
,ı 

ikinci Sene No. 420 

ABONE ŞARTLARI: 
fürkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI .t50 
6 .. 850 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketlr:r için 

12 ay!ıt-ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma
yan tediyat makbul değildir 

PAZAR 

G TE 1 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugü ila olunan Münakasa ar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saııt --
a) Münakasaıar 

Erznk, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Sr~ır eti: 20 t. (tcmd.) 
Yog-urt: 100 t. (temd.) 
Koyun eti: 4100 k. 

paz. 

" 
aç. eke. 

,, 

6600 -
17000 -

1640 
8760 

495 Tophane Lvz. SAK 
,, 

Ekmek (ccuevi için l senelik) 
ICuru ot: 66 t. (temd.) 
" ,, l 15 t. (temd.) 

Saman: 60 t. 
Kuru ot: 66 t. 
Sığır ı•ti: 48 t. 
Arpa: 96 t. 

p112.. 

" aç. cks. 

11 

2310 -
4025 -
k. o 02 
k. o 04,5 
k. o 29,5 
k. o 05,5 

1275 
133 -
657 -
174 
302 

90 -
223 -

1062 -
396 -

1718 

Tekirdağ' Ask. SAK 
Tekirdağ' C. Müddeium. 
Burn:ıva Ask. SAK 

" 
Menemen Alay SAK 

,, 
fzmir M.sı. Mvk. SAK 

" 

4-8 37 
3·8 37 

13·8-37 
16-8 37 

5-8-37 
5-8-37 

13 8-37 
13-8-37 
16·8·37 
16·8-37 

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

Sadeyafı: 24100 k. (temd.) paz 

_İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, l larita -
Kavak lıavn tıklarma anbarının kiremit ve dere 

tamiri (temd.) 

22895 -

1000 

Uzunköprü-Keşan yolunun tamiri (tcmd) pu. 
Keşan·Malkara yolunun 5100 m3 blolcajlık ve aç eks. 

41440 -
8670 -

5ll.O 014 moloz taşı istif edilmesi işi 
Erz.urumdn yapılacak başmüdürlük binıuıı in~ası pnz 58814 47 

(tcmd.) (şart. 300 kr.) 
Florya ileri planlarının zemine tatbiki için yap· " 2-400 -

tırılacak haritaların yapılması işi 

haçlar, Klinik ve İspençiyari alit, Hastane Lev. 

Şap (sülf at daliimin): 11 ton kapalı 2. 4565 -

Ele trik·Uavag zı-Kulnr.if- (1-.. a: •• 1- .... --'-·=-2 
Sıvaa elektrık santral ve ıofaj te isatı {temd.) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çama ır v. . 

Alay anc R"ı: 8 ad. 
Bıyrak: 2420 ad. muhtelif ebatta 
Bayrak (10X15): 4 adet 
Kösele: 250 k. • vidala: 300 ayale · ıılasa: 70 
.. ayak · meşin karaman: 30 ayak 

Nakli yat- Boşaltma - Yükletme v. s. 

Fevzipaşn-Diyarbekir hattı üzerinde Kömürler· 
Elog-lu istasyonları arasında 7 00 m3 balast 
hat kenarına nakil 

~üteferrik 

El arabası: 30 ad. - kürek: 150 ad. • k zaıa: 
lOO ııd. • çekiç: 150 ad. • tırmık: 25 ad. • 
va.ryoz: 10 ad. - lağım demiri: 10 ad. • de
ınır tokmak: 3 ad. - tahta tokmak: 10 ad. • 
harbi: 2 ad. • kaıık: 5 ad. - manivela: 15 
ad. - çekiç aapı: 150 ad. - kazma aapı: 200 
ad. • varil: 8 ad. 

Muhtelif cinı demir: 4698,809 t. (lart. 375 kr ) 
Yuvarlalc demir ve lama demiri: 12550 kg. • 

U. demiri: 4000 kg. - demir levha: l 10 ad. 
~ordon tel: 13000 m. -bakır izole tel: 45000 m. 

ay destere makinesi (Robel 1 ayarında) : 30 
adet 

Bir t ne ı_ • H ,.amyon şaseııı 

ortuın takıma: 14 adet 

paz. 760 -
aç. eks. 

" 
1128 -

" 
580 -

aç. eks. 2912 -

491 20 

kapalı z. tonu 80 -
aç. eks. 3037 30 

" 
3870 -

n 4500 -

cç. eki. 3800 -
paz. 1022 -

- a) M 0 lN AK A SA L A R 

~zak, Zahire, Et ve Sebze: 

Karacabey Harası Direktörlüğünden 

S 
Cinsi 

adcya"' K y • r erimiş 

Ze~~klik zeytinyağ birinci 
B ın tanesi 

eyaz b 
Ye . 88 un 2 nci mal 

•
11 abun "P · rıne" 

Yekfın 

Miktarı 

1500 kilo 
7500 litre 
5000 kilo 
750 ,, 
750 11 

Tutarı 

Lira Krş. 
1185 
4350 
1850 
285 
195 

liara ·hf 7365 
llluı: 937 't 

1.Y~cı olan yukarıda beş kalemde ya:ııh erz k 31 tem-
ll•ulHe ek ~rıhınden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf 

M •ıltmcye konulmuttur. 
uvakkat t . 553 1 emıaat liradır. hale 16 ajuıloı 037 pazuteai 

75 

3109 
651 

4190 75 

180 

342 38 

57 -
286 48 
85 
43 50 

218 40 

38 

227 80 

290 25 
337 50 

285 -
76 65 

Burnava Asi(. SAK 

1 t. Komutanlığı SAK 

Edirne Vilayeti 

" 
lnhi arlar U. Müd. 

lstanbul Bclediyesı 

Nafıa Vekileti 

D. D. yolları 

Tophane Lvz. SAK 
1stanbul Belediyesi 
Gümrük Mubaf. Gen. Komut. 
lstanbul Belediyesi 

D. D. yolları 5 ci lşlt. Müd. 

Tekirdağ Vıliyeti 

D. O. yollan 
,, 

" 
n 

lstanbul Beleciyeıi 

n 

'1-8·37 

5-8-37 

17-8·37 
17-8-37 

Q-8-37 

16·8·37 

16-8-37 

8·9 37 

4-8-37 
16-8-37 
16·8-37 
16-8-37 

9-8-37 

] 1-8 37 

15-9-37 
16 8-37 

16 8-37 
16-8-37 

16-8-37 
3-8 37 

15 30 

15 
ıs 

il 

14 

14 -

15 30 

15 -
14 -
ıs -
14 

14 -

15 -

ıs 30 
10 

10 
10 

14 
14 

günü sant on beşte 1 tanbul Baytar Direktörlüğü daire inde 
)'apı!acaktır. Par teminatları lıtanbulda Mal1andıklarına ve Ha· 
rada Hara vezncaine yaptırılacaktır. 

lmteklilerin ihale günü teklif mektubhmnı 2490 num rala ka
nunun bükümleri dairesinde Baytar direktörlüğünde içtima eden 
Komisyona tevdi etmeleri ve tartoameyi görmek iıtlyenlerin her· 
gün iatanbul Baytar Direktörlütüne ve Hara Muhasebesine mü· 
racaııtleri illin olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
Ankar garnizonu müenesat ihtiyacı için kapalı zarfla ek

ıiltmiye konulan 130 ton koyun etine i tekli çıkmadığından bir 
ay z rfında pazarlıkla alınacaktır. ilk paz rlığı 6-8·937 cuma gü
nü aaat 11 de Ankara Levazım amirliği Satınalm komisyonun
da yapılacaktır. Koyun etinin tutarı 49fü0 lira olup muvakkat 
teminatı 3705 liradır. Şıırtnameıi 247 kurut mukabilinde lrnmis
yondıın verilir. 

• "' . 
Ankara 1ıarnizonu müoucaah ihtiyacı için kap lı zarfla ellsilt· 
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İDAREHAN 
Yoğurtc:u han, J ci knt 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
ldıırehanemizde görüşülur 

Tclgr.: İst. MÜNAKASA 
Tel~fon: 49.f42 

Posltı kutusu N. 1261 

miye konulan 42 ton l<oyun etine istekli çıkm dağından bir a 
zarfında pazarlıkla alıcakhr. hk pazarlığı 6-8 937 - ~ 
saat 15 t Ankara Levazı ' . ı· . . cuml\ ı,Jnu 

l m mır ığı Sahnalmn komiayorrnnd 
y:::.a~;:;'~: ~oyuşn etinin tutara 15960 lira olup muvakkat temi· 

b·ı· ır ır. rtnamesi hergüo komisyonda parasız görüle· 
ı ır. 

fstanbul Bölge Sanat Okulu Arttırma \'e Eksiltme ve 
Ihnle Komi yon undan: 

Cinsi Mikdıırı I\" F T h 1
• • ııri S. ille tem. Ş kli 

Ekmek 46000 K. S. L. K. 
1 O 75 S.8.937 14 270 87 Açı le 

Ke~me şeker 4200 33 ,, 14 O 
103 95 

!stan?ul bö.lge san'at oknlunun 937 yılı , yukarıda yazılı" iki 
kalem yıyeceğı 26.7.937 tarihinde vaki eksiltmesinde i tekli çık 
madığı~dan 2~90 No.lı kanunun 43 cü maddesine tevfikan ihale 
müddetı on guo uzatılmıştır. 

E.ksiltme Cağaloğlunda yüksek okullar aııyışmanlığı k hndaki 
ko_mısyonunda yapılacaktır. latekliler kanunun emrettiği şeraiti 
!•aız ol~a~arı v~ 937 Ticaret Odasının belgesini taşım tarı ve 

ıhale .ııunu bel~ı saatle komisyona başvurmaları ve şartları gör
melc ıateyenlerın mektebe gelmeleri ilan olunur. 

Men mende Piyade Alayı Sat. Al. Komisyonundan 
Cinıi M'kt M h ı arı u ammen fiat Muvakkat teminat 

1 
Kuruş Lir 

Sığır eti 48000 29 5 06 

1 

J J 2 
Arpa 96000 5,5 396 

J - Men mendeki piyade alayı ihtiyacı için yukarıd cinsle-
1 ri yuıh iki kaJem et ve arpa münakasaya konulmuştur. 

1 
2 Şartncmc i bedelsiz olarak Menemende piyııd al y n-

tıoalma komisyonunda her gün görülebilir. 

1 
3 Münakasa 16 Akustos 937 pazartesi ut 16 M nemendc 

alay aabnalmıı komisyonunda yapılııcnktır. 
4 Eksiltme kapah zarf usuJiledir. 

5 - Muhammen fitıh ve muvakkat teminat mikdarlıırı yuka
rıda yazıladır. 

İstanbul Levazı~ Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
ıçın1jur'oın ktıu yu'glıruuo K8pillf" % rrı K mme ınac 
verilen teklif mektubu usüline uygun olmadığından rcd· 
edilmiştir. Pazarhğı 3.8.937 salı günü saat 15 te Topha
nede Sahnalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin b~deli 
17 bin liradır. ilk teminata 127 4 liradır. 

• • • 
Harp Akademisi eratı için 20 ton sığır etine tnlip 

çıkmadığından 4.8.937 çarşamba günü saat 15 de Topha
nede Satmalma komisyonunda pazarlıkla eksiltm si yapı· 
lacaktır. Tahmin bedeli 6600 liradır. İlk teminatı 495 Ji. 
radır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

inşaat- Tamirat·Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Kayseri Vilayeti Daimi Encümen Başkanlığından: 

:Vilayet ~erkezinde yaptırılacak 99557 lira 42 kuruş 
keşıf bedellı Memleket Hastanesi inşaata kap lı zarf u u· 
lile eksiltmiye çıkarılmıştır. 

Bu inıaata aid evrak şunlardır; 
Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, hususi şartna

me, metraj defteri, keşif hulasası, temel, bodrum, zemin 
kat,. birinci kat planları. 

Ön ve arka ve yan ve poliklinik cepheleri ve şakuli 
makta ve bayındırlık işleri genel şartnamesi ve şose ve 
kargir in aata aid fenni şartname. 

Eksiltme 23.8.937 tarihine musadif pazartesi günü 
saat 15 te Vilayet daimi encümeni odasında yapılacaktır. 

istekliler bu işe aid evrakı hergün d imi encümen 
odasmda görebilirler. 

Ekıiltmeye iştirak etmek istiyeolerin 6228 liralılc mu· 
vakkat teminat belgesi, ilandan sonra nlmmış Ticaret 
odası vesikası, Nafıa Vek41etinden alınmış müteahhidlik 
"vesikası, Vilayet Nafıa Müdürlüğünden alınm1ş ehliyetname 
inşaatın başlangıcmdun sonuna kadar diplomalı bir mü· 
hendis veya bir mimar istihdam edeceğine dair noterlik
ten tasdikli belgeyi vermeleri şarttır. 

Nafıa Vekaletinden 
1 Ek iltmiye konulan iş: Küçük Menderes ıalah t ameliyo 

h 11 hasında y pılııcak Belevi, Cellad ve Sağlık kcvuşutları in· 
şaatı. Keşif bedeli 130444 lirn 44 kuruştur. 

2 Eksiltme 17 ağusto& 937 tarihine rasliyan salı günü saat 
15 te Nafıa Vele ·ıctindc Sular Umum Müdürlüğü Su Ek ıltme 
Komiıyonu Od aında kapalı zarf uaulile yapılacaktır. 

3 - istekliler ek iltme ıartnameıi, mukavele projesi, Bayın· 
dırhk işleri genel ı rlnameai, fenni •artname ve projeyi 6 lira 
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~~~;;:.JL~==~~~~=E"'~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~1~0~N~A~K~A~S~A~G~A~Z;E~T;E;sı~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::~~!~~::::~:----~ 5ayf a 
..... ·H l "- aı, muvakkat teminat makbuzile birlikte gün ve aa tinde Komiı· 

d l b" mırme ihale gunu talibi çıkmadığından 10 gün uzatı araK 
S3 1-uruş bedel mukabilinde Sulnr Umu n Müdürlüğün en a a ı- 30 d yon Rci liğine müracaat edilme i. 

ihalesi 5 ağustos 937 perşembe günü saat 15, a yapı- 5 - Bu işe aid şarta me ve mukavelename, ltletme kale· 
liri~. Ekai\tmiye girebilmek için irıteklilcrin. 7772 lira 23 k_u· lacaktır. Muhammen keşif bedeli 1000 liradır · Şartnarue· minde, O. Bekir , Eliz.ir, Narlı, Eloğlu istasyonlnında parasıı: 
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve.~ ~i~ lıralık Nafıa 11~ ış· si her gün öğleden evvel komisyonda görülehilir" İst~k· verilmektedir. 
lcrini taahhüd etlip muvaffakiyetle b ılırdığıne v~ bu kabıl • su lilerin 75 lir lak ilk teminat makbuz vey mektuplar~le 
işlerirıi ba,armakta fenni kabiliyeti old~ğuna daır N~fıa Vekale- Fındıklıda lrnmutanlık satıııalma komisyonuna gelmclerı. 
tinden alanmış müteahhidlik veıiknsını ıbraz etmelerı. 

lateklilerin teklif mektublarını ıki nci maddede yazıh. saatten İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
bir saat evveline kadar Sulta Umum Müdürlüğüne makL>uz mu· 5.8.937 perşembe günit saat 13 de istanbulda Nafia 
kabilinde vermel~ri ıauındır. Postada olan gecikmelu kabul l Ak 

Müdürlüö-ünde 1887 lira keşif bedelli GüJ:el Sanat ~r a-
edilme:ı.. • ) kl k lt demisinde yapılacak tamirat işleri pazar ı a e sı meye 

Edirne Vilayeli Daimi Encümenden: 
Memleket hnstnnesinin hairci hasta lıklnr koğuçundn yapılacak 

olan lOj3 lira 50 kuruş tutarındaki yağlı b:>ya tamiratı işi açık 
eksiltmeye konulmuştur isteklilerin şartnamelerini gör"?ek _ve 
o:ksiltıneyc iştirak etmek üzere 79 l i ralık teminat mn~tbuz~le bır 
tikte l(\.~.937 salı günü saat 15 de vilayet daimi cncumenıne gel· 

meleri. 

Siva s İnhisarlar B ş niidürlüğünden: 
1- Siva; İnhisar!ar Ba~miidürl ıiğii d'lhilindeki H lrgün 

Tuzl , sında y a pılacak memur evlerile tuz anbarı ve amele 
ve müşteri hangarı ve furun inş ah kapalı zarf usuhle 
münakasaya vaz edilmiş ise de ihale gu:ıu olan 19 tem
muz 937 tarihinde talibi zuhur etmediğinden sözü geçen 
yapılan 15 gün müddetle tekrar ele ı ltmeğe lconulmuştur. 

2 - Bunların ke~if bedeli 17651 lira 53 kuruştur. 
3- istekliler şartn:ıme, proje ve keşifnnmeleri her 

vakit Sivas İnhisarlar başrnUdüriyetinde görülür. 
4- ihale ağustosun 3 üncü sah gü!lü saat 15 te Sivas 

İnhisarlar b.ışmii<lüriyetinde1,d ko:nisyo·,d \ yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat akçası 1325 liradır. 
6 - İsteklilerin bine inşaatında mutahassıs olduklarını 

gösterir muteber ehliyt-l ve fen vesilrnsını ibraz etmeleri 

şarttır. 
... 

• • 
1- Çakrı tuzlasında Hena mevkiindeki gölleri çayın 

tahribinden kurtarm k için yapılaca < iki sed 22 temmuz 
tarih"nden 15 güu müddetle açık eksiltrueğe konulmuştur. 

2 - Keşiflerin bedeli 9642 lira 10 kuruştur. 
3 - İhalesi Ağustosun be inci perşembe günü saat 15 

te yapılacaktır. 
4- Eksiltme Sivas İnhisarlar başmüdiırlüğü binasın-

daki komisyonda yapılacaktır. 
5- İstekliler proje ve ke'tifleri her va kıt Sıvas iohi · 

sarlarında görülebilir. 
6- Talip olanların yüz e i ,5 m uvakkat teminat ola-

rak 723 lira 16 kuruş muayye .1 vaktinden evvel lnhisnr· 
tar Başmüdürlüğü veznes"ne yaı.ırm1 l arı· ve komisyona 

S ivas Bayındırlık Direktöriüğünden: 

Gürün·Onı ende yolunun 9 nucu kilometresindeki mün· 
bedim 1699 lira 65 kuruş keşif bedelli Saıcığaz köprü· 

sü ftı~aatı 5 8·937 perşemde günü saat 14 de ihale edil
mek üzre açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve evrakı 
sairesi her zaman nafıa müdürlüğünde görülebilir. istek
lilerin Sıvas daimi vilayet encümenine müracaatları. 

Is tan bul Levazım Amirliğı Sa tınalma Komisyonundan: 
Tophane fırınının keşfi mucibince tamirat ı 5 ağustos 

937 perşembe günü saat 15 de Toph anede satınalma ko
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Keşif be· 

deli 999 lira 56 kuruştur. İlk teminatı 75 liradır. Şartna
me ve keşfi koıni:syonda görüle ~ ilir. İsteklilerin bu gibi 
inşaat yaptıklarına dair vesaik ibrazı mecburu olduğun
dan işbu vesikalariyle belli sa tte komisyona gelmeleri. 

Edirne Nafia Müdürlügünden: 
J 12 lira ke~if bedelli Lal apaş ııa hiyes i müdürlük bi · 

nası tamir<Jt işleri on beş gün miidetle pazarlığa konul
muştur. bteklilerin bu işe girebileceğine d air Nafıa mü
dürlüğünden alacak ları vesikayı, ticaret odası kağıdını ve 
yüzde 7,5 nisbetinde 16 liralık teminatlarile pazarlığın 
y~pllacağı 5 ağustos perşembe guau saat 15 te Nafıa 
müdürlüğündeki eksiltme komisyonuna müracaatları ilciu 
olunur. 

Edirne Vilôyedinden : 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan 41440 lira 48 
kuruş tutarındaki Uzunköp:-Li ·Keş a n yolu tamiratı esasiye· 
sine talip çıkmadığından 17-9-937 salı günü saat 15 de 
ihale edilmek üzı::re evvelce yapılan ilan şe raiti dahilinde 
pazarlığa konulmuştur. İsteklilerin şartnamelerini görmek 
ve eksiltmeye girmek üzere 3 l 09 liralık teminat makbu
zile birlikte vilayet daimi encümenine gelmeleri. 

* • • 
Keşan · Malkara yolunu, 8500 me tre tuli.ine lazım olar. 

8670 lira tutarındaki 5 100 metre mik'ab blokajlık ve 5100 
metre mika'b moloz taşın numunesine göre Malkara hu
dudundaki ocaklardan çıkanlara~ ocakta is if edilmesi işi 
açık eksiltmeye konulmuştur. lsteldile rin şartnamesini 
görmek ve eksiltmeye iştırak etmek üzere 17- 8-937 ıalı 
günü saat 15 de 651 liralık t eminat makbuzu ve Edirne 
Nafıa müdürlüğünden alacakları ehliyet kiiğıtlarile birlik
te vilayet daimi encümenine gelmeleri . 

lstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

Kavak Hava aktarma ambarının kiremit ve dere ta-

konulmuştur. • 
Mukavele eksiltme, Bayınd lrlık işleri genel. hususı v~ 

fenni şartna~eleri, proje keşif hülasasile buna müteferrı 
dığer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvaklrnt teminat 142 liradır. 
isteklilerin en az 1000 liralık lm işe benzer iş yaptı· 

ğma dair gösterecekleri vesika üzerine Nafıa miidü~lüğün
dc:a almış olduğu müteahhitlik ve ticaret odası vesıkahı r· 
ile gelmele ri. 

Kayseri İlbayhğmdan: 
28-7-937 Je ihalesi yapılacağı önceden ilan edilen vil~yetimize 

müretteb göçmenlere aid evlerden Bunya~ ka:ı..a sının Ekrer ve 
Sivgin köylerile Felahiye nahiyesi merkexındelu evlerden başka · 
ınna t1t.lib zuhur etmediğinden mütebaki köylerde yaptırılacak 
evlere nid ekailtmenin 9-8-937 paurteıi günunc talik olunduğu 
ilan olunur. • • • 

yapılacak başmüdürlük binası 
konulmuştur. Bak İnhisarlnr 

Erzurumda 
nideıı pazarlığa 

Jüğü ilanlarına. 

inşa atı ye· 
U. Mücliir· 

• • • 
Florya ileri plantarınm zemine tal\Jiki i<;in yaptırılacak 

haritaların yapılması işi . Bak: l t. belediyesi ilaıılarm'l . 

ilaçlar, Klinik ve jspençiyari alfıt: 

• • • 
On bin ton şap (sülfat d'nlümin) alınacaktır. Bak: 

Nafı a vekaleti ilar. larina . • 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Maheme. 

Ankara Bölge San'at Okulu Direktörlüğündeıı: 
Okulumuz atölyeleri ihtiyaca için aşağıda cins ve ~niktarı .~a-

l l '- ı · ı d 1 lılar avrı '-ir ııded clcktrık motoru xı ı e t ıı<lm arı e (!Vfi.,!!Jl.!~.~ .... ., ... ı .. "C.1 .. ••vu•• ...... , ..... 

isteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün okul direktör· 
lü(rüne ve eks iltaıiye gireceklerin de yüzde 7,5 teminat akçelerile 
birlikte 12·8·937 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 14 te 
Ankara Okullar Sağışmanlığındnki Alım Satım Komisyonuna 
mürncaatleri. 
Cinsi Miktarı 

Elektrik motörü teferrüatilc 1 aded 
Atölye el takımları ve audanlık 73 kalem 

Tutarı 

lira 
960 

2.~27.65 

P. T. T. Levazım Müdürlüğün 'en : 

yüzde 7,5 
muv. tem. 

72 lira 
175 .. 

1 - İdare ihtiyacı için 100,000 metre çift, 150,000 M. tek 
nakillı ki ceman 250,000 metre sahra kablosu kapalı ı.arfla ek· 
siltmiye konmuştur. 

2 Muhammen bedeli 9800. muvakkat teminatı 735 lira olup 
eksiltme i 15 eylul 937 çarşamba günü saat 15te Ankarada P. T. 
T. Sahnalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mek-
tubunu, Ticnret Odası vesikasından b şka müteahhidlik ehliyet 
vesikasını ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün 
aaat 14 e kadar mczkür komiayona tevdi eyliyeceklerdir. 

4 - Şartnameler, An karada P. T. T. Levazım Müdiirl üğün· 

! 
den, istanbulda P. T. T. Ayniyat Şube Müdürlüğünden parasız 
verilecektir. 

1 Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
Eyüb Posta, Telgraf Şefliğinden: 

Kemerburgaı posta merkezile Eyüb merkezi arasında 
her gün mütekabilen bir sefer yapılmak şartile posta nak· 
liyata açık eks"ltmeye konulmuştur. 

Biri oto, diğeri beygirle olacaktır. 
Gidiş geliş olan her seferde ağırlık yekiinü 

kilodur. Muhammen bedel her iki şekil için de 
liradır. Muvakkat teminat 13 lira 50 kuruştur. 

azami 75 
ayda 15 

Eksiltme 16-8·9,17 tarihine musadif pazarteııi gunu 
saat 14,30 da yapılacaktır. Talib olanlar yevmi mezkCırda 
muayyen olan saatte Eyüb Posta Telgraf Telefon bin asm
da müteşekkil arttırma, eksiltme, ihale komisyonuna mü
racaat etmelidirler. 

D O. Yol. Be.,inci ltletme Müdürlükünden : 
1 - Fevzipafa - Oiyarbekir hattı üzerinde Kömürler - Eloğlu 

isl ayonlar• arasında kilometre 20 ya va ati 400 metre mesafede 
müstahzar iOOO m. 3 balast şartrıamesi mucibince hat kenarına 

nakil ve figüre edilmek şartile açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 2912 lirndır. 
2 Ekailtrr.c 9-8-937 pazartesi g~nü aaat 14 de Malatya iı 

ldme binasında yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 218 lira 40 kurutlur. 
4 Bu işe girmek istiyenlerin 2l90 No. lu kanunun 3297 

resmi ceridedeki ehliyet talimatnamesi mucibince ehliyet vesika • 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 
İstanbul Le~azım Amirligi Sat. Al. Komisyonundan ı 
Ordu için _ekiz adet alay aancağı 4-8-937 çurşamb1t günü 

aaat 15 30 da Tophanede Satıoalm komisyonunda pa:ı rlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 760 liradır. ilk teminatı 57 liradır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstenbu\ Sntıo \m 
Komiayonundan: 

1 Mevcut nümune şalı be:ı.inden 10 X 15 ölçüsünde yaphrıla-
cak 4 t ne b yrağın 16-8-937 pa:ı.artc i günü snat l 5 de açık ek-
siltmesi yapılacaktır. . 

2 T:ısınlanmı' değeri 1 l'H lira ve ilk teminat 85 hrad~r:. 
J- Şartname, evsaf ve şalı nümunesi komisyondadır. Gorule· 

bilir. 
4 İstekli lerin kanuni vesikalıu ve ilk teminat makbuz veya 

teminat mel<tubl riyle birlikte o gün e ki G lata ithalat Güm
rüğü bina ındnki komisyona gelmeleri. 

c • 

250 kilo kösele 300 ayak vidala, 70 ayak glase, 30 
ayak battnl meşin Karaman alınacaktır. Bnk: İstanbul 
Belediyesi ilanlarına . 

* * • 
2420 ndet muhte if ebatta bayrak alın c· ktır. Bak: 

İstanbul Be lediyesi ilanlarına . 
_ __ _,.,_,,,_..,.,,_"°'_.,._.,._,_,.......,=~-=--.ıı::~..-.--.."""'"'-..;>=>~=nll:&::i __ '"""'" ...... 

\\alırukat Uenzin-Makine yağlan \'. s 

i ·ahlisiye Umum Müdürlüğünden 
İdarenin fenni te isnh için açık eksiltme usulile on beş ton 

motörin alınncektır. Muhammen bedeli 900 lira ve muvakk t te· 
minatı 67 lira elli kuruştan ibnrct bulun n işbu motorinin ihalesi 
16·8·937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Galatnda 
Merkez Rıhtım hanında dördüncü katta T bli iye Umum Müdür· 
lüğü Satınalm komi yonunda y111pılac ktır. 

Buna aid şartname hergün sözü geçen Komisyonda görülcbi· 

lir. 

Deniz Levazım Satınalma komisyonundan 
Tahmin edilen bedeli 15875 lira olan 50 ton bcnzollü 

benzin IH·S-937 t rihine rashyan pazartesi günü at 14 te k · 
palı zarf usulile alınmak üzere müna~ sa yn konulmuştur. . 

2 Muvakkat teminatı ll90 lira 63 kuruş olup ş rtnamesı 
komisyondan her gün parasız olarak nlı~nbilir. . . . 

J lstc:klilerin 2490 sayılı kanun t rıf tı dahılınde t nzım ede
cekleri k palı teklıf mektublarını en geç belli giin ve saatten 
ı.ı- --~ • •vveline kadar Kasımpa.ııad bulunan komisyon haşknn· 
lığına mr1kbuz mukabilinde vermeleri. 

7\\ ti tef erri k 

lstanbul Levazım Amirliği Satıoalmn Komisyonundan: 

Piyade ntış okulu ile Maltepe ve Bur a askeri lise
leri için alınacak olan çamaşır kurutma m kinesine talip 
çıkmadığından 2 ağustos 937 salı günü saat 15 30 da 
Tophanede salınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin bedeli 69IO liradır. ilk teminatı 518 lira 25 ku· 
ruştur, Şartnamesi komisyonda görülebilir. 1 teklilerin bel· 
H saatle komısyona gelmeleri 

D. D. Yol. ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Beher tonunun muhammen bedeli 89 lira olan aşağıda 
liste No. ları ve muvakkat teminat miktarları yazılı tak· 
riben 3698,809 ton muhtelifüncins demir, potrel, demir 
levha ve saç 15-9-937 çarşamba günü saat 15,30 dan 
itibaren sıra ile ayrı ayrı ihaie edllmek üzere Ankaradn 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vasikal rı, re · 
mi gazetenin 7 .5.936 gün ve 3295 veya 1 .7 .937 gün ve 
3645 No. lı nüshalarında intişar etmi~ olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni giln saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 375 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznele· 
rinde satılmaktadır. 

Liste No. Tonu Muvakkat teminat 
miktarı 

1289,530 6408,12 lira 

2 1481 ,514 7176,06 
" 3 936,770 4997,08 n 

4 990,995 5213,98 il 

• • • 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları afağıda ya

zılı 3 grup malzeme her grup ayrı ayrı ih le edilmek Ü· 

zere 16 8.937 pazartesi günü s aat 10 d Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki satmalma komisyonu tarafından 

1 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yaulı muvakkat 

teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa satınnlma komis
yo~undan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1- Muhtelif eb'atta 12550 kg. yuvarlak demir ve 

ı. 
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lama demiri, 4000 kg. U. demiri, 11 O adet ciemir levha 

muhammen bedeli 3037 lira 30 kuruş muvakkat teminatı 
227 lira 80 kuruştur. 

2- Muhtelif eb'atta 13000 metr-e kordon tel 45000 
metre bakır izole tel muhammen bedeli 3870 lira muvak· 

kat teminatı 290 lira 25 kuru9tur. 
3 - ~O adet el ray deatere makinesi (Robel 1 ayarın 

da) muhammen bedeli 4500 lira mu\'akkat teminatı 337 L. 
50 kuruştur. 

• • • 

MÜNAKASA GAZETESi 

* • 
Düşkünler evine lüzumu olan 250 kilo kösele 300 ayak 

videla yarma, 70 ayak gılasa, 30 ayak bnttal meşin 
karaman açık eksiltmeye konulmuştur. Bunlarm hepsine 
580 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartn mcsi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. Jı kanunda 
yazılı ves· a ve 43 lira 50 kuruşluk ilk teminnt makbuz 
veya meklubile beraber 16·8 937 pazartesi günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (4812) 768 

f tölye el takımları ve nvadanlıkları ıılınacakhr. Bak: elek- 1 
trik ıütununda Ankara Bölı,re anaat okulu direk. il nına. ------

afıa Vekaletinden : 
* • * 

Mühtelif boyda 14 hortum takımı alınacaktır. Bak: 
f tanbul Belediyesi ilanlarına. 

* • • 
Yollar şube j için bir tane kamyon şasesi alınacaktır. 

Bak: lsianbul Balediyesi ilanlarına. 

) •• E 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Direktörlüğünden=-
Muvakkat Tahmin. Miktarı Nev'i 

tem mat bedeli 
338 kuruş 45 lira 300 küfe Öküz, beygir, koyun 

gübreleri karışık 

Pendik bakteriyoloji Enstitüsüne aid yukarıda yazılı 
JQO bahçıvan küfesi gübre Açık arttırma suretile 3 ağus
tos 937 tarihine müsadif sah günii saat 15 te Kartal be
lediyet>iode satılacaktır. Gübreyi görmek isteyenler her 
gü 1 mü ssese direktörlüğüne ve arttırmaya girmek isti· 
yenler muayyen o 1an gün \'C saatte temin tlarını Kartal 
ınalsnndıa"ma yahrnrah Belediy~deki satış komisyonuna 

gelmeleri. 

istanbul Telefon Direktörlüğünden : 

idaremiz ervi inden çıkarıldığı cihetle nttırılması takarrür 
eden 300 Jirn muham;nen bedelfi 4 kişilik Morris markn knpnlı 
binek otomobilinin pazarlığı 16 8·937 tarihine muudif pazartesi 
günü nal 15 te T htakalede Müdürlüğümüz ~ina ında toplana
cak Alıın Sııhm Komisyonunda yapılacaktır. llk teminat 22 'ira 
50 kuruştur. Otomobil hergün Binamııa muttasıl garajda görü 
lebilir. isteklilerin meıktir gün ve saatte ilk teminat akçeleri
le müracaatleri. 

Adet Ebadı Bir tanesinin Muhammen bedeli 
1714 60X40 100 kuruş 
483 75X50 iM " 90 150X100 350 " 121 150X225 720 " ıo 200X300 1350 " 2 450X300 3 " 

2420 

Belediye dnire şubelerilc Hastane ve diğer müesse-
scl l ' ere üzumü olan yukarda mikdan ve ebadı yazılı bay-
r~k _a~ç.~k ek iltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım mü
durlugunde görülebilir. istekliler 2490 N.lı kanunda yazılı 
v~sıka ve 286 L. 48~uruşluk ilk teminat makbuz veya mektu
~ıle beraber 16.8.937 pazartesi glinü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar (8} 4814 770 

• • • 
h Temizlik işleri için lüzumu olan muhtelif boyda 14 

ortum takımı pazarlığa konulmuştur. Bunların hepsine 
1?22 lira bedel tahmin edilmiştir. Evrakı Encümen kale· 
~~nde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı ve-

1 ve 76 lir 65 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
lllektubile beraber 3.8.937 salı günü aat 14 de Daimi 
ene·· 

umende bulunmalıdırlar. (B) 48IO 766 

"' 
. 

1 
Yollar şubesi için lüıu~: olan dizel motörlü mazotla 

ış er b' t ır tane kamyon şasesi açık eksiltmeye konulmuş-
Lur. Buna 3800 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi 
k evaıırn Müdürlüğünde görülebilir. İ tekliler 2400 N. lı 
v:nundn Yazılı vesika ve 285 liralık ilk teminat makbuz 
ı 4y~ lrlektubile beraber 16·8-937 pazartesi günü saat 

e Daimi Encümende bulunmahdırlar. (B.) 4813) 769 

• Fi * • 
harit:?a ileri planlarının zemine tatbiki için yapbrılacak 
na 24 ~rı~ Yapılması işi açık eksiltmeye konulmuştur. Bu· 
:ıı111 M" d ~ıra bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Leva
da ~ sıul ürlü?ünde görülebilir. istekliler 2490 N. lı kanun· 
rnektu~j: vesıka ve 180 liralık ilk teminat makbuz veya D in1i E: .?eraber 16 8·937 pazartesi giinö saat 14 de 

cumende bulunmalıdırlar (B') (481 l) 767 

16 ğustos 937 pazartesi günü aat 15 de Ankara Vekalet 
malzeme eksıltme komisyonunda 4565 lira muhammen bedelli 1 l 
ton şapıo (Sülf t D 'alümin) kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Ek iltme şartname i ve teferrü ta vekilet malzeme Müdürlü
ğünden parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 342 lira 38 kuruştur. 
isteklilerin teklif mektublarını talimatnaın~ ine göre vekilet

len alınmış mütealıhidlik veaikası ile birlikte 16 Ağustos 937 
pazartesi günü anat 14 e kadar vek5.let malzeme Müdürlüğüne 
vermeleri lazımdır. (2389) (4801) 762 1-4 

•• ür üğünde;r hisar ar U. u 

1 - Şartname, keşifname ve planları mucibince Erzu
rumda yapılacak 58814,47 lira muhammen bcdeJJi Baş· 
müdürlük binası inşaatı yeniden pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Pazarlık, 9·8·937 tarihine rastlayan Pazartesi 
günü saat 11 de lstnnbulda Kabalaşla İnhisarlar Leva· 
zım ve Mübayaat Şubesi müdürlüğü bina ındnki Alım 
Komi yonunda yapılacaktır. 

3~ Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde 
inhisarlar inş at şubesinden alınabilir. 

4- Muvakkat teminat 419 ',75 lir dır. 
5 - Taliplerin nnfia vekaletinden verilmiş müteahhitlik 

vesikalarını haiz bulunmaları ve Mimar ve Mihendi de
ğillerse bu sınıftan bir meslek adamının iştirakini temin 
etmiş olmaları lazımdır. (4809) 763 1-4 

I_ 

UHTİRA .. ... 
Salı 3 8-1937 

Un (Lüleburgnı Tümeni) No 401 
\Aal~tyada tesis edilecek tütün atelyeıi binası ve müştemilatı 

llnhis. U. Müd.) No 402 
Çizme: 10 bin çift · astarlık bez (MMV) No 403 
Kriple maden kömürü: 567 t. - yerli somikok: 12 t. (i t. Limanı 

Sahil Sıhhiye Mrk.) No 403 
Un: 376320 k. (Edirne Tuğayı) No 404 
Etlikte tevsian yapılacak au tesisatı (Nafıa Vek.) No 404 
İlaç, laboratuvar malzemesi ve saire (Kütahy Vil.) No 06 
Aspiratör: 15 adet (İnhiı. U. Müd.) Na 406 
Zabıta memur elbisesi (Edirne Şar.) No 407 
Beyaz çam (köknar) kereste (DO. yolları) No 407 
Çimento: 1000 torb (Ask. Fabr.) No 406 
Bakır k pların kalaylanması (Ank. Lvz.) No 40 
Çankayada Hariciye köşkünde yapılacak bakır çatı k plamuile 

aıva tamiri (Hariciye Vek.) No 40g 
Mefruşat (Türk H11va KurumuCGen Dir.) No 40 
Mazot, gaz, benzin v.s. (Tire Beled.) No 409 
Yulaf: 276·891-649 t. (Çanak. Mst. Mvk. SAK) No 410 
Sığır eti: 42 t. (izmir ,, " ,, No 412 
• Pennal çalısı ( ,, Orman Müd.) No 412 
Memleket haat. tamiri (Edirne Vil.) No 415 
KlJmür ve benzin ,, ,, No 415 
Motorin: 20-30 t. (iıt. Deniz Tic. Müd.) No 416 

Çarşamba 4-8-1937 

Olcom: 200 t. (A k. Fabr. SAK) No 372 
Baytari malzeme: 46 kalem (MMV Ankara) No 372 
Krible kömürü ve kok (Güzel San. Akademi i) No 398 
Soba: 40 adet (inhi . U. Müd.) No 402 
Ekmeklik un: 440 t. (Çanak. Jandr. Okulu) No 403 
Çiğ bezir, kurşun üatübeç ve aaire (Anlt. A k. F br. SAK) 

No 404 
Yulaf: 90 t. - ot: 90 t. (lıt. Emn. Dir.) No 405 
Erzak nakliyesi: 803 t. (Tekirda~ Ask. SAK) Nu 40() 
Gri rtokle kumaf: 12900 • 13500 m. (Emn. U. Müd.) No 407 
Ha; b okulu arkasındaki binaya yeraltı k bloıu ile cer yan ve-

rilmesi işi (MMV) No 407 · 
Kağıt ke mc bıçağı: 30 adet (inh. U. Müd.) No 07 
İst. viliizeli hududları dahilinde 80 m2 parke, 900 m2 dı kal

dırım, 40 m2 aaf it (lst. Telefon Dir.) No 407 
Göçmen evleri inşaab: 100 adet (Ank. Vil.) No 40 
Benzin: 420 teneke (Dahiliye Vek.) No 408 

n 15000 • 22000 litre (Ank. Emn. Müd.) No 408 
Yulaf (lzmir Mat. Mvk. SAK) No 409 
Saman: 160 t. (Sıva Ask. SAK) No 309 
Çubuk barajında yapılacak heli inşaatı (Nafı Vek. No 409 
Kuru ot: l7 l t. (lımir Mst. Mvk. SAK) No 4 lO 1 
Kamyon: 1 ad. (Kocaeli Vil.) No 41 l 

Say in 

Alaş birde yaptırılacak belediye binasının 1 ci ve 2 ci k t kar
gir inşaatı ile betonarme tab n inşaatı (Alaşehir Bel. No 41 ı 
Toz şeker: 40 t. (Ank. Lvz.) No 415 
Müteferrik camiler tamiri Edirne Vakf. Dir.) No 415 
Nığde·Nevşehir yolunun rasında 4840 m3 molo .. tar;ı ve 792 m3 

kumun ihz r ve şose kenarların nakil ve istifi (Nikdc Vil ) 
No 416 

Patiska: 50 m. • amerikan bezi: 1500 m. (Kocaeli Vı .) o 416 
Göçmen evleri inşa tı: 131 adet <Eceabat İsk. Meınu No 416 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedey itt r • 
Hamiş : "No • ., işareti ilanı havi gaıet mizin ymm go terir 

(Suite de la 4eme p gc) 

Reparation iı l'ôpıtal Regional (Vilayet Edirne) .\ 415 
Houille d benzıne ( ,, .Y 415 
M')torine : 20-30 t. (Dir. Com. Maritime Stamboul) \ 416 

Mercredi 4 Juillet 1937 

Olt um: 2 O t. (Fab. Militaires) .'\~ 372 
Medicamcnts de vcterinaires : 46 lota (Min. O f. Nat. Ankara) 

.\! 372 
Houille : 30 t.· Clıarbon crible : 140 t (Acad mic des Beaux Aris) 

.\: 898 

P ele : 40 p. (Dır. Gen. Monopoles) .Y 402 
Farine pour pain : 440 t. (Ecole Gendarmerıc Tch:ınaklnle) :\' 403 
Ceruse de cuivre, huilc de lın ete. (Fab. Mılitaire ) :y 404 
Foin : 90 t.· Herbc : 90 t (Dır. Surete lstanbul) 
1 rc.ınsport de provı ion : 800 t. (Com. Acb. Mılıtaıre Tekirdagb) 

.'\! 406 
Etoffe pour unıforme : 12900 13500 m. (O r Gen. SOret ) Y 407 
lnstallation de ciible oulerrnin pour le courant <'lectrique de l'ccole 

de guerre (Mın. Def. Nnt. Ankar ) ~\' 407 
Coutcauıt pour couper le p:ıpier (Oir. Gen Monopole Knbatachc) 

;\" 407 
ReJ:aration de 800 m2- Pıırquet : 900 m2-Trotloir : 40 m'2 ete 

(Dir. T clcplıon eı Stam boul) 
Con ·truction dcs maisons pour inımigres : 100 p. (Vılayet Ankara) 
Benzine : 420 bidons (Minıslere de l'lntcrieur} X 408 
Benzine : 15000-22000 litrcs (Oir. SOrete Ankara) ~· 408 
Foin (Com. Ach. Mil. lzmir) .\' 409 
Pa ile : 160 t. " Siva ) \' 409 
Construction ve pasienncB ııu barrage tchoubouk (Mm. Trav Pub ) 

'I 409) 
Foin : 171 t. (Com Aclı Mil. lzmir) No 410 
Camion et cccs oırc : l p. (Vil. Kodjneli) No 411 
Construction en maçonn~nc et beton arm du b tımcnt Munic ipnl 

(Mun. Alachehir) No 411 
Sııcre en poudrc : 40 t. (lııtendance Ankara) No 415 
Rcparation de divcrses mosquecs (Dir. Vakoufs Edirnt\) No 415 
Prcparation et tranıport de 4840 m3 pierrcs de tnille et 793: m3 

Sable Vilay t Nighde) .\: 416 
Toile : 1500 m.- Batiste : 50 m (Vilayet Kodjaeli) No. 416 
Construction mııisons en mııçonnerie pour immigre : 131 p. (Oir. 

Hah. lmmigres Edjeabat) No 416 

• Les aetcrisques indiquent une venle par voıc de urencber • 
N. 8.- Lca No indıque en regard deı nrticles sont ceux du 

journal dans lequel l'aviı a p ru. 

SAVA NİKOLAİD.-.. 

Boyn, Vernik, A falt, Selülos, Roberoit Macunları, 

ve her nevi hususi boyn sıparışı •a jlır 

Galatad , Balık Pazar, Kurşunlu Han, 2l 

• 
1stanbu1 or 1 

--- 30 -7-1937 

Paralar 
Alı Satıı 

1 Sterlin 626, 631,-
1 Dolar 123, 126,-

20 Fransız Fr. 94, 100,-
20 Liret l IO, 115 -
20 Belcik Fr. 0,- 84,-
20 Drahmi 19 23,-

20 lsveçr Fr. 568,- 576, 
20 Leva 20, 23, 

1 Florin 63,- 66,-
20 Çek kronu 70,- 75, 

Avuıhıryn Si. 20,- 23,-
Mark 25, 28,-
Zloti 20,- 23,-
Pengü 21,- 24,-

20 Lev 14, 14, 
20 Dinar 52,- 52,-

Ruble 30,- 2-t 

1 İsveç kuronu 30, -32, 
1 TGrk alt101 104- 10467,-
l Banknot Os.254,- 255,-

imtiyaz tabibi ve yUJ qleri 
Direktörü: lamaiJ Girit 

Çekler 
Ah Satıı 

London 625,50 626, 
Nev York 0.7880 0,7860 
Par is 17,6864 17,6725 
Milano 14,9640 14,955 
Brüksel 4,6782 4,675 
Atin 87,37 87,30 
Cenevre 3,45 3,4466 
Sofya 63,9488 63,8975 
Amsterdam 1,4325 l,43l0 
Prag 22,561~ 22,5430 
Vivana 4,2062 4,2025 
Madrid 13,9088 13,8975 
Berlin l t 

. 1,9625 
Varşova 4,1566 4, 1534 
Bud peşt 3, 10 3,9775 
Bükreş 107,4340 107,3482 
Belgrad 34,5325 34,505 
Yokobama 2,7464 2,7443 
foskovn 24,04 24.06 

Stokholm 3,10 3, 2 

Buıldığı yer: ARTUN B ıımcvı 
Galat Billur ıok , No. 10 
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Deuxieme Annee- No. 420 

ABONNEMENTS = 

Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 
G .. ,. 850 

12 " " 1500 -Etrın~er :
0 

12 SDOİ!ıl Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publidte ı'adreHer 

i I' Adminiıtration 

DIMANCHE 

journal Quotidien dl·s Adjudication~ 

tere AOUT 1937 

ADMINISTRAl Ul\ 

Yoghourtchou H•n 
1 er Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bnznr 

Telephone: 49-U2 

Boite Po lale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 

ı.tnnbut MÜNAKASA 
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~------~~~T_a_h_Ie_a_u __ S_yn_o_p_ti_·q_u_e~d_es __ A_d_j_u_d_ic_a_ti_o_n_s ______ ~_J 
Objet de J'adjudication Mode Prix Cnution. Lieu d'ndjlldication et du 

ıl'adjudicat. eetimatıf Provisoire C2 lıier des Charges 
~~--~------------~--~~·~--~--~~----~---~--~ 

A) Adjtıdications au Rabais 
Conıtruction-Rcparation- Trav. Publics Materiel de Construcliorı -Cartographie 

Preparatit n pierreı de tailles : 5100 m3· Hlocaıre: Publique 8670 - 651 Vilayet Edirne 
5100 m3 ı. routc Kechan-~allcnra 

Rcparation Je chıuaace s routc Ouzounkeupıu-Ke· 
chane (ıj .). 

Rcparation de la toiture a la caserne de Kavak (aj.) 
Conslruction du batiment dı~t'ctorial iı Erz ·roum 

fııj.) (cah eh P. 300). 
Pıescntation de cartea de Floria 

Transport - Cbargemeııt Dechnrgement 

Tra ıporl de 7000 m3 balr.ıte route Fevzipacha· 
Diyar beltir 

Crc a gre 

Gre iı gre 

., 

Publique 

41440 -

1000 -
58814 47 

2400 

~912 

3109 

75 
4190 75 

180 -

218 40 

" 

Com. Ach. Comm. lst. Fındıkli 
Com Ach Econom. Monop. Ktnche. 

{ 
Com. Perm. Munıcıp:ılıı lst. 
Dır. Economnt " ,, 

5 Com. Expl Ch. Fer F.tat Malntıa 

Produitı Chimiques el Pharm&ceuliques lnstrnments Sanita ires -Fournilure pour. Hôpitaux 

Sulfatc d'alumine : 11 tonncs Pli c<'cb. 4565 - 342 38 Mınistere Travaux Publıcs 

Ha bfllemeot - Chaussures 

Drıpuux dim. dive ses: 2420 p. 

·ı issu Cuir 

Cuir : 250 k.· Cuirs "Karamane,,: 30 picJs el au
trea dıver cuir1 

Drapeaux : 4 p. 
Com Ach . lntendance lstanbul Tophane 4-8-37 15 30 

Pul;ıliqu,. 

" 580 -

" 1128 -
Gre a gre 760 -

Elec tricite-Gaz·Ch1tuffage Cectral (lnslall1ttion et Materiel) 

lnııtaJlation central electriquc et clıauHaıce a l'a tc 
lıer de Sıvas (aj.). 

')ivcr:s 
Fer : 4698,809 t. (c.:ıh eh. L. 3,75). Pli cıch. 80 la t. 

Chiııi pour caoıion : 1 p. Publ;ffue 3800 -

286 48 

4'i 50 

85 
57 

285 

{ 
Com. Perm Municipalitc J tnnbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

{ 
Com. Perm. Municipalit~ lstnnbul 
Oir. Econom. ,, ,, 

Com. Ach. Comm. G. Surv. Dounne lst. 

lrapeaux pour I' ıu mce : 8 p. 

1 Cum. Expl. Ch. Fer f.tnt H. pacha 

{ 
Adm. Gen Ch Fer Etat Ankara 
Cnisses Haydarpacha 

ıCam. Perm. Municipalite latan ul 
I Dir. Economat " " 

Jours 

17 8 37 

17-8-37 

5·8 37 
9-8-37 

16 8 3. 

9-8 37 

16 8 37 

16 6-37 

16-8-37 

16-8-37 

15-9-37 

16-8 37 

Fıl de cuivre iıole : 45000 m.· Cordan : 1300 m. 
Fer en lame et rond : 12550 k.· Fer U. : 4000 

k.· Toles de fer: 110 p. 

n 3870 -
3037 30 

290 25 
227 80 

1 Com. Erpl. Ch. Fer Et l Hnydıırpacha 16-8-37 

Machineı pour railles : 30 p . (Rohel). 
Voitureı a ınıin : 30 p • Pelles : 150 p.· Pıoch": 

100 p.· Fer pour canılisıtion : 10 p . Varileıı 
8 p • Tigeı de pioche: 200 p . ete . 

Manche a lın (pour service Yl>İrie) : 14 lots 

Provi iooı 

Vi&nde do bueuf : 48 t. 

Orıe : 96 t . 
Foin : 66 t. 

Paille : 60 t . 
Vıande de mouton : 4 lOll k. 
Pain pour le penitencier (1 anncc). 
Viınde de boeuf ; W t. (ıj ) 
Foin : 115 t. (aj .). 
Foin : 66 t. (aj .) . 
Beurre frıiı : :.!4100 k. (aj .). 
Yoibourt : 100 t. (aj ). 

" 

" 

Gre a grc 

4500 
4Yl -

1022 -

Pli cach. 0,29,5 le k. 
,, 0,05 le k. 

Publique O.ü-4,5 le k. 

" 0,02 le k. 

• 1640 
8760 -

Gre a gre 6600 

" 
n 

" 

4025 -
2310 -
2~8 95 

17000 -

76 o5 

1062 
396 -
223 -

90 -
133 
657 -
695 -
302 
174 

1718 
1275 

,, 

Vılayct Tekirdııglı 

{ 
Com. Perm. Munıcıpalite l tanbul 
Oir. Econom. ,, ,, 

Com. Ach. Mııitaire lzmir 

" Com. Ach. Milit:ıire M nemene 
,, 

Cam Ach. Militaire Tekirdngh 
Procureur Gen. Rep. Tckirdııgh 
Com Aclı lntend. lıt. Tophane . 
Com. Aclı. Mılıtaire Burn&va 

,, 
Corn. Aclı . lntendance lstıınlıul Tophane 

POU VOS TRADUC 1 N 

16·8·37 
16·8·37 

l 1-8-37 

3-8 37 

16 ts-37 
16 8-37 
13..g..37 
13 8-37 
13·8·37 
16-8-37 
4-8-37 
5·8"·37 
5-8-37 
4-8-37 
3 8-37 

De toute nature En toutes langues 
Adreıscz·vous sans hesitation au 

Bureau de traduction '' DEVRiM ,, 
Traduction Juridique, 

Specialile : 
Tecbnique, Financiere, Commerciale ete. 

Traduction de cahicra des charges 

Exccutien rapitle et soignee 

PRlX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de '' MÜNAKASA GAZETESİ ·• 

B ureau de T raduction '' DEV iM " 
Galata, Perchcmbe Pazar, Yoghourtchou Han, No J-4 T elephone ; 49442 

Heure 

15 

15 

15 30 
11 

14 

H 

14 -

14 -

14 

15 -

15 :iO 

14 30 

14 

ıo 

ı o -
10 -

15 -

14 -

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

Avis ·ciel 

u Mi is er des 
Publics 

Travaux 
... 

L9. fourniture <lu materiel .uivant d'un prix e tiınatii 
de 19200 Ltq . e t mi" en acljudic·ation ou pli caclıcte: 

t\lırc-: taclıeometriq uc l JÜ pi ece ; ruban en acier 
, ıl manche d 50 metre": ıO pic ·c , de 30 metre"': 40 

pte · , de 20 ıııelrc,: 100 pi ece , dP. 20 metre : 60 pie· 
ece-.. de 10 metre ... : 8 piecr ... : 15 jrux d"ac e:; ofre.., de 
reparatiı)n pour ruban en acier: (4ara ole d'outillage 60 
pit~( , .... : ı ı i .. ınt ... :~ piccc,: plaııimetrc ( o 2): 15 piece : 
planiınNre (No 70) 5 piı~ce ... ; ıcgles a cnl ·ul 51 pieı·e-: 
.. j m plugı .ıpiıc"' 1 q j ux: pı tol et .. : 39 j•·ux: pon : 50 piı~
,~e ; lnlılı· de ) orJan 50 piCı·es eı tmre de courbe 50 
piı'ce . 

L'a ljuJi<·ation aurn Jj~ıı Jp Juııcli. 13 Septeııılırc 
l9:n a l:> lıcurt·~ au Bureau de la Coınnıi ion d'En
chhe el' \latericl du Mjni..,tc'i.n· Je 'J rarnux PubJic!:i 
a \nkura. 

Le cahier de rlıarg(' ... et 1 
te::ı "eront delivre gratuitt'ment 
i\laterieJ a Ankara. 

nutre;;; pit~cec;., ) nfferen
par lı:ı Direl tion du 

L0 r.ıutionn~ment provi oirc t d 1440 Ltq • 
<...eu qui rnuk·nt y pnrtieipeı doiH·nt c hiher leur 

certifiı·at d'entrcpreııeur, noU\ enu, ou an ·ieımem nt de
li\ re prıı le ~lini,tcrc ou les Departement Compe· 
t Prıtq. confurmenıı•nt aux 1 cglr>menı pııbJie-. dnn~ le No 
:~64S rlu 1-7-1937 clıı "ile mi Gazete,,. 

Les in tere. ses doivent reınettrc leur offre a la Pre· 
sidencP. de la Comıni ion ju qu'iı Luncli 1~ eptembre 
1937 ı\ 11 heurc . (22jQ) 4591 (740) 2-4 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Lundi 2 Aout 1937 

Coton J'Europe purifie (Fabrıques Militnires) \' 370 
Goudroıı : 800 t. (Ch. fer Etat) X 373 

Creosotc : 4000 t. (Min. Trav. Pub.) .\' 373 

,,. 

Reparation de chaus ce el conııtruction d'arclıes s roulc Samıoum· 
Bafra (Vilııyct Samsoun) .\' 395 

Reparııtion au dispensaire de Bala (Vılayel Ankara) \' 401 

Reparatian du bain de Kauzgaundjouk (Dir. Vakouf Beyoghlou) 
.\' 402 

Colle et etoupe (Fabriques Militaires) .Y 402 
Conatruction de clıaussee s route Ankara Kırclıehir (Vilayet Ankara) 

.Y 403 
Foin et viande de boeuf (Com. Ach. Milit. Tchanakkalc) .,:. 403 
Lcgumes ; 3 lots (Commandeme nt lst.) ·'" 404 
Farine : 315240 et 86520 k. (Brigııde Edirne) .\' 404 
Huile d'olıves et beurre (Dir. Vakouf lıtanbul) .\' 404 
Constructıon du batiment de la Chambrc de Commercc iı Brousc 

(Chıımbre de Comnıerce iı Brauııse) X 404 
Plnnche : 2 ı m~ (Ministere D~f. Nat.) \' 404 
Harnais: 692 p. ( ıı ) .Y 404 
Foin et herbc (Vilayet Ankara) .\' 405 
Repnratıon iı l'ccole de tir et ııu lycl:c Maltepe (Command. lıtanbul) 

·' 405 

Mardi 3 Aofıt 1937 

F nrine (Divısion Lulebourga:ı.) .\' 401 
Construction du batiment de l'atelıer de tabacs iı in taller a Mata· 

tiıı (Dir. Gen. Monopoles) .'\! 402 
Botıine!I : 10000 paires et toile pour doublure (Min . Def. Nıt.) 

.,: 403 

Charbon criblc : 567 t.·lıouille: 12 t. (Üfficc Sanitaıre du Port lst.) 
.\~ 403 

Farine : 376320 k. (Brigade Edirne) .\' 404 

AHıire J'adduction d'eau iı Etlik (Mın . Trav. Publics) .\~ 404 
Mcdicament article de laboratoire ete. (Vil. Kutah •ı) .Y 406 
Aspirııleurs : 15 p. (Dir. Gea. Monopoles) \ 406 
Costumes pour foncttonnaire (Mm. Edirne) .Y 407 
Sııpin blanc (Ch. de Fer Etat) .Y 407 
Ciment (Fabr. Milıtıaire ) .\ 406 

Etammag• des uslensılcs en cuivrc (lntendance Ankara) .\" 406 
Couverture en p1omb de la loiture du Kiosk des Affaires Etrangere6 

et repnratıon des murı (Min. des Aflnires Etrangcres) X 408 
Ameublemcnl a l'ccole d'nviation Ligue G ·n. d'Aviation) .\' 400 
Mu.oute. petrole, benzine ete. (Municipalite Tir ) ,,: 409 
Foin : 276 891-649 t. (Cam. Ach . Mıl. Tchnnnkkal ) .Y 410 
Vıonde : 42 t. (Cam. Ach. Mil. lzmir) .\" 412 
" Bois (Dir. Foret lzınir) ..V! 412 


