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ABONE ŞARTLARI: 
fürkiye icin 

3 AYLIGI 
ö 

12 .. 

Kuruş 

t50 
85) 

1500 
Ecnebi memleketler ıçın 

12 ııylığ-ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma· 
y n tediyat makbul değildir 

CUMA 
J7 Eyliil ı 37 

• 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan 0 unan Münakasalar ve Müzayede er Lisıesi 
------Cinsi 

Şekli Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 

~at, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Ank. Yeni Sincan köyünde göçmen eYleri inşnıı: 
ıoo ad. 

kapalı z. beh 884 91 

Urta ilçesinde ilk okul yapısı 
Çine kazası beled. mıntakıısının müstakbel imar pir 

nı için esas haritasının yapılması 
Vı!ayet müzesinde yaptırılacak tam)rat 
Manyas kasabasına tahminen 20 hektar meskOn ve 

20 hektar gayrı meskün haritasının alınmasl 
Çubuklu gaz deposundaki 8 tane tankın haricı kısım· 

larının boyattırılması .. 
Bakırköy kazasın• bağlı Avcılar köyii 1 ci okulun tamırı 
Avcılar köyü 2 ci okulun tamiri .. 
J~tisat i~leri müd. binasındaki çürük çerçevelerının " 
C:errahpaşn lıast. yaptırılacak mutbah ve çamaşırlık 

binası (şart. 508 kr.) (temd.) 
Maçkada Komutanlık mahııbere deposu tamir. (temd) 
Maınckide subny evi inşaatı: 10 çift (şart. 2 L.) 
Arıfiycdc meyva istasyonu binası inşaatı 

,, 
,, 

aç. cks. 
,, 

" 
paz. 

" 
" 

24163 52 

986 83 

911 49 

189 55 
193 29 
207 69 

knpnlı z. 101619 93 

paz. 110 20 
,, 67000 

kapalı z. 36000 

l!!çlar, Klinik ve ispençiyari alcit, Hastane Lev. 

Sülfür dö karbon: 5 t. (temd.) 
Khin kutusu: 10000 ad. ,, 1600 -

1020 -Şi•e O. o1·sijene: 1500 ad. (temd.) 

~-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malıemesj) 
Elektrilc ı:nalz 'mesi ııç. cks. -t900 -

~ensuca!!. Elbise, Kundura, Çamaıır v. s. 

Ôkçeli terlik: 1000 çift (tcmd.) 

..!'!atbaa ivleri-K ırtasiye· Yazıhane Levazımı 
. 

Sihhi afiş bastınlması: 61.ıOOO ad. 

~liyat- Boşaltma • Yükletme v. s. 

I ·~ir evrak ve paket posta merkezinde şimendifer 
ıstaaycınları ve vapurlar ve şehri dahilindeki bü· 
r l> un posta ve telgraf mrk. arasında posta nakli. 

0 •ta nııkliyatı 

~, ve ve büro eşyası, Muşamba-Halı 
Dokııı 

c soba (Halk markalı No 3): 80 ad. 

Mah k 
ru at, Benzin, Makine yagJarı v, ı. 

Bc11 ... .. ırı· 21 
• t. - vakum: 1 8 t - valvalin: 1,6 t. -r•t ' · 

Kripl y'..~': 3,7 t. ı 
S5 e koınürü: 200 t. 
b llıikok k" 
ocnt· 0ı:nürü: 270 t. 
()dı.ı I~ (1 BcneliJc) 

n. 740 t 
,, 7" · (temd.) 

-:ıO t. 
"' 1200 ,, 

Sölllikok. 000 k. {şart. 135 kr.) 
Utunk" . 300 t. (temd.) 
~ Oprij 1· • 

Ç
•dcn k" ınyıt maden kömürü (temd.) 

Oın" " ırı: 7o uru: 12 t. . 
Zo"tul O-t5oo k. 
l' dak kö " " 

· ıı.nt,.11 • • ınuru: 55-100 t. 
0dıın· •ıtı: 70-ı 10 t 

. 175.260 t . 
b,, 60 . 
Ocıı-.· t, 

... rı:2760 . 
1( "'al.,•lın• lıtre-ınetör ya~ı mobiloil B. markalı: 153 k. 

ok kaırıü. ü 42 k. - g.ız: 4 teneke - üstübü: 40 k. 
" r : ıoo t. 

l(riple ~ ıc;,o t. 
Y1ı ilden k" 

'llnını . Oınürü: 60 t 
11.. ş krıple k" .. . 
•vttıt .. f 0ınurü: 80 t. - odun: 30 çeki 

" ~tik 
f.• ~-----D~Ylon le 

ı~cl nı ~~uın hayvanı: 4 d 
aıtın 1. a . 

l\ Qı0laili: 5 c dı, süpürgeli arozöz: 3 ad. - vidaı· oto· 
'ctnid a . 

ll,ı : 420 55 
•ıt: 16500 O ad. (temd.) 

: ıaooo ın3 
100oo " ,, 

çifti l 25 

kapalı z. 9000 -

kapalı z. 

aç. ekı. 

vs. 

pnx. 

kapalı z. 

aç. eks. 
kapalı ıo:. 

aç. elcs. 
kapalı z. 

n 
,, 

pu. 
aç. eks. 

,, 
" ,, 
,, 
,, 
" 
" 
n 

kapalı ı:. 

aç. eks. 

par:. 
kapalı z. 

aç. ekı. 
kapalı r:. 

,, 
,, 

6680 -

t. 29 -
,, 28 -
1995 -

16650 -
16650 -
27000 

8400 -

324 -
k. o 14 

t. :iO 
,, 36 -
k. o 01,40 
720 -
930 -

5700 

1300 -

24750 -
24300 
H500 -

567~ 55 

1813 -

74 
80 

' 68 36 

6330 93 

9-
5025 
2600 -

120 
77 

367 50 

93 75 

675 -

810 

78 

501 

:300-
26'7 -
149 63 

128-i 75 
12&4 75 
2025 -

630 -
135 -

24 50 
16 

225 -
29'/ -
348 -
54 

210 
427 50 
130 50 

lö56 25 
1822 50 
1087 50 

Müracaat yeri Gün Saat 

Ankara Val. 29-9-37 15 -

lznıır il. Daimi Ene. 30-9-37 11 
Çine H~led 5-10 37 15 

Afyon Nafıa Dır. 3.9.37 ıtib. J ny 
Manyas Beled. 

İstanbul Belediyesi 

,, 
,, 
" 
" 

lst. Komut. SAK 
Tunceli Nafıa Dir. 
Kocaeli 

" Müd. 

J,t. Zır. Müd. 
,, Komut. SJ\K 

" 

1 10-37 

4-10 37 

20·9-37 
20.9.37 
20 9 37 
1-10-37 

24 9-37 
20-9 37 
30-9-37 

27- -17 
20-<>-37 
2 . J 31 

Ankara Belediyesi 28-9·37 

lst. Sıh. ve / çt. Mu. M. 22-9-37 

lst. Sıb. ve lçt. Mu. M. 6-.0-37 

lzmir PTT Başmüd. 27-9-37 

Sıvu PTT Müd. 24 9-37 

Edırne Vil. 21-9-37 

Bornova Tüm. SAK 2-10-37 

Mılli Müdafaa Vekiieti S4K 4·10-37 
,, 4-10·37 

Ankara Val. 27-9-37 
Erzincan Tüm. SAK 5-10-37 

" 5-10 37 
" 5· 10-37 

Anlc. Lvz. SAK 23-9-37 
Edirne Vıl. 21 9-37 

,, 21·9 37 
Edirne 1\ült. Dır. 30-9-37 

" 30-9-37 
" 30-9-37 
,. 30-9-37 

Edirne Vil. 21-9-37 
,, Trakya U Müf. SAK 28·9-37 

Sıh. ve lçt. Mu. Vek. 1-10-37 
Hariciye Vek. Ank. 30-9-37 
Darbhane ve Dam. Mat. M. 6-10-37 
Yüks. İkL ve Tic. Mele. D. 4-10-37 

Milli Müdafaa Vekaleti SAK 
Ankara Belediyesi 15-10-37 

Keşıın lsk. Müd. 20-9-37 
O. D. yolları Haydarpaşa 4·10-37 

,, ,, 4-10-37 
,, ,, 4-10 37 

u 

14 -
14 
14 
5 

15 30 
11) 

15 -

15 -
14 30 
1 Jl) 

10 30 

15 30 

15 -

14 -

15 -

15 

11 

l ı 
15 
14 30 
11 -
9-

16 

15 -
15 

14 -
14 -
14 
14 

15 -

10 -

10 

17 -
14 
14 -

16 -

1-t 
16 -
16 -
16 -

hı aat - Tamırat·Nafn i~ler· ve 

Ankara valiliğinden: 
Ank ranın 

•ö lllt'll 

n k 'f 

> kurı t r. 
(l'eıninıt kızılın <' mı}cti umumi m rk zı nnmın. mal 

... an l ldarınc a emanete11 alıııar ktır). 
Alaka !arların yuk ı ııla adı gı ç n gı.in le, teklıflerini, tica

ret odn~ı \t>ı;İl..;a..,ını \ tem·nat m ktubu \t:')a maklnızlarını 
nihayet aat l 1.30 a kadar Ankara \İla}<'ti eH k kalemine 
te .... Jiın edip mukabilınde bir numara pu.,ula ı almaları şarttır. 

l~ti}enlt•r s rtn me c k ıf evrakını Ar kara \e 1 tanbul 
iskuıı mtidürlükl rin e gürrl ılirlt r. 

~1an)aS Belrdi)e Heı .. liğin en : 

j 

ka nl 

ıra m \ 
\1• ıya bel lıvt 

kfın ı..ı::; lıra 
kün 15 fıra b t Ji ımıh mmene ıle 

t 1 Vt k ı ull ığıı t khle-
ı ·, t kçt 1 10-93 

ıne ıuuraca ti rı ılun olunuı 

Çine Belediyesinden : 
1 

1 

Eksiltmeye konulan i~ Çin kazı ı bde İ) e ınınt ka ınm 
mü-;takbel imıır planı için c a h rita ının , tpılma ıdır. 

Şehrin 27 hektar m kfm ve 66 hektar ayrı mr kiin 
kısmmın1n harita ı alınacaktır. 

\fohammen kıvmet hed li mc,kıin kıc:mı :..O Iırn, ga) ri 
ıne!'.kıin kı mı 10 liradır . 

İhale müddeti tarihi ıJ ndan itibaren 30 gündur. 
~afıa meclisinin 13.8.936 tanlı ve 29 a}ılı kararile tat'.' . 

dık edilen şehir Vft ka"iaLaların halı h zır hantala 11 ın alın
masına ait şartname muhtevi}ntı ve teferruatı daire inde ha
rita } apılacaktır. 

İhale kap~lı znrf u uliJe ve 2 90 "'ayılı arttı ma rn cbilt. 
me kanunun hiıkümleri rl hılinde y pılac ktır. 

İhale 15 Teşıiııie\ vcl 937 runıa günti ı;aat 15 <le Çine 
b tediye encümeni lıulUrun la İ<'rd dilecektir. 

Münakasaya i~tirak ed ceklerin 5 inci n rlecleh şartna
me mucibince icab eden \e aiki encümene ibr z etmeleri ve 
yiiıde 7,5 teminatı mu\akk te akçe ... inin lı dıye o.anlı ına 
yatırmağa mecburdurlar. 

Teklif ınektupl.ırı 7 inci maddede yazılı ı-.aatt n bir at 
ev' eline kadar (,ine beledi) e enciımeniı e , t rilmi -vey- pos
ta ile gönderilmiş olma"'ı lazımdır. 

Kocaeli N ofıa Müdürlüğünden : 

Arifiyede yapılacak meyva istnsyonu binası inşa ta 36 
lira m hammen keşif bedeli üzermden vahidi fiatla ka 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

İhale Jü.9.937 perşembe ünü sa t 15 te Kocaeli Na
fıa ~üdürlüğü d iresinde y pıl ca tır. 

istekliler bu işe aid dosy muhteviyatını Kocaeli Na
fıa müdürlüğü dairesinde bedelsiz görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek içm isteklilerin 2600 liralık te
minat vermeleri ve Tıca ·et Odasında kayidli olduğuna 
dair vesika ile 937 senesi için muteber bina tanhüdlerinc 
aid Nafm vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikasını 
hamil olacaklardır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komi yonundan: 

Maçkada komutanlık fvıuhabere deposu tamiratına 
ihale günü talibi çıkmadığından ihalesi pazarlıkla 24 9.937 
cuma günü saat 15,30 da y pıhtcaktır. Muhammen keşif 
bedeli l IO l'ra 20 kuruştur. Sartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda gö ülebilir. fstekl'lerinin 9 liralık ilk 
tem'nat makbuz v ya m ktubla•ile ihale gününden evvel 
komutanlık inşaat şubesinden alacakları vdikalarile 
beraber belli gün ve vakti mu yyeuınde Fındı hda kö
mutanlık satıoalma komiüyonuna gelmel ri. 



~ayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Yulaf: 242 t. kapalı x. 13310 - 999 - Çanakkale Mst. Mvk. SAK6-10·37 16 

n 67,6 t. - kuru ot: 54,1 t. 
Ekmek, koyun ve sığır eti, sade yağ, zeytinyağ, 

pirinç, şeker, tuz, makarna, peynir, z. ytin v &. 

Limon, süt yoğurt, sirke. aabun, soda ve sebze 
Erzak: 16 lc:ı.lem 

paz. 
ç. eks. 

" 
" 

Ankara Belediyesi 12-10 37 
Edirne Kült. Dir. 29-9-37 

" 
30-9-37 

Edirne Vil. 21-9 37 

14 -
14 -

15 -
Pırinç: 33,6 t. (temd.) kafalı z k. o 28 706 - ,, Garp Hd. Tuğ. SAK 1-10-37 
Bulgur: 34640 k. paz. n O 13,80 142 - n 20-9-37 11 -

15 -
15 -
16 -
14 -

Mercimek: 15 t. aç. elcs. 1800 - 135 - Sıvas Tüm. SAK 27 9 37 

- - Muğla Ask. ,, 27.9.37 
" Sade yağı: 7 t. - bulgur: 15 t. 

Ekmek: 41,7 t. ,, k. o 11 344 05 Yük11. Müh Mekt. SAK 1 10·37 
Karpuz: 4000 ad. - kavun: 1500 ad. · üz.üm: 1000 k -n 

b) Müzayedeler 

Söndürülmemiş kömür: 3 t. 

Tunceli Nafıa Direktörlüğünden : 

Eksiltmeye konulan iş : Dördüncü Umumi Müfettislik 
bölgesinde Tunceli Vilayeti içinde Mamekide yaptırılacak 
1 O çift subay evi inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 67 bin 
liradır. 

İstiyenler sartnameleri ve evrakı iki lira bedel muka• 
bilinde Elazizde Tunceli Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 

Pazarlık 20.9.937 pazartesi günü saat f6 ya kadar 
Elazizde Tunceli Nafıa Müdürlüğü dairesinde yapıla· 

caktır. 
Eksiltme pazarlık u ulile yapılacaktır. Eksiltmeye gi

rebilmek için isteklinin 5025 lira muvakkat teminat ver
mesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. Nafıa Vekaletindeu alıomıs asgari 
25000 liralık müteahhidlik ehliyet vesikası. 

"' • • 
Çubuklu gaz. deposundakı 8 tane tankır. haricı knımlarının 

boyattırılması. Bak: lst. Beled. ilanlarına. 
• • • • 

Avcılar köyü 1 ci ve 2 ci mekteblerinin tamiri ve iktisat iş· 
leri müd. binasındaki çürük çerçevelerinin tamiri. Bak: 2 ci aa
hifedeki lst. Be ed. ilanlarına. 

• • • 
Cerrahpaşa hastanesine yaptırılacak mutbah ve çamaşırlık bi· 

nası. Bak: İıt. Beled. ilanlarına 

ff çlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

İstanbul l(omutanlığı Satınalmn Komisyonundan 

Umum Sıhhiye depo u için alınacak olan 10000 dane 
kinin kutusu ihale güaü talibi çıkmadığından ihalesi lO 
gün uzatılarak 20 Eylül 939 pazal"lesi günü saat 14.30da 
yapılacaktır. Muhamm ... n tutarı 1600 lıradır. 

Şartnamesi her giin öğleden evvel komisyonda gö· 
rülebilir. isteklilerin 120 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile beraber ihale günü vakti muayeninde Fın· 
dıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

., * 4 Ordu sıhhi ihtiyacı için a!ınaaak olan 1500 şişe 
O oksijene talibi çıkmadığından ihalesi 1 O güo uzahla· 
rak 20 Eylul 937 pazartesi günü saat 16,30 da yapıla

caktır. Muhammen tutarı I020 liradır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda görülebilır. 

İsteklilerin 77 liralık ilk teminat makbuz veya mek
tup'arı ile beraber ihale günü vakti muayeninde Fındık
lıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Ziraat Müdürlüğünden 

Eksiltmeye konulan beş ton sülfür dö karbonun ita· 
sına talih çıkmadığından müddet temdid P.dilerek tekrar 
eksiltmeye konulmuştur. Talihlerin ihale günü olan eylü· 
)ün 27 inci pazartesi günü saat 15 de Vılayet Konağında 
Ziraat Müdüriyeti odasında hazır bulunmalari. 

y ıa 

t - *. m 

Elektrik, Hav ~azı, l(alorifer Tesisat veMalze.me 

Ankara Belediyesinden: 

Otobüs idaresine alınacak elektrik malzemesi 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedJi 4900 liradır. 

Muvakkat teminatı 367,5 liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her ıün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerin de 28.9.937 salı günö saat 10,30 
da belediye encümenine müracaatları. 

-- -
M tbaa işleri, Kırtasiye. Yazıhane Mi.lıemeli 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Ekıiltme 
Komisyonundan: 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti için 12 muhtelif 
cıns, üzerine 60000 aded sıhhi afiş bastırılacaktır. Kağı
dı Vekaletçe verilecek olan bu afişlerin tab'iyeıi kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 6.10.937 çarşamba günü saat 15 te Cağal· 
oğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasın
da kurulu Komi&yo da yapılacaktır. 

- 61 - n 

Ank. Lvz.. SAK 

Muhammen fiat 9000 liradir. 
Muvakkat teminat 675 liradır. 

7-10·37 

18 9-37 10 

İstekliler şartname ve afişleri bergün Müdürlük mute 
medliğinde görebilirler· 

İsteklilerin cari ser.eye aid Ticrret Odası vesikasilc 
2490 numaralı kanunda yazdı vesikalarla muvakkat te
minal vezne makbuzu veya banka mektubile bırlikte iha· 
saatinden bir saat evvel teklıfleri havi m ~ktubları Ko
misyona vermeleri· 

ahrukat Benzin-Makine ;, agları v . . 

Milli Mlidafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Beher tonuna biçilen ederi 20 lira olan 200 ton kriple 
kömürü açık aksiltmeye konmuştur. 

ilk teminat parası 300 liradır. 
İhalesi 4.10.937 pazarte11i günü saat 11 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3üncü 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve 
saatinde M. M. V. satınalma komisyonunda hazır bulun· 
maları. 

* • * Beher tonuna biçilen ederi 28 lira olan 270 ton 
ıömikok kömürü kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

İlk teminat parası 567 liradır. 
ihalesi 4.10.937 pazartesi günü saat 15 tedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gününden en geç bir saat evveline 
kadar M. M. V. satınalma komisyonuna vermeleri. 

Erzıncan Tümen Sıtuıalma Komisyonundan: 

Kapalı zarfla ihale edecek olan 7 40 ton oduna veri· 
len fiat pahalı görüldüğünden yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 16650 lira, 
ilk teminatı 1284 lira 75 kuruştur. Eksiltme 5. 10.9,U sa· 
lı günü saat 11 de Erzıncan Tümen karargahındaki as
keri sahnalma komisyonunda yapılacaktır. Şartuameyi 
fÖrmek isteyenler hergün komisyondan parasız alıp fÖ· 
rebilirler. İstekliler ihale günü Tecim ve Endüstri oda· 1 

sında kayıtlı bulunduklarına dair vesika ibraz edecekler
dir Kanunun 32, 33, 34 maddelerindeki evsafa uygun 
olarak isteklilerin teklif mektuplarını 5. 10.937 saat t O a 
kadar Tümen karargihında askeri satınalma komisyonuna 
vermiş veya göndermiş olacaklardır. 

• • • 7 40 bin kilo oduna verilen fi at gali görüldü gün
den yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuftur. Tah· 
min edil.. n bedeli 16650 liradır. ilk teminatı 1284 lira 75 
kuruştur. ihalesi 5.10.937 salı günü saat 10 da Erzincan
da Tümen karargahındaki askeri sabnalma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesini görmek isteyenler hergUn pa
rasız alıp okuyabilirler. İstekliler ihale günü Tecim oda
sında kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. 
Kanunun 32, 33, 34 maddelerindeki esasta uygun olarak 
isteklilerin verecekleri teklif mektupları 5.10.937 günü 
saat 9 a kadar Erzincanda Tfimen karargahında askeri 
satınalma komisyonuna vermiş veya posta ile göndermiş 
olacaklardır. 

* • • Bir milyon ikiyüz bin kilo oduna talip çıkmadı
ğından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 27 bin lira ilk temiuab 2,025 lira
dır. Eksiltme 5 Birinciteşrin 937 salı günü saat 16 da 
Erzincsnda Tümen karagahmdaki Askeri Satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnameyi görmek isteyenler 
135 kuruş mukabilinde Enincanda Satınalma komisyo
nundan alabilirler. İstekliler ihale günü Tecim Odaımda 
kayıtlı bulunduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. Ka
nunun 32, 33, 34 maddelerindeki esasta uygun olarak is
teklilerin vt:recekleri teklif m _ktuplarını 5.10.937 günü 
saat 15 e kadar komisyon başkanlığma verilmiş veya 
posta ile göndermiş olacaklardır. 

Ankara Valiliğinden 

Vilayet hizmet otomobilinin bir senelik benzin ihtiya· 
cı şartnamesine tevfikan açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1995 liradır. 

e 
İstanb l elediyesin den: 

Keşif bedeli 
İktısat işleri müdürlüğü binasındaki çürük 

çerçevelerin tamiri. 207,69 
Bakırköy kazasına bağlı avcılar köyü 2 ci 

okulun tamiri. 193,29 
Bakırköy kazasına bağlı avcılar köyü 1 cı 

okulun tamiri 189,55 
Yukarda keşif bedelleri yazılı işler ayrı ayrı pa

z rlığa konulmuşlarclır. Keşif evrakları Encümen ka• 
leminde görülebilir. İitekliler 20.9.937 pazartesi günü 
saa't 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

, 

İhale 27.9 937 pazartesi gunu saat l 4.5 da vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek için 149 lira 63 kuruşluk muvak· 
kat teminat itası lazımdır. 

İsteklilerin ihale günü vilayet daimi encümenine şart
nameyi gör'llek istiyenlerin hususi muhasebe müdürlüğü
ne müraca tl rı ilan olunur. 

Direktôrlutünden : 
Kalo ıferl kmak uzere maktebimiz içın 80 ton yıkan· 

z ç kı odun alınacaktır. T bmin bedelı 
el pazartesi 2ünü ıaat 14 de Sul· 

tan hnıcddeki Ticaret M ktebi binasında ynpılacaktır. Şartname· 
ler 'okuld vcrılmektedır. isteklilerin yüzde yedıbuçuk temirıt 
akçuini Yüks k Mektebler muha11ebecili2'ınde yatırarak mezkQr 
ihale günü nıektebdc bulunmaları. 

• • :t. 

Çıra, Zonguldak kömüru, odun, antrasit alınacaktır. Bak: E· 
dırne Kült Dir. ilanına. 

Menstıcat-Elbise-Kundm a-Çam~ır v.s. 
--------~---------------------------

!.,ta bul Sıhhı Mü,.,... eler \rttırma 'e 
Ebiltnıe Ko ni"') onundan : 

J eyli 1 ıh 1 !ebe ) urlu ı in alına ak oJan 1000 çıf 
ökçeli terlık için tek]jf edil n fıat fozl oriılmüş olduğun 
dan ) en iden ek-.iJtme} konu lmu~tu r. 

Elc.:ıiltme 22 Q.937 çar aınl a ~unü 15,30 da Cağaloğ! uı 
Sıhhat \'e 1 lımai \fo \Cnt t :\1uclurluğiı bina ıııda kurıı 
komi yonda yapılacaktıı. 

Muhammen fiat · Biı çi t t rlık :ıçin 125 kuruştuı. 
Mll\akk t l!Sr nti 93 lıra · 5 kuru tur. 
İ:ıteklılcı ş rtname ve nuınu yı l <'r ün Fuadpa a tW 

he:-ıi karşı rnda lej lı I ıh 1 alcl ) urdu nıerkeıındc go 
bilirler. 

İ::;tcklıl ı in cari "'en 'e uid 1 ı aret Oda~ı vc::;ıka iJe 24~ 
a) ılı kaııund yazılı 1 lt-cleı 'e bu İı-;e ) eler mm ak kat 

ranti makhuz 'C\ banka mektubıle birlikte belli gün 1 

antte Kombyona g im ·1 ri 

s 

Miitcferrik 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

Bel diyece dizel makinelı 3 adet silpürgeli arazöı 
vidaj otomobili peşin para ile satın alınacaktır. 

Bu arabaları vcrmeğe istekli olanların beledi.1 
mevcud teklif şarta !llesile fenni şartnamesine ittila 
da edt,;rek on tekliflerini havi kapalı zarfları 15. I~ 
glinü saat 16 dan evel belediye reisliğine tevdi etrıı 
bildirilir. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sa tınalma KomiayonundsO 

Dört baş fayton koşumu hayv ı pazarlıkla satı11 / 

nacaktır. Hayvanı olanlar hayvanlarile birlikte bet 
saat 9 dan 12 ye ve 14 den 16 ya kadar M. M. V 
tınalma komisyonuna h yvanlarile birlikte başvurdl,ıı 

Devlet Demiryolları İşletme U. İdaresinden: /.ı 
Devlet Denıiryolları Birinci işletme mmtakaunda aşağ•~,, 

kileri ve miktarlnra ve muhammen bedelle .. i yazıla ba)aJt ;'1 
ocağı için ayrı yrı kapalı :ı:arf uaulil mtınakuaya çıkarıl ti 

Eksiltme 4.10 937 t rıhinde pazarteıi günü aaat 16 d• 
paşa gar biaıuıında Birinci ltletme, Ekailtme Komiıyonuoe: 
lacaktır. ieteklilcrin eksiltme 4artnamcainde yazalı muvakif', 
nat moktubu, evrak ve veaaikle teklif mektublarını ekıilt111;;' 
nihayet saat 15 e kadar Komisyon Reialijine vermif 
lazımdır. 

Şartname ve muka\•cle proJc:lcri ücret.iz olarak Hayd 
Yol Bafmüfcttişliğinden al na bılir. 

Taş ocağın İhale odıle- Bala tan Muhammen 
mevkii cek miktar metre bedeli 

m·J mikibanın 

:bur bedeli 
kuruf L 

H Paıa·Eskışehir 

1-. K.M. 186-19.t 16500 150 24750 
arasında ili 

2- K.M. 227-226 1800Q ıa5 24300 
Eskişchi .. ·Ankara 

3 K.M. 479 000 100 O 145 14500 
arıısı da 
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Erzak, Zahire, f t ve Sebze: 

Ankara Belediyc~inden : . 54100 kilo 
Temizlik hayvanatı i~in 67600 kilo } udlaf ıbl~ ay zarfında 

k 937 ı .. "ne ka ar ır 
·uru ot 12 teşrinievel sa ı gunu salı günleri 
pazarlıkla alınacaaıııdan isteklilerin her cuma vel 

ı;, • müracaat arı. 
saat on buçukta belediye encümP.IllllC 

. .. lına Komisyonundan : 
Çanakkale ~üstahkem Me.vk! ~at.ın~ . 

24 
000 kilo yulaf 

Çanakkale Mü5t. Mv. Bırlıklerı ıçJbn h k'itosu 5 50 ku· 
k l kt \ulafııı e er ' apalı zarfla salın a ıııaca ı~. l 

1 
. 6 Biriııciteşrin 937 

ruştan 13,310 lira biçilmiştır hal esı .. t· tıkem mevki sa· 
16 d Ç akka e nıus aı Çarşaınlıa günü ::;ant a an 

tınal1J1a komisyonunda )apılncaktır.l ·nat akçclerı olan 
ı . . b' aat C\ ve tcını 
stekhler ılıaleden ır 5 ~ 3 ddelerinde Müı:ıtalı· 

999 lira) ı , e ihale kaııununnn • .. ma l . 
k . , na muracaat etme erı. kenı mf'vki atına ima omıs} 0 

. K"ltür Dircktörllltünden : Edırne u Ekıiltmeain 

Cinsi Azı Çoğu Tahmini bedeli 
llk teminatı Şekli 

Ekmek 107000 136000 K. IO K. k 
1020 L. kapalı 

İhalesi 29.9.937 günü saat 14 de yapılaca 
Koyun eti 12500 18000 " 45 " 
Sığır eti 95000 14809 " 35 " 
Sadeyağ 5700 7700 ,, tOO " 
Zeytinyağ 4200 6000 ,, 5 " 

İhalesi 29 9.937 günü saat 15 de ynpılacalE 
Pirinç ~000 I0800 ,, 28 " 
Şeker ıosoo ıaooo ,, 26,50 " 
Tuz 1800 2400 ,, 6 " 
Makarna, 
tebriye 2300 3400 ,, 28 " 
Un 5200 7100 ,, 18 " 
Peynir 3900 5200 ,, 35 " 
Kaşar 900 1300 ,. 60 " 
Zeytin 1400 2000 ,, 50 ,, 
Kuru faaul. 5000 6800 ,, I~ " 
Nobut 1300 2000 ,, • 14 " 
Soğan 9000 11500 ,, 1 " 

lbalcııi 29.9.937 günü saat 14 de /apılacak 
Yumurta 80000 110000 A. l ,CO " 
Lunoı:ı 17500 27500 ,, 4 " 
Süt 8500 t 1500 K. 12 " 
Yoğurt 13000 17500 ,, 16 " 
Patates 11500 17500 " 5 " 
Sır"e 2050 aaoo ,, 15 " 
Çay 60 85 ,, 380 ,, 
Salça 650 1000 ,, 27 " 
lıpanak 8000 14000 " 5 " 
Lihana 7500 13000 ,, 3 " 
Pırllıa 10000 16000 " 3 n 

Odun 175000 260000 ,, 1,40 " 
T.antrasiti 70000 110000 ,. 36 L. 
Zoi'uldak 
ldim(irQ 55000 100000 n 30 n 

Çıra 700 1500 ,, 14 K. 
Sabun 2700 3600 ,, 48 ,, 
Sod 1800 2600 ,, 12 ,, 
Çivld 35 5200 ,, 02,50 ,, 

ihalesi 30.9.937 saat 14 de yapılacak 

608 
389 
588 
338 

227 
258 
il 

71 " 
96 " 

136 .. 
58 " 
75 " 
77 " 
21 " 
61 " 

121 " 
81 " 

103 ,, 
2IO ,, 
38 n 

66 ,, 

25 " 
20 " 
53 n 

30 ,, 
36 it 

348 n 

297 " 

225 " 
16 n 

130 " 
23 .. 
10 " 

" 11 

" .. 
" 

n 

" 
Açık 

" " ,, " ,, ,, 

" ,, 
n 

" ,, 

" 
" 
n 

,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
n 

n 

" 
n 

" ,, 
" ,, 
" 

Yatıh ortıı okulların Mayu 938 ıonuna kadar illtiyacları olan 
cins ve miktarları yukarıda yaııh 34 kalem rzak ve aairesi 
13.9.937 tarihinden itibaren eksiltmeye konulmu9tur. Vermeğ• ia· 
tekli olanların 2490 sayılı kanunda yazılı kükümlere aöre ilk t•
nıinatlariyle birlikte belli gün ve aaattc komiayona bnı; vurmaları 
vo kapalı zarflarla olanların da ıo.rflarını belli aaattea yarım saat 
evve\ komisyona illn olunur. 

Ticare ve Zahire Borsası 
[ Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 
-;- 16 - 9 
~~ TLAR ( Cours officiel) 

fion (Opium) 

:Uğday yumuşak (Ble tendre) 
1\ u~day sert (Ble dur) 

rpa (Orge) 
Çavdar (S . l ) a k eıg e 

:1( a la (Feve) 
1( uşyenıi (Millet) 
y :ten tohumu (Gr. Lin.) 

Pctk anadol(Mohııire An.) 
11.~ 1 rakya 
"' 1•ır iç f arı (Mai's jaune) 
l'· ındık (Nois decor.) 

ıftik ınal 

1(,, Kastamonu 
)' eçi kılı (Poils de Chevre) 

~-
Af' GELEN (Arrivages 
Buı~o: (Opium) 3 75 
Ar g ay (Ble) 375 -
Ç Pa (Orge) 81 -

""dar (S Un (F . eigle) 35 -
N h ürıne) 87 -

o Ut p 
1'1ıs,r (~ ~.is Chiche) 
l'a •ıs) l<e::t (Mohaire) 
l'iftilt (son) 

Yulaf (f . 
1( Oın) 

1 eten t b 
ç f 0 urnu 

•tıdık (N . 
Zeytin oıa. decor.) 
iç fındı~ağı (Huile d'ol.) 

(Nors. dec.) 

109 25 
45 
13 -
9-

46 -
IO -

1937 
Aşağı (Moins) 

530 - -
6 
5 35 -
4 - -
4 27 50 
4 2 -
8 5 -
9 2~ -

25 - -
68 20 -

4 15 
41 20 -

Yukarı Plus) 

6 ıo -
5 36 -
4 5 -
4 28 -
4 15 
8 IO -
9 30 -

56 20 -

42 - -

GİDEN (Exportation) 
Afyon (Opium) k. 6 25 
Razmol 578 -
Kuş yemi 47 -
Tiftik 41 .. 
Keten tohumu (Gr.Lin.) 24 
İç badem 12 25 

DİŞ FİA TLAR (Marches Etrang. 
Buğday (Ble) Liverpul 6 08 

,, ,, Şikago 4 80 

" " 
Vinipek 5 84 

Arpa (Orge) Anvera 5 04 
Mısır (Mais) Londra 4 -· 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 8 42 
Fındık G. Hamburg 94 73 

,, K ,, 94 73 

MÜNAKASA GAZETESi 

•• 
~b>~--~Z~A _ _.Y_~_D~E __ L_E __ 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komi~yonundan: 
Askeri furunda mevcud 3 lıin kilo söndürülmüş kömür 

18 9.937 cumarte::;i günü saat onda satılacaktır. 

Kömürleri görmek i::;tiyeııler furun ıniidürlüğüııe müra

caatla göre'-ıilirler. 

1steklile1 ııı yazılı gün ve saatte levazım amirligi satın 
alma komi yonuna gelmeleri. 

............... = 

ı ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARli 
. ----···-...:i 

Hepsine 300 lira bedel tahmin olunan Şehzadebuşında 
kalenderhane mahallesinin cuce çeşmesi sokağında eski l 6 
yeni 26 N. lı evin enkazı 1atılmak üzere açık arttırmaya 
konulmu~tur. Şartnames iLevazım Müdürlüğünde görülebılir. 
İstekliler 22 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile bdraber 4.10.937 pazartesi günü saat 14 de 
Daimi l:.ncümende bulunmalıdırlar. (8.) (6255) 983 

• 
* * Keşif bedeli 911 lira 49 kuruş olan Çubuklu gaz 

deposundaki 8 tane tankın harici kısımlarının boy tırı -
ması açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakıle .şarln • 
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2 
N.lı kanunda yazılı vesika ve 68 lira 36 kuruşluk ilK 
minat makbuz veya mektubile beraber 4.10.937 paz le 
günu saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar 

* • * 
(6254) 982 

Keşif bedelleri 101619 lira 93 kuruş olan Cerr hpa 3 

hastanesine yaptırılacak mutbah ve çamaşırlıh bın ı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İstiyenlcr kcı f c • 
rakile şartnamesini 508 kuruş mukabilinde Levazı M -
dürlüğünden alabilir'P.r. Eksiltme 1.10.937 cum 

saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. İsteklı e 
No.lu kanunda yazılı vesikadan başka Fen İşlen lV l 

lüğünden alacakları fen ehliyet vesika.sile ve 6J 
99 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiylc 
ber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını } ukarı 
yazılı günde saat 14 e kadar Daimi Encümende ve m 

dirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olun 
maz. (B.) (6257) 84 

pnhisarlar U. Müdürlüğü d 
I - Bitliste inşa edilecek Atölye binası kapalı z 

usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
J J - Eksiltme, 21-IX-37 tarihine rastlayan s lı 

saat 15 de Kabataşda inhisarlar Levazım ve mubay 
Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

1 11 - Keşif bedeli 39025,02 lira, muvakkat temın 
2926.88 liradır. 

iV - Keşifname, Şartname proje ve sair eksiltme e -
rakı 196 kuruş mukabilinde İnhisarlar inşaat şubesınd 
Ankara ve Bitlis İnhisarlar Başmüdürlü'derinden alın -
bilir· 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Nafıa Vekaletınde 
verilmiş müteahhitlik ruhsatnamesini haiz bulunm l rı, 
bizzat Mühendis ve mimar olmadıkları takdirde bun[ r· 
dan birisiyle müşterek olmaları veya işin sonuna kad r 
mes'uliyetini deruhde edecek bir mühendis veya Mim 
istihdam etm~leri ve vesikalarını inşaat şubesine r z 
ederek bu işe girebilmek için oradan ayrıça vesika alma.· 
ları lazımdır. 

Vl - Mühürlü tek'if mektubu, kanuni vesaik ve ek· 
siltmeye iştirak vesikasile muvakkat teminat akçesini ih
tiva edecek olan kapalı zarflar ckeiltme güuü en geç 
saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon Başk nh
ğına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. "B ,, (5870) 

920 4 4 

f Devlet Oemiryolları işletme Umum MUdürlügünd n 1 
Muhammen Bedeli 38788,21 Lira olan 276 kalem muhtelif Ele • 

trik tcsiaat malzemesi 15-10-937 Cuma günü saat 15,aO da ı~apah 
zarf uıulile Ankarada idare binasında satan alınacaktır. 

Bu iıe girmek isteyenlerin 2909, 12 liralık muvakkat temi ant ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesik ı ve 
tekliflerini aynı srün anat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine \•er
meleri lbımdır. 

Şart.nameler 194 kuruşa Ankara ve Haydarpafa veznelerin.le 
sablmaktadır. Nümuneler Haydarpaıa Tesellüm ıefliğinde görü-
rülebilir. (6155) 966 2-4 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Tü;kiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top· 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MlJNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınız icabı hemen abone kay· 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel. : 49442 

ay 3 

-
Cum 

ve odun (Polat ı Alay SAK) No 4~1 
Kuru f u ye vo pat t ,. No 451 
S ğan p t t s v odu A . AK) No 452 

u o Vı e A c. S 
Min nn (MMV) o 453 

Müdurler npartımıını sıva tamiratı Sıh. v~ içt. Mu. '\1) No 4j3 
Yulaf (Vize Ask. SAK) No 461 
t\.ış!ık clb ıelık kum ş 1 V) No 4 2 

Ac p y aab ı h lı zır h i~a.r.ı t nz mı (Acip y o Yetilyuv 
Ş rbay.) No 466 

P z r 19 9 937 

Vakum ya ı, bı: 'n, rr 
Balıkhane bıDası tamı i 

,, " 

A 

t hy Vıl) N. 444 

7 

:ı i V • No 459 

yapılaC' ~ uğlık ka· 

f Tele. O N '446 

Vıl.) No 4ı9 

' f. M.) No 453 
s (Eskitebır Naf M.) N 458 

Tar., Dıl. Cotr F .)N M 

Be ed.) No 415 
,, No 455 

foh. G. Tab.) 

o 461 

icza ve tıbbi ınlzeme (Es şehir Meml. Hast.) No 481 
Tophane PTT mr . bııı ı t mm (İ t PT l , iüd.) No 465 
Elbiselik bez (Ank. Böl~e San. Ok.) No 465 
Ekmeklik un {Çorhı Kor) No 6a 

• Yüalü ve pamuklu ku a ve kösele kırpıntıları (Den. Ln} N -465 
Çadır dıreai (Toph ne Lvz.J No '666 
Et plinı n fış bastırılması (1 HK SAK) No .ıne 

"' Ônl rinde yıldız işareti olanlar muz:Qyedere aittir. 
Hamış : "No ış retı ıl ı h ı gaı:etc iı:ı ııaymnı ırNterlr 

B lchrı 

Gaıat 

e A TUN 8P. ımevı 
ill\ır M>lr. No. 10 



Oeuxiem Annee- N". 467 

ABÖNNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptrs. 450 

6 " " 850 
12 n " 1500 

Etranger: 12 moia Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs S 
Pour la Publicitc ıı'adresaer 

a I' Adminiatration 

Ta 
Objet de l'adjudication 

Rabais 

wc www 

ea yno 
Mode 

d' djudieat 

• q e 
Prix 

eatimııtif 

VENDREDI 

AZ E 

Journal Quotidien des Adjudicatioı 

es Adju icat.ons 
Caution. 

Provisoirc 
Ucu d'adjudıeatıon et du 

Cahier des Chargeıı 
Jours 

Construcf on -Repar ti n- Tr v. Publics Materiel de Construction-Cartogrnphie 

eure 

Constr. du biitiment d'une ecolc Primaırc a Ourla Pli cach 24163 52 1813 - Vilayet lzmir 30-9-37 11 
,, maisonıı pour immigrs a Ank. : 100 p. ,, la p. 884,91 5674 55 Vil. Ank. Dir. Etablıss. lmmigres lst. 29 9-17 15 

Presentation <lu plan et cart de lıı vılle Tchın ., Municipalitc Tchine 15-10-37 15 
Rt:p. au bitıme t du musee du Vıhyet Pu lique 986 83 74 - Dir. Travırnx Publıcs Afion Un mois İı partir du 3-9-37 
Presentaf on carte nctuelle de la ville Manyas ., 80 :.... Munlcipalite M:ınyns 1-10-37 
Constr. d'une buanderie et lieu pour 1 ssıve a l'hô- Plı cach 101619 93 6330 99 { Com. Per111. Munıc palitc Istnnbul 1-10 'J7 

pıtal Diernıhpaeha (cnh. eh. P 508) (aj.). Oir. E.conom. ,, ,, 
Coloriage de la pı?rtıe ext "rıeurc de 8 a ks se Putlique 911 49 68 - idem • 4·10-37 

trouvant aux d pôts de p ·trole a T c:ho ukl u 
Rcp au batiment de la 2eme ecole n Avdiılarkeuy 
" " " ,, ., lcre eeole ,, " 

Rrp. de fenetres au bfıtiment des Aff. Economique& 
Rcp. aıı d "pôt de correspondance du Command. 

de Matchka(aj.) 
Constr. mnisons pour offıciers n Toundieli o doub. 

(cah. eh. L. 2). 
Constr. du • atiment de la stııtion des fruibı a 

Arif iye 

Grc it gre 

" 
" ,, 

" 

Pli cach 

193 29 
184 55 
207 69 
110 20 

67000 

36000 

9 

5025 

2600 

" 
" ,, 

Com. Ach. Comm. lst. Findikli 

Dir. Travaux Publies Toundjeli 

,, 
" 

,, Kodinf-li 

20 9.37 
20 9-37 
20-9-37 
24 9-37 

20-9-37 

30-9-37 

Pr 11it Chimiques et Pharmaceutiques · lnatruments SanitQİres -Fouroiture pour H6pHaux 

Boıt ı de quı ınc : 10 O p. {nj ). 1600 - 120 - Com. Ach. Command. lst. Fındıkli 20·9 37 
20-9-37 
27-9-'57 

Bouteı e d'~au oxygenec : lSOO p. (aj.). 1020 - 77 ,, 
Sulfurc de earbone : 5 t. (ai.)· Dır. Agrieole lstıınbul 

Electricite-Gaz-Chnuffoge Central (lnstallation et Materiel) 

A•ticles clcetriqucs pour autobus Pub~ıque 4900 

Habillement - Chaussures Tissus - Cuirs. 

Pantoufles avee talı>ns : 1000 paires (aj.). 

Boiı de Construction, Planches Po e u · ete. 

Travc..ux d'lmprimeric-Papetc..:rıe 

lmpre- sion d~s affiches : 60 00 p 

Co n u ti le Carbur nt 

Bıtis : 1200000 k. (cah. eh. P. 135) 
,, : 740 t. (aj.). 
,, : 740 n ,, 

" rrraiıseux : 700-1500 k. 
Houille Zongouldak: 55 100 t. 
Anthraeite : 70-110 t. 
Boiı : 175-260 t. 
Charbon lignite : 168 t (aj .. 
Houille : 12 t. (aj ). 
Benz"ne (pour une ann "e). 
Bois : 60 t. 
Benzine : 21 tonnes- Vacoum 1,8 t - Valvaline : 

1,6 t.- Petrole : 3, 7 t. 
Semi·coke : 300 t. (aj.). 
Benzine : 2760 litrcs- Huile mobile : 153 k. - Val-

valine : 42 k.- Petrole: 4 bidons- f.toupe: 40 k. 
Houille criblee : 200 t. 
Semi eoke : 270 t. 
Coke : 190 t. 
Houill e eriblee : 60 t. 
Coke : 100 t. 
Houille criblee : 80 t. - Bois : 30 tchekis 

Tranıport- Chargement 

Transport de poste 

n " " 

Decharg m nt 

1 p. 1,25 

P ı cach 

Pli cach 

" 
7t 

Publi ıue 
,, 
,, 

" Publique 

" 
" ,. 

Pli cach 

Gre iı grc 
Publique 

,, 
Pli cach. 

" Publique 
,, 

Publıque 

Pli cach 

9000 

27000 -
16650 -
16650 

le k. 0,1'4 
la t. 30 

" 36 
le k. 0,0, 1.40 

324 
1995 

7 o 
6680 -

8400 -
930 -

la t. 20 -
in t. 28 

5700 -

1300 -

Ameublement pour Habitation e" ureaux-Tapi~erie ete. 

Poeles : 80 p. 

Di••ra 
Arroseus~s i. balais et moteurs Dieıel 3p autoı vi-

dange : 5 p. 
Tuil.s : 420·550 p. (aj.). 
Chevaux pour phaelon : 4 p. 
laUast : 16000 m3 

,, : 18000 m3 
,, : 10000 m3 

Provisions 

Pain : 68 80 tonnes 
Beurre frais : 5,5-8 
Viande de mouton : 6 8 t. 

,, • boeuf : 5-5-8 t. 
Riz : 6,5-8 t. 
H1.rieots secs : 16 t. ( j ) 
Foin : 210 t. {aj.). 

,, 4,5 t. " 
,, 5 t. ., 

Gre a grc 

Pli cacb 

Publique 
Gre a grc 
Pli cach 

,, 

" 

Plı cach 

• 
Publique 

" 
" Publique 

Pli eacb 
., 

" 

2'4750 
24300 
14500 

le k. 0,10 

" 1,10 
,, 0,40 
,, 0,30 

o 30 

8925 

165 

367 50 

93 15 

675 -

2 25 -
1284 75 
1284 75 

16 -
225 -
297 -
348 -
135 -
24 50 

149 63 
54 -

501 -

630 -

300 -
567 -
'42 -
130 50 
210 -

810 -

78 -

1856 25 
1822 50 
1087 50 

577 50 
240 -
180 --
180 -
132 -
670 -
148 

Munieipalite Ankarn 28-9-37 

Dir. Hyg. Assist. Soe. Djaghaloghlou 22 9-37 

Dir. Hyg. AMist. Soc. Djagh;ıloghlou 6-10-37 

Com. Ach. Division Erzındjan 

" 
n 

Dir. Instruction Publique Edirn · 
,, 
n 

" 
Vila}et Edirne 

" 
Vılayet Ankara 

,, Edirne 
Com. Ach. Division Bornova 

Com. Ach. lntend. Ankara 
,, • lnspect. Gen. Thraee 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
,, 

5 lıl-37 
5-10 37 
5 10-37 
30-9-37 
30 9-37 
30-9-37 
30-9 37 
21 9-37 
21·9 37 
27-9-37 
21-9-37 
2-10-37 

23-9-37 
28-9-37 

4-10-37 
4-10-37 

Com. Ach. Min. des Affnireı Etranwt-res 30-9-37 
Dir. Palais tle Monnais 6-10-37 
Com. Ach. Min. Hyg. Assist Soe. Ank. 1-10-37 
Dir. Ec. de Commercc Sultanalunet 4-10-37 

Dir. PTT. Sivas 

n ,, lzmir 

Vilayet Edirne 

Muniei,alite Ankara 

Dir. Etabliıs. lmmigres Keehaa 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
IExploit. Ch. de Fer Et.at H.pacha 

" ,, 

Com. Aeh. Ee. Seeondaires Balikesir 

" 
n 
,, 
n 

Com. Ach. Dıvision Samsoun 

" 
" ,, 

24.9.37 
27-9-37 

21-9-37 

15-10-37 

20-9·37 

4-10-37 
4-10-37 
4-10·37 

29-9-39 
29-9-37 
29-9-37 
29-9-37 
29-9-37 
23-9-37 
29-9-37 
18-9-37 
18-9-37 

15 -

14 

14 
14 
1-l 
15 30 

16 -

15 -

16 30 
16 30 
15 -

10 30 

15 30 

15 -

16 
9 

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

10 -

11 -
15 -
17 -
14 -
10 
14 

15 
14 

15 -

16 

14 -

16 -
16 
I6 -

15 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
11 -
9-
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ADMINISTRA.t ıuı" 

Yoghourtchou Hl!.n 
lcr Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poılale N. 1261 

Adresse T elegr~phique : 
l•tnnbul - MÜNAKASA 

wııcss wc::=g 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Samedi 18-9 1937 

Lignite et bois (Com. Ach. Milit. Polatli) X• '451 
Pommes de terro et haricets secs (Coa. Aeh. Milit. 
Oirnons pommes de terre ot boi• ( ,, ,, ,, 

Polatli) -'! 4Sl 
Bergama} 452 

Foin (Com. Ach. Mıl. Vize) .Y: 453 
Chemisea (Min. Def. Nat.) ~'~ 453 
Badigeonnage et re par. a 1' appartement des directeurs (Min. Hff 

Assist. Soc. Ankara) .\! 453 
Foın (Com. Aeh. Milit. Viz ") .\: 461 
Etoffe pour uniforme d'hıver (Min. Def. Nat.) .\: 452 
Prest"nt~lıon carte aetuelle de la ville Adjipayan (Mun. 

No 4o.ı 

Dimanche 19 9- 1937 

Adjip•YJ 

Benzine. graısse, huile vacoume d savon noir (Vil. Kutahia) ~,; ... 
Rep. au batıment des ventes de poisson (Dır. Bıcna Nat. ıı.-it 

.\! 457 

Lundi 20 - 9- 1937 

Elar~ıssement de chaussee s route Bergama-Kale (Vıl. lzmir) N' 
lnstııll. eıectrıque (Mun. Kınik.) X 428 
Diverses const. a Kutehuk menderese (Min. Trav. Pub.) .ı\! 444 
lnsta!I. el'"ctr. et d'eau et rep au bitim. de l'eco'e Teebnique (rlf 

E.colc Tcchnique) .,~ 446 
Constr. 11 magasıns (Mun. Tourhal) .\! 446 .• 

., au bitiment du Lyoec Antalia (Dir. Trav. f»ub. Antalia) S it' 
Scıes (Dir. Ec. log.) .\! 446 
Toile blancbe (Dir. Gen. Monop) • ! 448 
Const chaussee a route Konia-Ank. (Vil. Konia) .\! '4'49 

• d'un pavillon (Min. Trav. Pub.) .\! 451 
Houille el charbon criblce (Com. Ach. Ec. Ank.) X 452 
Cuton, voıture, meche de c:>lon ete. {Ch. Fer Etat} .\! 452 
Cordc (Dır. Gfn. Monop.) .\! 453 
lmpreıııı.on de reıistre (Dır. Val.oufs lıt.) •'! '4S3 
Charbon lırnite (Com. Ach. Milıt. Berra•a) .Y• '453 
• Machınea et locomobiles {Dir. Ventes Douanea) ~\• 453 
lnıtall. clectr. i. l'atelier d'E,kichehir (Ch. Fer Etat) .\• 45S 
Litı doubleıı (lntend. Tophane) .\! '453 
Co'le (Dir. Gen. Monop.) ;.,· 453 
Farine (Div. Edr mit) .\~ 453 d.._ 
Rcp. au biitim. de l'ecole Karma (Oir. Trav. Pub. Edirne) Je 
lnshıll. chauffage ccntral a l'hôpıtal Rer. Eıkichebir (Oir. Tr•' 

blics Eıkichebir) .,~ 458 
Paille (Com. Ach. Milit. Berrama) .,! '451 
Pain, viande de boeuf et beurre fraiı ( 'end. Kutalaia) .r,? 4S1 
Const. ecole Seeondaire a Tchoroum (Dir. Trav. Pub. Tc 

.;,. 454 

Draps de lıta cou~ertures ete. (Min. Def. Nat.) .,.,; 454 
Etoffe pour coıtumes (Mun. (at.) .\! 454 
Confcction coııtumes et casqucttcs (Dir. Gen. de Sarete) .,: ~ 
• Fumier (Command. lst.) X 454 
Fonte Hcmalıte (Ch. Fer Etat) ·'! 454 
Cailloux et morceaux de charbon (Mun. lıt.) X• 454 
Neurriture pendAnt l'annee 937 (Faculte Histoire, Lanrue •' 

gnpbie) .\: 45'4 
Foin {Cem. Ach. Mılıt. lzmir) .'\! 45'4 
Paille : 300 t. ,, .\: 455 
Petrole (Command. lst ) .!lfı (55 
R~p. au batiııı. fııeal Beyorhlou et au Baıhdad ; 

tari (Mun. lst.) ~Y~ 455 
Paille (lntend. Anlc.) .\! 456 /J 
Rep. nu Konak gouvernemeııtal (Dir. Trav. Pu9. Edirne) !(! 
,, pont Beylik (Vil. Ankara) .\! 456 

Farine (Com. Aeh. Mılit. Bornova) .ı\! 456 
Const. mur de surveillance (Dir. Bienı Nat. Jst.) .~! 4S' 
Paille : 295,2 t (Co111. Ach. Milit. lzmir) ·'• 456 
Viande de boeuf (Div. Erzindian) .\! 456 
Farinc (Div. Kirklareli) ~ 456 

,, , foin d orge (Dıv. Nighd ) X! 456 
,, , rız, macaronie, lentillea et aavon (Bataillon Surv•il· 
lzmir) .\! 457 

Coslumes et caaquettes (Dir. ln'itr. Pub. Ank.} ·'~ '457 
Foin (Dir. Vcterınnire Sıv.u) ~\! 458 
Bleı concasses (Div. Sivas) 
Semi·eoke (Ligue Proteet. Enf ants Ank ) .\! 451 
Transport de poste (Dir. PTT. Edirne) .'\! 460 

n des poteaux (Dir. PTT. Ank ) ,,: '460 
Rep. du pont DÖ2'ardja (Dir. Trav. Pub. Mourhla) No -461 

,, au salon de la ppste (Dir. PTT. Ank.) No 461 
Ampoules de serum (Min. Hyg. Aasiıt. Soc.) No 460 
Constr. lieu pour marchc (Mun. Zonrou1dalt) No 462 r" 
Table, armo re et banc (Command. Academie de Guerre) 
Mcdicamenta (Vıl. Ank.) No 464 
Bancs (Vil. Tekirdarh) No 464 
Boiı ( ,, ) No 4'4 
Produits pharmaeeutiques (Hôp. Reg. Eskichehir) No 4'4 
Rep. au biitim. PTT. a Toplaane (Dir. l>TTı. lst.) No .t65 
Toile pour costumes (Ec. Arta Anlc.) No 465 İ 
Farine (Corps Ar:nce Tclaorleu) No '465 fJI 
• Moreeaux de coton el ~aine (lnteııd. Marine K.paob•) 
Poteaux pour tenteı (lnt. Tophane) No 466 _,), 
lnıp. e1'ıion des planı et affiche1 (Lig-ue d' AviatiGa T"r4 


