
ikinci Sene No. 481 

ABONE ŞARTLARI: 
Tür'dye icin Kuruş 

3 AYLIGI 450 

6 " 850 
12 " 1500 

Ecnebi memleketler için 
12 aylı~ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz muknbili olma· 
yan tediyat makbul değildir. 

CUMA 

• 

Hergün r iktisadi, m li ve ticari gazetedir 

Bugü i an olun n Münakasa ar ve l üzaye eler istesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -~--

a) Münakasaıar 
_inşaat, 'f anıirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Üsküdar Valide altı revantoryut'lu talebe ve Öğ· 
retmen sanııtoryumu 11şaatı (şart. 261 kr) 

Başkale kaza ı hükümct konağının bodrum katı inş. 
PT f bın sının tamırı 

Musluk, lw:ı o, ıfonu vr:. teferruatı tamiri 
Balıkesirde 6 ad. a lceri bina inşası (tcmd.) 
Adalar av vcrgıleri mudürluğü bına. tam"rı (temd) 
Gebze kışlnııını. aıt su le isatı içın su kuyuları kıı· 

zılması ve or ulıncsi, boru ferşi v.s. 
Balıkcs r m lıye tahsil şube i binası tamiri 
Gureba ha esi harı •i lıastıılıklsr anfisi inşaatı 

(şart. 250 k ) 
Mnlatya şehri içme suyu tesisatı ve inşaatı (şart. 

634 kr) 
Denizyollnrı gemilerinde yapılacak boyamıı işciliği 

(1 sene m dd tle) 
Cüret romorkr>rünün teknesi tamiri 

,, ,, 
Donya·Ank ; 
Konya-Ank. 

şı ihzarı 

Konya-Ank. 
şın ih .. arı 

makine aksamının tamiri 
nun ara ında 5 3 m 1 kum ıhz rı 

,, ,, 350 ,:,O m3 l>l Jk:ıj ta· 

" 
5002.50 m3 kırmn ta-

Gazi, lımct Paşa, Hakimiyeti 
okı ll:mnın tamırntı 

Mılliye, Altunçeşme 

kapalı z. 52646 50 

,, 
aç. cks. 

15000 -
10 57 

paz l ı5 

kapah z. 10:.l 7?. 
aç. eks. iı 3 

,, 3200 -

,, 799 69 
kapalı z. 46360 83 

,, 

paz. 

aç. eks. 
,, 

paz. 

n 

" 
aç. cks. 

126172 17 

18 8 -
l 5 -

Ü,) ')o 
7810 

9954 -

858 73 

haçla.r, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 
-=- - ----
Ecza alat ve levazımatı bJytariye aç. eks. 4493 30 
21.10.37 ntın alın cağı d.yatermi ve pantoııu şim· 

dilik sarf ına:.ı;ar edıldi 

(tesisat ve malzemesi) 

E.lektrık ampalu: 13 11 ad. kapalı z. 
Yenişehir kasabasın a cıektrik tesiulı (şart. 225 kr) " 
_Mobilya, ve ve büro eşyası, Muşa_mba-Halı vs. 

Perde (1,9 kalınlığ"ında): 214 ad. • kahverengi mu· 
şnmba: 1335,62 m2 

Dolap (hukuk işlen ıçin): 1 ad. 

~ensucat,, Elbise, Kundura, Çama ır v. s. 

Çızme: 430 çift 

M ntbaa işleri· Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

T elcfon rehberinin tab ve teclidi: 15000 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine y.ıRları v, 

Mazot: 45 t. 
Odun: 235 t. (temd.) 

Müteferrik 

itfaiyenin tahlısiye makin11sına malzeme 
Kürek, telefon fsncnn1. eigorta v.s. 
Taş: 120 m3 • çim n o: 30 torba 
Alüminyum m tra: 6000 nd. 
Karpit: 2000 kg. 

_!rzak, Zahire, Et, Sebze:_ v. _s_. __ 

Un: 146572 k. 
Saman: 295 00 k. (temd.) 
Un: 146572 k. 
,, 9609l " 

Saman: 320 t. 
Arp11: 380385 k. 

,, 270982 ,, 
,, 270017 " 

Kuru ot: 270 t 

" " 380.:>85 k. 
,, " 270,9 t. 

Bulgur: 108 t. 
Saman: 107 ,, 
Patates: 40 ,, 
l<. fasulye: 42 t. 
Saınnn: 46 t. 

___ ) Müz y d ıer 

Yag- fıçısı: 400 ad. (temd.) 
Buik marka tomobil 
Cıbııli tütun fabrikasında çıkan t~hta, kapı ve ca· 

meldin gibi enkaz: 25-30000 k. 

aç. eks. 

paz. 

aç. cks. 

kapalı z. 

paz. 

" ,, 
,, 

:ıç. eks. 

kapalı z. 
paz. 
kapalı z. 

" ,, 
" 
n 

" 
n 

n 

n 

" aç. ekı. 
n 

paz. 

" 

kapalı z. 
paz. 

6077 9 
19143 

3606 61 

38 -

4730 -

6500 

61 50 
289 50 
225 -

beh. 1 30 
240 

1905 36 
59 4 

19054 36 
12 92 
6400 -

23774 6 
16930 3 
14 50 05 
13500 -
17126 33 
14899 50 
15120 
1070 -
2200 -
7140 -
850 -

3 ı -

1 

~ 7 6 

7559 

1 
Ü 

J q 

5 5 
JS -

2i0 50 

354 75 

487 5 

1 

5 5 -
18 

17o3 07 
1270 23 
1113 75 
1032 50 
15 47 
1 17 46 
1134 -

o 25 
165 

536 
61 

15 -

)UZ C 15 -

Moris markalı binek olomobıli: 1 ad. (temd.) 
Limon: 16 sımdık 

,, 200 15 -
640 20 

Mur c at yeri 

lst. Nafıa Mud. 

,, 
prü PTT Şcf I. 

z. ~'\K 
A,k, SAK 
r. 

B ı ,. r )cft r. 
l~t l s. AEK 

Dahılıy Vek. 

r t'I ~ol. 1şlt. Müd. 

T e Lv.z. SAK 

,, 

,, 

Kon a K it Dır. 

Ank Vıl. Vet. Dır. 
Is. K ut SAt 

D n z L v . SAK 
n -şe ir Beled. 

lnhis U. Müd. 

lstanLul Beled ycsi 

lstanbul Be dıyesi 

lst. Tolefon Dir. 

Muğla B ed 
Bal·kes r Aak. S \K 

Gun 

25-10-37 

8-10-'i7 
ı -10- n 

15-11-37 

11-10-37 

15 o 37 

l 1 37 

16-10-37 

16-10·37 
10 11 37 

18-10-37 

4-10 37 

15-10-37 

19-10·37 

2 11-37 
11-10 37 

( tanbul Delediyesi 4-10 37 
n 4 10 37 
,, 4-10 37 

J ndr. G. K mut "AK Ank. 1 -10 37 
D.D. yol. 9 cu iş t. Sırkecı 15·1 1..37 

İzmir Lvz. SAK 

n 

n 

" Bergama Ask. SAK 
Elaı.12: Tum. ,, 

" ,, 
" ,, 

" Çatalca Tüm. SAK 
,, 
,, 

Vıze Asit. SAK 

15-10-37 
2 10-37 

10-1 37 
10 10 37 
1 ·10-37 
15 10 37 
15-10-37 
15-10-37 
15-10-37 
15-10 37 
15·1~-37 

22 10-37 
19 10 37 
19-lQ 37 

12-10-37 
13·10·37 

Ask Fabr. SAK Ank. 15-10 17 
C. Halıc Par. Gen. Selı:ret. 1:> 10 37 
lnhiı. U. Mtid. 13-10-37 

lst. Telef on Dir. 
lst. Gümr. Başmüd. 

19-1 37 
2-10-37 

Sn at 

15 

J6 -
1 
11 -
15 -
1 
15 -

11 

15 -

11 -
14 
15 -
15 

10 -

11 30 

16 -

16 

14 

14 -

15 -

16 -
15 30 

14 
14 
14 
10 -
14 

15 30 
11 
16 30 

17 -
10 -
11 30 
10 
10 30 
15 30 
15 -
14 30 
15 -
14 -
15 30 
16 
16 -

15 -

10 -

15 -
1'.l -

,7-. Birinciteşrin 1 ~37 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşı.ilur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
· Telefon : 49.142 

Posta kutusu N. 1261 

i lcri ve 

Ank ra Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 

Gen 1 kur nay dairesinin 175 lira 75 ku ı k ' f b -
d , 1 v bo sifonu vt: tefe,.ru ı nın 
lı ı gün ı saat 11 d~ y pı ac < ır. · 
m r e ı 1 cd lecek yerleri evve a ıı{Ö n k 

d re müdlirluğüne ve kc 5 ı < v 
ı ı K et k uzere belli gıin ve s nt ıt Anı<ar ırn 
amirlığı satmnlma komisyon:.ına gelmeleri. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden; 
25 10 937 pazartesi günü saat 15 de I 'lrıbuld1 Nafıa 

mü ür u w ü bin sında 52646,50 1ira <e ıf bede lı Ü dar 
Valıdeb ğı prevantor omu talebe ve ö t'Ilen n .> o· 
mu İnc;a.ıh kapalı zarf u=ıulii ile ek l n v • kon ılın cı ur. 

Mukavele: eksiltme, bnymdırlık işleri ~ 1 l, hu u ı ve 
fenni şı tn '11 leri, proj., ke 'f h ili . ·ı • b ı n u ri 
d g r evr k 26.J kuru' mu <..ıbilın.fe d ıirc inde v ıl ce · 

o 
k 
d 

15 
mu 

t teminat 38 3 liradır. 
teklif mektublarıru ve en 

y pt ına dair naf. 
hk ve fc et o 

rını 2J.10 937 pazarte i 
müdürlügüne verm eri. 

v n a mış 
ı ı havi 

gu ti saat 1 t e ka· 

Van Nafıa Müdü lü v ünden: 
le k zası hükfımC't kon ~ın n bol um katına aid 

keşıf bedeli üzerinde mü.ı lk s ya konul· 

·d ş rtnameler ve evrak şunlı:ırdtr: 
1 me şartnameleri, 

u velename projesi, 
ındırhk genel şartn mesi, 

İn a ta aid fenni ve hususi şartname, 
M r j keşif hulasası si lei fıat ce:lv li, plan. 

lsh nler bu şartnameleri ve evrakı ücretsiz Nafıa 
müdu l ı ~ünde görebilirler. 

Ek ıltme 28.9 937 tarih'nden itibaren bir ay müddetle 
28 10.937 perşembe gunü saat 16 d Van cafı müdürlü· 
ğü odasında yapılacaktır. 

Münakasa ı az, rlık s retile olac khr. 
Ek iltmeyc girebilmek için i teklilerin 1125 • lira mu· 
~ t t t verme i, bundan baş a 15 bin liralık io· 

ş yap ı l rın dair Nafıa \ ek.':letinden nlmmış fenni 
e t ve rı ibr zı ş rttır. 

l f m k ubl rı } u arıd yazılı sa tten bir saat ev· 
velın.! k hr rn ıl andı m Y'J. m n 112 > 1 r lık muvak
kat te ın mektubunu Van Nah mu lur u ü m.ıkamın· 

ınc v rec k ·rdır. Posta ile 
e tu l rı ı nıh et ul r a } azılı saate 

lm'ş olm sı ve dı za fı ın muhür mumu ile ı· 
p t mıs ol n ı lazı nJır. Poıstada olacak gecikıne· 
ul edılmez. 

İzmit Tumen S tınnlmn Komisyonundan: 
Gebze ait su te is tı "su kuyuları kazılrnası 

ve örtul e i, boru ferşi ve saire,,nin açık eksiltme.,i 25 
bır ncı te~rin 9J7 p..ız rte i günü saat 15 te lzmitte himeıı 
sahnalma komi yonunda yapıl caktır. Keşif bedeli 3200 
liradır. İlk teminatı 240 l rıdır. Fe1ni ve idari şartnamt· 
leri, keşıfnnmesi resim ve plıinl rı tümen satın lrna ko· 
misyonunda her güc görülebılir. Isteklılerin belli gün ve 
santindc ilk tem·natlnrile kanuni belge ve ehliyetn meleri 
birlikte lzmitte Tümen satmalma komisyonuna gelmeleri. 

Balıkesir Defterdaı lığından : 
B hkesirdc Meyhaneboğazında kain maliy . tahsil şefliği 

ve tah il şubesi mutte az binanın 799 lira 69 kuruş keşifli 
tamiri, 23JJ 937 tarılıinden itıbaren 15 gün müddetle eksilt-
m mu tur. 

i tirak edecekler eksiltme günü olan 8.10.937 
hrih"ne mu dıf cum:ı günü saat 15 de defterdarlıkta te
şek ··ı edcc k olan kombyona yüzde yedi buçuk teminat 
akç lerıle müracaat etmelidirler. 

Ek ıltmeyc ait e siltme şartnamesi, mukavele proj si 
fenni ve hususi şartname, keşif cetvelleri ve projesi Balı· 
kesir Milli Emliik müdürlüğünde görülebilir. 



• 

' 

( 
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Uzunköprü P. T. T. Şefliğinden : 
1 - Uzunköprü istasyon posta telgraf ve telefon bi

nasının tamiratının bedeli keşfi 510 lira 57 kuruş. 
2 - Şartname Uzunköprü istasyonu P. T. T. merke· 

zinde görülebilir. 
3 - Eksiltme 28.9.937 tarihinden itibaren 13· 10 937 

Çarşamba günü saat 16da Uzunköprti Posta ve telgraf 
ve telefon merkezi binasında teşekkül ede~ek eksiltme 
komisyonunda icra edilecektir. · 

4 Eksiltme açık surette yapılacaktır. 
5 Muvakkat teminat 38 lira 29 kuruştur. 
6 M&nakasaya iştirak edebilmek için ticaret oda-

sında kayıtlı olduğuna dair vesika ile tamirat işlerini 
yapmağa muktedir olduğunu mübeyyin Nafıa idaresinden 
alacağı vesika ile birlikte komisyona müracaatları ilan 
olunur. 

Dahiliye Vekaletinden : 
Malatya şehri dahitindeki şebeke için İcab eden mal

zemelerin tedariki ve boru ferşiyatının icrasile sair buna 
müteferri imalatın yaöılması kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 126172 lira 17 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair ev

rakı 634 kuruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler 
İmar Heyeti Fen Şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 15.11.937 tarihine raslıyan pazartesi 
günü saat 1 J de Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında 
toplanacak Belediyeler İmar Heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda 

yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 10 a kadar Ko· 
misyon Reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun. 16 ve l 7 inci maddelerine 
uygun 7559 liralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye 

girmeğe bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D - Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden mü na· 

kasaya girme için alacakları vesika. 
5 - Teklif mektubları ihale iÜnÜ saat 10 a kadar 

makbuz mukalinde Komısyon Reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli taah

hUdlü olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat istiyenlerin Belediyeler 
İmar Heyeti Fen Şefliğine müracaat etmeleri. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Keşif bedeli 774 lira 23 kuruştan ibaret bulunan A

dalar av vergileri müdürlüğü binasının açık eksiltme ile 
tamiri işi on gün uzahlmıştır. isteklilerin keşif, proje ve 
şeraitini görmek isteyenlerin 59 liralık muvakkat pey ak· 
çaları ve bu işe benzer en az 500 liralık iş yaptıklarına 

dair gösterecekleri vesika istinaden Nafrn müdürlüğünden 
alınacak müteahhitlik ve tica et odası vesikalarile 7.1 O 937 
perşembe günü saat 14 te Milli Emlak müdürlüğünde top· 
lanan komisyona gelmeleri, ----

Balıkesir Askeri Satınalma K misyonundan: 
Bahkesirde yaptırılacak 6 adet askeri binaya talip 

çıkmadığından tekrar 15 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. İbalesi 11.10.937 pazar
tesi günü saat 15 dedir. Binaların muhammen bedeli 
10,200 lira 72 kuruş. ilk teminatlar 765 lira 53 kuruştur. 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere her glin ve ek· 
siltmeye iştirak edeceklerin de teklif mektublarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden: 
Mevcud şartnamasi veçhile idaremiz gemilerinde yapı

lacak boyama işçiliği bir sene müddetle ve pazarlıkla ta· 
libine verilecektir. Pazarlık 1 l teşrinievvel 937 günü saat 
15 te idaremiz Levazım şeflığinde yapılacaktır. istekliler 
şeraiti 6ğrenmek için levazıın şubemize müracaat etme· 
lidirlor. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

lstanbul deniz yollama müdürlüğündeki Cüret romor
körünün tekne ve makine aksamının tamiri 18.10.937 pa
zartesi iünü saat 14 te Tophanede Istanbul levazım a· 
mirliği satınalma komisyonunda açık eksiltme ile yapıla
caktır. Güvertenin keşif bedeli 1888 liradır. Teminatı 141 
lira 60 kuruştur. Makinenin keşif bedeli 1605 liradır. fe· 
minatı 120 lira 38 kuruştur. Şartname ve keşfi komis· 
yonda görülebilir. isteklilerin belli saatte komisyona gel· 
moleri. 

İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme 
Pazarlık Komisyonundan : 

46360 lira 83 kuruş keşif bedelli İstanbulda Gureba 
haıtanesi harici hastalıklar anfisi inşaatı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe aid şartnameler şunlardır : 
A- Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C- Bayındırlık genel şartnamesi 
D- İnşaata dair fenni şartname 

E- Keşif hulasa cetveli ve ilişikleri 
F- Projeler 

İıtiyenler bu şartname ve projeleri 250 kuruş bedelle 
Üniversite Rektörlüğünden alabilirler. 

Eksiltme 18.10.937 pazarbai günö saat 15 te İstanbwl 
Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3477 lira 6 kuruş 
muvakkat teminat vermesi VQ Bayındırlık Bakanlığından 
alınmış 937 senesine aid bina müteahhid vesikasile bir 
defada 40,000 liralık inşaat taahhttd ve ikmal etmiş olması 
lazımdır. 

Teklif mektubları 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Üniversite Rektörlüğüne makbuz mu
kabilinde verilmiş olmalıdır. 

Poita ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü mad
dece yazılı saate kadar gelmiş olmaıı ve dış zarfının mühür 
muma ile iyice kapatılmış elması şarttır. Postada olac·ak 
gecikmeler kab1ı1l edilmez. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
21. 10.937 de saat 15 de açık ek&iltme ile ihalesi ya· 

pılacağı hakkında ilan edilmiş olan Diyatermi ve Pantos
ta şartnamesinde görülen lüzum üzerine yeniden yapıla
cak şartnamesi üzerine i in edileceğinden bu işin şimdi
lik alınmasından sarfınazar edilmiş olduğu ilan olunur. 

Ankara Vilayetinden : 
Yüksek Ziraat Enstitüıündeki tecrid evinde yapılan 

şarbon aşılarının istihzarında kullamlmak üzere muham
men bedeli 4493 lira 30 kuruşluk ecza alat ve levazıma· 
tı baytariye 16.10.937 cumartesi i"ÜDÜ saat 1 1 de açık 
eksıltmeye konulacağından isteklilerin şartnameyi görmek 
üzere Veterineı direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat veMalzeme 
Yenişehir Belediye Riyasetinden : 

Musaddak projeler mucibince 191~3 lira bedeli keşifli 
Yenişehir kasabasında elektrik leıisatı kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme günü 10.11.937 ~arşamba günü saat 16 da 
Yenişehir Belediyesi Encümeninde yapılacaktır. 

İşbu tesisata aid keşif evrakı ve projelerin birer kop· 
yaları İstanbulda üalatada Seliinik Bankası beşioci katta 
mühendis Hasan Halettedir. Kopyaları görmek ve almak 
istiyeuler 225 kuruş bedel mukabilinde mumaileyh mühen
dis Hasan Haletten alabileceklerdir. 

Eksiltmeye iştirak edecekler yüzde 7,5 teminatları tu· 
tarı olan 1435 lira 72 kuruşluk teminatlarını, teklif vara
kalarile birlikte göndermelidirler. Eksiltmeye gireceklerin 
teklif mektublarrnı ihale saatinden bir saat evvel Belediye 
Reisliiine göndermeleri. 

Eksiltmeye talib olanlar Tiirkiyenin birkaç mahnile
rinde yapmış bulundukları tesisatlarda muvaffak oldukla
rını mübeyyin vesikala!"ı ibraz edeceklerdir· 

Fazla izahat almak istiyenler Belediyemize müracaat 
edebilirler. 

Deniz l:.evazım Satınalma Komisyonundan : 
- Tahmin edilen bedeli 6077 lira 94 kuruş olan 

13011 adet elektrik ampülü, 16 Birinciteşrin 937 tarihine 
rastlıyan cumartesi günil saat 1 1.30 da kapalı zarf usu· 
lile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 455 lira 85 kuruş olup, şart
namesi komisyondan hergün parsız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin
de tanzim edecekleri kapalı teklif mektublarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşa
da bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri. 

_Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 
• • * 

Hukuk işleri için bir dolap alınııcaktır. Bak: 2 ci sahifedeki 
İst. Beled. ilanlarına. 

Mabrukat Benzin-Makine yağları v. s 
~------------------------...-..---------Muğla Belediye Başkanlığından: 

Muğla belediyesi elektrik fabrikaı:ıının bir senelik ihti
yacı için kırk beş ton mazot bu miiddet zarfında lüzum 
hasıl oldukça takarrur eden fiat üzerinden sahn alınacaktır. 

Mazotlar gökabnt iskelesinde kayıkta teshm alınacaktır. 
Mevzuatın iadesi ve gökabattan muğlaya nakliyesi tahliye, 
hammaliye ve sair iskele masrafları belediyeye aittir. 

Muhammen bedel üç bin dört yüz liradır. 
ihale ikinci teşrin ayının ikinci günü saat 16 da muğla 

belediye encümenirıde yapılacaktır. 
Taliplerin kanuni teminat akçesile birlikte yevmi mez

kürde belediye encümenine müracaat etmeleri ve fada 
izahat almak isteyenlerin her vakit için belediye kalemine 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

İstanbul Belediyesinden: 

Hukuk işleri için bir dolap 
itfaiyenin tahlisiye makinasına malzeme 

Muhammen 
bedeli 

38 

İtfaiye müdürlüğüne kürek, telefon fincanı. si· 
gorta ve saire 

61 50 

289 45 
Büyükdere Kay: yapılacak set için 120 metre mi· 

kap taş ile 30 torba çimento 22j 

1 
Yukarda yazılı işler ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. 

evraldarı Encünıen kaleminde görülebilir. İstekliler 4.10.937 
'&:pazartesi günü ınat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Açık eksiltmeye konan Susığırlık garnizonunun ihtiya

cı olan 235000 kilo oduna teklif edilen fiat gali görül
düğünden eksiltmesi on gün daha uzaltılmıştır. Muvvak
kat teminatı 176 lira 25 kuruştur. Eksiltme 1 1 Birinciteş· 
rin 937 pazartesi günü saat 15.30 da Susığırhktaki ko· 
misyonda yapılacaktır. Taliplerin söıü geçen gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

Müteferrik 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 

Komisyonundan : 

nn-

1 - Bir tanesine 130 kuruş kıymet biçilen 6000 tane 
Aliminyum Matra kapalı zarftan pazarlığa tahvilen 18 Bi• 
rinciteşrin pazartesi günü naat onda pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız Komisyondan alınabilecek 
olan bu pazarlığa girmek isteyenlerin şartnamede yazılı 
belge 585 liralık ilk teminat makbuz veya Banka mektu· 
biyle birlikte belli gün ve sa tte Komisyona baş vurma
ları. 

Devlet Demir Yollar. 9 uncu İşletme Direktörlüğünden: 
Muhammen heceli 2400 lira olan 12000 kilogram kar· 

pit 15.10.937 cnma günü saat 14.30 da Sirkecide 9 uncu 
İşletme Mubayaa Komisyonunda açık eksiltme usulile sa· 
tın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 180 lira mu· 
vakkat teminat ve kanuni vesikalarile birlikte ayni gün 
ve saatte Komisyon Reisliğine müracaatleri lazımdır. 

• • • 
Tahlisiye makinası için malzeme, kürek, telefon fincanı, si· 

gorta v.s. ile 120 m2 taş ve 30 torba çimento alınacakıır. Bak: 
2 ci sahifedeki İst. Beled. ilanlarına. 

frzak, Zahire, Et ve Sebze: 
İzmir ı evazım A .ıir ıği Satınalma Komisyonundan : 
İzmir Müstahkem Mevkı lutaatının 146572 kilo un ih· 

tiyacı kapalı zarfla münak..ısaya konulmuştur. 
İhalesi 15 İkinciteşrin 937 gün şaat 16.30 da İzmirde 

kışlada İzmir Levazım amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 19054 lira 36 kuruştur. ilk te"' 
ıninah 1430 liradır. Şartnamesi hergün komısyonda gö
rülebilir. 

İstekliler Tıcaret Odasına kayıdlı olduklarına dair ve· 
sika göstermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak 
edecekler 2490 sayılı kanunun 2, .} üncü maddelerinde 
ve şartnamesinde yazılı vesikalarla teminat ve teklif mek .. 
tuplarıııı ihale saatiııderı en az bir saat evveline kadar 
Komisyona vermiş bulunacaklardır. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonun.lan : 
Demirköy alayının 42000 kilo kuru fasulyası, Vize ala-

yının 46000 kilo samanı. 
İhaleleri ayrı ayrı pazarlık suretile Vizede yapılacaktır· 
Kuru fasulyanın tutarı 7140 lira, Samanın 850 liradır· 
Pasulyanın ilk teminatı 536 lira, Samanın 61 liradır. 
Fa ulyanın ihalesi 12 Birinciteşrin 937 salı günü saat 

16 dadır. Samanın ihalesi 13 Birinci teşrin 937 çarşamba 
günü saat 16 dcıdır. 

Şartnamelerini görmek istiyenlere her gün Viıe Satııı 
alma Komisyonunda gösterilmektedir. 

İzmir Levazım Amirligi Satınalma Komisyonundan : 
1 -Müstahkem Mevkı kıtaatı hayvanatınıo kapalı 

zarf usulile eksiltmede bulunan 295200 kilo saman ihti· 
yacına talip çıkmadığır.ıdan pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 2 Birinciteşrin 937 cumartesi rünü saat 
11 de İzmirde kışlada İzmir Levazım amirliği satınalıııa 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 5904 lira olup ıııu· 
vakkat teminatı 452 lira 80 kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına 

dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 ıayılı kanunu0 

2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatiodeO 
evvel komisyona müracaatları. 
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Elaziz Tümen Satınalma Komisyonundan : 
Malatya birliklerinin ihtiyacı için 380385 kilo arpa satın 

alınacaktır. Tahmin bedeli 23774 lira 6 kuruştur. 

Eksiltme 15-lci Teşrin 937 ('Uma günü saat 11.~0 da 
Elaziz tüm ijatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1783 lira 7 kuruştur. 
Teklif mektublnrı ihale giinü saat 9.:~o kadar ıatın alma 

komisyonuna verilmiş olacaktır. "'onra verilenler alınmaz. 
Eksiltmeye girecekler i ::ıtenilen vesikalarını muvakkat le· 

minatını koyduğu ıarf içerisine koymu~ olacaldar<lır. 

* * * Hozat birliklerin ihtiyacı için 270982 kilo arpa satın 
nlınaoaktır. Tahmin ~dilen bedeli 16936 lira ~8 kuru~. 

Eksiltme 15-tci Te~rin 937 r.uma günii ~;aat t O da Elaziz 
tiiın satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf u~uliyJe olacaktır. 
l\lııvakkat lt·rninatı 1270 lira 23 kuru~tur. 
Teklif ınektub]arı ihale günü :;aat 9 kadar satın alma ko

mis) onuna verilmi~ olacaL:tır. Bundan sonra nrilenler kahul 
edilmeı. 

Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat te· 
ıninatını koyduğu zarf içerisinde koymuş olacaklardır. 

• * * Ela1iz birliklerinin ihtiyacı için 270017 kilo arpa satın 
alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 14850 lira 5 kuruştur. 

Eksiltme J 5-1 ci Teşrin 937 cuma günü :-;aat ] 0.30 EJaziz 
tüm satın alına komi. yonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
.Muvakkat teminat 1113 Jirs. 75 kuruştur. 
Teklif ınektubları ihale giinü saat 9.30 kadar satın 3]ma 

komisyonuna verilmiş olacaktır. Bundan sonrakiler almm&z. 
Eksiltmeye girncekler istenilen vesikalarını muvakkat 

teminatını koyduğu zarf içeri:;ine .lwymu~ olacaklardır. 

* * * Elftziz birliklerinin ihtiyan için 270000 kilo kuru ot 
<1at1.n almacaktır. Tahmin bedeli 13SOO liradır. 

Ek:::ıiltrne 15-lci Teşrin 937 cuma günii saat 15.30 da 
Elaziı tiim ~atın alma komisyonunda yapıla<'nktır. 

Eksiltme kapalı z~rf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1032 lira 50 kuru~ hır. 

Teklif mektublarını ihale günü saat 14.30 kaclar sahn 
alına kornisyoııun:t verıni~ olaı·aktır. Hundan geç olanlar ka
h u 1 edilmez. 

Eksiltmeye girecekler h•teuileıı vesikalarını muvakkllt te· 
minat1111 koyınu~ alduğıı zarf içeri::-inc koyacaklardır. 

* • * Malatya birliklerinin ihtiyacı için 380685 kilo kuru ot 
~atm alınacaktır. Tahmin edilen fiyatı 171 '...6 lira 33 kuruştur. 

Eksiltme 15-lci Teşrin 937 ruma gi.1nti saat 15 de Elaziz 
tüm satın alına komisyonunda yapılar.aktır. 

Ekı;iltmo kapalı zarf usuliyle yapılac·aktır. 

l\luvakkat teminatı 1584 lira 47 kuruştur. 
Teklif mektuhları ihale günü ıaat 14 e kadar satın alma 

komisyonuna verilmiş olacaktır. Ve bundan :iOnra verilen 
ınektublar alınınıyacaktır. 

Eksiltmeye gireçekler istenilen vesikalarını muvakkat te
ıninatını koyduğu zarf içerisine koymuş bulunacaklardır. 

• * • Hozat birliklerinin ihtiyacı için 270900 kilo kuru ot 
satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 14899 lira 50 lrnruc;tur. . 

Ek:,İ]tme 15-lci Teşrin 937 cuma günft saat 14.30 da 
Elaziz tüm satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf u~ uliyle yapılarakhr. 
Muvakkat teminatı 1117 lira 46 kuru~tur. 
Teldif mektuhları ihale günü saat 13.30 kadar verilmiş 

bulunacaktır. Bundan sonra verilen mf':ktublar alınmıyacak. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat 

temnatını koyduğu zarf içerisine koymuş bulunacaklaadır. 

b) M 0 Z A V E D E L E ~ 
--~--------------------------.c------.,.... __ ~·~---

Cumhuriyet Halk Parfo,i Genel Sekreterliğinden: 
Cumhuriyet halk partİ!İnc aid kapalı Huik marka ve 933 

nıodeli lıe~ kişilik hir otomobil kapalı zarf sureti)e satıla
caktır. Otoınolıili görmek istiyenler her gün parti garajında 
gi.iı·ehilirler. Satın almaya talih olanların teklif mektublarını 
15 birinci teşrirı 937 günii akşamına kadar Ankarada C.H.P. 
merkezi hinasında Ba:.sekreterliğe te,·di etmiş olmaları şarttır. 
Neticesi ertesi gün talihlere bildirilecektir. 

.\skeri Fabrikalar Cınum l\1iid. Satma]ma Komisyonundan 
Kırıkkale Askeri fabrikalar sl.ltın alma komi~yonunca 

30.8.9 n günü satılığa çıkarılan 400 adet yağ fıçısı arttırma 
C:,na::ıında değerini bulmadığından ihale 15.10.937 günü saat 
15 e bırakılmıştır. Taliplerin ismi geçen gün 'e saatte 15 lira· 
lık teminat makbuzlarile birlikte komisyonumuıa baş vur· 
ınaları, fazla malumat istiyenler hergün yoJlama memurlu-
ğumuzdan ~ormalnrı · 

f ıılıi<:arlar Umum Müdürlöğündcn: 
CiLali Tütün Fahrikasınd~ yapılan tadilattan çıkan tahta, 

kapı \'e ı·amekfm gibi :15-30 bin kilo miktarında tahmin edi
len enkaz 13.10.937 çar:;-amha günü fıaat 10 da pazarlık.la 
5atılacaktır. 

İsteklilerin enkazı her gün mahallinde görebilecekleri ve 

MÜNAKASA GAZETESi .S~yfa 

pazaı lık için de ta) İn olunan gün \'C saatte yüzde 15 teminat p 
paralariyle birlikte Kahata~ta İnhisarlar Levazım Ye Muba· 
yaat ~uLesindeki :::ıatış komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

ULUS iÇiN .... ... -·~----
İstanbul Gümrüğü BaşmüdürHltünden: 

M. K. N. 9074 aj"ırlığı 640 kilo 20 lira dejerindc MJ markalı 
numaranz 16 sandık limon 2. 10.37 günü saat 12 de Sirkecide Re· 
tatliye cadtleainde gümrük 1ataş salonunda tranait olarak sahla· 
eakhr. İsteklilerin yüzde 7,5 pey akçesi ve maliye unvan teak•· 
resi iatenir. 

Teknik Okulu Giriş İmtihanı 
Teknik Ok~lu Müdürlüğünden: 
Giriş imtihanı 4 Teşrinievvel 1937 Pazartesi günü 

Üniversite fen fakültesi konferans salonunda yapılacaktır. 
Kaydolunanlaran fotoğrafla karnclerile o gün saat 8,30 da Fen fa. 
kültt:si bahçe.sintle bulunmaları ve riayete mecbur oldukları im· 
tihaa talimatını ötrenmek için her ıün mektebe müracaatluı ilan 
olunur. (6456) l044 

Devlet Demiryolları 

9.cu lşletme Direktörlüğünden: 1 
Muhammen bedeli 900 lira olan 50 toa yerli çi•ento 11-10.937 

Pazartesi günl aaat 15,30 da Sirkeeitle 9 İtl•tma 9iııaaıada E.kailt· 
m• Komisyonunda açık ekıiltm• usullle saha ahna .. ktır • 

Bu it• ııirnıek iateyenlerin 87,5 liralık m11nklıat temiaatla •• 
kanuaun tayin ettiti veıikalarla beraber aynı gia ye saatte kemi ... 
yon reialitiae müraoaat etmeleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Sirkecili• Ekalltme IC.omiayonundan 
ver ilmektedir. (6424) IOIO 4-• 

• '' N .., • '"' 

0.0.YOLLAQI iSLETME U. MUOURLUGUNDEN • 

M•ha•m•n bedelleri ye muvakkat teminatlara ile iaimleri ata· 
tıda yazıla it kalem malzeme 11· 10-Ql7 Paır:artesi günü sna1 15 te 
kapah zarf usula ile Ankarada İdare binasında satın alanacaktar. 

Bu ite rirmek isteyenlerin her kalem biusında yaıılı muvakkat 
teminat ile kıın•nı.ın tayin ettiği veıilı:aları ve Nafıa mOtaahhitlik 
veıikaıı ve tekliflerini ayna gün aaat 14 e katlar Komisyon reis· 
liğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara.la Malsesne Dairesinden, 
Hay.larpaşada Teaellüm ve Sevk Şefliğindea dajıhlmaktadır. 

(6-$54) 1015 4-4 
İımi Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Lira Kr. Lira 1'r. 

Mu htclif çiviler 3012 70 225 95 
., perçinler 32414 65 1431 10 

Rakamla itaret çi•İıi 3750 00 281 2-' 

Büyük Edib ~~ Başmuharrir 

Yakub Kadri Falih Rıf ki Atay ~~ 
~~ 

Çok Guzel ~· nUshalar da yeni 

Yeni Bir Roman ~ bir eserinin 

Hazırlamıştır ~~ Tefrikasını veriyor 

Bunlardan Başka 
Zengin Memleket ve Dilnya Röportajları; ~Balkan An· 

tantı ve Sadabad Paktı Merkezleriaden 

Muııtazam Mektuplar 

Çocük, Kadın Sayfaları 
Canlı MAGAZ]N Kısmı 

Eğlenceler 

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

Geniş Spor Y azaları 

Ankara, Hükümet, Kamutay 
Hayatını En Yakından Takib 
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Ticaret ve Zahire Borsası ~ Çikolata ve Karamelalarını * tercih ediniz # 
[ Bourse du Commerce et des Cereales d·lstanbul] ~ -~ 

30 9 - 1937 =======----- ~::tk:*~~~~*~~~~~:r 
FİA TLAR ( Cours officiel) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buj'day • ert (Ble dur) 
Arpa (Orge) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Bakla (Feve) 
Kuıyemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. Lin.) 
Miıır san (Mala jaune) 
Suaam (Seaame) 
Yapak Trakya (Mohaire) 

,. Trakya " thrace 
Tiftik mal 

., Kaatamonu 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Peynir kaşer (Fromage kacbere) 
İç fındık (Noia decor.) 
Pamuk yatı (Huile de colon) 
Susam ., ( n aesame) 
Fındık kabuklu 
Darı sarı 

GELEN (Arrivageı) 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mmr (Ma'is) 
Yapak (Mohaire) 
Kepek (son) 
Tiftik 
Keten tohumu 
Zeytin yağı (Huile d'oJ.) 
İç badem amende " 
Fasulye (Haricot 1ec) 
Pamuk (Coton) 
yulaf (foin) 
Suaam {ıeaane) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lc:ntillc) 

İç fındık (Nois. dec.) 
Nohut (Poia Chicbe) 

698 75 
375 -

30 -

25 -
15 -

22 -

- 75 
19 50 

3 75 

1 25 

Aşağı (Moins) Yukarı Plu~) 

5 29 -

4 ıo -
4 20 -
4 15 -
3 38 -
7 20 -
ıo - -
4 8 -

16 ~o -
69 10 -

39 20 -

.. 30 -

6 2 50 

4 13 50 

4 25 ·-
4 

16 2:S -

40 - -

GİDEN (Exportation) 
Afyon (Opium) k. 
Razmol 
Kuş yemi (millet) 
Tiftik 
Keten tohumu (Gr.Lin.) 
Arpa (Orge) 
K fındık (Nois. decor.) 
Susam (sesane) 
Un (Farine) 
Y apakmohaire 

49 25 
14 75 

14 75 
49 76 

DİŞ FiA TLAR (Marches Etrang. 
Buğday (Ble) Liverpul 6 29 

,, ,, Şikago !j 07 
n ., Vinipek 6 26 

Arpa (Orge) Anvers 5 44 
Mmr (Mala) Londra 4 03 
Keten t.(Gr.Lin.) ., 8 3S 
Fındık (noix) G. Hamburg 94 28 

,, K ,, 9428 

(Suite de la 4cme page) 

Confection deı capotes (Com. Aeh. Milit. lzmir) .~! 469 
,, " paletots (Dir. Ec. lnr.) .\! 469 

Drapeaux (Cemmand. G. Surv. Dou. lst.) .~! "469 
Boiı (Div. Bornova) .'\! 469 
Prejecteurs (M1o1n. lııt.) .ı\! 469 
Preduits ıaharmaceutiqua , fU bydrophile ete (Mun. lst.) .\! 469 
Coke in igine (Vıl. Ank.) .\! 470 

Constr. mııisons peur immirres (Dir. Etab. lmmirreı Diyarbekir) 470 
Tablea, fauteuilı, chaises, armoires pour douicr et nrticlee d'ameu· 

blement (Min. Economie) .\! 470 
Satiste et teilc pour drnps de lits (Dir. Eo. Sciences Polit.) .\! '470 
Constr. annexc a\l depôt (Vil. Ank. ) .\! 470 
Ma.carcınis (Com. Aıh. Milit. lzaıir) ,,: 471 
Censtr. pont en beton ar1116e s route Ank.-Ist. (Vıl. Ank.) .\: 471 
Rep. buanderie du d'etalon de la ville (Vil. Ank.) .\! 471 
Haricots verts (lnt. Ank .) .'\! 471 
Beutons metalliques et ruban pour reurde (lnt. Tophane) .,'! 473 
Divers papiers (Mun. Ank.) .\Y! 473 
Rep. depôt aanitairo ileylerbey (lnt. Tophane) )\! 473 
Paille (Com. Ach. MiUt. Mourhla) .'\! 475 
lnstruments de chtrurgie (Com. Ach. Univers. lıt.) .\! 475 
Pomme• de terre, fromage, olives, paille et petrole (Batail. Surveil. 

[}ounn. !amir) .\! 477 
Charbon Hrnite (lnt. AAkara) .M 477 
Lesıive ties linge• (Fnculte Histoire Langue et Gcoi'r.) .V! 418 
Viande ile mouton •t de boeuf et far;ne (Div. Elaziz) !\! 479 
Machine pour impresıion d'etiquette (Oir. Gon. Monopoles) ~\! 47' 
lnıı•al. place de sport et amusement a Floria (Mun. lıt.) ~\! 480 
• lois de upin (Dir. Fore t Sinop) .\! 480 

Vıs, raacord, boulona, pıtıts clcıus et goupillon (9 eme Exıal. Ch. de 
fer Sirkedji) .'\! 466 

Coloriage de la partle extcrieure de 8 tanks (Mun. lıt. ) .~ 467 
Houiilc criblee et semi·coke (Min. Def. Nat.) .:\ ! 467 

FariH (Corps Arm. Tcborlou ) ~\! 468 

• Les aııterisqueı indiquent une vente par voie de surenchere. 

N. B.- Leı Nos indiques en regard dca ıırticles aont ceux du 
journal dana lequcl l'avia a paru. 

imtiyaz u.hibi ve yazı itleri 
Direktörü: İsmail Girit 

BaııSdıiı yer: ARTUN Baaımevi 
Gnı..ta BiJlfuo sobık No. 10 
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Onlerinde yıldız işareti olnnl r nıuznyedeye aıttır. 
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Lundi 4 - 10- 1937 

Constr. et lnstıı1. de ponts m tal ıquee s route Sıvas Erzurum (Min· 
trnv. Pu J No 437 

Tuyaux r gul t ura pr. locomotive , et rl rı l n t-tc (Ch. de fer Et.)437 
M dıca ents et ether (Conı aıand. 1 t ) N l 

I entilles (Com. Ach. Mılıt. Teki dııg ) No 1 
Constr. l t. pr. lıgue d'avıatıon iı Sam JUn (Ligue d'nv. Sam9oun) 

No 4 4 
Constr. bnt. d'une ccole primaırt- (Dir. Tr v 
Draps de lıts, co V«"rturec;, e uıe·m ns ete ( 
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B:ıllut <Ch. de fer Etat) 467 

P .Tch roum) No464 
. inat. Ag Ank.) 415 

S rv. Do . lst) N . .f66 

Houılle crıbl · e et c e (D r. E Sup. de Commerce) S 467 
Ballast (Min. Trav. Pub ) ' 
Fıl pr. l g e et grılle, o 

(Cfı de er Etat) No 468 
Coke (l\1un. lst.) No 468 
Cuırs, fıl ete. (Mun. l t.) .\ 468 

eau eto fe pr. drapenux 

(Lire la suite en 3me pare) 


