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oe 

12 ııylıfı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma
yan tediyat makbul değildir. 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

' 
~--

Bugün iliin olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi 

Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a) Münakasaıar 
İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Hari~~ 

Gaziantib Nizib yolunun Nizib-Akçekent arasında 
şose tamiri (2 yılda ödenmek üzere) . 

Stadyom sahasının Akköprü cihetinde ya , alacak ıs· 
tinad ve ihata duvarı 

Ank.-lst. yoluna bağ'layacak yol iç;n 8~5 m3 bJ~kaj 
taşı ile 855 m3 kırma taşı ihraç, nakıl ve _ferşı 

Ank.Gök9eoğfo mahallesinde bulunan 3 evın ara· 

sına septik çukuru inşası 
Eretli-Hortu yolunda beton arme tabliyeli 2 bırer, 

biri 1,5 metre açıklıg-ınd.ı menfez inşası: 3 ad. 
Kon yada mubtelıf mahallerde çu icurlıırın doldurul-

ma11: 6722 m3 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V· 8
• 

Ayakkabı (Erkek talebe için): 450 çift - kız talebe 

;çin: 35 çift 

Yün çorab: 709 çift - eldiven: 475 çift .. 
B d • 372 çift- gom lek: 200 oyun bag-ı: 125 a . • çorap. . 

ııd .. • 125 takım - kısa don: ı25 ad .• ıç 
. pııaaıa. d'J• 

fan>lası: 125 ad. · yün fanila: 125 ad. ~ ... men 1 
• 

800 ad. yatak çarşafı: 125 ad. yastık yuzu: 125 

ad. - havlu: 1036 ad. 
Kaputluk kumaş: 8582 m. (şart. 135 kr.) 
Kı!jlık elbi!ıelik boz kumaş: 17886,5 m (şart. 260 kr) 

Nakliyat- Boşaltma - Yükletme v. s. 

paz. 17601 90 

kapalı z. 23635 44 

pu. 

,, 1737 25 

aç. eks. 1432 75 

" 
2016 40 

aç. eka 2702 50 

,, 687 35 

" 
2337 10 

kapalı z. 27033 30 
,, 51870 -

1776 41 

360 -

107 -

202 70 

51 56 
175 1 9 

2027 50 
3843 54 

l<.ömür vaJrondan yere tahliyesi istifi ve yerden ma· kapah z. 15000 

kineleri tahmili işi 31.5.939 e kadar: 38000 t. 

1140 -

Mobilya, ve ve büro eşyaaı, Muşamba-Halı vs. 

H~'lr tini ••ha! 251 ad. · Zonguldak tipi: 17 ad. 
Sıra: 80 ad. (te1nd ) d 1 b1• S ad. - mua: 

d l b • 3 ad . ecza o a . 
Çamaşır o a ,, ·. 2 d - erzak dolabı: 5 ad. 

3 ad. yemek masası. a . 

. Makı"ne yaaları v. ı. 
Mahrukat, Benzın, "' 

S 5555 1. • benzin: 28000 k. an gaz: ıı.. 

lş\etme yağ: 13 çeşitı . 1 k 
K . . d kaloriferli binaların kalorıfer e, ıı· 

ış mev5ımın e k'" - .. basile 
1 . f l n binaların da kok omuru so 
orı er o mıya 
;65 gün mtılması 

Linyit kömürü: 48 t. (temıi.) 
Odun: 20 t. (temd.) 
Gu: 6679 k. ,, 

Müteferrik 

Arozöz (3_7_m-od_e_l_6-silindiıl'h olacak su deposu 1500 

li tre su alacaktır): 1 ad. I (t d) 
Al l 't yedek parça ar em · 

aıan yapısı motör ere ıı 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v · 8 · 

Fabrika unu: 306 t . 
,, ,, 156 t. 
" ,, 252 t. 
,, ,, 306 t. 

K. fasulye: 31680 k. ve 30 t. 
Nohut: 31680 k . ve 30 t. 
Mercimek: 23280 k. 
Zeytin yağı: 5,9 t. 

,, ,, 21, t. 
Sabun: 12 t . 

,, 6 t . 
Bulrur: 60 t. 

,, 33 t. 
Sabun, zeytinyağ, sadeyağ (temd.) 
Salça, patateı, peynir, zeytin taııesi, saman, 

ve şeker (tcmd ) 
~uru ot: 800 t. (temd.) 

1tır eti: 24 t. n 

Saman: 225 t. ,, 
Koyun eti: 130 t. (şart. 325 kr.) 
~il: 89034 k. (temd.) 

ullf: 529,5 t. 
A.rpa: 264, 1 t. 

~ısır: 31 t. - bakla: 32 t . - tuz: 4680 k. 
usaoı küspesi: 64 t. 

b) Müzayedeler 
---------G-b u re: 250 araba (temd.) 

arp• 

aç. eks. beh. 25-12 50 267 23 
AÇ· CI\.•• 

1 \- - ..C ')(\ 

549 kapah z. 580 ve 6820 
338 -aç. eks. 4511 -

kapalı z. 32000 - 2400 -

36 -
aç. eks. 

63 -

" 1202 22 91 

kapalı z. 6500 ~ 487 50 

paz. 5876 80 441 -

kapalı z. 39015 - 2927 

19890 ~ 1492 -

,, 31500 - 2363 ~ 
39015 - 2927 -

aç ." eks. ~. 0 ,13,90-0, 14,30 
,, n 0,11,30 0 ,15,88 - -

,, " 0,16,16 
kaplllı ~ - 3717 

1848 75 ,, 
,, 
,, 
,, 
" 

kapalı z. 

" 
kapalı tt. 

paz. 
kapah z. 

" aç. eks. 

" 

paz. 

4800 -
2448 -
7200 -
4201 -

- -

28000 -

4590 -
65000 -
11129 25 

k. o 05,25 

" o 05,25 

k. o 06 

150 -

280 -
92 50 

360 -
181 50 
540 -
315 56 

2100 -
450 -
344 -

4875 
8,5 -

2085 -
1040 
267 -
28lS -

11 -

Gar.iantep Val. 14-10-37 

Ankara ,, 11-10-37 

Türk Hava Kur. Bfk. Ank. 28-9-37 

Ank. Evkaf U. Müd. 1-10-37 

Konya Nafıa Müd. 5-10-37 

,, Sıtma Mücad. K. ll · 10-37 

Ank. Yüks. Zir. Enıt. Relc. 13-10-37 

Aı<k. Fabr. U. Miid. 14-10-37 
,, 14-10 -37 

Anlc. Orm. Ku. Komut. SAK 13-10-37 
.. 13-10-37 

D.D. yol. 9 cu işit. Sirkeci 12-10-37 

lat. Sıh . ve lçt. Mu. M. 29-9-37 
'T' . 1.:- -> "- ":ı ')(L1t\..'\7 

lst. Komut. SAK 15-10-37 

" 
15-10-37 

Ank. Yüks. Zir. E.nst. Rek. 14-10-37 

Ank. Lvz. SAK 4-10-37 

Tekirdağ Vi1• 29-9-37 
l:ı.mir Güm. Muh. Tab. SAK4-10-37 

Kütahya Şarbay. 13-10·37 

Güınr . Muh. G. K. İst. SAK 14-10-37 

Vize Ask . SAK 13-10-37 

" 
13-10-37 

" 
11-10-37 

,, 11-10 37 

Edirne Tug-. SAK 7 .. 10 37 

" ,, 
Tekirdağ' Ask. SAK 

8-1()-~7 

7-10-37 
14-10 37 
14-10-37 

" U-10-37 
" 13-10-37 
" 11-10 ·37 ,, 

11-10-37 ,, 
l:ıınir Güm. Muh. Tab. SAK 1-10·37 

" 
Kırklareli Tüm. SAK 

Ank. Lvz. " 

" ,, 

4-10-37 

6-10<i7 
5-10-37 

1·10-37 
18-10-37 

lzmir G6m. Muh . Tab. SAK 11-10-37 

Karacabey Merinos Yet. Ç. 19-10-37 

,, 
" 

19-10-37 
20-10-37 

10 -

13 30 

15 -

1'4 -

15 -

15 -

16 -

14 30 
14 -

14 -
14 -

15 30 

15 -

16 -
16 30 

16 -

10 -
ıs -
14 -

ıs 

15 -
ıs -
15 -

10-11 30 
10-11 30 

ıs 30 
16 30 
16 30 
16 30 
16 30 

16 30 
16 30 
14 -

15 -

1 

\ 
1 
l 

16 -
16 -
15 -
15 -
15 -
11 -
15 -
11 

" 
2010-37 11 -

lst. Komut. SAK 30-9-37 14 30 

21 Eylul 1937 
22t22 __ ~ 

İDAREHAN E 
Yoğ-urtcu han, l ci kat 

No . 3 v e 4 

Galata , Perşembe paz ·ırı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde gör üşii lut 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
Tel~fon: 49-l42 

Posta kutusu N. 1261 

.., 

a) M 0 N A K A S A L A R 

İnşaat· Tamirat·N~f1a işleri ve Malzemesi- Har ita 

~ . Gaziant~b Valiliğinden: 
17~~a~~anteb-Nizib yohınun Nizib·Akçekeat arasmdaki 
ıld .. ıra 90 k~ruş b.edeli keşifli tamirat işi bedeli iki 

~ali~ odenmek uzere ıhalesi pazaahlda icra eJilecektir. 
A ol~nların l 4, I0,937 perşembe günü saat 10 da y •. 

layet daımi encümende müracaatleri ilan oluaur. 
1 

. Ankara Valiliğinden : 
Keşıf bedeli ~3685 lirs 44 kuruş ~a l ib.ıret olan stad 

~om sahasının Akköprü cihetinde yapıhcak İ3 tİ n"td ve 
ıhata duvarı işi kapalı zarf usulile ~'oilt · k 

Ek · - · nııye onmuş-
tur. sıltme ll.AI0.937 ~ar!hi_ne ra :lıt t:ı pızı rtes i gjnü 
saat 14.5 ta Velayet Daımı Encüme ı i odHında ya ıla· 
cakhr. p 

İsteklilerin teklif mektublarını, 1776 lin 41 kuruşlu · , 
muvakkat temir.at mektub veya makbuzu Ticud Oda 

'k • Si 
v~~ı ası _ve. Nafıa Vekaletindea alrl ı khrı 931 yılın\ .ıid 
mut~abhıdlı~ vesi~aıile birlikte sa.ıt 13 buçuğa kadar 
Enc_umen Rıyasetme vermeleri. 

istekliler keşif ve şartnameyi he:- gün Nafıa M jdür
liiğünde görebilirler. 

.... _ .. --
. Türk Hava Kurumu Başkanlığından: 

_Etımesud, motörlü tayyare rnekte''>i hanlarJarmı Anka
ra-ls.tanbul yoluna bağlıyacak yol için 8)5 M·3 blokaj 
taıı ıl~ 855 M:J kır~a taşın ihraç, nakil ve ferşi açık pazar· 
lıkla ıhale edılecektır. İsteklilerin 28 eylfıl salı günü saat 
tam bette muhammen bedelin yüzde 7.5 u olan 360 r 
teminatları ile birlikte kurum merkezine müracaatl Ş ırta 

· h arı. ar -
nb~l~esı er gün merkez satmalma komisyonunda rörüle

ı ır. 

a.uı...uauu ......... 0 .. , r:_ı r - ''--- •.-tt ... 1.!.!._1-..... ı 

isticarında bulunan üç evin arasına vahidi "fiat üzerınden 
ve pazarlık suretiyle septik çukuru yapbrılacaktır. Keşif 
bedeli 1737 lira 25 kuruş olup l teşrinievel 937 tarihine 
müsadif cuma günü saat 14 d~ ihalesi yapı' acağından mi· 
mar veya mühendis olmak veyahut da bir mimarla teşriki 
mesai etmek suretile talip olanlarm yüzde 7,5 teminat akçe
lerile birHkte mezkur günde vakıflar umum müdürlük 
inşaat dairasinde müteşekkil komisyona müracaatları. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Vilayetler Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüklerile 

hükumet tabiblikleri ve muayene ve tedavi evleri için 
251 adet halk tipi ve 17 adet de Zonguldak tipi soba 
açık eksiltmeyt: konulmuttur. 

Eksiltme Cağaloğ1unda Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 29.9.937 çarşam· 
ba günü &aat 15 te yapılacaktır. 

Sıhhat müdürlükleri sobası için 25 lira. 
Muhammen fiat: H. Tabiblikleri ve tedavi evleri ıoba

ları için 12 lira 60 kuruştur. 
Muvakkat teminatı: 267 lira 23 kuruştur. 
İstekliler şartname ve nümunE:leri her gün komisyon-

da görebilirler. 
İstekliler cari seneye aid Ticaret Odasi vesikaaile 

2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu iıe yeter mu
vakkat garanti makbuz veya banka mektubile belli gün 
ve saatte komisyona ielmeleri. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Devlet Demiryolları 9 cu İşletme Direktörlüğünden: 

9 uncu işletme Sirkeci Deposuna 31 V 1939 tarihine 

000 k .. ·· ·· Va•oadan yere kadar gelecek olan .38, ton omurun • . 
. . . 'k k" .. ·· yerden makı-tahliyeıiyle istıfı ve aynı mı tar omurun 

b 
.1 .. . 15 200 lira muhammen bedelle 12.X.1937 

nelere ta mı l ışı . . l s· k .d 
.. . t 1 e:. ~I\ da kaoalı zarf usuhy e ır ecı e 

Salı gunü saa u,JV • • "h 1 · ı t b' asmda eksiltme Komııyonunca ı a e 9 uucu •f e me ın 

edilecektir. 



JU işe girmek isteyenlerin 1140 lira muvakkat teminatla 
kanunun tayin ettiği vesikaları, Nafia işlerine ait eksiltme· 

1 

lere girmek isteyenlerden aranacak müteahhitlik vesikası 
hakkındaki talimatname dairesinde alınmış v!.'sika ve tek· 
liflerini nyni gün sc&at 14,30 a kadar İşletme binasındaki 
Komisyon reisliğine verm wleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire
sinden ve Sirkecide İşletme Komisyonundan dağthlmak· 
tadır. 

ensucat-Elhise·l(tmdura-Çamaşır v .s. 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğ~nden 
1 - Yüksek Enstitü talebeleri içın aşağıda cinsleri 

gösterilen ayakkabıları 1!Çık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel 270!. lira 50 kuruş olup mu· 

vakkat teminat 202 lira 70 kuruştur. 
3 - İhale 13.10.937 tarihine raı:ılıyan çarşamba günü 

saat 16 da 't üksek Enstitü Rektörlük binaıında Komis· 
yon odasında yapılacaktır. 

MÜNAKASA GAZE:r ESi 

kok kömürü soba sile ve ! 05 gün müddetle ısıtılması 
kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 32000 lira olup muvakkat 
minat 2400 liradır. 

işi 

te-

3 - İhale Yüksek Enstitü Rektörlük binasında topla· 
nan Komisyon tarafından 14.10.937 tarihine rashyan per· 
şembe günü saat 16 da yapılacaktır. 

4 - Teklif mektublarının ihaleden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermele· 
ri ve ihale saatinde Komisyonda hazır bulunmaları. 

5 - Daha fazla ızahat ve parasız şartname almak 
istiyenlerin Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 

İstanbul Komu~.ınlığı Satınalma Komisyonundan: 
İstanbul Komutanlığı garniıonunda bulunan motörlü 

vasıtalar için satın alın ıcak işletme ve temizleme malze· 
mesinin cins ve miktarlrrile muhammen tutarlart ilk te· 
minatları ihale günlerile ih,ıle saatleri ve münakasa şekil 

yirmi beş santim, baklanın beş kuruş yirmi beş santim, 
tuzun da beher kilosu becs kuruş yirmi beş santimdir· 

B - Muvakkat teminat olarak 267 lir, alın caktır. 

C - İhale günü 20 teşrinievvel 937 güni1ne müsadif 
çarşamba günü saat on birdedir. 

4 - 64,ClOO kilo susam küspesi açık eksiltme usulile 
münakasaya konmuştur. 

A - Susam küspesinin kilosunun tahmini fiatı altı 

kuruştur. 

B - Muvak < ıt te:ninat olarak 288 lira alınacaktır. 
C - İhale gü lÜ 20 teşrinievve! 937 tarihine musadif 

çarşamba günü s at on 1 irdir. 
5 İhale y •rı K ıracabey har sında müteşekkil Me· 

rinos Yetiştirme Çıftliği M idürlüğü binasındadır. 
6 - İs:ekli"erın yuk rıda gösterildiğj gün ve saatler

de ve 2490 sayılı kanu 1 tarif atı dahilinde Komisyona 
müracaatları ilan oıunu 

4 Fazla iz hat ve parasız şartname 
muneleri görmek istiyenler Enstitü Daire 

almak ve nü· 
Müdürlüğüne 

leri aşağıda gösterilmiştir. 
Cinsi Mikdarı M!.!ham iık 

kilo tutarı teminatı 

Tarih ' Şekli j 

7 - İşbu istenile ı hayvan yemleri evsafı yazılı oldu
ğu şartname erin i:;tel.c ıler i ta 11

) ıl, Burs , Balıkesir, Es· 
kişehir B~yh.r Müdürlü1<'erinde görülebilir. 

müracaatları ilii.n olunur. 
Cinsi Azami aded 

Erkek talebe A. K. 
Kız 

" 

450 çift 

35 " 

Muhammen 
bedel 

550 
650 

Yek un tutarı 
Lira 

2475 
227 5 

2702 5 

Ankara Orman Koruma Genel Ko'Tlutanlığı Satır.alma 
KomiS}'onundan: 

Orman Koruma Genel komatunlık kıt' alan ihtiyacı için 
8582 metre kaputluk kumaşın kapalı z-ırf usulile ihalesi 
13.10.937 ç.ırşamba günü saat 1 J da Ankarada Yenişe· 
hirde komuta.ılık binasınd1 satınalma komisyonunda yap•· 
lacakrır. Muhammen bedeli 27033 lira 30 kuruş muvak· 
kat teminatı 2027 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 135 ku· 
ruş mukabilinde her gün komiııyondan alınabilir. 

* • * Orman Koruma genel komutanlığı kıt' alan için 
17886,5 metre kışlık elbiselik boı kumaş kapalı zarf usu
lile satın alınacaktır. İhalesi 13.10.937 çarşamba günü sa· 
at 14 de Ankar:ıda Yenişehirde komutanlık binasında sa· 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
51870 lira 85 kuruştur. Muvakkat teminatı 384J lira 54 
kuruştur. Şıırtnamesi 260 kuru: mukabilinde komisyondan 
her gün alınabilir. 

Askeri 17 abrıkalar Umum Müdürlüğü 
. . ""tın:ılm~ Komi~vonundan: 

mıkdarı ve cınsı yazılı nıelbusat askeri fabrikalar umum 

~~~~rlüğü satın alma komisyonunca 14. l 0.937 perşembe 
guuu saat 14.30 da açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şart· 
name parasız olarak kçmisyondan verilir. Talihlerin mu
vakkat teminat olan 51 lira 56 kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 .ve 3 ma~delerindeki vesaikle mezkür gün ve 
saatta komısyona muracaatları. 

• • • 
12.) adet boyun bağı 
672 çift çorap 
200 adet gömlek 
125 takım pijama 
125 adet kısa don 
125 adet iç fanilast 
l 25 adet yün fanila 
800 adet mendil 
125 adet yatak çarşafı 
125 adet yastık yüzü 

1036 adet havlu 

Sarı gaz 5555 500 ) 549 15. IO 937 16 kap. 
Benzin 28000 6820 ) 
İtletme yağı 13 ç. ·151 1 338 15.10.937 16, '<) aç. 

Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda gö· 
rülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubla 
rile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindt: yazılı 

vesikalarile beraber ihale gününden en az bir saat ev· 
veline kadar teklif mektublarını Fındıklıda komutanlık seı· 
tınalma komisyonuna vermeleri 

Müteferrik 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 

Satınalma Komisyonundan : 
t - Alman yapısı motörlere aid yedek parçaların 

kapalı zarfla eksiltmesine istekli çıkmadığından 14.10.937 
Perşembe günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 5876 lira 80 kuruştur. 
3 - Şartnamesi komisyondadtr görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 4 J l liralık vezne 

makbuzu veya banka mektupları ve kanuni vesikal.ırile 
o gün Gala tada Eski İthalat Gümrüğü binasınd ıki komis· 
yona gelmeleri. 

Küt hya Şarbaylığmdan : 
Belediyemiz için bir arasöz mubrıyaası kapalı zarfla 

'hiiru'l ~lH\~\' •• ~<ın!ll1111fsW. d 
caktır. su eposu 1500 litre su ala-

Mu?ammen fiah 6500 lira ve muvakkat teminatı 
487.~ lıradır. İhalesi 13.10.937 çarşamba .... 
E ·· · d gun u Belediye 
ncumenın e yapılacaktır. Talipler her .. . 

B ı d' d .. b. . gun şartnameyı 
e e ıye e gore ılırler. Arzu edenlere par<lsız t . 

de gönderilir. ş:ır n,ıme 

ez 

ı Erzak, Zahire, Et ve SdnP: 

I Polatlı Askeri Satınalma K · d 
1 _ . . . . omısyonun an: 

1 

Garnızon kıtaat ıhtıyacı ıçin 265 000 k"l yula-
fın 16 eylül 937 perşembe günü kapalı 'zarf ıu: I" ·1 
Y.apılan münakasasına talib gelmediğinden Arthrm: uEık~ 
sıltm. e ve İhale kananunun 40 ıncı maddesı' 

mucibince yenı.tien münakasaya konulmuştur. 
2 - İhale 16 ilk teşrin 937 cumartesi günü s · at 

l 2de yapılacaktır. Aynı gür. ve saat 1 1 de z. fl k . . ar arın o-
mısyona verılmesi 1 cizımdır. 
. 3 - Talihlerin Polatlı mal sandığın 1 
lıralık muvakkat teminat makbuzlariyle 
komi yona müracaatları. 

yatırılmış 805 
mezkur günde 

Karcabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Mn Jürlüğünden : 
.~aracahey Merinos Yetiştirme Çiftliği hayvanatı ihti

cı ıçın satın alınacak dört maddede zikredilen h 
l · y d ayvan 

Ankara Levazım Amirliği Satınalm:ı Ko-nis onundan: 
Ankara Garnizon Mües:.ıe h ı ıti cı ıçtn ı 30 ton ko 

yun etinin 18.10.937 pazı .. tesi günü sat 15 te kapalı 

znrfl 1 l.ksiltmesi "apılacaktır. K'Jy ı e · ı' ı tut rı 65 bin 
lıra olup muvakkat tem'n tı 4 ,75 lıradır. Ş~rtnames· 325 
kuruş mukabilinde Komisvondan ver lir. 

1 İzmir Gümrük Muhafaza Taburu Satınalma Komisyo'lundan 
Muhnm. Muv. 

CinFİ Miktarı tutnrı teminata Tarihi Gün Saat 
Kilo Lira K. Lira 

Sabun 1957 665 38 50 1-10-937 Cuma 14 
Zeytinyağı 9B6 537 85 41 ,, ,, 14 30 
Sadeyağı 2115 1850 63 139 " ,, 15 
Salça 774 123 85 IO 4-10-937 Pazartesi IO 
Patates 6112 418 70 32 ,. ,, 10 30 
Peynir !986 774 55 59 ,, ,, 11 
Ç. üı.um 12:>1 264 81 20 ,, ., 11 30 
Gaz 6679 120..! 2l 91 ,, ,, 14 
Zeytin tanesi 1011 313 41 24 ,, ,, 14 30 
Sarr:an lb789 419 73 32 ,, ,, 15 
Arpa 34492 1552 16 117 ,, ,, 15 30 
Şeker l IOG 301 40 33 ,, ,, 16 

izmir gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için 20,21,22-9 937 ta· 
rihinde açık eksiltme surdile mü.ı kas ya konulan yukarda cins 
ve mikdarları yazılı nıa !delerden sadeyağı, salça, pata cıo, pey· 
nir, çekirdeksiz üzuıtı, z ve toz şeker ıstekli çıkmndığından ve 
zeytinyağı, sabun, Z.!yli ı, arp.ı ve samıma da verilen fiatlar pa
halı görüldüğünden 2~9.) sdyı ı kanunun 4J üncü maddesine göre 

ti d k · ı · · .. _ ~~"''"' """'• gun ve saa ar a e sı tme.eri lzm r \L. •ncak birinci kordon 3S~ 
rada tabur satııuılma i.:omi yonund ı yapılacaktır. numa· 

Vize Ac;keri S ıt nnlm Komisyonundan 
v· -(()OO ' ızcrıın t > kılu. \lpuliun ıı .37000 kilo 

llı.aleleri açık crı. ... iltme ıfr• \ izt dt )UfJJJauıktır· arpa--ı 
\;~ze arpa ıııın ıJk ıcrniıı<ılJ 283, Alpullııı un 19:~ lıın 
~ ızc arpa':ırnııı lul..ıi ı 3800, .\(pullunun 2 65 liradır . 
ihaleleri 13 Ririnciıcşrirı 9:n çarşamba gtinü ı:ıaat İG da 

yapılacaktır. 

• • * Pınarlıi:.:arın :~06 ve 156, \l il • ., .. 2 \ ., pu unun ~;:., , i?.eniıı 
.~06 ton ckıııeklık unu. 

l!ı ılclc.ri kapalı zarf in \ ızede rnpıJ rnkırr·. 
, ~ marlıısar ıı n unun lu tarı 90 ~3 , c· l 9, s O. t\lpullun u 

11 
31500, Vizenin .~9{)15 Jiıadır. 

PıııarJıi~aı·ın ilk temiwılı :..o 7 '<' 149 • AlpııJluııun 2363, 
Vizenin 2927 liradır. 

. Pınarhi::-ıar .Unun ihale i 13.1 Te..,riıı <>:37 çnrsanılın güııü 
::-aat J 5 de Yızc ve Alııulluııun ılıı:ılelcrı· 11 l 'I' 93'"' 

• < • • rşı ın ı 

pavırtc J giinü saat JS el· a}n ayrı }apıJ.ırıı.ktır. 
~ Şa~tnameleri görmek i ti)enlcıe hergiin \ize Satrnalma 

Kom l::iJOn u ııdn göc;;t<'rilecektir. 

T ah~in edil.en bedeli 2337 lira l O kuruş olan yukc:.· 
rıda cıns mıkdarları yazılı on bir kalem melbusat 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü satm alma komisyo· 
nunca 14.10.937 perşembe günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Talihlerin m, vakkat teminat olan 175 lira 29 kuruş 
ve 2490 sayıl, kanunun :l ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkür gün ve saatta komisyona mürac :tatları. 

"ahrukat Benzin-Makine yağlan v. s 

yem erı aşagı a yazılı olduğu veçhile eksiltmiye ı . 
muştuar. <On 

. ı. - 529,500 kilo yulafın eksiltmesi kapalı zarf 
lıledır. USU· 

Ankara Levazım Amirliği ~atmalma Konıİ"\Ommdan: 
. G'arrıizon kıt~at1 ilııiy~rı için kapalı zarf u uli) le ınü11a
k.~ a!.: .. konulan ;ı.~OO kıla sığır etine \erilen fiat gali gö· 
ruld~~ıındeıı AHf. I!.KS. \e ihale kanununun l'JOeı mnJde'-İ 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma ~isyonundan 
.. ı .. -:-- Polatlı ~arnizon kıtaatı için 48000 kiJo linyit 

komurune 18 eylul 937 cumartesi günü talib gelmediğin
den Arttırma Eksiltme ve İhale kanununun 43 üncü m d· 

A - Yulafın beher kilosu tahmı·n~ı fı"atı beş nıucılıı ı ·e ·d k J fi kuauş 1 1 
(.; )_eı~ı en ~pa 1, ~ar a müııaka-.aya konu!nıuştur. 

yirmi beş santimdir. halı· be~ ı lk tı:-.. rııı <) 37 ~alı günü aat 12 ele A k . 
1 B M kk t t . S k ı . ıı ata( a 

- uva a emınat olarak 2085 lira alınacakt arı ış.a cıvarıııdn ordugahta topçu aJa\I "-atın alına komİ!oi· 

desi mucibince on gün uzatılmıştır. a 

2 - İhale 4 Birinciteşrin 937 pazartesi günü saat 
onda Ankarada Sarıkışla civarında ordugahdaki topçu 
layı Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin 36 liralık teminatı muvakkate makbuz
ariyle mezkür günde komisyona müraatları. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1. -. Kurumumuzun önümüzdeki kış m~vsiminde kalo· 

ferlı bmaların kaloriferle, kalörifer olmıyan bjsaların da J 

. C - .!h~le günü 19 Teşrinievvel 937 tarihine müs~~ yonuııda y.ıpılaraktır. 
dıf salı ~unu saat. on bir olarak tesbit edilmiştir. TaliLlcriıı 150 liralık teminatı mmakkate makbuzlnıi\ le 

. ~ ~ 264, 100 kılo arpanı l beher eksiltmesi kapalı za f nıczkür güııde komisyona ıniiracaatları. "' 
usılıJedır. r ı 

A - Arpanın beher kilosu tahmini fiatı beş k J • * * HnrL okulu hnyrnnatınm ihthacı için cLilıme)e ko· 
. b uruş l nulan 255 ton saman <'hiltnıc rrı·ı·rıu·· ı' tekli "'ıkınad x. yırmi eş santimdir. k .

1 
. ı-ı ' ıf'm<, n 

B - Muvakkat teminat olarak 1040 lı'ra alınacaktır. [ e '"'ı ~~Hcsı 1.10.937 ruma gliııii saat 15 de }apılmak üzere 
C İ on guıı uzatıJmı~tır. 

.-... hale günü 19 teşrinievvel 937 tarı·hı'ne mu··sadı'f · 
l :;amanın tutan 1590 lira olup muvakkat teminat 31 ı ı· a sa 1 guuu saat on beş olarak tesbit edilmiştir. / 'Y k S ır 

3 31 0 -·""> urustur. -:.nrlnaınP j hergün komi~)Onda parn!'.J' ... , .. 
. - .O O kilo mısır ve 32,000 kilo bakla ve 4680 1 K . . ''·· ' '. L goru ur. 

kılo tuz açık eksiltme usulile münakasaya ı o t ırklarclı J ıımı•n atına1m Koınis) oııundan: 
A - Mısırın beher kilosu muhammen. fi.atın~:şş ~:ruş Kırklareli tümen 1ıayvaııntmm ihti) acı için kapalı zarf ıa 

zarfla satın alınacak 800 ton kuru ota verilen fiat kor ko· 

1 

'>acıt 
Aı. 

J 
Şıtbe 

l 
l'ijtd 
l'or:ıa 
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nı t 1 1 1 .. ··ı 1··~·· d tekrar krıpa1ı zarfla rntın u an ırrınca pa 1a ı O'Orn c ugun Pn ' ' 
alınacak~ır. ~Iulıaıııın~n fiatı 3 kuruş .lO santim oh~pl tut~rı 
28 O L ı · ı . Şartnamcsı ıergu n . 00 liradır. Jk teminatı 2100 ırac 11 • ' •• 

1 
. 11 _ 

p· ı · ı rtiin lı1lır eı. rn ı~ır darPlı tümen '-alın alımı konıı:::yonum 8 ,... , , f l 
· '-l i . Saı ıııame ve C\ e~ı G.10.9.~7 çarşamha giinü saat h) ı ac 11 · :·. 

l~O kurııs mıikal>iliude tnleb edenlere 'erılır. 
~. ~·-·· -· 
b) z A VE 
............... :'llP'~ ... 

1 
S J Komi"' onundan : '>tnnfıul Komutanlığı atına ma 1 ~- 1 

· 
11 

')50 
,1 b. 'kt' ·ımis o an ta ınıınc: ""' •• uhabere 1 inci alayında ırı ırı :, .. · 10 crün 

ar ı J ·ı · k 1adıtrııHfon ıııalesı ,., n >a gii/Jrp ihale ıriirıü ta ı 11 çı n :::.
1 

. '>O E l~ı 937 
U1: t 1 o l t l aktır halcı-ı ;:ı ')ıll ~a ı arak açık arttırma .i c sa 1 ac k r .Mıılıammen kı,\-
PPtşenıhe günii ~aat ı 1,.30 da ppıJ.aca _tı... ' ·uat makbuz 
Ilı ti 15() lirddır. İ:steklüerinin 11 lıralık ılk te.ım . 1, 
\r l j .. 1 \ t' ' a 1 tı 111 u l n e ili ne ( eya ıncktupl :ırıle lıeraber beı 1 g-uıH e ·~ 

1 
l .-

F'ındıklıua Ko,ınutanlık S.ıtınalına Koıni:-yonuııa ge rne eıı. 
* 

fi . . *; bulunan dört duba 501 lira-•lıçtc Piripaşııda Camı aHın a . Ak İşletmesi Mü-:~ ta.liui uhdesindedir. Artırmak isteyeıılerın ay 
Urlüh-.:: - ·ı A .. tları , s11nun ı anına ınuracaa · ........ ~ 

lln isa:rlar U. Müdürlüğünden:j 
'}- -= --amele- lokantasiyle S - Cibali Fabrikası Memur ve 

1 
• e ko· 

.eınsipaşa bakım ve işleme evi ahçılıkJar! eKsıJtmey 
ulrnuştur. 

1 l-Eksiltme, 5.X.937 tarihine 
<\at 14 de Kabataşta Levazım ve 

lırı:ı Komisyonunda yapılacaktır. 
rasthyan salı gUnü 

Mubayaat Şubesindeki 

MlJl\ıAKASA GAZETESi 

• «ı• 

r 

ara 
Gazetecin izden: 

a e us Si 
İsteyiniz 

z 

-
Salı 2~·9-1937 llJ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

t.ı.beden J b'I' 
a ına ı ır. d'I .. ve saatte 

-----..._,_,_--~-------E 1 ek trol it bakır (Ask. F. br.) No 428 

•• 

Sayfa 3 

Perçin çivisi ve yarım yuvarlak halka (Tophane Lvz.) No 412 
Sarıoı romörkörü tamiri (Tophane Lz.) No 472 
Mahruti ve mühendis çadırı (Rileoilc Nafıa Müd.) No 47J 
Serum ampulları (Ank. Mrk. Hıfz Mües.) No 473 
Odun {Sinop Vil.) No 473 

* Türk Tiyatrosu mecmunsının kabına konulacak ilan ve reklnm 
(İıt. Beled.) No 474 

İst. ıdıhi müzesi tamiri (İst. Sıh. ve İçt. Mu. M.) No 474 
Mahooa (Akay İşit.) No 475 

Perşembe JQ.9.937 

Okul Binalar inşası J3 adet (Ereğli İlçebay) No 475 
Ecza (lst. Üniv. ASK) No 47.> 

Kok kömürü (Hariciye Yek.) No 467 

Meyva istasyon binası inşası (Kocaeli Naf a Müd ) No 467 
ilk okul yapası (İzmir Yil.) No 467 

Limon, ıüt, yoğurt, sirke, sabun v.s (Edirne Kültür Dir.) No 467 
Sıfır eti (Sıvas Tümen) No 466 

Ceza evi tamiri (Kütahya C. Müd.) No 471 

Aalteri Binaları inşaatı (Malatya Ask. Şulı. Reis.) No •J71 
MOdi.irJer apartımanı sıva tamiri (Sih. ve İçt. Muav. Yek.) No 471 
Abıap tavun yapılması (İıt. Üniv. AEK) No 471 

İnşaat malzemesi at ve öküz, gaz, r:ıotorin, yulaf ve arpa ILüJe · 
burgaz Devlet çiftliği) No 472 

Sulama kanalı inşası (Kııyseri Nafıa Müd.) No 4H 
Müdür evi inşası {Kayıeri İnhisıı.rlar Müd.) No 473 
Duvar rnşuı <İst. D fterdarlığı) No 473 
• Ya:uhane, masa, balı koltuk z.s. (Beled. Bcınk.) No 474 
Siperafmao (O.O.Yol.) No 474 
Zımpara taşları (D.D. Yolları) No 435 
Malzeme ve ilaç Üst Komutanlığı SAK) No 428 
Pilatinen saç (Ask. Fabrikalar) No 433 
Un (Çorum Kor) No 451 

Çam Kereste (D.D.YolJarı) No 460 
Yün çorap ve fatıi!a (Tophane Lvz.) No 464 
Çamaşırlık bez ve yün fanila (M.M.V.) No 4'34 
Yün fitil (0.D.YoUarı) No 464 
Yün ço:rap ipliği (M.M.Y.) No 464 

.. ! V -İste'dilerin pazarlık için tayin e 1 en gun k .• 
Uıd ·ı b' l"kte adı geçen omıs 0 e 7,5 güvenm~ paraları e ır 1 

2 
2- 3 11

" ge'nıeleri ilan olunur. (6302) 99 

S bit etüv m"lldnesi ı '\1, Y) No 431 

Genel nüfuz sayımı net·,., l~ıi basbrılmasa ve Pevers istatistik 
makineleri için fiş ' ,vek. İstat. G. Dir) No 4.56 

Elektrik tesisatı ve santral binası tesisi (Bolvadin Şarbay.) No 464 
Patates (Tekirdağ Ask SAK) No 464 

Dana derisi, yağlı kösele, keçi derisi kalny ve baskül ( .D. Yol
ları No 464 -~ 

Devlet Demiryolları 

9.cu işletme 

Un ve arpa (Hoz t 5ey. J. Al.) No 457 
Sabun (Çanak. Mst. h k.) No 462 
Elbise ve ka~ket (Adi. Yek.) No 463 
Benzin ve gaz (Anlı. Bel ) No 463 
Arpa ve yulaf ILüleburgaz Tüm.) No 464 

Sarı ve beyaz vazelin ile gliserin (D .O. Yol.) No 464 

Fen Fakiilteııi jeoloji ve mineraloji Fakültesinde yapılacak tamirat 
(İst. Üniversitesi AEK) No 464 

Trıtkal (Ask. Fabrikalar No 464 
Odun (Lüleburgaz Tümeni) No 465 
Çaın kereste (Samsun İskan Mücf.) No 46,j ıı.. r . to 1 1-1 OA937 ırıuharnınen bedeli 900 lira olan 50 ton. yer ı çı~en ·. 

a:arte · - .. 30 d s· k ide 91 .. ıetme bınasında Eksılt· sı gunu saat J5 a ır ec ,. 
l<ollıisy d k, eksiltme usulHe satın almıtcaktır. 

t> onun a açı · tl 

Beyaz arpa ve yulaf (Eskişehir Yeter. Oir.) No 464 
Un (Erıincan Tüm.) No 4()4 

İzmir hava kıtaalının göstereceği yerde korunma ve ıslahı (İzmir 
Mst. Mvk.) No 464 

Paşabahçe fabrikasında ot kılıf anban inş:ısı (İalıis. U. Müd,)No 465 
Linyit kömürü (Bornova Ask. SAK) No 463 
Elbiselik kumaş (İst. Beled,) No 466 

Q~ i
11

e · . l · 67 5 liralık muvakkat temına a ve ,. R•rmok ısteyen erın ı . 

un~rı tayin ettiği vesikalarla beraber aynı gün ve saatte komıs-
Belediyece kaldırılacuk cenazelerin gasıl, techiz ve tekfin levazı-

mı (İst. Bel.) No 464 • 
Yemek masa talebe iskemlesi v.s. (lst BeJed ) No 46.J 

Çıra, Zonguldak kömürü T. antra.sidi ·:e oduQ (Edirne Kültür reı,•· "'. 1 . ı~ d Ş ' 1sıııe müracaat etme erı azım ır. 
• 

11
"tllarnelcr parasız olarak Sirkecide EksiJtme Komisyonundan 1ttıe.ktedir. (6424) JO 10 2-4 

u a 
Akay İşletmesi Müdürlüğünden : 

li~licte Piri.,aşa ile Cami altında idaremizin mali bulunan ve 81

l'llinden 30 santim yukarısına kadar bakır kaplı m~hteJif ~ört 
h "erilen 401 dörtyüz bir lira fiat bilabara yüzde 2a fazlosıyle 
~'IYliz bir liraya talibi uhdesindedir. Arttırma 29 Eylu1 937 Çar

ıti. ~Ünü Akay Şefler Encümeninde saat 15 te _Başlayarak 
bıtecektir. Taliplerin şartnameyi görmek üzenı ışletme şef

t "e Yli.tde 7.5 gfivenme ve arttırma paralariyJe o gün Enc~-
~elıtıeleri. (6500) l022 

Odun (Lüleburgaz Tüm.) No 465 ,., 
Hükumet konağı inşaatı (Kayseri Nafıa Müd.) No 4o5, 
.Mazct, makine yağ"ı, valvalin, gres, benzin ve petrol (Izmir Bel.) 

No 465 
Arpa (Kırkağaç Ask. SAK) No 465 

Benzin, motör yağı, valvalin, gaz v.s. (Edirne Trakya U. Müf.) 467 
Elektrik malzemesi (Ank. Bel.) No 467 
Kitap bastırılması (Devi. Bas. Dir.) No 468 
Kavun (Ank. Lvz.) No 468 • 

1 Kadıköy hal binasına yıkaumn yerlerile .!ıela~~r~ inş •. (lst. Bel) 468 
B. ve k. peynir ile zeytinyağı ve kok komüru (Ist. Lıs. SAK) 470 
Akhisar orta okulu tamiri (Akhisar Oı·. Ok.) No 471 
Yangın söndürme makinesi (Tophane Lvz.) No 471 
M::akarna (Çanak. Mst. Mvk.) No 472 

( e koltuk ve sandalya tamir~ (Tophane Lvz.) No 472 
M:~::c• piyade atış okulu ocakları tamiri (Tophane Lvz.) No 472 
Ekmeklik un (izmit Tüm.) No 473 . . 
Kayseride Memleket hast inşası (Kayserı Yıl.) No 473 
Evrakı matbua (Seyhan İlb.) No 474 
Hast. binası inşası (Mardin Nafıa Müd ) No 475 
R. h b'ınası ve rıhtımı tamiri (Güm. Muh. G. K.) No 476 :\·a mu . . . . 
Erkek öğretmen okulun dektrik tesis. (lzmır Lı. ve Or. OlrnlJ475 

Çarşamba 29-9-1937 

Telgraf ve elektrik izQlatörlcri için deve boynu ve düz deınir 
mesnedler (OD yol.) No 450 . . 

ha,.,. Buldun k.,abuına i•ale edHecek suyun boru ferşı, kaptaı, su de· a,ıl, .en bedelleri ve muvakkat teminatları He i•imlerô •ta- posu, havuz v.a. inşaotı (Buldun Bel•d.) !"o 450 

'••! •ç kale.., mal zem• 11-10·937 Paza.tea; günü "a ı 15 I• K., ket, elb iae, palto ve çoı a p (l.ı. Sıh. ve 1 çt. . Mu M. ı N, 461 
ite "••lü ile Anka.ada ldue binasında '4tın alınacaktır. Pirinç unu. un, makarna, şehdye, niş.,ta v.a. (isi, Lıs. SAK)46 I 
1 il, r~"'ek i•teyenlerin her kalem bi.asında ya"lı muva~k.at Sadeyağı (Manisa Tüm.) No 462 . 

•ı ve t:~l~fllun. ~ayin ettiği vesikaları ve NafıKa m?teahhıtl.ık Sadeyağ, k. fasulye, k. soğan ve sığır etı (Çanak. J. SAK) N. 463 "e., ...... l . ı lerını aynı au-n saat 14 e kadar omısyon reıs· MMV~ N 4r.3 
··•" o Garaj inşaatı (ı , o o tl\"tııeı:;• hiııı:ndır. "" l O . . den Arpa (Lüleburgaz Tüm.) No 463 . P•ı.d P•<aaız ola,.k Ankarada ma zeme .., • .,. ' A<ilık bin4'ı inşaatı (Sıvn• Tar. o.,.) No 453 

• l"eaellü.., ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadu. Alat ve ecza (Barnt kimyabanes' için) (MMV) No 464 • 

i,,.i (6454) 1015 2-4 Gar bina" mefruşatı (DD yol.) No 464 . Muhammell be
deli Muvakkat teminat ı · · (lıt Güm B11şm ) N 454• 

• Ayıklanmış ve kısmen kurt anmış pırınç · · • Lira Kr. ) N 464 
------ Arpa (Yüks. Zir. Enst. Rekt.. o .. 

225 95 Göçmen evleri inşası (Elaziz lsk. Mud.) No 465 

Lira Kr. 

3012 
32414 
3750 

70 
65 
00 

--~--
2431 IO Çatalca kazasının Belgrai mekt. ve Cevri Kalfa l\lekt. ile A. Hi-

281 25 sarında 34 cü mekt. tamirlP-ri (lst. Bel.) No 465 
-~~~~~~~~~~~~~ İzmir Hava Komutanlığına ait tayyare şehitliğinin ıslah ve tamiri 

1 (İzmir Mst. Mvk.) Na 465 , 8'~.,-: 'Cltt:"-11;;:z:ı._111ı;ı;;:::aıııa.::ııoı;az:ı-..---ı::ıı:iil-:m:ı:.ı ____ '\ Türk Tiyatrosu mecmuası bastırılması (lst. Bel.) No 465 1 
Uınuın Müteahhit ve Tüccarların Sömikok (Balıke.ir Orta Ok.) No 465 

D Sığır eti (Amaaya Ask. SAK) No 465 ikk t N Kuru ot (Samsun Tüm.) No 465 a azarına Kargir duvar inşa" (Çay Bel.) No 466 

Elektrik santralı sıvanması (Çay Bel.) No 466 

Urk· 
<tk ıye Cün-.h · bu"tu"n as._ v ··• Urıyeti hududları dahilinde 

Direk.) No 467 

2 nevi tablonun tab ve teclidi (DO yol.) No '176 
Üsküdar Bağdad iskelesi tamiri (İst. Bel.) No 476 

İzmir antrepolarındaki bozuk belalarla v.s. inş. (İzmir Liman işi. 
Dir.) Na 476 

~----------·~-----
• Önlerinde yaldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş: "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını gösterir 

--
(Suite de la 4eme page) 

Meclıe de l.ıın~ (Ch. Fer Etaı) No 464 
Fil de laine (Min. Dı>f. Nat. No 464 

-

lnstall. et Ct'nlrale electrique (Mun. Bolvadın) No 464 
Poınme.ıı de terre (Com. Aclı Mılit. Tekirdagh) No 464 
Peaux de chevre, boeuf ete. etaın et bnscules (Ch. Fer Etat) N 464 
Vaaeline et ılicerine tClı. Fer Etat) No 461 

Rt;p. au bat. Faculte Geologie (Dır. Üniversite lst.) No 464 
Colle (Fabr. Mılit.) No '464 
Bois (Div. Lulehourgaz) No 465 

,, de ıapin (Dir. Etablis. fmmigres Samııoun) No 465 

Constr. d'un depôt a la I:ıbrique de Pachaluılıtche (Dır. Gen.Monop.) 
No 465 

Charbon lignit6 (Com. Ach Mılit. Bornova) No 466 
Rtoffe pour costume (Mu~. Ist.) No 466 
Tables, chaiees ete. (Mun. Ist.) No 466 

Bois graisseux, heuille, anthracite et bois (Dir. Instruct. Pub. Edirne) 
No 467 

Coke (Dir. Econom. Af. Etrangeres) No 467 

Con.t. stalion de fruit (Dir. Trav. Pub. Kodjacli) No 467 
,, bit. d'une ecole Primaire a Ourla (Va. Iı:mir) No 467 

Citron, l
0
it, yoa-hourt, vinai2're, savon ele. (Dır. Instruct. Publics 

Edirn6) No 467 

Viande de boeuf (Div. Sivas) No 466 

Rcp. au bat. de la prison (Proc. Gen. Kutahi;ı) 471 
Constr. bat. aıilitaires (Presid. Bur. Malatia) No 471 

Badiıoonnage a l'appartement de~ directeurs (Min. Hyg. Assist. 
Soc. Ankara) No 441 

Con'ltr. plafond en menuiserie (Com. Ach. Üniversite Ist.) No 473 
Materiol de rep. chevaux et boeuf Petrole, rr..otorine, org-e et p

4
ille 

(Dir. Ferme d'Etat Lulebou~gaz) No -472 

Const. cana! d'eau (Dir. Trav. Pub. Ka'.iseri) No 473 

,, d'un mur de soutenement (Dir. Bıen! Nat. Ist.) No 473 
,, maison direclocial a la saline H:ıdjibektache (Dir. Monop.) 
seri) No 473 Kal-

• Tables, pupitrea, tapis et fauteuils (Banque Municipal) No 474 
Superciment ( Ch. Fer Etat) No 474 

e tasnif ee:üz~yede ilanlarını, günü gününe, top· 
~l'E:sj drnış surette ancak "MUNAKASA 
eri · " tade buJ b"J' · · O · I" " ı-· 

Ekmek, sade yağ, koyun eti, sığır eti, pirin9 (Balıkegir Or. Ok.)466 
Göçmen evleri inşası (Ank. Y ıJ.) No 467 . ~ 

ı Ekmek, koyun eti, sadeyağ, şeker, tuz v.s. (Edırne Kult. O.) 467 
Meşe odunu ve çıra (Konya Vil.) No 470 

Constr. au bat. de trois ecoles Primaires (Vil. Ereghli) No 475 
Produits pharmaceutiques (Com. Ach. Unıversitc lst.) No 475 _ 

lmpres~ion et reJiure de deux sortes table:ıux (Ch. de fer Et.) 416 
Rep. dcbarcadere bagdad iı Scutari (Mun. lst.) No 476 , . 

. tlız d' a ı ırsınız. , sizın en uzum u 1

tıiz ve ~r. Menfaatını:ı ic,.bı hemen abone kay· 

~ ..... o .. st .. la .. r•ı•nı•z•a•t•a•v•s•ı'y·e-e•d•in.iz··-T·e•l•. :•4•9•44-2-~ / 
• 

Kanca vıe sürgü (Tophane Lvz.) No 472 
w 1 ZZQWL: 

lmtiyaz s-ıbibi ve ynzı itleri 
Oirektörü: l!maİJ Girit 

BaeıSdığı yer: ARTUN Ba11mevı 
CM1raı Bitlıir 6okaL: No. 10 

Constr. vespassiennes aux entrepois d'lzmir (Expl. Port d lzmır) 476 

: L t · 1 1· ndıtıuent une ven !e p:.ır voıe de surenchere. es a.s erısque .., 

N. B.- Leı Nos indiqucs en regard deı articles ıont ceux du 
journal dans lequeJ l'aviıua paru. 
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Etranger : 12 mo ı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publiclte s' ndresaer 

a l' Administrntion 
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NA 
. 

GAZETESi 

Journal Quotidien des Adjudication~ 

Tableau Synoptique des Ad.udications 
Objet de l'r.djudication 

Mode Prix Caution. Lıt>tı d'adjudıcation et du 
Jours 

rrm·trn 

l leurc 
d'adiueicat estimatif Proviıoire Cahier des Charreı 

..-.~·,~-~~~~ ·~~~ ~~~~~·- -------~~------~--------~------~~~--~---

A) Adjudications au Rabais 
Construction- ReFaration- Trav . Publics·Materiel de Conslruction - Carlographie 

Con truction mur d' appui au tndıum Pli cach 23635 44 1776 41 Vilayet Ankara 11-1037 
14 10-37 Rep. de chauss e v route Gaziante~-Nız:b-Nizi b-Alc · Grc ia rre 17601 90 n Guiııntrp 

tchekent (oayable dans deux ans). 
Pavement et transport de 855 m3 de pierres de 

taı lle bloe.,ge ete . s route Ankara-ls tanbul 
Constr. fosa · septiques pres de la rue Geutche

ghlou iı Ankara 
Constr. de trois ıırch • s en beton nrm ee s route 

E'.reghli-Hortou 
Rempliııııage des fossees dar:ıı diven endroits de 

Konıa : 6722 m3. 

Gre a gre 

" 

Publique 

" 

Habillement - Chaussures - Tissu~ - Cuırs 

' Chaussures pour garçons : 450 paircs · ld. pour 
jeunes filles : 35 paires 

E'.toffe pour capotes : 8582m. (cah . eh. P. 135). 
n ,, uniformes d'hiver: 17886,5 m. leah. eh . 
P. 260. 

Chaussettes en lain~: 706 paires-Gants: 475 paires 
Cravates : 125 p.· Chaussettes ı 672 paires Che

mises : 200 p. - Pyjamas: 125 p - Caleçons: 125 
p.- Flanelleı: 125 p.· Flanelles en laine: 125 p .-
Moııchoirs; 800 p.- Draps de lit: 125 p . - ld. pr. 
oreiller: 125 p.- E suie mains : 1036 p. 

Publique 

Pli cach 

" 
Pııblique 

" 

1737 25 

1432 75 

2016 40 

2702 50 

27033 30 
51870 85 

687 35 
2337 10 

360 

107 46 

202 70 

2027 50 
3$43 54 

51 56 
175 29 

Anıeublement pour Habitation et Bureaux-T apisserie ete. 
Poeles type Zongouldak : 17 p.- ld . Halk: 251 p . 
Armoircs pour l·nge : 3 p .- ld . pour n ed canıcııt : 

3 p.- Tables: 3 p.- lp. pour mıınger : 2 p. · Ar
moire pour nourriture : 5 p . 

BJın c.s : 80 p. (ı j .. 

Combu sti ble C arburant-Huiles 

Petrole jaune : 5555 k. · Benzine : 28000 k. 
Huile pour moteur: 13 lots 
ClıauHage pendant 165 jours du cllauffagu cent•al 

el poe1eı de l'lnılitut Aıricol 

Lign ı te 48 t . (aj.). 
Bois : 20 t . (aj . 
Petrole: 6679 k. (ai.). 

Transport - Ch argement Dechargement 

Cbarı:-ement et deehargem~nt de charbon aux wa
gons et machinea jusqu'au 31·5 939 : sıooo t. 

Llivers 

Arroseuse (model 'i7 6 cylindre!'I et reıervoi r pou
vant contenir 1500 litres d'eau). lp . 

Pieees 411e reehanges pour moteur type Allemand (aj .) 

ı~rovisions 

Huile d'olives : 5,9 t . 
.. ,, : 2,9 t. 

Savon : 12 t . 

" : 6 t . 
Bles conca~ es: 60 t . 

,, n : 33 t . 

Farine : 306 t . 
n : 156 t . 
,, : 252 t . 

" : 306 t. 
Viande de boeuf : 24 t . 

,, n mouton : 130 t. (eah. eh . ? . 325) 
Paille : 255 t . (aj ). 
Foin : 529.5 t. 

Orge: 264,1 t . 
Maise: 31 t. - F eves 32 t.- Sel : 4680 k. 
Sesame : 64 t. 

Haricots ıccs: 31680 k . et 30 t . 
Pois chiches: 31680 k . et 30 t . 
Lentilles: 23280 k. 

Ferine : 89034 k. (aj .) 
Savon, huile d'olıves, beur re frais (aj ). 
Po mmes de terre, raisins, paille, or2'e1 11uere etc.(ai.) 

B) Adjudications a la sureothere 
Fumier : 250 voituree (nj.) 

Publique la p. 25 etl2,50 267 23 

" 
335 - 26 

Grc a ıre le p . 5 

Pli caeh 
Publıque 
Plı eıreh 

" 

Pli eıeb 

Pli eaeh 

Gre a grc 

Pli cach 
,, 

" ,, 
" ,, 
,, 

.. 
,, 
,, 
,, 

Pli eacb 

.. 
Publique 

" Publique 

500 et 6820 
4511 -

32ü00 -

1202 22 

15200 

6500 -

5876 80 

3'717 -
1848 75 
4800 -
2448 -
7200 
'4200 -

39015 -
19890 -
31600 -
S9015 -

65000 -
4590 -

Gro i gre ı 1129 25 

Gre a gre 

Gra a 2re 150 -

30 -

549 
338 

2'400 

36 -
6:J -
91 -

1140 -

487 50 

441 -

210 -
92 50 

360 -
181 50 
540 -
315 65 

2927 -
1492 -
2363 -
2,27 -

'450 -
4875 

344 -
1085 -

1040 -
267 -
288 -

835 -

11 -

Presid . Ligue Aviation Turque Ank 

Dir Gen. Vakoufs Ankara 

Dır. Travaux Puhlicı Ko11ia 

Com. Ach. Contre la Malaria 
a Konia 

Dir. lnıtitut Sup. Arricol Ankara 

Com. Ach. Comm. G Fo ets Y.cheh ı r 

" 

28 9-37 

1-10 37 

5-10-37 

11-1037 

13-10 37 

13 ·1 o 37 
13-10 37 

Com. Ach D. G . F.:ıbriques Milit. Ank . 14-10-37 
,. 

Dir. Hyr. Auist. Soc. Diaghaloıh'ou 
Vılayet Tekirdagh 

" 

Com. Acb. Comm. lst. Fıodlk.lı 

.. 
Dir. lnıtilut Arrieole An kara 

Cora. Ach. lnt. Ank. 
Vilayet Tek;rdagh 
Com. Acb. Batail Surv. Douan. lzmir 

9 E.xpl. Ch. de fer Etat Sırkedj i 

Municipalile Kutahia 

14-10-37 

29 9-37 
29-9-37 

20-10-37 

15-10-37 
15-10-37 
14-10-37 

4-10-37 
29-9 37 
4 10-37 

12-10-37 

13- 10-3 

Com. Acb . Coıam. G Surv. Douan lst. 14-10·37 

Com. Aeh . Militaire T~kirdıgh 

" ,. 

" 
" 
" 
" 

Vize 
,, 

" 
" • 
,, " 

Com. Ach. lntendanee Ankara 

" .. 
Dir . Fcrme Merinos Kaadjabey et Dir. 

v eter. latan ı. ul 
idem 

,. 

" Com. Ach . Brigııde Edirne 
,, 
" 

14-10-37 
14-10-37 
13-10-37 
13·10 37 
11-10-37 
11-10-37 
13-10-37 
13-10-37 
11-10-37 
11-10-37 
5-10-37 

18-10-37 
1-10-37 

1'-j 0-37 

19-10 37 
20 10-37 
20-10-)7 
7-10 -37 
8-10-37 
7-10-37 

Coın. Ach. Batail. Surveil. Douan. lzmir 11-10-37 

" 1-10-37 

" 4-10-3i 

Com. Ach. Comand. lat. Findıkli 30-9-37 

14 30 
10 

15 

14 -

15 

ıs 

16 

10 
14 

14 30 
14 -

15 
ıs 

16 -
16 30 
16 -

10 -
15 
14 

15 30 

15 

16 30 
16 30 
16 30 
16 30 
16 30 
16 30 
15 
15 
ıs 

15 
12 
15 
15 -
11 

15 
il -
11 -
10 
10 -
15 
15 
1 '4 
14 

14 30 
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ADMINISTRA.l tul'lı 

Y oghourtehou Hc:n 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse Telcgraphique: 
l•tıınbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
Mardi 28 9 1937 

Cl'ivre clectrolytique (Fabr. Milit.) .;\! 428 
Machine ctuve fıxe (Mın. Def. Nat.) .\! 431 
lmpression deıı papien et achat des affiches pour mıehine de 1 

tique (D:r . Gı"n . Statiıtique) .\' 456 
Farine et orge (Bataillon Gend. Aın ulante Hozat) .\: 457 
Savon (Com. Ach. Milıt. Tehanakkale) ;\: 46 l 
Costumes et casquettc:s (Min. •ie Just ıce) No 463 
Benzine et petrole (Muıı Ankara) .ı\! 464 
Orıe et foin (Dıv. Lulebourgaz) .\' 464 

,, ,, (Div. Vetc!rinaire Eskıelıehir) X 364 
Re p. et reforme a lll plaec d 'aviation (Com. Ach. Milit. lı111 

Materıel pour ensevelır les mo ts Mun lstanbul) .\ ! 46'1 
Bois (Dıvision Lulebourga:r.) .Y 465 
Conıtr. konak gouvernemental a lndj sou (Dır . Trav. Pub· ~ 

,, ; 465 
Mazoute , huile pour machine, benzine, gra:sse valvaline ete 

lzmir) .:\! 465 
Orge (Com. Aeh. Milıt . Kirkaghatch) ~\~ 465 
Haricotı ıeos et blcs concasses (Div. Tchorlou) ~~ 466 
Etoupe, benzine, petrole ete (Dir. lnspectcur a Thrace) ' 
Rep. au foyers de l'ecob mılıtaire a Maltepe (lnt. Toph•pt 

" caııapes, fauteuıls et chaises (lnt. Tophan ·) .\: 472 
Macaronıs (Com. Ach Mılit. Tchanakkale} .\' 472 
Mach ne pour e'{tinetıon (lnt. Tophane) .\! 471 
Articles electriques (Mun. Ankara) ~\~ 467 
lmpression de diverses livres (Dir. lmprimerie de l'Etat) ,. 
Melons (Intend. Ankara) .\: 468 
Constr. vespasienne .:ıu batiment Halle Kadilceuy (Mun. 19t~:, 
Fromage blanc et kacher, huile d'olives (Com. Aeh· J,y· 

.\! 470 
Rep. au bitıment de l'ccole Second:ıire iı Akhisar (Dir· ~ 

condaire Ak!ıisar) ~\~ 471 
Farine (Div. lzmit) .\! 473 
Constr. hôp. Regional Kaiseri (Vil. Ka'iseri) .\: 473 
lmprcssıon de registre (Vıl. Seyhan) .\ : 414 ~ 

Rep. batiment d'un hôpital iı Mardin (Oir. Tr. Pub. M•1 
Rep. quai et bit. surveil Riva (Com. G Surv. Oouan.) 

4 
lnstal. electr. f.cole l\!ormale (Com. Ach. Lyc. lımir) N° 

Mercredi 29 - 9- 1937 

Fer pour isolatcurs ele et iques et telegraphiques (Ch· !;' 
Adduction d'eau İl la villc Buldun (Mun. Buldun) ]\! 41" 
Casque!les, costumes, paletots et chaussettea (Oir. Hyf· 

.\: '161 
Riz, farine, macaronis, amidon ete. (Com. Ach . Lycee.f 
Beurre frais (Div. Manissa) .;\! 462 

,, n , harıcots secs, o;gnons, viande de boeuf 
1 

Gendarm. Tdıanakkale) ~\: 463 
Const. 2 earages (Min. Def. Nat.) .\' 463 
Orge (Oiv Lul · bourgaz) • .\! 463 
Conııt. ~at. pour nids d'abeilles (Dir. Agricole Sivaı) 
Ameublement au bat. de la ırare (Ch. Fer Etat) .\! 45 
Medieaments et instruments (Min. Def. Nat .) S 
Orge (Dir. lnst. Agricol Ank.) .:\! 464 
Constr m.:ıisons pour immigres (Dir. Etabl s . lmrrıİ'1 
Rep. aux hatim. dcs ecoles Tchataldja Djevir k•1' 

(Mun. lst.) .;\! 465 
Constr. et re forme au cimetiere des morts pendant I• 

Ach. Milıt. lzmir) .:\! 465 O 
lmpreuion de la revue du theatre turc (Mı;n . lstanbıl 
Semi-coke (Dır. Eeole Sccondıires Bnhkcsir) l\! -4?5405 
Viande de boeuf (Com. Ach. Milit. AmaHia} .;\! 
Foin (Div. Samsoun) ,,! 465 
Conııtr. mur en maçonnerie (Mun. Tchay) .;\! -466 ~dl 
Ba~igeonnage •_u bi_tim. de J~ centrate electrique <,., 
Paın, bcurre fraıs , vıande de ooeuf, riz ete. (Corrı· 

sir) ."\! 466 7 
Constr. maisons pour im.nigreı (Vil. Ankara) X! 4;if 
Pain, viande de mauton, beurr• fıaia, ııucre ete. ( 

Edirne) •\! 467 
Bois de cMne (Vil. Konia) .\~ 470 
Crocs et boucles (in•. Tophane) .\' 472 
Boulons et anneaux ( ,, ) X: 472 
R~p . du remorqueur Sarim ,, ) ."\! 472 g 
Tentes eoniques pour ingenİ"'urs (Dir. Trav. pub) \l 

Ampoules de serum (Min. Hyg. Assist. Soc. Arı1' 
Bois (Vil. Sinop) .,~ '473 r' 
• Conceıısion de la publicite sur couvercle• de 

1
' 

turc (Mun. lst.) .\'! 474 ) , 
Rep. musee aanitaire lst. (Dir . Hyg. Assist. So' 

Chaloups (Expl. Akay) 

Jeudi 30 9- 1937 

Papier emeriıt (Ch. Fer Etat) 435 6 
Materiel et medicament (Command. lıt .) No 42 

Acier (Fabriq. Milit) No 433 
Farine (Corps Armee Tchoroum) No 451 
ileıs de 11pin (Ch. Fer Ktat} N. 460 ~ 
Chaus1ettes et flancllu (lnt. Tophane) No 464,ıo 
Toilc pour lingo et flanelle1 (Mln . Dif. Nat.) 

(Lire la .!uite H 3m• paı•) 

• 


