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Sene No. 489 -
ABONE ŞARTLARI: 

Türkiye icin Kuruş 
3 AYLIGI 450 
6 " 850 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketler içirı 

12 aylıfı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir. 

:,aıc:-
1 = 

CUMARTESi 

•• 

'GAZ-=TESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

- zmwx;z 

Bugün i~aı olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

"-- Cinsi Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

~) Münakasaıar 

~t, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
i.1· ayet d · ı· · · ~ aygır eposu ı aveı ınşaatı 

ltipçayındalci barut deposunun etrafına kanal açıl
~~~sı, ta~ döşenmeııi. yol tamiri ve demir izg;ıra yap. 

turk. bulvarının şehir kenarında 316 m. bordür 
f\,1•şı ile 3454 m2 parke kaldırım inşası 
~tlıiişliçe-Zencidere nraıunda yapıl. su yolları inş. 
~ •arcık köyündeki ilk okula ilaveler inşaatı 
rt..,· 
, •nele cezaevi i nşaatı 

'~lakta prev ntorium binası müştemilatından olan 
~ liyük köşkün tamiri 
~lakta preventorium ,, ., ,, 
~ 11lıam ve mutfağın tamiri 

1 
"~urlu knıasında yap:lacak ilkokul binası inşJah 

1 y "dıklı nralığı muhafaza kulü besi tamiri 
8 tnikapı muhafaza kısım mrk. binası tamiri 

aç. eks. 
,, 

,, 

,, 
" 

kapalı z. 
paz. 

,, 

3747 10 
554 57 

8069 80 

4807 18 
2915 65 

47172 10 
958 -

960 50 

kapah z. 22226 28 
paz. 137 24 

" 
'.l28 27 

~~tt:-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
ı~rıı · 

1 
r Mst. Mvk. Komutanlığınca gösterilecek yerde 

~ 210 m. uzunluğunda telefon hattı inşaatı 
•ınıltı tuzlasında tablo şemasına uygun elektrik 
santralı tesisi (şart. 475 kr) 

&1e 
~cat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

~?.tan kaputu: 92 ad. 
~a •.se diktirilmesi: 100 takım 

tıcj elbise: 76'~0 ad. - kasket iki beyazlı: 56-59 
•d. - kaput: 30-34 ad. - gemici elbisesi: 30-34 ad. 

~atba, işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

kapalı z. 16498 22 

,, 

paz. 

aç. eks. 

95000 -

1955 -
850 

2795 50 

3000 
Aııı~ 
~ · telefon rehberinin tab ve teclidi işi: 4000 ad. aç. elta. 

1 0bilya, ve ve büro eşya•ı, Muşamba-Hala va. 
~trd 
'-~· ırep: 181 ad. 
~-ltr: 380 ad. 
'' ve sandalya: 5 çeşit 

~kat, Benzin, Makine yagları v, s. 
4., 
ıj ~!narin kömürü: 300 t. (şart. 195 kr) 

~ r~l>' ınaden kömürü: 7 10 t. 
~~ 1111: 30-40 t. 
ı. Şt '-ö .. .. . 600 k 
'\~ muru. . 
~.. ,, 7-10 t. 

~errik 
~)'~ ~ Yağlı boya: 500 k. 

•t: 16500 m3 (temd) 
~\ 18000 ,, 
'~ Ve dirsek: '00 m. 
~"•rıiıli demir tel (3 m m): 4200 k. 
, "ıtııix leğen: 500 ad. - saç manıal: 200 ad. • 

l 'ç ayağı: 250 ad. • itlififar torbuı: 150 ad. 

~t, Sebze v. s. 

' r~tli: 77,4. t . 
tt: 17 ,5 t. 

~ 
l 

1 
19,S ,, 

1 ~... 49 t . 

~·-: 340 t. 
t~r.•t, zeytinyağı, un, patates, salça v.•. erı:ak 
~,· 80 t 
\/a~: 7. t . 

'•~an: 6400 k. 

~Müzayedeler 
"'· ~t-~"'• kundura fabrikasında 1 sene zarfında çıka· 

, .. ~ lrıntı ve kazıntılar 
~~ ~l'I ' 
"lllit cep eaatı, pamuk mensucat, kireç kaynağı vs 

kapah zı. beh. 58 -
aç. eks. 4950 -

" 

kapalı z. 
aç. eke. 

" ,, 
,, 

paz. 

,, 
" aç. eks. 

" 

kapalı z. 
aç . eke. 

,, 
• ,, 
,, 

paz. 

" 
aç. eks. 

aç. art. 

" ,, 

3400 -

39000 -
250 -
900 -
64 -

300 -

24750 -
24300 -

810 -
840 -

1234 -

19350 --
3150 -
3510 -
8820 
4250 -

k. o 05,50 
,, 1 -
352 -

27 53 

360 5-4 
218 67 

1537 91 
71 85 

72 04 

1666 99 
11 -
18 -

1238 -

6100 

147 
63 75 

209 60 

225 -

783 
372 ·-
225 -

2925 -
18 75 
67 50 
4 80 

22 50 

185, 25 
1822 50 

63 -
93 -

1451 25 
236 25 
263 25 
661 50 
31, -

660 -
1050 -

27 -

lttO -

Ankara Val. 
,, lah. Başmüd. 

Kayseri Beled. 

Talas 
" Hisarcık Muhtar. 

Çoruh Nafıa Müd. 
Tophane Lvz. SAK 

,, 

14-10·37 
25-10-37 

11-10-37 

12-10-37 
12-10-37 
22-10-37 
H-10-37 

14-10-37 

Çoram Nafıa Dir. 25-10-37 
Gümr. Mulı. G. K. lst. SAK 13-10-37 

" 
13-10-37 

İzmir Lvz. SAK 26-10-37 

lnhis. U. Müd. 9-12 37 

Gümr. Muh. G. K. lıt. SAK 12-10 37 
llttiut V ek. 22-10-37 
Yükş. Deniz Tic. Mekt. 28-10-37 

lst . Telefon Dir. 

M. M. V. SAK 
lst. Komut. SAK 

,, 

Ask. Fabr. SAK Ank . 
KoDyn Kült. Oir. 

,, 
,, 
,, 

25-10-37 

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

1-11·37 
15-10-37 
15-10·37 
15·10-37 
15-18-37 

MiNi Mwdafaa Yek. SAK 11-10-37 
D. D. yolları H. paşa 15-10-37 

,, 1~·10 ·37 

Kartal Beled. 13-10-37 
Gümr. Mah. G. K. lat . SAK 23-10-37 
lst. Liman Sah. Sıb. Mrk. 26·10-37 

15 -
16 -

14 -

14 -
15 -
15 -
16 -

ıs 30 

15 -
15 -
15 30 

16 30 

15 -

11 -
10 -
14 -

15 -

11 -
14 30 
t6 39 

15 -
14 -
14 -
14 -
14 -

10 -
15 -
15 -
15 -
11 -
14 -

lzmir Lvz. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

25-10-37 16 30 

,, 
,, 

Kayseri Kor SAK 
Konya Kült. Oir. 
Mutia Ask. SAK 

" lıt. Kemut. SAK 

26'10-37 14 30 
26'10-37 14 45 
26-10-37 15 30 
22-10-37 15 -
15-10-37 14 -
17-9-37 itib. 1 ay 
27-9-37 
25-10-37 " 14 30 

Beykez Deri ve Kun~l. F. 1~·10·3ı 14 

lı:mir ithalat Gümr. 
• Memleket HHt. 

20-10-37 
27-10-37 

14 
9 -~~~ Memleket haat. 1-4-37-30.6.37 tarihine 

4r vefat eden eşhasın eşy<1lara 
~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 

:~~) MÜNAKASALAR 
'ctat · Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Ankara Valiliğintlen : 
t l\eşif be.teli 37 47 lira IO kuruştan ibaret b•lunan vili

' ~t "Yrır deposu illvei inıaata t 4.10.937 perşembe günü 
' ~t' 15 de açık eksiltmeye konulacağından isteklileri• eh

t 1 fenniye ve ticaret odası vesikası ve yüzde 7,5 temi· 
~ ~llkçesiyle adı geçen gül!de vilayet daimi encümenine 
~ı,~ş.if varakasını ıörmek üzere de vilayet baytar direk· 

iline müracaatları ili11 olunur. 

Ankara inhisarlar BaşmidUrlliğünden: 

Birisi 287 lira 48 kuruşluk ve diğeri 266 lira 9 ku
ruşluk tutarı olan iki keşif varakasına a-öre Ha\ıpçayın
daki idaremiz barut deposunun etrafına kanal açılma1ı, 
taş döşenmesi, yel tamiri ve demir ızgara yapılması gibi 
işler ve tamirat açık eksiltmeye konulmuştur. 

Açık ekıiltme ve ihale 25.10.937 tarihinde aaat 16 da 
baş müdürlüğümüz binasıncla toplanacak komisyonda ic
ra edileceğindea tayin edilen ğün ve ıaatte taliblerin 27 
lira 53 kuruş ilk teminat paralarile birlikte komisyonu
auza müracaatları ilan olunur. 
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-
İDAREHANE : 

Yoğurtcu han, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
İ darehaoemizde görü şülur 

ı 
Telgr.: İst. MÜNAKASA 

T el::fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

~ ........ ~ 

Hisarcık Muhtarhğandan : 

N'C!ır!JM 

rn 

Hisarcık köyündeki okula ilaveten yapılacak olan 2915 
lira 65 kwruş keşif bedelli ilk okul binası açık eksiltmeye 
çıltarılmıştar. 

~u işe ait evrak şunlardır. Keşif, fenni şartnamedir. 
ihale 12.10.937 sah günü saat 15 de Hisarcıkta köy 

odasındaki komisyon huzurunda yapılacaktır. 
Eksiltmeye girecek~erin 218 lira 67 kuruşluk muvakkat 

teminatları muktazi vesikaları göstermeleri şarttır. 
Talipler yukarıda yazılı evrakı her gün Hisarcık köy 

odasında her gün görebilirler. 

Kayseri Belediyesinden: 
Atatürk bulvarının şehir kenarından dört dükkan onu· 

mevkii ne kadar mahal için lüzumu olan 316 metre tul 
bordür taşı ile 3454 metre murabbaı parke kaldmm in· 
şası ameliyatı 11. 10.937 tarihine raetlayan pazartesi güni 

1 saat 14 de belediye encümeninde ihalesi icra edilmek ü
zere açık eksiltmeye vazedilmiş olduğundan taliplerin 
bedeli keşfi olan 8069 lira 80 kuruş üzerinden 7,5 temi
natı katiye vermek ve bu husustaki şartnameyi görmek 
üzere belediyeye müracaatları ilan olunur. 

Talas Belediyesinden: 
Gümüşlice ·Zenci dere arasana yapılacak 4807 lira 11 

kuruş keşif bedelli su yolları inşaatı açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Eksiltme 12.10.937 salı günü saat 14 te Talas 
belediyesinde müteşekkil bir komisyon huzurun.la yapı· 
lacaktır. 

İstekliler 360 lira 54 kuruş muvakkat teminat ve yeni 
sene ticaret odası makbuzlarını ayrıca bu gibi işler yap· 
tığma dair vesika ibraz etmesi şarttır. Talipler şartname 
ve evrakları hergüo belcdiyo dairesinde ıörebilirler. 

Çoruh Nafia Müdürlüğündea : 
Çoruh nafia müdürlüğü dairesinf'ie müteşekkil eksiltme 

komisyonunca kırk yedi bin yüz yetmiş iki lira on kurut 
bedeli keşifli Artivinde inşa edilecek ceza evi inıaatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

İstekliler bu işe aid evrakı f enniyeyi Çoruh nafia mü
dürlüğünde okuyabilirler. 

Eksiltme 22.10.937 cuma günü saat 15 de Çoruh nafia 
müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı bin beş yüz otuı yedi lira doksan 
bir kuruştur. 

İstekliler bu gibi işi yapmış olduklarına dair eksiltmeye 
iirmek istiyenlenlen aranacak mütaahhidlik vesikası hak
kındaki talimatnameye uygun olanlara nafie vekaletinden 
verilmiş müteahhitlik vesikası haiz bulunması ve 2490 ıa
yıh kanunun 32 inci maddesindeki serahat vechile tanzim 
edecekleri mektupları üçüncü madded"! yazılı 22.10.937 
ıalı günü saat 14 e kadar komisyona iyice mühürlü olarak 
vermeleri lazımdır. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan : 

Tamir mahali Tasınlanau İlk tem. Tarihi Saah 

Fındıklı.la aralığı 

muhafaza kulübe
si tamiri 
Yenikapı mahafa
za kıımı merkezi 

Lira K. Lira K. 

137 ~· 11 

bınası tamiri 228 27 18 

13.10.937 15 

" 15,30 
Bu iki tamirin yukarıda yazılı gün ve saatlerin.le pa

zarlığı yapılacaktır. 
Şartname Ye keıifleri kGmisyontladır. Görülebilir. 
İsteklilerin bu gibi işleri başardıklarını gösterir vesi

kaları ve illt teminat makbuzlarile Galata Eıki İthalat 
Gümrüğündeki komisyona gelmeleri. 

Çorum Nafıa Direktörlüğüaden: 
25.10.937 pazartesi ıünü ıaat 15 te Çorum Daimi en· 

cümeninde ihalesi yapılmalt iizere 2226 lira ~ kuraş 
keşif bedelli Sungurlu kazasıada yeni.len yapılacak ilk 
okul binası kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 

Şartname, plan, keşif ve buna müteferri evrak Nafıa 
dairesinde görülebilir, muvakkat temi11at mikdarı 1666 
lira 99 kuruştur. 

leteklilerin teklif mektuplarile aüteahbitlik vesika· 
larını ihale güaü saat 14 e katlar komisyona vermeleri 
a-•roktir. 



• 

İstanbul Levanın Amirliği Satınalma Komisyonundan 

Maslakta Preventorium binası müştemilatından olan 
büyük köşkün tamiri 14. t 0.937. ;perşembe günü saat 16 da 
Tophanede İstanbul levazım amirliği satınalma komisyo
nunda pazarlıkla yapılacaktır. Keşif bedeli 958 liradır. 

İlk teminatı 71 lira 85 kuruştur. 1 

• • * Maslakta pre ventorium binası müştemilatından olan ' 
hamam ve mutfağm tamiri 14.10.937 perşembe günü sa- ı 
at 15,30 da Tophanede İstanbul levazım amirliği satınal
ma komisyonunda pazarlıkla yapılacaktır. Keşif bedeli 1 

960 lira 50 kunıştur. İlk teminatı 72 lira 4 kuruıttur. 

İsteklilerin şartnameyi görmek ve yüzde 7.5 muva1<ka t 
teminat parasını yabımak üzere le-.. azım müdürlüği!ne mii 
racaatlan ilan olanur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul S.ıtınalma 
Komisyonundan: 

J- 92 tane kaptan kaputunun pazarhğma isleldi çık

madığından 12.10.37 salı günü saat 1 1 de pazarlığı ya
pılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 1955 liradır. 
j 3- Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

'!!!!!~!!'!!!'!~~~~~!!!!!!!!!'!!!!!!!~~~~~~'!!!!!!!!!'.!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!'!!~- ( 4- İste 1dilerin ilk teminat olan 147 lirahk vezne mak-

El6ktrik, Havagazı, '\~~!!~!. Tesisat ve Malzeme buzu veya Banka mektuplarile o gün Galata ithalat güm-

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : rüğü binasmdaki korn isyoaa gelmeleıi . 
İdaremizin Çamallı tuzlasınd:ı Şartname ve tablo şema 

sına uygun olmak üzere yeni bir elektrik santrali tesisi 
işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur· 

Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen 
bedeli sif İzmir 95000 liradır. Muvakkat teminat 6100 liradır. 

Yük&ek Deniz Ticaret Me k,ebi Müdürlüğünde n: 
Miktarı Muhammen Mu vakkat 

Cinsi Çoğu azı Fiatı Çoğu tutarı teminat 
aded aded Lira Kr. Lira Kr. Lira K. 

Harici elbise 80 76 19 50 1560 00 ) 
Ka.ket iki be-
yaz ile 59 56 2 147 50 209 66 
Kaput 34 30 544 00 ) 

Eksiltme 9.12.937 tarihine rasthyan perşembe günü 
saat 15 de Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki 

alım komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnameler 475 kuruş mukabilinde inhisarlar levazım 

ve mubayaat şubesinden ve Ankara ve İzmir baş müdür· 
lüklerinden alınabilir. 

1 
Gemici elbisesi 34 30 

16 
16 

50 
00 
00 544 00 ) 

- - --
l 

1 
1 
ı 
1 

1 

2795 50 
Eksiltmenin şekli : Açık. 
Mektebimiz talebelerine lüzumu ola n cinıı, ınikta?' VI.! fialbrı 

•e muvakkat teminatı yukarıda yazılı dört kalem eşyanın 28-10-37 
pazartesi güoii saıtt 14 te ihaleleri yapılacaktır. Talihlerin, şart
nameyi görmek üzere mektelıı muhasebedne ve 2490 sayılı kanu 
nun 2 ve 3 maddelerinde ki şartları haiz olmaları lazım g elen ek-
siltmeye iştirak edeoeklerin de muvcıkkat tem inatlarını İstanbul 
Yüksek Mektebler Muhasebeciliği veznesine yapdrdık\arınl gös
teren makbuzlarile veya Baı:ıka mektuolarile mektebıie ınüteşe!<

kil Komisyonu mahsusuna belli gün ve saatte müracaatled. 

İsteklilerin fenni .şartnamede yazılı takatte bir gazojen 
tesisatı yapmış olduklarına dair rcsrni vesikalarını ve ~art
nameye uygun olmak üzere ihzar olunmuş fenni teklif 
projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme gününden en az 
on beş giln evveline kadar inhisarlar tuz fen ıuhesi mü· 
dürlüğüne vermeleri ve münakasaya girebilmek için dahi 
münakasadan azami iki gün evveline kadar tekliflerini• 
muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden vesika a~maları 
Jazım•hr. 

l ::?S! ......... ....-~~~-------~~----~~~~-,,.,_ 

İzmir Miistahkem Mevki Satmalma Komişyonundan: 

1 Maknıkat Benzin-Makine yaglan v. s. 

İzmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek 
yerde 16498 ı : ~a 22 kuruş bedel keşifli 121 :!O metre u~ 

zunluğunda telefon hattı inşası kapalı zarf usulile müna· 
kasaya konulmuştur. İhalesi 26.10.937 salı günü saat tft 
buçukta İzmir kışlasında levazım amirliği satınalma ko- • 
misyonunda yapılacaktır. M1ı1vakkat teminat akçesi \~38 ı 
liradır. Şartname, keşifoame saat 10 dan 12 ye kadar ve 
15 ten 18 e kadar kışlada inşaat komisyonunda görüle· 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğli 
Satınalma Komisyonunu· n : 

300 Ton Lavamarin Kömürü 

Tahmin edilen bedeli 39000 lira olan yukarıda miktoarı 
ve cinsi yazılı kömür askeri fabrikalar umunı müdürlüğü 
satın alına komisyonunca 1.11.937 pazartesi gün ü saat 15 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 lira 95 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliblerin rnuvakka. t t e
minat olan 2925 lirayı havi teklif mektublanm mezkur 

bilir. günde saat l 4 e kadar komisyoua vermeleri ve kendileri
!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!11!!!!!!!!~-...... !'!!'!!!'~-.. -------~--·--"'"''~....,.~- ı nin de 2490 numaralı k:munun ?. ve ~ maddelerindehi vc-

Nakliyat: Boşaltma-Yükl~t!!l~ _ _ve s. j ==-:ez!?-~gün ve-~-~~t~e komisyona müı-cıcaatları. _ 

t 

Lüleburgaz PTT Müdürlüğünden: 

Lüleburgaz-İstasyon arası posta sürücülüğü 50 lira 
bedel muhamaıenli ve günde 2 sefe .. otomobil veya çift 
beygirli araba ile gidip gelmek üzere 2.9.37 den 17.9.37 
tarıhine kadar 15 gün müddetle aç-ık eksiltmeye konula
rak bu müddet zarfında civar kazalarla belediye ve ma
halli gazete ve minadi ile müsavi surette 4 defa ilan e· 
dilmiş isede istekli çıkmaması üzerine alelusul 17.9.37 
tarihinden 27.9.37 tarihine kadar 10 gün uutılmış ve fa
kat yine istekli çıkmadığmdan eksiltme kanunu mucibin· 
ce 27.9.37 tarihinden 27.10.37 tarihine kadar bir ay müd· 
detle ve pazarlıkla eksiltmeye konulmasına karar verit· 
diği ilan olunur. - ., 

Müteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma K omisyor undan: 

500 kilo beyaz yağlı boya pazarlıkla alınacaktır. Pazar
lığı 11. 10.937 pazartesi günü saat IO dadır. Evsaf ve nü
munesini görmek istiyen hergün M.M. V. Satınalma komis
yonuna müracaat ve paıarhğa gireceklerin belli giin ve 
saatında komisyona gelmeleri . 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sahnalma Komi y o
nundan: 

Fare itilaflnda kullanılmak üzrare 500 adet rı alvaniz leğen 200 
adet saç manral, 250 adet saç ayağı ve 150 ade t i tlcifıfa r torbas ı 
açlk eksiltmeye konulmuş~ur . 

Talıımia bedeli 1234 lıradı.· . 

Nümuneleri görmek isteyenler merkezimiz l e vazıınına müra
caat ederler. Şartnameleri parasız alırlar. 

9 Birinciteşrin 1937 
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teminatlars yazılı olan ve her taş ocağından cıkarılaoak balast 
ayrı nyrı ihale edilmek üzer~ pazarlığa konulmuştur. .. 

Pazarlık 15·10 937 tarihinde cuma günü saat 15 te Haydarpa
şada gar binası d~hilinde Birinci İşletme komisyonunda yapıla· 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlt-r hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaik ve Resmi gazetenin 7-5-937 tarils 
ve 3297 veya 364-5 numaralı l -7 -937 tarihli nüshalarında intiıar 

eden taiimatna01e daire sinde alınını, ehliyet vesikalarile birlikte 
pa zarlık gfinü saat 15 c k adar komisyona müracaatleri liıımdıt· 
Bu işe aid şartnameler Hayd.ırpaşa gar binası dahilindeki Yol 

1 Başmüfettişliğinde p:ırasız olarak dağıtılmaktadır. 

Taq ocağının İhale e dilecek Balastın M3 l\&ııhammen Muvakkat 
mevkii miktar nın ibzar bedeli 

tt1 3 bE-de li 

Haydarpaşıt·Es 1 65~0 
kişehir kilomet
re 186-194 
Eııkişehir-Ankara 18000 
kilometre 217-226 

K1Jruş 

150 

135 

* * * 

Lira 
24750 

24300 

teminat 
miktarı 

Lira K. 
1856 25 

1822 50 

2 l adet alttan sürme araba alınacaktır. Bak : inhisarlar Uw· 
Mü d . i l a nlarına . 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
İstan bul Komutan lı ğı Sa tın Al ına Komisyonundan : 
<;a ı dcada müs luhkeın ııı evki komutanlığına bağlı kıtat 

eratı iç in 6 100 kilo kuru ::: oğaııın a c_:1k eksiltme ile iha!e~i 
~ -> b irinc iteşrin tı.'-H ınzart~s i ~[inü ~aat 14,30 da yapıla .... 
~aktır. .\1uhummen tuta rı :33! li rndır. Sartname..:;i her ıriİJl 

~ ~ r 

öğle,Jcn e\ vel ko ııı i~yomla gi.i rülı lıili r . f ~ tek !ilerin 27 liralık 
ilk t~ınina l maklrnzu \ eya mek tu plarİ) le beraber ihale gii· 
nü \!akti mucıp t•ıı in d <' Fınd ık lı da kcıınutanlık satın alma ko· 
ıni ı.;yu:ıunn gelııwleri . 

.\lu ğla u-.ı...ı~ ri SJhnalına l\oııı isvoııund:.ııı: 
\foğlct g-arrıizonu ihtiyaı·ı u lan 80,000 kilo yulaf 17.9.931 

tarihi nde n it i baıcn bi ra) za rfında pazarlıkla alınacaktır. Tah· 
ıniıı fıat 5 k ıı ru~ 5 1) :-ıa11tim ka ti teminatı 660 liradır. Talip
ler in t u ğa) kararg.ilıınd ..ı miı te~t'kk il koıni ::-yona müra<'aatları 
i l füı o lunur. 

1 

• * * \foğla garn izonu i lı tı) arı olan 7000 kilo ı!;a<le yağı 27.9.931 
l.trilıirı Jetı itib.1r~n lı~r ay za rfıııda pazarlı kl a ul.1i1acaktır. Tah· 

1 ııı iIIi fıat 10.0 k ıı nı~. kat' i kmi ııatt 1050 liradır. TaJiplc:rirı 
Tuğ1 \ karar~alıınıla komi,yona miiraraatları ilan olunıır. 

Bergama Aıkeri Siitınalma Komiıyonundan: 
Berııama garnizonu kıtaahoın yıllık ihtiyacı için kapah zarf 

uauliyle eksiltmeye konulan 430000 kilo kuru otusa ~eher kilosı.I 
için olan üç kuruş 30 s antim pabah görüldüjünden 2490 sayılı 
kanuııuo 40 maddesi mı.ıcibince yeniden ve kapah zarf uıuliyle 
eksiltme} e konulmuştu. 

Mahn tahmin bedelı 17200 lira 
Muvakkat teminatı 1290 lira 
İhale 23.10.937 cumartesi g üuü 1aat 11 de Bergama askeri alı.

aatım komisyon biouında yapılncaktır. 
Evaafiyle teslim mahal ve şartları ıartnameainda yarıluhr. Şart' 

nameler Berwamadaki alım aatım komisyonuaıdadır. 

• • • Bergama garnizon kıtaatıaın yıllık ihtiyacı için kapalı ı•'I 
usuliyle ekıiltmeye konulan 80000 kilo 11ğır etinin beher kilo•11 

için teklif olunan 22 kuruş 75 santim pahalı görüldütüaden z4!JO 
uyıh kauunun 4 ınaddeıi ıuucibince yeniden ve kapah zarf u••· 
liyle eksiltmeye konulmuttur. 

Malın tahmin bedeli 20000 liradır. 
Muvakkat ~minatı 1500 liradır. 

İhale 23. I0.937 cumarteıi gioü saat 10 da Bergama askeri alıll' 
1atım komisyon biaasmda yafoılacaktır. 

Evsafiyle teslim mahal ve şartları oartnameıinde yazılıdır. şl 
nameler Bergamadak.i alım satım komisyonundadır. Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

li:ksilt:ne 26 Birinciteşrin 937 S alı iÜnü saat 1-i de 
Kara Mustafa Paşa sokağıncla mezkiir merkez satınalma 
uunda yapılacaktır. 

Galata da 1 

komisyo- j Vize Askeri Satınalm Komisyonundan, 
l - Demirköyün 96600 kilo samanı. 

Bir tanesine tahmin edilen fiyat 58 lira olan ı 80 tane 
· gardirop kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

İhalesi 26.10.9.17 salı günü saat 1 1 dedir. 
İlk teminatı 78a liradır. 
Evsaf Ye şeraitini görmek istiyen bedelsiz olarak M.M. 

V. Satıoalma Komisyonuna müracaat. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Ordu &lhbi ihtiyacı için satın alınacakların cinsi ve mikdar· 

lariyle muhammen tutaıları ilk teminatları ile ihale günleri ve 
ihale saatleri aşağıda gösterilmiştir. 
Ciıuıi Mikbarı Muhammen İlkte· İhale günü 

tutan minab 
Etajer 380 tane 4950 372 27-I0·937 
Maaave 

İhale s. Münakaaa 
şekli 

14,30 açık ekıilt. 

aandalya 5 çeşit 3400 
1
255 27-I0-937 16,30 " " 

Şartnameler her gün öğ)edcn evvel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle beraber 

ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık salınalma 

komisyonuna gelmeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
İktisat Vekaletinden: 

Vekalet hademeleri için 99 takım erkek kostümü ile 
takım kostfim tayyor diktirilecektir. 

Tahmin edilen dikiş bedeli 850 lira olup muvakkat te
minatı ~ lira 75 kuruştur. 

İhalesi 22. 10.937 tarihine rastlayan cumeı günü saat 
10 da levazım müdürlüğünde toplaaacak komisyonda yapı· 
lacaktır. 

Muvakka• teminat parası 93 liradır. 
istekliler 937 senesi Ticaret odası vesikası gös ter :ı eleı i şart· 

tır. Aksi takdirde eksiltmeye giremezle•. 

Kartal Belediyesinılen: 

Mevcud H yo!larında kullanılmak üzere 6 )0 metrı.! boru ve 
dirsek pazarlıkla alınacaktır. 

Borcların llutru bir buçuk pus olacaktır. 
Borular galvanizli olacaktır. 
Bedeli mubammem 8IO liradır. 
Yevmi ihale 13-10-937 çarşamba ğiinü sa.ı t 15 te Belediye Dai

mi Encümeninde yapılacaktır. 
Talihlerin yG.zde 7 ,5 pey akçelerile m e zkur günde hazır bulun

maları ilin olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel Konrntrırılı ~ı İslmıl ı ul 
Satınalma Komisyonundan : 

4200 kilo 3 M M lik galvanizli demir Leli ıı :2: ~ . J 0-~Xn 

Cumartesi günü saat l l de aliık ek:::: iltnw:si yupıla<"aktı r. 
Ta:sınlanan tutarı 8tl0 liradır. 
~artname ve ~vsafı komis) ondac.lır . Görülebilir. 

İsteklilerin ilk teminat olarak 63 liralık vezne ın aklııızu 
veya banka mektulılariyle birlikte o gün Galat:.ıd a E~ ~ i ltlıa
lat Gümrüğündeki kumi:syoııa gelnı e leri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum İdartsinder. : 

4-10-937 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te kapalı 
zarfla yapılan ekailtnaiye talih çıkmamasından dolayı ihale edile
miyen Devlet Demiryolları Birinci İşletme mıntakası dahilinde a· 
t•tıda mevkileri, miktarları, muhammeD. bedelleri ve muvakkat 

2- İhales1 pazarlık suretile Vizede yapılacaktır. 
3 - Samanan tutarı 3360 lira, ilk teminatı 252 liradır 
4 - İhalesi 19.10.937 &alı güna saat 16 dadır. . 

• • • 1 - Demirköy alayının 24000 kilo nohudu. 
2- İhalesi pazarlık ıurctile Vizetle yapılacaktır. 
3- !'Johuduo muhammen ltedeli: 3360, ilk teminatı 252 lirad•' 
4 ihalesi il Birinciteşrin 937 pazartesi günü saat 16 d•dır· 
5 - Şartnamesini görmek iıtiyenlere her wün Vize satınalılli# 

komiıyonunda gösterilmektedir. 

* * • Pınarhisar gazinonun 446 ton samaaı. 
İhalesi kapalı zarfla Vi:ı.ede yapılacaktır. 
Samanın tutarl 5575 lira ilk teminatı 419 liradır. 
ihaleıi 25 Teşrimevve) 937 pazartesi günü saat 15 dedir. 

İzmir Levazına Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 
IO. I0.937 cuma ginü saat 16,30 da ve 17 de İzmirde kış1•0~ 

Levıuım imlrliği sahnalma komiıyonunda kapalı zarfla ihalele~; 
icra kılınacağı Anadolu gazeteıinin 29 eylul ve 3 Birinciteşt• 
937 tarihli nüshalarile ilin edilen 1457~ kilo ve 96092 kilo ıııııı" 
görülen lüzumu izerine müuakasadan kaldırıldığı ilan olunur· 

Sıvas Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Sıvastr.ki birliklerin heyvanları için 400 bin kilo saman JıaP•· 

lı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Bedeli 6 bin lira ve muvakkat te•inatı 450 liradır. 

bjııll' \9.10.937 sah ıunü saat 15 te Sıvaııta Tüğ Komutanlık 
sındaki Tüm utınalma komisyonuuda ihale edilecektir. 

Şartname hergün komisyonda görüle bilir. 
1 

İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesik•1 
vt: ilk teminat makbuzlarını ve teklif mektublarım havi zarfı ıcıı: 
nun:.ın 32 ve 33 üncü maddelerindeki tarifat daireıinde baıırlll 
y arak ihale lfÜBÜ saat 14 e kadar komisyona vermiş bulunııaal•'1 

lazımdlr . 
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Kay~eri Kor $atınalma Komi!"y<ınundan: 
Kor merkez kıtaatı hayvanları ihtiy:t!'ı için 340 lıin kilo 

~aman alıııacaktır. Tahmin edilen bc<leli 4250 liradır. 
Şartnaıne~i kor satın alma komi::ıyonunda grirülebilir. 
Ebi!tmt, 22.10.937 Cuma günü ~aat 15 dl' kur satın alına 

komisyonunda alacaktır. 
Eksiltme açık ek iltmc usuJilp, ol:.ıcaktır. 

Muvakkat teminatı 319 Iira<lır. 

İzmir Lernzım Amirliği Satınalnıa Kunıisyonun<lan : 
lzıııir .\1ü tahkenı Mevki k1taatını11 77100 kilo ayaktan 

:-.ığır eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ekı::iltmcye konınu~tur. 

İhale!"i 25.10.9.17 pazarte::.i giinü saat 16,30 da lzmirdk kı~
lada lznıir Levazııu amiıliği Satmalına KomisyonuııJa yapı· 
lacaktır. Talıınin edilen mecmu tutarı 19350 lira muvakkat 
teminat 1451 lira 25 kuruştur. Şartnamesi her gün komi::.-· 
yon<la gfirülebilir. İstekliler Ticaret odasında kayıtlı oldukla
rına dair \esika göstermek ıncchuriyetindcdirler. 

İstanbul Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

t~tanbul Levazım amirliğine bağlı Ana<lolu cihetindeki 
ınüesse,.at için 17500 kilo yoğurt 26.10.937 salı günü saat 
14,30 da Tophanede jatınalma Komiısyonunda açık ek. iltme 
ile alınacaktır. Tahmin hedeli :nso liradır. İlk teminatı 236 
lira 25 kuruştur. 

• • * f ..;;t,mlnıl Levazım amirliğine bağlı sur huricinde müe!)
::ıc..,at i~in 19500 kilo yoğurt 2G. 10.937 ı:,a\ı günü ~aat 14,45 de 
'l'oplıauedc Satınalma kumi::ıyoııunda açık eksiltme ile alına
caktır. Tahmin bedeli 3510 liradır. İlk teminatı 163 lira 25 
kıını~tur. 

* * * lstanlıul Levazıııı amirliğine bnğlı ~ur <lahili ınücsse
::ıat için 49 lıiu kilo yoğurdıııı 2ô.l0.937 salı giinü saat 15,:~o 
da TophaneJc Satınalma Kouıi~yoıııınıla kapalı zarfla eksilı
nıe!"i yapılacaktır. Tahmin bedeli 8H20 liradır. İlk teminatı 
6(ı] lıuçuk liradır. 

b) rv Ü z A v E D E L E A 

İzmir Memleket llastaııe~i Baştahibliğinılen: 
İzmir memleket hastanesinde 1.4 937 tarihinden :~O/ı.937 

tarihine kadar vefat eclı·n e:zha ın e~yuları 7.10.~XH tarihinden 
~7.10.937 tarihirıe kadar 20 gün müddetle ve a~ık artırmağa 
~ıkarılııu;-tır. Artırma günii 27.10.937 ltırihine ra.stlıyan c,:ar
§amba giiııii ~aat 9 dan 12 ye kadar memleket hastanesine 
lıı>yet lıuzuruııcla satılıicaktır. 

İsteklilerin mezkur gün w· !:iaattc hastaneye müracaatları 
ilfııı olunur. 

Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasından: 
Fabrikamızda hir sene zarfında çıkacak arıntı ve kazın

tılar 15. 10 937 tarihinde saat 14 de açık arttırma ile satıla
caktır. Muvakkat teminat 1000 liradır. Şartname hergün F' .. b· 
rika ticaret :Servi~iııde görült::lıilir. 
~sııım::ı::= --- - ·=== 1 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası ! 
[ Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ) 1 

8 - 10 - 1937 ı 

FİATLAR (Cours officiels) Aşaaı (Moinı) Yukar~Plus) ı' 
Afion (Opiıım) - - -
Buğtlay yumuşak (Ble tendre) 5 39 - 6 5 - t 
Bu;tlay sert (Blc dur) 5 10 - 5 17 50 1 
Arpa Anadol (Orge Aa.) 4 - - 4 5 -
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Bakla (Feve) 
l<uşyemi (Millet) 
l<eten tohumu (Gr. de Lia) 
>dı .. r sarı (Ma'is jaune) 
Suaam (Seaame) 
)'apak Anadolu (Mobaire) 
)' ulaf (Avoine) 
.. eynir beyaz (Fromage blanc) 
iç fındık (Noix decor.) 
barı sarı (millet j•uae) 
Nohut iri (Poia chicbe) 

GELEN (Anivage11) 

.\fion (Opium) 
&utday (Blc) 
Arpa (Orge) 
Ça,vdar (Seigle) 
On (Farine) 
~l•ir (Malı) 
)'apak (Mohaire) 
lı\epek (Son) 
lı\~len tohumu l Gr. Lin) 
J;'••ulye (Haricot sec) 
l>•rnuk (Coton) 
)' ulaf (foin) 
Suıam (aesanae) 
lı\u, y~mi (Millet) 
rercimek (lentille) 
ç fındık (Nois dec.) 
~ohut (Pois Chiche) 
~. Peynir (Fromage B.) 
~eytin yağı (Huile d'ol.) 
arı (Millet) 

810 -
273 -
30 -

150 

8 -

42 -

13 -

38 

27 -
45 -

- - -
4 3 -
4 2 - - - -

- - -
10 10 - - - -
4 5 -- - - -

16 10 - 16 j(} -
54 20 - - -· -
3 35 - - - -

32 - - 32 3Q -
3820- 38 30 -
- - - - - -
- - -
GİDEN (Exportaüon) 

Afyon (Opium) k . 
Kuş yemi (millet) 
Kıl (poil) 
Darı (Millet) 
Keten tohumu (Gr .Lin.) 
Arpa (Orge) 
K fındık (Noiıette) 
Susam (ıeaame) 
İç badem (amande) 
İç f111dık (Nois. tice.) 

DIŞ FiATLAR 
(Marchcs Etranren) 

14 58 

10 -
18 -
l-

4834 

Buğday (Ble) Liverpul 6 06 
,, ,, Şikaro 4 78 
,, ,, Vinipek 5 77 

Arpa (Orge) Anvera 5 33 
Mıtır (Malı) Londra 3 94 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 8 04 
Fındık (aoix) G. Hamburg 94 52 

,, K ,, 94 52 

MÜNAKASA GAZETESi 

. . . 

. İstanbul Belediyesi llanlarf. ·:. 
,• 

Senelik muhammen kirası -480 lira olan Köprüoür. Ka· 
dı~öy iskelesinde 3X6 ebadında dükkan 938 veya 939 Ye 
940 seneleri Mayıs sonuaa kadar kiraya verilınek üzre 
açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür· 
lüğünde görülebilir. İıtekll elanlar 36 liralık ilk te•inat 
mektup veya makb11au ile 25.10.137 pazartesi gün~ saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) (6877) 1073 
" 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1 -Resmindeki ızgarayı kaldıracak kabiliyette ve şart
aamesi eTsafıntla ~4 adet alttan sürme araba paz.arhkla 
satın alınacaktır. 

D- Ekıiltme 1-Xl-937 tarilline rastlayan pazartesi 
ıünü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

11 l-Muhammen bedeli 2880 lira ve muvakkat temi· 
nat 216 liradır. 

iV- Şartaameler paraıız olarak herrün yukarıda adı 
ıeçen Şubeden alınabilir. 

V-Fiatsız teklif mektupları eksiltme gününden en az 
bir hafta evvel Tütün Fabrikalar Şubasiae verilerek mii· 
nakasaya iştirak vesikas. alınmalıdır. Bu vesikayı haiz 
olmayanlar eksiltmeye iştirak ettirilmez. 

Vl- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan grin ve saatte 
münakasaya iştirak vesikası ve yüzde 7,5 iavenme pa· 
ralariyle birlikte adı ıeçen Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (M) (6809) 106l 1-4 

:ıı: 

• • 
t - Adana Tütün F abrikaıında keşifname ve krokisine 

tevfikan yaptırılacak marangozhane inşaata açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Ketif bedeli 5779,62 lira ve muvakkat teminat 
358,47 liradır. 

3 - Eksiltme, 22.X.937 tarihine rastlıyan Cuma günü 
saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesinde· 
ki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 29 kuruş mGkabilinde her gün la
hisarlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesinden alınabi lir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin diplomalı Mühen· 
dis veya Mimar olmaları ve mukayyet bulundukları Ti
caret Odasından alınmış iktidari •alisini ve şimdiye ka· 
dar bu gibi inıaab yapmış olduklarını gösterir veıikayı 
inşaat Şubeıine ibraz ederek eksiltmeye ittirak ıçın ay
rıca vesika almaları lazımdır. 

6 - İsteklilerin ekıiltme için tayin edilen ıün ve 
saatte yüzde 7 .5 güvenme paralariyle birlikte adı geç.en 
komisyona gelmeleri ilin olnn•r. 

!B.) (6734) 1056 2-4 

1 • ,, ,, ,,, .. ,, 

D.0.YOLLAQI iŞLETME U. MUOUrlLUGUNDEN 

Muhammen be.leli 5311 lira olan 2000 Kı. beyaz emaye boya 
ile 3~ paket muhtelif renklerde Analin boya 14. l 0.937 Perşembe 
ıünG ıaat 15 de Haydarpafada Gar binası dahilindeki Satınalma 
Komisyonu tarafından kapah zarf usulile satın ahnacakhr. Bu ite 
girmek isteyenlerin l..anunun tayin ettiği ve11aik ve resmi gazete· 
nin 7.5.936 T. 3297 veya l.7.9.l7 T. 3645 No. lu nushalarında inti· 
şar eden talimatnam~ dairesinde alınmış ehliyet vesikaaile 402 lira 
8 kuruşluk muvakkat teminatlarını mubteYİ teklif zarflarını eksilt· 
me rünü ıaat 14 e kadar komisyona vermeleri lizımchr. 

Bu işe aid şartna•eler komiıyoadan para11~ olarak ciatıbl· 
maktatlır. (&ili) 1011 4 4 

• • • 
581, 224 •etre mik'abı 20048,96 lira muhammea bedelli ••;e 

veya 1~560,60 lira muha•men ltedelli kayın tomruk ?2-10-9.17 Cuma 
ıünü saat 15.~ tla kapah zarf uıulü ile Aakaratla ltiare binasında 
aatın alı•acaktır. 

Bu ite girmek iatiyealerin mete teklif ettikleri taktirde 15i6, 72 
Kayıa tomr•k teklif ettiklerinde Q39,80 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik veaikatı 
ve tekliflerini ayaı riin saat 14,JO a kadar komiayon reislitine 
Yetmeleri llzımdır. 

Şartnameler paraaıa olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Haytlarpafada Teaellüm ve Sevk Şsfliğinden datıblmaldadır. 

(6768) 1059 2-4 

Bina işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden : 
1- iatekli ııkmamıt olan Ankara Yükıek Ziraat Enatitileri 

Stajiyer talebelerine mahsus Or•H Çiftlitiade yapılacak Ye· 
mekhane inşaatı aynı tartlarla pazarhta çıkarılmıthr. 

Ketif ltedeli: 37031 lira 95 kuruftur. 
1- Ekailtme 15-H~ia7 Cuma 1ıünü ıaat 15 de Nafıa Vekaleti 

Yapı itleri elulltme komisyonu odasında yapılacakbr. 
3- &kailtme aartoamesi ve buaa miiteferri evrak 185 k.,., 

bedel ıaukabilintle yapı itleri Umum Midlrlij"inden alınabilir. 
4- Eksiltmeye girebilmek içia isteklileria 2777 lira 40 kuruş· 

luk muvakkat temİ•at vermesi ve Nafıa V ekiletinden abomıt 

Yapı miteahhitliti nıikaıı ibraz etmesi lbımchr. 
(6718) 1065 2-2 

Sayfa 3 

------------.:1----------------~ ULUS iÇiN . .................. .....-. 
Büyük Edib ~~ Başmuharrir 

Yakub Kadri ~~ Falih Rıf ki Atay 
Çok Guzel ~~ nüshalarda yeai 

~~ Yeni Bir Roman 
~~ 

bir eserinin 

Hazırlamıştır '~ Tefrikasını veriyor 

ı Bunlardan Başka 
Zengi11 Memleket ve Dünya Röportajları; Balkan An

tantı ve Sadabad Paktı Merkezlerinden 

Muııtazam Mektuplar 

Çocük, Kadın Sayfaları 
Canlı MAGAZlN Kısmı 

Eğlenceler 

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

Geniş Spor Yazılara 

Ankara, Hükümet, Kamutay 
Hayatını En Yakından Takib 

(Suite de la 4eme page) 

Lundi t 1 - 10- 1937 

Medicamcnts : 11 lots (Command. lst.) N. 435 
Serum : 3 lots (Command. lst.) N. 424 
Chaudron a vapeur (Dır. Gen. Monop.) N. 444 
lnstall. electrique ü la ville Mardin (Mun. Mardin) N. 465 
Haricots secs (Div. Kirldareli) N. 471 
Bles ••ncasscs (lnt. Ank.) N. 472 
Cartouches (Dir. Gen. Monop.) N. 472 
Ciment (9eme Expl. Ch. Fer Etat Sirkcdjı) N. 473 
Tir de sable (Min. Def. Nat.) N. 473 
Farine (Com. Ach. Milit. Trabzon) N. 473 
Constr. porte en fer {lnt. Tophane) N. 473 
Dıvers clous et boulons tCh. Fer Etat) N. '474 
Vıtre, ceruse, sable de fonderie, etoHe pour rideaux ete. (Ch. Fer 

Etat) N. 474 
Pain (Ec. ti' Arent de Police) N. 474 
Feves et mals (Dir. Veter. Eskichihir)N. 475 
Farine (Corps Armee Balikeıir) N. 475 
Lits pour mnlade et p~rte cuvette (Dir. Vakeufs lst.) N. 475 
Etoffe pour paletots et chausaures (Com. Ach. Ec. Ank.) N. 475 
Semi-coke et houille criblee (Surv. Douan. lst.) N. 475 
Houille la ve marine (Fa~r. de f uıils lxmir) N. 476 
Pain (lnt. lı.mir) N. 476 
Krhil (Mun. lat.) N. 476 
Farine (Batail. Douan. lzmir) N. 477 
Bles cencaas6ı (Com. Aclıa. Mil. Tekirdagh) N. 477 
Farine (Gom. Ach. Mil. Vize) N. 477 
R.emplissage des fossees a Konia (Oir. Lutte Contre Malaria a Konia) 

N. 477 
Conıtr. d'un mur d'appui lVil. Ank.) N. 477 
Lait et yog-bourt (Di r. Ec. Foret l.::rousse) N. 478 
Bl.:s pour seıaeRces (Dir. Hara Karadjabcy) N. 478 
Pain, via.nde, l~gumes, lııois anthracite '!le. (Dir. E.c. Foret Brouue) 

N. 478 
Main d'oeuvre pour la cons•r. d'un mur (Com. Aclı. Milit. lrousse) 

N. 478 
f>ain (Comnıand. Naval Marmarıı) 4479 
Constr. konak gouvernamental Vıl. lspıırta) N. 479 
Paille (Div. Samsoun) N. 479 
Constr. ecole a Cherıflıkeuy lVıl. Ank.) N. 480 
Colıtrlage des bateaux de5 lignes maritimes pendant un an (Dir. Ex· 

ploit. Liınea Ma~itimes) N. 481 
Constr. de six batim. a Bnlikesir (Cem. Aeb. Milit. Balikesir) 481 
Poelee : 168 p. (Dir. Hyg. Asaist. Soo. Ojaıhalorhlou) N. 484 
Constr. bat. ecole a Diarbekir (Dir. Trav. Pub. Diarbekir) N. 412 
Sucre. pommes de tem~ (Dir. ln.st. Pult. Edirne) N. 485 
acp. futeuils, clıaiıes et cana pes (l11t. Tep lane) N. 485 
Diverses peaux (Cb. Fer Etat) N. 485 
M~c~e de laine ,, N. 485 
Viande et rix (Cem. Aeb. Ec. Seconci. Balikesir) N. '86 
P~is chiches (Com. Ach. Milit Vize) N. 486 
flanelles tle laine (Min. Def. Nat.) N. 486 
Foia (Oiv. lxmit) N. 486 
Charbon de bois et macaronia, riz, lentilles (Dir. Eo. Seeond. B!lli-

kcsir) N. 4i7 
Ceke inciireıae (Min. Hn. Asıiat. Soc. Anlc ) N. 487 
Rep. au bain militaire Selimiye (Com. Ach. Milit. Selimiye) N. 487 
Sucre (Cem. Ach. Milit. Vize) N. 487 
loia (Div. Lulebourraı) N. 488 
Coke (Minist. Af. Ext.) N. 488 
Orıe et foin (lnt. Tophane) N. 488 
Travaux de menuiserie a l'ecole de commerce (Dir. Trav. Pub. ist.) 

N. 488 
Rep. bat. ecoleı Bozhane et Bachibuyuk (Mun. lst.) N. 481 

• Les uteriaques inciiquent une venle pn voie de surencbere. 

N. B.- Lea Nos indiqucs en regar.d dea articles sont ceux du 
iournal danı lequel l'aviı a paru . 

imtiyaz uhibi Ye yazı iflıcri 
O :rdctiri!: ] sınaü Girit 

Baaddıiı yer: ARTUN Baıım.-.ı 
r..alatl'I Billur sobık No. 10 



• 

!!! Deuxieme Annee- No. 489 

ABONNEMENTS: 
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3 MOIS Ptra. 450 

6 " " 850 
12 ,, " 1500 

Etranger: 12 •oiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pou,. ~a Publicite ı'adresser 

a l' Adminiatralion 
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SAMEDI 

GAZET 

,,ournal Quotidien des Adfudication11 

•ıucc 

Tableau Sy optique des Adjııdications 
~~~~~~~~~~--!!."""'~-----~------~~------~-~~---------Prix Caution. Lıtıı d'ndjudıcatıon et du 

9 Octobre 1937 

ADMINISTRA1 ut~ 

Y oghourtchou H:m 
lcr Etage, N. 3-4 

Gn1ata, Pcrchembe Bazar 

T elephonr.: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

~...,tııqa -- ·-
1 Objet de l'ü.djudication 

~~--~~~e~-~--_!2~~i-•_oi_r_e~----~-C-a_h~ie_r_c_1~-~~c_h_amrg•c-•~-~~~----·-~·----
Mode 

d'adjudicat jours Heure 

A) Adjudications au Rabais 
Construction - ReFaration- Trav . Publics·Materiel de Construction-Cartographie . 
Constr. de 3~54 m2 parquet au boulevıırd "Ataturk,, 

,, de canali sation entre Gumuchiidje·Zendji 
Publique 8069 80 Municipal ite Ka'is~ri 11 10 37 

14-10 37 
12-10-37 
14-10-37 
25-10-37 

,, 4807 18 360 54 ., Talas 
,, annexe au bat. ecole du vi!lage HisarJjik 

" 
291S 6S 218 67 Maire Hısardjik 

,, etable au depôt du Vilayet ,, 3747 10 Vilayet Ankara 
Ouverture de Canal constr. de chaussee et autre 

pres du depot de poudre 
" 

S54 57 27 53 Oir. Pr~nc· p.:ıl~ Monopoles Ank. 

Conatr. batiment ecole Primaire a Soungourlou 
,, " d'une prison a Artvin 

Rep. guerite de surveillance a Findi~lı 
,, au baliment ,, Yenikapou 
,, du grand kiosk a Maslak 
,, ., bain et buanderie de la caserne de Maslak 

Pli cach 

" Grc a grı! 

" 
" 
" 

22226 28 
4717:! 10 

137 24 
228 22 
958 -
960 50 

Habillement - Chaussures Tissus - Cuirs . 

Capotes pour cııpitaineı: 92 p. 
Coııfeclion deı costumes pr. domı:stiques: 100 p. 
Costuınes : 76·80 p. - Cıı!lquettes : S6-59 p.· Ca-

poteı1 : 30-34 p. • Costumes pour ııurins: 30-34 
picceı 

Grc a gre l'S5 -
850 

Publique 2795 -

Aaea1alement pour Habitation et 

Garde·robes : 180 p. 

Bureaux-Tapisserie ete. 

Pli cach la p. 58 
Etageres : 380 o. Publique 49SO -
Ch:ı isrs et tables : 5 lots 

" 
3400 -

Conıbustible - Carburant-HuiJes 

Houille lave marine : 300 t. (cah eh. P. 195). Pli cach 39000 -
,, criblee: 7·10 t. Publique 250 -

B"is : 30-40 t. ,, 900 -
Char bon de bois : 600 k. ,, 64 
Coke : 7-10 t. ,, 300 -

llectricite·Gaz·Chauffage Cectral (lnstallation et Materiel) 
lnst. cable telephonique de 12120 m . ae longueur Pli cach 16498 22 
lastallation centrala clectrique conforme au ta· ,, 95000 -

bleaıı et schema İı la sal ine Tehamalti (cah. eh. 
P. 475). 

Travaux d'lmprimerie- Papetcrie 

lmpre!'lsign et reliure de guidea telephoniques An· 
kara : 4000 p. 

9ivers 

Painture a l'huile : SOO k. 
Armoire en acier : 2 p. 
FH galvaniıe (3 m m) : 4200 le: . 
Rechaud : 2SO p. - Bidons galvanises 550 p.-

Sacs 150 p. ete. 
Ballast : 16500 m3 

,, : 18000 m3 
'f.uyaux et coudeı pour adduction d'eau 600 m. 

Provisions 

Publique 

Gre a gre 
,, 

Publique 

" 

" Gre a gre 

" 

3000 -

240 -
840 -

1234 

24750 
14300 -

810 -

1666 98 
1537 91 

11 
18 -
71 8S 
72 04 

147 
63 75 

209 66 

783 
37'2 
255 

2925 -
18 75 
67 so 

4 80 
22 50 

1238 -
6100 -

225 -

36 
63 
93 

1856 25 
1822 50 

Yoghourt : 49 t . Publique 8820 - 661 50 
" : 19,5 t. 

" : 17.S t. 
Beurre fraia : 7 t. 
Foin : 80 t. 
Viande de moulon : 77 ,4 t. 
Paille : 340 t. 
Olivea, beurre, farine, pomme<ı de ferre ete 
Oirnons : 6t00 t. 

B) Afjudications a la sureachere 
Montre, tiaauı ete. 

Morceaux de peaux se trouvant a la tannerie de 
Beykoz (pendant 1 an). 

" 3510 - 263 2S 

" 3150 - 236 2S 
Gre a gre le k. 1 ~ 1050 -

" " o 05 50 660 -
Pli cach 193SO - 1451 2j 
Publique 4250 319 -

" 
" 

352 27 -

Publique 

" 
1000 -

Oir. Trav. Publics Tchorouın 25-10-37 
,, Tchoroulı 22-10-3i 

Com. Ach . Comm. G. Surv. Douan. lst. 13· 10 37 

" Com. Ach. lntend. lst. Tophan t'• 

" 

13.10.37 
14-10-37 
14-10-37 

Com. Aah. Cem~ıı. G. Surv. Dounn. l5t. 12-10-37 
Dir. Ecor.omııt Ministcre Economie 22-10-37 

Dir. Ecıole Sup. de Cocımerce Marine 28 IC'-'37 

Com. Ach Min. Def. Nat. Anlc. 
Com. Ach. CQmrn:ınd. Ist. Fındıkli 

,, 

Com. Ach. D. G. Fabr. Milit. Ankara 
Oir. lnstruc. Publi4ue Konia 

" 
" 
" 

Coın. Ach. rntendance Izmir 
Com. Aclı . Econ. Monop. K .tadıe 

Directiorı Tel{-phones lstanbul 

Com. Aclı. Min . Def. Nat. Ank. 
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 
Com. Ach. Comm. G. Douan. lsta.nbu' 

" " Office Sa nitaire Port lst. 

1 Expl. Ch. <le Fer Etat J-1.pııcba 
,, 

Municipalite Kartal 

Com. Ach . lntend. lstanbul Tophane 

" 
" 

26-10-37 
27-lO 37· 
'27-10 37 

1-11-37 
15-10-37 
15-:0-37 
15-10-37 
15·10-37 

26-10-37 
9-12-37 

25-10-37 

11-1037 
14-10-37 
23-10-37 
26-10-37 

JS-10·37 
15-10-37 
13-10-37 

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

Com. Ach. Mil. Moul(hla Un moi~ a partir <lu 

r " 
Com. Ach. Intendance Izmir 
Com. Ach. Corps Arınee Kaiscri 
Oir. lnatruct. Publique Konia 
Com. Ach. Comand. lst. Fındikli 

Oir. Douaııes lmportation Izmir 
TaDnerie de Bcyko~ 

" 2S-10-37 
22-10-37 
15-10 37 
2S-t0-37 

20-10-37 
15-10-17 

14 
14 
15 
ıs 

16 

15 
15 
15 
15 3U 
16 -
15 30 

11 
10 
14 

16 -
14 30 
11 30 

ıs -
14 

14 -
14 -
14 -

10 -
15 

ıs -

10 -
15 -
11 -
14 

ıs 

lS 
ıs 

ıs 30 
14 45 
14 30 

27.9.37 
17-9-37 

16 30 
15 -
14 -
14 30 

14 
14 

Pazar 10-lü· 1937 
------=--··~-

hükumet koııağında yapılacak 900 m2 kiremitli, çatı, hatıl 
çatı altı <löşcmesile tavan gibi k1G1m inşaatı (Bitlia o~ft.) _,: 4iB 

Odun (Balılcesir Asi • SAK) :\' 481 
" ve çir<' (Konya Hus. İd. Müi.) .\-.. 486 

Pazartesi 11·I0-1937 

Malzeme : 11 çeşit (İst. Komutanlıtı) No 435 

;ı· ~~~:;: ~~:::~:~~~::~:~~:~!~En~:d::
4 

s.ı.ı No 465 
K. fasulye (Kırklareli Tüm.) No 471 

r Muhtasır buhar hadiseler tercüme.sinin barevi v.s. masr. (İst. Müf· 
tülüğü) No 472 

Bulgur (Ank. Lvz.) No 472 
Siyah av kovanı (İnh. U. Müd.) No 472 
Yerli çimento (O.O.Yol 9 cu işit. Sirkeci) No 473 
Bir pelig•nıu civarmda lcuın hedefi yapısı (M.M.V.) No 473 
Un (Tubzon ASK) No 473 
Sadeyağı (Tophane Lvz.) No 473 
Maltepe piyade ateş okulundaki demir kapıları tamiri 

(Tophane Lv•.) No 473 
Muhh'iif çiviler, p~rçinler, rak'lmlı işaret çivisi (O.O.Yol Ank.) 474 
Düble süt beyaz cnm, duble yeşil ve kırmızı cam, kurşun tistübeç, 

alüminyum, dökmeci le un ur yün perdelik kumaş (D.D. Yol H. 
paşa) No 474 

Ekmek (polis mektebi) No 474 
Bakla, mısır (Eskişehir Yeter Dir.) No 475 
Un (Baiıkcsir Kor) No 475 
Hasta karyolası, port küvet (İst. Vı.kf. Dir.) No 475 
Paltoluk kumaş, iskarpin (Ank. Mekt. SAK) No 475 
Sömikok, k:- ple kömürü (Gümr. Mula. G. K. ist.} No 475 
LaYcmnrin kömürü (İzmır A . F. Silah Tam. SAK) No t76 
Ekmek (İzmir Mst. Mvk. SAK) No 476 
Krezil (lst. Bel.) No 176 
Un (İzmir Gümr. Mub. Tab. SAK) No 477 
Bulgur : 93 t. (Tcltirdağ Ask. SAK) No 477 
Un: 558 t. Vize A k SAK) No 477 
Konyudaki çukurl.mn doldurulması (Konya Sıtma Müc. K.) N. 411 
Stadyom sahasının Akköprü cihetiade yapılacak istinad ve ihata 

duvarı (Ank. Va!.) No 477 
Süt, yoğurt (Bursa Orm. Mekt.) No 478 
Tohumluk buğday (Karacabey Har. Dir.) No 478 
Ekaek, et v.s. erznk, ... ntrasit odunu. meşe kömürü (Bursa Or• 

Mck.) No 478 
Beton hatıl, kireç harçlı, beton arme, kireç harçlı tuğla (Burs• 

Ask. SAK) No 478 
Ekmek {Marmara Üssüb. SAK) No 479 
Hükumet konağı int. (Isparta Val.) No 479 
Saman (Samsun Tüm.) No 479 
Şerefli köyünde okul binası inşası (Ank. Val.) No 480 
Denizyollorı gemilerinde yapılacak boyama işçiliği (Denizyol. lf 

let. Müd.) No 481 
Balıkesirde 6 ad. ask. bin:ı inş. (Balıkesir Ask. SAK) No 481 
Diyarbckir ipek böcekcilik mekt. tamiri (Dıyarbekir Naf. M.)481 
Soba: 268 ad. (İst Sıh. ve İçt. Mu. M.) No 484 
• Buğday (l~ı:tılay G. Mrk. Ank.) Ne:;. 484 
Şeker, patates (Edirne Kült. Dir.) No 485 
Kaoape, koltuk ve sandalya tamiri , Tophane Lvz.) No 485 
Dana derisi , kösele, keçi derisi ( D yol. H. paşa) No 485" 
Yün fitil (DO yol. H. Paşn) No 485 

,, fanila (Ml\1V) No 486 
Keçi, sığar eti, pirinç (Balıke ir Or. Ok. SAK) No 486 
Nohut (Vize Ask. SAK) No 486 
Yulaf (İzmit Tüm ) No 486 
Mani'al kömürü, odun (Balıkesir Or. Ok. SAK) No 481 
K . fasulyn, makarna vs erzak ve sebze (Balıkesir Or. Ok. SAK)4B1 

Yerli kok kömürü (Ank. Sıh. ve İçt. Mu. M.) No 487 
Selimiye ask. hamamı külhanı kömür ynkacak hale ifrağı 

(Selimiye Ask. SAK No 487 
Şeker (Vize Ask. SAK) No 487 
Odun (Luleburgaz Tümeni) N. 488 
Kok kömürü (Haric'ye Vek.) N. 488 
Arpa ve yulaf (Tophane Lez.) N. 488 
* Çam odunu (İzmir Orm Müd.) N. 488 
Yüksek İktisat ve tic. ok. sabit ağaç işleri (İs!· Nafıa Müd.) ~ 
Boıhane ve bnşıbüyük köy mektebleri tamiri (lst. Beled.) N. 4D" 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilim havi gazetemizin .ayısını gösterir 

Dimanche 10 10- 937 

Dıvr.rses constr. au kıılnak gouvernemental a Bitlis (Defterdarat J3i' 
tli~) .~~ 478 

Boiıt (Com. Ach. Milat. lali kesir) .\~ 481 
,, de sapin et graisseur (Oir. Compt. Privf.e Konia) .\' 486 

(Lire la uite en 3mc pare) 


