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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kurut 

3 AYLIGI •50 
6 850 

12 " 1500 
Ecnebi memkketler için 

12 aylı~ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Reamimakbuz mukabili olma
yan tediyat makbul dej'ildir. 

BU GDNKCJ 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

1- Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Sadeyıı~: 5100 k. (m.b. 40800 1. tem. 306 !.) 21·6 ~7 10 - ı 
Zeytinyağı: 1600 k. (m.b. 800 1. tem. 60 I.) 21-6-37 10 -
Sabun: 6200 k. (m .b. 1984 1. tem. 149 1.) 21·6·37 10 -
Yeşil sabun: ~00 63 l. tem. 5 I.) :H-6-37 10 -
I<aşar peyııir: 485 k. (m.b . 239,251. tem. 24 1. 21-6 37 10 -
Toz ,eker 9700 k. (m.b. 2716 1. tem. 203 1.) 21 6-37 10 -
Pirinç unu 700 k. (aç. ek. m.b 1261. tem. 10 1.) 21-6-37 10 -

(lzmir Memleket Has. için) 
Kuru ot: lOOQ20 ve 100920 kilo (aç . eok. kilosu 

2.5 k. tem. 188 şer lira) (Edirne G. 1 ld. T.K.J 24·6-37 11-15 
Koyun ve kuzu eti: 45 t. (k.z. m.b. 18000 J. 

tem. 1350 1.) dzmir Memleket Hst.) 
Yulaf: 40-50t.·ol: 25-30 t. sam.ın: 15 20 t. (aç. 

ele .) (Sipahi Ocağı) 

Ekmek 40 t. (aç. ek. tem. 330 l.J et: 17,5 t. 
(k.z. m.b. 3540 I.) aade ve zeytin y•2'•· sa-
bun peynir v.s. (aç. ek. tem. :?73.38> 
Kuru meyve ve soğan mercimek, yumurta 
(60'JOO ad.) (aç. ek. m.b. 2522.50) 
Pirinç (6 t.) fasulye (2 t.) tuz ( 1 t.) çay <50 le.) 
makarna limon (100CO ad. 25 kalem (aç. ek. 
m h. 3556) Tavuk: 1000 le. hindi: 500 k. (aç . 

1-7-37 12 -

19 6-37 15 -

k h 725) Sebze: 29 kalem (aç. ek. m.b.1868 1.) 
e · m. ; . . 2-7-37 15 (Nafıa fen Okulu ıçın) 

Sade vaf: 23400 k. (k.z. m.b. 23400 1. tem. 
19719,181. şart. 125 k. (KonyaAsk. ve Top· 
hane Levazım) 2-7-37 16 -

Sade yağı 3900 k. (aç. ak. m.b. 3900 l. tem. 
363 1.) (Çanakkale Mst. Mv.) 30-6·37 16 -

Kuru ot: 620,000 (lc.7.. m. b. 2810 1.) 
(Konya Askeri ve Tophane Levazım) 2-7-37 11 -

Sade yağ, bulgur, toz ıeker, makarna, şehriye 
mercimek v.•. er.uk (paz.) (Çatalca Tümeni) 16·6-37 14 -

Koyun eti 5000 k. sığır eti 18000 k. alınmuı 
1arfı nazar edilmiştir. (lst. Komutanlı~ı) 

Kuzu eti: 25,000 k. koyun eti: 20,000 k. sığ'ır 
eti: 40000 k. (k. z. m.b. 24,225 1. tem. 
1816,90 1.) (Marmara Üssübahri Kom.) 1-7-37 15 -

2 -=-intaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita - -
Şehir •tadyomu etraf methallerine yapılacak 

demir kapıları (aç ek. m.b . 1842,44 1. tem. 
139 1.) (Ankara Valiliği) 28-6-17 15 -

Polatlı-Haymana yolunun arasında 1440 m3 kum 
taş ibzaratı işi (aç. ek. m.b. 2649,60 1. tem. 
198,75 1.) (Ankara Valiliği) 

lzmit-Karayalc.uplu yolunda hendek açılması 
ve c;ukur doldurulması (•ç. elcs. lc.b. 7800 
1. tem. 585 l.) (Kocae•i Vil.) 

Şehrin halihazır haritasının tanzimi (k. z. 
m.b. 6000 1. tem. 495 1.) (Dahiliye Vele.) 

Bözüyülc kasab. (235 ha.) hali hazır harita -
sının tanr.imi (aç. eks. m.b. 4845 1. tem. 
364 1.) (Böıüyük Beled.) 

An le arada jandarma polis mekt. ihata. istinat 
duvarlarile kaldırım inşaatı ve bahçe tanzimi 
(k. z. kb. 18000 1. tem. 1350 1. şart. 90 ltr.) 
(Nafıa Vekiileti) 

1-7-37 15 -

30.6.37 15 --

14.7.37 11 -

'2.7.37 14 -

1.7.37 15 -
Çocuklar kurtarma yurdunda yapılacak tamirat 

(paz, b.k. 214,81 1. tem. 16,111.)(lst. Beled.) 16.6.37 14 -
F atihde defterdar lbrahim ef. melc.t. ta miri 

(paı. m.h. 150 1. tem . 11.25 1.) (lst. Beled.) 16.6.37 14 -

~İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alit, Hastane Lev. 

haç (1 sene için) (k.z. m.b. 9530,54 1. tem. 
715 1. (lzmir Memlek Has. Baştabibliği) 12-7-37 10 -

Kreozot: 4000 t. (k. z. m.b. 208000 1. tem. 
11650 l. şart. 10,40 l.) (Nafıa Veokaleti) 2 .8.37 15 -

4 
..__ Mensutat, Elbise, Kundura. Çamatır V· s. -

Çorap •erserise: 6000 çift mendil 30 x 40-2000 

hde.t llltndil : 43X44 2000 adet (aç. ek. m.b. be· et· 27,87,10,SO ve 11,75 kr. tem. 158,79 1.) 
"Vat'~1 Sıhhi Müessueler) 5-7-37 16 -

• • ık be:ı:: 1350 metre patiska 20000 metre, 
~-e 'k ' •ar.t~ı an 140 ıantiın: 5000 m. amerikan 90 
"e 45': 5000 ID. (k.z. m.b. metreıi 78,85 74 

Yıın f •1kr. tem. 652,72 1.) (lst. Sıhhi Mlieaa.) 5-7-37 15,30 
fild~:· l: 1200 adet fildikos fanile 30000 adet· 1 

os doa: 3000 d (k b b h ·, 192 a et .z. m. . • er 
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'GAZ~TESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

70 ve 67 kr. tem. 481,05 l.) (lst. Sıhhi Mües.) 
Elbise (Polis grisi): 875 ad. (k.z. m.b. 15750 1.) 

Elbise (polis grisi): 190 ad (aç. ele. m.b. 
3420 1.) Elbise (nefti): 18 O :ıd. (aç. ek. m.b. 
2790) (Ankara PTT Levazım Müd. içrn) 

Muhtelif renk ve desende miicellit bezi: 10500 m. 
(lc. .z. m.b. 6500 1. tem. 487.50 1.) 
(Devlet Demiryolları) 

Kilim 70000 ad. (k. z. tanesi 330 k. tem. 
12800 1. Ş. 12,05 1.) (MMV) 

Battaniye 10000 ad. (k. z. tanesi 800 k. tem. 
5?50 1. ş. 4 1.) (MMV) 

Patiska: 800 metre (paz. m.b. 4721. tem. 35,40 
(lst. Belediyesi) 

5-7-37 15 -

1-7-37 15 -

5-7-37 15 -

2.7.37 11 -

2.7.37 10 -
1.) 
16-6-37 14 

S Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazı hane Levazımı 

Defter yJptırılması 1000 tane {aç. eks.) (THK) 

6 - Mobilya, ev ve büro eşyası, Muşamba-Halı v.s. 

Talebe karyolaıu: 250 adet-Hademe k:ıryolıısı: 
50 adet (aç. ek. m.b. beheri 13 ve 12,25 1. 
tem. ~89,69 !.) {lst. Sıhhi Müesseseler) 5.7.37 16.30 

7- Mahrukat, Benzin, Makine yagfarı v. s. 

Semilcok kömürü: 290 ton (k.z. m.b. 6815 1. 
tem. 512 1.) (lzmir Memleket Has. Baştabib.) 12-7-37 10 -

Maden kömürü: 190 ton (aç. ek. m.b. 720 1. 
tem. 54 1.) (lzmir Memleket Hast.) 21-6-37 10 -

Gaz suyu: 2160 kilo (aç. ek. m.b. 510 1. tem. 
40 1.) (lzmir Memleket Hast.) 21-6-37 12 -

Maden köıniirii: 194 ton (aç. ek. m.b. tonu 12 
1. tem. 175 1.) 28-6-37 11 -

Linit m:ıden kömürü: 225120 k. (aç. ek. tonu 
10 1. tem. 213 1.) 28·6·37 15 -

Me~e odunu: 30000 k. (aç. ek. kilosu 1,30 kr. 
tem. 30 1.) 29-6-37 15 -

Tuvenan kömiirü: 94000 k. (aç. ek. tonu 30 1. 
tem. 213 l.) 3t>-6-37 11 

Gaz yağı 6494 k. {aç. ek. kilosu 22 kr. tem. 

l 16 l.) 30 6·37 15 -
Gaz yag-ı: 6280 k. (aç. ek. kilosu 22 kr. tem. 

104 l.) 25-6-37 11 
(Edirne G. Hd. Komutanlığ-ı için) 

Benzin: 240 teneke (aç. ek . tem. 72 l.) 
(Edirne Vilayeti Daimi Encümeni) 22-6-37 15 

Katr:ın yağı 800 t. (k. z. mb. 41600 1. tem. 

3120 1.) (Devi. Demir.) 2.8.38 15 
Kok kömürü 2~5 t. (aç. ekı. tonu 17 1. tem. 

290 !.) Yüks. Mühendis l\1ek.) 1-7-37 14 -

8 -- Müteferrik 

Seyrüsefere kabiliyetli bir motör kiralanması 
(6 ay müddetle) (paz. m.b. 2010 1. tem. 
150 1 ) (lzmir Mst. Mvk.) 28-6-37 11 -

Sap arabası: 400 ad. (k.z. m.b. 29600 1.) 

(Ankara Vilayeti) 28-6 37 15,30 
Ekskavatör: 2 ad. (temd.) (paz . m.b. 35000 1.) 

tem. 2625 l.) (Kocaeli Vilayeti) 23 6-37 15 -
Demir boru: 450 metre (paz. m.b. 450 1. k. 

33.90 l.) (lst. 8elediyeııi) 16·6-37 14 
Binek hayvanı: 15000 liralık (paz.) 

(Eskişehir Aık. Kom) 
50000 parça çamaşır yıkanması (aç. eks. mb. 2000 1. 

(Nafıa Fen Okulu) 2.7.37 15 -

b) Müzayedeler 
1 - Müteferrik: 

K- .. k t- 1 d (m b 1501. tem. 11.25 1.) uçu mo or: a . • · 
1 17-6-37 14 -( st. Belediyesi) 

M d 1 h 1 saatları, telefon, elek 
aşa . o ap, avaıaz l 

1 1 "k d 43 kalem eşya ve ıurc a ar trı e evatı v.s. B 1 d' .) 
{m.b. 9l,64 1. tem. 7 l.) (lzmir e e ıyesı 22-6-37 16 _ 

507 modeli Fiat otobiisü: 1 adet (MM' ) . . 16-6-37 10 -
32 b . k 1. d 190 volt 1433 devırlı eygır uvve ın e 

40 1 
• 

3 1 elektrik motorü (aç. art. m.b. · tem .) 
{lst. Belediyesi) 29-6-37 14 

a) M0NAKASALAR 
1 

t:rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İzmir Memleket Hastanesi Baş Tabibliğinden: 

Memleket ve Eşrefpaşa hastaneleri ihtiyacını karşıla
yacak 5100 kilo ve 4080 lira muhammen bedelli sade
yağı teminatı muvakkatası 306 lira ve 1600 kilo ve 800 

; lira muhammen bedelli zeytinyağı muvakkat teminatı 60 

15 Haziran 1937 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci knt 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşernb pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehancmizde görü ülur 

Telgr.: ist. MÜNAKASA 
Telefon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

• 

lira 6200 kilo sabun 1984 lira muhammen bedeli ve 149 
lira muvakkat teminatı '100 kilo yeşil sabun 63 lira be
deli 5 lira muvakkat teminatı soma maden kömürü 90 

1; ton 720 lira muhammen bedeli 54 lira muvakkat temina
t., kaşar peyniri 435 kilo 239 lira 25 kuruş muhammen 
bedeli 24 lira muvakkat te:ninatı, toz şeker 9700 kilo 
2716 muhammen bedeli, 203 lira muvakkat teminatı, pi· 
rinç unu 700 kilo 126 lira muhammen bedeli ve IO l • n 
muvakkat tecninatı, ve 150 teneke yani 2160 kilo ga·zsu· 
yu 510 lira muhammen bedeli 40 lira muvakkat temina
tı 20 gün müddetle ve açık olarak ilan edilen eksiltme 
neticesinde istekli çıkmadığından 11.6.37 tarihinden 21 
haziran 937 tarihine kadar 1 O gün müddetle temdiden 
açık eksiltmesi uıatılmıştır. İsteklilerin yukarda yazılan 
yüzde 7,5 nisbetinde teminatı muvakkatelerile ihale günii 
olan 21.6.37 tarihine raslıyan pazartesi günü saat ondan 
on ikiye kadar Vilayet daimi encümenine müracaatleri 
ilan olunur. 

G. Hd. Tğ. K. lığı St. Al. Ko. Başkanlığmdan: 

Tuğayın Edirnede ve Uzunköprüdeki birlikleri ıçın 
f;enelik 100920 ve SUloğludaki birlikleri için d' 100920 
kilo kuru ot açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muham
men bedeli 2,5 kuruştur. İlk teminatı Edirnenin 188 Sü
loğlunun da 188 liradır. Evsaf ve şartnameyi görmek is-· 
teyenler her gün komisyonumuza gelebilirler. Münakasa 
günü olan 24.6.37 perşembe Edirnenin saat 11 de ve 
Si.iloğlunun da saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin belli 
gün ve saatten bir saat evvel teminat makbuzlarile ko
misyonda hazır bulunmaları. 

lzmir Memleket Hastanesi Başhekimliğinden: 
İzmir Memleket ve Eşrefpaşa hastanelerinin 1 yıllık ihtiyacını 

karşılayacak o 1an 45 bin kilo ve 18 bin lira bedelli koyun ve ku
zu eti kapalı zarf usulile ve 1 1.6.37 tarihinden 1.7.37 tarihine 
kadar 20 gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. İstekli olanların 
feraiti münakasaya görmek istiyenlerin hergün Ankara ve İıtan· 
bul sıhhat müdürlüklerine ve İzmir Memleket hastanesi başhe· 
kimliğine müracaatleri ve eksiltmeye iştirak edeceklerin müna· 
kasanın icrasından evvel bedeli muhaaımeni olan yüzde 7 ,5 u 
nisbetinde 1350 lira teminatı muvakkatesini H. Muhasebe mü· 
dürlüğüne yatırmağa veyahud bir banka mektubu veyahud da 
tahvilatım bir zarf derunünde teklifnamesini ve bu 2 zarftan l 
zarf içine konularak ve üıtü mühürlenerek zarfın üzerine adresi 
hangi iş için münakasaya iştirak edeceğinin de derci ve ihale 
günü olan 1.7.37 tarihine rashyan pazartesi günü saat 10 dan 12 
ye kadar İzmir vilayet daimi encümenine müracaatleri ilan olunur. 

Sipahi Ocağı Satınalma Komisyonundan: 
Yulaf 40000·50000 kilo 
Ot 25000-30000 kilo 
Saman 15000-20000 kilo 

Ocak alları için miktarları yukarıda yazılı yulaf, ot \•e saman 
açık eksiltmeye konmuştur. Şartnamesi Harbiye Ocak merkezin· 
den alınabilir. İhale a-ünü 19.6.37 cumartesi saat J5 tedir. 

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Ankara Valiliğinden: 

t.7.937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 de 
Ankara vilayeti dahilimde toplanan vilayet daimi encü-
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meni odasında 2649 lira 60 kuruş keşif bedelli Polatlı 
Haymana yolunun 0+ 000- 24+0o0 kilometresinde 1440 
metre mikap kum ihzaratı işi açık eksiltmeye konulmuştur 

Bu işe aid şartname ve itinerer vilayet nafia müdür· 
lüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 198 lira 75 kuruştur, 
isteklilerin ticaret oda ı vesikası ye ve teminat mek· 

tubu veya makbuzlarile ihale günü saat 15 de daimi en
cümen riyasetine müracaat etmeleri lazımdır. 

• "' . 
Şehir stadiomu etraf methallerine yapılacak demir ka· 

pılar 28 haziran 937 pazartesi günü saat 15,5 da vilayet 
daimi encümen odasında ihalesi yapılmak üzere açık ek
siltmeye konmuştur. Keşif bedeli 1842 lira 44 kuruştur. 
~luvakkat teminat 139 liradır. İsteklilerin nafia müdürlü
günden alacakları ehliyet fenniye vesikası ve teminat 
mektub veya makbuzlarile birlikte yukarda adı geçen 
gün ve saatte vilayet encümenine müracaatları. Bu işe 
aid sartname ve keşif evrakı Ankara vilayet nafia mü· 
dürlü~nde görülebilir. 

Dahiliye Vekaletinden: 
Balıkesir şehri halihazır haritaları alımı kapalı zufla ek· 

siltmiye konulmuştur. 
1 İşin muhammen bedeli 6600 liradır. 
2- İstekliler bu işe ;tid Şl\rtname, proje ve sair evrakı bila· 

bedel Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar Heyeti Fen Şefliğinden 
alabilirler. 

3- Eksiltme 14 temmuz 937 tarihine rashyan çarşamba günü 
saat on birde Ankara Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak 
Belediyeler İmar Heyetince yapılacaktır. 

4- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te
minat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisyon reisliğine tes· 
lim etmiş olmaları lazımdır. 

2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 495 li· 
ralık muvakkat teminat. 

Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefli§'İnden alacakları mü na kaaa
ya ~irme vesikası. 

Kocaeli Vilayesinden: 
İzmit-Karayakuplu yolunun o+ooo 26+000 ncı kilo

metreleri tarafeyninde hendeklerin açılması ve yolun çu· 
kurlarının doldurnlması 7800 lira keşfi ve şartnamesi mu· 
cibince 30.6.37 çarşamba günü saat 15 de ihalesi yapıl
mak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 585 
liralık muvakkat teminat mektubu veya banka makbuz
ile • vekalet veya vilayet nafıa müdürlüğünden alınmış 
fenni ehliyet vesikasile mezkur tarihte vilayet makamına 
şartname ve keşifnamesini görmek isteyenlerin vilayet 
nafıa müdürlüğüne müracaatleri. 

Nafıa Vekaletinden: 
1- Eksiltmeye konulan iş: Ankara Jandarma polis mektebi 

ihata dıvarları, parke, kaldırım, istinat duvarları, merdiven inşa· 
ıı ve bahçe tesviyesi ve tanzimi işleridir. 

Keşif bedeli: 181000 liradır. 
2- Eksiltme 1-7-937 tarihinde perşembe günü saat 15te Nafıa 

Vekaleti yapı ışleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu oda-

sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartname!İ ve buna müteferri evrak 90 kuruş 

bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 
4 Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 1350 liralık muvak· 

kat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik 
vesikasını haiz olması lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermesi muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

3 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alcit: 

İzmir Memleket Hastanesi Baştabibliginden: 

Memleket ve Eşrefpaşa hastanelerinin bir yıllık ihti· 
yacını karşılıyacak olan 9530 lira 54 kuruşluk ilaç ile 290 
ton ve 6815 lira muhammen fiatle semikok kö
mürü 20gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile ilan 
edilen eksiltme neticesinde istekli çıkmamasına 
binaen encümeni vilayet kararile 12.6.937 tarihinden 12 
temmuz 937 tarihine kadar bir ay içinde pazarlıkla te· 
min edeilceğinden isteklilerin ilaç yüzde 7,5 nisbetinde 115 
lira ve kok kömürü için 512 lira muvakkat teminatı ile 
beraber encümenin toplandığı her pazartesi ve perşembe\ 
günleri saat ondan l 2ye kadar vilayet daimi encümenine 
müaacaatları ilan olunur. 

Nafıa Vekaletinden : 
2 Ağustos 937 pazartesi günü saat 15 de Ankara'da Nafıa 

VeHileti Malzeme Eksiltme Komisyonunda 208,000 lira muham
men bedeli 4000 ton kreozotun kapalı zarf usulile eksiltmesi ya• 
pılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 1040 kuruş muka· 
bilinde Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminatı 11650 liradır. 
isteklilerin teklif mektuklarını resmi gazetenin 7-5·936 tarih ve 

32<17 sayılı niishasında çıkan talimatnameye göre Vekaletten a• 
lınmış 937 senesi Malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 2 
Ağustos 937 pazartesi günü saat 14 e kadar Vekalet Malzeme 
,;1üdürlügüne vermeleri lazımdır. 

MONAKASA GAZETESi 

4 
Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Devlet Demiryollı.rı İşletme U. Müdürlüğünden: 
Muhamen bedeli 6500 lira olan 10500 metre muhtelif 

renk ve desende mücellid bezi 5-7-937 pazartesi gunu 
saat 15 te Handarpaşada gar binası dahilindeki komisyon 
tarafmdan kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Bu İşe girmek isteyenlerin 487 buçuk liralık muvak· 
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesikaları Resmi gaze
tenin 7,5.936 gün 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş 
olan ta1imatname dairesinde almmış vesika ve tekliflt:rini 
ayni gün saat 14e kadar Komisyon reiıliğine vermeleri 
lazımdır. Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız o
larak dağıtılmaktadır. 

5 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~lzemesi 

T. Hava Kurumu Satınalma Komisyonundan: 
1000 tane defter yapılacaktır. 
Eksiltmesi açık olarak 18 haziran 937 cuma günü sa· 

at 14 te yapılacaktır. istekliler şartnamesini Piyango Di. 
rektörlüğü muhasebesinde hergün görebilirler. 

6 
Mahrukat Benzin-Makine yaJtlan v. s 

Edirne G. Hd. Tğ. K. lıiı St. Al. Ko. Başkanlığından; 

Tuğayın Süloğlundaki birlikleri ihtiyacı için 6280 ki· 
lo iaz yağı açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

Muhammen bedeli 22 kuruş ilk teminatı 10:1 liradır. Ev· 
saf ve şartnameyi görmek isteyenler her gün müfettişlik 
dairesindeki komisyonumuzda hazır bulunmaları. Müna
kasa 25.6.37 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. İstekli· 
lerin belli gün ve saatten bir saat evvel komisyonumuz
da hazır bulunmaları. 

• • • 
Muhammen iık teminatı 

Mikdarı bedeli 
Kıtası Cinsi kilosu L. K. L. K. 
Süloğlu U. Linit maden kömürü 194 ton 12 00 175 00 
Uzunkökrü " ,, ,, 225120 lO 00 213 00 

İhale günü 28-6·937 saat 1 l-15te şek. açık eksiltme 
Süloğlu Meşe odunu 232600 1,30 227 ()() 
Uzunköprü ,, ,, 30000 1,30 30 00 

İhale günü 29 6-93"7 saat l l-15te tek. açık eksiltme 
Süloğlu Tuvenan kömürü 94000 30 213 00 
Edirne Gaz yağı 6494 ()() 22 116 ()() 

İhale günü 30-6-937 saat 11-15 te şek. açık eksiltme 
Yukarda yeri ve cinsi mikdarı ve tarihi ve şekli yazılı mad · 

deler açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. Şartname ve 
evsafları görmek istiyenler tatil günlerinden maada hergün ko
misyonumuza müracaatları ilan olunur. 

Edirne Vilayeti Daimi Encümenden: 

Vilayet yollarında kullanılmakta olan Nafıaya ait kam· 
yon için 240 teneke benzin açık eksiltme suretile alına· 
cağından isteklilerin 22·6·937 salı günü saat 15 te 72 li· 
ralık teminat makbuzlarile birlikte vilayet daimi encümene 
gelmeleri. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

937 mali senesi mektep ihtiyacından olan 225 ton kok 
kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 1 .7.37 
tarihine mü~adif çarşamba günü saat 15 de mekteb bi
nası içindeki komisyonda yapılacaktır. Beher ton kok kö
mürünün muhammen bedeli 17 lira ve ilk teminatı 290 li. 
radır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere mektep ida
resine müracaatları. -
Devle! Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden: 

Muhammen bedeli 41600 lira olan 800 ton katran yağı 2-8·937 
pazarteıi günü saat 15 de kapalı zarf usulile Ankarada NııJıa 

Vekaleti binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyeelerin 3120 liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettij'i vesikaları, resmi gazetenin 7-5-9.16 gün ve 
3297 No.lu nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesin· 

de alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14e kadar devlet 
demiryolları malzeme dairesindeki merkez komisyonu reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 208 kuruşa Ankara ve Haydarpa9a vunelerinde 
satılmaktadır. 

"' "' . 
290 ton ı;emikok kömürü alınacaktır. Bak: İlaç sütu· · 

nunda İzmir Memleket Hastanesi ilanına. 
• * • 

90 ton soma maden kömürü ve 2160 k. gazsuyu alı· 
nacaktır. Bak: erzak sütununda İzmir Memleket Hasta· 
nesi ilanına. 

-
7 

~üteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
1-Her bir kilosuna tahmin edilen bedeli 645 kuruş 

olan 1350 kilo 60 ve 500 kilo 50 numaradan olmak ve 
müteahhid nam ve hesabına alınacak olan keten iplikleri 
açık eksiltmeye konmuştur-

2-Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek 
isteyenlerin her gün ögleden sonra komisyona gelmeleri! 

3 -İlk teminat mikdarı 894 lira 94 kuruştur. 
4-İhalesi 12·7·937 pazarertesi günü saat 11 dedir. 
5-Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 

3 üncu maddesinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile 
birlikte tam ihaie saatında M.M.V. satın alma komisyo· 
nuna vermeleri. 

İzmir Mst. Mv. sa. al. ko. rs. den: 

1- Müstahkem mevkin İzmir körfezi iç ve dışındaki 
nakliyatı ihtiyacını temin etmek üzere seyrüsefere kabili· 
yetli bir motör 6 ay için pazarlık suretile kiralanacaktır. 

2- Motöre tahmin edilen 6 aylık ücret ve masraf 
bedeli 2010 lira olup muvakkat teminat parası 150 lira 
15 kuruştur. 

3- İhalesi 28.6.37 p:tzartesi günü saat 1 1 de Mst. 
mv. sa. al. ko. da yapılacaktır. 

4 Şeraitini görmek ve motör hakkında izahat almak 
istiyenler hergün mst. mv. sa al. ko. nuna müracaat e· 
debilirler. 

5- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat makbuzlarını ihale gün ve saatında Mst. mv. sa. 
al. ko. nuna vermeleri. 

Ankara Valiliğinden: 

Şehir stadyomu iç methaline asılacak olan 4.60X2,70 
m ebadında mermer hitabe 28 haziran 937 pazartesi gü· 
nü saat 1515 da vilayet daimi encümen odasında ihaJesi 
yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. Keşif bedeli 
1738 lira 80 kuruştur. Muvakkat teminat 131 liradır. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası, nafıa müdürlüğün· 
den alacakları ehliyet vesıkası ve teminat mektup veya 
makbuzlarile birlikte yukarda adı geçen gün ve saatte 
vilayet encümenine müracaatları. Bu işe aid şartname ve 
keşif evrakı Ankara vilayeti nafıa müdürlüğünden görü
lebilir. 

Kocaeli Vilayetinden: 
10.6.37 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı :ıarf u· 

sulile eksiltmeye konulan vilayet için alınacak 35 bin li· 
ra muhammen bedelli 2 adet ekskavatör makinesi için 
istekli çtkmadığmdan 23.6.37 çarşamba günü saat 15 de 
pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir. İsteklilerin 2625 
liralık muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzile 
mezkur tarihte vilayet makamına, şartnamesini görmek 
istiyenlerin de vilayet encümen kalemine müracaatleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. İdaresinden: 
Muhammen bedellerile miktar ve vaslfları aşağıda yazıh 6 

grup malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
30.6.37 çarşamba günü saat IO da Haydarpaşada gar binası da· 
hilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacak· 

tır. 

1 21 kalemden ibaret muhtelif şekil ve ebatta pirinç muı· 

luk muhammen bedeli 1313 lira 75 kuruş ve muvakkat teminatı 

9854 kuruşlur. 
2 Muhtelif ebatta 14 kalem ceman 5315 kilo civata ile 3 4 

lük 100 kilo demir rondela muhammen bedeli 1534 lira 60 kurut 
ve muvakkat teminatı 115 lira 10 kuruştur. 

3- 9 kı lenıden ibaret peşel borusu yarım deve boynu, pe· 
şel borusu dirseği, Stahlpanzer boru hattı havai aerfili, kabll 
lastikli kablo ve saire gibi elektrik malzemesi muhammen bed~ 
li 1251,5 lira ve muvakkat teminatı 9386 kuruştur. 

4- 5 bin adet takriben 25000.5 X 1800X700 mm lik denıit 
levha muhı mmen bedeli 4625 lira ve muvakkat teminatı 346 (i• 

ra 88 kuruştur. 
5- 400 ton pirinç için ve 40 ton demir için dökmeci kulSI" 

muhammen bedeli 1670 lira ve muvakkat teminatı 125 lira z5 
kuruştur. 

6 - Muhtelif ebatta 1300 kilo kenevir ip n bin kilo katraııl• 
kenevir ip muhammen bedeli 1975 lira ve muvakkat teminat• 
148 lira 13 kuruştur. 

"' . "' 
Muhammen bedeli 4690 lira olan, yüksek kalitede sönmelSIİf 

kireç 29.6.37 salı günü saat 15 te pazarlık suretile Ankarad' 
idare binasında satın alınacaktır. t 

Bu işe girmek isteyenlerin 351 lira 75 kuruşluk muvak1'~ 
teminat mektub veya makbuzları ile kanunun tayin ettiği v••1 

kaları, tekliflerini hamilen aynı gün saat I!; de komisyonda tıt 
zır bulunmaları lazımdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpaş•d' 
tesellüm ve aevk şefliğinde ve Eskişehir mağazasında görülebl 
lir. 

• .... 1 
Muhammen bedeli 3600 lira olan 30,000 kilo sabo 

fren 28-6-937 pazartesi günü saat 1 Oda Haydarpaşa~ 
gar binası dahilindeki komisyon tarafından pazarlıkla ~ 
tın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 270 liralık 111 



15 Haziran 
t r ;ws 

vakkat teminat ve kanunun tayin ettiki vesaikle birlikte 

pazarlık günü saatine kadar komisyona müracaatları la
zımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız ola• 

rak dağıtılmaktadır. 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

1- Her birine tahmin edilen fiah l 000 kuruş olan 

matraş kapalı zarfla alınacaktır. .. w. • •• 

2- Şartoamesini parasız almak ve. ornegını gormek 

istiyenlerin hergün komisyona gelmelerı. 
3 - İlk teminat mikdarı 787 lira 50 kuruştur. 
4- İhalesi 25-6-37 cuma günü saat 15tedir. 
5- Münakasaya gireceklerin kanunun 2, 3üncü mad· 

delerinde yazıla vesikaları ve ilk teminatlarile teklif mek
tublarım ihale saatinden en aı bir saat evvel harp oltulu 

satınalma komisyonuna vermeleri. 

Askeri Fabrikalar Ticaret Kaleminden 
13125 kilo keçi kılı 
· 3750 metre Şerit kolan 

Yukarıda mikdar ve cinsi yazılı iki kalem malzeme 18 .hazi
ran 937 cuma günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. istek-
lilerin aynı gün ve saatte gelmeleri. 

Bu malzemeye aid nümuneler hergüıı ticaret kaleminde görü· 
lebilir. 

Ankara Vilayetinden: 
1- Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere 400 adet sap 

arabası kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
?. - Arabaların muhammen bedeli 29600 liradır. 
3 - İhale 28.6 .37 pazartesi günü saat 15,30 da vila

yet daimi encümeni tarafından yapılacaktır. 
4- Şartnameleri Ankara, İstanbul, Eskişehir, Bursa, 

Adapazar ve İnegöl ziraat müdür ve memurluklarında 
görüle bilir. 

5- Eksiltmeye iştirak için talib1erin yüzde 7 ,5 tutarı 
olan banka mektubu veya hususi muhaıebe veznesıne 
yatırılan makbuzla birlikte ilan edilen saatte müracaat· 
leri. 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 

1 
Miiteferrik 

İzmir Belediyesinden: 
Temizlik hanında bulunan eski masa dolap, havagazı 

saatları, telefon, elektrik edevatı vesair 43 kalem eşya 
ve hurdalar 22.6.937 sah günü saat 16 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Hepsinin muhammen bedeli 91 lira 64 kuruş
tur. İştirak için 7 liralık muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encümene gelinir. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan 
Bir adet 507 modeli fiat otobüsü satılacaktır. Satış 

günü 16.6.937 çarşamba günü saat lO dadır. İstekliler o 
tobüsü görmek üzere her gün genel kurmay başkanlığı 
daire müdürlüğüne müracaat ve satışa gireceklerin belli 
gün ve saatında komisyona gelmeleri. 

• • • 
Büyükadada araba durak yerinde bulunan küçük mo-

tör satılacaktır. Bak: İst. Beled. ilanlarına. 

-----------• • • 4 

32 Beygir kuvvetinde 190 volt Muham. bedeli İlk teminat 
1435 devirli elektrik motörü. 40 Lira 3 Lira 

Balat atölyesinde olup yukarıda cinsi miktarı ve mu· 
hammen bedeli yazılı olan motör açık artırmıya konul
muştur. Şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. 

İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hi· 
zasında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 29- 6 · l 937 Salı günü saat 14 de daimi encümen· 
de bulunmalıdırlar. (3411) 537 

• * * 
11 Haziran 937 tarih ve 370 sayılı gazetemizde İs-

tanbul Belediyesi ilanları meyanında K alamışta, Kalamış 
caddesinde deniz banyo yerinin s enelik muhammen kira· 
sı 75 lira olacak iken sehven 73 lira yazılmıştır. Tashih 
olunur. 

MÜNAKASA GAZETESi 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde;J 
1- 10000 kilo bel ipi pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 -Pazarlık, 21.6.937 tarihine rastlıyan pazartesi gü

nü saat 16 da Kabataşta Levazım ve mubayaat şııbesin· 
deki alım komisyonund n yapılacaktır. 

3-Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu· 
beden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. 3275 519 2 3 

* • * 
t - Nümune ve şartnamesi mucibince muhtelif eb' atta 

4 930 000 adet kapsül pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık, 21·6·937 tarihine rastlıyan pazartesi 

günü saat 15te Kabataşta levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir . 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (3203) 506 3- 4 

• • • 
Küçük el defteri 6500 adet 
Büyük el defteri 3000 ,, 
Mukavva kaplı el defteri 2500 ,, 
İmza kurutma defteri 900 ,, 
Klaıör 4000 " Musannif 36000 " 
Sümen 500 " 
Sabit mürekkep 1 2 kg 2000 şışe 
İstanpa mürekkebi 5000 ,, 
Kırmızı mürekkep 1 2 kg 1200 ,, 
Kırmızı toz mürekkep 1500 paket 
Siyah toz mürekkep 1500 kutu 
Mürekkep lastiği 5000 adet 
Kurşun kalem lastiği 15000 ,, 

1- Nümuneleri mevcut yukarıda cins ve miktarı yazı
( 14) kalem kırtasiye pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 29-6-937 tarihine rastlayan sah günü saat 
14 de Kabataşta Levazım "ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

J- Şartnameler parasız olarak hergün söıü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (3320) 527 2-4 

• 
1stanbu1 Borsası 

--- 11 6-1937 --- ---
Paralar Çekler ----

Alış Satıf Alış Satıt 
1 Sterlin 627, 627, London b'25,50 626, 
1 Dolar 123, - 126,- Nev York 0.7880 0,7860 

20 Fransız Fr. llO,- 113,- Par is 17,6864 17,6725 
20 Liret 120, - 125 - Milano 14,9640 14,955 
20 Beldka Fr. 80,-- 84,- Brükıel 4,6782 4,675 
20 Drahmi 19 • 23,- Ati na 87,37 87,30 
20 İıveçre Fr. 568,- 576, - Cenevre 3,45 3,4466 
20 Leva 20,- 23,- Sof ya 63,9488 63,8975 

1 Florin 63,- 66,- Amster<!am 1,4325 1,4310 
20 Çek kronu 70,- 75,- Prag 22,5610 22,5430 

1 Avuıturya Sl. 20,- 23,- Vivana 4,2062 4,20'25 
1 Mark 25, - 28,- Madrid 13,9088 13,8975 
1 Zloti 20 - 23,- Berlin 1,9636 1,9625 

' 1 Pengü 21,- 24,- Varşova 4,1566 4,1534 
20 Lev 14, - .14, - Budapeşt 3,9810 3,9775 
20 Dinar 52,- 52,- Bükref 107,4340 107,3482 

Ruble 30- 32,- Belırad 34,5325 34,505 . ' 
1 lsveç kuronu 30, -32,- Yokohama 2,7464 2,7443 

1 Türk altını 1051 - 1052,- Moskova 24,04 24,06 

1 Banknot Oı.254,- 255,- Stokholm 3,10 3,0982 

A~~~~·6~bbbA+++++++••~~6·6 . ~ .. ~ ... ~ ~ ~ ~ ...... . . . . ·:· . •) 

ı "DEVRiM" ! 
~ ~ 

:~ Tercüme Bürosu :~: 
~ ~ 

1 Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden f 

~ b 
•:• Her liı;andan ve her türlü tercüme işleri ve bil- .:. 
•!• hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna· .. ~. 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. J. 

k'l Muhammen bedeli 5817 lira olan muhtelif eb'atta cem'an 27700 
1 0 karfiça çiviıi 28-6·937 Pazartesi günü ıaat 15 de Haydar· 

:•tada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf 
k •ulij ile sabn alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 436 lira 28 
,:11~luk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesikaları, 
ola llıı g~zetenin 7-5-36 gün 3297 No lu nushuında intişar etmit Ril: tahrnatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı 
llzı •daat 14 de (on dörde) kadar komiıyon reisliğine vermeleri 

Ilı ır. 

Bu ite . it.alet d aıt şartnameler komiıyondan parasız olarak dağıtıl-
a ır. (3264) 518 2- 4 

6 • 
: Azami ihtimam ve sürat ~ y b 
~ * 
~:· Fiyatlar gayet mütedildir •!• 
y b 
C. "MÜNAKASA GAZETESİ" Abonelerine .:. 
•) Hususi tenzilat yapılır .~. 
~ ~ 
y ~ 
•) Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 i 
•:• Telefon : 49442 O 
+ • 
++++o+o+o+++++++~oo++++++• 

Sayfa 3 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkmda 

==-=====- MUHTİRA 
-·-

Çarşamba 16 6-1937 

İmaret yağı 7000 k. (ist. Vakılar Dir.) No. 356 
Gureba hast. için yağ 3500 k. (lıt. Vakıflar Dir.) No. 356 
Vejetalin 200 k. (İıt. Vakıf. Dir.} No. 356 
Telgraf teli 15 ton - bat teli 160 kilo (~afıa Vek.) No. 357 
Dört köte. demir 14 ton • yuvarlak demir 15 ton • cıvata demir 

4 ton (hmir Limanı İıl. Müd.) No. 357 
Çam altı tuzlasında elektrik santralı teıiıi (İnhis. U. Müd.) :\~ 358 
Eskişehirde yol inşaatı (MMV) No. 260 • . 
Altlı üstlü demir karyola 500 ad. (Ank. Jand. Gen. Kom.) .\: 360 
Yerli kok kömürü 1680 ton (Ankara Levazım) No. 360 
Yün fanila 60,000 ad. (Ank. Jand. Gen. Komut.) No. 360 
Telg,af teli 100 ton • bat teli 2 ton (Devlet Demir.) No. 361 
Filyoa·Ereğli ve Kilimli hatları ara1ında ray ferşiyab (Nafıa Ve· 

kaleti) No. 361 
Belediye binası intaatı (Besni Beled.) No. 366 

Perşembe 17-6-937 

Nöbetçi muşambası 1340 ad. (MMV) 
Motörlü santrıfuj tulumbası 2 ad. (İnbis. U. Müd.) 
Şeker 30000 k. (Ankara Levazım) No. 351 
Odun 149 ton (İıt. Ünivf'fsitesi S. A. K.) No. 358 
Kok kömürü 940 ton (ist. Üoiver1itesi S. A. K.) No. 358 
Sebze ve erzak 10 kalem (ist. Vakıf. Direkt.) No. 361 
Kuru ot 493, 240 ve 397 ton (L<ileburgaz Tümeni) No. 362 
Bakır karavana 500 ad. (lst. Komut.) No. 363 
20 yataklı hast. 2 inci kısım inşaatı (Tosya Beled.) No. 363 
• Buz kalibleri, araba, baskül, tuğla ve demir (İst. Beled.) S! 368 
Sadeyağ 8!00 k. (Tophane Lovazım} No. 369 
Dizel motörü ve alternatör (Lüleburgaz Beled.) No. 370 • 
• Küçük motör 1 ad. (fıt. Beled.) ,,: 372 

Cuma 18-6-1937 

Koyun eti: 200 ton (Ankara Le?Azım) No. 371 
Tuvenan kömürü (Mudanya Beled.) No. 371 
Sığır eti 125 ve 70 ton (Tekirdaj' Aık. S. A. K.) No .. J58 
Eskişohirde 2 hangar inşaatı (MMV) No. 366 
Sığır eti (Tekirdağ Ask. Sa. Al. K.) No. 360 
Şeker, sabun ve peynir (i.t. Vakıflar Dir.) No. 361 
Sade yağ 50000 k. (Kırklareli Tümeni) No. 360 
Belediye iıtatistikleri butmlma11 (istatistik Gen. Dir.) No. 362 
Sebze, sığıreti ve ekmek (İıt. Ask. Fabr.) No. 363 
Sığır ve koyun eti (İlt . Komut.) No. 365 
Vakum yağı 2500 k. - gaz yağı 20 teneke (Afyon Vil.) No. 365 
Telefon rehberi baıtırılması (Ankara Tel. Dir.) No. 366 
Koyun eti 4700 k. (Ankara Doğum HHt.) No. 369 
Koyun ve kuzu eti (Ankara Emran Zühr. Ha1.) No. 369 
Galvanizli demir tel, bağ teli v. •· (D~vl. Demir.) No. 369 
Vali konağında parmaklık Ye trotuvar inşaatı (Afyon Vil.) .\! 307 
Keçi kılı 1315 k. - kolan şeridi 3750 m. (Ask. Fabr. Tic. Kal.) 

No. 372 
Odun, kömür, krible (Darüı. Dir.) No. 372 
Sade yağı 5 ton (Darüş. Dir.) No. 372 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, itareti ilanı havi gazetemizin aayıaını rösterir. 

,----------------------·----·~ 
Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 
"MÜNAKASA GAZETE'si" memleketin bütün 

müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 

bir münakasa veya müzayede ilim bu mesleğe inti
sap edenleri heman harekete getirir, ve azami ran

demen verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 

küçük hurufatla santimi 20 kuruıtur. ilanlar 

Türk Maarif cemiyeti Resmi 
nan işleri Liınited Şirketi 

vasıtasile gönderilebilir. 

,---------------------------·----.... , Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde . bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top· 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lilzilmlil 
Rehberiniz dir. Menfaabnız icı.bı hemen abone kay· 
dediliniz ve dostlarınıza tavaiye ediniz. Tel.: 49442 

'-------------------------------!' 
imtiyaz sahibi Ye ,. .. İflll'İ 

Direktörü: lsmail Girit 
Baıddıit yer: ARTUN Baaunevi 

Galat• Billflr ıoka No. 10 
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Pour la Publicite s' adreaacr 

a l' Adminiatration 

MARDI 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l' adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartographie 

Construction porteı en fer au Stadium. 
Preparation de sable 1440 m3 s route Polatli-Hay· 

mana . 
Creusement eaniveaux et travaux de remblaiement 

sur la route lzmit Karayı.kouplou 

Preparation carte aetuelle bouri' de Beuzuyuk ; 
(235 ha.). 

Preparation earte actuelle de BalikeHir 
Constr. murs de clôture et de soutenement et ame

nagement du jardin a l'ecole gendarmerie An
kara (eah. eh. P. 90). 

Reparation de la creche 

Reparation de l'ecole lbrahim ef. de Fatih. 

Produits Chimiques et Pharmacıeutiques 
lnstruments Sanitaires-Fourniture pr. Hôp. 

Medicaments pour l'hôpital Rea-ional (pour 1 an). 
Creoıote : 4000 tonneı (cah . eh. L. 10,40). 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapiıaerie ete. 

Lits pour eleves : 250 pieeeı- ld. pour domeııti· 
ques : 50 pieees. 

Habillement - Chaussures Tisaus- Culrs. 

Tı0ile pour reliure (dıff. couleurs et desııins: 10500 
metres 

Coıtucıea (gris poliee) : 875 pieeeıı 
Costumeıı gris poliee: 190 p.- Marronı: 155 p. 
Bas mereerisc : 6000 paires- Mouchoirs: 2000 

pieees- ld. : 2000 pieees 
Flanelles en laine : 1200 pieces- Flanelles : 3000 

pieces- Caleçons : 3000 pieces 
Toile pour lit: 1350 m.· Batiste: 20000 m.- ld.: 

5000 metres 
Kilim• : 70000 pieeea (eah. eh. L. 12,05). 
CouYertures <le lit : 10000 pieces (eah . eh. L. 4) . 
Batiıte : 800 metres 

Comllustible - Carburant- Huiles 

Semi·eoke : 290 tonnes 
Cbarbon de terre : 90 tonnes 
Petrole : 2160 kilos 
Charbon Lignite : 194 tonnes 
Charbon Lignite : 221520 kilos 
Cbarbon de ebene : 232600 kilos 
Bois de ebene: 30000 kilos 
Houille tout-venAnt : 94 tonnes 
Petrole : 6494 kilos 
Petrole : 6280 kilos 
Benzine : 240 bidonıı . 
Coke : 225 tonnes 
Goudroo; 800 tonnea (cah . eh. P. 208). 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

Confection de 1000 registres 

Provisions 

Provisions : 7 lots (pour hôpitaux Regional et 
Echrefpaeha) (aj.). 

Foin ııee : 100920 et 100920 kilos. 

Proviıions : 17 lots . 

Divers 
Louement d'un moteur (pendant 6 mois). 
Tuyaux en fer: 450 metres 

Exeav<ıteurs: 2 p. (aj) 

Charrues (ııap arabası): 400 p. 

Mode 
d'adjudieat . 

Prix 
eatimatif 

Caution. Lieu d'adjudieation et du 
Cahier des Chargeı 

Jours Proviııoire 

Publifiue 

n 

" 

" 
Pli eaeh. 

n 

Gre a i're 

n 

1738 80 
2649 60 

7800 -

4845 -

6600 -
18000 -

214 81 

150 -

131 -
198 75 

585 

364 

495 
1350 

16 11 

11 25 

Pli eaeb. 9530 51 715 -

" 
208000 - 11650 -

Publique L. 13 et 12,25 289 69 
la pieee 

Plı cacli . 6500 487 50 

n 15756 1181 25 
Publique 6210 -

,, P. 27,87-10,50 
11,75 la piece 

Pli each. P. 19~.70 et 67 481 05 
la pieee 

n P. 78,85,74 et 45 
le metre 

,, P . 330 la p. 
,, P . 800 lap. 

Gre a gre 472 -

Pli caeh. 
Publique 

n 

n 

n 

n 

" 
" 
n 
,, 
.. 
" Pli cach. 

Publlque 

Publique 

6815 -
720 -
510 -

L. 12 la t . 
L. 10 la t. 

P. l,30 le it. 
P. 1,30 le k. 
L. 30 la t. 

P. 22 le k. 
P. 22 le k. 

L. 17 la t. 
41600 -

652 72 

12800 -
5250 -

35 40 

512 -
54 -
40 -

175 -
213 -
227 
30 -

213 -
116 -
104 -
72 -

290 -
3120 -

" 
P. 2,5 le k. 188 et 

Grc a gre 
Pli caeh. 

Gre agre 

,, 

188 

ıoıo - 158 -
29600 -

35000 - 26?5 -

450 - 33 90 

Vilayet Ankara 

n 

Com. Permanente Vilayet Kodjaeli 

Munitipalite Beuzuyuk 

28·6-37 
1 7.37 

30-6-37 

2-7-37 

Dir. Restaur. Munieip. preı Min. lnterieur 14-7-37 
Oep. Conıtr. Mio. Travaux Publics 1-7-37 

{ 
Com. Perm. Munieipalite lıt. 
lJir . E.eonomat ,, n 

idem 

Chef Med. Hôpital Reafonal lzmir 
Oep. Mater. Min Travaux Publics 

Com. Aeh. Offices San•tairea lstanbul 

1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpae\ıa 

Direetion Generale PTT. Ankara 

" Com. Aeh. Offiees Sanitaires lıtanbul 

n 

,, 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
,, 

{ 
Com. Perm. Munieipalite lıtanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

• 

Chef Med. Hôpital Rcgional lzmir 
,, 
" Coro. Aeh . Militaire Edirne 

" 
n 

n 

n 

n 

" Com. Perm. Vılayet Edirne 

16 6 37 

16·6·37 

12-7-37 
2-8 ·37 

5-7-37 

5-7-37 

1-7-37 
1-7-37 
5-7-37 

5-7-37 

5.7.37 

2 -7-37 
2-7-37 

16-6·37 

12-7-37 
12-7-37 
21-6-37 
28-6-37 
28-6-37 
29-6-37 
29-6 37 
30·6-37 
30-6-37 
25-6-37 
22-6-37 

Com. Aeh. Ee.Super. lna-enieurs G.ııouyou 
Admin. Gen. Cb. Fer Etat Ankara 

1-7-37 
2-8-37 

Ligue Aeronautique Iıtanbul 

Chef M~decin Hôpital Refimıal lımtr 

Com. Ach. Mllitair& !.dirlıe 

Com. Ach. Milit•ire Tehataldja 

Com. Ath. Milit&\t• h:mir 
{ Com . Perm. Municipalite lıtanhul 

Dir. Econom. • n 

{ 
Vilayet Aftkara 
Dir. Agtie. Ankara, latanbul 

Com. Perm. Vilayet Kodjaeli 

18 6-37 

21-6-37 

16·6-37 

28-6-37 
16-6-37 

28.6 .37 

23.6.37 

Heure 

15 5 
15 -

15 -

11 
15 

14 -

14 -

10 -
15 -

16 30 

15 -

15 -
16 -
16 -

15 -

15 30 

11 -
15 -
14 -

10 -
10 -
10 -
11 -
15 -
11 -
15 -
11 -
15 -
11 -
15 -
15 .._ 
15 -

14 -

16 -

14 -

11 -
14 -

15 30 

15 -

15 JUIN 1937 

ADMINISTRA'l ION 

Y owhourtcbou Han 
ter Etar•, N. 3-4 

Galata, Percbembe Hazar 

T elephoae: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adreae Telegrapbique: 
Ietanbul - M0NAKASA 

MEMENTO DES AOJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivants) 

Mercredi 16 l\1ai 1937 

Huıle pour mosquce : 700 kilos (Direetion Valtoufa latanbul .,; 3~6 
Huile pour hôpital Goureba: 3500 ~. (Direction Vakoufs latanbul) 

.Y 356 
Vegetaline : 200 k. (Direetion Vakoufs lstanbul) No 356 
Fil telegraphique : 15 tonnes- Fil de lirature : 160 it. (Mioiıtere 

Travaux Publies) No 357 
Fer earres : 14 tonnes ld rond : 15 tonne1 Id. pour rondel, lea 

eornieres. boulons, lames: 4 tonnes (Administration Exploitatioa 
Port lzmir) No 357 

lnstallation eentrale electrique aux salines de Tohamalti (Monopoles 
Kabatache) No 358 

Construction route a Eskiehehir (Ministere Dcfense Natioaale) 
No 360 

Ltts doubles en fer : 500 pieees (Gendarmerie Ankara) No 360 
Coke indigene: 1680 tonnes (lntendance Ankara) No 360 
Flanelles en laine: 60000 pieces (Gendarmerie Ankara No 360 
Fil telegraphique : 100 tonnes - Fil de lirature: 2 tonnes (Che· 

mins de Fer Etat) No 361 
Pose de rails sur lea lia-nes Filios·Erea-hli et Kilimli (Miniatere 

Travaux Publics) No 361 
Construction bu batiment Municipal a Besni (Munieipalite Besni 

No 366 

Jeudi 17 Mai 1937 

Cires pour sentinelles: 1340 pieees (Miniıtere Defense Nationale) 
Pumpes eentrifriques avee moteur: 2 pieees (Direction Generale 

Monopoles} 
Suere: 30000 kilo• (lntendance Ankara) .\~ 351 
Boia de ehauffare : 149 tonnes (Com. Ach. Univerllİte Iıtanbul) 

·'~ 358 
Houille criblee : 940 tonne• (Com. Ach. Uaivenite lııtanbul) 

.\ : 358 
Provisions et legumes : 10 lots (Oireetion Vakoufa latanbul) .~ 361 
Foin see : 493 , 240 et 397 tonneıı (Diviııion Lulebourraz) :ı\: 362 
Cbaudrons en euivre : 500 pieeea (Comm. lstanbul) J\'! 363 
Construction 2eme partie de l ' lıôpital de 20 lots (Municipalite 

Tossia) .\2 363 
• Formes de glaee, voiture. bucule, briques et fer (Munieipalite 

lstanbul) .,! 368 
Beurre frais: 8100 kilos (lntendance Tophane) -'! 369 
Moteur Diesel : (CV.) et alternateur: (55 Kw A ,3 
Phaııes 50 per: 220 380 V) (Munieipalite Lulebourgaz} .\~ 370 
• Moteur: 1 pieee (Muuieipalite lstanbul) ,\; 372 

Vendredi 18 Mai 1937 

Viande de mouton : 200 tonnes (lntendanee Ankara) .. , : 371 
Houille tout-venant (Munieipalite Moudania) 371 
Viande boeuf : 125 et 70 tonnes (Com. Ach. MUitaire Tekirdarh) 

.\: 358 
Conatruction de 2 hangars a Eakichebir (Miniıtere DefenM Natio

nale) .\ .. 360 
Viande de boeuf pour l'armee Malkara et Tekirdagh (Com. Ach. 

Militaire Tekirdagh) .\! 360 
Sucre, savon et fromage (Direction Vako11fa lstanbul) ]\; 361 
Beurre frais : 50000 it. (Division Kirldareli) ~\! 360 
lmpression deı statistiques des Municipalitea {Oirection Gen. Sta· 

tistique) 362 
Legumeı : 11 lots- Vıande de boeuf : 3620 kilos- Pain: 453844 

k . (Service Exped. Fabriquea Militairea .Salipuar) J\! 363 
Viande de mouton et boeuf (Commandement l•tanbul) .1"\: 365 
Huile vaeuum : 2500 k. - Petrole : 20 bidona (Vilayet Afion) 

,,: 365 
lmpresıion et reliure des guidea telephoniques (Direction Telepho· 

nea Ankara} .,! 366 
Viand.e de •outon: 4700 kilos (Hôpital Maternit6 Aaltara) .~ 369 

Viande de mouton et d'agneau (Hôpital Veaerieane Ankara) 

•'! 369 
Fil de fer, id i'alvan•ze. id. pour ligature (ChemiH de Fer E.tat) 

x 369 
Construction trottoir grille au Koaak du Vali (Vilayet Afion) 

.~! 371 
Poile de chevre: ı315 k.- Courroie: 3750 metres (Section Com

merciale Fabriques Militairea ADkara) 11! 372 
Bois, ebarbon, id. crible (Direction Daruch,faka) .;\! 372 
Beurre fraia : 5 tonnea (Direction Darucbefaka) .:'! 372 

• Les aaterlıquea indiquent une veote par voie de ıarenebere. 

N. 8.- Lea Noı indiqueı en rej'ard deı articles aont ceux du 
journal dana lequel l'avia a paru. 


