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ikinci Sene No. 431 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGJ t50 
G ., 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 ay!ı~ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbül değildir. 

PERŞEMBE 

• 

G ZETE$İ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir · 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Malatya Memleket hastahanesinin ikmalı inşa· kapalı z. 38000 
atı 

Ankara Tayyare meydanındaki hangarı~ zemin aç. eks. 6467 29 
betonııjı ve pencerelerinin yeniden yapılması 

Çnnknyada Hariciye köşkünde yapılacak Sisal- kapalı z. 20830 28 
krafe çatı, kaplaması. boya tamir ve havuz 
v s. ile Hariciye köşkü müdür evi, garai ve 
ser!erin kalorifer tesisatı işleri (şart. 110 kr.) 

~amutlu hükumet konaR"ının tamiri :WOO -
fütiin anbarlarında yaptırılacak tahta döşeme aç. eks. - -

ve diğ'er inşaat ve tamirat 
Biga Çan yolu üzerinde 61984 m. Kantrancı kapalı z. 18904 68 

Varyant inşaatile 11 adet ahşab tabliyeli 
menfezin betonarmeye tahvili inşaatı 

Balıkesir-Bandırma ve Balıkesir-Bigadıç iltisak 
şosesi trotüvarl:ırı üzerinde beton yapılması 

Balıkesir-Bandırma·Balıkesir-Bigadıç arasında 
şose .. zerine yapılacak asfaltaj 

aç. eks. 

" 

Elek!rik-Ha vagazı-Kalorifer (tesisat ve 

Beyoğlu 9 cu mektebin su tesisatı 

malzemesi) 

p11z. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V· s. 

4014 40 

3500 --

113 74 

2850 -

485 05 

1562 27 

150 -

1417 85 

301 08 

262 50 

11 10 

Yiin. ~orap: 9360 çift - tire çorap: 9360 çift 
Dahılı ayakkabı: 90 çift· terlik (muhtelif boy· 

da): 500 çift 

kapalı z. çifti 0,40 ve 0,30 491 40 
k 837 50 62 82 aç. e s. 

Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Evrakı matbua: 69 kalem 
idare mecmuasının on nüshasının t ı bettirilmcsi 

(tcmd.) 
Kitab basılması: 2500 adet • kitapların içinde· 

ki eşknl ve resimler basrlma11 • kağıt: 500 
luğ-at için (temd.) 

Mahrukat, Beıııiıı, Makine yağları v, s. 

Benzin: 450 teneke - östübü: 50 le. 

Müteferrik -------
~•bit etüv makinesi ve teferruatı: 1 ade~ 

azma kürekle bunlara aid kızılcıkdan mamul 
O sapların alınması 

eniz nakil vasıtaları için eşya: 75 kalem 

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

~oyun: eti: 130 t. (şart. 247 kr.) (temd.) 
ade Y•ğı: 4 t. 
,, ,, 19 t. 
,, ,, 7 ,8 t. 

u?t ,, 5,5 t. 
n: 340 t. 

Arpa: 318 t. 
Sı~ır eti: 110 t. 

y " " (1 sene için) (tcmd.) 
E aş •ebze: 21 kalem 

kllleklik un: 328 t. 
~tır eti: 75 t. 
Soyun eti: 42 t. (temd.) 

•de Y•tı: 37 t. 
Arpa: 698178 k. 

ç;İ k veya yulaf: 388.6 t. (temd.) 
K e reçeli: 6400 k. ,, 
~ru ot: 360 t. 

Karpuz· 4000 
lOuo· k adet - kavun: 1500 adet - üzüm: 

Sebze· 14 
Un: 167 kalem (temd.) 

t. (temd.) 

b) Müzayedeler 

paz. 
aç. eks . 

" 

paz. 

kapalı z. 
aç. eks. 

kapalı z. 

paz. 

3987 -

5980 -
1856 50 

5356 -

49400 -
kapalı z .. 37600 -

" 
17860 -

" 
7371 -

" 
5198 -

" 46750 -

" 
15900 -

" 20900 -
- -

aç. eks. - -
kapalı z. 38704 -

" 
20.f 37 50 

paz. 15960 -
kapalı z. 33300 -

" 
k. o 5,50 

paz. 23316 -

" 2809 60 
kapalı z. 15300 -
aç. eks. 

1584 75 
kapalı z. k. o 14 

59 -

374 02 

448 50 
139 24 

401 70 

3705 -
2820 -
1340 -

553 -
390 -

3507 -
1193 -
1568 -
- -
133 16 

2902 80 
1532 81 
1197 -
24'97 50 
2~79 98 
1748 70 
210 72 

1147 50 
61 -

118 86 
1754 -

Müzayedeler Listesi 
-----

Müracaat yeri Gün Saat 

Malatya llbaylığı 23-8-37 14 -

Hava Yolları Devi. işit. idaresi 27-8-37 14 30 

Hariciye Vekaleti 

Polatlı Malmüdürlüğü 

Sinop inhisarlar B:ışmiid. 

Çanakkale Nafıa Müd. 

Balıkesir Vılayeti Daimi E.nc. 

" 

Is tan bul Belediyesi 

Milli Müdafaa Vekaleti SAK 
lst. VakL Dir. 

lst. Liman Sahil Sıh. SAK 
lstanbul Vilayeti 

Yüks. Deniz Tic. Mek. Müd· 

Sinop Vilayeti 

Milli Müdafaa Vekiileti SAK 
Ankara Vilayetı 

27-8-37 

25-8-37 
23 8-37 

27-8-37 

26-8-37 

26 8-37 

13-8-37 

27 8·37 
27-8·37 

17-8-37 
17-8·37 

27-8 37 

16 -

17 -
15 -

14 -

15 -

15 -

14 --

15 -
15 -

15 
15 -

10 30 

ay zarfında 

28-9-37 
2 9-37 

11 -
15 

lıt. Liman Sahil Sıh. Mrk. SAK 31-8-37 15 

Ankara Lvz. SAK 27-8-37 
lat. Komutanlığı SAK 2.9.37 15 -

" 
2-9-37 15 25 

" 
2-9-37 15 30 

" 
2-9-37 16 20 

Samsun Aık. SAK 26-8-37 10 -

" 
26·8·37 15 30 

" 
27-8-37 

İzmir Sıhhat ve lçt. Muav. Müd. 17-8-37 
10 -

Bölge San. Okulu Art. E.kı Kom. 26-8-37 14 ·-
Sıvas Aak SAK 31·8·37 15 
Eskişehir Ask. SAK 28 8-37 12 -
Ank. L\'z. SAK 27-8-37 
Lüleburgaz Tümeni SAK 27-8-37 16 
lıtanbul Belediyesi 26-8-37 15 -
Lüleburgaz Tümeni SAK 13-8-37 15 30 
Ankara Lva. SAK 21-8-37 11 -
lxmir Mst. Mvk. SAK 28-8-37 11 -
Yükı. Mühendis Mckt. SAK 27-8-37 14 -

lst. Vakıflar Direkt. 17 8-37 15 -
Safranbolu Ask. SAK 27-8-37 16 

Kuru ç 

•aı enkaz odunu: 4343 kental 55 37 Ankara Valiliti 25·8·37 15 30 

~~~-~~!!!!!!!!!l!~!!!!!!!!!~~!!!!!!a!~~~~~~~~~~~~~ 
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12 Ağustos 1937 

İDAREHANE: 
Yoğurlcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İı:larehanemizde görüşülur 

İstanbul 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
Te\~fon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Belediyesi den: 
Madde 1 - Belediye Zabıtası tali

matnamesinin 20 İnci maddesi: 
(Caddelere, sokaklara, meydanlara, 

ön bahçelere, pa viyon aralarına ve cad
de, sokak ve meydanlar üzerinde bulu
nan binalar aksamındaki kapılara, pen
cerelere çamaşır asılamaz ve buralarda 
halı, yatak takımları, örtü ve diğer şey
ler silkilmemesini) amirdir. 

Umumi sağlık namına, halkımızın b" 
madde hükmüne de azami riayeti ehenıı. 
miyetle rica olunur. 

Madde 2 - Gene Belediye Zabıtası 
talimatnamesinin 9 uncu maddesi: 

(Cadde ve sokaklar hiçbir kimse 
tarafından hiçbir suretle işgal oluna
maz. Dükkancılar camekan, tezgah, fıçı, 
sandık gibi şeylerle ve sair eşya ve me
kfılat ve iskemle ile caddeleri mu va':;:
kat dahi olsa işgal edilmemesini) em
reder. 

Dükkan sahiplerinin bu madde ah
kamına tamamen riayet etmeleri te-
menni olunur. (B.) (5164) 820 

• 
l-a.;....) _M_U_

11

• _N_A_K_A __ L_A_R_ 

1 İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Malatya İlbaylığmdan: 
38000 lira keşif bedelini muhtevi olup yirmi gün müd

detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kenulan Malatya 
memleket hastahanesi ikmali inşaatına aid keşifname 
muhteviyatı hakkında Nafıa vekaletiyle muhabere yapıl
masına lüzum görülmüş ve bu sebepten ötürü mezkür in-

şaat ihale edilemiyerek 7-8 937 tarihinden itibaren on beş 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeye 

1 konulmuştur. 
' 23-8·937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de 

ihalesi yapılacaktır. 

Bu işe aid 7,5 muvakkat teminat 2850 liradır. 
Posta ile gönderilccdk mektupların vaktinde alınmış ol· 

ması lazımdır. 

. İstekli~erin 937 yılı için Nafıa vekaletinden verilmiş eh
lıyet vesık~siyle muvakkat teminatı da ihtiva eden teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat eveline kadar vili· 
yet daimi encümeni reisliğine tevdi eylemeleri ve keşifna· 
me ve şartnamesini görm~k istiyenlerin vilayet nafıa mü
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Hariciye vekaletinden: 

Çankayada Hariciye köşkünde yapılacak 20830 lira 28 
kuruş keşif bedeli Sisalkrafe çatı kaplaması, boya, ta~ir, 
havuz ve saire ile Hariciye köşkü müdür evi, garaj ve 
serlerin kalorifer tesisatı işleri kapalı zarf usuliyle '-<
siltmeye konulmuştur. 

Bu işe aid proje, keşif, şartname ve diğer evrak 1 IO 
kuruş bedel mukabilinde Hariciye vekaleti levazım mü
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1562 lira 27 kuruştur. 
Eksiltme: Ankarada Hariciye vekaleti levazım mü

dürlüğü odasında 27 ağustos 937 tarihine müsadif cama 
günü saat 16 da yapılacaiından isteklilerin ihaleden bir 
saat eveline kadar teklif mektuplarını vermeleri lazımdır. 
Posta gecikmeleri kabul edilmez. 



" 

Balıkesir Vilayet Da.mi Encümeninden: 
On beş gün müddetle açık eksiltmeğe konulan iş Ba· 

lıkesir-Bandırma ve Balıkesir-Biğadıç iltisak şosesi trolu
vurları üzerine yapılacak beton ile ay ı i şose üzerine ke
şifnamesi mucibince yapılacak asfaltajdır. 

Asfaltın keşif bedeli 3500 lira, m•1vakkat teminatı 262 
lira 50 kuruş, beton işinin keşif bedeli 4 ll 4 lira 40 ku
ruş, muvakkat ieminatı 301 lira 8 kuruştur. 

İsteyenler keş:fname ve evrakı Balıkesir Nafıa mü
dürlüğünde veya vilayet Daimi Enciimen kaleminde gö· 
rülebilir. 

İhale 26 ağustos 937 tarıhine raslıyan perşembe gunu 
saat 15 te 83lıkesir vilayet makamında müteşekil vilayet 
daimi encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için bu gibi işlerle uğraştığına 
dair Nafıa miidürlüğünden laakal 8 gü .1 evvel vesika al
mak lazımdır. 

Polatlı Mal.uüdürlüğünden: 

2000 lira bedeli keşifli Polatlı kJZasına tabi Samutlu 
hükümet konağının tamirinin ihalesi 25·8·~}37 çarşamba 
günü saat 17 de yapılmak iizere bermucibi şartname ve 
mukavelename eksiltmeye konulmuştur. 

Taliblerin 150 lir lı!< muvakkat teminatlariyle Polatlı 

mal müdürlüğüne müracaatları. 

Haya yolları Devlet İşletme İdaresinden: 
Açık eksilimeye konulan iş: Ankara tayyare meydanın· 

dald hangarın zemin betonajı ve pencerelerinin yeniden 
yapılması . 

Keşif bedeli: 6467 lira 29 kuruştur. 
Şartname, plan ve mukavele projeleri idarenin Ankara 

postahanesinin kişesirıde görülebilir. 
Eksiltme 27 8 9 ,7 cun.a günü saat 14.,fü da tayyare 

meydanındaki idare merkezinde yapılacaktır. Taliplerin 
485 lira 5 kuruşluk muvakk.lt banka temin lt mektubu, 
miiteahhidlik vesikası vesair kanuni belgeleriyle müra
caatları. 

Sı vas İli Bayındırlık Direktiirlüğiinden : 
Sıvas merkezinde yapılacak olaıı 34030 lira 77 kuruş 

keşif bedelli Valievi 19·8-937 perşembe günü saat 15 te 
Vilayet Daimi ı · ncümeninde ihale edilmek üzere 5 8-937 
den itibaren kapalı zarf usulile 15 gün m jddetle t:ksilt
miye konulmuştur. Muvakkat teminat 255~ lira 31 kuruş

tur. Eksiltmiye bağlı evrak şunlardır: Keşif, proje, bayın· 
dırlılc işleri genel ş ırtnamesi, husu5İ ş ı·tname, bunlar h er 
zaman Sıv<?s Nafıasında görülebilir. Eksiltmiye girebilmek 
için istek ilerin miiteahlıidiik vec;ikası ibraz ve b"r taahhüd
den en az 25000 lir.ılık bin.ı ve buna miimasil inşaatın 

iyi bir suretle yapmq olduklarını isbat eylemeleri ve bir 
mühendis veya mimar bulunduracağını noterlikten musad
dak bir vesika ibraz etmesi şarttır. Talibler teklif mek
tublarını l 9·8·937 perşembe günü s rnt 14 te · kadar Daimi 
Encümene vermeleri lazımdır. 

Çanaklcalc Nafıa Müdürlüğiinden: 
18904 lira 63 kuruş keşif bedelli Biga-Çan yolu üze· 

rinde 619134 metroluk katrancı varyarıtı inşaatile 1 t aded 
ahşab tahliyeli menfezin betonarmeye tahvıli inşaatı hulasai 
keşfiyede yazılı vahidi kıyasi fiatları üzerinden 27 ağustos 
937 tarihine rashyan cuma gü Ü saat 15 tc ihalesi yapılmak 
üzere 6·8-9J7 tarihinden itibaren 20 giin müddetle ve 
kapalı z rf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilt:rin 1417 lira 85 ku
ruşluk, muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletince 
verilmiş senelik müteahhidlik vesikalarını kanunun göster· 
diği şekilde Encümen Riyasetine vermeleri lazımdır. Teklif 
mektubları 27 ağustos 937 cuma günü saat 14 e kadar 
Çanakkale Vila et makam;nda toplanan Encümene makbuz 
mukabilinde vermeleri ve bu saatten sonra verilecek ve 
gelecek teklif zarflarının kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mdzemesi 

Yiiksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

Azı Çoğu Muhammen Çoğu 
forma forma fiyah tutarı 

a<lel adet L. kr. L. kr. 
2500 adet beş kitabın 
basılması 80 142 26 3692 
Kitapların içindeki s ı\12 S M2 
eşkal ve resimler 40000 50 00 o 0,75 375 
Fazla bastırılacak 
olan 500 adet lfıgat 
kitabının kağıt bedeli maktuan 110 

Adet 
Cildiye 3000 o 27 810 

yukarıda yazılı Termodinamik, Deniz Ticareti Hukuku, 
Buhar makineleri tarifatı, kimya teknolojisi ve İngilizce
den l'ürkçeye Denizcilere sözlük kilaplnrının basılması 
ve resim şekillerinin yap'1ması ve cildiyesi, 27 .8 .37 tari
hine rastlıyan cuma günü saat on buçukta açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere mektep muhase· 
besine ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin-

deki şartları haiz olmaları lazım gelen eksiltmeye iştirak 
edeceklerin de muvakkat teminatlarını İst. yüksek mek
tepler muhasebeciliği veznesine yatırdıklarını gösterir 
makbuzları veya banka mektublarile mektepte müteşek
kil komisyonu mahsusuna belli gün ve saatte müracaat
ları. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Satınalma Komisyonundan : 

l - Merkezimiz için 69 kalem evrakı matbua pazarlık 
suretile tebettirilecektir. 

2 - Pazarlık Galatada İstanbul Limanı sahil sıhhiye 
merkezi satınalma komisyonunda 17 ağustos 937 salı güııü 
saat on beşte yapılacağından isteklilerin 59 lira teminat 
paralarile mezkür komisyona belli günde müracaatları. 

3- Evrakı matbuanın nümune ve şartnamelerini tetkik 
etmek istiyenlerin meı.kür merkez levaıımıııa miiracaatları. 

İstanbul Vılayetinden: 
10 ağustos 937 tarihinde gazetelerle ilan edilen idare 

mecmuasının on nüşhasmın tab'ı işi münakasa sına muay
yen günde talib zuhur etmediğinden bu işin yeniden açık 
eksiltme suretile 17 ağustos 937 salı günü saat 15 te vi· 
)ayet mektubculuk makamında yapılmasına karar veril
miştir. Talihlerin alelusul müracaatları. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Beher çift;ne biçilen ederi 40 kuruş olan 9360 çift 

yün çorap ile gene beher çiftine biçilen ederi ,m kuruş 
olau 9360 çift tire çorap kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
mllştur. 

İlk teminat parası 491 lira 40 kuruştur. 
İhalesi 27.8.937 cuma gunü saat 15 dedir 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunuıı 2. 3üncü 

maddelerinde istenilen belgelerile birlik te te
minat ve teklif mektuplarını ihale gününde en geç bir 
saat evveline kadar M.M. V. SatınalmJ komisyonu 1a ver
meleri. 

,\\ahrukat Bcnzin-1\\akinc ~ a~larr v. !'> 

• As. Fb. İzmir Si. Tam. sa. al. Ko. Başkırnlığındnn : 
lzmir Silah tamirhanesi ihtiyacı için açık eksiltme ile satın alı· 

nacağı evvelce ilan edilen 1530 lira tahmin bedelli 120 ton Liiva
marin kömürü için 5-8-937 perşembe günü saat on üçte yapılan 
açık eksiltmeye talip çıkmadığından belli münakasa on gün uza· 
hlarak 16 8 H37 pazartesi günü saat on üçte Halkapınarda İzmir 
silah tamirlıaneı;;i müdürlüğündeki komisyonda yapılacaktır. 

Taliplerin J 14 lira 75 kuruşluk teminatiannı İzmir Malsandığına 
yatırarak alacakları makbuzlarıle birlikte belli edılen gün ve saftta 
komisyona müracaatları. 

Müteferrik -------
Jandarma Cenel komutanlığı Ankara Satınalma 

Komisyonundan: 

Jandarma birlikleri için koşum, binek hayvanları sa
tın alınacaktır. Binmek ve koşuma <~lverişli at ve katır · 
ları olanların alım şartlarını öğrenm~k ve hayvanlarını 
satmak üzere Yenişehir jandarma genel komutanlığı bi
nasında satın alma komisyonuna baş vurmaları. -

Askeri Fabrikalar U. M. Satınalma komisyonundan: 

1000 kilo l,alay varakt 
Tahmin edilen bedeli 2 t 00 lira olan yukarıda mikdarı 

ve cinsi yazılı malzeme askeri fabriketlar umum müdür· 
lüğü satınalma komisyonunca 27·8·937 cuma gunu saat 
14 de pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname parasız ola· 
rak komi yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan 157 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Bir tane sabit etüv makinesi ve teferruatı kapalı zarf 

usulile satın alınacaktır. Bedeli 5980 liradır. İlk teminatı 
448 lira 50 kuruştur. İhalesi 28.9.937 salı günü saat 15 
dedir. İstekliler evsaf ve şartnamesini görmek isteyen be· 
delsiz olarak hergün M.M.V. satınalma komisyonuna mü· 
racaat ve i•aleye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gös· 
terilen vesaikle teminat ve teklif mektupları ile birlikte 
belli gün ve saatinden en az bir saat evvel satınalma ko
misyonuna vermeleri. 

Muvakkat teminatı 37 4,02 liradır. 

Mektebimizin tedrisatına lüzumu olup 

3987 

forma tutarı 

Ankara Valiliğınden: 
/ Keşif bedeli 1856 lira 50 kuruştan ibaret bulunan kaz
j ma kürekle bunlara · aid kızılcıkdan mamul sapların alın· 

İstanbul Be ediyesinden: 
Keşif bedeli 113 l ra 74 kuruş olan Beyoğlu 9 cu 

mektebin su tesisatı pazarlığa konulmuştur. Keşif ev
rakı Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 17 lira 
10 kuruş teminat makbuz veya mektubile beraber 
13.8.937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bu
lunmalıdır!ar. 

ması ih~lesi 2 eylfıl 9 37 perşembe günü saat 15 de Vila
yet Daimi encümen odasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 1.39 lira 24 kuruştur. 
İsteklilerin ticaret odası vesikası ve teminat mektubu 

veya makbu zlarile sözü geçen •ün ve saatte Vilayet en
cümenine müracaatları. İsteklilerin keşif ve şartnameyi 
herJÜn Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan: 

Deniz nakil vasıtaları için 75 kalen eşya kapalı zarf usulü ile 
sahn almacnktır. 

Tahmin bı•deli 336 liradır. 

Adı geç\!.ı malzeme için şartname l er merkezimiz levazımın· 
dan parasız alınır. 

Eksiltme kapalı zarf usulü ıle 31 agus ~os salı günü saat on 
beşte Galatada Kara Mustafa paşa sokağında mezkür merkez 
sahnalma komisyonunda yapılaca ldır. 

Muvakkat teminat parası 401 lira 70 kuruştur· 
Eksiltmeye girecek olanlar k palı zarf usulü ile teklif mek· 

tuplarmı saat on dörde kadar komisyona mühürlü olarak verme
leri şarttır. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler 

Eksiltmeye gir•ceklerin 937 senesi ticaret odası vesikalarını 
teminat makbuıu ile b irli! te vermeleri lazımdır. 

Erzak, Zahire, Et · c Sel ze: 

Samsun Askeri Satınalınıı Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Fiah Teminatı Tarihi İhale günü 

kilo Li. Li. 
Un 340000 46750 3507 26.8.37 perşembe 
Arpa 318000 15900 1193 n " 

Sığır eti 110000 20900 1568 27.S.37 cuma 
İhalaleri saat 10-15,31· IO da kapalı zarfla yapılacaktır . 
Samsun g ırnizonunda bulunan kıt 'a ve müessese er atının 

ihtiyacı olan yukarda yazılı erzak kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. isteklilerin hizalarında gösterilen günlerde ve şart· 
nameyi almak ve ic ıbeden ınalii'llatı edinm k isteyenlerin her 
gün tüm binasındaki komi;yona gelmeleri 

İzmir Mst. Mv. Satınalma Komi yolundan : 

İzmir Mst. Mevki ilıtıyacı için kapalı zarfla 360 ton 
lcuru otun ihalesi 28 8·937 cumartesi günü saat l 1 dedir 
Muhammen tutarı 15,3 lO lira olup ilk teminatı 1147 lira 
50 kuruştur. İstekJilerin Ticaret Odasında kayıdlı bulun
maları şarttır . 

Lüleburgaz Tiimen Satmalma Komisyonundan : 
Tümen birlikleri için J7 ton sade yağı kapalı zarfla 

alınacaktır. Eksiltme')ı 27 agustos 937 s:ıat 16 dadır. Mu· 
hammen bedeli 3 '300 lira, ilk teminatı 2497 lira 50 kuruş· 
tur. Teklif mektupları belli saatten bir saat evveline kadar 
kabul olunur. Şartnamesi 166 kuruş mukabilinde komis
yondan alınab lir. 

• • • 
Tümen birlikleri ıçm 388600 kilo arpa veya yulaf 

eksiltmesinde tılip çıkmamıştır. 13-8-937 saat 15,30 da 
pazarlıkla alınacaktır. Muhammen bedeli 23316 lira. İlk te· 
minatı 17 18 lira 70 kuruştur. 

Eskişehir Askeri Satınalcna Kamisyonundan 
Eskişehir garnizonu için 75 bin kilo sığır eti kapah 

zarfla 28.8.937 günü saat 12 de Eski~ehir askeri satınal· 
ma komisyonunda alınacaktır. Tahmin bedeli 20437 lıra 
50 kuruştur. Muvakkat teminatı 153ı lira 81 kuruştur. 

Kırklareli Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Kırklareli tümeni birliklerinin ihtiyacı için lüzumu olan 40 
lon kuru soğanın açık eksiltme ile salın alınacaktır. 

Muhamm,.n fiah 6 kuruş olup tutarı 240n liradır. İlk teminıı· 
h 180 liradır ihalesı 23.8.37 pazartesi günu saat 15 tedir. 

İslahiye Çerçili köyündn Tuğay Karargahında 
Satma ima omisyonundan : 

islnhiye ve Akbez kıtaatmın ihtiyacat için 133 t?n un kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 26 8-937 perşembe günü saat 15 de İslahiyeniJl 
Çerçili köyünde tuğny karargahında satınalma komisyonunda ya· 
pılacakbr. 

Unun tahmini tutarı 16293 lira olup muvakkat teminat 1222 
liradır. Şartnamesi her gün p rnsız olarak komisyonda görülebilir 

Karaköse Askeri Satmalma Komisyonundan : 

Karaköse garnizonu için 850 bin ldlo Kağızmnn garnizon° 
için 800 bin kilo arpa kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Karaköse garnizonunun arpasının tahmini totarı 19125 lira ili< 
teminatı 1434 lira 37 kuruş ihalesi 26 8-937 perşembe günü saat 
10 da. Kağızman garnizonunun arpasının tahmini bedeli 24 bi 11 

lira ilk teminatı ISOO lira ihalesi 27-8 937 cuma günü saat IO dadır• 
İhalesi Karakösede askeri satın alma komisyonunda yapıl• 

caktır. Şartnamesi hergün parasız olarak görülebilir. 
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Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Muhammen bedeli 11000 lira ve muvakkat teminatı 
825 lira olan 55,000 kilo zeytin 16·8-937 tarihine raslıyan 
pazartesi günü saat 15 te pazarlıkla alınacaktır. 

1 rak alına· Şartnamesi komisyondan her gün parasız o a 

bilir. . 
İstekliler Kasımpaşada bulunan komic;yona müracaatlerı. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
ı İstanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat. ve mü~s · 

· · t l c'lk sade yağ mıktarlarıl e sesatın senelik ihtiyaçları ıçın sn ın a ına , _ 
muhammen tutarları ve ihale günlerile ihale saatlerı ve munakasa 
şekilleri aşağıda gösterilmiştir 

Cinsi Miktarı Kilo Muhammen tutarı İlk teminatı 
2820 
1340 
553 
390 

Sadeyağ 4000 37600 
19000 17860 

,, 7800 7J71 
5500 5198 

İhalest 2-9-937 günü saat 15 de kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
" 2-9 937 r ,,. 15,25 de ,, ,, ,, " 
,, 2 9.937 ,, ,, 15,50 de ,, ,, ,, ,, 
,, 2-9 937 ,, ,, 16,20de " " " .7" , . 
2- Şartnameleri hergün öğleden evvel komisyonda gorulebılır. 

Bölge Sanat Okulu Arttırma ve 
Eksiltme ve İhale Komisyonundan : 

Miktarı fiyatı Eksiltmenin :r. G. S. iık teminat Cinsi 
K. S. L. K. 

Pırasa 3000 K. 3 
Dolmalık domates 400 ,, 7 80 
Lahana 150 ,, 5 10 
Taze Bamya 600 ,, 12 
lspanak 3000 " 4 80 
Taze bakla 400 ,, 6 60 
Yeşil salata 7000 A. 60 
Ayşe fasülyc 1300 K. 13 20 
Ar aks bezelye 500 ,, 12 
Kok kereviz 1300 ,, 5 
Havuç 600 ,, 4 
Sakız kabak 1000 ,, 7 
Dolmalık biber 500 ,, 7 

7{) 

80 26·8·937 
20 
20 

Yemeklik domates 500 ,, 6 
Kırınızı barbunya 800 ,, 11 40 
Semizotu 200 ,, 4 80 
Karnıbahar 800 A. 16 80 
Baş Enginar 800 ,, 8 40 
Baş hiyar 600 ,, 2 40

1 
l imon 4000 ,, 3 60 

Perş«-mbe 14 133, 16 

Bnş patlıcan 12000 ,, 3 
Okulun Mayıs 9.~8 akşamına kadar J uknrıcla yazılı 21 kalem 

yaş se~zeı;i nçık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksıltme Cnğaloğlunda yüksek mektepler muhasebeciliği bina

ınnda toplanan komisyonunda yapılscaktır. Eksiltmeye girecekler 
2490 No. lu arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 2,3 üncü 
maddelerinde yazılı evsafı haiz olmaları, Ticaret odasının 937 bel
gesini ve her hangi bir devlet müessesesinde erzak ve sebze mü
teahhitliği yaptıklarına dair bonservisi ibraz ve taşımaları lazımdır. 

İstekliler belli saatte komisyona ve şartnameyi görmek istiyen 
ler okula başvurmaları ilan olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Ankara garnizonu ve müessasatı ihtiyacı için kapalı 
zarfla eksilmede iken istekli çıkmadığından pazarlığa çev
rilen 42 ton koyun etine ilk pazarlık gününde istekli çık· 
tnadığından 27.8.937 cuma gününe kadar pazarlığı devam 
edecektir. Koyun etinin tutarı 15960 lira olup muvakkat 

teminat 1167 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda pa
rasız görülür. 

* * • 
Ankara garnizon müessesatının ihtiyacı ıçın kapalı 

Zarfla eksiltmede iken pazarlığa çevrilen 130 ton koyun 
etinin pazarlığı 27.8.937 cuma gününe kadar davam ede
~ektir. Etin tutarı 49400 lira olup muvakkat teminatı 3705 
lıradır. Şartnamesi 247 k!lruş mukabilinde komisyondan 1 
~•nabilir. ,.

1 ZAV 1 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan; 
3 adet araba beygiri 18.8.937 tarihine raslıyan çar· 

Şanıba günü saat 11 de Fatih Atpazarında paz~rlıkla sa· 
tılacaktır. 

• 

MÜNAKASA GAZETESi 

Tenbihi Beledi : 
1 - G e rek benzin ve gerek mazutla işler motörle 

mücehhez bilumum deniz vasıtaları, Bostancı ve Floryadan 
itibaren Kar3deniz Boğazın.ı ka dar olan sahil boyunda 
seyrettikleri müddetçe motörlerinden çıkan egzos gazlerini 
bir susturucudan geçirmek mecburiyetindedirler. Buna 
muhalif harek tte bulunanlar umuru Belediyeye müteallik 
ahkamı cezaiye kanununa göre tecziye olunurlar. 

2 Bu işlerin ikmali için bir ay mühlet verilmiştir. 
(B) (5169J 822 

tanbul P. . T. Vilayet 
üdür üğünden: 

Mer'iyete gıren 3222 sayılı telsiz kanunu 
mucibince radyo sahihlerinin ağustos sonuna 
kadar en yakın P.T.T.merkezlerine müracaat 
ederek ruhsatnamelerini aln1aları lazımdır. 

1 ağustos 1937 den evvel alınmış olan ruh
satnamelerin hükmü yoktur. Ağustos sonuna 
kadar ruhsatnamelerini almıyanlar evvelce 
ilan edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak 
ve bu müddet hiçbir suretle uzatılmıyacak
tır. 

937 ücretleri eylul sonuna kadar verilebilir. 
Aneak radyo kullanılsın kullanılmasın beyan
namesinin ağustos içinde P.T.T. merkezleri
ne verilmiş olması behemehal lazımdır. 

Ruhsatnaıne vermek için eski 
aid hiç bir para istenilmiyecektir. 

zan1ana 

1 İnhisar ar u. Müdür üğünden:I 
Çanakkalede inşa edilecek K uabarut deposuyla 

bekçi kulubesinin inşac;ı ve etrafının tel örgülerle çev
rilmesi işleri nçık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 5697.25 lira, muvakkat teminat 428 
liradır. 

3- Şartname, keşifoam~, proje ve sair eksiltme ev

rakı 28 kuruş mukabilinde Istanbulda İnhisarlar inşant 
şubesinden ve Çanakkale İnhisarlar Mi.istakil Müdürlü· 
ğünden alınabilir. 

4- Eksiltme 25-8·937 t~rihine rastlıyao Çarşamba 
günü saat 14 de Kabataşta inhisarlar levazım ve Müba
yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktı·. 

5 - isteklilerin eksiltme gün ve saatinde yüzde 7,5 
güvenme paralarile sözü geçen komisyona gelmelı:ri 

ilan olunur. (4999) 799 2-4 
• * 

Numune ve şartnameleri mucibince 15000 kilo bel ipi, 
15000 kilo kalın kınn p pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 18·8·937 tarihine rastlıyan Çarşamba 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şu-
besindeki Alım Ko:nisyonuııd-ı yapılacaktır. 

3 Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

Şubeden alınabHir. 
4- İsteklilerin pazarhk ıçin tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (5040) 803 2 -3 

Sayin 3 

J Devlet Demiryolları işletme Uınum Müdü .. (ügünden 1 
Muhnmmen bedellerile mıktar ve .sıfhrı aşağıda ya-·• ı iki gu

r up malzeme her gurup ayrı, ayrı ihale cdUmek sut ' e 18·8 937 
çarşaınba günü saat onda Haydarpaşada gar bina.ı j~hılindeki 
satınalma komisyonu tarafından açık elts' ltme sur.:tile s tın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaikle ve 
hizalarında yazılı muvokkat teminatlarile birlikte eksiltme gunu 
saatine kadur komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şart

nameler komisyondın parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 7 kalem muhtelif eb'atta civatn perçin çivisi ve somun 

muhammen bedeli 3986 lira 24 kuruş Muvakkat teminatı 298 lira 
97 kuruştur. 

2 - 240 adet tahta el arabası muhammen bedeli 900 lira mu-
vakkat teminatı 67 lira 50 kuruştur. (4839) 771 3 • 4 

Nafıa Teknik Okulu Müdürlüğünden 
- Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş : iııtıınbul Beşik· 

taş yıldızda bulunan Teknik Okulu Tedrisat binasında şartname· 
sine göre yapılacak Hedmiyat, Çatı İnşaası, Betonarme döşemeler, 
su ve elektrik tesisat ve teferrüatıdır. 

2 Keşif bedeli 47485 lira 43 kuruştur. Eksiltmeden ıki ırnat 
evveline kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile yiikselc Mühen· 
di~ Mektebi muhnsebesine yatırılacak olan ilk teminat 7122 lira 
82 kuruştur, 

3- Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı, Yüksek Mühendis Mekte
bi Muhasebesine yatırılacak olan 237 kuruş bedel mukabilinde 
alınacak makbuzun ibrazı şartile, mcktebimizce verilir. 

4 Eksiltme 25 8-937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 
15 de gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi Muha ebeciliğinde 
toplıınacak olan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5- isteklilerin teklif mektuplarını eksiltme saatından bir 
saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi Muhasebesinde 
toplanan komisyon başkanlığına makbuz mukabili vermeleri 

1 
lcizımdır. Postada vaki olan gecikmeler kabul edilmez 

6- Eksiltmeye girebilmek için Nafıa Vekaletinden alınmış ve 
1 en az 30,000 lira tutarında Betonarme bina inşaatı yaptığına dair 

1 

müteahhidin vesikası ve cari ııene ticaret odası belgeleri bulunmak 
lazımdır. 

1 ( 4907) 782 2·4 

- MUHTİRA -..... 

Cuma 13-8-937 

Fırın odunu: 115 t. (Kayseri Kor SAK) No 4 lf 
Kitap (fakülte için) (Ank. Dil, Tarih, Coğr. Fakültesi) No 419 
H&rb okulu ile civarında müessesatın sularının çubuk deresine 

kadar akıtılması (Ank. Beled.) No 419 
Saman ve kuru ot (Menemen Alay SAK) No 420 
Koyun eti: 4IOO k. (Tekirdağ Ask. SAK) No 420 
Göçınen evleri inşaatı (Manisa isk. Müd.) No 424 
Yulaf: 276, 891 ve 649 t. (Çanak. Mst. Mvk.) No 425 
Zeytin ~ağı: 1 t. - tereyağı: 800 k (İst. Vakf. Dir.) No 425 
Tereyağı: 1,5·2 t. (Edirne Kültür Dir.) No 426 
Kok kömürü ve Uzunköprü kömürü (Edirne Kültür Direkt.) X 427 
Tophane fırını tamiri (Tophane Lvz.) No 428 
Mamak maske fabrikasında ntelye binas , depo bin ıırı ve isti-

nad dıvarları inşaatı (Kızılay Gen. Mrk.) No 428 
Elbise ve tulum (Edirne Şarb.) No .28 
Alüminiuın matra (MMV) No 359 
Sığır eti (İzmit Tümeni) ,?\~ 405 
Kuru ot (Çanak. Mst. Mvk.) .Y 411 
Ceviz tomruğu: 1000 m3 (Ask. Fabr.) o\: 412 
Yazlık elbise: 4031 takım · erat kaputu: 2147 adet (Gümr. Mu. 

haf. Gen. Komut.) .\~ 413 
Sabun: 7100 k. (ist. Komut.) .Y 414 
Şevrole şasesine sıhhiye karoserisi: 3 adet (İst. Komut.) .Y 414 
Kuru üzüm: 35 t. (Lüleburgaz Tümeni) No 415 
Erat fotini: 1082 çift (Ask. Fabr.) No 415 
Bahçe dıvarı inşaatı (ist. Telefon Dir.) No 416 
Galatasaray lisesi binası tamiri (Galatasaray Lisesi SAK) No 416 
Halkevi binası inşaatı (Van CH Partisi) No 417 
Tersim malzemesi (Nafıa Vekaleti) No 417 
Mangal kömürü, kok ve odun (İst. Müz<:ler Gen. Diı·.) No 418 
Cidene taban, kol ağaç, çh i, malzeme (araba için) malzeme (ta-

mirat için} tente tesisatı (İst. Beled.) No 450 
Dolap: 9 adet (lı;t. Beled.) No 430 
Soba bacaları tamiri ve kömür depoaıu inşaatı (lst. Bel.) No 430 
Arpa (Lüleburgaz Tümeni) No 430 

b Almak iateyenler belli gün ve saatte mezkür mahalde ı 1 
ulunmaları. 1 ı~ ___ e_ey_o_§ı_u_v_a_k_ıfl_a_r _o_ir_e_kt_ö_rı_uu_u_· n_de_n_: ---

- Kaplama tahtası : 404 m2 • kayın: 406 m2 (MMV) No 390 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Erat bineği egeri: 3S adet (Gümr. Muh. Gen. Komnt ) No 413 

G umartesi 14-8-1937 

h' Cibalide Tütün ve kutu fabrikalarımızda 1.7.937 tari- Kiralık Emlak Pamuk çorap ipliği (MMV) No 413 

3;nden itibaren bir sene zarfında çıkacağı tahmin olunan Semti Mah ilesi Sokağı No. Cinsi Bayram şte yarım kalan 2 bölük jandarma pavyonu ikmalı in-
i O ton kağıt ve karton kırpıntıları 25.8.937 tarihine ras· Büyükdere Büyükdere Çayır başı 29 bostan yanında arsa şaatı (Çanak. Nafıa Müd.) No 416 
ıyaİn Çarş mba günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. Beyoğlu Bedrettin Havuz kapısı 115 150 zıra nrsa * Köknar ağacı (İst. Orman Dir.) No 418 

st kl'I h Taksim Firuz ağa Sıra Serviler 92) dükkanlar fevkinde Fabri a unu: 12~,5 t. (Beytüşşebab Ask. SAK) No 419 
za 1 k e ı erin şartnamesini görmek üzere ergün ve pa- 94) üç oda • Çam köknar (Ka tamonu Orman Müd.) No 422 
n ~ 1 

için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 15 temi· 96) Taze fasulya: 20 t. (Kırklareli Tümen SAK) No 423 b: . ParasHe birlikte Kabataşta Levazım ve Mubayaat şu· Beyoğlu Hüseyin nğa imam 13 dükkan Kamyonet: l ad. (Kocaeli Vil.) No 428 
sındeki satış komisyonuna müracaatleri. Taksim Firuz ağa Sıra Serviler 3 Hane Kuru ot: 335 t - 180 t. - 138 t. (Tekirdağ Ask. SAK) No 429 

Sirkeci Mescit Göçmen evleri inşaatı (Eceabat İskan Müd.) No 430 
I< Ankara Valiliğinden: 

dan ~~ılcahamam kazası dahilinde Domuzpinarı ormanıp· 
Sat 43 kental kuru çam enkaz odunu satışa çıkarılmıştır 

ornıa ış .~5.8.9J7 çarşamba günü saat 15,30 da Ankara 
o~ tııudürlüğünde açık arttırma ile yapılacaktır. 
Şa ~nuc beher kentalinin muhammen fiatı 17 kuruştur. 

llliidür~ .. n~nıe ve mukavelename projeleri Ankara orman ' 
Mu ug~kden ve Ktzılcahamam orman idaresinden alınır. 

va at teminat 55 lira 37 kuruştur. 

Cami avlusunda 
Yukarda yazılı vakıf mallar 31-5·938 sonuna kadar kiraya ve

rilmek üzere açık nrttırmaya konulmuştur. 
isteklilerin 18 ağustos 937 çarşamba günü saat 14,30 da Beyoğlu 

vakıflar direktörlüğü Akarat kalemine gelmeleri. 
(5015) 

imtiyaz sahibi ve yazı i~lcri 
Diı ektöı·iı: lsma·ı Girit 

802 

Basıldığı yer: ARTUN Baıımevı 
Galntn Billur r;ok No, JO 

Pazar 15 8-1937 

Sığır eti: 83 t. ve 27 t. (Edirne Tuğayı SAK) No 418 . • 
Sankışla kazasının Gemerek nahiye mrk. ıöçmen evlcrı ınşaatı 

Lisanlı köyünde göçmen evleri inşaatı, kargir: 390 adet - ker· 
piç: 20 tek (Sıvas Vil. Müd.) No 426 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilnnı havi gazetemizin sayısını gö teriaı 
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MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Mode Prix Caution. Lieu d'adjudieation et <lu Jours Heure 
Objet de l'adjudication d'adjudieat. eatimatif Proviaoire Cahier des Chargeı 

A) Adjndications au Rabais 
Conslrucf on -Reraration- Trav. Publicı.-Materiel de Construction-Cartographie 

Achl>vement de la construction de l'hôpital Rrgio· Pli cach. 38000 - 2850 - Vıl' yet Malntia 23·8-37 14 

nal Malatia 
R.~paration de lıı toilure, bassirı et instalbtion de 

chauffage central au Kıosk dcc Affoires Etran· 
gercs (cah. eh. P 110). t 

Constructioıı des fenclres et autres du hangar se 
trouvant a la place afronautique . 

Rı'.pnrntion aux depôts de tnbncs 
Construction de la ma· .;on du peuple a Samc utlou 
Coııstruction variarıte en goudron et tranı;forma · 

tıo en Lcton ıırme 11 archeıı s rrıutc Biga-Tchan 
Construction de ~hnuss··r en beton ıı route Bıılikc· 

sir-Handirma et Bal ikesir-Bigaditeh 
Conslrııetion dcs ehaussees t-n nsphnlte s roule Ba· 

lıkı>sir-Bandarma et Balikesir Biga<litclı 

I Ia billement -- Clıaussures Tissus Cuirs 

" 

Publique 

" 

Pli c.ıclı. 

Publique 

" 

20830 28 

6467 29 

2000 -
18904 68 

4014 40 

3550 -

1562 27 

485 05 

150 -
1417 85 

301 08 

262 52 

Chauss~ttes Pn laine: 9360 paires l<l. en coton 
9360 p:ıires 

Pli CRCh. le pa. 0,40-0,30 491 40 

Chaussures : 90 pnires· Pantoufles : 500 paires 

Coıobustible Carhurant -1 luiles 

Benzine : 450 bidons· Etoııpe : !>O kilos 

r rnvaux d'lmprimeric P:ıpeterie 

lrnpression de 251 O livHs, ıeliure el papitr pour 
500 dirtionnaires (nj ). 

lmf resıııon d s revues (10 forrıı.ıts) (aj ). 

,, des regıstrcs : 69 lots 

Pul_ılıque 837 50 

Grı; iı grc 

Publıque 3987 

,, 
Gri· iı gıe 

Eleclricite·Gaz-Ch:ıuffage Central (lnstallation et Materiel) 

Adduction d'ea•ı iı la 9eme fcole Beyoghlou Gre iı gre 113 74 

1 )ivers 

Maehine eluve avee accessoires : 1 piece 
Tiges pour pioches et pelleıı 

Mnteriel pour tr;ı.nsport maritime : 75 lo•s 

Provisions 

Oignons : 40 toııneıı 
Paille : 458 et '.260 t. (aj ). 
Orge : 388600 kilos (aj .). 
Beurre frais : 37 tonııes (eah. eh P. 166). 
Foin : 733 tonnes 
Beurr e f rais : 24 tonncs 
Orge : 850 tonnes 

" : 800 ,, 
Farine : 113 ,, 
Orge : 698178 k. 

Foin : 360 t. 
Farinc : 167 t. (aj ). 
Pasteques : 4000 p.- Melons : 151 O p • Rnisi s : 

1000 k. 
Confiture de fraıses : 6400 k. (aj ). 
Foin ou orge : 388,6 t. (nj .). 
Legumes : 14 lots ( llj.). 
Farine : 340 tonnes 
Orgc : 318 ., 
Vinnde de bo,.uf : 110 tonnes 
F:ırine : 328 tonnes 
Beurre fr. is : 364 tonnes 
Vi:ınde de boeuf : 75 tonnes 
L gumes : 21 lots 
Vıande de mouton : 130 tonnes (cah. eh. P. 247J. 

,, ,, ., : 42 ,, (aj ). 
Vıande de boeuf (pour une annce) (aj.). 

B) Adjudications a la surenchere 
Chevaux : 3 pieces 
Morceau.x de earton et papier : 350 tonnes 
lfois de sapin 

Pli cach. 
Publique 
Plı cach. 

Publique 

" 

Pli cach. 
Gre iı grc 
Pli cnch. 

,, 
" ,, 

" 
" Publique 

Gre iı gre 

" 

Pli each. 

" 
" 
" 
" 
• 

Publique 
Gre iı grc 

n 

,, 

Gre a Gre 

" 

5980 -
1856 50 

5356 -

2400 -

23316 
33300 
13194 
23280 
19125 
24000 
16293 ~ 

le k. 0,5.50 

15300 -
le k. 0,14 

2809 60 
23316 

1584 75 
46750 -
15900 
W9 O -
38704 -

20437 50 

49400 -
15960 

62 82 

374 02 

59 

17 10 

448 50 
139 24 

401 70 

180 -

1748 70 
2497 50 

990 -
1746 -
1434 37 
1800 
1222 

1147 50 
1754 -

61 -

210 72 
1748 -

118 86 
3507 -
U93 -
1568 -
2902 80 

1532 81 
133 16 

3705 -
1197 -

15 o o 

55 37 

Ministcre des Aff aires Etrangeres 

Admin. Exploitation deJ Lign's 
Aeronautiques 

Direetion Monopole9 Sinop 

• Biens Nat. Polatli 
Dir. Travaux Publics l'chanakkalc 

Com. Permanente Vil. Balikesir 

" 

27-8-37 

27-8-37 

23-Ş-37 

25 8·37 
'i.7-8-37 

26-8 37 

26-8-37 

16 

14 30 

15 
17 
H 

15 

15 -

Com. Aclı. Min. Def. N:ıt. Ank. 27 8-37 15 

Direetion Vakoufs lstaıı boul 27 8-37 15 

Vilayet Sınop Dans un mois 

Dir. Ecole Commeree Mnritime 

Vı la yet lstanbul 
Com. Aclı. Offiee Sanitaıre Port lst. 

Com. Perm. Munieipalite lstanbul 
Dir. Econom. 

" " 

Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ankara 
Vilayet Ankara 

Com. Ach. Office Sanitaire Port Ist. 

Coın. Aeh. Diviıion Kirklareli 

" 
Lulebourgu 

" " 
" " 
" .. 

Com. Ach. Division Manissa 
Com. Ach. Militaire Karakeussc 

" Com. Aeh. Brigade· islahiye 
ı Com. Perm. Munieipalite lst. 
\ Dir. Eeonomat ,, ,, 

:n-8-37 

17-8-17 
17-8 37 

13-8-37 

28-9-37 
2-9-37 

31-8-37 

n3·8-J7 
16-8-37 
13 8-37 
27·8·37 

27-8-37 
26-8-37 
2i-8-37 
26-8-37 
26 8 37 

Com. Ach. Milita;re lzmir 28 8-37 
,, Safranbolou 27-8-37 

Com. Ath. E.c. lngenieur Gumuchıouyou 27-8-'5'1 

Com. Aeh. lntendanee Ankara 
Com. Aeh. Oivision Lulebour~az 
Dir. V akouf• lstanboul 
Com. Aeh. Militaire Samsoun 

" 
• 

Com. Aeh. Militaire Sivas 
Com. Ach. Comm. lıt. Findik'i 
Com. Aeh. Militaire Eskichehir 
Com. Aeh. Eeoles des Arts iı lstanbul 
Com. Aeh. Dir. lntend. Ankara 

" Com. Ach. Office Sanitaire lzmir 

21-8-37 
13-8-37 
17-8-37 
26·8-37 
26 3.37 
27-8-37 
31-8-37 

2-9-37 
28-8-37 
26-8-37 
27-8-37 
27-8-37 
17·8-37 

Com. Ach. lntendanoe Marine K.pacha 18-8-37 
Com. Aeh. Econom. Monop. Ktaehe. 25-8-37 
Vilayet Ankara 25-8-37 

10 30 

15 
15 

14 -

11 -
15 -

15 -

15 -
15 30 
15 30 
16 -

17 
10 
10 
15 
14 

11 
16 -
14 

11 
15 3(1 
15 -
10 -
15 30 
10 

16 -
ıs 

12 
14 

11 -
10 -
15 30 

1 

Vendredi 13 Aofıt 1937 

Gourdes en aluminiume (Min. Def. Nat.) .\: 359 
Viande de bocuf (Division lzmit ) .'.\· 405 
Foin (Com. Ach. Milit. Tchanakkale) X 411 
Bois de noyer : 1000 m3 (Fabriques Milit.) .\' 412 
Costunıes et capotes (Commnnd. Gen. Surveillanee Douaniere Jst 

.\; 413 
Savon : 7100 k. (Command. lstanbul) .\' 414 
Chassie!I pour earosseric : 3 p. (Command. lst.) \':. 414 
Raisins sccs : 35 t. (Div. Lul<.'bourgıız) .\: 415 
Souliers : 1082 pa'tres lF abriques Militaires) 
Constr. d'atelier et mur de s .utcnement a la fabsiquc de masqıı 

(Dir. Gen. Croissant Rouge) .\' 428 
Costumes pour pompiers (Munieipalite Edirne) 
Constr. d'un mur ele soutenement (Dir. Telephoncs lst.) .\: 416 
Ri·par:ıtion au Lycee Galatasaray (Com. Ach. Lye~e Galatasar•' 

.\~ 416 

Constr. <le la mııison du peuple \Pres. Maison du Peuple VaP 
.\~ 417 

Artides de dcssin (Minisli-re Trav. Publics) .\~ 417 
Houil 'c et charbon (Dir. Gen. Musces lst.) .\' 418 
Aois pour four (Corps Armee Kai'sseri) .Y 419 
Livres (Facultı~ Histoire Langue et Geograplıie) .\' 419 
Constr. de eanalisation <Municipalite Ankara) X 419 
Paille et h~rbe (Co.n. Aeh. Milıt. Menemene) .Y 420 
Viande de mouton : 4100 k. (Com. Aeh. Milit. Tekirdagh) .\~ 4 
Constr. maisons pour immigrcs (Dir. Etablis. lmmigres Maniıfl: 

.\! 424 
Foin : 276891 et 649 t. (Com. Ach. Militaire Tchnnakknle) X 425 
Huile d'olıves et beurre (Dir. Vakoufa lstanbul) X 425 
Beurre : 1.5-2 t. (Dir. lnstruction Publique Edirne) ,\' 426 
Houille et charbon ( ,, .\~ 427 
Reparntion au four militnire Tophane (lnt~ndance Milit. Topha 

~\! 428 
Boulon. clous. rnateriel pour reparation et fabrication de voitl 

(Municipalitc Istanbul) .:\: 430 
Rcparation des cheminte et construction d'un dcpôt pour charbİ 

(Munieipalıtc lstnnboul) S 430 
Armoires : 9 p. (Mun. lstanboul) .\~ 430 
Orge (Division Lulebourgu.) 

Samedi 14 Aofıt 1937 

Placheı d'aeajou : 404 m2· De hetres: 406 m2 (Com. Ach. rJi 
Def. Nat. Ankara) X 390 

Harnais : 364 p. (Comm. G. Surv. Douane lst.) .\: 413 
Fil de coton pour bas (Min. Def. Nat. Ank:ıra) .\~ 413 
Aehevement de ·la construction du pavıllon de gendarmerie (l1 

Trav. Pub. Tehanakkale) .\: 416 
• Bois (Direction Foret lstanbul) .\: 418 
Farine de minoterie : 126,5 t. (Com Ach. Mil. Beytuchebab) S 4 

* Bois de snpin et autre (Dir. Forl:t Knstamonou) X 422 
Haricots verts : 20 t. <Di vision Kirklareli) .X <"23 
Camionnetıe : 1 p (Vil. Kodjaeli) .\: 428 
Foin : 335·138 et 180 t. (Com. Aeh. Mıl. Tekirdarh) .Y 429 
Construction maisons pour immigres (Dir. Etablissement E.dje• 

.\~ 430 

Dimanche 15 Aofıt 1937 

Viande de boeuf : 83 t. et 27 t. (Division Edirne) .\' 418 i 
Construetion maisons pour immigres : 166 simples et 167 doub1 

Construction maisons pour inımigres en maçonncrie : 410 P· ( 
Etablissement Immigres Sivas) ,.\-:. 426 

• Leı asteriıque• indiqucnt une venle par voie de surcnchere• 

N. B.- Lea Nos indiques en regard deı :ırticles ıont ceu" ~ 
journal dana lequel l'avia a paru. 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti bududları dahilinde bütDP 

Münakasa ve Müzayede ilinlarmı, günü gününe, to) 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKAS d 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzür01 

Rehberiniz dir. Mcnfaatmıı ic-.bı hemen abone~~~ 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 494""' 


