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ABONE ŞARTLARI: ee 
Türkiye icin Kuruş 

3 A YLIGI .150 
6 ,, 850 

12 .. 1500 
F.cnebi memleketler için 

12 ayh~ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma
yan tediyat makbul detildir. 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 
lntaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Temizlik hanında yaptırılacak ilavei inşaat 
lktiaad Vele. 1 ci bodrum katı pencerelerine jalozi 

kapaklan ;şi (şart. 3 kr) 
lzmir Mst. Mvk. komisyonunca gösterilecek yerde 

12231 m. uzunluğunda telefon hath inşası 
Üsküdar 23 üncü mekt. bahçesinde bela inş. (temd) 
B:ılıkesir hükOmet c:ıd. dükkanları inşntıı (temd) 
Bol Vıl. hastnneRİ inşaata (şart. 270 kr) (temd) 
Fen tatbikat okulunun mutbah ocaklannın maden 

kömürü yakabilecek bir hale konulması (temd) 
Piyade atış okulu 1;,caklarının tamiri (temd) 

aç. ekı. 4897 21 
paz. 1299 48 

kapah z. 16511 84 

aç. eks. 

kapalı z. 
paz. 

" 

3500 -
13347 28 
54010 70 

224 21 

780 83 

İliç.lar, Klinik ve İspençiyari alit. Hastane Lev. 

Alatı cerrahıye: 81 kalem 
Eczayı tıbbiye: 188 kalem 

330 -
1066 

_!lektrMt-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Sahra kablosu: 30000 m. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaıır v. s. 

Cizme: 85 çift 
Astarlıic bez haki: 13090 m. • kurşuni: 12600 m. 

ka:-alı z. 2145 -

aç. eks. 400 -
kapalı z. 8361 50 

Mobilya, ve ve büro eşyası, Muşamba-Hah vs. 

Yazı masası camla: 10 ad. - yazı masası camsıı.: 3 
ad • dakt lo maaaıı: 5 ad. • baslLüllü koltuk: 1 
ad - d6aer koltuk: 3 ad. • .. bit keltuk: 7 ad. 
sandalya: 42 ad. • i•torlu do•ya dolaba: 10 ad. • 
etajer: 2 ad. - kristal cam: 3 ad. - mavi maroken 
sandalya: 6 ad.·perde takım: 1 ad. içtima masası: 
1 ad mustatil masa: 2 ad. 

Matbaa itleri·K ırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Ordu ibtiyacı için taş buımile nota: 8000 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaglan v. s. 

liürgen: 35 t. • tahta parçası: 10 t. 
Sömikok kömürü: 210 t. 
linyit tat köm&rü: 30 t. - meıe kömürü: 20 t. • 
meıe odunu: 3 t. • çıra: 300 k. 

Benzin: 460 teneke • valvalin: 5 teneke • vaku• 
yatı: 6 teneke 

Tuvenan maden kömürü: W0-2SO t. 

Müteferrik 

Demir boru ve teferruatı 
Ekmek torbası: 80 ad. 
Üniversite mrk. fakiiltelerile mGıtemilitına soba ko· 

nulup tamir edilecek ve boru alsnacak 
Sakar kazan büyük: 00 ad. • küçük: 100 ad. • ka· 

pakla bakraç: 200 ad.-balur karavana: 2000 ad. (temd) 

Erzak, Zahire, Et. Sebze v. s. 

Cezaevi için ekmek ekmek ihtiyacı (1 senelik) 
Un: 90 t. 
Sttır eti: 110 t. 
Fasulye: 120 t. (te•d) 
Ua: 125 t. (temd) 
Sıfır eti: 150 t. 
kayseri mala yonca tohumu: 2500 k. 
8ulrur: 50 t. 
Pirinç: 25 t. 
l<uru fasulye: 40 t. 
Sade yat: 20 t. 
Zeytinyata: 10 t. 
Saban: 15 t. 
Sade yat: 14 t. (temd) 

_. b) Müzayedeler 

Tavukçuluk eastitiislade herriin çıkacak palük yu· 
IDurtalar (27.10.37 tar. 31.5.38) 

~aviçe, iskarta çul, kitıt v.s. 
l\.Öhae eıya: 94 kalem 
Sö11•üı kömür: 1000 k. 
Ua fabrikası binası 2 metör ve Simenı elektrik .. ki· 

••leri 

aç. eks. 2554 -

paz. 

aç. eks. 
kapah z. 
aç. eb. 

" 

60 -

1040 
5775 

1145 40 

6747 55 
aç. ek.. beh. 2 -
pu. 

" 

kapalı z. 

" 
" 

paa. 

• 
kapalı z. 

• 
" ,, 

" 
" 
" 
" 

aç. ek•. 

paa. 

aç. art. 

25860 -

12150 -
22000 -

15750 -
25500 -

1750 -
6250 -
6000 -
6000 -

18800 -
7000 -
6300 -
3480 -

pu. 50 -
paz. k. O 91 
kapab z. 

367 29 
97 46 

1238 39 

262 50 

3951 
16 82 

5H 60 

25 
80 -

161 -

105 -
627 12 

191 55 

4 50 

78 -
433 12 
169 50 

80-

506-
12 -
50 -

1939 50 

1997 28 
192 25 

1650 -

1181 25 
1912 50 

468 75 
450 -
450 -

1410 -
525 -
472 50 
262 -

122 06 

7 so 
o 75 

3840 -

Müracaat yeri 

Ankara Belediyesi 
Nafıa Vele. 

İzmir Lvz. SAK 

lıtanbul Belediyesi 
Balıkesir Evkaf Müd. 
Bolu Nafıa Müd. 
Tophan Lvz. SAK 

" 

Kır~lareli Val. 

" 

Gün 

26-10-37 
18·10-37 

1-11-37 

18-10-37 
1-10-37 itib. 

26-10-37 
19-10-37 

19-10-37 

26-10-37 
26-10-37 

Gümr. Muh. G K. lst. SAK 28·10-37 

Ankara Beled. 
Tophane Lvz. SAK 

littiaat Vek. 

Teplaane Lvz. SAK 

Ankara Beled. 

" ,. Cezaevi Oir. 

Samsun Vil. 

Yedikule Ermeni Hast. 

Ankara B~lect. 
Harta Gen. Oir. 
lst. Ünivers. AEK 

Tophane Lvz. SAK 

20-10-37 
2-11-37 

25-10-37 

19-10-37 

26-10-37 
26-10·37 

27-10-37 

25-10-37 

14-10-37 

26-10-37 
27-10-37 
18-10-37 

18-10-37 

Konya C. Müddeium. 26~ 10-37 
Bahkesir Aılr.. SAK 25-10-37 
S.vu Tüm. SAK 28-10-37 
Aıılr.. Lvz. ,, 8-11·37 
Viranşehir Aak. SAK 20-10-37 
Sankamıt ,, • 22-10-37 
Bandırma Merin. Yet. Çftl. 1-11-37 
Marmara Üssüb. Ko•ut. 2-11-37 

• 
" 
• 
" 
• 

To"• Lvs. SAK 

Tavukç. Enıt. Oir. 

2-11-37 
2-11-37 
4-11-37 
4-11-37 
4·11-37 

18-18-37 

2•10-37 

Samsun lnla. Tüt. Fab. M. 18·10-37 
lst. Vaid. Oir. lS-10·37 
Tophane Lvz. SAk 18-10-37 
Midyat Malmüd. 1·11-37 

Saat 

10 30 
15 -

16 30 

14 -
1 ay 

15 -
15 -

14 30 

16 -
16 30 

11 -

10 30 
15 -

10 -

14 -

10 30 
11 -
15 -

10 -

11 -
10 
16 -

l4 30 

14 -
10 30 
11 -

11 -
15 -
11 -
14 30 
16 30 
11 -
14 30 
16 30 
15 30 

10 -

14 -
15 -
15 -
11 -

a 
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İDAREHANE: 
Y o§"urtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde l'Örüşülur 

Telrr.: lst. MÔNAKASA 
T el•fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

MÜNAKASALAR 

inşaat· Tamirat·Nafla işleri ve Malzemesi- Harita 

Ankara Belediyesinden: 
Temizlik hanında yapbrılacak ilivei inıaat 15 ı&n 

müddetle açık eksiltmeye konınuıtur. 
Keıif bedeli 4897,21 liradır. 
Muvakkat teminab i67,29 liradır. 
K~şi~ame ve. ıartnamesini görmek isteyenlerin herfİİll 

y~zı ışlerı kalemıne ve. isteklilerin de 26.10.937 salı gü· 
nu saat 10,30 da beledıye encümenine müracaatları. 

Nafia Veklletinden : 
Eksiltmeye konulan it : lktiaad vekaleti birinci ltodrum 

kab pencerelerine jalozi kapaklan işidir. 
Keşif bedeli: 1299 lira .t8 kuruştur. 
2- Eksiltme 18.10.937 pazartesi günü saat 15 de 

nafia vekaleti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında 
pazarlık usuliyle yapalacaktır: 

3- Eksiltme şartnamesi Ye buna milteferri eYrak 3 
kuruş bedel mukabilinde yapı işleri umum mildürlilğiia· 
den alınabilir. 

4- Eksiltmeye rirebilmek isteklilerin f11, 46 lira 
muvakkat teminat vermesi ve yapı işlerinde• ahnmq bu· 
sui vuika ibraz etmesi IAzımdır. 

lstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 3500 lira olan Üsküdar 23 &neli melde· 

~inin bab~e~iae yapılacak beli açık eksiltmeye konulmuı 
ıaede belb ıbale gününde ıiren bulunmadığından eksiltme 
18. 10.937 pazartesi güniine azablmıthr. Keıif enaldle 
faria .. eai levuam Mlldlrll;tnde •irilleltilir. lateldiler 
2490 N. la kanunda yazıla veaikadaa baıka Nana Mldlr
Uiğlnden alacaklan Fen elaliyet Yuikaıile 2D'l lira 50 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yakan
da yazılı ıünde aaat 14 de Daimi enclmeade bulama· 
lıdırlar. 

İzmir Levazım Amirliği Sahnalma Komiıyonandaa: 
lsmir mllıtabkem mevki komisyonunca paterilecek 

yerde 16511 lira 84 kurut bedeli k .. ifli 12231 metre 
uzunluiuada telefon battı inıaıı kapalı zarf uıulile mli
nakasaya konulmuıtur, İbaleai 1.11.937 pazartesi fllall 
saat 16,30 da lımir levazım Amirliği sabnalma komiayo
nunda yapılacaktır. Teminata mu•akkate akçası 1238 lira 
ag kuruıtur. Şartname ve keşifnameleri hergtin 10 dan 
12 ye kadar ve 15 ten 18 e kadar kqlada lllf&at komia· 
yoounda görülebilir. lıtekliler Ticaret oduındu kayıtlı 
olduklanna dair veıika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iftirak edecekler 2490 aayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve ıartnamesinde yazılı Yeıikalarile 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evvel komiıyona vermit bulunmaları. 

Bahkesir Evkaf Mildilrlüğllnden: 
Balıkesir Hüklimet catldeıinde ~vkafa ait ar1a llze

rine zemin kat dllkkinlar birinci kat vakıflar miidirllil 
dairesi ve ikinci kat ikametgilı binaıı olmak bere Ye 
13,347 lira 28 kunıt bedel mubammenli yeniden yapbrı· 
lacak intaabn ihale giln& olan 1.10.937 cuma gOnO iı
tekli bulunmadığından bir ay zarfında çıkacak isteklisiae 
verilmek üzere pazarlıia bırakılmıtbr. lıtekli bulunanla· 
rm Balıkeıir vakıflar mtld&rllğüne mtlracaatları. 

Bolu Nafıa Mldlrlilğilnden: 
Eksiltmeye konulan it: Bolu viliyeti Daimi Eac&meu 

kararile 6.10 937 tarihinden itibaren 20 ılhı mllddetle 
tekrar eksiltmeye konulan Bolu Viliyeti butane binua. 
Keıif bedeli 54010 lira 70 kuruıtur. 

2- Bu ite aid ıartnamelv ve eYrak ıualarclır • 
A- Eksiltme ıartnameai 
8- Muavele projui 
C- Baymdırlık itleri genel ıartaamui 
D- Hastane ltiııuı11a dair femıi Ye Ja.....ı baame 
E - K eıif laullsası, ailıilei fiat, muabat ce eri 
F- H•••I ve mali f&rlname, elektrik tuiaab ketfi 

elektrik luisab laaklu11da umumi '-81 prha-e 
C- Preje. 
l.JJ.-ler bu ..... meleri ve enala •aireyi Belu Na

fıa l\lllrltljlade 1 lira 70 kunat mukabiliade alaltilirler. 
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3- Eksillme 26·J0.937 tarihinin salı giiaü saat 16 te 
Boluda hükumet binasında Daimi encümen Daimi salo· 
aunda bedel haddi layık görüldüğü takdirde ihalesi yapı
lacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ıçın isteklinin 3951 lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi- 1 

kaları haiz olup göstermesi lazımdır. 1 

1 - Ticaret odasında kayidli bulanduğuna dair 1 esika J 

2- isteklilerin Nafıa Vekaletinden verilmit 937 tarih
li ehliyet vesikasını haiz olmaları. 

6- Teklifi mektubları yukarıda üçüncü maddede ya
zılı aaatten bir saat evveline kadar Bolu daimi Encftmen 
Dairesine getirilerek eksiltme Komisyonu reisliğine mak
huz mukabilinde verilecektir. Posta ile gödderilecek mek· 
tubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış ol· 
ması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

htanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyo••ndan: 

Fen tatbikat okulunun m'Jtbah ocaklarının maden 
kömürü yakabilecek bir hale konulmasına pazarlıkla talip 
çıkmadıjıntlan 19. 10.937 salı ~ünü saat onda Tophanede 
istanbal levazım amirliği satınalma komisyonunda yeni
den pazarlıia konulmuıtur. Keşif bedeli 224 lira 21 ku· 
ruıtur. İlk teminatı 16 lira 82 kuruştur. Keşif ve şartna· 
mesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika· 
larile beraber belli saatta komisyona gelmeleri· 

• *., Maltepe Piyade ataş okulu ocak)armın tamirine 
talip çlkmadığından 19.10.937 salı günü saat 14,30 da 
Tophanede İstanbul levazım amirliği 11atınalma komiıyo· 
nunda yeniden pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Keşif 

bedeli 780 lira 83 kuruıtur. İlk teminatı 58 Ura 60 ku· 
ruştur. Şartname ve keşfi komisyonda görülebilir. Aranı
lan evıafı haiz elan isteklilerin belli saatte komisyona 
ıelmeleri. 

lfaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 
Kırklareli Valiliğinden : 

Cinsi Kalem Muham· Teminatı ihalesi 
men B. 

Lira Lira 
Alitı cerrahiye 81 330 25 26.10.937 Sah s.16 
Eczayı tal.biye 188 1066 80 • ,, ,, 16.5 

Kırklareli Memleket hastanesi ihtiyacı için cins ve 
miktarları şartnamelerinde yazılı alatı cerrahiye ve ec· 
zayı tıbbiye ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 
şartnamelerini görmek ve eksiltmiye girmek üzere ilk 
teminat makbuz veya mektubile hizalarında gösterilen 
iÜn ve saatlerde Kırklareli Daimi Encüınenine müracaat· 
leri ilan oluaur. 

t:icktrik, Havagazı, Kalerifer Tesisat ve Malzeme 
Gümrlk Muhafaza Genel Komutanlıtı İstanbul Sabnalma 

Komiıyonundan: 

Gümrük Muhafaza Ortüdü için 30000 metre Bobine 1arılı 
ağır Hhra kabloıuaun 28-10-937 perıembe günü Hat 11 de ka· 
pah zarfla ekıiltmeai yapılacakbr. 

Taaınlenaa tutarı 2145 liradır. 
Şartname ve eV1af komisyondadır. Görülebilir. 
lıteklilerin ilk teminat olarak 161 liralık \'ezne makbuzu ..eya 

banka mektupları ve kanwni veıikalarile birlikte teklif mektup
larını ekıiltme saatinden bir ıaat evveliae kadar Galatada eıki 

ltlıalat Gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhaae M•lzemeli 
Yedikule Ermeni Hastanesinden: 

Ordu ihtiyacı için taş basmaıiyle 8000 adet nota 
19.10.937 salı günü saat 14 de Tophanede İıtanbul Le
vazım amirliği satın alma komisyonunda pazarlıkla alına
caktır. Tahmin bedeli 60 liradır. ilk teminatı 4 lira 50 
kuruştur. Numanesi komisyonda görülebilir. isteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

• • • 
4000 adet Ankara Telefon rehberinin tab ve teclidi. 

Bak: lst. Telefon Direkt. ilanlarına. 

Mensucmt-t:lbise·Kundura-Çarnaşır v .s. 
Ankara Belediyesinden: 

itfaiye memur ve mürettebatı için alınacak 85 çift ciz· 
me 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 140Q. liradır. 
Muvakkat teminat 105 liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin berrün yazı itleri 

kale•ine ve isteklilerin de 26.10.937 salı günü 1aat 10 
ltuçukta belediye encümenine müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Okullar içio 13090 metre haki ve 12600 metre kur

şuni aatarlık bez a. l 1.937 sah giioü saat 15 de tophanede 
lıtanbul le•azım amirliği satınalma komiıyoounda kapalı 1 

zarfla ekailtmeıi yapılacaktar. Tabmio hedefi 8361 buıuk J 

MÜNAKASA GAZETESi 

liradır. ilk teminatı 627 lira 12 kuruştur. Şartname ve 
nümunesi Komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni ve· 
sikalarile beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir 
ıaat evvel komisyona vermeleri. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v .s. 

iktiıat Vekaletinden: 

1- Vekiletimiz it daireıi için adet ye eV1afı aşaiıda yazılı 

16 kalem mefruşat satın alınacaktır. 
2- Muhamme• kıymeti 2554 lira olup muvakkat teminat 

191,55 liradır. 
3- ihale 25.10.37 tarihine raıtlıyan pazarte1i günü 1aat 10 

da levazım müdürlütünde: toplanacak komiıyonda ihale edilecek
tir. 

4 - lıteklilerin bu işe aid şartnameyi görmek ve yüzde 7 ,5 
muvakkat paraaını yabrınak üzere levazım müdürlüğüne müra
caatları ilin olunur. 

Liıte 

Adet 
5 
4 
3 
1 
5 
1 
3 
7 

42 
10 
2 
3 
6 
1 
1 
2 

16 

Cinıi 
Yazı maaası camlı (85x 185) 

,, ,, ,, (80Xl50) 
,, ,, camıız (70 X 125) 
,, ,, camlı (80X 140) 

daktilo ,, (55 X 95) 
Baaküllü lroltuk 
D<Sner koltuk 
Sabi• koltuk 
Sandal ya 
fıtortu dosya dolabı 
Etajer 
Kristal cam (55 X 100) 
Mavi maroken ıandalya 
Bir takım perde 
İçtima masaıı (25 X 100) 
Muıtatil ma1a (120X200) 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v. s. 
Ankara Belediyesinden: 

Belediyeye alınacak 35 ton ıürgen ile l O ton tahta 
parçası 16 gün mlddetle açık eksHtmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1040 liradır. 
Muvakkat teminatı 78 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerin de 26.10.937 salı günü saat 10,30 
da belediye encümenine müracaatları. 

* • • Bel~diyeye alınacak 210 ton sömi kok kömürü 15 
giin müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 5775 liradır. 
Muvakkat teminatı 433, 12 liradır. 
Şartnamesini ~örmek isteyenlerin hergün yazı işleri 

kalemine müracaatları ve ihale 26.10.937 salı günü saat 
1 1 de belediye encümeninde yapılacaiından isteklilerin 
teminatlarile birlikte teklif mektuplarını saat ona kadar 
belediye enoümenine vermeleri. 

Ankara Cezaevi Direktörlüğünden: 
Ankara cezaevinin 937 malı yılı ihtiyacı için 30 bin 

kilo linyit taı kömürü, 20 bin kilo meşe kömürü, 20 bin 
kilo kırılmış meıe odunu, 1 O bin kilo kırılmamış meşe 
oduna ile JOO kilo kırılmış çıra 17 iÜn müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

lsteldilerin yüzde 7,5 teminatı muvakkate akçesi olan 
169 Jira 50 kuruşluk banka mektubu veya o mikdar pa
ranın Ankara defterdarlığı veznesine yatırdığına dair 
makbuzlarile birlikte yevmi ihale olan 27 birinci teşrin 
937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 ~e Ankara 
cumhuriyet müddei umumiliğinde müteıekkil komisyona, 
şartnameyi rirmek ve fazla izahat almak istiyenlerin Ce
becide ceza evi direktörlüğüne müracaatları ilan ohınur. 

İıtanbul Levazım inairliii Satınalma Komisyonundan: 
Hastanemize lazım olacak 200 den 250 ton tuvanan 

maden kömürü hastanemizde arttırılmak vo tesellüm edil· 
mek şartile ellıiltme ile ıatın alınacağından eksiltmeye 
iştirak etmek iıtiyenler 14.10.937 perşembe akşamına ka
dar kendi fiatlarını kapah zarfla Çakmakçılar Büyük yeni 
han 1 inci kat 48 - 51 numarada kain hastane idaresine 
bildirmeleri. 

Samsun Vilayet Makamından: 
Ekıiltmeye konulan iş: (Nafıa kamyonu için alınacak 

400 teneke benzin ile 5 teneke valvalin ve 6 teneke va· 
kom yağı). 

1- Muhammen bedelleri 1145 lira 40 kuruştur. 
2- Muvakkat teminatı 86 liradır. Teminat iı Banka

sına yatırılarak makbuz veya banka mektubu ibrazı şart
tır. 

3- İhale 1 inci teşrinin 25 inci pazarteıi günü ıaat 
16 da viliyet daimi enciimeninde açık eksiltme usuliyle 
yapılacaktır. 

.4- Şartnameai vilayet encümen kalemindedir. Tafsilat 
almak istiyenler h•r gün görebilirler. 

5- Eksiltme vo ihale 2490 sayılı kanun hükümlerine 
garedir. 
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Müieferrik 

Ankara Belediyesinden: 
Su idaresine alınacak demir boru ve teferruatı 15 

gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 67 47,55 liradır. 
Muvakkat teminatı 506 liradır: 
Şartname ve listesini görmek isteyenlerin herrün yazı 

işleri kalemine müracaatları ve ihale 26. t 0.937 sah günii 
saat 11 de belediye encümeninde yapılacağından temi
natlarile birlikte teklif mektuplarını saat 10 a katlar be· 
lediye eacümenine vermeleri. 

Harta Genel Direktörlüğünden 

Harta kıta erleri için aşağıda ihale gün 'Ve 
saati ile muhammen bedeli yauh teçhizat açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

2 - İstekliler şeraiti anlamak üzere hergiin ve ek· 
siltmeye gireceklerin de muvakkat teminat makbazlaril• 
yazılı gün ve saatte Cebecide harta genel direktlrlük 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 
Muhammen bedel Cinsi Miktarı Muvakkat T. 

Lira K. Adet Lira K. 
2 00 Ekmek torbası 80 12 00 

İhaiesi 27.10.937 cuma günü saat 10 dan 11 e yapı· 
lacaktır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satanalma Komisyonundan: 
Yüz adet büyük bakır kazan: yüz adet küçük bakır 

kazan, iki bin adet bakır karavana ikibin adet kapaklı 
bakraç için verilen fi ya• pahalı görültlüğünden 18.1 O.Q37 
pazartesi günü saat l 4,30 da lstanbulda Tophanede İstan· 
bul levazım amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 25860 lir• 
dır. İlk teminatı 1939 Jira 50 kuruştur. Şartname ve nu
muneleri Komisyonda görülebilir. isteklilerin kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

İstanbul Üniversitesi Arttırma Ye Eksiltme 
Pazarlık Komisyonundan : 

Üoiveı-site merkez ve fakültelerile miştemilitına pazarlıkla 
soba kurulup tamir edileuk ve boru alınacaktır. lıteklilerin 50 
liralık teminatlarile son iki ıene ı:arfında reımi dairelerde taah· 
hüdlerini tamamile ifa etmiş olduklarını pıteren ve1ikaunı biail 
olarak 18-10-937 pazarteıi günü saat 16 da Üniveraite Rektörll· 
tüne başvurmaları, muhammen fiat listesi herıün Rektörlükte 
görülür. ,. 

• • 
Cebire ve travers bulonları alınacaktır. Bak O. O. Yolları 

ilinlanna. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Marmara Ü1Sübabri Komutanlığı Satınalma Komiıyoaundan : 

Cinsi Kiloıu Tahmini Tutarı ilk teminatı Miinaka•• 
Fi. Kr. S. L.ira Lira Ku. Saatı 

Bulırur 50,000 12 iO 6250 468 75 11 
Pirinç 25,QOO 24 6000 450 14 30 
Kuru fasulye 40,000 15 6000 450 16 30 

Komutanlık Teşekkülündeki kara eratının yıllık ihtiyacı içi• 
yukanda ciaı ve miktarlara yazılı ü; kalem yiyecek maddeleri 
ayrı ayrı kapalı zarf uıulile 1atın alınacaktır. Eksiltmeler 2 Tet· 
riniaani 9.l7 salı günü hizalarında röıterilen saatlerde İımitt• 
Tersane kapı11ndaki Komisyon bina1ında yapılacaktır. Bu it• 
aid şartnameler İstanbul Kasımpafa Dz. Levazım Satınalma Ko
misyonundan ve Komisyonumuzdan bedelıiz olarak alınabilir• 
isteklilerin ayrı ayrı ilk teminatlarile birlikte kanuni ve1ikaları•• 
havi teklif mektublarıtı muayyen gün ve saatlerden bir saat ••• 
veline kadar Komisyona vermeleri. 

• • • 
Cinai Kilo.su Tahmini Tutarı İlk temiaarı Muııaka1• 

Sade yağı 
Zeytin ,, 
Sabun 

20000 
10000 
15000 

Fiatı 

94 
70 
42 

Lira 
•8.800 

7000 
6300 

Lira Ku. 
1410 
525 
472 50 

Saati 
ti de 
14 38 el• 
16 30 d• 

Komutanlık kara eratının yıllık ihtiyacı için yukarıda cinı .,, 
miktarları yazılı üç kalem erzak ayrı ayn kapalı zarf usuliyle .... 
tın alınacaktır. Eksiltmeleri 4. l l.9J7 perşembe ıünü hizaluıad• 
rösterilen saatlerde lımitte Tenane kap111ndaki Komisyon bio•· 
ıında yapılacaktır. Bu ite aid ıartnameler lıianbul Kaaımpat• 
Dz. Satınalma Komisyonundan Ankarada Dz. Levazı• imirliti•" 
den ve Komisyonumuzdan bedelıiz: olarak alınabilir. lıteklileriJI 
ilk teminatlariyle birlikte kanuni belrelerini havi teklif mekbl~ 
larını ayrı ayrı muayyen olan gün ve ıaatlerden bir 1aat eyvelı· 
ne kadar Komiıyon Reidijine ver•eleri. 

l.tanbul Levazım Amirliti Satınalma Komiıyonundaa : 
Harp Akademisi eratı için dört ton 1ade yağının açık ekıİ~ 

mesine i.te1'li çıkmadıjından 18.10.937 pazarteai günü ıaat 15.30 • 
Tophanede İstanbul Lezaum amirliti Satınalma Komisyonuad~ 
açık eksiltme ile eluiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 3480 !I: 
radır. lsteklilerın kanuni vHikalarile belli aaaUe Komiüyona I 
meleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

Ankara garnizon birlik. ve müesseseleri ihtiyacı olan yüZ 
yirmi ton fasulyaya 18.10.937 kapalı zarfla eksiltmesinde 
talih çıkmadığından 8.11.937 tarihine kadar pazarlıkla alına· 
caktır. 

isteklilerin kanuni vesikalariyle birlikte her gün levızıJll 
amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 



Balıkesir Askeri Satına]ma Komisyonundan: 

Susığırlık garnizonu ihtiyacı olan 90,000 kilo un kapalı 
itffa ek~iltmeye konmuştur. Tahmin edilen fiatı 12, 150 lira, 
ı.e"· teminatl 91~ lira 25 kuru;;.tur. Eksiltme 25.10.9::S7 pazar
! 1 günü aat 10,30 da Susığırlıktaki komisyonda yapılacaktır. 
lekJilcrin münakasa saatınden bir saat evvel teklif mektup

ıarile Susığırlık askeri satın alma komi~yona müracaatları. 

Konya C. :Müddei Uınumiliğinden: 

•k Konya ceza evinin ekmek ihtiyacı 11.10.937 Salı gunu 
~ ~amına le.adar 15 gün müddetle kapalı zarf usulile müna
a aya konulmu:;tur. 
~ İhale L6.10.937 Salı günü saat 14 de Konya C. Müddei 
ll'ltınıilik dair~!:linde icra olunacaktır. 

t' Talipler teklifnamelerinı o ~üne kadar komisyon riyase· 
•ne vermiş bulunacaklardır. 

Ekmek yerli unundan has nevinden olacak ve talipler belli 
(llhammeninin yüzde yedibuçuğu olan 1997 lira ~8 kuru~ 
erninatı mııvakkatelerini teklifnamelerile birlikte komisyona 
~ereceklerdir. 
, ~~azla izahat almak ve şartnameyi görmek İ!Steyenlerin 

Konya cezaevi direk.tiirlüğüne müracaatları ilan olunur. 

, ı\·a~ Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Sıvastaki birlikler için 110 bin kilo sığır eti kapalı zarf 
11 'Uli!e eksiltmeye konulmuştur. Bedeli 22 Lin lira ve mu
tkkat teminntı 1650 liradır. 28.10.937 per~embe günü saat 
1 de Siva Tüm satınalma komisyonunda ihale edilecektir. 
~artnamesi her gün komi yoııda görülebilir. Eksiltmeye girtk isleyenler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi
~a. ve ilk teminat ve teklif mektuplarını havi zarfı kanunun 
L2 Ve 33 üncü maddelerindeki sarahat daire::ıinde hazırlayarak 

1
'1ale günü aat ona kadar komisyona vermiş bulunmalıdırlar. 

Bandırma ~1erinos Yetiştirme Şefliğinden : 

L Bandırma merino::. yeti:;-tirme mıntaka:;ı ihtiyacı için mü
ayaa edilecek 2500 kilo Kayseri malt yonca tohumu kilo-
11 70 kuruştan 1750 lira muhammen bedeli üzerinden ka· 
Palı zarf usuliyle ve on be~ gün müddetle münakasaya kon
ll'ı tı tıır. Şarlname::ıi han<lırma merinos yeti~tirme şefliğinden 
lııeccanen alınabilir. Münakasa 1.11.937 tarihine mfü;adif 
r~Zartcsi günü ~aat 15 ele Bandırma merinos yetiştirme ~efliği 
111la:sında yapılacaktır. Taliplerin yevmi mezkfırde yiizde 7,5 
ll'ıuvakkat teminatlarİ) !e hazır bulunmaları ilan olunur. 

Sarıkamı~ Askeri Satınalma Komisyonundan : 

2 
150 bin kilo sığır eti yeniden kapalı zarfla eksiltmesi 

2.10.937 cuma günü saat 11 de Sarıkamışta Askeri Satın
llına Komisyonunda yapılacaktır. Tahmirı bedeli 25500 liradır. 
Ik teminatı 1912 lira 50 kuru~tur. Şartnamesi, komisyondan 
Parasız olarak alınır ve görülebilir. Evsaf ve şartlarını gör
tı"ıek istiyenlcr, her gün ve ihaleye iştirak edeceklerin ele belli 
~~il~n ihale ~aatinden bir saat e~vel Lıu i;;.e yeter teminatlarile 
l ırlıkte teklıf mektuplarım ve tıcaret ve ıkaJarını vermiş bu
.11nacakları ve hariçten i~tirak edeceklerin de belli edilen 
~hale saatinden bir saat evvel yetiştirilmek şartile 2490 sayılı 
anun<la yazılı vesaiki postaya \'ermi;;; ve gönderıni~ buluna

Cakiarı. 

Viran~ehir Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Viran:;.ehir garnizonundaki kıtaat ihtiyacı olan 125 ton 

Unun 5. t0.937 de yapılan kapalı zarf eksiltmesinde verilen 
fıat pahalı görüldüğünden bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 
. Pazarlığı 20.10.937 dedir. Muhammen bedeli 15750 lira 
•lk teminatı 1181 lira 25 kuruş ur. Ltekliler şartnamesini 
her gün komi~yorıda g<irebilir. Pazarlığa i:tirak için belli 
giinde komisyonda bulunmaları. 

b) M Ü Z A Y E O E L E R 
-......:..._-----~-----------

Tavukçuluk Enstitüsü DirekWrlüğünden : 
Tavukçuluk enstitüsünde hergün çıkacak olan günlük yu· 

lnurtalar 27.10.937 tarihinden 31.5.938 tarihine kadıtr pazar• 
lı.k ıa arttırmaya konulmu~tur. Pazarlık ve artırmaya 
<lıd ~artnameler Çankırı caddesi üzerinde bulunan tavukçuluk 
en titüsü direktörlügü tarafından isteklilere parasıı olarak 
"erilir. Pazarlık ve artırma 26.10.937 salı günü saat onda 
'l'avukçuluk enstitüsü bina~ında toplanacak komisyonda açık 
01arak yapılacaktır. Muvakkat teminat 122 lira 6 kuruştur. 
Banka mektubundan başka verilecek teminatın pazarlık ve 
Urtırma gününden en az bir gün evvel usulü dairesinde mal 
·andığına yatırılması ve makbuzunun komisyona verilmesi 
lazımdır. İsteklilerin ~artname almak üzere hergün enstitü 
direktfülüğüne ve artırmaya gireceklerin de yukarıda yazılı 
~Ünde Tavukçuluk enstitüsünde toplanacak komisyona ba~
vurmaları. 

lıtanlml Vakıflar Direktörlüğünden: 
Müdiriyetimiz<le 94 kalem köhne e~ya pazarlıkla satıhı

caktır. Pazarlığı 15. I0.937 cuma günü saat on be;;ote Komis
Yon<la yapılar.aktır. Bu e~yalarm muhammen bedeli 50 liradır. 
Teminatı 7 lira 50 kuru~tur. EşyaJarla şartname her gün 
Levazım kaleıninda giiriilehilir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Samsun inhisarlar Tütün Fabrikası Müdürlüğünden : 
Eski çember, Bot kola çuvalı: Takriben 101 adet kadar parça 

halinde kanaviçe: Takriben 50 parça kadar. 
Levazım ambalajlarından çıkan iskarta kağıt: Takriben 300 kilo 

mevcuttur; bir sene zarfında çıkacak olanları da şartnamesi mu· 
cibince açık artırma ıuretile .atılacaktır. 

Yukarıda isimleri yazılı efya; 18.10.937 pazartesi g ünü saat 
ondörttc açık artırma suretile satılacakbr. Eşyayı ve iskarta kağıt
lara ait şartnameyi görmek için her gün fabrika emniyet şubesine 
müracaat olunabilir isteklilerin muayyen günde teminatlarile fab· 
rikada müte,ekkil komisyona müracaatları. 

Midyat MalmüdürlüğündeD : 
Muamele vergisi ruhsat ünvan harcı ve zam cezalarından 28651 

lira 81 kurut borçlu Siirtli Yusufun Midyatın lfiklar mahallesinde 
kain ve 11400 liraya karşı birinci derecede ve birinoi sıra numa
rasiyle Eıtelli Ali otlu Şehmusa ipotekli tahtani iki oda bir ahır 
üç eyvan dört su kuyusu ve avlu fevkani alb oda bir eyvani mÜf· 
temil l 10 ve 45 beygir kuvvetinde tam tefki\itlı iki motör ve 
simens elektrik makinelerini bayi un fabrikası Ye binasının tama· 
nu tahsilat komisyonunun 2 ye 4 numaralı kararlariyle ve kapalı 
zarf usulile utışa çıkarılmıştır. 

A) Birinci ihale 1 J.10.937 gününden itibaren 21 •ün sonra 
1.11.937 saat ll dedir. 

B) Muvakkat teminat vergi kaydındaki 51200 lira kıymetin yüzde 
75. u 3840 liradır. 

C) Talip olanların yevmi meıkürde muayyen saatten bir saat 
evveline kadar teklif mektubu ve teminatlarını havi zarfı Midyat 
kaymakamlığında müteşekkil idare heyetine tevdi etmeleri ve 
muayyen saatte hazır bulunmaları ilin olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Davut pata fırınında birikmi' olan bin kilo sönmüf kömir 

18.10.937 pazartesi günü saat 15 de Tophııne:le İstanbul Levazım 
amirliği Satın alma Komiıyonunda pazarlıkla satdacaktır. Tahmin 
bedeli beher kilosu bir kuruttur. Teminatı 71 kuruştur. isteklilerin 
belli saatte Komisyona gelmeleri. 

. ,, ,, ,,,,, -,, 
0.0.YOLLAlll iŞLETME U. MUDUQLUGUNDEN 

501, 224 metre mik'abı 20048,96 lira muhammen bedelli mefe 
veya 12530,60 lira muhammen ltedelli kayın tomruk 22-10-937 Cuma 
rünü saat 15.30 ela kapalı zarf uıulü ile Ankara.la İtlare binasında 
satın alıaacaktır. 

Bu İfe gir•ek istiyealerin mefc toklif ettikleri taktirde 1536, 72 
Kayın tomr•k teklif ettiklerinde 939,80 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiti vesikaları ve Nafia milteahbitlik Yesikası 
ve tekliflerini ayaı rün 1&at 14,30 a kadar komisyon reislitine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parası& olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Haydarpafada Tesellüm ve Sevk Ş!flitiaden datıtalıaaldadar. 

• • • 
(6768) 1059 4-4 

Muhammen bedeli 27096,44 lira ola• cebire n trners lıııu· 
lonları 15. 11.937 pazartui günii saat 15,30 da kapalı sarf usull 
ile Ankarada İdare binasın.la satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 2032,23 liralık mavakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiti vesikaları Ye Nafıa Mütealabitlik vesikası 
ve tekliflerini aynı ırün saat 14,30 a katlar komisyon Reisliğine 
Yermeleri lazımdır. 

Şartnameler 135 kuruşa Ankara ve Haydarpafa veznelerinde 
satılmaktadır. t6920) 1085 1-4 

İstanbul Telef on Direktörlüğünden : 
4000 Adet Ankara Telefon Rehberinin tab ve teclid ifİ açık: 

1 ekailtmeye konulmuştur. Muhammen bedel 3000, ilk teminat 225 
liradır. Eksiltmesi 25-10-937 pazartesi günü saat 15 de İstanbul 
Telefon Müdürlütü merkez binasında toplanacak Alam, Satım Ko 
misyonunda icra edilecektir. Şartnameleri her gün Levazım Daire· 
mizde görülebilir. 

lıteklilerin meakür rün ve 1aatte muvakkat teminatl.rile bir· 
likte müracaatları. (6876) 1072 

Yüksek Mühendis Okulu Direktörlüğünden: 
Ek•iltmeye 
konan e9ya· Mik- Tahmin Pey Eksiltme Günü ve 
nın cinsi tarı fiatı akçesi tarihi saati 

G~mlek 296 Adet IU Ku. 
Fanila 444 A.tet 36 Ku. 
MentlU 888 Adet 14,50 Ka. 
Don 444 Adet 52 Ku. 
Havlu 29S Adet 27,50Ku. 129 Li. 18.10.937 PazartHi 
Çorap 592 Çifl 25 Ku. 14 
Pijama 148 Takım ~ Ku. 

Mektebimiz Okullarına verilmek ünre yukarıda cins, mıktarı 
muhammen bedel ve ilk teminab yazılı 7 kalem ç;ımaıır açık 

eksiltmeye konıau,tur. EksiltmHİ yukarıda rösterilen ıi• \te ta· 
rib ve saatte yapılacaktır. Şartnamesiai ıörmek isteyeDlerin iter 
giin 'Ye Ekailtmeyc rirmelıı: isteyenlerin belli gia ve saatte Gü•üş· 
suyundaki mektep biaa11 dahilinde toplanan Komisyona aıüra• 

caatları ilin olunur. (6552) 1027 4-4 

1 
~mııuıntııı!ııı 1 r~mıımmu nmmnıwnwıumunmı ':Umııııım11111Ulli1JJ1H11unmm~ 

1 

1
, Çok ehven ve acele satılık =ı= 

Salon ve yatak odası takımı 
Üsküdar.la, Doğancılarda, Kaaap sokatında, 16 numa· 

111 ralı yalıda aynaaı fasetolu çift jarcUniH ve bir masa ve ~ 

1 1 IO mumlu avize ile yine lakeden yatak odası takımı ea- ~ 

'I 
bibi elinden acele aatıbktır. 

Görmek ve pazarlık için her gün sabahları saat ona 
ve akşamları saat betten sonra yukartılaki adrese müra· 
caat edilmesi. 

1 
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Sayfa 3 
! •• 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[ Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ) 

12 - 10 - 1937 

FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Bakla (Feve) 
Kuşyemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Mısır sarı (Maia jaune) 
Susam (Sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,, Trakya " Thrace 
Yulaf (Avoine) 
Peynir beyaz {Fromage blanc) 
İç fındık (Noix decor.) 
Nohut iri (Poiı chiche) 
Tabak yunu 
Keçi kıh (Poils de Chevre 
Buğday kızılca (Ble roux) 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

6 5 -
5 17 50 
4 - -
4 J1 

16 5 -

31 7 -
37 20 -
7 9 50 

15 - -
54 - -

6 - -
4 IO -

16 10 -

~- -

86 20 -

Ze1tin yağı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 58 20 - 59 - ------------
GELEN (Arrivages) GİDEN (Exportation) 

Afyon (Opium) k. Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısa (Mais) 
Yapak tMohaire) 
Kepek (Son) 

264 
47 

Kuş yemi (millet) 
Un (Farine) 50 -

15 
Darı (Millet) 
Keten tohumu (Gr.Lin.) 
Arpa (Orge) 70 -

5 - İç fındık (Nois. dec.) 
Susam (sesame) 
Yapak {mohaire) 
Tiftik 

3 50 
14 50 

Keten tohumu {Gr. Lin) 30 -
Fasulye (Haricot sec) 122 50 
Pamuk (Coton) 
Yulaf (foin ) 16 -
Susam (sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 

DİŞ FİATLAR 
(Marcbes Etrangers) 

Buğday (Ble) Liverpul 
n n Şikago 
n ,, Vinipek 

5 95 
4 50 

İç fındık (Nois dec.) 
Nohut (Pois Chiche) 

26 50 Arpa (Orge) Anvers 5 24 
Mısır (Mais) Londra 3 94 

B. Peynir (Jlromage B .) Keten t.(Gr.Lin.) ,, 8 40 
Tiftik Fındık (ooix) G. Hamburg 94 50 
K fındık (Noisette) 31 50 ,. K ,. 94 50 

r 
ULUS iÇiN ............ ..._..... ..... _...,.... .. 

~~ 
Büyük Edib Başmuharrir 

Yakub Kadri Falih Rıfkı Atay 
j~ nüshalarda yeni 
~~ bir eserinin 

~~ 

Çok Guzel 

Yeni Bir Roman 

Hazırlamıştır Tefrikasını veriyor 

ı- Bunlardan Başka 
Zengin Memleket ve Dünya Röportajları; Balkan An· 

tanh ve Sadabad Paktı Merkezlerinden 

Muntazam Mektuplar 

Çocük, Kadın Sayfaları 
Canlı MAGAZiN Kısmı 

Eğlenceler 

Sinema · Dünya Şuunu - Ev Kadını Çocuk Bakımı 
Meraklı Bir Roman - Bahçe ve Çiçek · 

Geniş Spor Yazıları 

Ankara, Hükümet, Kamutay 
Hayatını En Yakından T akib 

, 

~·~+~ '•~+~+••~··~++++++~•· 
~ + 

: "DEVRİM" ! 
+ T B ·:· •:• ercüme ürosu •:• 
~ + 
•) Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •) 
•!... ba11a münakaaa ve müzayedelere müte.ıllik şartna· ~:• 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. +!• 
+ ~ C':• Azami ihtimam ve sürat ·~· 

':• Fiyat:ıar gayet: müt:edildir •!• + • 
•!• "MÜNAKASA GAZETESi,, Abonelerine (• 
•!• Hususi tenzilat yapılır (• 
y • 
•) Adreı: Galata, Perşembe Pazan, Yoğurtçu Han, N. 3-4 + 
•:• Telefon : 49442 ..... 
~ ~ .... .,. .. 
O~+<)+O~~++~++~•+YO+~++~O+ 

!mtiyaz sahibi Ye yuı itleri 
D~'"*törii: lsmail Girit 

Basddıif yer: ARTUN Bas.rmevi 
Galata Billir sobıık No. 10 



Ocuxieme Annee- No. 493 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptrı. 450 
6 n n 850 

12 n n 1500 

Etranger: 12 •oiı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite ı'adre11er 

a l' Adminiatration 

MERCREDI 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ 

Jouroal Quotidien des Adjudicationı 

Tableau Synoptique des Adjudications 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Objet de l' adjudication Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eıtimatif 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbargeı 

Jours Heure. 

Jaluzie pr. les fenetreı du aouı·sol du Miniıtere de 
l'Ecoaomie 

Constr. annexe au Han des affaireı de proprete 
Conıtr. veıpHİeDne au jardia 23eme ecole Pri-

maire Scutari 
ln1tallation cible telephonique : 12231 m. 
Con1tr. ••ıuin• a Balikesir (aj.ı. 

Coastr. bitiment bôpital a Bolou (cah· eh. P. 270) 
Rep. des foyers de la buanderie ecole application 

de acience (aj.). 

publıque 

n 

n 

Pli cach 

Pli cach 
Gre a gre 

1299 48 

"897 21 
3500 -

16511 84 
13347 28 
54010 70 

224 21 

97 46 

367 29 
262 50 

1238 39 

3951 -
1, 82 

Mini•. Trav. P•b. 18-10-37 

Municip. Ankara 26-10-37 

{ 
Ce•. Perm. Municipalite Istanbul 18-10·37 
Dir. Ecenom. ,. " 

15 -

10 30 
14 -

Com. Acb. lnteadance lzmir 1·11-37 16 30 
Dir. Vakoufa Belikeıir Un mois a partir du 1-10-37 -

0

0ir. Trav. Publica Bolou 26-10-37 15 -
Com. Acb. lntend. lıt. Tophane 19-10-37 15 -

Rep. foyer İl l'ecole de tir (aj.). ,. 780 83 58 60 ,. 19-10-37 14 30 

Pre4trit:s Chimiquea et Pharmaceutiques - lnatruments Sanitaires-Fourniture pour H6pitau:s 

ln1tru•ent de chirurı-ie : 81 lota 
Preduits pbarmaceutiquea : 188 lotı 

Habillement - Chaussures - Tissus- Culrs. 

Cbauuures : 85 pairea 
Toile pour doablure marron : 13090 m.· Id. grise : 

12600 m. 

Combustible - Carburant-Huilea 

Semi·coke : 210 t. 
Bois : 35 t .· Morceaux de planches: 10 t. 
Litnite : 30 t. • Charbon de boi• : 20 t. · Boia : 

30 t.· ld. ıraiııeux : 300 k. 
Benzine : 400 bidona - Valvaline : 5 bidons-Huile 

vacoume 5: bidona. 
Houille tout•veaant : 200-250 t. 

Publique 
Pli cach 

Pli cach 
Publique 

" 

" 

330 -
1066 -

400 -
8361 50 

5775 -
1040 -

1146 40 

Ameablement pour Habitation et Bureaux-Tapisaerie ete. 

Pupitrea: 13 p.· Table pour dactylo: 5 p.-Fauteuils: Publiq1111 2554 -
10 p.- CbaiHı : 42 p.· Armoire pour do11ier : 
10 p.- Etarere : 2 p. • Vitre en criıtal : 3 p.· 
ChaiH en marocain : 6 p. - Table : 1 p. 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 
Gre a rr~ 60 -lmpreuion de notu pour l'armee: 8000 p. 

Electricite-Gaz-Cbauffaıre Central 

Cible de eampagne : 30000 m. 

(lnstallatioo et Materiel) 

9ivers 

Tuyaux en fer et acce11oireı 
Graada sacı a fourrage : 80 p. 
Grandı cbaudron en cuivre : lQO p.· ld. petitı: 

100 p.· Caaurolea avec couyercles : 2000 p. -
Clıaaudrona : 2000 p. (aj.). 

lnsta•latioa et reparation deı poeles aclıaat dea tu· 
raux pour IH faeultes de &'Universite 

Provisions 

Viande ele beeul : 150 tonnea 
Farine : 90 t. 

,. 125 t. (aj.). 
Viande de moutoa : 110 t. 
Haricotı vertı : 120 t . (aj.). 
Pain pour pour le penitencier de Konia (l aa). 
Semences de trefles : 2,5 tonnes 
Bl• ooacuıea: 150 t. 
Riz : 25 t. 
Hariceta aeca : 40 t. 
lemn fraia : 20 t. 
Halle d'oliv .. : 10 t. 
S.•oa : 15 t. 
Beurra fraiı: 14 t. (aj.)~ 

C.ae•u et •orceaux de pa pier 

Moulia moteur ••chia e elech'ique marque SiemHa 
Cbarbon wale : 1000 k. 
Articleı bors cl'usaıe : 94 lots 

Pli cach 2145 -

6747 55 
Publique la p. 2 -
Gre a rre 25860 -

Gr~ a rre 

Pli oach 25500 -
n 12150 -

Gre a rre 15750 -
Pli cacb 22000 -
Gre a rre 
Pli cach 

n 1750 -
n 6250 -

" 6808 -

" 6000 -

• 18800 -

" 7000 -
n 6500 -

Publique 3480 -

Publiıque 

Pli cach. 
ıre a ı-re 

" so -

25 -
80-

105 -
6'D 12 

4S3 12 
78 -

169 50 

86 -

191 55 

4 50 

161 -

506 -
12 -

1939 5i 

50 -

1912 so 
912 2S 
~181 25 
1650 -

19'7 20 

468 75 
4SO -
450 -

1410 -
525 -
472 so 
262 -

184() -
o 75 
7 50 

Vila1et Kirklareli 
n 

Muaieipalite Ankara 
Cem. Aola. latead. lat. T ophaae 

Municipalite Ankara 
,. 

Dir. Peaitencier Ankara 

Vilayet Samıoun 

26-10-37 
26-10 37 

26·10-37 
2-11-37 

26-10-37 
26-10-37 
27-10-37 

25-10-37 

Hôp. Armeaien Y edikoule-Tchakmak· 14-10-37 
djilar Buyuk Yeni Han 

Dir. Econo .. t Miniatire Economi• 25-10-37 

19-10-37 

c. •. Aeb. C.... G. Surv. Douan. lat. 28-10-37 

Municip. Ankara 26-10-37 
Dir. Gea. Cartoraphie Ankara 27-10-37 
Co•. Acb. lntend. lat. Tophaait 18-10-37 

Co•. Acb. Uaiversite Iıtanbul 18·10·37 

C.a. Ach. Militaire Sairikamiche 22-10-37 

" 
Balikeıir 25-10-37 

n Viranchı'bir 20-10-37 
Co•. Aob. Diviıioa Sivas 28-10-37 
Com. Acla. latenduce Aak. 8-11-37 
Procureur G,a. Rep. Koaia 26-10-37 
Chef Prod. Merinoa Budir .. 1-11-37 
Co.. Acb. C6mm. Naval Marmara 2-11-37 

n 2-11-37 

" 
2-1137 

• 4-11-37 

" 
4-11-37 

,, 4-11-37 
Com. Ach. latead. lıt. Topbue 18-10·37 

Dir. Fabrique de Tabac Menopolu 18-10-37 
S.mou 

Dir. ı:eu Mytliate 1-11-37 
C.m. Acla. lntend. lat. Tophane 18-10-37 
Dir. V akoufı lıtan~ul 15-10-37 

16 -
16 30 

10 30 
15 -

11 -
10 30 
15 -

16 

10 -

14 -

11 -

11 -
10 -
14 30 

16 -

11 -
10 30 

11 -

14 -
15 -
11 -
14 30 
16 80 
11 -
14 so 
16 30 
15 30 

14 -

11 -
15 -
15 -

ı 

AOMINISTRAltUN 

Y ogbourtcbou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Ba"1 

T elepbone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adreaae Teleınpbique: 

letanbul - 110NAKASA 

Perşe•be 14-10-1937 

Vaıon aklmülatir plak Ye teferruatı ( DO yol. Ank.) J\~ 
Boı ampul, aarwıhk bez, iplik, iliç (lst. Komut.) .,: 435 
Beyaz emaye boya, muhtelif renklerde analin boya (DO 
Etya, malzeme, evrak nakliyatı (Ank. Lvz.) .,: 474 
Sorrum kazaıand• ilkmektep binası in,. (Yozgat Val.) ,.,.. 
Arpa (Urfa Gümr. Mub. Tab.) .\; 475 
Çorap, elJhen, rö:al~k. pija:nı, doil, fanila, m~ndil v ... 

Fabr. U. Müd.) .\! 477 
Gazianteltde ıose tamiri (Gaziantep Vat.) :,: 477 
165 rOa ltinalar kalorifer veya kok köınürii ıobasile ıııtl 

( Ank. Yükı. Zir. Eut.) .\! 477 
Zeytiayaj'a: 8,8 t. (Tekir.&at A.k. SAK) .\'! 477 
Motörlere ait yedek parçalar (GGmr. Mub. G. K. fat.) Jj 
Kok kömGrü (lat. C. Müddeium.) ~~ 478 
Kaol veya emaali parlatıcı mayi, iıaret bayrafı, köıele 

(OD yol. H. paıa) .ı1'! 478 " 
Kırıkkalede yapbnlacak inıaat (Aık. Fabr. U. Müd.) •'°! ~ 
Kaput (Emn. U. Miid.) .\: 479 
Kuru ot, arpa, (Eliziz Tüm.) !\! 480 
Çatalcada aıım durağı inıaaı, Oıküdar itfaiye gurubuna 

lacak bina (lat. Bel.) .!\: 480 
Ekmek, aadeyağ (Edirne KGlt. Dir.) ~\: 482 
ElbiH, kaput, fotin (Samsan Şarbay.) ı.: 488 
• Kereste faltrikaıı enkazı binası makine ve malzemeıi 

hamam Malmld.) .ı\! 48S 
Yün fanila (Tophane Ln.J .. ~ 488 
Çelik dolat. ,, ,. ,. 488 
Villyet ayrır deposunda inaaat (Anlc. Val.) .~ 489 
Mulakta prenatorium bi•uı müıtemilitandan olan büylk 

kin tamiri ve hamam H mutfatın tamiri (Tophane L.S· 
Harb akademisindeki cibannilma kötkünün ııva, badana 'I 

(Harb Akad. Komut.) .,! 491 
Yerli kok kömirl (Aak. Val.) .. , : 491 
Taze fuulya (Aak. Lu.) .\: 491 
• Hayclar,qa Emrazı Sariye but. muhtelif tarihlerde 

ald eua (Üıküdar 2 ci Sutla Huk. Mabk.) J'! 491 

• Önlerinde yddız itareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamit : •No.,. ipreti ilinı havi ıasetemizin HJUlnı 

---•r-ı~D e D' O ı 

Jeudi 14 - 10- 1937 

Accumulateur, plaques et acce11oireı pour wagonı 
Ank.) N. 450 

Ampoulu, toile pour banclal'e, fit, medicaments ete. (Com...A 
N. 435 
CoulHr JIOUr emaille et analiae (Cb. Fer Etat) N. 473 
Transport de marcbaadisea (lnt. Ankara) N. 474 
Conıtr. bit. ecole Priaaire a Sorrour (Vil. Yozrat) N. -t7S 
Orl'e (Batail. Surveil. Douan. Ourfa) N. 475 
Chau11ettes, rantı, chemisea, pyjamas caleçoaı mouchoirı eti' 

Ge.. Fabr. Mil.) N. 477 ' ' 
Rep. de cbausaee a Gaziantep (Vil. Gaziantep) N. 477 ~ 
Cbauffaıe pentlant 165 jours de• p~lea et claauff are contr,ı 

titut Afrieol (Oir. l•t. Arricol) N. 477 
H•il• d'oli ... (Com. Ach. Milit. Tekirdarh) N. 477 
Piece de rechanre pour moteur (Com•. Surv. Douan lıt. ) fıl. 
Coke (Prec. Gen. Rep. lat.) N. -t78 
Caol et drapeaux (Ch. Fer Etat) N. 478 
Conatr. İl faire a Kirikltale (Oir. Gen. Fab. Milit.) N. <t79 
Capotea (Dir. Gen. SQrete) N. 479 

FCoia tret obr,re d(Div. Elaziz) N. 480 . fi 
ou . t. e rroupe da pompier• İl Scutari et ıtatioll , 
taldja (Mun. lst.) N. 480 

Pain et beurre fraiı (Dir. lnstruct. Pub. Editne) N . .f82 
Costumea, capoteı et chausaurea (Mun. Samıoua) N. 486 ti 
• Sdiure avec macbme et materiel (Dir. Bienı Kbildjalaaa ... ) 
Flanelles en laine (lnt. Tophane) N. 488 
Anaoire en acier (latend. Tophane) N. 488 
C.natr. etaltle (Vil. Aakara) N. 489 
Rep kiosk et baia a Ma1lak (lat. Tephane) N. 489 4fl 
Badigeonnare au kioık Djibannuaa ( .Acaclemie de Guerre) rl· 
Hariootı Hrts (lnt. Ankara) N. 491 

• Lea aateriıqueı incliqueat uae vente par voie de Hre11JI~ '4 
N. 8.- Le1 Noa indiqueı ea rel'ard deı articles ıoat ~·• 

jouraal clau lequel l'avie a paru. 


