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Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 

Bugün nan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi 
......__-~----~~~~~~~~~~~~--

Şekli Muba. bed. Teminat 

a) MOnakasaıar 
~aat, Ta~irat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Pıttarhiurda bwlunaa topçu alayıam 2 inci •aburu 
içia üstü kapalı betonarme bir heli çvkuru yap
hrıl•ası 

Bostancı bofazındalci barut deposu tamirj (tcmd.) 
Sulotlu raraiıtomındalti pavyonlanndal\ ikiaci mecra 

çukurları betoaarme intaatı 
s~ykoa ~7 inci mektebin tamiri 
Beyoflu ı2 ,. ,. ,, 
l(•dılcöy kay1113k.mlık binHının tamiri 
A.l.ıarayda yap. İlk mektep binası inşası (şart. ı73 it.) 
Siiıvriyc Batlı F eteköy mektebinin taairı. 
l<ütabya tayyare meydanı toprak tesviyesi (ıart. 348 

kr) (temd} 

l2•ir memleket hast. tamiri 
f.tlik aePkez laboratuvarı bahçe tesviycsile istinat 

duvarları inıaatı 

t:dirne bölre saaat okalu ta•iri 
M•lkarada bulunu piyade alayı içi• 2 ve topçu ta· 

buru için 1 adet heli çukuru ia~aaı 

aç. ekı . 

aç. ekı. 

paz. 

" 
" kapalı &. 

aç. elcı. 

kapalı z. 

aç. eks. 

" 

İlaçlar, Klinik Te İspençiyari ahit, Hastane __ L_e_v_. __ 

a.tcmlelcet hast. için rontren fil•i (te•d) 
Alit ve sıhhi maizeme: 96 kalem 
Yiliyet hast. içi• iliç 

aç. elu. 

957 -

9S7 71 

193 64 
ı60 -
220 S7 

346S4 -
ı638 09 

69S29 30 

867 83 
8220 

:nso -

J;lektrik-Ha•agu:ı-Kalorifer (teıiıat ve malzemesi) 

Divana muhuebat biaası kalorifer ta•iratı ve knnn 
dairelerinin tevıii işi 

E.tek.trii. malzemesi 

l<ereste· Tahta v .ı. 

~uhtelit eb'atta kere•te 

~eaaucat, Elbise, Kundura, Çamaı,ır v.s. 

Pija•ahk 'De:ı! 77996 m. 
Patiıka: ı34200 m. 
Beyaz ae:ı: ı1soo • . (temd) 

Ntkıliyat-Boıaltma· Yükletme v .ı. 

Sındırgi lnhiıarlar Bakımevinde Şimendifer istasyo
•una kamyoala aaklcdilec:ok idare mala yaprak tü
tiialeri: ıoo t. 

Bıtadıç lıaaisarlar Balc.ameviıulen Balıkesir şimeadi
f er istuyonııaaa ka•1oala idıre yaprak titünleri 
•akli: ıo t . 

liaydarpaşa depoıuna bi• sene zarfında i•leeek ma-
dea kömürünün tal.mil ve tahliyesi: 40000 t. 

l<ö•iir ve kereste nakliyatı 
ICö•tr yiikletilaeıi ve aktar•ası (1 ıHe ıarfrada) 

~ahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

0d•n: 240 t. 
Yerli sömikok kömüri: 300 t. (tomd) 
Lia7it kömüri: 132 t. (temd) 

~lUeferrik 

Diki•evleri için 8obia keten iplifi 16 No. daa 
17SO k. - 18 No. daa 735 k. 2S No. daa 2370 
k. 60 No. dan S630 it. (şart. S60 kr.) 

~••tar: ( 20X25 eb'aduuia) 10,000,000 adet 
ltua fabrika11 •akiaası, teferruatı ve teaisi 
c •• rlop: 4200 ad. 
Y .. •ak-lılc pamuk: 30 t. 
ICarfiçe çiviıi 
~toaöa: 1 ad. 

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

Sıtır eti: 2 t. - ekmek: ıo t. sebze: 6 kalca (temd.) 
s••aıa: 24 t. 

,, 48 " 

" ıs " 
Butday: 700 t. 
Bulrur: 42 ,6 t. 

• 24,7 t. 
Zeytin tanesi: 11 t. (temd) 
Arpa: 284,4 t. 
Karaıbahar: 12 t. (teaıd) 
s••aa: 150 ' (teati) 

paz. 4999 10 

aç. eks. 2030 -

paz. 

kapalı z. 17159 12 
kapalı z. 48312 
paz. 

aç. elı:ı. 

aç. eks. 

kapalı z. 

aç. eks. 

" 

aç. ekı. 

paz. 
kapalı .ı. 

3600 -
1355 

kapalı ıı. 1129'0 -

paz. 
aç. elıts. 
lı.apalı z. 

,, 
paıt. 

kapalı z. 

aç. ekı. 

• ,, 
kapalı .z. 

" aç. ekı. 

" kapalı z. 
aç. ekı . 

paa. 

4000 -
5322 -
ı2600 -

SSOt -

4000 -
ı680 -
ı88 -

367SO -
SS38 -
3087 so 
3300 -

11376 -
1440 -

72 -

2i99 os 
122 85 

4726 47 

616 so 

303 -
215 -

ıli8 75 

374 93 

152 2S 

803 -

ı286 93 
3623 40 

S2S -

840 -

270 -
626 63 

6851 se 

300 -
399 ıs 
94S -
36 -

300 -
126 -
ıs -

ssı2 50 
4ıS 3S 
231 S7 
247 so 
8S3 20 
ıo8 -
168 75 

Müracaat yeri 

Vixe Aslceri SAK 

Balıkeşer lnhiıar. Baş. Müd. 
Edirae Garp Hd. Tu2-ayı 

SAK 
İstanbul Belediyesi 

" 
" · lıt. Beleaiyesi 

M. M. V. SAK 

İzmir Viliyeti 
Ankara Valiliği 

Edirne Vilayeti 
Telc:irdat' Aık. SAK 

lçel Vilayeti 
M. M. V. SAK 
lsparta Vilayoti 

Nafıa Vekileti 

Diyarhekir Beled. 

Güa 

22-ı2 -37 

ı4-12-37 

19-12-37 

8-12-3i 
8-ı2-37 

8-ı2-37 

20-12-37 
17-12-37 
22-12-37 

20-ı2-37 

20-12-37 

16-ı2-37 

18-12-37 

ı8-1-38 

13-12-37 

8-12-37 

9-12-37 

Çanalckale Mst. Mvlc. SAK 9-12-37 

Tophane Lvz. SAK 

" 
Harita Guel Dir. 

2ı-12-37 

2ı-12-37 

16-t:l-37 

Saat 

ıs 

ıo -
10 -

14 -
14 -
14 -
ıs -
14 -
11 

11 
15 

lS -
15 -

11 -
16 -

ı5 

ıo -

16 -

ıs 

ıs 30 
14 -

Bahheıir İabiı. Başmüdür. 1.12.37 itib. 20 rün 

n 

D.D.yolları H. paşa 

lz111ir Liman lılt. Müd. 

" 

1-12-37 itib. 2vrün 

2ı-ı2.37 

ı7-12-37 

20-12-37 

15 -

ıs 

ıs 

Çanakkale Mil. Mvk. SAK ı7-ı2-37 16 
Ankara Levazım SAK 10-ı2-37 ıs -
Tekirdai Askeri ,. ıB-12-37 ı6 -

Tephane Lva. SAK 

lnhiurlar U. Mid. 
Kili• Betediyeai 

20-ı-lı 

24· 1-38 
20-ı2-37 

22-12-37 
17-ı2-37 

Devlet O. yol. H. paıa 
Tophane Lvz. SAK 
Çanaklcale Mıt. Mvk. 
laair Vilayeti 

SAK 9-ı2-37 

Aıakara Lvz. SAK 
Vize Aıkeri SAK 

" 
" Erzuru.a Askeri SAK 

İr:mir L va. SAK 

" Ankara Ln. SAK 

" Tekirdat Aılc:eri SAK 

ı6-12-37 

8-12-37 
20-12-37 
2e-12.37 
20-ı2-37 

29 · ı2-37 
20-12-37 
20-12-37 
8-12-37 

20·12-37 
9-12·37 

11·12·37 

ıs -

ıs -
lS -
ıs -
16 -
ı6 

11 

ıs -
ıs -
14 -
11 -
16 -
ıs -
14 -
ıs -
15 -
11 -

a) 

inşaat . Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- H rita 

Balıkesir İnhisarlar Başmüdirlüğünden: 

l. 12.937 günü eksiltmesi yapılacak olan Bostancı bo· 
ğazındaki Barut deposu tamiratını yapmağa istekli zuhur 
etmediiinden eksiltme on gün müddetle daha uzatılmıştır. 
Bu işe ait keşif evrakmı görmek istiyenler her gün, ek· 
siltmeye girmek için de ihale günü olan 11.12.937 cumar· 
tesi giinü saat onda ilk teminat makbuzlarile birlikte Baş 
müdüriyette •Üteşekkil komisyona müracaatları. 

Edirne Garp Hd. Tuğay Satınalma Komisyonundan: 

Süloğlu garnizonundaki pavyonlarından ikinci mecra 
çukurları beton arme ihşaatı açık eksiltme ile münakasa
ya konulmuştur. Bedeli keşfi 957 lira 71 kuruştur. Şart
namelerile keşifnamesini görmek isteyenler her gün Edir· 
ned Trakya Umum Müfettişliği binasında Sa. Alma ko
misyonuna müracaat edebilir. Açık eksiltme günü 19 İlk· 
kanun 937 saat 10 dur. İştirak edeceklerin bu işlerle uğ
raştıklarına ait vesaikle ve teminatları yanlarında olarak 
belli gün ve saatten evvel gelmeleri. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Pınarhisarda bulunan topçu alayının 2. ! inci taburu 
için ftstü kapalı betonarme bir heli çukaru yaptırılmak 

üzere açık eksi!tmeye konulmuştur, Eksiltmesi Vizede bu
lanan askeri satıualma komisyonunda yapılacaktır. Şart· 
namesini ve keşfini görmek isteyenler her gün komisyo· 
nuna müracaat edebilirler. Eksiltmesi 22.12.937 çarşamba 
rünü saat 15 dedir. Muhammen bedeli 957 lira. ilk temi· 
nalı 72 liradır. lntaya talip olanların t ayin edilen gün ve 
saatte icab edea veıikalarile berab r Vizede askeri sa
tınalma komi5yonuna gelmeleri. 

Milli Müdafaa ekalcti Satınalma Komisyonundan: 

Ketif b~deli 69r; lira 30 kuru' olan Kütahya tayyare mey-
danı topra k t ııviye ine talip çıkmadıtındaD yeniden kapalı 
zarfla ek1ilt11 eye k n .,ımuftUr. ihalesi ~2. 12.937 çarşamba f(hıü 
ıaat 11 dedi •• fık t iaat 4726 lira 47 kuruştur. Ketif şartname 
ve projelıari 348 k-. şa MMV. satınalma komiıyonundıiln alınır. 

'"iksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3 iint'Ü maddelerinde yazılı belrelerle idari tartnamenio F fıkra· 
aıoda : yaı:ılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale aaatin· 
dea behemcltal bır saat evvel Ankarada MMV satıaalma koıaia
yonuoa vermeleri. 

?zmir İl! Daimi Encümeninden: 

867 lira 83 kuruş açık tutarlı memleket hastanesinin ta
mirat işi 15 :ün müddetle açık ek~iltweye konıdduğundan 
istek.lilerin 2490 sayılı yasa hükumlerine göre hazırlayacak
ları tcminatlarile birlikte 20.12.937 pazarte i günü saat 11 
de ll Daimi encüıuenine baş Turmalan. 

Ankara Valiliginden: 

Bedeli ke,fi 8220 liradau ibaret bulunan Etlik merkez libora
hıvarı bahçe teniyesile istimat duvarları inşaatı 20.12.937 ıünane 
rastlaya• pazartesi giinü ıaat 15 de vilayet binası dahilinde nafıa 
komiıyonuada ihaleıi yapılmak izere açık eksilt miye konulmuş
tu. Muvakkat teminat 616 lira 50 kunştur. 

istekliler teminat mektubu ile ticaret oda11 vesikası ve Ankara 
nafıa müdürlüiünden bu i'e ait olmak üzere alacakları fenni eh· 
liyet ve1ikaıile birlikte ılzü g-eçen günde nafıa müdOrlütü oda
sında teşekkül eden komiıyona gelmeleri ve buna ait ketif ve 
tartnaıueyi nafıa dairesinde rörebileeekleri . 

Tekirdağ Aıkeri Satınalma Komiıyonuadan: 

Malkarada buluaaa Piyade Alayı için iki ve Tapçu taburu 
içia bir ki cem'an üç adet bela çukuru ir.şa ettirilecektir. Talip 
olanların Tümen Satınalma komisyonunda mevcut şartname ve 
keşifleriyle planlarını her a-lin görmeleri ve Korca tanınmış bu 
itlerdea anlar olanların teminatı muvakkatası olan 215 lira ile 
ihale rinü olan 18.12 937 tarih perşembe ginü uat 15 te komiı
J•Da mGracaatları ilta ol•nuı . 
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b) Müzayedeler 

Hayvan: 32 baş 
Meşe kömürü ve kuru çam odunu 
Boş benzin bidonu: 641 ad. - müstamel otomobil 

!istifi: 14 ad. 

Edirne Vilayeti Nafıa Müdürlüğündea: 

pu. 
aç. art. 

,, 

Edirne bölge aanat okulunda yapılacak bir kısım tamirat iş
leri 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve 

keşif kağıtlurı Enirne Nafıa Müdürlüğüne mürncaatla görülebilir. 
İsteklilerin bu işe rirebileceğine dair Edirne Nafıa müdürlütün
den lacakları ehliyet vesikalarile cari sene Ticaret odası kağıt
lara ve yüzde 7 ,5 oisbetinde -~:>3 lıralık teminat akçelerile ihale 
günü olarak kararlaştırılan 16. 12.937 saat 15 tc Edirne Nafıa mü
dürlüğü odasında toplonılan eksiltme komisyonuna gelmeleri. 

• * • 
Beykoz 37 inci, Beyoğlu 12 ci meltt. tamiri ile Kadıköy kay-

makamlık binasının tamiri. Bak: 2 ci sahifedeki İst. Beled. ilio
larına. 

ilaçlar, Klinik ve İspençivari ·dat: 

lçel Vilay<'ti Daimi Encünwn Hiya::;etindPn: 

Memlek...-t ha~tane~int> alınarak rontgcn münakasa'-ı tehir 

edilmiştir. 16.11,937 tarihli il.lnırı hiikmü kalnıadı~ı alaka
darlarcu malum olmak üzere il;tn olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Saıınalma Komisyonundan: 

1 - 96 kalem alat ve sıhhi malzeme açık eksiltme ile satan 
alınacaktır. 

2- Tahmin edilen b::deli 2250 lira olup ilk teminat para11 
168 lira 75 kuruştur. 

.~ İhalesi 18. 1.918 salı g6nü .aat t l denir 

İspart~ Vilayeti Daimi Encümenintlen; 

Vilayet hastanesi için alınacak iliiç 13.12.937 pazartesi ıruau 

saat 16 da ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konuldu. İstek
lilerin mııayyen vakta kadar Vilayet daimi encümenine müracaat
ları ilin olunur. 

- ... «neft: 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
..,__.........._~ ......... u la --== ~----

Diyarbekir Belediye Başkanlığından: 

l . Belediye elektrik şebekesi için iki bin otuz liru bedeli 
keşifli malzeme açık eksiltT.iyc konulmuştur. 

2 ihale 9 12.937 perşembe günü s11nt 10 da belediye encü· 
meninde yapılacaktır. 

3 Muvakkat teminatı 152 lira 20 kuruştur. 

Nafıa V ekilctinden: 

Eksiltmeye konulan i~: Divanı muhasebat binası kalorifer ta
miratı ve kazan dairelerinin tevsii iti. 

Keşil bedeli: 4999 lira 10 kuruştur. 
Ekıiltıne 8.12.937 çarşaraba günü saat 15 tc Nafıa vek!let ya· 

pı işleri eksiltme komisyonu odasında paı:arhkla yapılacaktır. 
Ek,illme prtnamesi ve buna mütefferri evrak 25 kurut bedel 

mukabilinde yapı işl~ri umum müdürlüğünden ahnabilir. 
Ek•iltmcye girebilmek için isteklilerin 3i4 lira 93 kuruş mu 

yakkat teminat vermeleri ve Nafıa vekaletinden veya yapı işleri 
umum müdürlüğünde alınmış kalorifer le İsalı müteahhitliği ve

sikası röstcrmeleri lazımdır. 

_: !~-

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

Askeri Lise ve Orta OkullP.r için 77996 metre pija
ınahk bez 21·12-937 Salı günü saat 15 de Tophanede İıt. 
Levazım amirliği Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 1715Y lira 12 ku
ruş ilk teminatı 1286 lira 93 kuruştur. Şartname ve nü· 
munesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni belge
leriyle teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evve
line kadar Komiıyoea vermeleri. 

ıt. Ordu hastaneleri için 134200 metre patiska 2l·12-937 • • • 
Salı ı:ünü saat 15,30 da Tophanede Istanbul Levazım a-
mirliği Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 48312 lira ilk teminatı 3623 
lira 40 kuruştur. Şartname ve nümunesi Komisyonda gö· 
rülebilir. İsteklilerin kanuni belgeleriyle teklif mektupları
m ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona 

vermeleri. 

Harita Genel Direktörlütündea: 

1- Harita genel direktörlütü ihtiyacı için evvelce ekıiltmeye 
konulan 17500 metre beyaz beze istekli çıkmadığından açık pa· 

:ıarlığa konulmu,tur. 
2- Pazıırlık 16.12.937 pertembe günü saat 14 de Cebecide 

harita genci direktörHiğü binasında aatın al a komiıyonun4'a ya 

pılacaktır. 
3 Muvakkat teminatı 525 lira olup komisyonca yalnı:ı temiaat 

makbuzu yeya badka mektubu kaiaul olunu. 

Ankara Lvz. SAK 
lzr.nir Orman Başnıüd. 
İktisat Vekaleti 

13-12-37 
13-12-37 
17-12-37 

Keı-este, tahta ve saire 

Çanakkale Must. Me,·k. Satınalma Komisyonuodıın: 

Adet 
79 

176 
42 

591 

Eb'adı 

5xo,ıoxo.ıo 

5X0,20x0,05 
4X0,20xU,02 
4x0,08x0,08 
4 x o.ıs xo.02 
4X0,25X0,02 
4x0,25x0,02 
4 x 0,25 x 0,02 
4 0,25x0,15 
~X0,25X0.02 
4 x 0,25 x 0,02 

M. 3 
3,950 
8,800 
0,672 

15.129 
31,000 

6,140 
I0,4UU 
4,000 
_.,800 
6.000 
0,640 

Karfiçe çivisi B1,5.31 
5,8, 12 salim eb'adında 

15 
ıo 

10 

1550 
307 
520 
200 
J20 
300 
200 
Kilo 
800 
150 5,8,i2 untim eb'adında olacaktır. 
Adet 
48 Dikmelik (0, t2XO, 17 x 3,00) 
63 Batlık (O, lOXO. 15 x 3.llO) 
17 Başlık (0,IOXO, 15x3,00) 

1'20 Dişeme kiri'i (0,15X0,12x3,00) 
45 Korkuluk (0,05 O, 12X.i,00) 

260 Döşeme tahtası (0,02X0,25 X 4.00) 
Çanakkale Müıtahkeın Mevki ihtiyacı için yukarıda cinsi, 

miktarı ve eb'adları yazılı kere.te ye kıırnçe çivi5i pau.rlık su
reti!~ satın alınacaktır. 

2 - İhaleıi 9 Birinci Kanun 937 perşembe günü saat 16 da 
Ç1tnakkale Müstahkem Mc\•ki satınalma komi•yonunda yapıla
cakbr. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. \ 

6 Birindkhun 1937 
........... ~ ı·--e ~~ 

,-------------------------·----~ ist n ul Be ediyesinden: 
Ketif aedeli 

Beykoz. 37 iaci mektebin tamiri 193 &4 
Beyotlu 12 inci " " 166 
Kadıköy Kaymakamlık binasının tamiri 2'.!9 57 

1 
Yukard ke,if bedelleri yaıı:ılı tamirat ayrı ayrı pazarlıta 

konulmuftur. E\ rakları Encümen kaleminde riSrülebilir istek· 
liler 8. 12.937 çar~amba günü ı.aat 14 de Daimi Encümeainde 
buhınmalıdırhır. 

~ ' 
Odunun heh<'ı k ilo ... ıı hir buçuk kurıı~tnıı 3600 lira hi· 

ı;ilrııi;.tir. 

ihale i 17 12 937 euına ~iirıi.i aat 16 da Çanakkale ıııü ... 
talıkeın nıf'\'kİ atıııalına komis' onurıda yapılacaktır. 

f ... t~klılf'r ihaleden hir ... aat ev\ d teıniııat akçe i olan 270 
lira ı \e ihJle kanununun 2. 3 linrii nınddele,·indeki Vf',.,aik 
ile lıi r aat e\ \'el komı~yuııa mifra~aat etmel~ri. 

Tekirdağ Aakcri Sahnalma Komisyonundan: 
Tümenin Malkara kıtasının ihtiyacı bulunan 132 ton linyit kö

mürünün kapalı zarf nsulıle yeniden bir ay müddetle münakasa· 
sımı ve ihalesine konulmuştur. Taliplerin ihnlc günü 18.12.37 cu• 
marte•İ ıünü saat 12 de komiı;yonumuza gelmeleri ve şartaame· 

sini okumr.k ve öğrenmek isteyenlerin hcrg n komiıyondaa öf· 
renmelcri, taliplerin belli gün ve saattıı komiıyooumuza gelmt"• 
leri il~n olunur. 

Muhammen fiat 70 antimdir. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
Ankara garnizen birlik ve müeı eseleri ihtiyacı oıan 300 toll 

yerli sömikok kömürünün 1-12-937 pazarlığında talip çıkmadıtın· 

dan IO-l~M137 a:.at 15 de Ankara levazım amirliğ'ı aatınalma ko· 
miıoyonıındn pazarlığı yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 8355 lira ilk teminatı 626 lira 63 kuruttur. 
Şartoameai her gün komisyonda görülür. 

4 - Teminat muvakkata akçesi kereıtenio 803 lira çivinin 
36 liradır. 1 Müteferrik 

ı·-
~~~~~111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!:!'!!!!!!!1!"!~~~!"!!'!!!!!!~~~~~~·"!!'!!!'!!!"!'!~- İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Nakl~yat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Balıkesir İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Sındırgı İahisarlar bakımevinden Bahkesir şimendiifer 

istasyonunu kamvo:lla n"lkledilecek kabili tezy:t ve tenlcıs 
100 bin kilo idare mah tüt\inicr t.12.937 gününcle itiba· 
ren 20 gün müddetle açık eksiltıneye lconulnıuştur. Ta· 
liplerin Ha lıkcsir ve Sındırgı İnhisarl.srın.. milr caatları. 

* * • Biiadıç inhisarlar bakırnevinden Balıkesir şimen
düfer istasyonuna kamyonla nakledilecek kabili tezyit ve 
tenkis 10 bin kilo idare malı yaprak tütünler 1.12.937 
rüniinden itibaren 20 gün ı.nüd.açık eksiltmeye konulmuş
tur. Taliplerin Balıkesir, Sındırgı ve Bi~;:ıdiç inbiıa
larına müracaatlara. 

lıınir Liman l;;;letnıe ı\HiJürlüğiiııdeıı: 

l~X~H takvim şıiı içinde İzmir linıaııınıı gı'lerek \ aı-rnr
larnı nıüııha~ıran küırıür. l ... ere~h:. yüklü vapuılarla \İrı~ ter

tibatı oJuııyan veya olup muaıtal bulunan ıııot(irJer lıaric· 
yükletme lıe:;altma, aktarma, amele işleri IS giin müddeti~ 
ek-iltıneye konulmu~tur. Eksiltm,. 17. J2.9:H cuma µürıii 'a
ut 15 te ~efler encümeninde yapılacaktır. 1 teklileriıı :;-artna

mevi gi>rmek ve fazla malumat almak üzere 1 lP-tnH' ,ervi i 
~efliğiııe müracaatları ilaıı olıı nur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme U. İdareıinden: 

İstanbul Haydarpata deposuna bir sene z:arfıada ıelecek tah· 
minen 40 bin ton maden kömürünün vagonlardan yere boşaltıl

ması ve yerden makine ve v11ronlara yükletilmeıi i•i 21.12.937 
tarihine muaadif uh giiae saat on beşte Haydarpaşa gar binası 
dahilinde Birinci İşietme Komisyoau taanfından kapalı zarf usu· 
lile ihale ,.dilecektir. Beher ton kömürün tabliyesi ıçin on ku-
rut ve tahmili için oa üç kuruş muhammea bedel konmuştur. 
İsteklilerin 840 lira muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği ve 1 
Resmi iaz:eteleria 7 .5.93'J tarib ve 3297 numaralı nüshasında inti
tar etmi' olan talimatname tlairesinde alınmış vesika ve teklifle
rini ayni gün saat 14 e ka41ar Komisyen Reisliğine vermeleri li
zımtlır. 

Bu ite aid şartnameler Haydarpafa Biriaci İşletme Komiıyo
nu tarafından paraııız olarak verilir. 

İzmir Liman İşletme Müdürlüt6nden: 
1938 takYİ• yıh içinde İzmire Keleeek kömür vapurları ve 

motörlerinin bofalblması ile npurlara kömür yükletilmeai ve kö· 
mür aktarması itleri on beş ıün müddetle eksiltmiye konulmuş
tur. Etuiltme 20.12,937 pazartesi fÜ•Ü aaat on beşte Şefler encü. 
meninde yapılacaktır. istaklilerin tartnameyi srırnıek ve fazla 
malumat almak üzere işlet•e 5erviıi tefliğine müracaatları ilan 
ohıaur. 

Dikimevleri için 16 No. dan 1750 kilo, 18 No. dan 
735 Hlo, 25 No. dan 2370 kilo, 60 No. dan 5630 kilo bo· 
lıin keten ipliği 20·1 ·938 Perşembe günii nat 15 de Top· 
hanede İst. Levazlm amirliği Satmalma Komisyonunda 
kap ıh zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 1 12030 
lirn, iJk teminatı 6851 lıra 50 kuruştur. Şartnamesi 560 
kuruş mukabilind"' Ko .. usyondaıı alınabilir. Nümuneleri 
Koınisyo,dn görült!bilir. isteklilerin kanuni belgeleriyle 
teklif mektuplarını ihale sa ıtinden bir saat evveline ka· 
dur Koıııisyol'a vermeler·. 

Kilis Belediye Reisliğinden: 

Buz fabrikası, m akiraesi ve teferrüatının mubayaa 
ve tesisi açık eksHtmiye çıkaralmıfhr. 

ı - Keşif bedeli 4,000 liradır. 
3- Muvakkat terninat 300 liradır. 
4 Plfin ve keştfleri ıı;tiyenler Belediyede görebilir· 

ler. Eksiltme ve ihale 20.12.937 pazartesi günü saat 15 
te ICiliste belediye encümeninde yapılacaktır. 

Dvlet Demiryolları ve Limanları U. İfletme İdaresinden: 

Muhammen bedeli 5322 lira olan muhtelif şekil ve eb'
atta 4200 adet camglop 22. l 2.937 çarşamba günü saat 
15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki komiıyon ta
rafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmei< istiyenleriıı 399 lira 15 kuruşluk mu
vakkat teminat ve kanunun tayin ttiği vesikaları Ye Res· 
mi gazetenin 7.5.936 G. 3297 veya 1.7 .937 G. 3645 No. 
h nüshasında itıtişar eden tal=matnamc dairesinde alın· 
mış ehliyet vesil·asını muhtevi teklif %arflarını eksiltme 
günü snat 14 te kadar komisyon rei .... liğine vermeleri la

zımdır. 
Bu işe aid şartnameler komisyondan paruıı olarak 

dağıtılmaktadır. 

İzmir 1li Daimi Encümeaindea: 

Nafıa dairHİ için satı alınacak olan 5500 lira muhammen be· 
delli bir ar.ıu:oı 1 S gün miiddetle kapalı ekıiltmeye konulduğuıı· 
dan isteklilerin 2490 uyılı hükamleriae göre hazırlıyacaldarı te· 
ıninatlıtrile birlikte teklif mektuplaranı 16· l 2.937 per,embe ırünü 
aat ınat 11 de il daimi enciimeni başkanlığına v rerek makbuı 
almaları ilan olunur, 

İstanbul Le··azım Amirliği Satınalrna komisyonundan: 

1'\ahrukat Benzin-Makine yaj!lan v. s. 

Çanakkalt1 Mu::;. Mvk. Satınalnıa Komi voııuııcfaıı. 

Ordu hastaneleri içi• 30 bisı kilo yataklık pamuk 17.12.937 
~ cuma günü saat 16 da Tohpanede istaabul levaz m imirliti u· 

tınalma komisyoaunda kapalı z.arfla eksiltmesi yapılacaklar. Tala· 
min bedeli 12.600 lira ilk teminatı 945 liradır. Şartnaıae Ye nü. 

m uneııi komisyonda rarülebilir. 

Çanakkale müstahkem mevki ha tauc5i ihtiyacı ıçırı aı;ık 
eksiltme 2-lO Lin kilo oJuıı .. atın alırmL:11ktır. 

• 
* * 

Muhtelif karfiçe çivisi haacnktır. Bak: Kere1te sütiin•nde 
Çanakl.:.le Müıt. Mevk. Satınalma Ko • ilanına. 
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t 

~ 
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~ak, Zahire, Et ve Sebze: 

Kütahya () Sayılı Jandarma Okul Kormıtaıılığından : 

Çoğu A:n Tahmin edilen fiatı 
Lira k. Kilo Kilo Kuruş Sa. 

1 9,00<ı,oo 190,()(l , 160,000 ıo-9 su 
FranceJa nev·inden birinci ekmek. 

'<üzdc 7.5 , 
Temiııat 

1 1:25 

1- 6 sayılı Jandarma Uk\ıl ihtiyacı içın yukarıda miktarı 
Yaıılı ekmek kapalı zarf u.,ı.ı]i!~ ck~illıneyc konulmuştu. 

2 - Talihler kapalı 1arf mektublarını kanunda yazılı i'artlar 
dahilinde muayyen aatten bir ::aat ~" vel Komi yon Raşkan· 
lığına makbuz mukabilinde te~ıim edegeJ.:ler<lir. 

3- Eksiltme 20.12.937 Pazartesi günü saat 10 da Kütah
Yada J. Okulu Satınalma Komisyenunda yapıla.:aktır. 

İetanbul Levazım Amirliii Satınalrna Komiıyonundaa: 

Harp akademisi SV. grupu hayvanall için :~oo ton yulafa 
l'tlif edilen fiat yüksek. görüldüğünden 10.12.9l7 cuma 
gii11ü saat 1 S.:m da pazarlıkla Tophanede levaımn Amirliği 
~tınalma komiiyom:mda yapılacaktır. Tahmin bedeli on be~ 
hın lira ilk teminatı 1125 liradır. Sartname ve nüıııuueleri k ' • 
Onıi yonda g<irülcbilir. isteklilerin kanuni belgelcrile birlik-

te belli gün ve saaıte ~orni~yooa gelmeleri. 

Ç<Auakkale ı\tii.t. Mevk. Satınalma K•misyenuadan: 

Tümen birlikleri hayvanatınm aman ilı.iya~ı 50 ton Ça· 
~lcanın Hadımköyün 25 ton Çerkesköyün 32 tondu. Ek
;!~.tıne :,uretiyle alıııacaktır. Bunlarııı eksiltmesi Çatalcada 

lttnen Satınalma komi~yonunda 13.12.937 pazartesi gunu 

1ta.ı 14 de yapılacaktır. Şartnamesi komi ·yonrla g<>rülehilir. 

1
tbu. 107 ton aınaııun tutan 1337 lira 50 kuruşhır. lEtekli: 
:~ ılk teminatlariyle birlikte münaka~anın yapılal'a~ı hellı 
~tıu ve :,aatte Türaen :!atınalma koıui~yc.ınuna gelmeleri. 

f ıtaalt•l Ko••ta11hiı Satınalnıa KomisyoJ1uatlan : 

~·· <;ümü~suyu hastanesine 15(X) kilo terey.•ğı vermeyi teah· 
lıt eden üsteııci rıam ve be~alımıa 1 l28 kılo 650 gram le· 

teYağırıa ikalt: günü talibi çıkmadığından ihaJe,i oıı gün M· 

~atılarak açık ek~iltme ile ile <J.12.~X-37 perşembe günü saat 
fı da ihale-.i apılacaktır. Muhammen tutarı 1128 lira 6S 
~ru,tur. ~artm11ue hcr:iin öğleden i\ vel komi~yonda gö
tlilehilir isteklilerin 85 liralık i11' teminat makbuz veya ınek· 
~hlarile beraber ihale ~ünü nk.ti ıııuayeninde Fındıklıda 
0tııutanlık salınalma komisyonunda hazır bulunmalan. 

T ekirdat Aıkeri Satıaalma Komiıyoauadaa: 

, l'i•eain Malkara kı\alarının ihtiyacı bul11nan 150 tea saman 
ı:•lc ekıiltme uıulile yeniden ltlr ay mdddetle münakasa ve iha
d h lronulm•ı, ihale paü 18.12.i7 tarih c•marte.i ılnü ıaat 11 
.,.,.~ Pa2arlıkla yapılacakbr. Beher kiloıuaa (1 kuruı 50 ıantinı) 
"'-•••e• fiai lseriadea teminatı 168 lira 75 kuruıt.r. 

Vize Aıkeri Satınal111a Komiıyoaundaa: 

'1iktarı 
~il. 
~40Qo Saman 
48ftoo 
13Qoo " ,. " 

M. bedeli 
lira 

..000 
1680 
188 

İlk teminatı 
lira 

300 
126 
15 

4'16ıaakaıası 20.12.937 aaat 11, 15, 14 iledir. 
~· \'ize ve civarında bulunan kıt'at için cins, miktar, tah
t~tı bedel ve teminatları yazılı samanlar aşağıdaki ta
,.11erde Vizede Tümen aabnalma komisyonunda açık ek· 
) 

1 
t111e ile saba alınacaktır· Şartnameleri sataoalma komis

cl~~UQda görülebilir. Münakasaya ittirak edeceklerin bil
) tılen rın ve saatte Vizedeki Askeri satmalma Komis· 

0
1lQaa mlracaatları. 

llrnir Levazım Amirliii Satıaalma Komisyonundan : 

~-~· te... Tah•. becl. CiHi Miktarı Şekli 
4I. k. L. K.. kilo 
'Q $ 35 5538 00 Bulıur 42600 kapalı 

1 57 3087 50 Bulıur 14700 •tık 1~•1•.•i i0.12.9a7 pazarteai flai ıaat 15 18 ya kalar. 
~ıh . l~ır Müıt. MeYlci kıtaabnJD yukarıda cins ye miktarları ya· 
-u, •la lsalem bull'ur ib•iyacı biriıi kapalı zarf ~iriıi ele açık elr.
~e ••retile ayrı ayrı •Üaakaaaya koamuttur. 

'-it 
1 
•leleri laizalarıada yazılı tarila ıün •• Hatlarda kıılada iz
•• •znn 6mirliti Htıaal•a kamiıyenuncla yapılacaktır. 

!lhc 
~~)'•• ·-L!L• :.ı-_: 

- -.nnıı •• yaa ...--• 
i)~: Ja..u Girit 

!ZW7:2 

B .. ı~dıiı yer: ARTUN Ba..,..vı 
Gal.bı Billür '°"* No. 10 

MONAKA.SA <iAZET.ESI 
• •• 

Ankara Le•aınm Amirliti Satınalma ~omiıyoaun4an: 
Ankara garni7.on ve barb okulu ihtiyaeı olaD 11 bia kilo 

zeytin tanesine 25.l 1.37 a~ık ekıilme.inde nrileca fi at pahalı 

g6rüldüğünd•n 8.12 37 Hat 14 ele açı { ekıiltmeıi Ankar '1 leva· 
zım imirliti satınalma komiıyol'uada yapılacaktır. 

Mubamrnen bedeli 33IO li ra ilk teminatı 247 lira 58 kuruf· 
tur. Şartnamesi herrün komisyonda rörllir. 

*. Ankara garnizon birlik Vt'! müe11eseleri hayvanat ihtiya· 
cı içia 284400 kilo arpannı kapalı sarfla ekıiltmeıi 20.12.57 uat 
15 de Ankarada levazım imirliği satıaalma ko•iıyonunda yapı· 
lacaktır. 

M•hammen bedeli 11376 lira ilk teminatı 853 lira 20 kuru•· 
hır. Şartaameıi herlJÜa komiıyoada fÖrillür. Teklif mektubları 
H•t 14 e kadar kab•I olunur. 

• • • Harb okulu ihtiyacı olan 12000 kilo karaıbabarın 29.1 J 
37 açık eluiltmesine talih çıkmadığından 9.12.J7 1&at 15 de a
çık ekıiltmHİ Aakara levaaım imirliğı 1&tıaalma komiıyoaunda 
yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 1440 lira ilk temiaatı 108 liradır. ŞartH· 
mesi laerfin komiıyonda rörillr. 

* * * Kırıkkale askeri unat mektepleri ihtiyacı için alınacak o
lan 2000 kilo ııtır eti 10000 kilo ekmek n 6 kalem ıezbe ihale 
tarihleri olan 6-12 9J7 bayrama te1adüf ettij'iaıiea 8· l 2·937 _.. ya. 
p•lacağı ilin olunur. 

Erzurum Aıkert Satıaalaa Komiıyoaundan: 
700000 kilo butday kapalı zarfla eksiltmeye konulıauıtur. 

Tabmi11 ltedeli 367SO lira ilk temiaatı 5512 lira iO kurutbır. Ek
ıil•me1i 20.12.37 pazarteıi günü saat 11 de Erzurumda aıkeri ... 
tıaalma kenaiıyc;nuada yapılacaktır. 

b) M Ü Z A Y E D E L E R ------------ ----- ... ~---------

Erenköy Kız Lisesi Satına1ma Komisyenundan: 

Okulumuzua Mayıı 1938 ıoauna kadar ekmek •e yemek artı· 
tı aylıjı 17 liradan 162 lira ile pazarlıkla arttırmay• konulmuş· 
tur. İıteklileria 24,5 liralık illl kat'i teminat makbuxu ile birlikte 
Biriacikinuaua 8 inci Çarıamba ı-üni 1aat oa bette Kültür Di
rektörlitü bina11ada toplanan Komisyonumuza baş Yurmaları ilin 
olanur. 

Anlcara Levazım Amirliği Satıoalma Komisyenuadan : 

l - Muhafız alayına kaJro faz]a~ı olan 32 lıaş hayvaıı 
ı:t 12.937 saat 15 te Ankara Lv. Amirliği , al malına komiı
yoııuıı<la pazarlıkla satın alınacaktır. 

~- Paıarlıta iştirak edeceklerin evvela Mubafız alayrn
Ja hayvanları ı;jjrmeleri \ e pazarlık için belli gün ve saalta 
komi yona bulunmaları. 

İhracatımız bakımından Suriye 
piyasasının arzettiği imkanlar 

>-rıP• ~ ••• q:.ı ..... ~ 
Türkiye ile Suriye-Lübnan ticari münasebatı ve piyaıa vaıi· 

yetleri hakkı•da alınan tayaaı dikkat bir raporun ihracatcıları· 
mızı ilıileadirebilecek baaı kmmları •tağıda bülila edilmiıtir. 

HüliHda Suriye-Lübaan, daima k11aca Suriye olarak ıı:ikre
dil•ittir. 

Umumi malumat 
Suriyenia ıoa oa ıeaelik ithalib milyon Suriye liruı olarak, 

elotrudaa dotruya yapılan tranıit itbalitı ela dabU olmak üzere, 
töyledir: 

Milyoa Milyon 
Seaeler S. L. Seneler S. L. 
1927 64 1932 49 
urıs 66 1933 47 
um 73 1934 37 

1 938 85 1935 39,5 
19.11 58 1936 39 

İthalltıa matlde ıurubları itibarile biiayHinde 1936 ithalihna 
rare ehemmiyet ııruile •ıatıdaki ruruplar ıelmektedir. 

(Gurapların biza11ndaki rallamlar milyo11 Suriye lirHıdır.) 
Menıucat Ye neıei maddeler 8,5, petrol dahil madeni madde· 

ler (7,37), itlenmit •e mamul madenler (3,43), caalı hayvanlar •e 
mü.tah1alatı l3, 16), nebati, maddeler (2.89), konserve 1alimura, 
itkiler ve tGtün (2.08), tıbbt n ki•yni eezalar (1,86), ••kine n 

cihazlar ( I, 75), nakliye malzemeai ( 1,29), deri, kiHle, klirk ve 
mamulitları ( 1,08), lı:ere.te, mantar •• •a•ulltı (1,02). 

Memleketimiz Suriyenin itballtıada urn dea itibare. ıa e~1 

hemmiyet ıırHı elde etmiıtir• 3, 3, 5, 5, 4, 4, 3, ~ 41:: 1. Mamafi 
1937 iptidaııadaa beri Suriyeye ihraeatımıa tekra....,*ffmat• bq-
lamıfbr. 1" • 'L 

S11riyenia ıon o• ıenelik ihracatı milyon Surı,. lirHı olarak 
ıöyleclir: 

Milyon Milyoa 
Seaeler S. L Seaeler S. L. 
um 2.1 1932 !9 
ıns 27 um il 
ura M.5 1834 15 
1930 31 1935 22 
1131 21 19'6 21 

Baılıca ihracat maddeleri, ehemmiyet ııraıı itibarile, butday, 
arpa, yapatı, zeytiayatı, laam pamuk, y•murta, ipek menıucat 
liınon H pertakaldır. 

Memleketimiz Suriye ibracatıadaa ehemmiyet •ırHı itibarile 
1927 dea beri ıu 11rayı elde etmittir: 5, S, 8, 9, 11, 9, 10, 11, 
10, 10. 

Sayfa 3 
s ::x: fiti :c:m: 

(Suite de la 4emc pagc) 

Paille (Corn. acha\ militaire Berxama) N l 529 
Bles concaueı (Command. i .. t .) No 530 
Plaaches (lnte11dence T opbane) No 530 
Articleı pour laboratoirea (Dir. Vakoufı İst.) No 530 
Ceocas!laıc de blcı (lnteodance Tophane) No 530 
Peawx cıl e 4?hevre rouge et verte (Chemins de fer Etat) No 532 
Paille (Com. achat militaire Brou.1&e) No 533 
Pomnaes et oranııea (Com. achat lycec Galatanray) No 533 
Drapı de lits (Com. Ach. Dir. Hyg. Auiıt. Soc.) No 533 
loıtruments de cbirurgie (Com. Ach. ir. Hyg. Assist. Soc.) 533 
Co11ıtr. etable pour 111outon ( Oir. Ferme Elevege Merinos Kara· 

djabey) No 533 
Repar. d'un pavillon au sanatoriu111 Heybeliada (Dir. HYI'· Aaaiıt. 

Soc.) N. 533 
Beurre fraiı (Com. Adıı. lntend. Marine K.pacha) N. 533 
Viaade de boeuf (Com. Ach. Place Forte Tchanakkale) No 535 
Boiı (Div. Mani.a) No 536 

Orge (Com. Ach. Milit. Isparta) No 538 
Jaquttes en peaux (Mun. lst.) No 538 
• Coque d'un remorqueur (lntend. Marioe K.pacba) No 540 
Coke indigene (Vil. Tekirdagh) No 540 
ConcuHge de bles (lntend. Tophane) N. 542 
* ArticlH tela que tİSIUI de coton et laine, plaquea de pamo

phone ete. (Oir. Ventes Douaneı lst.) N• ~42 
Pommes de terre (lntend. Ankara) N. 543 
* Morce.ux de pııin et reste de repaa (Com. Ac. Lyde Erenkeuy) 

N. 543 

•= ?'!!!2!!!!11 !!I :uz gn-=. • ' r rrra 's 1 

Suriye Hükumeti, manda yauıı mucibi11ce, Milletler Cemiyc
tin.e dahil olan memleketlere "en ziyade müsaadeye mazhar millet 
muamelesi yapmata, yani uga1i tarife üzeriaden ruim,, almağa 
mecburüur. Memleketimiz de Milletler Cemiyetine dahil olmak 
itibarile bu hükümden istifade etmektedir. Bundan iki ay evvel 
geçen sene Fransa, Suriye ve Lübnan arasında imzalanan anlat· 
malarıa tatbikatile alakadar meseleleri tetkik etmek ü:ı.ere Lüb
nanda yapılan toplantıda Suriye ile Lübnan arasındaki ekonomik 
ınenfaatların ayrılm&1ına ve bu meyanda gümrüklerin tefrikine 
karar verilmişti. Bu husuıta bir çok teknik müşkilat ile kartıla

şılaıış olup henüz kat'i bir karar alınamamıştır. 
Halen Suriye ile ticaretimizde imtiyazlı olan mallarımız başta 

canlı hayvanlar olmak üzere kömür, kestane, ceviz, fındık, ve iyi 
bir tefkilit yapıldıiı takdirde kcreıte ve bilhassa sert ağ•çlardır. 
Bunlardan canlı hayvanlara aid malumat aıatıda ayrı bir kmmcıla 
verilmi4tir. 

Suriye piyasası memleketimiz için, yakın bir istikbalde dahili 
ihtiyaçtan fazla iıtihsalde bulunabildiğimiz takdirde, menıucat ibra· 
cah bakımından müıait imkanlar arz edebilecek bir va:ı.iyettedir. 

1 Halen Suriyede pamuklu mensucat \'f! bilhassa basma piyasasında 
Japonya hakimdir. Suriye ucuz mal çel..en açık bir pazar olmak 
itibarile bu hal pek tabiidir. Mamafi son zamanlarda Japon mal
ları uak şarktaki hadiseler delayısile yüzde 30-40 fırlamıştır. 

Suriye yine yakın bir istikbalde memleketimiz için İflenmemit ve 
ı itlenmit made11 cevherleri ve mamülitı için de müıait bir mahreç 

olabilecektir. 
Son senelerde Suriyeye ihracatımız111 aı.almıf olması baılıca 

üç sebeble kabili i.ıahtır. 

1- Kliring memleketlerine satışlarımızdan dolayı mahıulleri· 
miz:ia açık \'e serbeıt rekabetin aximi derecede c.ıri olduğu Suriye 
pazarına pahalı gelmeıi . 

2- Suriye ve Lübnan'da iştira kuvvetinin gittikçe zayıflaması. 
3- Suriye lira11nın bağlı bulunduğu Franıız Frangının düşmesi. 
Bu ıonuncu amil, yalnız meınleketimi:ıdea vaki ithalit üzerinde 

detil, belki Suriyenin uaıumi ticareti üzerinde de zaman uman 
menfi teıirler yapmaktan hali kalmamaktadır. 

Bununla beraber yukarıda sayılan amillere rağmen 1937 ain ilk 
altı ayında Suriyeye olan ibracetımn: geçen iki senenin ayni dev· 
resine niıbetle ehemmiyetli ıurette ar\ınışdır. 

, 

(Devamı var) 

"DEVRİM '' 
Tercüme Bürosu 

Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil
hassa münakasa ve müzayedelere müte.allik şartna· 
melerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyat:ıar gayet mütedildir 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılır 

Adreı: Galata, Perşembe Pazan, Yoğurtçu Han, N. 3-4 
Tele fon : 49442 

~l ::::x:::: 
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İstanbul İrad ve Enılak Sahibleri Birliğinin Orgamdır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adreı: Galata, Pertembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 1 

Telefon: 49442 
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Objet de l' 04djudication d'adiudicat eatlınatif Proviıoire Cahier des CharKe• Jours Heure 
-~ -------------

A) Adjudications au Rabats 
Conslructıon-Reparation- Tra•. Publics·Materiel de Construction-Cartegraphie 

Construction fossea en beton arme pour la cana Publiquc '57 71 Com. Ach . Briıade Edirne 
lisaıion des pavillonı du regiment Suloghlou. 

Construction fossc septique aveo couvercles en 
beton arme. 

Reparation bitiment 37eme ecole Beykoz. 

" ,, 12i:me ecole Beyo2'1ılou. 
,. ,, maire Kadikeuy. 

Construction batiment ecolc Primairc a Aksaray 
(cah. eh. P, 17.lJ. 

Reparation batirnent ecole Fetekcuy a Silivri. 
,. depôt de poudre a Bostandji (aj.). 

Trav.:ıux de nivellement ~ la place d'aviation n 

Kutahia (cah . eh P. 348) (4i . ). 
Travaux de nivellement et censtruction murs d'ap· 

pui au jard;n du laboratoire Etlik 

" 

Gre a 2're 

" ,, 
Pli cach 

Publique 

PJi ı:ach 

Publique 

957 -

193 64 

J66 
220 57 

34654 -

1638 09 

69529 30 

8220 -

72 ~em . Aclı Mililaire Vize~ 

Com. Peruı. Municipalite lstanbul 
Oir. Eeonom. .. " 

idem 

" 
2599 05 .. 

122 85 " 
Dir. Monopoles lialik:escr 

4716 -47 Coaa. Aclı. Mırı . O f. Nat. Ankara 

~16 50 Vilayet Ankara 

Reparation hôpital Regional lzmir. ,, 867 85 ,, lxmir 
Ri-paration ecole deı Arts Edirne ,, 303 Oir. Travaux Pııhlics Ediıne 
Construction fosse septique pour trois vespasienncs 215 - Com. Ach , Militairt' Tekirdagh . 
Produits C~imiaıı,es et Pharmaceuti9,ucs - lnstruments Sanitaires - F o~?ture pour J:'l~!taux 

L 'adjudıcd.ion concemant l'achat du film Roentgen Vilayet ltchel 
19our hôpital Regional a ete ajourn e. 

Medicamenta pour l'hôpital de la ville Isparta 
Articla. sanitaires: 96 lots 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs 

Puhlique 

" 

----------------------
Toile pour pyjama1 : 77996 m. 
Toile Bafüte : 134200 m. 

• Pli cach 

" 

225Q -

17159 12 
4S312 -

Toile blanche : 17500 m. (aj.}. 

Electricite-Gaz-Chauffage 

Grf' a gre 

Central ( lnstallation et M. te.ıel) 

Article~ electriques 
Reparatioıa chauffage cerılral e t changeıııent du 

chaudron (cah. eh. P. '25). 

Boiı de Construclion, Planches Poteavx ete. 

Pııblique 

Gre iı gre 
2030 -
4999 10 

168 75 

1216 93 
3623 <CO 
525 -

152 25 
:li 4 9:~ 

Vilayet l'lparta 
Com. Ach . Min. DM. Nat. Ank . 

Com. Acb. lntend. isi. Tophını'• 

" 
Dir. Gen. Cartographie Ankara 

Municipalit!• Oiaı bekir 
Mtnistf.rt: T rav. Publicı 

19-12-37 

'22-1 '2-37 

8-12-37 

S-1'.l-37 
8-1'2-37 

20-1'2-37 

17-12-37 
ll· 12-37 
22-12-37 

'20-12-37 

?0-12-37 
16-12 37 
18-12-37 

] 3-141-37 
18-1-38 

21-n-37 
21-12-]7 
16-12-37 

Q-12-37 
8-12-'H 

Charpente de div. dim . 803 - Coa. Ach. Place Forte Tchanaldtale 9-l'l-37 

10 

15 

14 

14 
14 
15 

l ":! 
10 -
11 

15 -

11 
15 
15 

16 
11 

15 -
15 30 
J.1 

10 -
15 -

16 -

Transport- Cbargement Dechargem~nt 

Tru~port d' articleı mooopolises de Sin dirgue n la 
statiou de cheminı de fer : 100 t. 

Publique Dir. Monopoles Balikeser .!O jours a partir dıJ 1-12-37 

Transport d'article~ monopolisea de Riraditch a la 
statioa. de chcmins de fer Balikeser : 10 t. 

Chargement et decharrement de charbon pcndant 
! an : 46000 t. 

Chargement et dechargement de charbon aux ba
teaux peadant 1 an . 

Charre•ent et decharıement de chupente et 
charboa. 

Combustible - Carburan!:- Huiles 

Boiı: 240 t. 
Charbon lirnite : 132 t . (aj .). 
Se111i·coke indirene : 300 t. ( aj.) 
Divers 

Fil de chanvre en bobine N. 16 : 1750 kilo!;- N. 
18 : 735 kilos- N. 25 : 2370 kiloı- N 60: 5630 
kilos {cah. eh . P. 560). 

Bouchonı 20x25 dim. : 10000000 p. 
Coton pour lit : 30 t. 
Clebeı en vitre : 4200 p. 
Mach;ne accesıoire aiıasi que l'in1tallAtion pour fa

brique de ılaee 
Arreıeuae : 1 p. 
Divon clous 

Provisions 

Viande de boeuf : 2 tonnt:s· Paiıı: 10 tonneıı- l.e
rumea: 6 lots (aj .). 

Ble.s: 70i t 

Paille 150 t. (aj ). 

" 24 " 
" 48 • 

" 15 " 
Olives: 11 t. (aj.). 
Orre : 284,'4 t. 
Bles concuıes: 42,6 t. 

" .. : 24,7 " 

B) Adiudications a la sureochere 
Bidons de benzine vides : 641 p.- Ch:ımbre a air: 

H p. 
Charbon de boiı et bois .&e aapin 

" 

Pli cach 

Publique 

" 

Publiquo 3600 -

" 
Gre a rre 8355 -

Pli cach 

Gr~ a. rre 
Plı cach 

" 
Publique 

Pli cach 
Gre a rre 

,, 

Pli caclı 
Gre a ırc 
Publique 

.. 
" 
" Pli cach 
,, 

Publique 

Pt1blique 

" 

111030 

12600 
5322 -
4WOO 

5500 

36750 -

.. 080 
1680 

188 
330i 

11376 -
5538 
3087 50 

840 

270 -

626 63 

6851 50 

945 -
399 15 
300 -

36 

5512 50 
16& 
300 
126 -

JS -
247 50 
853 20 
.. ıs 35 
231 57 

" " 
1 Exploit. Ch. Fer E.tat H pacha 21-12-37 

Exploıtation du Port lzmir 20·12-37 

" 17-12 37 

Com. Ach. Place Forte Tchanalckale 17-12-37 
,, • Militaire Tekirdagh 18-12-37 

Com. Ach. lnte"daacc Ankara 10-12-37 

Com. Ach . lnteod. Ist. Tophant: 

Coa. Ach. Econ. Monop. K.taehe 
C1Jm. Acb . lntend. lıt. Tophaoi
J-r. Exp. Ch. de fer E.tat H. pacha 
Munioipalite Kiliı 

20-1-'8 

:24'-l ·31 
17-12-37 
'l"-12-37 
20-j2-37 

Vil.yet lzaıir 16-12-37 
Com. Ach. P'lace Forte T cha nakkale 9-12-37 

Cea. Ach . latenliance Ankara 

Coa. Aciı. Mllit. E.rzerou• 
,, T ekirdarb 

Vize 

.. " 
• • 

Coa. Aoa. lntend Aaltara 

• ,, b:mir 

.. .. 

Miaisti-re Economie 

Directioa f oreta lı•ir 

8-12-37 

20-12-';',7 
18-12-37 
20-12 37 
20-12 37 
20-12-37 

8-12-37 
20-12-37 
20-1~-37 

20-12-37 

17-12-37 

13-12-37 

.. 
15 

15 

15 

16 -
12 -
15 

15 -

15 
16 -
15 
15 

11 
16 -

1 1 
J 1 
17 
15 
14 
1 .. 
15 
11 
15 

10 

10 

ti 

Sah 7.12.Q37 
V aren n lokomotif verenler ile muhtelif kri&.o (0.1). Yol A•k·) 
Elektrik malzemesi (Aak. Fab. U. Müd.) No 500 
Bahçeli evler ~ahalleainde i1&le edilecek su teai1at (Nafia Vek·) 
aursa pirinci (bt. Erk,.k öiret ok. SAK) No 529 
Lacinrt kuma, ve ıarı postal (fzmir Liae orta okul SAK) ptlo 
Cibali tütün fabrikası etrafında trotuvarla binanı• barici 

•a işi (İnhi1arlar U. Müd.) No 530 
Mutlada karabnrut deposu İnfa11 (İnhisarlar U. Mü.I.) No 5Jl 
Patates (Kırklareli Tümeni) rı.o 531 
Ocılun (İzmir Lu.) No 535 
~etonarme umumi hela inşası (Suıı(ırhk Beled.) No S3i . 
lzmi.r tayyare alayının içme- ıuyu için yaptırılacak ıe•d•J 

(lımir Lvz.) No 540 
~ohut ve mercimek (Tophane Lvz.) No 541 
lılihiyede gümrük memur evleri inşası (Gu:ianteb Nafia Mid.) 
Kaymak ve tereyağ (Haydarpaşa Liıeai) No 542 
Kuru ot (Tophane Lvz.) No 542 
Sade yat (İzmir Lvz.) No 542 

Çarşamba 8. 12.937 

Emayit (MMV) N. 500 

Mustafa Kemalpaşa Kuabuı elektrilıı: teıiutı 
şa Belediyeai.} N. 523 , 

Molena makinelerine ait zincir, çelik 1&Ç vı ( İnh . Um. Müd.)~ 
Sı;ır eti ve sebze {Marmara UHübahri Komut.) N. 529 
Beyaz ve ka,ar peyniri (İıt. Liıeler SAK..) N. 529 
Zeytin yarı (Toph. Levazım) N. 529 
Samn (Berıama Aık. SAK.) N. 529 
Bulıur. (lata.bul komutanlığı) N. 536 
Talata ve )ita (Tophane Lvz. ) N. 530 
laboratuvar ecza ve alitı dıt. Vakıflar Dir. ) N. ~38 
Batday kırdırılmuı (Tophane Ln.) N. 530 
Keçi derisi (Devlet Demiycl.) N. 532 
Saman (Bur.ı.a Askeri Sak.) N. 533 
Elma, portokal ve mandalina (Galatasaray LiaHİ Sak.) N. ~ 
Yatak çarşafı ve nevresim (lıt. Sıhhi Müaueıeler. Sak.) N. ~ 
Cerrahi aiat (ist. Sıhhi Musseaeler SAK.) aJ3 
Koyun atılı ioşaatı (Karacabey Merinoı Yetittirnae çift.) N• 
Herbeliada sanatoryomu birinci pavyonunda yapılacak t• 

(lıt. Sihh. Müeueaeler SAKI 5.l3 
Sade yağ (Deniz Lvz. SAK) 533 
Sıtır eti (Çanak. Mst. Mvk. N. 535 
Odun (Maoi1& Tümeni) 536 
Arpa (İıparta Ask. SAK) N. 638 
Deri ceket (iıt. Bclediyui) N. 538 
* Remorkör teknesi (Deniz Lvz. SAK) N. 540 
Yerli maden kömürü (T elcirdat Vil.) 540 
Buğday kırdırılmuı (Topbane Lu.) N. 542 
• Hurda demirbaş efya (İst. GümrYj'i Batmüd.) N. 542 
Patate1 (Ank. Lvz.) .\:. 543 
• lkmek ve yemek artığı (Eredköy Kız Uıeti SAK) .,~ 5'3 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Ha111iş : "No." işareti ilanı havi gazetemizin say111nı 

Mardi 7-12·937 

Verins et crics pour locomotive et warons (Ca. 
Articles electriques (Fahr. Milit.Aıık.) N. 502 
lnstal. d 'eau :ıux •aiıons du quartier Bahtc~eli (Miıı . Tra~· 

N. 527 
Riz (Com . Acb. Ecole Normale lıt., N. 529 
Etoffe et cllausıurea (Com. Ach. E.c. Second. et 
Conılr. trflttoir pr~s la fabrique de Ojiball (Dar. 

N. 530 

Conıtr. depôt de poudre noire a Moug~la (Dir Gen. Menop.) ~ 
Pommes de terre (Oiv. Kirklarelı) N. 531 
Boiı (Intcnd. lzmir) N. 535 
Conıtr. vespuienne en beton armc (Mun. Sousirirlik) N. 5:Jb 
Trav.:-ux de sondage pour adduction d'eau (lntencl. lzmir) N. ' 
Poiı chiche et lentillea (lntend. Tophane) N. 541 
Constr. maiıonı pour fonctioıanairea de la douane a lılahiyi 

Trav. Publics a Guianteb) N. 541 
Beıarre et ereme (Lycee H.pacha) N. 542 
Foin (lntend . Tophane) N. 542 
Beurre fraiı (lntendance lamir) N. 5'12 

Mercredi 8- ı 2.g37 

Emaillite (Miniıtere Def. Nat. Aak.) No 500 
İnıtallatioa elecıtrique au ltourr Muıtafa Kemalpacha (Mu•İ'i 

Mouıtafa Keıaalpacha) No 523 
Cbainu et bandeı d'acier pour machinH Moh11 (Dir. G~-· 

nopolea) No 528 
Viande .le boeuf et leıumea {Commaad. Naval Marmara) rı'' 
Fremare blanc et Kach•r (Com. aclıaat Lyeie İlt.) No -
Huile d'eliYH (Intendance Tophane) No 529 

(Lire la s11ite .. 1me pare) 


