

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. Ueu d'adjudication et clu 

d'adjudicat. eatimatif Proviıoire Çahier des Cbarıeı 
Heure1 

Jours !De la Municipalite d'lstanbul ~----~~~~~----~-,_..-----~~~~~--~~~----------------------·-----------~-----------------------' 

A) Adjudicalions au Rabais 

Construction -Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction Cartographie 

Cooıtruction des maisons pour immigres en ma-
çoonerie : 156 pieceı en charpentc- : 123 p. 

Construction maisons pour fonclionnaires dcpôls 
pour se' hanrar pour ouvriers et four aux salines 
Hargun 

Affaires de nivellem~nt s/routedubatrage Tclıoubouk 
Reparation a l'ecole Tchoubouk 
Reparation de l'ecole lsmet lneunu 
Crepessago et badigeonnage et gros beton au rez 

de chaussees des salines A 'i Baba 
Construction d'une ecole de 5 ela-ses 
Rcparation n l'hôpital d' Akchehir 
Construction d'un hôpital de 80 lit!'! a Elaziz 
Construction maisons pour immigres en maçonne· 

rie : 74 simples et 17 doubleı 

Habillement- Chaussures - Tissus- Culrs. 

Couvertures : 150 pieces 
Pantoufles : 300 paircs 
Toile pour linceuil : 2000 metres 
Toile pour capotcs : 11620 metres 
Costumes en toile blanche : 62 picces 
Escarpins blancs : 25 paires 

Electricite-Gaz-Ch:rnffage Central 
(lnstallation et Materiel) 

lnstallation electrique a Lı ville de Guediz (ai ) 
(cah. eh. P. 156). 

lnstallation d'ea u au Lycee militaire Kouleli 
Ampouleıı (de dıveraes Watts) : 4000 pieces 

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois pour fire-up : 475 tonnes 
Houille : 150 tonnes 
Houille : 90 tonnes - Petrole : 150 bidons (aj ). 
Charbon de boıs : 3 tonnıos 
Bois de chene : 700 800 tchekis-- Charbon de 

bois : 4000-5000 kilos 
Bois : 6b4 tonnea 

Divers 

Chambre a air "t pneus (32X6 10 et)30x5l: 8 p. 
Manche en lin (52 m m) : 650 metres- Appareils 

pour extinction : 5 lots 
Machinu pour sechage de linge : 3 pieccs (aj .). 
Rubans de diverseı dimenaiona 
Bouchons pour bouteilleı de raki : 11550000 p. -

Id. pour vin : 1000000 pieces (aj .). 
Cercles : 65000-114000 k.- Att.ches de cercles 

1500 k.· Cavalier de cercl~s : 2100 kilos 

Transport- Chargement - Dechargement 

Transport des feuilles de tabacs : 1700000 k. (aj .) 

Provisiona 

Paio : 2000-14000 k. Beurre: 400-500 kilos (aj ). 
Y oghourt : 100 tonnes 
Fromage olanc : 30 tonnes 
Fromage "Kachcr,, : 15 tonnes 
Sel, oignonı, oeufı. pommes de terre, fromage 
Riz, pois chiches, figues, raisins secs ete. 
Savon, hutle t:t olives 
Farine, macaeonie, far"ne de riz 
Lail et yoihourt 
Pain, sucre, viande et beurre 
Pain, beurre, savon, huiles d'olıves. fromage et 

poudre de riz (aj.). 

B) Adjudications a la sureochere 
Fer camelote tuyaux en fer, corniere ete. (privee) 
Petrole : 1128 litres (aj.) . 

Pli cach. 

" 

Publ.t(ue 
,, 
n 

Gre a gre 

Pli cach. 
Publiquo 
Pli cach. 

,, 

Gre a gre 

,, 

" ,, 

Pil caoh. 

Publique 

" 

Pli cach. 
Publique 
Gre a rre 

n 

Publique 

" 

Publ iqııe 

" 
Gre a gre 

" 
" 

" 

Publique 
Pli cach. 

n 
,, 

Pli cach. 
Publique 

n 

Publique 
Pli cach 
Gre a rre 

89571 12 

17661 53 

1967 -
1391 16 
1620 12 
1207 25 

14017 29 
2402 19 

137000 -

1800 -
210 -
420 -

2615 -
455 5 
81 25 

18421 10 

4135 48 
1000 -

5937 50 
5250 -

720 510 
750 -

2480 200 

4648 -

1600 -
1450 -

6910 -

2050 - 720 
17000 -
10800-
7800 -

1325 -

147 53 

90 53 

1051 30 
180 16 

10300 -

135 -
16 -
32 -

197 -
38 16 
6-

310 -
75 -

445 31 
393 75 
54 et40 

12 
201 

349 

120 -
108 75 

518 25 

1310 -

15375 54 
1275 -

810 -
585-
178 11 

35470 
129 5 
52 05 
46 25 

Kaymakamat Guelibolou 

Dir. Monopoles Samıoun 

Vilayet Ankara 
,, 

" Direction Monopoles Ank&ra 

Dir. Travaux Publics Tchorouın 
Munici palite Akchehir 
Dir. Travaux Publicı Elaziz 
Oir. Etablisıement lmmigre• Elaziz 

Cbef Medecin Hôpital Reiional lı:mir 
,, 
" 
" Oir. c.,mmerce Maritime latanbul 

" 

Municipalite C.uediz 

Com. Ach. Comm. lst. Fındik.ti 
Oirection V •lcoufs lstanbul 

Cem. Ach. lntend. lstanhul To,hane 
Com. Ach. lntcndance Ankara 
Chef Medecin Hôpital Reırional lzmir 

,, 
Dir. Sanatorium et Preventorium Com. 

Acn. Ec. Super. Diaırhaloglou 
Com. Ach. Militaire Vize 

14-7-37 

19-7-37 

19-7-37 
22-7-37 
19-7-37 
21-7-37 

19-7-37 
20-7-37 
23-7-~7 
21-7-37 

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

12-7-37 
12-7-37 

11-8-37 

28-7-37 
28-7-'j7 

23-7-87 
23-7-37 

5-8-37 
5-8 37 

26-7-37 

19-7-37 

Com. Ach. Comm. G. Surv. Douane Ist. 26-7-37 
Municipa\ite T•re 27-7-37 

Com. Ach. lntendance lstanbul Tophane 13-7-37 
Com. Adı. Econom. Monopoleı K.tache 23-7-37 

n 26-7-37 

,, 26-7-37 

Oirectlon Monopoleı Kodiaeli 15·7-37 

Com. Acli. Ec. aeconô. et lycees lzmir 12-7-37 
Cem. A.ia. Ldead. lıt. Tophue. ~6-7-37 

" 
23-7-37 

,, 23.7.37 
Com. Ach. F.c. deı art. a Sultanahmed 22-7-37 

,, 22-7-37 
,, 22-7-37 
,, 22-7·'7 

n 22-7-37 

14 -
15 

15 -
15 5 
15 5 
10 --

15 -
15 -
i5 -
15 -

9-
9 -
9-
9 

15 -
15 --

15 -

15 -
14 -

16 -
14-15 
9-
9-

13 -

15 -

11 -
15 -

16 -
15 
15 -

16 -

15 -

15 -
15 
15 30 
15 -
14 -
14 30 
15 -
15 30 
16 -

" 
26-7-'J7 14-15 30 

Chef Med. Hôp. Rerional lı:mir 5-8-37 

lzmir ôoulevard Gui Demirelli Han 10·7-37 
No 8 Avocat Salim 

Oir. Bient Nationaux Sariyer 16-7-37 

9 -

11 -

14 -

Dans les limites de la Municipalite d'lstanbul le ben· 
zine sera debite a partir du 9-7-937 jusqu'au 30-7-937 a 
Ptrs. 16,50 le litre, a Ptrs. 82,50 le galon, et a Ptrs. 
312,50 le bidon de 17 litres. 

Ces prix seront pratiques pour les ventes en detail, 
par les vendeurs a la clientele. 

Le prix de groı du petrole a ete fixe a Ptrs. 12 le 
kilo, a Ptrs. 201 le grand bidon et a Ptn. 63 le petit 
bidon. Quant aux prix de detail, pratiques dans lea limi
tes de la ville, ils ont ete fixes comme auit: Ptrs. 12 le 
litre, Ptrs. 212 le grand bidon et Ptrs. 70 le petit bidon. 

, D es ı:oursuites judiciaires seront intentees contre les 
1 grossiates et les detaillants qui effectuent des ventes a 
1 des prix superieurs de ceux mentionnes ci·haut. 

1 

i 

(8) 4048 648 

• • • 
Du Bureau de Touriıme de la Municipalite d'lstanbul 

Festivale d'lstanbul 
1·30 Aoüt: 1937 

Pour les visiteurs venant de l'Anatolie il y a un 
escompte de 40 pour cent sur les billets de Festi vale et 
50 pour cent dans les Hôtels. 

Pour beneficier de la reduction des Chemins de Fer, 
il faut se procurer des billets aller-retour valables pour 
un mois, et des billets populaires valables pour quinze 
jours pour les voyageurs venant des localites eloignea, 
marques d'un asterisque dans la liste suivante : 

1 il 111 

Ankara - Haydarpacha 
Afyon 
Adana 
Malatya 
Elaziz 
Sivas 
Kayseri 
Mersine 
Eskichehir -
Kutahya 
Ouchak 
Konya 
Tchankri 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
ti 

(*) 
(•) 
(*) 
(•) 
(*) 
(*) 

26,04 
23,26 
35,00 
35,00 
35,00 
35,00 
35,00 
35,00 
18,23 
20,49 
27,05 
37,12 
31,21 

18,93 
16,7.f 
25,00 
25,00 
25.00 
25,00 
25,00 
25,00 
13,28 
14,91 
19,66 
22,61 
22,67 

12,14 
10,74 
17,50 
17,50 
17,50 
17,50 
17,50 
17,50 
8,55 
9,58 

12,60 
14,47 
14,51 

Pour plus amples renseignementa et pour beneficier 
des reductions, s'adresser au Service de Tourisme de la 
municipalite a Istanbul; a l'Agence des Waırons·Lits a 
Ankara, a la Maison de Commerce Ahmet Koule et Fils, 
a Elaziz, a la Maison de Manifacture Hilmi Koullouk a 
Konya et a la Maison de Commerce Hadji Mouatafa 
Oghoulları Mehmet et Haydar a Akchehir. (8) 404i 646 

-

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours auivants) 

Samedi 10 Juillet 1937 

Chauasures pour l'interieur : 10415 paireı· ld. pour l'exterieur : 
8728 paires (Miniıtcre Defense Nationale) No 379 

Bois : 918 tonnes (lntendance Ankara) No 380 
Construotion d'un hangar İl la statioo d'aviation (Vilayet lzmir) 

No 381 
Sacs a pain : 3787 p. (Gendarmerie Ankara) No 382 
Chaudrons en cuivre (avec couvercle) : 580 p. (Miniıtwe Oefenıe 

Nationale) No 384 
Oignonı : 20520 k. (Brigade Edirne) No 385 
Conıtruction hanrar d'aviation a Adana (Oir. Trav. Publica Sey· 

hane) No 386 
Viande de mouton : 276 t. Com. Ach. Militaire Diyarbekir) N. 389 
Foin : 50-90 et 80 t. (Com. Achat Militaire Burnava) .\! 396 

(Lire la suite en 3me pare) 


