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-

3 - Mensucat, Elbise, Kundura. Çamaşır v. s. 

da görülebilir. İsteklilerin 47 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile beraber ihale günü vaktı muayyeninde 
Fındıklıda Komutanlık ıabnalcıa komisyonuna gelmeleri. 

• • • a) Münakasaıar 

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

Kundura: 112000 ve 86000 çift. (k.z. tem. 22790 
ve 18370 L. şart. 23,80 ve 18,?8 L. (MMV) 14.7.37 11· 15 

. Gü~üşsuyu hastanesi için bin tane limon açık- ek-

Un: 67600 k. (kz. kilosu 14 kr. tem. 1025 L.) 
4 Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

sılt~e .. •l~ satmalınacaktır. İhaleıi 12 temmuz 937 paıar
tesı ~unü saat 15,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 
350 ı.~r~dır .. ~artnamesi her gün öğleden evvel komisyon 
da gorulebıhr. isteklilerin 27 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile beraber ihale günü vakti muayyeninde 
Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna ııelmeleri. 

3.7.31 ıs -
(Edirne Tuğayı) 

Arpa: 153240 ve 180960 k. (kz. kilosu 3,50 kr. 9.7.37 11·15 
tem. 402 ve 489 L .) (Edirne Tuğayı) 

Sox.an: 20520 k. (-P.ç. ek. kilosu 6 kr. tem. 92 L.) 
6 10·7-37 15 -
(Edirne Tuğayı) 

Yumurta: 25000 ad. (aç. ek. mb. tı25 L. tem.47 L 12·7·37 ı5 -
L .) (lst. Komut.) 

Limon: 10000 ad. (aç. ek mb. 350 L. tem. 27 12-7-37 15 30 

Birinci hamur kaat (32 kiloluk topu): 300 top birinci 
kiiat (22 kiloluk): 100 top birinci hamur kaat (ı8 
kiloluk): 315 top i'kinci hamur kaat (24 kilolulc, 
75 top- ikinci hamur kaat (18 kiloluk) 100 top 
renkli kaat (16 15 kiloluk) 100 top (ka. za . beher 
topu 14,40- 9,90 8,10. 8,40· 6.30 ve 5,75 Lira 
temiatn 727,24 L.) 
(lst. Belediyeai) 12· 7.37 15 -

(lıt. Komut.) Yoğurt: 100000 k. (temd.) (paz. mb. 15000 L. 28·6-37 14 30 
S - Kereste-Tahta v.s. 

l st.anbul Levazım Amirliği Satın alma Komisyonundan: 
.. idareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseaat 
ıçın alınacak olan l 00000 kilo yoğurda talip çıkmadığın
dan 28.7.37 pazartesi günü saat 14.30 da lıtanbulda 
Tophanede pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahtnin be· 
deli 15 bin liradır. İlk teminatı 1125 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

tem. 1125 L .) (Tophane Lvz.) 
Kırmızı domates: 32000 k. • patlıcan: 80000 k. -

bamya: lOOOO k .. yeşil ince biber: 1300 lc.·do\-
mahk bıber: 4000 k. - maydanos: 11500 demet 

Kuın enkaz: 1750 ton . dip çam odunu: 1750 ton 
(k.z. m.b. 43750 L. tem. 3281,25) 
(Sarıkamış Ask. Kom.) 14·7-37 10 - • • • 

(kz. mb. 6774,75 L. telll· 508.10 L.) (Tophane Lvz.) 13·7·37 15 30 

K 
·· - • 9575 k kuru kayısı: 1770 k. Uryamın 6 - Mahrukat, Bnzin, Makine yagları v. s. 

İdareleri İstanbul levazım Amirliğine bağlı müeısesat 
için 32 bin kilo kırmızı domates, 80 bin kilo patlıcan, 
10 bin kilo bamya, l300 kilo yeşil ince biber, 4 bin ki
lo dolmalık biber, l 1500 demet maydanos 13.7.37 salı 
günü saat l5,30 da Tophanede satınalma komisyonunda 
.kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 677 4 
lira 7~ kuru~tur. İlk teminatı 508 lira 10 kuruştur. Şart
namesı komısyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber teklif mektublannı ihale ıaatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

uru uzum. · eriği: 1720 k . (aç. ek. kiloıu 17,55 ve 35 kr. tem . 
240,24 L.) (lst. Belediyesi) 12-7 -37 14 

Ekmek: 50 ton. (k .z.· tem. 4 l 2 .50 L.) 

(Yüksek Mühendis Mek.) 
14·7·37 15 

Mazot: 16500 k. (aç. ek. kilosu 9 kr. tem. 111 L.) 
(Edirne Tuğayı) 8·7·37 11 -

Fırın odunu: 230000 k. (aç. ek. mb. 2944 L. 
tem. 221 L.) (lst. Komut.) 12-7 -37 16 -

Sağır eti: 193 ton (temd.) (paz. m.b ... 55970 l.. tem. 
4049 L. şart. 280) (Lüleburgaz Tum) 30-6.37 15 

Taze fasulye: 40 ton (aç. ek. m.b . 4000 L tem. 
7 - Müteferrik 

300 L.) (Kırklareli Tüm) 9 .7.37 15 -
Sığır eti: 80 ton (temd.) (k.z. k.b . 24000 L. tem. 

1800 L.) (Edremit Ask. Kom.) 15-7·37 10 -
Ekmek: 11 ton dağlıç eti: 4500 k.- süt-yoğurt, 

kaymak v.s. 6 kalem (aç. ek. tem. 91,162 ve 29 L.) 
Yumurta: ınooo ad·- limon 1500 ad. sebze ve 

meyve: 26 kalem (aç . ek. tem. 74 L.) 
Sade yağ: 1000 k.·zeytin yağı, sabun, peynir, v.s . 
5 kalem (aç. ek . tem. 64 ve 48 L ) 

Pirinç. şeker, un, makarna, reçel v.a. 25 kalem 

(aç . ek . tem. 110 L.) 
(Orman Müdürlüğü için) 

14-7·37 9.30-15.30 

2 - İntaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Muıulbeyli köyünde inşa olunacak bir 1: · 1 1 1 ı ::'i 
mek.t . işçiliQ"i {aç. ek.. kb. 828,74 L. tem. 61,70 L.) 
(Musulbeyli k.öyü ihtiyar ku•ulundan) 30-6-37 15 -

Tavukçuluk enstitüsüne aid 6 kümesin iç ve dış 
kısımları boyattırılm.ısı (Tavukçuluk. Enet. Dir .) 1·7-37 10 -

Bak.ırköyünde bağlı iki telli köy mele tamiri (aç. 
ele. ki. 1775 L. tem. 133,16 L.) (İst. Belediyesi) 12-7·37 1-i -

Sılivri kazasına bağlı Feteköy mek. taroiri {aç. ele. 
k . 1127 L. tem. 84,57 L.) tlat. Belediyesi) 12·7-37 14 -

Erat pavyonları için ahırlar inşaat. (k.z. k.b. 
128462,05 L. tem· 7673,10 L.) (MMV) 15 7-37 11 -

a) MÜNAKASALAR 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Hukuk Fakültesi Direktörlüğünden: 
Tahmini Muvakkat 

fiat Tutarı Teminat 

Cinsi En az En çok Kuruş Lira Li. Ku. 
Ekmek 35000 40000 l l 4400 330 
Et 20000 25000 37,5 9375 703 12 

Toz ıeker 3000 4000 ıs 1120 84 
Keıme şeker 1000 1500 32 480 36 
Zeytin 250 350 35 122 9 19 
Zeytin yağı ı 000 l 500 65 97 5 73 13 
Sabun 750 tOOO 45 450 33 76 

Taze meYıim sebzeleri tafsilatı şartnamesindedir. 
Ankara hukuk fakülteıi için mayıs 1938 nihayetine ka

dar alınacak olan yukarıda isimleri hizalarında mikdarı 
ve fiatlarile tutarı ve muvakkat teminatları yazılı bulu
nllln erzakın eksiltmesi 10 gün uıatılmıt olduğundan iıtek
lilerin 3-7-937 cumartesi günü aaat 12 de fakülteye mü-

racaatları. 

Yükıek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: 
Mektebin 937 mali senesi ıonuna kadar ihtiyacı olan 

50 bin kilo ekmek kapalı zarf usulile eksiltmeye konul-

muştur. 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Tümen merkez birlikleri için t 93 ton sığır eti pazar· 

Bakır kapaklı karavana (aç. e '< . beheri 675 kr. 
tem. 253,13 L.) (MMV) 10·7-37 11 -

Yanmış koyun gübreıi: 5000 k. (Tavukç. Enıt.) 1-7-37 10 -
Beyaz çul: 45450 adet (tashih) (lnh. U. Müd.) 9 .7.37 14 -

lıkln 30 6-937 saat 15 do alınacaktır. Muhammen bedeli 
Şarjörlük yaylık çelik: 4000 k. (temd.) (aç . ek. 

mb. 4000 L. tem. 300 L.) (Ank. Ask. Fabr.) 10.S-37 14 -

Çaıaa,ır yıkama makinesi: 3 ad. (temd.) (paz. 
tem. 1275 L.) (Tophane Lvz.) 2·7·37 15 -

Telfı'raf teli: 100 ton- bag- teli: 2 ton (ka. za. m.b. 
18360 L. tem. 1377 L.) (Ankara Devlet Demiryol.) 15·7-37 15,30 

Bileme makinesi: 3 adet (temdit) (paz. m. b . 8100 L. 
tem. 607,50 L. ) (inhisarlar U. Müd.) 

55970 l~r~ ilk temin.a~ı 4049 liradır. Şartnamesi 280 kuruş 
! muka~ılınde alınabı!&r·. l•!eklilerin şartnameyi sıörmek için 
\ her gun ve pazarlıga ııtırak için belli gün ve saatte te-

l 
minatları ve kanuni vesikalarile Lüleburgaz Tümen satın· 
alma komisyonda bull4nmaları. 

2.7.37 ıs -
Kamyonet (iki tonluk benzinle müteharrik 1 ad. 

(aç. ek. m.b. 2500 L.) (Pendik Belediyesi) 29·6-37 14 -
Demir tel: 140 ton (4 m m) demir tel: 10 ton (2 m m) 

(ka. ı. m.b. 30,000 L. tem. 2250 L. şart. 150 
kr.) (P.T.T. Lev. Müd.) 11-8-37 15 -

l 
Kırklareli Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı için açık eksiltme ile 04 
bin kilo taze faaulye ıahn alınacaktır. Muhammen tutarı 4000 li· 
radır. İhalesi 9-7·937 cuma ıünü saat 15 tedir. isteklilerin belli 
gün ve aaatte teminatlariyle Kırklareli Tümen aabnalma komia· 

b) Müzayedeler 
Dış lastiği: 17 ad. - i.; lastiği: ıs ad. (MMV) 28-6-37 10 -

işaretler: aç. ek. (açık e~siltme) · kz. (kapalı urf) - paz. (pazar· 
lık) - mb. (muhammen bedel) - kb. (keşif bedeli) - tem. (teminat) • 
temd. (temdit) • L. (lira) · lcr. (kuruş) • t. (ton)· k. (ki\o) - şart. 

(şartname). 

Beher kilosunun muhammen bedeli 11 kuruş olup ilk 
teminatı 412,50 liradır. Eksiltmesi l 4.7.~7 tarihine rash· 
yan çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. isteklilerin 
937 mali senesine aid ticaret odası vesikalarile 2400 sa
yılı kanunun emir ettiği diğer vesaiki havi teklif mek
tublarını muayyen ssatten bir saat evveline kadar komis
yona makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilin olunur. 

Edirne Garp Hd. Tuğay Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından: 

Muhm. İlk 
Kıtası Cinsi Mikdarı bed. temin. ihale aaatı tekli 

kilosu k. S• lira tarihi 
228 alay Mazot t6500 9 - 1 l l 8.7.37 t 1 Açık 
A.224. 228 Un 67600 1~ - t025 ,, 15 kapalı 
Alay 224 Arpa 153240 3 50 402 9.7.37 11 
Alay 228 Arpa 189960 3 50 489 ,, 15 : 

A.2l4,228 K. soğan 205~0 . 6 - 92 10.7.37 15 açık 
Yukarıda yeri ve cınsı mıkdarı, tarih ve şekli yazılı 

.maddeler münakasaya konulmuştur· Şartname ve evsaf· 
larını gormek iıteyenler t~~il günlerindera başka her gün 
komisyona müracaat edebılırler. Belli gi\n ve ıattan ev
vel mektup ve makbu~l~rı vesaikle isteklilerin komisyo
numuza müracaatları ılan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Koaisyonundan: 

~ümüısuyu hastanesi için. 25 bin tane yumurta açık 
eksıltme ile satınalınacaktır. lhaleıi t 2 temmuz 937 pa
zartesi günü saat 15 te yapılacaktır. Muhammen tutarı 
625 liradır. Şartnamesi her gün öileden evvel komisyon-

yonu batkanhtına gelmeleri. 
• • • 

9575 k. kuru üzüm, 1770 k. kuru kayıtı, ve 1720 k. 
uryanı eriği alınacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına 

2 
inşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

. Musulbeyli köyü İhtiyar kurulundan : 
Edırne Nafia müdürlügünce musaddak proje m'Jcibia

ce Musulbeyli köyünde inşa olunacak bir dershaneli mek
tebin işciliii 10-6-937 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

.. ~- - Eksiltme 30-6-937 tarihine müsadif Çarıamba 
gunu saat 15 de Edirne Maarif müdürlüğündeki encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

2 - Bu ebniyenin işciliği keıif tutarı 828 lira 7 4 
kuruı olup teminatı muvakkatası 61 lira 70 kuruştur. 

3 - Bu işe ait şartname evrakı şunlardır. 
A - Fenni şartname. 
B - Matraj defteri. 
C - Mukavele örneği. 
D - Proje 
istekliler bu evrakı maarif direktörlügünde · her ı.aman 

görebilirler. 
4 - Eksiltmeye girmek isteyenler muvakkat teminatı 

depo ederek veyahut banka mektubu ibrazı suretile aynı 
iÜnÜn ihale ıaatinden bir saat evveline kadar encümene 
vermelidirler. 

~ - Eksiltme 2400 ıayılı kanun mücibiace yapılacak 
isteklilerin bu kanunun üçüncü maddesinde w6sterilen 
vesaikten maada bu gibi itlerde taahhüde ıelibiyetdar 
olduklarına dair makamı aidesinden iı1tihaal edilmit vesaı-
kı ibraza mecburdurlar. 

6 - lnıaat bedeli hususi ıartnamedeki mali küküm• 
ler dairesinde istihkak raporu getirildikte tediye o\una-

l caktır. 



Sayfa 2 

1 - İsteklilerin bilumum vesaikle birlikte ogün saati 
muayeninde eksiltmede hazır bulunmaları lüzumu ilan o
lunur. 

Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlügünden: 
Tavukçuluk enstitüsüne aid 61 kümesin iç ve dış kı· 

sımları boy attırılacaktır. İsteklılerin 1 Temmuz 937 per
şembe günü saat onda Çankırı caddesi üzerinde bulunan 
tavukçuluk enstitüsuade toplanacak komisyona baş vur
maları· 

• • • 
Bakırköyilnde bağlı iki telli köy mektebi ve Silivri 

kazasına bağlı Feteköy mektebinin tamiri. Bak: İst· Be· 
lediyesi ilanlarına . 

3 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır.!.:.!: 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

Aşağıda çeşit ve miktarları yazılı mabeme hizalarında 
gösterilen tarihlerde satın alınmak için eksitmeye konulmuıtur. 

2 - Bunlua aid şartnameler paralı ve parasız olarak yalnız 
komisiyondan alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin şartnamede yazılı vesika 
ve teminatlı mektuplarını vaktinde komisyona teslim etmiş bu
lunmaları. 

A. Eşya cinsi Miktarı 

Kundura köselesi 76,000 kilo 
Vaketa 5,000 kilo 
Sarı vaketa 50,000 kilo 

Tahmin 
Bedeli 

121,600 lira 
10,000 lira 

100:000 lira 

hk 
Teminatı 

7330 lira 
750 lira 

6250 lira 

Yekün 231,600 i2830 
ihale tarihi 12-7-937 Pazartesi aaat 10. 

Şartname 

bedeli 
00 
00 
00 

115~ kr. 

Bu üç çefit şartnamesi bir malzeme toptan veya çeşitler ayrı 
ayrı en az fiyat teklif edene verilecektir. 

B. Başlıklı nöbetçi 
mufambası 3,000 tane 25,500 lira 1912,60 lira 128 krş. 

İhale tarihi 13 7~937 Salı saat 10 • 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Bir çiftine tahmin edilen fiatı 425 kuruş olan 112 
bin çjfi: ve aynca 86 bin çift kundura kapalı zarfla alı• 
nacaktır. 112 bin çiftin şartnamesini 2380 ve 86 bin çif
tia şartnamesi 1828 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin hergün komisyona gelmeleri. 1 12 bin çiftin 
ilk teminatı 22790 ve 86 bin çiftin ilk teminatı 18J70 
liradır. 86 bin çift ku:ıduranın ih::ılesi 14.7.37 çarşamba gü· 
nü saat 1 1 de ve t 12 bin çift kunduranın ihalesi aynı 

gilnün saat 15 dedir. 
• na 'i-G:" aw-m • c ---- =ns 

6 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~Jzerncsi 

• • • 
300 top birinci hamur kaa.t, 100 top birinci hamur kiat, 315 

top birinci kamur klat, 75 top ikinci hıtmur kaat, 100 top ilrin
ci hamur kiğıt ve 100 top renkli kaat alınacaktır. Bak: lst. Be
led. ilanlarına. 

7 
Mahrukat Benzin-Makine yağları v. s 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 
3 cü Tümen Selimiye fırını için 230 bin kilo fırın odu· 

nu açık eksiltme ile satınalınacaktır. İhalesi 12 temmuz 
937 pazartesi günü saat 16 da yapıla.caktır. Muhammen 
tutarı 2944 liradır. ~artnamesi her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 221 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile beraber ihale gt.nünde vakti 
muayyeninde Fındıklıda komutanlık satınalma komisyo
nuna gelmeleri. 

• • • 

MONAKASA GAZETESi 

minat olan 300 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyo• 
na milracaatları. 

M, M. V. Satınalma Komisyonundan: 
1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 675 kuruş olan 

5000 tane bakır kapaldı karavana açık eksiltme ile alın
acaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek 
istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 İlk teminat mikdarı 253 lira 13 kuruştur. 
4 - İhalesi 10-7-937 C. Ertesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile 
birlikte tam ihale saatından milli müdafaa vekaleti Satın 
alma komisyonuna vermeleri. -
İstdnbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Piyade atış okulu, Maltepe ve Bursa askeri liseleri 
için alınacak olan üç adet çamaşır yıkama makinesi 2-7 
937 cuma günü saat 15 de İstanbulda Tophanede satınal· 
ma komisyonunda pazarlıkla eksilsmesi yapılacaktır. İşbu 
makineler dört parçadan ibaret olmak üzere bir yıkama, 
aıkma, kl.ll'utma ve ütü makineleri olup monte v~ prova
ları dahil olmak üzere İst. için 5500, Bursa için 6000 li
ra fiat tahmin edilmi,tir. İlk teminatı 1275 liradır. Şartna· 
mesi Tophanede satınalma komisyonunda görülebilir. Her 
parça için ayrı ayrı fiat verilmesi meşruttur. isteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber belli saatte komisyona gel
meleri. 

PTT Levazım Müdürlüğünden: 
1- İdare ihtiyacı için 140 ton 4 m·ın tO ton 2 m·m 

ki cem'an 150 ton demir tel kapalı zarf usulile satın a-· 
lınacaktır . 

2- Muhamm~n bedeli 30 bin, muvakkat teminatı 2250 
lira olup eksiltmesi 11.8.37 çarşamba günü saat 15 de 
Ankarada PTT satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektubunu, ticaret odası vesikasından başka mü· 
teahhidlik vesikasını ve teklif mektubunu muhtevi kapalı 
zarflarını o gün saat 14 e kadar mezkur komisyona tev
di ey liyeceklerdir. 

4- Şartnameler, Ankarada PTT Lvz., lstaııbul Beyoğ· 
lu PTT Ayniyat şube müdürlüklerinden 150 kuruş üc 
retle verilir. 

Pendik Belediyesinden: 

Pendik belediyesince 2 tonluk benzinle müteharrik bir kam
yonet satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2500 liradır . 8.6.37 ta
rihinden 29.6.37 tarihine kadar 21 gün müddetle açık eksiltme -
ye konmuştur. İhalei katiyesi 29.6.37 aalı günü ıaat 16 da Pendik 
belediye dairuinde daimi encümen huzurunda icra edilecektir. 
Eluıiltmeye iştirak edebilmek için muhammen bedelin yüzde 7,5 
teminatı muvakkate makbuzu veya banka mektubu ibrazı mec-
buridir. Talihler ihale gün ve saatte belediye daimi encümende 
hazır bulunmaları ve fazla izahat almak iıteyenler ve şartnameyi 
ıörmek isteyenler her gün belediye reisliğine müracaat edebile· 
cekleri ilan olunur. 

* • • 
3 adet bileme makinesi alınacaktır. Bak: inhisarlar 

U. Müdür. ilanlarına, 

b) iVl Ü Z A V E D E L E A 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
17 tane dış ve 15 tane iç otomobil lastiği satılacaktır. 

liörmek isteyenler Akköprüde nakliye deposuna müracaat 
etmeleri. S1tış günü 28 Haziran 937 pazarte ·i günü saat 
10 da M. M. V. satın alma komisyonundadır. İstekliler 
muayyen gün ve saatta hazar bulunsunlar. 

Edirne Garp Hd. Tuğay S. A. K. ilanına. 
16500 k. mazot alınacaktır. Bak: Erzak autununda 

1 
İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 

8 

~iiteferrik 

Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğünden: 
Tavukçuluk enstitüsü için pazarlıkla 5 bin kilo yan

mış koyun gübresi alınacaktır. isteklilerin l Temmuz 937 
perşembe günü saat onda Çankırı caddesi üzerinde bulu· 
nan tavukçulok enstitüsünde toplanacak komisyona baş 
vurmaları. 

Askeri Pabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan: 

4000 Kilo Şarjörlük Yaylk Çelık 
Tahmin edilen bedeli 4 bin lira olan yukarıda mikda

rı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alma komisyonunca 10-8·937 sala günü saat 
1 ..ı de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname para· 
sız olarak komisyondan verilir. T~liblerin muvakkat b · 

1.- Kapalı zarfla eksiltmeye konulup isteklisi çık
madığmdan ihalesi yapılamıyan (8100) lira muhammen 
bedelli 3 adet bileme makinesi şartnamesi ve resmi mu
cibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2. - Pazarlık 2-7-1937 Cuma günü saat 15 de Kaba
taşta İnhisarlar levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3.- Yüdze 7,5 muvakkat teıııinat 607,50 liradır. 
4.- Şartnameler parasız olarak her gün İnhisarlar 

levazım ve Mübayaat şubesinden ve (M 16 - 195) sayılı. 
rt:simleri İnhisarlar Tütün Fabrikalar şubesinden alınabi
lir. 

5.- Pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin pazarlık gü
nünden 2 gün evveline kadar Hatsız tekliflerini İnhisar· 
lar Tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin 
kabulüne dair mezkur şubeden vesika almaları lazımdır. 

6. - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 gilvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen komisyona gelmeleri. İlin olunur. (~685) 598 1- 4 

26 Haziran 1937 

İS TAN BUL BELEDİYESiTLANLARI 
Mikdarı Kuruştan 

300 Top birinci hamur kiat 100X68 32 kiloluk topu 1440 
1 ()() ,, " ,, ,, ı 00 x 68 22 ,, ,, 900 

3 15 "' ,, " " 82 x 5 7 1 8 " " 8 10 
75 " ikinci ,, ,, 100X68 24 ,, 840 

100 ,, ,, ,, ,, 82 x 57 18 ,, ,, 630 
300 ,, renkli ,, " 95X63 16 15,, ,, 575 

Belediye matbaasına lüzumu olan yukarda cinsile mik
darları yazılı kiat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi levazım müdürlügünde görülebilir. Eksiltme 
12-7 ·937 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. İsteklilerin 2490 N.h kanunda yazılı vesika 
ve 727 lira 24 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 
yukarda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi Encilmene 
vermelidirler. Bu saattan sonra verilecek zarflar kabul 
olunmaz. (B.) (3698) 598 

"' . • 
Keşif bedeli ilk teminatı 

Bakırköyünde bağlı iki telli köy 
mektebinin tamiri 1775,45 133, 15 
Silivri kazasına bağlı F eteköy 
mektebinin tamiri. 1127,49 8,457 

Yukarda keşif bedelleri yazılı mektep tamirleri ayrı 

ayrı açık eksiltmeye konulmuşlardır. Keşif evrakıle ıart· 
nameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir, İstekliler 
2490 N.lı kanunda yazıh vesikadan başka bayındırlık Di· 
rektörlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile hizaların· 
da gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bera· 
ber 12-7-937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümen· 
de bulunmalıdırlar. (İ) (3699) 597 

• • • 
Hepsine 25 lira kıymet konulan Beyazıtta Camcı Ali 

mahallesinde Hatice usta sokağında 14 N.lı Hatice uıta 
mektebi ankazı satılmak üzre açık artırmaya konulmuş-
tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görillebilir. İstek· 
lilerin 187 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 12-7·937 pazartesi günü saat 14 de Daimi En· 
cümende bulunamalıdırlar · (İ) (3695) 593 

• • • Senelik 
muhammen ilk 

kiraıı teminatı 
Sirkecide Hoca paşada Ebu11uut soka-
ğında 1 3 numaralı fabrika 540 40 50 
Üsküdarda Debağlar sokağında 13 nu· 
maralı Hayrettin çavuş mektebi 30 2 25 
Arnavut köyünne Lütfiye mahallesinde 
23 47 numaralı ev 48 3 60 
Arnavut köyünde Lütfiye mahallesinde 
24 49 numaralı ev 36 2 70 
Arnavut köyünde Lütfiye mahalleıiode 
7 9 numaralı ev 60 4 50 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiralarile ilk te· 
minatları yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibare11 
938, 939, 940 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayrı 
kiraya verilmek üzre açık artırmaya konulmuşlardır. Şart
nameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hi
zalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 12-7-937 pazartesi günü saat 14 de Daimi en-
cümende bulunmaları. (B) 3697 595 

* * • 
Mikdarı Cinsi Bir kilosunun 

muhammen bedeli 
957 5 Kuru üzüm 17 kurut 
1770 ,, kayııı 55 ,, 
1720 Uryanı eriği 35 ,, 
Belediye Hastanelerile diger müeaaeaata lüzumu olan 

kuru meyva açık eksiltmeye konulmuştur. Listesile şartna
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İştekliler 2400 
N.lı kanunda yazılı vesika ve 240 lira 24 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 12-7-937 pazar· 
teıi günü saat 14 de Daimi Eacümunde bulunmalıdırlar. 

(B) (3696) 594 

Nafıa Vekaletinden: 
Beton Asfalt Kaplamalı Şose inşaatı: 

1- Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Ankara, istanbul 
yolunun 6+500 10+ 500 üncü kilometreleri ara11nda Beton 
asfalt kaplamalı şoıe inşaatı ve aair müteferik ameliyattır. 

Keşif bedeli 73048 liradır. 
2- Ekıiltme 30-6-937 tarihinde çarfanba günQ Hat 16 da 

Nafıa Vekaletinde Şose ve köprüler Reiıliti eksiltme Komiıyonu 
oda1ında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Ekıiltme şartnamesi ve buna mOteferri cliter evrak 366 
kuruş mukabilinde Şoıe ve köpriiler Reiıliğinden alınabilir. 

4- Ekıiltmeye sıirebilmelc için taliplerin 4902 lira 40 kurut· 
luk muvakkat teminat vermesi ve rHmi gazetenin 3297 aayılı 
nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vuika11 
ve asfaltlı Şose yapmış oldutuna dair resmi veaika ibraz etmeai 
lazımdır. 

lıteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı aaatten 
bir aaat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilin
de vermesi muktazidir. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

"3343,, 5ı8 4-4 
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26 Haziran 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeferi 

Kaçakçı!ık Men ve Takibi için Tiirk-Yunan 
Mukavelenamesi 

(379 nci nüshadan devam) 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Miizayedeler hakkında 

MUHTİRA --
Pazartesi 28-6·937 

Arpa (Burnava Tümeni) ,\! 374 
Süt ve yoğurt (Samsun Ask. SAK) .\~ 374 
Sap arabası (Ankara Vilay,,ti) .~! 375 

Stadyomda mermer .levhaları teıisab (Ankara Vilayeti) .Y 375 
Koyun eti 8450 k. (lzmit Tümeni) .V: 375 
Battaniye, terlik v~ bez (izmir Memleket Hast.) .'\! 378 
Mangal kömürü 3 bin kilo (izmir Meml. Has.) X 379 
Koyun eti 4 bin kilo (fzmir Memleket Hast.) .\! 379 
• Hurda malzeme 4 kalem (ist. Defter.) ,I\! 379 

Sayfa ~ 

(Suite de la '4me page) 

de chanvre : 1300 k.· Corde goudronnee 1000 k. (Chr-mins de 
Fer Etat) ~'! 372 

Tuyaux Peschel, Stahlpanzer cable caoutchoute : 9 lota (Chemins 
de Fer Etat) .\: 372 

Boeuf : 80 t. (Diviıion Tchorlou) .\~ 379 
Yoghourd : 4500 k.- Fromage : 4500 k.· Far ine macaronie ete. : 5 

Jots (Ecole Sup. rngcnieura) .\: 372 

Houille tout ·venant : 94 t .- Petrole : 6494 k. (Brigade Edirne) 
.\! 373 

Creusement caniveaux et travaux de remblaiement sur la routc rz-
mi~-~arayoulouplou (Vilayet KodjaeJi) .ı\! 378 

Provı11ona : 15 lots (Municipalitc lıtanbul) ,,; 374 
Jouets po~r les enfanto des ecolc primaires (Mun. fstanbul ,y 374 
Beurre .fraıs: 3900 et 37470 k. (Com. Ach. Milit. Tchanakkale ~~ 374 
Aub~rgınea : 50000 k. (lntendance A nkara) -'~ 375 • • 

Yükseh ikideler, kuriyelerine verecekleri hüvyet varak~ııoı.n 
bi,. eşini evvelden birbirine gönderecekler ve bunun uusulu dı
ğeri tarafından bııdirilmesi üzerine hüvyet varakasının aslını 
kuriyeye verecekİerdir, Yüksek akidlerden birinin diğer taraf 
ülkesine giren kuriyeleri, hüvyet varakasından başk~ yukar.ı~a 
2ikredılen makamların biri tarafından usulü üzere verılen ve ılı· 
şik (B) modaline uygun bir seyahat vesikasına hamil bulunacak
lardır. Umumi nakil vasıtalardan başka suratle seyahat edecek 
kuriyeler, diğeiinin ülkesinrı güneşin batmasından . evvel varmış 
olrnBSı lazımdır. Kuriyeler, yalnız yukarıda zikredılen makamlar 
tarafından usulü veçhile imzalı ve mühürlü evrak veya mazruf· 
!arın irsali için kullanılacaktır. Kuriyeler, diğer Akid Tarafın 
ülkesindeki ikametleri müddetince nezdi ne gönderdikleri maka
rnın emrinde bulunacaklar ve avdet müsaadesi vermek yalnız bu 
tnakam a aid olacaktır. Mezkür makam, ıeyahat varakasını ku· 
riyenin geldiği ve gittiği tarihi kaydederek vize edecek ti.·. . 

Yulaf 2J78 ton (Lüleburgaz Tümeni) .~; 380 
~o.tancı ılıca binasının yeniden inşaatı (Edremit Kaym.) .\~ 365 
ince yağ 13200 k. (Samsun Beled.) No. 367 
Saf kurşun 200 ton (Aık. Fabr.) No. 367 

Houılle : 15 t.· Bois : 40000 k. (Ecole Normale Edirne} X 376 
Monte-charre : 2 p. (Dir. C:en. Monopoles) No 376 
Construction l ere partie immeuble douane (D' T p b z 

gouldak) No 380 ır. rav. u · on· 

Construction pont en bois Hozkourt (Dir. T ravaux Publics Sivas) 
No 381 Panıiyon binası inşaab (Mühendiı Mekt.) No. 368 

Hüvyet varakasının Yüksek Akidlerden biri tarafından gerı 
alınnıa11 halinde, keyfiyet derhal diğer tarafa bildirilecektir. 

2 nci maddeye müteferrian: 
Anlama ve yardıın taleqleri işaretleri şu şekilde olacaktır; 
Gündüz: 

Arpa 484 ton (Burnava Tümeni) No. 368 
Su cihazı alitı J adet (Adana Beled.) No. 368 
Karfiç~ çiviRi 277000 ~· (0. DemiryoJ,) No. 368 
Kırtasıye malzemesi (lnhiı. U. Müd ) No. 370 
Kar gözlüğü 50 bin ad (MMV) No. 370 
Sade yağ 28 ton (Manisa Tümeni) No. 371 
Ekmek 20 bin kilo (Ankara lvz.) No. 371 
Kuru ot 773ton (Tophane Lvz.) No. 371 

* Les aaterisques indiquent une vente par voie de surenchcre. 

N. B.- Leı Noı indiqucs en regard des :ırticles sont ceux du 
journal danı lequeJ l'aviı a paru. 

Büyük direğe Devletin küçük bir bayrağı ve beynelmilel kod'· 
lln (A. M.) harfleri. Ticaret ve Zahire Borsası 

Gece: 
. Büyük direğe kısa mesafeli lie ışık, direğin en üstündeki ilk 
ık· 

Yulaf 698,178 k. · saman 8575,70 k. (İıt. Beled.) No. 372 
Sebze 12 kalem ( Ank. Evz.) No. 372 

25 - 6 - 1937 
1 ışık yeşil sonuncusu kırmızı. 

Hava fişekleri: 
Birer dakika fasıla ilk iki yeşil, bir kırmızı. 
Bu işaretleri alan taraf memurları aynı işaretleri tekrar ede-

tek (görüldü) cevabını vereceklerdir: , . . M 

Sicim 500 k. (İıt. PTT Dir.) No. 372 
Şabo döfren 30bin k. (D Demiryol.) No. 372 
Bir motör kiralanması (6 ay müd.) <izmir Ask. SAK) No. 373 
Linyit kömürü (Edirne Garp Hd. Taburu) No. 373 

MADDE 

Afyon Ankarada 15 kanunusani 937 tarıhınde ıkı nuıha olarak ya
lldı. 

Numan Menemencioğlu Raphael 

Demi?' kapıları inşaatı (Ank. Vilay.) No. 373 

Çorum mekt. tamiratı ve su ve elektrik tesisatı (Çorum Nafıa 
Müd.) No. 374 

: ince t. 

" : kaba 
Araşit yağı 

A- Modeli 
Fotoğraf 

Merkez makamının mühürü 
Kuriyc hüvyet varakuı 

Eczayı tıbbiye 97 kalem (Ereğli Hvz. Sağlık Müd.) .\; 374 
Nöbetçi muşambaları: 1340 ad. (MMV) No. 382 
Tereya~ı, vejetalin, pirinç, mercimek, nişasta v. s. (fst. Vakf. 

Oir.) No. 382 

Arpa 

• 
Badem 

" 

: yemJik çuvalla 
: Anadolu 
: kabuklu 
: iç 

Kaçakçılığın Men ve Takib, hakkındaki Türk· Yunan l\fuka· 
elesinin 1 inci muddesine uygun olarak Bay • · • · · · · • 
•irn) (ıoyadı) verildi. 

• Spor otomobili: 1 ad. iç ve dış lastiği: B ad. (fzmir Defterdar.) 
No. 382 

Benzin: 1500 k. (fst. PTT Dir.) No. 383 
" Demir: 17000 k. (f st. Beled.) No. 383 

Buj'day 

" 
" 

: Ekı. yumuşak 
: yumuıak 
: ekı. ıert 

{yer) . .. ••. (tarih) . •. , 

SsJıibinin imzası İmza 
B- Modeli 
Seyahat varakası 

Hususi vazife ile (gideceği makamın ismi ve yeri) nezdine 
trnekte olan ve .... numaralı hüvyet varakaaile mazrufu himil 
an kurjye • . . • (isim) 
emuriyet) e verildi. 

Sürkiye Cumhuriyeti veya Yuuan Kraliyeti mülki ve askeri 
rnurlarile (Türkiye Cümhuriyeti veya Yunan Kıraliyeti) askeri 
mülki memurlarından kendisine ihtiyaç halinde yardımda bu· 

ınulmuı riea olunur. 

(yer) (tarih) Makamın imzası ve mühürü 

(Devamı var) 

is tan bu 1 Borsası 
25 - 6-1937 

Paralar 

S Alıt 
terfin () 627, 

}:' olar 123, _ 
~ansız Fr. l IO,

lıret e ı ı20, 
e cilca F 80,-J) r. 

1 rahmi 19 

l•\'eçre Fr. 568, 
•\'a 

t:-ıor· 20,-
Ç ırı 63 -
.._:k kronu 10:
P.ta~turya Si. 20,-

Zloti 25, 
~etıaii 20, -
e\' 21,-

bitıar 14,-
tıbıe 52,-
\' 30,-

l'u:~ kuronu 30, 
ıırık •ltanı 1051-

llot Oı.254,-

Satıf 
627, 
126,- · 
113,-
125 -
84,-
2.3,-

576,-
23,-
66, -
75, -
2.3,-
28,-
23,-
24,-
14, -
52, -
32,-

-32,-
1052,-
255,-

Çekler 

London 
Nev York 
Paris 
Milin o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşt 

Bükr•t 
Belgrad 
Yokobama 
Moıkova 

Stokholm 

Aht Satıt 
625,50 626, 

0.7880 0,7860 
17,6864 17,6725 
14,9640 14,955 
4,6782 4,675 

87,37 87,30 
3,45 3,4466 

63,9488 63,8975 
1,4325 l,43IO 

22,5610 22,5430 
4,2062 4,2025 

13,9088 13,8975 
1,9636 1,9625 
4,1566 4,1534 
3,981 o 3,9775 

I07,4340 107,3482 
34,5325 34,505 

2,7464 2,7443 
24,04 24,06 
3,IO 3,0982 

s ,_. ~~-~-~-~-;.?:"!-~-.. "'-~-+'·•-=-!--~'.4-~~-.::EJ~l4-~-~~~!a~::i!E: 

1\ ayfiyede ucuz satılık köşk 
1

~11to f d b' il~ d· Prakta istasyona 5, tramvaya 10 dakika mesa e e, ır 

Veliefendi koşu yerinde tamirat (İıt. Beled.) No. 383 
Beyoğlu haat. dıvarlarının tamiri - bele:Hye matbaasında taıııirat 

Koy un ve sığır eti: 1200 k. ve 5 ton (İst. Komut.) No. 3Ba 

Salı 29-6-1937 

Vagon yedek parçaları (O. Demiryolları) No. 346 
• Neftsendikat şirketine ait Umuryerinde bulunan fabrika, ben· 

zin deposu, tank, v. s. (İst. Beled.) No. 355 
Kırtasiye levazımatı (İnhis. U. Müd.) No. 370 
Arpa: 375 ton (Bornova Tümeni) No. 371 
Koyun eti: 6000 k. (Ankara Lvz.) No. 372 
Sönmemiş kireç (D. Demiryol.) No. 372 
Hayvan pazarı intaatı (Afyonkarahisar Beled.) No. 372 
Koyun eti: 12 ton • sığır eti 80 tt'n (Çorlu Ask SAK) No. 372 
Mangal kömürü ve odun (Edirn Tuğayı) No. 373 
Süt şişesi: 2000 ad. (ist. Beled.) No. 374 
Kuru soğan ve patates (Vize Tümeni) No. 374 
Sungurluda 5 •ınıfh okulu ikmali inşaatı (1 ci k111m) (Çorum 

Nafıa Müd.) 

Mazut: 6000 k. - makine yağı: 4000 k. - benzin: 2000 k. - gaz 
yağı: 450 k. (Tire Beled .) 

*Tütün: 1280 k. (fzmir İnhiı. Müd.) No. 379 
Koyun eti: 200 ton (Ankara Lvz.) No. 380 
Şeker, sabun. peynir, soda, uman, arpa v. ı. (ist. Vakf. Dir.) 

No. 3'i2 

Çarıamba 30 6· 1937 

Kırtuiye levazımat. (İnhiı. U. MQd.) No. 370 
Sadeyağı: 37470 k. (Çanakkale Mst. Mvk. SAK) No. 370 
İıt. • Ank. yolu ara11nda asfalt yolu intaatı (Nafıa Vek.) No. 371 
Musluk: 21 kalem - civata: 5315 k. demir rondela: 100 k. - de-

mir ıaç: 500 ad. - dökümhane kumu: 440 ton • kendir ipi: 
1300 k. - katranlı ip: 1000 k. (D. D. Yolla~ı) No. 372 

Pestel ve Stlopenzer booruler ı v. ı. : 9 kalem (D. D. Yol.) No. 372 
SıA"ır eti: 80 ton (Çorlu Tümeni) No. 372 
YoA-urt: 4500 k. - peynir: 4500 k. - un, makarna v. s.: 5 kalem 

(Mühend. Mekt. Dir.) No. 372 
Tuvenan kömürü: 94 ton • gaz yatı: 6494 k. (Edirne Tutayı) 

No. 373 

İzmir·Karayakuplu yolu arasında toprak tesviyesi v. ı. intaatı 
(Kocaeli Viliyeti) No. 372 

Erzak: 15 kalem (iıt. Beled.) No. 374 
ilk okulları çocukları için oyuncak (fıt. Beled.) No. 374 
Sadc- Y•tı: 3900 ve 37470 k. (Çanakkalft Aık. SAK) No. 374 
Patlıcan: 50000 k. (Ank. Lvz.) No. 375 
Kömür: 15 ton - odun: 40000 k. (Edirne Mual. Mek.) No. 376 
Yük aaamörü: 2 ad. (İnh. U. Müd.) No. 378 
Gümrük bina11 intaatı (1 ci kıaım) (Zoni'uldak Nafıa Müd.) 

No. 380 

" 
" 
" 
n 

Bulsıur 

Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

" . ,, 
ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kut yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 
Pamuk 

: sert 
. ıümter 
: kızılca 
: mahlut 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç ıivri 
: kabuklu 

: tohumu 
: yatı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: iıp. tohumu 

Pamuk yatı : 
,, tohumu: 

Peynir beyaz: tam yaA'lı 
,, ,, : yarım yağlı 
• ,, : yağıız 

Peynir kaşu : yağh 

" " : yağsız 
Razmol 

Su1am : yeni mahıul 
,, yağı 

Tiftik : oğlak 

" ,, 

" Un 
,, 
,, 
n 

Yapak 
,, 

" 
" Yulaf 

Zeytin yağı 

,, " 
,, " 

: ana mal 
: deri 
: kaba 
: ekstra ekıtra 

ekstra 
1 inci yumutak 

,, sert 
Anadolu 

,, tabak 
: Trakya kırkım 

,, tabak 

ekıtra 

yemeklik 
: ıabunluk 

h_çtsj ~tıUın bahçe dahilinde muhtelif meyva ağ-açları, _bat v~ 
1 ~ Ostan kuyusunu tavuk yetiştirmek için asri kumeslerı 
~ ,ıi;•t~dalı şehir suyu konforlu (elektrik, havaguı, bir köşk 

Bozkurt ahşap köprüsü intaatı (Sıvat Nafıa Müd.) N o. 381 DIŞ FİATLAR 

k QarQı ka ve acele satılacaktır. . 
~~'ııd e ve gezmek istiyenler Kızıltoprakta Haci Kamil efendı 0

Wiııc1: 2
3 numaradil Doktor Bay Cemala, pazarlık içinde Ka

' llıUr ' Bahariye caddesinde. Çanakkale soka~ında 34 numa-
•caat, Telefon: 44800 Bay Hamit Evsen. 

- -

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiı : "No.,, itareti ilinı havi i'a:ıetemizin •ayısını rösterir. 

imtiyaz sahibi ve .JAZI itleri 
Direktörü: larnaiJ Girit Bualdıiı yer: ARTUN Baaımevi 

Galata Billur sokak No. 10 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 

,, Vinipek 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten t. ,, Nominal 
Fındık G. Hamburg ,, 

" K " 

ithalat ihracat 

Ton Ton 

480 

30 

15 

15 

10 

5 

35 

63 

41 47 

46 

SATIŞLAR 

Asgari 1 Azami 
Kilo au Kilosu 

Kr. Pıı . 1 Kr. Pa, 

3 33 

5 30 

5 15 

8 6 

8 25 

25 

40 

55 

6 25 

27 20 

53 

K.S. 

6 03 
5 30 
5 90 
5 10 
3 56 
7 94 

94 59 
9.ı 59 
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Deuxieme Annee - No. 384 SAMED! 

•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptro. 450 
850 

1500 

MUNAKASA 
Etranırer : 12 aoiı Ptn. 2700 GAZETESİ 

-Le No. Ptn. 5 
Pour la Publlcite ı'adreuer 

ıl l' Adminiıtration 
jouroal Quotidien des Adjudicatioııı 

Tableau 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

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

Ouvraıre pour la construct~on de l'ecole (d'une 
clısae) a Mousoulbeylceuy 

Crepissaıre a 6 poulaillen. 
Reparation de l'eco!e preı de Bakirlceuy 

Reparation de l'ecole de Silivri 
Construction l curies pour leı pavillons militaires 

Habillement- Cbaussures - Tissus- Cuirs. 

Chauısures: 112000et86000paires: (cah . eh . L. 23,8 
et 18,28) 

Comltustible Car'9urant-Huiles 

Mazout: 16500 le. 
Bois pour four: 230000 k. 

Proviıiona 

Yorhourt : 100000 kilos (aj .). 
Pain: llt.- Darhlitch: 4,5 t.- Lait, yoghourt, ereme 

ete. oeuls : 10000 p.- Legumes, fruitı : 26 lots 
Bcurre 1 tonne- Huile d'olive, savon et autres 
proviaione : 30 lolı 

Haricots vertı : 40 tonnes 

Synoptique des Adjudications 
Mode 

d'adjudicat . 

Publique 

Publique 

" Pli cach. 

Pli cach. 

Publique 

• 

Gre a gre 
Publique 

" Pli cach. 

Prix 
eotimatif 

828 74 

1775 -

1127 -
12846" 05 

P. 9 le k. 
2944 -

15000 -

4000 
24000 

Caution. 
Proviıoire 

61 70 

133 16 

84 57 
7673 10 

22790-
18370 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Charıres 

Maire de Mousoulbeykeuy 

Dir. lnsfüut Volailles a Tcbanlciri 
{ Com . Perm. Munioipalite lstanbul 

Dir. Econom. " " 
idem 

Com. Aoh . Min . Def. Nat. Ankara 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

111 -
221 -

Com. Acı.. Brirade Edirne 

1125 -
501 -

300 
1800 

" " 
Comm . let. Findikli 

Coıa. Ach. lntend. lstanbul Tophane 
Direction F orets lstanbul 

Com. Ach. Division Kırklareli 

Com. Ach. Mılitaire Edremit 

Jours 

30 6-37 

1-7 37 
12-7-37 

12-7-37 
• 5 7-37 

14-7-37 

8-7-37 
12-7-37 

28·6-37 
14-7-37 

9-7-37 
15-7-37 Viande de booul : 80 tonnes (aj ). 

Pain : 50 tonnes 
" 

412 50 Com. Ach.Ec.Super. lııgenieurs G.souyou 14-7-37 
Boeuf : 193 tonnes (aj.) (cab. eh . P. 280). 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

Papier blanc lere pile : 300 p .- ld. : 100 p.- ld. : 
315 p - Papier 2eme p.ite: 75 p.- ld. : 100 p.
Papier en couleur : 100 pieces. 

Beia de Conatruction 
Plancbeı, Poteaux ete. 

Bois de sapin sec : 3500 tonne• 

Diven 

Acier a resıort et charreur: 4000 k. (aj .) 
Chaudrons en cuivre (avec couvercle): 500 p. 
Machineı lessives: 3 p . (aj.) 
Toile blanche en laine: 45450 p . (reci .) 
Fumier de mouton: 5000 k. 
Machines pour airuiıer : 3 pieces (aj .). 
Fil telerraphique : 100 tonncs Fıl de ligature : 

2 tonnea 
Fil de fer : 140 tonneı (4m/m)- ld. : 10 tonnes 

(2 m aı). 
Camionnetle (moteur benzine) et da 2 tonnes): 1 p. 

B) Adjudications a la sureııchere 
Chambre a air: 15 p . pneua: 17 p. 

G ·e it. ırre 55970 - 4049 -

Pli cacb L. 14,40-9,90 - 727 24 
8, 10 8 ,40 6,30 et 5,75 

Pli cach. 43750 - 3281 25 

Publique 4000 - 300 
Publ ique P. 675 lap. 253 13 
Gre a gre 1275 -

Gre a ırre 

" 
8100 - 607 50 

Ph cach . 18360 -- 1377 -

" 
30000 - 2250 

Publique 2500 -

Com. Ach. Oivision Luh~bourgaz 

Com. Perm. Municip,.lite lstınbul 
Dır . Econom . n n 

• 

Com. Ach. Militaire Sarikamiche 

• 

Dir. G. Fabriques Militaires Ankara 
Com . Ach. Min. Del. Nat. Ankara 
Com Ach. latend. lot. Tophane . 
Dir. General Moaopoles Kabatache 
Dir. lnstitut Volailles a Tchanlciri 
Com. Ach. Econom. Monopoleı K.tacbe 

j Adm. Gen. Ch Fer itat Ankara 
Dep. Exped. Haydarpacha Ankara 

Dir. Econom PTT. Ankara et Beyoghlou 

Muniçipalite Pendik 

Com. Ach. \lin. Def. Nat. Ankara. 

POUR VOS TRADUCTIONS 

30-6-37 

12-7-37 

14-7-37 

10-8-37 
10-7-37 
2-7-37 
9-7-37 
1 7-37 
2-7-37 

15-7-37 

11-8-37 

29-6-37 

28-6-37 

De toute nature En toutes langues 
A dressez-v ous sans hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
T raduction Juridique, Technique, Financiere, Commerciale ete. 

Specialite : Traduction de cahiers des charges 

Execution rapide et soignee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de ·' MÜNAKASA GAZETESi '' 

B reau de Traduction '' DEVRiM " 

P.eure 

15 

10 
14 

14 
11 -

11 -

11 -
16 -

14 30 
14 30 

15 -
10 -
15 
15 -

15 -

10 -

14 
11 
15 
14 
10 
15 

15 30 

15 

16 

10 

26 JUIN 1937 

ADMINISTRA
0

1 IUl'l 

Yoırhourtchou H• n 
lcr Etaıre, N. 3-4 

Galata, Percbembe Bazar 

T elepbone: 49442 

Boite Pootale N. 1261 

AdreSH Teleırraphique: 

lıtanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troia jours suivants) 

Lundi 28 Juin 1937 

Reparation des thermes iı Bostandji (Comm. Edremit) .\; 365 
Huile legere : 13200 k. (Municipalite Samıoun) .\~ 367 
Plomb pur : 200 ton ne• (F abriqueı Militaires) .\; 367 
Construction d-un immeuble pour penıion (Ecole Super. Inrenieurs) 

.\; 368 
Avoine : 484 t . (Division Burnava) .\~ 368 
Filtre pour labrique de glace (Munioipalite Adana) .\ '. 368 
Pelits clouı : 27700 k. (Chemins de Fer Etat) ,\; 368 
Articles de papeterie : (Dir. G i n. Monopoles) .\; 370 
Lunettes pour neige : 50000 p . (Min . Def. Hationale) .\; 370 
Beurre frais : 28 t. (Diviıion Manissa) .Y 371 
Pain : 20000 lcilos (lntendance Ankara) .\; 371 
Foin sec : 773 tonnes (Intend . Tophane) .\: 371 
Ürge : 698178 kiloı 857570 le. (Municipalite Iıtanbul) .\; 372 
Legumes : 12 lotı (lntendance Ankara) .\\ 372 
Films: 500 kiloı (Dir. PTT. lst.) 
Sabots de frein : 30000 le. (Chemins de Fer Etat) .\; 372 
Location d'un moteur (pendant 6 mois) (Com. Ach. Militaire lzaıİ' 

373 
Charbon lıgnite (Brigade Edirne) No 373 
Construction porte en fer au Stadium (Vilayet Ankara) No 373 
Achev. de la construction de l'ecole de Tchoroum et inıtallatio' 

electrique et d'eau (Dir. Trav . Publicı Tchoroum) No 374 
Produits pharmaceutiqueı : 97 lots (Bassin Houiller Ererhli) N. 3~ 
Orge (Division Burnava) No 374 
Lait et yoghourt (Com. Ach . Militaire Samıoun) No 374 
Charruea (sap arabasi) (Vilayet Ankara) No 375 
Pose des tableaux en marlde au Stadium) (Vilayet Ankara) N. f 
Viande de mouton : 8450 k. (Di vision lzmidt) No 375 
Couvertureı en laine pantoufles et toileı (Hôpital Regional lzııı' 

No 378 
Charbon de bois : 3000 k. (Hôpital Regional lzmir) No 379 
Viande de mouton : 4000 k. " " " No 379 
• Articleı ho s d'usare : 4 lotı (Dir. Biens Nationaux) No 379 
Foin : 2078 tonneı (Division Lulebourru) No 380 
"Cireı. pour sentinelles 1340 p . (Mın. Del. Nat.) .\; 382 
Beurre, veıretaline. rombos, riz, lentille, amidon ete. (Dir. Vako' 

lıtanbul) .\; 382 
• Auto Sport : 1 p.- Chambre a air et pneuo : 8 p. (Dir. Bi' 

Nat. lzmir) .\l 382 
Benzine : 1500 k. (Dir. PTT. Vilayet lst.) .\~ 382 
Reparation sur le terrain de courses de Veli efendi (Mun. lstıO" 

.\\ 383 
Reporation mur hôpital Beyorhlou (Mun. lstanbul) .\\ 383 
Reparation a l'imprimerie Municipale- Construction toit au-<l; 

fontaine Azapkapou (Municipalite lstanbul) • : 383 
Boeuf : 5 tonnes- Mouton : 1200 k. (Comm. lstanbul) 383 
• Fer : l7000 le. (\.tun. lstanbul) .\\ 383 
Planches ; 40 p. (Mun. lıtanbul) .\ ; 383 

Mardi 29 Juin 1937 

Pieces de rechange pour wagonı (Claemins de Fer Etat) ,\: . 
• Fabrique r~oervoirı et outilla~e de la SAT. neltsanayi (ı 

mouryeri) (Municipalite lstanbul) ,\; 355 
Caruetı, claıseura, gommea, crayons, encre ete. (Dir. Gen. 

poleı) .Y• 370 
Avoine : 375 t. (Cooı. Ach. Mılitaire Bornova) .\; 371 
Viande de mouton : 6000 le. (lntendance Ankara) .\! 372 
Chaux vive (Cheminı de Fer Etat) .\\ 372 
Conatruction d'ua loca! pour le marche aux bôteo (Muııi 

Ali onkarahissar) ,\; 372 
Viande de mouton : 12 t. - Viande de boeul : 80 t. (CtA 

mee Tchorlou) .1\! 372 
Charbun de bois et bois (Divisioa Edirne) .\\ '73 
Bouteilleı de lait : 2000 pieces (Municipalite lıtanbul) _:ı; '' 
Üignons seca et pommes de terre (Division Vize) .\; 374 
Construction ecole 5 claues a Sunrourlou (liıre partie) (')/ 

Travaux Publicı Tchoroum) ,\; 375 
Mazout : 6! 00 k.- Huilo pou• maohine : 4000 le.- ôenzi01 

k.- Petrole : 450 k. (Municipalıte Tire) ,\! 375 
• Tabacs : 1280 k. (MonopolH lzmir) ,\; 379 1 

Viande de mouton : 200 tonneo ilntendance Ankara) .\; 3fl' 
Sucre, ıavon, fromare, ıon, ıoda, paille et loin (Dir. Vak 

.\; 382 

Mercredi 30 Juin 1937 

Articles de papeterie (Dir. Gen. Monopolca) .\; 379 
0 

Beurre fuiı : 37470 k. (Place Forte Tchanakkale) _:ı; 37 
Construction de chauısee en aaphalte et beton ıur rout• 

(Min. Trav. Publicı) ,\; 371 
Robineta en laiton : 21 lotı- Boulons: 5315 k.- RoO 

1 
k.- Plaques de !er : 500 p.- Sable de fonderie : 440 

(Lire la suite en 3me pare) 

• 


