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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 . A YLIGI :150 
6 ,, 850 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylı~ı 27tXI 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma. 
yan tediyat makbul değildir. . 

SALI 

•• ... 

GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

10 Ağustos 1937 

iDAREHANE: 
Y oğurtcu han, 1 ci le at 

No 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
l(jarehanemizde görüşülur 

Telgr.: İ!i!t. MÜNAKASA 
T el~fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

eıi'! F 7TEZ 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Gazino ve fırın inşaatı 
Kırıkkale civarında Hasandcdede y ptırıln

cnk inşaat (şart . 16 kr.) 
Kırıkkale civarında Ha11andedede yaphrılacnk 

inşaat (şart. 7 kr.) 
Gazi terlııye enstitüsünde yapılacak müzik Öğ· 

retmen okulu pavyonu inşaatı (şart. 158 kr) 
Muradiye-Menemen yolunun arasında şose in

şaatı (temd.) 
Muradiye-Menemen yolunun arasında şose ın · 

şaatı (lcmd.) 

Büyükdere meyva fidanlığ'ındaki yapı'acak ha· 
vuz tamiri 

Bayburt kazası Halkevi inşaatı 
Üniversite mrk . binası ön cephesinin badana 

ve tamir işleri {temd.) 

kapalı z. 

n 

aç. eks. 

2388 37 
3134 65 

1669 20 

kapalı x. 31600 35 

179 13 
235 13 

125 20 

2370 03 

paz. 10912 68 yüzde 15 

paz. 9099 18 yüzde 15 ~ 

,, 1900 80 

kapalı z. 20000 -
aç. eks. 3278 67 

142 56 

1502 -
246 -

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

Tıbbi malzeme ve mualece aç. ele s . 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

Portatif çadırlık bez: 300-350000 m. (şart. kapalı z. 
13,13 L.) 

Portatif çadırlık bez: 100-150000 m. (şart . 593 
" kr.) 

Mobilya, ve ve büro eşyası, Muşamba-Ha..!!_~ 

Komodin: 340 adet 

Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

Gaz: 200-260 k. - odun: 35 t. · meşe kömürü: 
5 t. 

Kok kömürü: 150 t. - gürıen odunu: 20 t. 

Müteferrik 

Arka çantası: 1500 :ıd . - ekmek torbası: 2100 
adet 

Balast: 4000 m3 
n 1100 m3 
n 6000 m3 

Çamaşır yıkanması 264000 parça 
Timar fırçası (sert domuz kılından): 4226 ad. 
Perçin makine ve ocakları kazan muayene tu-

lumbası saç. bükme m ıkineııi 
Matkap bileme otomatik üniversal takım bile ne 

ve torna tezgahı ve çift sütunlu plan freze 
teıgahı {şart. ikisi için 140 kr.) 

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

~•deya~ı: 65 t. (şart. 270 kr.) 
n: 185,4 ~. 

" 155 t. {şart. 130 kr.) 
" 808 t. (şart. 5M kr.) 

~~R'ır eti: 77,4 t . (şart. 152 kr.) (temd.) 
rı tuı: 500 k. - toz şeker: 200 k. - sabun: 70 

le . - pilavlık pirinç: 300 k. - çorbalık pirinç: 
300k. -sade ya~ı: 100 k.-zeytin yağı: 100 k. 

~•tates: 10500 k. (temd.) 
uru ot: 335 t. (temd.) 

,, 180 t . (temd. 
U " 138 t. (temd.) 
Sn: 62 t. (temd.) 
•nıan: 300 t. (temd.) 

N h" 150 t. (temd.) 
J( o Ut: 16 Ve 8 t. 
1( uru üıiiaı: 13 t. 
J( Uru faııulya: 34 t . 

ır111ıı1 
}>· • mercimek: 18 t. 
ırınç: 18 t 

Pilavlık ... 
S P1rınç: 21,9 t. 
A. •nıan: 20 t. 

rpa: 15860 
l<cs K. 

ı:y~· şeker: 400 k. • sade ya~ı: 300 k. -
"" ın yal'\.ı: 30 k 
"'Uru • · 10i•n: 75 t· 

aç. eks. 

aç. eks. 

" 

kapalı z. 

" 
" 
" ,, 

kapalı z. 

" 

kapalı z. 
,, 
" ,, 

paz. 
paz. 

paZ. 
,, 
" ,, 
" ,, 
" kapalı 2. 

" 
" 

.n 

" 
" 

aç. eks. 

" 
" 

" 

2700 -

m. O 75 

m. O 75 

3315 

4650 -

bch. 5 ve 2 

6616 
16709 
9420 
7851 50 

beh. 1 10 
29000 -

28000 -

53950 -
k. o 13,50 

25575 -
117160 -

30305 

k. o 07 
6700 -
3600 -
2670 -
7130 -
- ·-
- -

2460 -
2630 -
4495 -
2495 -
3095 -
3994 25 

4125 -

202 50 

14250 -

6875 

249 -

348 75 

877 50 

496 20 
1253 17 
706 50 
588 86 
348 65 

2175 -

2100 -

39~7 50 
1878 -
1918 15 
710~ -
2273 

53 -
502 50 
270 
206 -
534 -
225 -
112 50 
190 50 

97 25 
337 13 
169 03 
232 13 
299 60 

309 30 

Müracaat yeri 

Yeşilova Belediyesi 
Ask. Fabr. SAK 

" 
Nafıa Vekaleti 

Manisa Valiliği 

Manisn Vilayeti 

l.danbul Belediyesi 

Gün 

20·8-37 
20 8-37 

20·8-37 

24 8-37 

29·8-37 

29-8-37 

11-8-37 

Gümüşhane CHP llyön. Başk. 26·8-37 
1 t. Üniversitesi Art. Eks. Kom. 16-8-37 

Ant al ya Vilayeti 18-8-37 

Milli Müdafaa Vekaleti SAK 27 8-37 

n 24-9·37 

Saat 

16 -
15 

H 30 

ıs -

14 -

16 -
ıs -

12 -

11 

15 

Ank. Mektepler Mubayaat Kom. 27-8-37 15 -

Bilecık V ılayeti 13-8-37 den itib. 1 ay 

Harita Genel Oir. 24-8-37 11 

Milli Müdafaa Vekaleti SAK 25·8-37 15 -

D. D. yolları Adana işletmesi 27-8-37 :il -

" 
27-8·37 11 

" 
27·8-37 11 -

Sıhhat ve İçt. Muav. Müd. 25-8-37 15 -
Jandr. Gen. Komut. Ank. SAK 31-8-37 10 -
O. D. yolları 27-9-37 15 30 

" 
27-9- 7 15 30 

Deniz Lvz. SAK 25·8-37 14 -
Isparta Tümeni SAK 26·8·37 ıo -
Erzincan Tüaıenı SAK 27·8-37 16 

10-9·37 16 -
" lzmir Mıt. Mvk. SAK 12 8-37 16 30 

Kadıköy Vakf. Dir. 2-9-37 

Tekirdağ' Aılc. SAK. 18-8-37 16 

" 
14-8-37 11 

,, 14-8-37 11 -

" 
14-8-37 11 -

" 
12-8-37 16 -

,, 16-8-37 16 

" 
16-8·37 16 -

" 
1-9·37 16 30 

" 
3.9.37 16 30 

" 4 ·9-37 10 -
,, 7-9-37 16 30 

" 9-9-37 19 30 

" 11-9-37 10 -
Tekirdağ Belediyesi 17-8-37 10 -

" 
11-s.31 10 -

Bilecik Vilayeti 13-7-37 ilib. bir ay 

Ankara Levazım SAK. 24-8-37 15 -

İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

İst. Üniversitesi Art. Eks. Paz. Komisyonundan: 

1 - 83877 lira 54 kuruş keşif bedelli İstanbulda Gu
reba hastanesi kulak, boğaz, burun kliniği bitirme ve 

hsriciye operasyon kısmı tamirat ameliyatı toptan götürü 
olar.ak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Istiyenler şartnameleri ve evrakı beş lira bedelle Üni· 
versite Rektörlüğünden alabilirler. 

2- .~ksiltme 26.8.937 perşembe günü saat 15 te lı
tanbul Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 5443,83 lira 

mnvakkat teminat vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış 
937 senesinn aid 100,000 liralık inşaat müteahhidlik ve

sikasını haiz olması lazımdır. 

4- Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten 
1 •• 

1 

bir saat evveline kadar üniversite r~ektörlüğüne mukbuz 

mukabilinde vermiş olmalıdır. 

1 Şarki Karaağaç Halkevi inşaat Komisyonu Başkanlığından: 

1 

ı 
ı 
ı 

1 

Şarki Karaağaçta yapılacak halkevinin inşaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. Bedeli keşif 8104 lira 81 kuruş
tur. Eksiltme müddeti 19 ağustos 937 perşembe günü 
saat 16 da bitecektir. 

Eksiltmeye iştirak edecekler kanunda yazılı vesaik-

leriyJe birlikte yüzde 7,5 teminatlariyJe beraber Karaa
ğaçta müteşekkil halkevi inşaat komisyonu başkanlığına 
ve İsparta İlyönkurul Başkanlığına müracaat etmelidirler. 

istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonunıılan : 
Metris çiftliğinde bulunan Topçu Atış okulu binalarrnın tami· 

rine ihale günü talibi çıkmadığından ihalesi IO gün uzatılarak 
12 ağustoıı 937 perşembe günü saat 15 te yapılacaktır, Muhammen 
keşif bedeli 1561 lira 70 kuruştur. Şartnamesi hugün komisyonda 
görülebilir. isteklilerin 117 liralık ilk teminat makbuz veya mek
tublarile Komutanlık inşaat şubesinde ihale gününden evvel ala
cakları vesikalarile birlikte belli giinde ve vakti muayyeninde 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

• * * 
Maltepe Askeri Lisesinin bina pencerelerinin tamiri için ihale 

günü talibi çıkmadığından ihalesi 10 gün uzatılarak açık ekailtme 
ile ihalesi 12 ağustos 937 perşembe günü saat 15,30 da yapıla· 
caktır. Muhammen keşif bedeli ~91 lira 95 kuruştur. Şartnamesi 
her gün komiıyonda görülebilir. isteklilerinin 75 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektublarile ihale gününden evvel Komutanlık 
inşaat şubesinden alacakları vesikalarile birlikte Ko;nutanlık Sa
tınalma komisyonuna belli günde ve vakti muayyeninde gelmeleri. 

Manisa Valiliğinden : 
Muradiye - Menemen yolunun 2+ 2ü2 - 90 4+664.50 inci 

kilometreleri arasında 9099 lira 18 kuruş keşifli şosa inşaatı ek
siltmesine ta\ib çıkmadığından bu in4aat 29 ağustos 937 t ·b· 
k d b. . . d arı ıne 

a ar ır ay ıçın e pazarlık suretile verileeektir. 
2- Pazarlığa girmek istiyenlerin muayyen olan mezkur -dd t . l mu e 

ve meaaı z~man arı içinde Manisa vilayeti daimi encümenine 
geleceklerdır. 

3- Keşif ve sair evrak parasız olarak Manisa Nafıa mGdürlü
ğündcn alınabilir. 

4- Bu inşaat kimin üzerine ihale olunursa müteahhid ihale 
bedelinin yüzde on beşi nisbetinde kati teminat verecektir. 

• • * 
l - Muradiye-Menemen yolunun 0+000-4+ 664·50 cı 

~ilometreleri arasında t 0912 lira 63 kuruş keşifli ' ş•Sa 
ınşaatı eksiltmesiae talib çıkmadığından bu inşaat 29 a

ğustos 937 tarihine kadar olan zaman içinde pazarlık 
suretiyle isteklisine verilecektir. 

2 - Pazarlığa girmek istiyenler muayyen olan müddet 

ve mesai zamanları içinde Manisa daimi encümenine ge
leceklerdir. 

3- Bu işe aid keşif vesair evrak parasız olarak vı· 
layet nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

4- 86 iş pazarlıkla kime verilirse müteahhid ihale 

bedelinin yüzde t 5 şi nisbetinde kati teminat verecektir. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Sahnalma Komisyondan: 

Kırıkkalede civarında Hasandedede yaptırılacak inş'\at. 

Keşif bedeli 3134 lira 65 kuruş olan yukarda y1azılı 
inşaat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 20-8·937 tarihinde cuma güaü saat 15 to 
açık ekıiltme ile ihale edilecektir. Şartname 16 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Muvakkat teminatı 235 
lira 13 kuruştur. 



1 
1 l 1 

• • • 5- inşa edilecek göçmen evlerine aid kereste İakao idaresince 
Kırıkkalede civarında Hasandedede yaptırılacak inşaat. inşaat mahallf!rinJ.. aynen müteahhide tesHm edileceğine göre 

Keşif bedeli 1669 lira 20 k:.ıruş olan yukarıda yazılı yukarıda beher ev için keşifleri mucibince konulan muhammen • 
inşaat askeri fabrikalar umum müdürlüğü sahnalma ko- kıymetler kereste bedeli tenzil edilmek suretile konulmuştur. 

Kel'estesi verilecek olan bu binaların malzemesi, işçiliği hesab 
misyorıunca 20 8.937 tarihinde cum gü:ıü saat ı 4. 3o da edilerek anahtar teaıliıni suretile ihale edilecektir. 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 9 kuruş mu- 6- Münakasaya iştirak etmek istiyenler fenni ve umumi şart
kabilinde komisyondan verilir. Mu vak kat teminat 125 1 name ve planları görmek üzere izmirde İskan Müdürlüğüne kaza-
lira 20 kuruştur. larda Kaymakamlara müracaat etmelidir'er. 

1 7- Münakasaya iştirak edecek olanlar teklif mektublarına 
Yeşilova Belediyesinden: ı mes'ul olan şeriki mimar ·:eya fen memuru ile müşterek imza 

Aksaray ilçebaylığma bağlı Yeşılova belediye merke· edecektir. 
zinde in!ja edilecek 2388 lira 37 kuruş bedeli keşifli ga· f 
zino ve fırm kapala zarf usul ıle eksiltmeye konul:uuştur. 

• • • 
Büyükdere meyva fidanlığındaki yapılacak havuz tamiri! Bak : 

İst. Bele diyesi ilanlarına. 
İhale müddeti '.!O gündür, ve kati ihale 20.8 937 cuma 

günü s1:lt 16 da Aksaray ilçebayhğı makamından Yeşil
oya belediye encümenince icra kılınacaktır. 

İnşaata aid plan ve kroki ve şartname Aksaray kay· 
makamlığı tahrirat kaleminden bedelsiz alınır ve posta 
ile istiyenlere gönderilir. 

Talihler şartname hükümlerini kabul etliklekini meş· 
ruhatla tasdik etmedikçe ihaleye iştirak ettirilmez. 

Talihler Yesilova belediyesine nakden veya esham ve 
tahvilat ve yahut banka mektubu ile muvakkat teminat 
olarak 179 lira i 3 kuruş yatıracaklardır. Bu nıikdar ilıa· 
leyi müteakib bir misli daha kati teminat olarak artırıla
caktır. 

Mukavele pul, dellaliye ve saır masraflar müteahhide 
aid alacaktır. 

Nafıa Ve1«1letindcn 
Eksiltmeye konulan iş: Ankara Gazi lerbıye enstitüsü 

yanında yapılacak müzik öğretmen okulu pa~yon inşaatidir. 
Keşif bede'i .i 1600 lira 35 kuruştur. 
Eksıltme 24.8 937 salı günü saat 15 te nafıa vekaleti 

yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında 

kapalı rnrf usulıte yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 158 ku· 

ruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden 

alına bilir. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2310 lira 03 ku· 

ruşluk muvakkat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden 
alınmış, yapı mü eahhidliği vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

Gün.üşhane C. H P. İlyönkurul Başkanlığından: 
l- t:ksiltmiye konulan iş: Gümüşhane Vilayeti Bayburt 

kazası Halk evi ioşaalmııı vahit fiat üzerinden yirmi bin 
liralak kısmı· 

İşın keşif bedeli: Muhammen bedel 20.000 lira. 
2 Eksiltme 26 ağustos perşembe günü saat 16 da 

Gümiişhnne Vıliiyeli Belediye binasındaki Komis. onu malı· 
sus tarafından yaı;ılacakhr. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
4 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 1500 lira mu· 

vakkat teminat vermesi, bundan başka Ticaret Odasına 
kayidli olduğuna dair vesikayı haiz olup göstermesi lazımdır. 

İstanbul Üniversitesi Arttırma ve ~ksiltme pazarlık 
Komisyonundan: 

Keşif bedeli 3278,67 lira olan Üniversite merkez bina
si ön cephesinin badana ve tamir işleri için 5 8 ·937 ta
rihinde yaµılaıı açık eksiltmede verilen son fiat yüksek 
görüldüğünden 16·8·937 pazartesi günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere tekrar açık eksiltmiye konulmuştur. Muvak· 
kat teminat 246 liradır. Şartname pazartesi ve perşembe 
günleri Rl ktörlükte görülür. ----

İzmir İskan Müdürlüğünden : 
Muhtelif kazalarda yapılacnk göçmen evlerinin aşağıda 2'Ös 

terildiği veçhile inşası için kapalı zarf usulile yapılacak müna· 
kasa ilanıdır. 

l İnşa edilecek binaların evvelce yapılan ilandaki keşif be
delleri dun görüldüğünden Nafıa formüllerinin köprü ve şoseler 

tatbik olunan tahlil fıat esa.lnrına göre yükseltilerek bu kerre 
yeniden muhammen kıymet tesbit edilmiş ve bu evlerin tiplerilc 
hangi kazaların hangi mevkilerinde yapılacağı aşağıda gösterile
rek 8 8-937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle yeniden müna· 
kasaya konulmuş ve 23 S 937 pazartesi günü saat üçte İzmir 
iskan Müdürlüğünde müteşekkil komisyonca ihaleıi mukarrer 
buhınmuşturlar. 

A-Menemen kazasının Maltepe köyünde 91 tek köy tip kar
gir, kaza merkeıinde 14 şehir tipi kirgir. 

B-Berganıa kazasının Kınık nahiyesinde 20 tek köy tipi kar 
girdir. 

C-Likili merkez kazasında 31 şehir tipi k;irgir. Kaıanın Çan
darlı nahiyf"sinde 158 tek, 31 çift kargir köy tipi. 

Ç Foça kazasının Bağarası ınevkiinde 17 tek, 10 çift köy 
tipi kargir. 

O-Kemalpaşa kazasının yukarı Kızılca ve Parsa köylerinde 
22 tek köy tipi kargir. 

E Torbalı kaz.asının muhtelif köylerinde 387 tek ve 48 çift 
köy tipi kargir. 

F-Kuşadası kazasının muhtelif köylerinde 29 tek köy tipi 
l<iirgir. 

G-Çeşme knzn<ıının muhtelif köylerinde 103 tek köy tipi kargir. 
2 Yukarıda tadat olunan tek evlerin kerestesi hariç olmak 

üzere beherinin muhammen bedeli 356 lira 57,50 kuruştur. Çift 
evlerin 625 lirn 48,25 kuruştur. Şehir tipi evlerin 41Olira46 kuruştur. 

3- Münakasaya iştirak etmek istiyenler toptan teklif yapabi 
leceği gibi onar. yirmişer evin inşasına perakende suretile de 
iştirak edebilirler. 

4 - Her müteahhid lip itibarile kaç evin taahhüdüne iştirak 

ederse bu evlerin beherine konulan muhawmen kıymetinin }'Üzde 
7,5 u niıbetinde teminat vermedikçe münakasaya iştirak edemez. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Antalya Vilayetindan: 
· Antalya Memleket hastanesine gereken 2700 lirahk 
tıbbi malzeme ve mualece 18·8 937 çarşamba günü saat 
on ikiye kadar açık eksiltmiye konulmuştur. 

İhale vilayet makamında daimi encümence yapılacaktır. 
Talihlerin 200,50 liralık muvakkat teminatla müraca atları 
ve İstanbul Sıhhat müdürlüğü ile Antalya daimi encümen 
kaleminden izahat almaları ilan olunur. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
Ankara Mektebler ~ubayaat Komisyonu Reisliğinden, 
Siyaeal Bilgiler okulu talebesi için açık eksiltme ile 

340 tane komodin yaptırılacaktır. Eksiltme 27.8.937 cuma 
günü sa:ıt 15 te Ankarada mektepler muhasebeciJiği bi
nasında olacaktır. Muhammen bedeli 3315, ilk teminat 
249 liradır. Fenni ve idari şartnameler ve resimler para
sız olarak her gün mektep idaresinde görülebilir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır~

MMV. Satınalma Komisyonundan: 
Bir metresine tahmin edilen fiatı 75 kuruş olan 300 

bin ilii 350 bin metre ve bir metresine tahmin edilen fiat 
75 kuruş olan 100 bin ila 150 bin metre portatif · çadır
lık bezler ayrı ayrı kapalı zarfla alınacaklır. Birincinin 
şartnamesini 1313 ve ikincinin şartnamesini 593 kuruşa 
almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her gün komis
yona gelmeleri. Birincinin ilk teminatı 14250 ve ikincinin 
ilk teminatı 6875 liradır •. 100 bin ilci 350 bin metrenin iha
lesi ~7-9·9.}7 Pazartesi günü saat l l de ve 100 bin ila 
150 bin metresinin ihalesi 24-9·937 Cuma günü saa 15 tedir. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v ~ 
tioriln Genel Direktörlüğünden 

1- Harita kıt lsı için rışağıda muhammen fint, ihale gün ve 
tarihleri yazılı iki kalem yakacnk açık eksiltme ile satın alına· 
caktır. 

2- istekliler şerait anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gire
ceklerin de muvakkat teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatlerd 
Cf'becide Harita Genel Direktörlüğü satın alma komisyonuna gel· 
meleri. 
Muhammen B. Mikdarı Muvakkat T. 
Lira Cinsi kilo Lira K 

1 

-1200 
450 

kok kömürü lf>() ton 315 00 
gürgen odunu 20 ton 33 75 

İhalesi 24-8 937 salı günü ~ant 10 dan 11 re kadnr 
1 
1 

1 

• * • 
125 t. odun alınacaktır. Bak: erzak sütununda Jandr. 

Gen. Komut. ilanına. 

1 ~iiteferrik 
ı -. 

MMV Satınalma Komisyonundan: 

Beher adedinin biçilen ederi 500 kurus olan 1500 a· 
det arka çantası ile beher adedine biçilen ederi 200 ku
ruı olan 2100 adet ekmek torbası kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

İlk teminat parası 877 lira 50 kuruştur. 
İhalesi 25 ağustos 937 çarşambagünü saat 15 tedir. 

D. D. yolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
Aşağıda isimleri, muhammen bedelleri ve muvakkat 

teminatları yazılı 2 gurup muhtelif tezgah ve makineler 
27.9·37 pazartesi günü saat 15.30 da ayrı ayrı sıra ile 
kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teroinatlarile kQ· 
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.36 G. 
3297 veya 1.7.37 G. 3645 No. lı nüshlarında intişar et
miş olan talimatnameler dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisli· 
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler l40 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vez· 
nelerinde satılmaktadır. 

Malzemenin ismi Muh. bed. 

Perçin makine ve ocakları ka
zau muayene tulumbası saç bük-

Lira 

me makinesi 29000 
Matkap bileme otomatı üniver· 

sal takım bileme ve torna lezga· 
hı ve çift sütunlu plan freze 
tezgahı. 28000 

Muvak. tem. 
Lira 

2175 

2100 

İstanbul Belediyesinden 
lO ağustos 937 sah gününden itibaren Karaköy 

köprüsü üzerinde seyrüsefer icabı ve Belediye zabı
tası talimatnamesile Belediye tenbihi hükümlerine gö
re aşağıda yazılı hususat tatbik edilecektir. 

Sayın halkın ve bütün vesaiti nakliye sahiblerile 
şoförlerin, arabacı ve sürücülerin aşağıdaki maddele
re riayet etmeleri ilan olunur. 

1 - Halk köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir 
taraftan diğer tarafa ancak çivile. işaret edilen saha 
dahilinden geçecektir. 

2 - Bütün nakil vasıtaları, bu sahaya geldiği va
kit buradan yaya geçen varsa derhal duracak ve ya
ya gidenler geçtikten sonra yoluna devam edebilecek
tir. Bu sebeble nakil vasıtaları bu sahaya gayet ağır 

gelmelidir. (B.) (4880) 779 7-7 

Jandarma Cenel komutanlığı Ankara Satmalma 
Komisyonundan: 

Bir tanesine yüz on kuruş kıymet bicilen sert domuz 
kılından mamul 4226 tımar fırçası 31-8-937 salı gunu 
saat onda eksiltme usulile satın alınacaktır. Buna ait 
şartname parasız komi yondan alınabilir. Örneği de var· 
dır. 

Eksiltmesine girmek istiyenlerin 348 lira 65 kuruşluk 
ilk teminat ve şartnamede yazılı belgelerle vaktinde ko
misyona baş vurmaları. 

>- -

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden : 

C İ N S 1 Kilosu Kilo fiab 
L. K. P. 

İri tuz 500 4,50 
Toz şeker 200 26 
Sabun (Perniye yağından) 70 23 
Pirinç pilavlık (Tosya pirinci) 300 19 
Pirinç çorbalık (Mersin) 300 14 
Sade ynğ (ikinci erimiş Kar<ı) 100 62 
Zeytin yağ (birinci yemeklik) 100 60 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı erzak pazarlıkta alınacağından 
isteklilc~rin 2-9-937 tarihine kndar hergün Kadıköy Vakıflar Müdür· 
lüğüne müracaatleri. 

Isparta Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Isparta garnizonu için l 85400 kilo un kapalı zarfla ek

siltmeye konulmuştur. İhale günü 26 8 937 perşembe günü 
saat 10 dadır. Tahmin bedeli 13,5 kuruş, muvakkat te
minat 1878 liradır, İsteklilerin beli saatten bir saat evvel 
tekliflerini lspartada Tümen satınalma komisyonuna ver· 
mel eri. 

Erzincan Tümen Satın Alma Komisyonundan : 
155 bin kilo un kapalı znrfla eksilmeye konulmuştur. Tahmin 

edilen bedeli 25575 lira. İlk teminatı 1918 lira 15 kuru,tur. Ek· 
siltme 2 '-8·37 cuma günü saat 16 da Erzincanda Tümen Satına) · 

nıa Komisyonunda yi\pllacaktır. Şartnamesini görmek istiyenler 
bir adedini 130 kuruş mukabilinde alnbilirler. 

• • • 
808 bin kilo un kapalı zarfla eksillmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen bedel 1 17160 l;ra. İlk teminat 7108 lira • 
Eksiltme 10-9-937 cuma günü saat 16 da Erzincanda Tü
men karargahındaki satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyenler bir adedini 586 kuruş 
mukabilinde komisyondan alabilirler. 

İzmir Mst. Mv. Satınalma Komisyonundan : 
izmir Mst. Mv. ihtiyacı için 6-8-937 de ihalesi yapılacak olan 

77400 kilo ayaktan sığır etine istekli çıkmadığından iotac edilmek 
üzere 2490 sayılı kanunun 42 inci maddesine göre pazarlığa konul
muştur. hk pazarlık 12·8·937 perşembe günü sant 16,30 da kışlada 
yapılacaktır. Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde alınır ve arzu 
edenler komisyonda görebilir. Etin tutarı 30305 lira olup muvak
kat teminatı 2273 liradır. 

Karaköse Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Karaköse ve Kağızman için 200 biner, Iğdır ve Sur

liahan için 300 biner kilo askeri evsafta fabrika unu ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuş. Karaköseye aid unun 
tahmin bedeli 28 bin lira, ilk teminatı 2100 lira, ihalesi 
25.8.937 çarşamba günü saat 10 da. Kağızman ununun 
tahmin bedeli 30 bin lira, ilk teminatı 2250 lira, ihalesi 
25.8.9"7 çarşamba günü saat 11 dedir. lğd\r ununun tah
min bedeli 51 bin lira, ilk teminatı 380[) lire:., ihalesi 25 
ağustos 937 çarşamba günü saat 15 tedir. Surliahan unu
nun tahmin bedeli 51 bin liradır, ilk teminatı 3800 lira 
ihalesi 25.8·937 çarş!\mba günü saat 16 da. İhaleleri Ka
rakösede askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnameleri 20 kuruş mukabilinde Karakösede satınalma 

komisyonundan verilir. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedelin 53950 lira olsn 65000 kilo sadeyağı 25 

Ağustos 1937 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 te kapalı 
zarf usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 3944 lira 50 kuruş olup şartnamesi komiı· 
yandan 270 kuruş mukabilinde hergün alınabilir. 

İıteklilerin Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlıtına ver· 
meleri. 

... 
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Kırklareli Tümen Satınalma Komisyonundan : 
Kırklareli tümen birlikleri hayvanatı için 800 ton kuru 

otun kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde teklif e::dilen fiat 
pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarfla satın alına· 
caktır. Muhammen fiatı 3 kuruş 50 santim olup tutarı 
28.000 liradır. İlk teminatı 2100 liradır. Şartname~i her 
gün tümen satın alma komisyonunda görülebilir. ihalesi 
24-8-937 salı günü saat ı l dedir. Şartnamesi 140 kuruş 
muk bilinde verilir. 

Ankarn Levazım Amirliği SatınaJm:i Komisyonundan: 

1- Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı 
İçin kapalı zarftan pazarlığa çevrilen 40 ton toz şekere 
pazarlık gününde istekli çıkmadığından pazarlığı 23-8 937 
pazartesi gününe kadar devam edecektir. 

2 - Şekerir. hıtarı 1 l .200 lira olup muvakkat teminatı 
840 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda parasız görülür. 

* * * 
Ankara garnizon birlik ve müessesat ihtiyacı içiu 75 

bin kilo kuru soğanın 24.8.937 salı günü saat 15 te açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Soğanın tutarı 4125 lira olup muvakkat teminatı 309 
lira 38 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız 
görülür. 

İzmir Müst. Mevki Satınalma Kom!syonundan: 

İzmir Müstahkem mevki kıtaatı için kapalı eksiltme de 
olan 11 J20J kilo sığır eti yeniden kapalı zarfla eksiltme· 
Ye konulmuştur. Ve ihalesi 24-8-937 salı günü saat 16da 
Kışlada sahnalma komisyonunda y~pılacaktır. Muhammen 
bedeli 30305 lira olup muvakkat teminatı 2273 liradır. 
Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde alınır. 

Sarıkamış Askeri SatınaJma komisyonundan: 

Sarıkamış garnizonu ihtiyacı için 30 bin kilo sade 
Yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25 
ağustos 937 çarşamba günü saat 1 l de Sarıkamışta as· 
keri satınalma komisyon binasında yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 19800 lira, İlk teminatı da 1485 liradır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Çatalca Mst ~1v. komutanlığı kıtaatının senelik ihtiyacı 

olnn 4700J kilo sığır eti satın alınacaktır. Kapah zarfla 
ihalesi 23 ağustos 937 pazartesi günü saat 16 da yapı
lacaktır. Muhammen tutarı 13630 liradır. Şari.n amesi her 
gün öğleden evvel komisyonda göriilebilir. 

İzmir Müst. Mevk. Satınalma Komisyonundan: 

İzmir Mst. Mv. kıtaatı için kapalı zarfla münakasada 
olan 128 ton un yeniden mü:ıakasaya konulmuştur. iha· 
lesi 24.8.37 salı günü saa(17 de Kışlada satınalma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda gö· 
rülebilir. Muhammen bedeli 16 b ' n lira olup ilk teminatı 
1200 liradır. 

Jandnrma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Komisyonundan : 

1 - Müstakil jandarma taburu ihtiyacı için satın ahnması gerek 
~iyecek, yem, yakııcak isim, miktar, alım usulü ilk teminat ve 
ıhnl tarihleri aşağıda gös\erilmiştir. Bunlara ait şartnameler pa
rasız olarak komisyondan alınabilir. 

2- Eksiltmesine girmek istiyenlerin kapalı zarf ekıiltmesi için 
Şartnamelerinde yazılı belge ve ilk teminat makbuz veya banka 
ıtıektubu içinde bulunduracaklan teklif mektubunu en geç vaktin· 
den bir •aat evvel komisyona vermeleri ve açık eksiltme için aynı 
"e ika d k · 'b t l · c· . ve teminatı saatin e omısyona 1 raz e me erı. 
•nsı Miktarı Tahmin bedelihk teminat 

S kilo Kuruş Lira K. 
j~~ıı· eti 15000 den 25000 kadar 27 506 25 
Z nle.ai 25-8·937 çarşamba saat 10 da kapalı zarf usulile yapılacak 
eytın yağı 1000 1500 70 

Zeyt· " " ih 1~ tanesi 1000 ,, 2500 ,, 36 247 50 
S alesı 25-8-937 çarşamba saat ?5 te açık eksiltme usulile yapılacak 

abun 20UO 3000 45 
~ll~e • 4000 : 6000 ': 90 441 00 
B 11 esı 2~-8-937 perşembe saat 10 da ,, aç. eke. usulile yapılacak 

P~~az Peynir 1000 1200 40 
ırınç " . " 

Ku 3000 ,, 6000 ,, 18 
T ru fasulye 8000 12000 ,, 16 

ar ha ,, 
Mer . na 700 ,, 1000 ,, 15 
11.t cıınek 1500 2000 ,, 15 
.,ohut " 
l<ur 1500 ,, 3000 ,, 15 
lh .. 1 u ~0kan 2500 ,, 5000 " 5 492 45 

.. sı 26-8 Ça ·937 perşembe saat 15 le kapalı zarf usulile yapılaca 

l<ı;ın 40 '' 60 " 360 a 1 ızı biber 400 500 " 50 
u gur " 

Kuru h h 7000 ,, 12000 ,, 10 
Arpa uzum 2000 ,, 3000 ,, 25 
İhales· 

2 
7500 ,, 100000 l' 4,5 337 50 

Kuru 
1 7·8 »37 cuma saat 10 da açık eksiltme usulile yapılacak 
ot 

,Saman 30000 " 5 000 ,, 3,5 
ihalesi 27 30000 ,, 50000 " 1,5 187 50 
~dun ·8·937 cuma saat 15 te aç. eks. uıulile yapılncak 
ihalesi 2S-8 125000 ,, 1 4000!) ,, 2,5 262 50 

·937 cumartesi saat 10 da açık eksiltme usulile yapılacak 

...... 
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MÜNAKASA GAZETESi 

İstanbul Gümrüğü Başmüdiirlüğünde!'l : 

Sarayburnu 4 saydı satış ambarında bufuuan E O 
markalı 1 6 ve 8 10 numaralı 194 lira 20 kuruş değerin· 
d e 9 fıçı değra yağı ile 2 sayılı sat ş ambarında bulunan 
S H K J markalı numarasız 2418 lira 98 kuruş değerin
de 21 sandık eritilmiş sade yağ 10 8 937 gününde saat 
14 de Sirkecideki satış müdürlğit salonunda satılacaktır. 

İsteklilerden ünvan teıkeresi ve yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi aranır. 

* • * 
Ağustosun 9 unçu gününden itibaren satılacağı ilan e· 

dilmiş olan Gazianteb ve Urfa gümrüklerinin pamuk ve 
ipekli mensucatının satışları 16 agustos 937 den itibaren 
hergün saat 14 ten 17 e kadar yapılacaktır. isteklilerin 
belli gün ve saatte Reşadiye caddesinde Gümrük satış 
idaresine gelmeleri ilan olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınahna Komisyonundan : 
l- 1818 çift eski fotin, 203 çift eski çizme, 29 çift eski yemeni 

ile 2 adet hayvan derisi 11 8-937 çarşamba günü saat 14 de satı· 
lacaktır. 

2- isteklilerin yazılı gün ve saatte Ankara levazım amirliği 
satın alma komiayonuna gelmeleri. 

Kt!Şif bedeli 1900 lira 80 kuruş olan Büyükdere mey
va fidanlığındaki yapılacak havuz tamiri pazarlığa ko
nulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdür
lüğunde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı 
vesikadan başka bu iş için Nafıa Müdürlüğünden alacak
ları Fen ehliyet vesikasile 142 lira 56 kuruşluk ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber 11-8-937 Çarşamba 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(İ) (5087) 809 

Betonarme Köprü İnşaatı 

Nafıa Veka etinden: 
Ekıiltm ye konulan iş Erzincan Vilayetinde Erzincan • 

Kığı yolu üzerindeki Bey çayırı köp;üsünün betonarme olarak 
inşaatıdır. Keşif bedeli 55,500 liradır. 

2-- Eksiltme 18-8 937 tarihine müsadif Çnrşambn günü aat 
16 da Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme 
komisyonu odarıındıı kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evl'a k 278 
kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 4025 lirnlık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair Veka· 
letimizden alınmış müteahhitlik ehliyeti fenniy vesikasile 1 ica· 
ret odasına kayıtlı bulunduklarına dair vesaik ibraz etmeleri la· 
zımdır. 

isteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazıla aatten 
bir aaat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilin · 
de vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (2374~ (4766) 755 3-4 

is tan bu 1 Bor ası 

Paralar Çekler --
Alıt Satış Alış Satıı 

Sterlin 626, 631 , London 625,50 626, 
Dolar 123, - 127,- Nev York 0.7880 0,7860 

20 Fransız Fr. 90, ıoo,- Paris 17,6864 17,6725 
20 Liret 110, - 115 - Milnno 14,9640 14,955 
20 Belcika Fr. 80,- 84,- Brüksel 4,6782 4,675 
20 Drahmi 19 - 23,- Ati na 87,37 87,30 

20 İıveçr Fr. 568,- 576, Cenevre 3,45 3,4466 
20 Leva 20,- 23, - Sofyn 63,9488 63,8975 

1 Florin 63 ,- 66,- Amsterc!am 1,4325 1,43IO 
20 Çek kronu 70,- 75,- Prag 22,5610 22,5430 

1 Avusturya Sl. 20,- 23,- Vivana 4,2062 4,2025 
l Mark 25, 28- Madrid 13,9088 13,8975 , 
1 Zloti 20,- 23,- Berlin l,9!136 1,9625 
1 Pengü 21,- 24,- Varşova 4,1566 4, 1534 

20 Lev 14, - 14, - Budapeşt 3,9810 J,9ns 
20 Dinar 52,- 52,- Bükreı 107,4340 I07,3482 

Ruble 30,- 32,- Belgrad 34,5325 34,505 
1 İsveç kuronu 30, -32, Yokohama 2,7464 2,7443 
1 Türk altını 1052- I053,- Moıkova 24,04 24,06 
1 Banknot Oı.254,- 255,- Stokholm 3,10 3,0982 

Sayfa 3 

-:-~~~----------~~~~--~~~~~~~~-~ 

1 İnhisarlar U. 

. 

Müdürlüğünden: 
1 - Nümunesi mucibince 250.000 adet uzun nışan 

fi~eği pazarlıkla satın alındacaktır. 
2-Pazarlık 19-8-937 tarihine rastlıyan Perşembe gunu 

saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaa.! Ş •besindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Numune 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. (4923) 785 2-3 

* • * 
500 adet balta sapı 
500 

" 
kazma " 60 

" 
Yıgın sıyırma çapası 

150 
" 

posta kazması 
200 ,, " küreği 

3500 ,, tahta kürek 
65 

" 
Hap küreği 

400 ,. Kopça 
" 250 " sivri kürek 

500 11 kürek sapı 
1- Yukarıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alına• 

caktır. 

2- Pazarlık 19·8·937 tarihine rasthyan Perşembe 
günü saat 16 da Kabatnşta levazım ve mübayaat şube· 
sindeki alım kcımisyonunda yapılacaktır. 

3-Nümuneler her gün sözü geçen şübede görülebilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 

te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (4991) 797 2-3 

* • * 
1 - Kayseride inşa edilecek Karabarut, Dinamit, kap-

sül tecrid depolariyle bekçi kulubesi ve etrafının tel ör· 
gülerle çevrilmesi işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konulmuştur. 
2- Keşif bedeli 11937. 06 lira, muvakkat teminat 

895.35 liradır. 
3 - Eksiltme 23-8-937 tarihine rastJıyan Pazartesi 

günü saat onbeşte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mü
bayaat şubesir.deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartname, keşifname ve sair eksiltme evrakı 60 
kuruş mukabilinde her gün İnhisarlar inşaat şubesi Mü· 
dürlüğünden ve İnhisarlar Kayseri Başmüdürlüğünden a
lınabilir. 

5- Mühürlü teklif mektubu Kanuni vesaik, şartname, 
keşifname ve sair eksiltme evrakı ile muvakkat teminat 
akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü 
en geç aat on dörde kadar yukarıda adı geçen komis
yon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

(4998) 798 2- 4 

16 ağu•~:~:: .. ı~ ~~~~~~~~~eA~k~•• Vekilet \ 
malzeme eksiltme komisyonunda 4565 lira muhammen bedelli 11 
ton şapın (Sülfat D 'alümin) kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltll)e şartnamesi ve teferrüatı vekalet malzeme Müdürlü
ğünden parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 342 lira 38 kuruştur. 
isteklilerin teklif mektublarını talimatnamesine göre vekalet· 

ten alınmış müteahhidlik vesikası ile birlikte 16 Ağu tos 937 
pazartesi günü saat 14 e kadar vekalet malzeme Müdürlütüne 
vermeleri lazımdır. (2389) (4801) 762 4-4 

Çarşamba 11-8-1937 

Baytari malzeme: 22 kalem (MMV) No 383 
Demir tel: 150 t. (PTT Dir.) No 384 

-~-

Gediz kaı.abasında elektrik tesisatı (Gediz Bel.) No 397 
Kuru ot (lzmit Tümeni SAK) No 405 
Lava maden kömürü (ist. Komut.) No 409 
Mürekk~p, tampon, evrak sepeti, doJma kalem mürekkebi v.ı. 

(Malıye Vek.) No 4IO 
Krip e kömürü (İııt. Komut.) No 411 
Elbi elik kumaş: 2600 m. (Sıh. ve lçt. Muav.) No 412 
Beygir: lO adet (Ank. Mrk. Hıfz.) No 412 
Elektrolik katod bakırı: 200 t. (Darph. Damga Matbaası) .\ : 412 
Kauçuklu banda, nihayetsiz banda v.s. (İnh. U. Müd.) No 413 
Çizme: 11256 çift (Gümr. Mu haf. Komut.) No 414 
Şeker: 60 t. {Den'z Lvz.) No 415 
Yüks. Mühendis mekt. pansiyon binası inşaatı (Nafıa V ek.) 

No 415 
Kitap basılması ve luğat için kağıt (Yüks. Deniı. Tic. Mekt.) 

No 415 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

'\ 

Dikkat Nazarına 
Benzin: 100 t. (Deniz Lvz.) No 415 
Elektrik malzemesi (Polatlı Ask. SAK) No 415 
Sığır eti: 83, 27 ve IOO t. (Edirne Tuğayı) No 416 
Vilayet evleri meydanında yaptirılacak pergolalarla, şeref halle· 

Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün ~~ t:~6mcrdiven ve i tinad dıvarları inşaatı (Dahiliye Vek.) 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top- Kırmızı domates: 20 t. - patlıcan: 20 t. (Kırklareli Tümeni) 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA No 418 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en }üzümlü Kuru ot: 92 t. (Kayaeri Kor SAK) No 419 

· b El arabası, demir. kazma sapı, varyo:r: v . rı. (Tekirdağ Vil.) No 420 
Rehberiniz dir. Mcnfaatınız ıca 1 hemen abone kay- * Fotin: 1818 cift • çizme: 203 çift - yemeni: 29 çift • hayvan 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 derisi: 2 ad. (Ank. Lvz. Amir.) No 428 

"-----------------------~ Göçmen evleri inşaatı (Yozgat albay.) No 428 
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A) Adjudications au Rabais 

Lieu d'adjudieation et <lu 
• Cahier des Charge.ıı 

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

Constructiorı d'un pavillon annexe iı l'lnstitut Gazi Publique 31600 35 2370 03 Ministere Travaux Publieı 
(eah . eh. P. 158). 

Conıtrue t )o n d'un eafe et four 
Constr. a Has.andede aux alentoi rs de .Kirikkale 

(cah. eh . P. 16). 
Constı uetion a Hııs:ın<lcde aux alentohrs de Kirik

kale (eah. eh. P. 9). 
Constr. de eh.lussee a route Mouradiyc-Mencmene 

(aj ). 
Constr. de ehaıısse e s route Mouradiye-Menemcne 

(aj.). 
Reparation l' U Bas!!İn de l'lnstitut des fruits a Ru

yukdere 
Constr. ce la Mnison du Peuple a Gumuchane 
Rcpara ıon el badigeonnage au l iılimert de l'Uni· 

versıtc (aj .). 

Pli eaeh. 
Publique 

.. 
Gre a gre 

.. 
Gre a. gre 

Plı eaeh . 
Pu'1lique 

2388 37 
3134 65 

1669 20 

109l 'l 63 

9099 18 

1900 80 

20000 -
3278 67 

235 13 

125 10 

15 o il 

ıs o o 

142 56 

1500 -
246 -

Munieipalite Yechilova 
Com. Aeh . D . G. Fab. Militaire~ Ank 

" 

Vilayet Manissa 

" 

f Com. Perm. Munieipalite lst. 
l Dir. Eeonomat " ,, 

Presid . Maison du Peuple Gumuelıanc 
Com. Adı . Universite lstanbul 

Jours 

24-8-37 

20-8·3i 
20-8 ·37 

20-8-37 

'29-8-37 

29-8-37 

11·8 ·37 

'26-8-37 
16-8·37 

Produits Chimiques el Pharmaceuliques · lnstruments Sanitaires-Fourniture pour. Hôpitaux 

Medieaments et ariielea sanitaıres Publique 2700 - 202 50 Vil. Antalya et Office Sanitaire Ist. 18-8-37 

Ha l:illt:n: eııt - Chaussures Tissus ~ Cuirs . 
Toile pour lenteıı : 100-150000 m. (eah . clı . P. 593) 
Toile pour tentf'S: 300-300000 m. (cah. eh . L. 13,13) 

Plı Ci\eb. 
,, 

lem. 0,75 

" 0,75 

Ameublement pour Habitation et Bureaux- Tapisserie ete. 

Conıodine : 340 p. 

Combustible - Carburant- Huiles 

Houille : 150 t - Bois : 20 t. 
Petrole: 200 k.- Bois: 35 t.· Charbon de bois: 5 t . 

!)ivers 

Halaste : 4000 m3. 

.. 
,, 

: 1100 m3. 
: 6000 m3. 

Lessive de linge : 264000 p. 
Brosses pour ehevaux : 4226 p. 

1 Machine pour boulon, pompe pour dıaudron 
foyer • maelıi ne pour tôle 

Tour et instrument pour aiguiııer etabli.ıı ete. {eah. 
eh. P. 140). • 

Saes de dos : 1500 p. - id . ı:our pain : 2100 p. 

Provisions 

Pois ehieht·s : 24 t. 

Raisins sees : 13 t. 
Harieots sees : 34 t 
Lentilles rouges 18 t. 
Riz : 18 t. 
Riz : 21,9 t. 
Oignons : 7S t. 
Suere: 400 k .• Beurre: 300 t. · Huile d'olives: 30 le. 
Paille : '.W t. • Orge : 15860 k. 
Farine : 808 t . (eah . eh . P . 586) 
Reurre fraİ!I : 65 t. {eah. eh. P. 270). 
Farinc : 155 t. (ca'ı . eh . P . 130) 

1 Paillc : 4~0 t. (aj .). 
Farine : 62 t. (aj .). 
Foin : 335-138 et 180 t. (ai.). 
Pommes de tcrre : 10500 k. (aj.). 
Viande de boeuf : 77.4 t. (eah . eh. P . 15'l) (aj.). 
Sel : 500 k.· Suere: 200 k.- Savan : 70 k.· Riz 

600 k.-Beurre: ıCO le.- Huile d'oLi"e: 100 k. 

Publique 

" 

Pli eaeh. 

.. 
" .. 

Pli cach. 

" 

" 

Pli eaeh. 

n 

,, 
• .. 
,, 

Publique 

" 
Plı eaeh. 

,, 
" 

3315 

4650 

6616 -
16709 -
9420 -
7851 50 

la p. 1,10 
29000 -

28000 -

2460 -
2630 -
4495 -
2495 -
3095 -
3994 25 
4125 -

117160 -
53950 -
25575 • 

Gre a ırre 7130 -

" .. 
" ,, 

le k. 0 ,7 
30305 -

6875 -
14250 -

249 -

348 75 

496 20 
l2S3 17 
706 so 
588 86 
348 65 

2175 -

2100 -

877 50 

190 50 
97 25 

337 13 
169 03 
23 1 13 
299 60 
309 38 

7108 -
3917 50 
1918 15 
337 50 
534 75 

53 -
2273 

Com. Aeh . Min . Def. Nationıılc Ankara 24-9-37 

" 
27-9-37 

Com. Aeh . des Ecoles Ankara 27 8 37 

Oir. G ·n. Cartographique An icara 24-8-37 
Vilayet Biledjilc Un mois a pıırtir du 13-7-37 

Expl. Ch. Fer F.tat Adana 

" .. 
27-8 ·37 
27·8-37 
27·8-37 

Minist. Hyg. Assist. Soe. Djaghaloghlou 25-8-37 
Com. Aeh. Comm. G. Gendarm, Ankara 31-8-37 

{ 
Admin. Gen. Ch. Fer F.tat Ankara 27-9-37 
Cais9eB Hayd:ırpaeha-

Hem 27-9-37 

Com . Adı. Min. Def. Nat. Anlc . 

Com. Aeh. Militaire Tekirdagh 
,, 
,, 
" 
" ,, 

Com. Aeh. Dir. lntend. Ankara 
Vilayet Biledjik un mois a part. 

Munieipalite Telcirdagh 
Com. Aeh. Diviıion Erzindjan 
Com. Aeh. lntendance Marine K.paeha 
Com. Aeh. Oivision Erzindjan 
Com. Aeh. Militaire Tekirdagh 

" 
" .. 

Com. Aeh. Militaire fzmir 
Dir Vakouf• lstanboul 

25-8-37 

1-9-37 
3-9-37 
4-9-37 
7 9 .37 
9.9.37 

11-9-37 
24-8-37 
13-7-37 
17-8-37 
10-9-37 
25·8-37 
27-8-37 
16-8-37 
12-8·37 
14-8-37 
18-8-37 
12 8-37 
2-9-37 

11eure 

ıs 

16 
15 

14 30 

14 

16 
ıs 

12 -

15 -
11 -

15 

11 

11 
11 
11 
15 -
10 -
15 30 

15 30 

15 

16 30 
16 30 
10 -
16 30 
16 30 
10 -
15 

17 
16 
14 
16 
16 
16 
11 -
16 --
16 30 

10 AOUT 1937 

ADMINISTRA·ı 101' 

Yoghourtchou H:ın 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Percbembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Mercredi 11 Aoiit 1937 

lmpression de livres et aehat de papier (Dir. Eeole de Comaıeı' 
Marine) .\" 415 

Eenzin : 100 t. (lntcnd . Marine Kasimpaeha) .\! 415 
Articles eleetriques (Com. Aeh. Mılit. Polatli) ~'\: 415 
Viande de boeuf (Briıade Edirne) ., : 416 
Constr. mur de soutenement esealiers et autrcs a la placc des ' 

ııons des Vilayets (M.n. de l'lnterieur) .\; 416 
Tomates et aubergines (Division Kirklareli) .\; 418 
Foin : 92 t. (Corps Armee Ka'iseri) J\ ; 419 
Voitures. fer, pelles2 pioches ete. (Vil. Tekirdagh) J\! 420 
Articles de veterinaires : 22 lots (Min. Def. Nat.) .\: 383 
Fil en fer : 150 t. (Dir. P.T.T.) ,\! 384 
lnslallııtion eleetrique a la ville Guediz (Mun. Guediz) .\! 397 
Foin (Division lzmit) .\: 405 
Cbarbon lave aıarine (Command. lst.) 409 
Enere, tampon , panier,encre pour stilos ete. (Min. Finanees) .\• 
Houille eriblee (Command. lst.) X 411 
Etoffe pour eostume : 2600 m. (Min . Hyg. As•. Soe.) .\~ 412 
Chevaux : 10 p . (Office San1taire Ankara) ,\ : 412 
Cuivre eleetrolytique : 200 t. (Palais de Monnaie) .\! 412 
Bandes eaoutchoutees, maehines ban'derolles ete. (Dir. Gen . M 

poles) .. \~ 413 
Bottines : 11256 pnires (Command. Gen. Surveil. Douaniere lı 

bul) .\: 414 
Suer! 6 l t. (lntend . Marine Kasıimpaeha) .. \! 415 
Constr . cJ'un pavillon iı l'eeole d'ingenieur (Min. Trav. Pub.) ~'~ 
• Chau.ssures et peaux (lntendanee Ankara} .\ ! 428 
Constr. ınaisons pour imıniıre9 (Vilayet Yozgat) .\! 428 

Jeudi 12 Aoüt 1937 

Tuyaux en fonte: 5 lots (Dir. Telephonc lst ) No 404 
Foin: 246 260 et 234 t. (Coın . Aeh Mılit. Tehanakkale) .\~ 410 
Etoff e pr. capotes: 18000 m. - id. -pr. uniformes: 200000 m . (rl 

Def. Nat.) .\; 413 
Conıtr. d'une easerne (Min . Def. Nal.} .\; 413 
Operati-On pr. seehare des marais (Min . Trav. Publ.) .\! 414 
Constr. du konak gouvernemental (Dir. Trav. Publ. Erzourouın) 

.\! 415 
Auto-eorbillard: 1 p . (Municip. Adana) .\ : 415 
Pain, viande, provision, legumes ete. tEe. d'arent de Poliee) .~ 
Foin: 320 et 357 t (Div. Luleburgaz) .Y 417 
Repar. au bai n Mahmoutpaeha et constr . d'un mur de souteııel 

~ route Buyukdere· lstinye (Municip. lıt.) .\~ 417 
Ga.ı. idrophile: 3000 m. • toile pr. bandage: 5000 m. (Mun. lst.) ;'t 
Motorine: 15 t. • huile pr. maehine: 1,5 t. (lntend. Tophane) .~ 

Chaudrons a vapeur: 4 p. • reservoirs d'eau: 8 p. (lntend. To~ 
.\! 417 

Bois: 144290 k. tBriıade Edirne) X 418 
Bois, aemi·eoke et houille (Vil. Kayseri) .\~ 419 
Moteur eleetrique et aeeessoires et instrument pr. atelier tEcole6 

Ank.) .\: 419 
Transformatton en beton armee de pont Hazarehabe (Vil. Kayt' 

~\! 419 
Constr. de• murs, arehes ete. s route Trabz.onde-Erzeroum ( 

Publ.) .\; 421 
Nourriture aux eleves de la facult e (pendaı.t 938) (Faeul. Geol 

toire ~t Langue) • ~ 421 
Conatr. d'un mur de ıotJterrement (Vil. lzmir) .\e 419 
Foin , paille et feve (Hara Soultansouyou) .\! 423 
Co .. str. du konak gouver. a lğirdir (Vil Isparta) X 424 
Boia et eharbon de bois (Dir. des Biens Nat.) .Y! 424 
• Moteur pompe (Mun. lst.) .;\ ; 424 
Repar. au dispensaire de Bala (Vil. Ank.) .\~ 425 

Colle : 6000 k. (Fabriques Militairea) .\• 428 
Reparation iı l' r cole de tir et au Lyeee militaire (Comra•rıdİ 

lstanbul) .\! 428 
Reparation au Konak Gouvernemental (Dir. Biens Nat. y,l 

~'~ 426 
Combeaux : 16 t . (lntendanee Ankara} .\• 426 
Foin (Vilayet Ankara) .\':. 426 

• Les uteriıque• indiquent une vente par voie de aurencbf" 

N. B.- Lee Nos indiques en regard dea articles ıont c•
111 

iournal dana lequel l'avia a paru. 

SATILIK . RADYO 
Az müstamel 7 Lambalı FADA marka bir ~' 

yo makinesi gayet ehven fiatla sablacaktır. 51 
Müaacaat: Galata, Büyük Hendek No. 57, r.f. 

go. Tel. 41143. 


