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Cınsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

in.şaat "ske.r:i fabri'c lar umum müdür1iığii satmalma ko
n~ısyon?nc~ 14 1 O 937 perşembe günü saat 15 te açık ek
s_ıltme ıle ıhale edilecektir. Şartname 26 kuruş mukabi
lınde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 385 Jira 47 kuruş ve 24go numaralı kanunun 2 ve 
3 m~ddaJerinde yazıh vesaik)o muayyen gün ve saatte 
komısyona müracaatları. 

-
) Münakasaıar 

İnşaat, Tam rat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

d L t Hanlı Knyserı-Sıvas yolunun arasın a •e on arme 

koprüsü inşıısı 
Aı·ı Vf! ed,.vııt ambıırı i şası 
'·•rıkk. lede y.1p ırılacıık inşaat (şart. 26 kr.) 
Erg<ını ılk oırnluıı tıımiri (temd.) 
Egıl hükumet konağı 1 ci kısım inşaatı 
Kı ... , suyun kapaklanması işi 
B m ', il mektep hin:ısı inşaatı (temd:) 
Dıyar ekır Erke Sanat okulnnda pavyon ınşaatı 
Tu hal kasabasının halihazır haritası tan 7 imi 

HukJmet konıığı inşaatı (1 ci kısım) . . . 
8,;lıkesir mrk. köyıerinde ı;röçmen evlerı .ınş. • 99·a·d 
Arapkir kas:ıb21sı mihtakbel planın ve harıtası tanıı-

mi: 120 hektar (temd.) 

M nsu at, Elbise, Kundura. Çamaşır V· s. 

Panfdlon dıktirilmesi: 25 :ıd. 
Deri caket: 25 nd. 
Kaput (zabıta memurları için): 1850 ad. 

~.ıtbaa işleri-Kırtasiye· Yazıhane 

Sıgara ka~ıdı: 2550 ı top 

Levazımı 

~l'ynt- Boşaltma - Yükletme v. s. 

Post;ı nakliyatı 

" 
-~kat, Benzin, Makine yagları v. s, 

Kok kömürü: 300 t. (temd.) 
Ç ftik kömürü: '10 t. 
Üdun: 600 t. 

" 61662.5 k. 

" 
280 t. 

Gazyağ'ı: 3 t. 

Müteferrik 

Hurda: 1000 t. 
Etiket basma makinesi: 1 ad. (temd.) 

~ Zahire, Et, Sebze v. s. 

I<. fasulye: 40 t. 
Sadeya~: 1 l,'4 t. 
Pnt;ıtes: 25 t. 
Arpa: 380.2 t. 
l<ur11 ot: 270017 k. 
Arpa: 2709 2 k. 
l<nru ot: 380,2 t. 
Ar •: 270 t 

k.uru ot: 27ÖljS2 k. 
Pıtin • 25 
S ç. t. (tenıd.) 
1ınan: 160 

l\ı h t. " '~Q Ut; 54 r\ t. Uru 
S seg-an: 19 t. 

s~~·r eti: 165 62 k. 
Sı e Yağ: 1-4829 k. 
l.J ~ır eti: 197760 k l\:: 622952 k. . 

lJ ;un eti: 20918 k. 
, n. s22725 
:-51~ k. 
Sa./ eti: 224870 k. 
lJ11 • e Yıı.f: 12445 
S • 306365 k n 

"de · 
lJ11 Yag-: 16864 k. 

aç. ek11. 7142 39 

" 
" 

paz. 

2669 70 
5139 56 
"065 35 

aç. eks. 14989 ]j 

4941 44 
747~ 16 
8808 -
1380 -

" paz. 
aç. eks. 
kapalı %. 

" paz. 
1750() -

beh. 475 62 
hekt. 20 -

aç. eks. beh. 22 
kapalı z. " 15 50 

paz. 

Af. ek,. ayl. 150 
,. " 75 

pa:z:. t. 16 60 
aç. eks. 
kapalı z. 15000 -
paz. 16040 91 
kapalı z. 5740 -

" 
893 -

kapalı :ı:. 20000 -
aç. eks. 2500 -

aç. eks. 5200 -
paz. 9120 -
aç. ek11. 1500 
kapalı z. 23762 50 

,, 13500 85 

" 16936 37 

" 171C9 -

" 
14850 -

" 14904 Ol 

" 5250 -
aç. eks. 3600 -

" 3264 -

" 570 
pa:z. 29873 16 

" 12604 65 
., 45484 arı 

" 87212 28 

" 
6296 40 

" 
65340 63 

" 
35979 20 

" 
1956 -

" 
36763 80 

" 
13491 20 E'.k ' sı~ır eti 

l'llek b 1 
jSall:ı' 0 

gur, pirınç, k. soğan, patates. sade yağ', 
E'.ıt,,_ karı, arpa v.s. 

kapalı z. 

v "'•e • 40 
'".ırlı Ü ••• O t. (şart. 193 kr.) 
....._ Zıtrn: 31 t 
---~~' 

aç. eks. 

kapalı z. 

" 

- -
38440 -
7124 -

535 68 

200 23 
385 47 

1124 19 
370 61 
- -
660 60 
130 50 

13l:l 50 

41 25 
2867 50 

43 75 

418 50 

1125 -
1303 68 
430 -
66 98 

1500 -
188 -

390 -
684 -
112 -

1782 19 
1012 56 
1270 23 
1283 17 
1113 75 
1117 80 
394 -
270 -
245 -
43 -

2239 49 
9-45 35 

3411 36 
~541 -
472 23 

4900 -
2698 44 
746 70 

2757 29 
1011 84 

Sıvas Nafıa Müd. 

" Bayınd. Dir. 
Ask. Fabr. U. Müd. 
Diy rb .. kir Vil. 

,, Nafıa Müd. 
,, Ur"'yı 

Malatya İlbay. 
Diya•-.ıekir Nafıa Dir. 
Turhal Ş~rbay 
ispatla Val. 

Ralihs'r lsı.... Müd. 
Ar.1pkir Ş~r bay. 

S•vııs Sanat. Evi Müd. 
l!'ltanl>..ıl Belediyesi 
Em 1. U. Müd. 

lnh. U. Müd. 

Snmsun PTT Mlid. 

" 

1st. Vakf. Dir. 
Sıvas Maarif Müd. 
Çorum Kor SAK 
Elaziz Tüm. SAK 
Viranşehir Ask. SAK 

,, 

Ask Fabr. U. Müd. 
lnhi11. U. Müd. 

Sıvas Tüm. SAK 

" 
" 

Elaziz Tüm. SAK 

" " 
" 
" 
" ,, 

Samsun " " 
" Diyarbehir Kor SAK 

" Elaziz Tüm. SAK 

" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 

Viranşehir Ask. SAK 

2883 -
535 -

n 

Marmara Üssüb. SAK 
Lüleburgaz Tüm. ,, 

30-9·37 

30 9-37 Turhal Şarbaylığından: 
14-10·37 15 - T_w~haJ kas. ha~smın lı1Jihazır hadtası 25 9.937 günün

d.en ıtıharen yırmı gün müddetle kapalı zarf usulile ek
sıltmeye konulmuştur. 

17-9-37 itib. 1 ay 
5-10-37 11 -
7-10-37 11 -
21-9-37 itib 1 :ıy 

Kasabanın evli kısmı 10 hektar evsiz kılimı 90 hektar 
olarak tahmin edilmiştir. 

1-10-'H 
15· 10-37 
J 1-10-37 
13 10-37 
7 10-37 

30-Q.37 
13-10-37 
14-10-37 

:ll-10-37 

5-10-37 
5-10-37 

30 9-37 
7-10·37 

25-10·37 
5-10-37 
5-lfl-37 

6 -10-J7 

18·10-37 
4-10-37 

18-10-37 
30-9-37 

12-10 37 
13 10-37 
13-10·37 
13 10-37 
13-10-37 
13-10-37 
13-10-37 
7-10·37 

11-10·37 
9-10·37 
8-10-37 
5-10 37 
6-10-37 
5·10-37 
4-10-37 
4-10 37 

11 
14 - Evli lusmı hektarına 30 lira evsiz kıs•um he1<tarına 12 

lira olar~k her iki kısmın mubamm~ ı bedeli 1.)80 liradır. 15 
15 - Harita b;:ıyındırhk m clisi11in 1 J.J.9 6 gün ve 29 sayı

h karariJe kabul edilen şartname hün.fımlerine göre yapı· 
Jacaktır. 

15 -

... 

14 

Muhammen bedeli yüzde 7,5 103 lira 50 kuruş temi
nat akçesi alınacaktır. 

11 --
ihale arttırma ve eksiltme kanu unun hükiimleri dai

r sinde yapıl caktır. 
14 -

ihnJe 15. IO 9J7 cuma 2'Ünü saat 14 de Turhal Beledi
ye Encümeni huzuriJe yapılacaktır. 

14 -

16 -
16 

15 -
16 -
15 
11 30 
11 
11 -

15 -
16 -

15 -
14 
15 
11 
14 30 
lO 30 
15 -
10 -
16 -· 
10 
10 -
10 
10 
11 -
10 30 
10 
11 30 
15 -

1 

1 

Balıkesir lskiln Müdürlüğünden : 
Pazarlığa J onan iş: alı esir ve merkez köylerinde 44, 

Üur u Y kazası da 1..), Sındırğıda 25, Balyada 15 ki 
' Y9 .. h ' ' 

cem ı goçmen anesı keq,içten yapılmak şartile ve 
anahtar tesJirui olup muhammen bedeli beheri 475 lira 
62 kuruş. 

Bu işe aid dosya muhteviyatı şunlardır: 
A-PazarJık şartname.si, 
B Mukavele projesi, 
C-Umumi şartname, 
E-Fenni ve hususi şartname, 
P- Keş f cetveli. 

. İstiyenler bu şartname ve keşif dosyasını Balıkeıirde 
iskan Müdürlüğünde görebilirler. 

PazarJık 13.I0.937 tar'h'ne musadif çarşamba günü 
İskan Muoüriyetinde müteşekkil Komisyon huzurunda 

1 yapılacaktır. 

Pazarlığı müteakıb ihale bedeli üzerinden yüzde onbeş 
teminatı kat'iye alınacaktır. 

Pazarlığa girebilmek için talibin bu i~leri başarabile
ceğine dair Nafıa d iresinden alacağı vesikayı ibraz etmesi 
mecburidir. 

1 J - F.ksiltmiye konulan iş ; 

lspart~ Vılayeti merkezinde yapılacak 87507 lira 7 

İsparta Valiliğinden : 

1 
kuruş keşıf bedeili Hükumet Konağı İılşaatmdan 17500 

1 
liralık bir kısım inşaat : 

l 2 - Bu işe aid evrak ve şartname şunlardır 
1 A - Eksiltme şartnamesi 

l B - Mukavele projesi 

4-10-37 11 -
1 

C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Ke~if ve hulasai keşif 4-10·37 14 

6-10-37 11 -
4-10·37 10 -
6-10-37 16 -

P - Planlar 

İstiyenler bu evrakı Isparta Nafıa Müdürlüiünde gö-
rebilirler. · 

5-10-37 10 30 
6-11>-~n 10 -

11-10-37 15 
•· 10-33 15 

. J - Eksiltme 24.9 937 den itibaren 11.10.937 pazar-
tcsı giinü saat 15 te lspart Vilayeti Defterdarlığında 
teşekkül edecek Komi yon tarafından yapılacaktır. 

4 EkııiJtme kapalı zarf usulil ~ yapılac akhr . 

AK SALAR 
"'c..t - r l • ı . H 't 

Eksiltme 10. 10.937 tarihine müsadif pazartesi günli 
saat li de Bjtlis Defterdarlığıncla yapılaeaktır. 

Eksiltme kapah zarf usuliyle yapılacaktır.· 

5 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1312 lira 
50 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve aşağıdaki 
ves kaları gö termeleri lazımdır. 

A - 937 yılına aid Ticaret Odası vesikası 
~ıırat-Nafıa işleri ve Maızemesı- ar ı a 

Bitlis Defterdarlığ.ndan : 
lir 8itlis hUk .. 
le keşif bed u~ et konağında yapılacak olan 2 J 621.63 
t den 9Qo ellı tamirattan yalnız 12 bin liraya tekabü
.,.•J, Çatı altrnedt~e murabbaındaki kiremitli çatı beton, ha· 
.. Q.rf ' ı oş ·ı 

UautiJe e . emesı e tavanı gibi kısım inşaatı kapalı 
ksıJtmeye konulmuştur. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 900 lira mu· 
vakkat teminat vermeıi ve bundan başka da Nafıa Ve
k aletinden verilmiş yapı müteahhitliii ehliyet ve

8
ikasile 

937 yılına ait Ticaret Odası vesikalarını göstermeleri 
meşruttur. 

Askeri Fabrikalar U. Müd. Satınalma Komisyonundan : 
Kırkkalede yaphrılacak inşaat 

Keşif bedeli 5139 lira 56 kuruş olan yukarda yazılı 

B 937 yılına aid Nafıa Bakanlığından alınmış mü· 
teabhidlik ehliyet vesikası. 

6 - Teki f meıdubl rı üçüncii maddode yazılı ıaatten 
bir saat evveline lcadar }'ulrnrıda sözü geçen Komisyon 
l{eisliğine m buz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderil ce .. mektublarm nihayet saat 14 te 
gelmft olması ve dış zarflarrn mühür mumile iyice kapa
tılmış bulunması l..1zımdır . 

Postada vul u bulacak teahhurlar nazara alınmıya
caktır. 



Arapkir Şarbaylığından: 

120 hektar tahmin edilen kasabamızın müstakbel planı 
ve haritasıaı yapmak için beher hektar yirmi lirada ve 
ihalesi birinciteşrin ayının yedinci perşembe gününe tem· 
did edilmiştir. Eksiltmiye talihlerin mezkur günde saat 
16 ya kadar Arapkir Belediyesine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Diyarbekir Urayı Batkanlığından: 

1- 4941 lira 44 kr. bedeli keşifli kırmm suyun kapaklan
ması işi açık ekailtmeye konmuştur. 

2 - ihale 7 birincitetrin 937 perşembe ~ünü saat t 1 de bele· 
diye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 370 lira 61 kuruştur. 

4- iatekliler teminat akçelerile ve 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesaikle birlikte ihale günü belediye encümenine ve daha fazla 
malumat almak ve proje ile şartnameyi rörmek isteyen
lerin mesai saatlarında belediye fen dairesine müracaatları ilin 
olunur. 

Diyarbekir Vilayet Daimi Encümeninden : 
İkinci eksiltme müddetinde de talibi çıkmayan Ergani 

ilk okulunun 1055 lira 35 kuruş keşifli tamiratı 17 eyli'ıl 
937 gününden itibaren bir ay müddetle pazarlığa hıra· 

kılmış olduğundan taliplerin daimi encümene müracaat 
eylemeleri ılan olunur. 

Buna Urayından: 

keşif bedeli 
lira kr. 

Kayanda yapılacak hali 949 7.l 
Yukarda yazılı iş pazarlığa bırakılmışhr. Pazarlık S.10.37 cu

ma günü saat 15 te belediye komisyonunda yapılacaktır. İstekli
ler muayyen olan günde kanuni teminatlarını vererek belediye 
komisyonuna gelsinler. 

Hisarcık Muhtarlığından : 
- Hisarcık köyündeki okula ilaveten yapılacak o· 

lan 2915 lira 65 kuruş keşif bedelli ilk okul binası açık 

eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Bu İie ait evrak şunlardır. Keşif, fenni şartoa

medir. 
3 - İhale 12. I0.937 sah ~ünü saat 15 de Hisarcıkta 

köy odasındaki Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 218 lira 67 kuruşluk 

muvakkat teminatları muktazi vesikaları göstermeleri 
şarttır. 

5 - Talipler yukarıda yazılı evrakı her gün Hisar
cık köy odasında görebilirler. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat veMalzeme 

Kayseri Nafıa Müdürlüğünden: 
Kayseri Müzesinde yapılacak elektr. tesisatının ihalesin

de zuhur eden talibin verdiği fiyat haddi layik görülmediğin· 
den eksiltme t0 gün müddetle h:mdid edilmiştir. İhalesi 
2.10.937 cumartesi gllnüne talik edildiğinden tallp olanla· 
rın Nafıa müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

• • • 

• 2C 

25 tane deri caket yaphrılacaktu. Bak: lst. Beled. ilanlarına. 

• • • 
Zabıta memurları için 1850 adet kapot satınalınacaktır. Bak: 

Emniyet Umum Müd. ilinlaruaa. -
ahrukat Benzin·Makine yağlan v. s 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 
Miktarı Muhammen bedeli İlk teminat 

Ciosi toc Lira kuruş Lira kuruş 
Tonu 

Kok kömürü 300 18 60 418 50 
Gureba hastanesine lüzumu olan yukanda cins ve mik

darı yazılı kok kömürüne kapalı zarf usulile yapılan ekıilt· 
mesinde Terilen teklif mektupları şayanı kabul görülme
diğinden mezkur kömür pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 
30.9.937 Çarşamba günü saat 15de komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi levazım kaleminde görülebilir. İsteklileri yazılı 
gün ve saatte pazarlık için müracaatları. 

Çorum Kor Satınalma Komisyonundan 
Çorlu garnizonunclaki kıtaatı için 600,000 kilo odun 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 15,000 liradır. Şartnamesini görmek istiyenler her 
gün öğleden sonra komisyondan bedelsiz alabilirler. İha
lesi 25.10.937 pazartesi günü saat 15 te ordu garnizo· 
nundadır. Muvakkat teminat 1125 liradır. Taliplerin ka· 
nuni şartları haiz olması lazımdır. İsteklilerin teklif mek
tuplarile teminat makbuzlarını ihaleden bir saat evvel 
Çorumda Komisyona vermeleri. 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Hususi idare bütçesile alakalı devairin ihtiyacı olan 

168 ton Uzunköprü maden kömürü pa:ıarlıkla satın alına-

MÜNAKASA GAZETESt 

caktır. Taliplerin şartnamesini görmek ve pazarlığa gir
mek üzere 135 liralık teminat makbuzlarile birlikte 5.10.937 
Salı günü saat 15 te vilayet daimi encümenine relmeleri. 

Kayıeri Kor Satınalma Komisyonundan : 
Kor merkez kıtaatı ihtiyacı için 218 bin kilo linyit kömürü rıçık 

eksiltme suretile ibale7e konulmuştur. 
Linyit kömürünün vasfile tealim mahalleri ve ,artları şartname· 

ıinde yazılıdır. Şartnameler Kayaeri kor komutanlığı satın almn 
komiayonunda her giln görülebilir. 

İhale 8 teşrinievvel 937 cuma günüdür. Saat 16 da kor satın 
komis•onunda yapılacaktır. 

Linyit kömürünün muhammen bıdeli 2725 lira::hr. Teminatı 

205 liradır. 
İsteklilerin belli gün ve saatında teminat mektup ve makbuz

larile birlikte komisyona müracaatları 

• • • 
280 ton odun ve 3 toa gazyağı alınacaktır. Bak eruk sütu-

nunda Virantehir Ask. SAK ilanına. 
'S!!C!RJ 

Müteferrik 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlitğü 

Satınalma Komisyonundan : 
1000 ton hurda 

Tahmin edilen bedeli 20.000 lira olan yukarda miktarı 
yazılı hurda askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 18.10.937 pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarf usuliyle ihale edi!ecektir. 

Şartname para1ız olarak komisyondan verilir. Talible
rin muvakkat teminat olan 1500 lirayı havi teklif mektub
larını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 24'}0 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra
caatları. 

• • • 
l adet etiket basma makineai alınacaktır. Bak: lnh. U. Müd. 

ilanlarına. 

frzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Tümen birlikleri için 31 ton kuru üzüm kapalı zarfla 
8.10.937 saat 15.30 da alınacaktır. Muhammen bedeli 7 ı 24 
lira ilk teminatı 535 liradır. İsteklilerin şartnamesini gör· 
mek üzere hergün ve eksiltmeye iştirak için belli gün ve 
saatta teklif mektupları ve kanuni vesikalarile. Lüleburgaz 
Tümen satmalma komisyocunda bulunmaları. 

Viranıehir Askeri Satınalma Komisyonu 
Cinsi 

Riyasetinden: 
Tahmin bedeli Miktarı 

Lira K. kilo 
15750 125000 
6825 35000 
5740 280000 

Un 
Sığır eti 
Odun 

Teminatı 

Lira K 
1181 25 
511 88 
430 

İhalesi 5.10.937 sah günü s•at 9, 10, 11 de kapalı 
zarf uıulile yapılacaktır. 

1978 172000 Ekmek p. 
l 020 12000 Bulgur 
61ı 40 4100 Pirinç 
288 10 6700 Kuru soğan 
397 80 5100 Mercimek 
242 50 5000 Nohut 
808 8000 Patates 
744 6000 Kuru fasulya 

1949 50 3500 Sabun 
999 3000 Toz şeker 
204 6) Çay 
524 4000 K. üzüm 

2742 3000 Sade yağ 
2160 48000 Arpa 
632 50 55000 Saman 
893 3000 Gaz yağı 

148 35 
76 50 
50 43 
21 61 
29 81 
18 19 
60 60 
55 80 

146 21 
74 93 
15 30 
39 30 

205 65 
165 40 
47 44 
66 98 

İhalesi 6. 10.937 çarşamba günü saat 8, 9, IO, 11 de 
açık eksiltme ıuretile yapılacaktır. 

Viranşehirde askeri birlik için 31.8.938 sonuna kadar 
bir senelik ihtiyaçları olan cins, miktarı, ve tahmini be
delleri gösterilen J 9 kalem yiyecek, yem ve yakacaktan 
un, sığır eti ve odun kapalı zarfla ve diğer 16 kalemi 
açık olarak eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme yapılacak 
gün ve saatleri de gösterilmiş olduğundan istekli olanlar 
kapalı zarflarını tayin edilen saata kadar komisyona ver
meleri ve açık eksiltmeye iştirrk edeceklerin de yüzde 
1,5 teminatlc:.rile birlikte Viranşehirdeki komisyona mürn· 
caat etmeleri ve şartnameleri de komisyondan alınması 
ilan olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Ankara muhafız alayı hayvantının ihtiyacı için 300 
ton arpanın 2 l. l 0.937 pergembe illnü saat 15 le kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Arpanın tutarı 12,600 lira olup muvakkat teminatı 945 
liradır. Şartnamesi her gün komisyonda paraaız görüle· 
bilir. · 

• * • Ankara Garnizon ve müesseseleri hayvanabnm 
ihtiyacı için ekıiltmeye konulan 20370:> kilo samana ek
siltme günü istekli çıkmadığından 2.10.937 cumartesi gü
nü saat 11 de eksiltmesi yakılacaktır. 

Samanın tutarı 3666 lira 60 kuruş olup muvakkat te
minatı 275 liradır. Şartnamesi her giin Komisyonda para
sız görülür. 

Elaziz Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Malatya birliklerinin ihtiyacı için 380200 kilo arpa sa· 

tın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 23762 lira 50 ku· 
ruştur. 

Eksiltme 13.10.937 çarşamba günü saat 11 de Elfiziz 
tüm satınalma ko nisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usulile ol caktır. 
Muv kkat temin tı 1782 l'ra 19 kuruştur. 
Teklif mektup} ırı ihale günt. saat 10 a kadar atmal· 

ma komisyonuna verilmiş olac ktır. Bundan sonrakiler a· 
lınmaz. 

* * • f:Jaziz kıtaatınm ihtiyacı için 270017 kilo kuru ot 
salın alınacaktır. Tahmin edilen fi tı 135 O Jira 85 ku 
ruştur. 

Eksiltme 13.I0.937 çarsamb g .. ü saat 1 ,30 da Eli· 
ziz tüm s tmalma komisyonunda y pılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usulile oJ caktır. 
Muvakkat teminatı 1O12 lira 56 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 13,30 a kadar ıa· 

tınalma komisyonuna v rilmiş olacaktır. Bundan soora 
verilen mektuplar alınmaz. 

* * * \1alat) aJa b ı unan birlıkl rin ıhtiyarı ıçın 380200 
kilo kuru ot sutınalınaoaktır. Tahmin edilen fıatı 17109 liradır 

Ek iltmc 13 1 cite 1-9.;7 çar ınba günü ant L> de ElazıS 
tüm atın ılma komi )Onunda y ı ıl caktır. 

Ek iltme kapalı zarf u ulıle olaraktıı. 

Muvakkat teminatı 1283 lira t7 kuru tuı. 
Teklif mektuhları ihnll' günü "aat l 1e kadar atın alftl 

komi yon una verilmiş olat aktır Bundan oııra \ rileıı nı 
tnblar alınmıyacaktır. 

• * * El,iziz birlıklerinin ilıtiy ı ıçırı 270 bin kilo arı 
... atın alınacaktır. Tahmin edilen brde ı 14850 liradır. 

Eksiltme 13 lciteş. 937 çar'l>'amba Mümi aat lO I• !aziz ttl 
satıııalma komisyonunda ) apıJacak tır. 

Eksiltme kapalı zarf tı"'ulilc olac ktıı. 
Mm ak kat teminatı l l 13,75 kuru~tur. 
Tı•klif mektupları ihale (!Üniı "'aat 9a kadar atın alın 

ıni<;yonuna vcrilmi:;; olacaktır. Bundan sonrakileı alınnı • 

* • * Hozatta bulunan birhkleıin ıhtiyacı için 270982 ~ 
kuru ot satın alınacaktır. Tahmin cılilC'n bedeli 14901" 1 

1 kuruştur. 
Eksiltme 1:3 Birincit<'şrin 937 çar--amha günü nat 16 

El aziz de tüm lıin ı iç ·risinde atın alnın komi"'Y ontl 
yapılacak, eksiltme kapalı zarf u ulıyle olacaktır. 

1uvakkat tPminatı 1117 lıra 80 kuruştur. 

• * * Hozat Liılıkl riııiıı ihtnacı için L..70982 kilo arP8 

tın alınacaktıı. 1'.ıhmini bedeli 16936 lira 37 kuruştı.ı~ 
Ebiltme 13 1 inci te rin 937 çnrşamha günü ı.:ant !O· 

Elaziz tüm atmalma kowi ) onunda yapılacaktır. 
Ek iltme kapalı zarf u ulile olacaktır. 
Muvakk·ıt teminatı 1270 lırn 2.3 kuı u~tur. 
Teklif rnektubları ihale giiııu aat 9.30 knc ar a ıı 

komisyonuna \ erilmi~ olacaktır. Bun laıı onrakıler B 

yacaktır. 

Konya Kor ,.,atınalma Komi ) onundım: 
Konyadaki kıtaatın ihti)ACı olan 400 bin kilo arp8'

1 
lif edilen 1 kuruş iki antiın fiat ve yine 400 bin k1 

lafa teklif edilen 3 kuruş 97 santim fiat pahalı gorili 
den 21.9.937 gününden itibaren bir ay müddetle P~ 
konmtt,tur. Her iki inde ilk pazadığı 30 .. 937 per~enıl 
saat 15 de Konyada Lernzım :mıirlıği ısatmalma k0 

nunda yapılacaktır. 
Şartname<;i Kon} ada kolordu, l tan bu], Ankara ~ 

amirlikleri satmalma komi ) onundadır. İ8tek1ileri ~ıır 
komisyonunda okuyabiliı !er. İşbu 400 bin kılo arp~t 
hammcn tutarı 16800 liradır. ~artnamcsindeki ) uı 
beş miktar fazla ı da dahil olduğu halde ilk teminat lı 
dır. 400 bin kilo }ulafın muhammen tutarı J78~ 
~ıutnamesindeki yüzde 25 miktar fazla ı da dıılı1 

halde ilk teminatı 1668 lira 75 kuru~tur. 

• * * Konya<laki kıtaatm ihtiyacı olan JOO biıı 
21.9.937 salı günü aat 15 buçukta )apılan k8l ~ 
eksiltmesinde teklif ~dilen 4 kuruş 13 aantım fı t ~ 
lıkça pahalı g()rüldüğünden 21 Eyhil 937 den ıtib,..' 
içinde pazarlığa konmuştur. llk pazarlıkı 30.9.931 f~ 
güuü ... aat 15 buçukta yapıla a{.:,rından .artnaınt:61 ~I 
Levazım amirlıği, 1 tan bul Ankaı a Le\ azım anurlı 
alma komisyonlarda okuyabilirler <J.~ 

işbu 500 bin kilo yulafın mulıamnıeıı tutaıı iZ~ 1 

~arlname indeki yüzde 25 miktar fazl ı dn d 
halde ilk teminatı 208..> lıra 94 kuru tur. 

Marmara ( ~ übahri K. SatınaJma Konıı ) ı: 
Tahmini fiatı futarı 

Cin ·i Kilo:ıu Kr... :.ı. Lıra 

Ekmek 400.000 9 61 381.J-0 ~ 
D . 11 k } . u'- nrıd" 111 
enız eratımn yı ı · 1 lh) acı ıçın r... '' 



knp h u ulilt> fıafııı ,ılınac:ığı vet e~siltıTne~i 
. • .. t 15 te zmıtte er· 

~ı İı ı '' eJ 937 pa1artesı gunu saa 1 kt Buna ait 
a kapbındaki komi::ıyon binasında yapı acal ı:. l ko 

l Amirlik erınf en 'e -
rtname \nkara \e İstant ııl evazıın ı~knbilinde alınabilir. 

m · yonumuzcfan 193 kuruş. bedel. :tlarile birlikte kanuni 
l tek lıleri n yukarıda } azılı ılk tenıın .. 

11 
VP- :;aatten 

ve~ıkalarmı lıavi teklif mektuplarını nıııayyeı~ gıı 
biı saat evveline kadar komisyona verınelerı. 

::sc:::: 

~· .... $İ~hbtd .Belediyesi ilanları 
,... ı~~.: . 
. . . in lüzumu olan 25 tane deri caket 
Itfaıye efradı ıç C k t• bir tanesine 22 li-

k k ·ı k lmuştur. a e ın çı e sı tmeye onu Ş t esile malzeme nü· 
ra bedel tah ıin olun nuştur. ar nam . . i . 2490 

. M .. d .. l .. ğünde görülebılır. steklıler 
munesı Levazım u ur~ 

41 
r 25 kuruşluk ilk 

No Jı kanunda yazılı vesıka bv~I b ırba 13 1 O 937 çar-
t . kb ya mektu ı e era er . . 
emınat ma uz ve . • E ü ende bulunmah· 

b .. t 14 de Daımı ne m 
şam a gunu saa (8.) (6589) I03 I 
dırlar. 

ar U. l üdürlüğü~~en: 1 
. nümunesi mucibince 71,5X100 eb' adın-

1 -Şartname ve .. en ldiğıtı pazar-
da 10000 tabaka mumlu beyaz parşom 

hkla sabn alınacaktır. b 
P ... J k 7-X-937 tarihine rastlayan perşem e 

il aza. 1 
' M ba aat Şube-

günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve u y 

sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. . ... 

MÜNAKASA GAZETESi 
3 

JA! ay işle me ire' tö üğ'' den: Emniyet Umum üdürlüğünden: 
30 Eylul 937 Perşembeden itibaren Adalar-Anadolu-Yalova hst- l _ Şnrtnamesı·nde y zılı evsaf •t d · . d 

d b b t "f · b.k k · · . ve şeraı aıresın e tın a ı;on a ar arı eaı tat ı olunaca tır. Yenı tarıfe ıskel lere ıabıta memurları için satın al nacak 1850 d k 
asılmıştır. Aynı tarihten itibaren Kadıköyüaden 12,05 seferi ı 4 10 937 e b .. .. tı 

15 
t k J 8 eft aput 

11.45 te 12,35 seferi de 12,20 de1~acaktır. (6559) ek~ilt~iye Pk~~~~ş:ur:unu sau e apa ı zar usulile 

:::ı - - . 2 .- Beher k put icin 15 lira 50 kuruş fiat tahmin 
İstanbul Telefon Direktörlüğünden: ~d~lmıt b_u işe aid şartnameyi görmek ve izahat almak 

ıstıyenlerın Emniyet Umum Miidürlüğü Satınalma Komis· 
yonuna müracaatları. 4000 Aded Ankara Telefon rehberi bastırılmak ılzeredir. Mem

leket iç ve dışına tevzi olunacak bu rehberin it adamları ve ti
carethaneler için kuvvetli bir propağaada vaaıtaaı olacafını izah
tan müstağni görürOm. 

hin şeraiti İstanbul Telefon rehberinin aynıdır. Kayıd muameA 
leai ve izahat almak için Müdürıyet Abonman Daireair.e bizzat 
veya (02) No. roya telefon edilmek auretile müracaat lb.ımdır. 
Rehber kısa bir zamandu tab'a verileceği için istical buyurulma-
aını rica ederim (6491) 

T. C. Ziraat Bankası İstanbul Şubesinden: 

Hangar İnşaatı 
Halkalı Ziraat Mektebil e Y eşilköy Tohum Islah !ns

titilsünde yaptırılacağı ilan edilen Hangarların İnıaat 
şeraitinde değişiklik vapıldığmdan bu hususda malumat 
almak için nihayet 30.9.1937 Perşembe günü saat 15 e 

kadar Bankamız Müdüriyeti~e müracaat edilmesi • 

(6573) • w == 

Ticaret ve Zahire Borsası 

3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin 2867 lira 60 ku
ruşJ?k temınat makbuz veya banka mektubunu muhtevi 
teklıf me~tublnnnı ve 2490 sayılı kanunun 2 - 3 üncü 
maddelermde yazılı belgelerile birlikte eksiltme günü 
saat 14 e kadar komisyona teslim etmeleri. (6554) 1 -4 

MUHTI A-

Perşembe 30-9 937 

Okul Bina~ar inşası 13 ndet ıEreğli İlçebay) No 475 
Ecza (lat. Üniv. ASK) No 475 
Kok kömürü (Hariciye Vek.) No 467 
Meyva istasyon binası inşası (Kocaeli Nafıa Müd ) No 467 
ilk okul yapm (fzmir Vil.) No 467 

Limon, aüt, yoğurt, sirke, s bun v.s. (Edirne Kültür Dir.) N 4b7 
Sıtır eti (Sıvas Tümen) No 465 
Ceza evi tamiri (Kütahya C. Müd.) No 471 
Askeri Binaları inşaatı (Malatya Ask. Şub. Reis.) No 471 
MüdGrler apnrtımanı sıv~ ta'!liri (Sih. ve İçt. Muav. Vek.) No 471 

1 
Ahtap ta vun yapılması (fst Ün iv. AEK) No 471 
İnşaat malzemesi at ve öküz, gaz, motorin, yulnf ve arpa (Lüle 

burgaz Devlet çiftliği) No 472 lV Şartnameler parasız olarak her gün sozu geçen 

Şubeden alınabHir. . ·ı ·· tt 
V- İsteklilerin pazarlık için tayın edıden gun ve ~aa. e 

1 [ Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 
?.8 - 9 1937 

Sulama kanalı inşası (Kısyseri Nafıa Müd.) No 473 
Müdür evi inşası (Kayseri İnhisarlar Müd.) No 473 
Duvar inşası (İst. Defterdarlığı) No 473 .. d 7 5 .. nme paralarile birlikte a ı geçen omıs· 

yuz e ' guve M (6l77) 1001 2 -3 
yona gelmeleri ilan olunur. ... ( ) ' 

* * 
1 ,. k" h. de inşası mukarrer kapsül .deposu keşif, 

- .:.s ışe 1
1

~ t vfikan pazarhlda yaptırılacaktır. 
şartname ve p anına e C ·· .. 

il P l k 8.x.937 tarihine rastlayan uma gunu 
- azarı ş b · d k" 

saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat u esm e ı 
alım Komisyonunda yapılacaktır. . 

ili- Muhammen bedeli 3879.38 Jira ve muvakkat temı-

nat 291 liradır. . . ·· i · 
iV- ş rtnameler 20 kuruş .~ukabılmde her gun nhı-

sarlar inşaat şubesinden .alı?~bdır.. .. 
V- İsteklilerin pazarhk ıçın taym olunan gun ve saatte 

Yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis

yona gelmeleri ilan olunur. (M) (6378) 1002 2-3 
• • * 

l - Ş rtnamesi mucibince açık eksiltmeye konulan 
bir adet etiket basma makinesi için teklif edilen bedel 
haddi Jayıkda görülmediği içiı.ı eksiltme 10 2'Ün müddetle 

uzatılmıştır. 
II - Muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat temi· 

nat ı 88 liradır. 

111 - Eksiltme ... X-937 tarihine rastlıyan pazartesi 

günü sa t 16 d Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şübe· 
·ndeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. , 

V - Fiatsız teklif ve kataloklarıo 
en az bir hafta evvel İnhisarlar Tütün 

ine verilnıesi lazımdır. 

ihale tarihinden 
Fabrikalar Şube-

V İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 pvenme paralarile birlikte adı geçen Ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (6585) 1030 
~ +! % 

Devlet Demiryolları 
9.cu işletme Direktörlüğünden: ____ .,., 

p Muhammen bedeli 000 lira olan 50 ton. yerli çi~ento 11-10-~37 
aıartesi günü saat 15,30 da Sirkecide 9 işletme lun&11nda Ekaılt· 

itle Komisyonunda açık eksiltme usulile saha ahnaoaktır. 
~ Bu iie girmek isteyenlerin 67,5 liralık muvakkat teminatla ve 

anunun tayin ettiği vesikalarla beraber aynı gün ve aaatte komia-
Yon r · 1• . " . 

eıa ığıne muracnat etmelerı lizımdır. 
v Şartnameler parasız olarak Sirkecide Eksiltme Komisyonundan 
erılllıekt dir. (6424) IOIO 3-4 r -~~--

D.D.YOLLAQI İSLETME u. MUDURLUGÜNDEN 
~-- . 

2-ıd~ı.ıhanunen bedelleri ve muvakkat teminatları ile isimleri aıa
~ar> t'21lı üç kalem malzeme ll-I0-9l7 Pazartesi günü aaa~ 15 te 

~ 1 
Zarf usula ile Ankarada İdare bio&1ında aatıD alınacaktır. 

u işe · ' teınirıa . fırmek isteyenlerin her kalem hizasında yazılı muYakkat 
"e•ik t ıle kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa milteahhitlik 
li2ine 

851 
ve tekliflerini aynı gün aaat 14 e ka.ıar Komisyon reia· 

Ş vermeleri lazımdır. 
Lı artnarn l 
rıaydar e er parasız olarak Ankarada Malıeme Daireainden, 

Paşada Tesellüm ve Sevk Şeflitinden dağıtılmaktadır. 
f • (6454) IOl5 2-4 

~ srnı Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
ı'lı.ıht~f Lira Kr. Lira Kr. 

e 1 Çıvıler 
3012 70 225 95 İtak., Perçinler 32414 65 

am1ı işaret çivisi 3750 00 ~: : 

FİATLAR ( Cours officiel) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday • ert (Ble dur) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 
Bakla (Feve) 
Kuşyemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. Lio.) 
Miaır sarı (Maia jaune) 
Suaam (Sesame) 
Yapak aoadol(Mohaire An.) 

" 1~akya " thrace 
Tiftik mal 

" Kastamonu 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Peynir kater (Fromage kacbere) 

GELEN (Arrivag~) 
Afion (Opium) 
Buğday (81 e) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Nohut (Pois Chiche) 
Mmr (Maia) 
Yapak (Mohaire) 
Kepek (son) 
Tiftik 

810 -
259 -

45 -

12 -
18-
65 -

Keten tohumu 57 -
Zeytin yağı (Huile d'ol.) - -
K fındık (Noia. dec.) 103 -
iç badem amende ,, 
Fasulye (Haricot aec) 
Pamuk (Coton) 
yulaf (foin) 
Suaam (seune) 
Kuş yemi (Millet) 

37 -

167 -

Aşağı (Moina) Yukarı Plus} 

5 25 
5 10 -
4 ıo -
4 10 -
4 1 -
5 37 50 

10 - -
• 5 -

16 25 -

31 25 -
35 - -

6 2 
5 15 -
4 13 50 
4 20 -

7-

16 30 

-- -
32 4 -
52 - -

GiDEN (Exportation) 
Afyon (Opium) k. - -
Razmol 459 -
Kuş yemi (millet) 176 -
Tiftik 38 
Keten tohumu (Gr.Lin.) 120 
Arpa (Orıe) 105 -
K fındık (Noia. decor.) 5 -
Suaam (se1ane) 
Un (Farine) 
Y epakmohaire 
Mercimek (lentillo) 22 -

DIŞ FfATLAR (Marcheı Etrana-. 
Buğday (Ble) Liverpul 6 24 

,. ,, Şikaıo 4 97 
,, ,. Vinipek 6 09 

Arpa (Orıe) Anvera 5 35 
Mısır (Maia) Londra 4 -
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 8 22 
Fındık (noix) G. Hamburı94 54 

., K ., 9454 

~ ULUS gazetesi 29 Birinciteşrin 

~~ Cumhuriyet Bayramından itibaren 
yeni makinesinde ve büyük hacimde 

BASILACAKTIR 

Bayram Günü Her Gün l 
28 12 

Buyuk Sayfa Büyük Sayfa 

Her Pazar Günü Ayn Bir ilave 

• Yazıhane, masa, balı koltuk z.s. (Beled. Bank.) No 474 
Sipersiman (O.O.Yol.) No 474 
Zımpara taşları (O.O. Yolları) No 435 
Malzeme ve ilaç (İat Komutanlığı SAK) No 426 
Pilatinen saç (Ask. Fabrikalar) No 433 
Un (Çorum Kor' No 451 
Çam Kereste (D.D.YoJJarı) No 460 
Yün çorap ve fanila (Tophane Lvz.) No 464 
Çamaşırlık bez ve yiln fanila (M.M.V.) No 464 
Yün fitil (O.O.Yolları) No 41)4 
Yün çorap ipliği <M.M.V.) No 464 

Elektrik teaiıatı ve santral binası tesisi (Bolvadin Şarbay.) No 464 
Patates (Tekirdat Ask. SAK) No 464 
Dana deriıi, yatlı kösele, keçi deriıi kalay ve baskül (D.D. Yol

ları No 464 

Sarı ve beyaz vazelin ile gliserin (O.O.Yol.) No 464 
Fen. Fakültesi jeoloji ve mineroloji Fakültesinde yapılacak t · t 

(1 t O . . . E amıra s . nneraıtesı A K) No 4{i4 
Tutkal (Aak. Fabrikalor No 46~ 
Odun (Lüleburgaz Tümeni) No 465 
Çam kereste (Samsun İskan Müd.) No 465 

P~şa~ah~c f~b_riknsında ot kılıf anbarı inşası (İahis. u. Müd.)No 465 
Lınyıt komuru (B~rnova A11k. SAK) No 466 
Elbiselik kuınaş (lııt. Beled.) No 466 
Yemek masa talebe iııkemlesi v.s. (İst. Beled) No 466 
Çıra, Zonguldak kömürü T. antrasidi -::c odun (Ed" K"lt· 

Dirtk,) No 467 ırne u ur 

2 nevi tablonun tab ve teclidi (OD yol.) No 76 
Üsk.üdar Bağdad iskelesi tamiri (İst. Bel.) No 476 
fzmır antrepolarındaki bozuk belalarla v.s. inş. (İz · L. i 1 

Dir.) Na 476 mır ıman f . 

• GGbre: 250 araba (iat. Komut.) No 477 
Arpa ve yulaf (Konya Kor) No 478 

Cuma 1-10-1937 

Un (Isparta Tüm.) No 471 
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