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Ec-nehı meınl~kt"tler ıçın 
12 aylığı 2700 

Sayı'>ı S kurus 
Resmi makbuz bedeli olınn· 
yan tediyat ruak\>ul değildir 

BU GONKU 

Mün~kasaıar ve Müzayedeler . 
LiSTESi 

a) Münakasalar 

1- Erzak, Zahire, Et, Sebze v~_:: 

2 

Yoğurt: 45000 k.· süt: 45625 k.· (lst. Komut) 
17·;;~;_3~ •1

1
;·

30 

Sığır eti: 325 ton (Ankara Levazım 18 5-37 15 
Koyun eti: 200 ton (Ankara Levazım) 
Süt: 150 k.· yoğurd: 1000 k.- ıspanak: 12500 k. 7 5-37 14-15 

(Vize Askeri Komutanlığı) 
Sakız kabağı: 20,000 k. çalı fasulya: 15.000 k. 19-5-37 15 

(lst:ınhul Komutanlığı) 6 
Tavuk: 3650 tane piiiç: 1825 t. tl<:t Komut) 17-5-37 1 --
Yerli toz şekeri: :30.000 k. (Ankara Levazım) 17-S-37 11 

ı T 
. t Nafia i.:leri Malzeme, Harita 

nşaat, amıra , "' _ , -

Çorum hast. pavyon 2emin katının inşaatı Ço· 12-5-37 14 ~ 
rum Nafıa Müdürlüğu) " " 

Sinop-Ayancık üzer. karasu beto_nar.me kopnı 17 5-37 16 -
sü inşaatı (tcmdid) (Nah3 Ve~aletı) 28-S-37 16 -

Pazar yeri inşası (Polatlı B_eledıyesı) ki k 
, k d demır kapı parma ı 1 omtom so · · uvar, . 6-S-37 15 

v.s. inşaatı lstanbul Telefon Oırek.)f M"d ) 3-5-37 lS 
• • t (lst Na ıa u • • 

Haydarpaşa hast. ga~a] ınşaa 1
' d) (Sıvns Bayınd . Dir.) Bir ay 

Koyulhisarda mektep ınşaatı (tem · .. n Bel ) 15-5-37 10 
Gönen kasa asının halı hazır haritaları lGo~~ . . 

· b' t:ımırı t1 op-
Sirkecide muayene heyetı ınaııının 4-5-37 1 ,30 

hane Leva7.ım) ( d' d) 
Ortaköy kömür deposu ~ıhtımın tamiri teın ı 10·5-37 lS 

(Demiryollıırı lşletmesı) • . 
l k 1 le hela tamı· 

Telıraf muhabere sa onu apı ar• ' 7 5-37 14 
ratı (İst.anbvl PTT Müdürlü~ü) 7-5-37 11 

Ankara Şchitlig-inde asfalt yol. (MMV) d R) 5 5 7 18 
Haymanada kaplıca tamiri (Haymana Be~e · · - :·) 15 Kırıkkalede kablo kanalları inşası (~sk~rı Fab.) 

11:~~; lS 30 
Adi kaldırım inşası (Ankara Beledıyesı) 4 ' 
Karaağaç müess.de tamirat tlst . Belediyesi) 18-5-37 1 -

3 - haçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levallm 

Hamızı kibrit: 14SO k. {lst. PTT Müdürlüğü) 17-5-37 14 3 ) 

4 Elcktrik·Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
-- - d 14-5-37 10.30 

Su depoları elektrik tesisatı (Adkara Bele .) 
O (MMV 17-5-37 l l 

Sahra pili: 500 tane J 

5 - Mensucat, Elbise, K uodura, Çamaşır v .ı. 

Kitap kaplı~ı bez: 300 ı m. (Devlet Basımevi Dir.) 19-S-37 15-

Serpüş caket pantalon, kundura: 150 şer tane .. 
' ' 15 gun 

(Araç Kaymakamlıg-ı) 7 10 30 
Elbise: 75 takım· tulum: 61 (Ankara Belcd ) 14-5-3 . 

B 1 . ') 14-5-37 10.30 
Elbise: 85 takım (Ankara e e ıyesı 

6 - Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v.s. 

d 1 • 84 rça (temd.) (Orman 
Koltuk ve san aya. pa 17-S·37 lS -

Amenajman Grubu) 

Matbaa J!leri • Kırtasiye • yazı hane Lev~~-
3-6-37 14.30 

7 

20 cilt eserin baskıiı (lıtanbul Genel Dir.) 

e - Nakliyat· Boşaltma - . Yükletme Y. s. - -

- B'I 'kt 10000 ton maden kömürünün tahmil ı ecı e · . ) 25 5.37 ıs 
ve tahliye iıi (Devlet Demıryolları . idaresi 12-S·37 14 

43000 t. tuzun nakliyesi (teaıd.) (lnhıs. ) 

9 Kereste - Tahta v • 1 • 

Kontrıplak: 650 ad. (Devlet Oemiryolları) 

10 Mahrukat,__!3enıin, Makine yagları 

il Alman maden kömürü: 50.000 ton (krible) 

(Devlet Demiryolları) 

10-5-37 10 

v. n. 

17-.5-37 lS.30 

11- Müteferrik 
dan sarfı nazar 

500 k. tarlar 3 baakülin alınamasın _ -
edilmiştir .. (lstanbul Komutan~·~~) " ") 17-5-37 14 

ince sicim: 600 k. (lst. PTT Mudur:ur ld) 17-6-37 lS -
Santrifiy tulumba ve motörü: 2 ad. l n ask r.k 
Harman arahas• için bilyalı lastikli te er 

1 

1200 ad. {inhisarlar İdaresi) l 1d ) 
2 d (t d ) ( nhıs. ar. 

Elevatörlü .araba: a . em · . ') 
Hortum (çelik veya lastik) (lst. Beles;yesı 
Otomobil malzemesi: 51 kalem (MM 

31- 5-37 lS -
14-5-37 15 -
17-5-37 14 -
10-5-37 11 -

. b k siyah saç v.s. 
Lama, köıebent, demır çu u ' 18-5-37 , 10.30 

(Ankara Belediyesi) 

PAZARTESİ 

•• 

.GAZETESi 
Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

•• 
a) M NA K A A 

1 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Vize Askeri Satınalma Komisyönundan: 

1- Eksiltmede olan işier: Demirköyün 150 kilo südü 
ve 1000 kilo yoğurdu, Vizenin 12500 kilo ıspanağı. 

2 İhalesi açık eksiltme ile Vizede yapılacaktır. 
3 - Süt ve yoğurdun tutarı 400, ıspanağın 688 liradır. 
4- Süt, yo gurdun ilk teminatı 31, ıspanağın 52 liradır. 
5 - Üçüncü ihalesi de 7 Mayıs 937 c~ma günü nat 

14, 5de yapılacaktır. 
6 Şartnameler hergüıı arzu edenler Vize Satınalma 

komisyonunda gösterilmektedir. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Ankara Garnizon birlik1eri için 200,000 kilo koyun 

etinin 18 Mayıs 937 sah günü saat 15 te kapalı 7.arfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Koyun etinin tutarı 70,000 liradır. 
İlk teminatı 4750 liradır. Şartnamesi 350 kurus mulrnbi 
linde komisyondan verilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 cü 
maddelerindeki vesika ve teminat mektupları:.ı yazılı giin 
ve saatten bir bir saat evveline kadar Ankarada leva
zim amirliği snhnalma komisyoımna vermeleri. 

* ... . 
Ankara garnizon birlikleri için 325 bin kilo sığır eti-

nin 17.5.37 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Sığır etinin tutarı 81 .250 lira olup 
ilk teminatı 5312 lira 50 kuruştur Şartnamesi 406 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. İsteklilerin kanunun 2, 
3 üncü maddelerindeki vesika ve teminat mektublarım 
havi teklif mektublnrını yauh gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Ankarada levazım amirl'ği satınalma ko· 

misyonuna vermeleri. 
• • • 

1-Ankara garnizonu birlikleri için 30000 kilo yerli toz şeke· 
rin kapalı zarfla .!ksiltmesi 17 mayıs 937 pazartesi &"Ünü saat 1 ! 

de yapılacaktır. 
2-Şekerin tutarı 8400 lira olu?. ~-~vakkat teminatı 630 liradır 

Ş t amesi komisyond parasız gorulur. ar n • . 1. . 1 3 İsteklilerin Ankara Levazım amır ığı satına ma komisyonu· 

na gelmeleri. 
İstanbul Komutanlığı Sahnalma Komisyonundan: 

Haydarpaşa hastahanesi için 45000 kilo yoğurt kapal, 
zarfla alınacaktır. İhalesi 17.5.37 pazartesi günü saat 15 
de yapılacaktır. Muhammen tutarı 8100 liradır. Şartna
mesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. ilk 
teminatı 608 liradır. • • • 

Haydarpaşa hastahanesi için 45625 kilo süt kapalı 
zarfla satın alınacaktır. ihalesi 17.5 37 cuma gunu sa.at 
t 5,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 5475 liradır. Ilk 

teminatı 41 l lıradır. • • • 
iıtanl ul komutanlığı birlikleri için 20000 kilo sakız ~abağı ile 

15000 kilo çah faaulycsi açık eksilt"ııe ile alınacaktır. ihalesi 19 
mayıs 937 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. Kabağın 600 
liradan ve çalıfasulyenin 937 lira 50 kuruştan tutarları mecmuu 
1537 lira 50 kuruştur. ilk teminatı 116 liradır . 

• ... . 
Haydarpaşa haatahanesi içi~ 3650 tavuk ve 1825 piHç açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. ihalesi 17.5.37 pazartesi gilnü saat 
16 da yapılacaktır. Tavutun 2190 lira ve pilicin 730 lira ki, mec· 

muu tutarları 2920 liradır. İlk teminatı 219 liradır. 

İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

2 
Çorum Nafıa Direktörlüğünden: 

1- Eksiltmeye konan iş Çorum hastanesinde yapılacak pav· 
yonun zemin katının inşaatına dairdir. 

Bu i'in bedeli keşfi 14607 lira 51 kuruştur. 6500 lirası 31 Ma
yıs tarihine kadar müteahhidin ihzar edec:eii malzemeyi inşaiye 
veya bu nisbette yapacağı işe mukı..bil 936 .• bütçcsitıd~n tediye 
edilecektir. Mütebaki kısmı ise 937 bütçeıinin tasdik ve vürudun· 

dı.ı ödenecektir. 
İstenilen evrak Çorum Vilayeti Daimi Encümen dairesinde 

görülebilir. 
2 - Eksiltme 1937 Mayısının 12 ci çarşamba günü saat 14de 

Çorum Vilayeti Encümeni Daiııri Riyuet odasında yapılacaktır. 

3 

• 

{DAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

it.AN ŞARTLARI 
ld rehanemizde görüşülur 

Telegr.: lat. MÜNAKASA 
Tei~fon: 49-142 

Posta kutusu N. 1261 

3- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
4- Eksiltmeye girebilmek için istekli l 096 lira muvakkat te· 

minnt vermesi ve bundan başka aşağıdaki evraktan haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

Ticaret odasından kayıtlı olduğuna dair vesika, işi yapabile
ceğine dair Nafıa vekaletinin ehliyetnamesi. 

Polatlı Belediye Riyasetinden: 
1-7713 lira 97 kuru' bedelı keşifli pazar yeri inşnsı 1·5-H37 

tarihinder. itibaren 28 gün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 
2-Mevcud proje, keşifname ve şartnameyi görmek istiyenlcr 

her gün meaai saatlerinde Polatlı Belediye Daireıinde görülebilir. 
3-Münakasaya gireceklerin bu gibi işleri başarmış veya ba

şarabileceklerine dair ellerinde sahibi salahiyet makamında tas· 
dikli vesikaları bulunması farlbr. 

4-İhale 28-5--937 cuma günü saat tam 16 dadır. 
5-lsteklilerin 578 lira 55 kuruş muvakkat teminat akçelerile 

birlikte tayin olunan gün ve .aatte Polatlı belediyesi Daimi En
cümenine gelmeleri ilan olunur. ---

MMV Satmalma Komisyonundan: 
Asfalt yol: Ankara şehitliği içinde asfalt yol yapısı puarlığa 

konmuştur. Keşif tutarı: 2374 lira 50 kuruştur. Keşif ve şartna
m si parası ile inşaat şubesinden alınacaktır · İhalesi: 7 mayıs 
037 cuma ııünü saat on birdedir. İlk teminatı; 178 liradır· 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Sirkeci Demirkapıda Vekalet muayene hf'yeti binn11nın ta

mıı ı 4 mayıs 937 sah günü saat 14,30 da Tophanede sahnalma 
komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli 198 
lira 8 kuruştur. Teminatı 29 lira 71 kuruttur. Şartnıımesi komis
yonda görülebilir. isteklilerin belli saatte komiıyona gelmeleri. 

Sıvas İli Bayındırlık Direktörlüğünden: 

24-4 937 gününde kapalı zarf usulile ihaleıi mukarrer bulunan 
14284 lira 42 kuruş keşif bedelli Koyulhisarda ya~ılacak beş sı 
nıflı ilk mektep inşaatına talip çıkmamasmdRn dolayı eksiltme 
kanununun 40cı maddeıi mucibince 24·4-937den itibaren bir ay 
içind'= pazarlıkla ihale edilecektir. Muvakkat teminat I0,071 lira 

33 kuruştu ... (?) 
Proje ve keşifler her uman Nafıa Dairesinde görülebilir. lı· 

teklilerin ınüteahhidhk vesikası ibrazına ve en az 10.000 liralık 
bina ·:e buna benzer iş yapmış olduklarını isbat •1lemeleri la· 
%lmdır. 

İstanbul Nafıa Miidürlüğünden: 
I 

3.5.37 pazart~i günü saat 15 de istanbul Nafıa Müdürlüğün· 
de 1300 lira keŞif bedelli Haydarpaşa Nümune hastahanesi garaj 
binası ikinci lu;ım inşafitı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur:. 

Mukavele, e~siltme, bayındırlık itleri gent:l şartnameleri, pro
je, keşif hu.A,aııasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görü· 

t ecektir. 
Muvakkat teminat 98 liradır. İsteklilerin en az 1000 liralık 

bu işe benzer iş yaptığına dair göstereceği vesika üz rine Nafıa 
MüHürlüğünden almış oldwğu müteahhitlik ve Ticaret Odan ve· 
sikalarile gelmeleri. 

·' 
İstanbul Telefon Direktörlügünden: 

Beyoğlunda tomtom sokağında santralımız binası ittisalindeki 
arsada yapılacak duvar, demir kapı, parm1'klık vesaire pazarlığa 

konulmuştur. Pazarlık 6·5-937 perşembe günü saat 15 te Direk
törlütümüz merkez binasında toplanacak alıınsatım komiıyonun· 
da yapılacaktır. Muhammen bedel 442,41 lira ve muvakkat temi
nat 33,23 liradır. Şartname ve keşifname Levazım dairemizde 
görülebilir. -

Nafıa Vekaletinden: 

Talip zuhur etmediğinden ihalesi yapılamamış olan 
34000 lira keşif bedelli Sinob vilayetinde Sinob-Ayancık 
yolu werincleki Karasu betonarme köprüsü inşaatının 
kapalı zarf usulilc yeniden eksiltmesi 17.5.37 tarihine 
muıadif pazartesi günü saat l 6 da Nafıa Vekaletinde 
şoseler ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasın· 
da yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
170 kuruş mukabilinde şos~ ve köprüler reisliğinden ve· 
rilecektir. 

Muvakkat teminat 2550 liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin yol ve köprü 

inşaatı yaptıklarına dair müteahhitlik vesikası ibraz e t

meleri meşruttur. 
Teklif mektublarmın 17.5.37 pazartesi günü saat t5 

e kadar komisyon reisliğine verilm i lazımdır. 

Gönen Belediyesinden. 
1- Gönen kuabasının hali hnır haritaları Nafia Vekaletinin 

matbu fenni şartları dairesinde yaptırılacaktır. 
2- Haritaları yaptırılacak saha l 50 hektar meskün 50 hektarı 

~ayri meskün olmak üıere 200 hektardır. 
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Sayfa 2 

• 
3- Muhammen bedel meıkun yerlerın hektarı 18 liradan gay-

rimeskun yerlerin hektarı 13 liradır. 

4 - Açık münakasa ile ihale 15 mayıs IH37 tarihine muaadif 
cumartesi günü saat IO da Belediye Encümen huzurunda yapıla
caktır. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satinalma Ko 

misyonundan: 
Kırıkkalede yaptırılacak kablo 

kanalları inşası 

Ke4if bedeli 10833 lira olan 
yukarda yazılı inşaat askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü 

satınalma komisyonunca 11 
mayıs 937 pazartesi günü saat 
15 de kapalı zarf ile ihale. edi
lecektir. Şartname 55 kuruş 
mukabilinde komisyondan ve· 
rilir. Taliplerin muvakkat te
minatı olan 812 lira 50 kuruşu 
havi teklif mektuplar:nı mez· 

İstanbul Posta T. T. Vilayet 
Müdürlüğünden: 

kur günde sl\at 14e kadar lco-

İstanbul Büyük Postane bi
nası birinci katındaki telııraf 

muhabere salonu kapılarile bu 
kattakı hali tamiratı keşifoa

mesi dahilinde pa:ıarhta ko· 
nulmuştur. Pazarlık 7.5.37 ta
rihine müsadif cuma günü sa
at 14 de İstanbul Büyük Poı· 
tane binası birinci katta .İstan
bul P. T . T . Vilayet Müdürlü
ğünde miit<!şekkil alım satını 

komisyonunda yapılacaktır. Ke
şif bedeli 395 lira 22 kuruş, 
muval<kat teminatı 2S lira 64 
kuruştur. Talihlerin keşif v~ 
şartnameıini görmek ve mu
vakkat teminatlarını yatırmak 

misyona vermeleri. -Denizyolları İşletmesi Mü· 
dürlüğünden: 

Kapalı zufla eksiltmesinde 
talib zuhur etm"yen Ortaköy 
kömür depomuzun rihtımların

daki tamirat işi 10 mayıs 937 
iÜnÜ Raat on beşte pazarlıkla 

talibine ihale edilecektir. 
Şartname ve fenni projeler 

idaremiz: vaznesinde beş lira 
bedelle satılmaktadır. Talihlerin 
yukarıda yazılı gfin ve saatte 
pazarlığa girmek üzere idare· 
miz Levazım Şefliğine müra
caatleri. 

Haymana Belediye 
Reisliğinden: 

Haymana kasabasında bele· 
diyeye aail yeni banyoların üs 
tündeki 737 lira 45 kuruş ke
şif b~delli, 4 odanın kapı, pen· 
cere ve sıva işleri pazarlıkla 
ihale edileceğinden taliplerin 
5.5.37 çarşamba günü saat 18 
e kadar belediye encümenine 
müracaatları illln olunur. 
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üzere her gün mezkur Müdür
lük İdari kalemine ve pazarlık 
gün ve saatinden de erı a:ı 2 
gün evvel İ.tanbul Nafıa Mü· 
dürlüğünden bu işi yapabile
ceklerine dair alacakları fenni 
ehliyet vesikasile birlikte mü
racaatleri. 

Ankara Belediyesinden: 
1- Cebeci mezarlık bekçi 

kulübesinden çöp tarlasına ka
dar yapılacak etdi kaldırım 15 
gün müdnetk açık ekailtmeye 
konulmuttur. 

2- Bedeli keşfi 1440 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 108 

liradır. 

4 - İsteklilerin 14 5.37 cuma 
günü saat 10,30 d:ı belediye 
encümenine müracaatları. 

• * • 
Ka aa~açda muht. tamirat 

yapılacaktır. Bak: İst. Beled. 
İlanlarına. -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alfıt: 
İstanbul Posta T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 

Ankara ve İıtanbul telsiz istaııyonları ihtiyac-ı icin fenni şart· 
namesine göre alınacak 1-150 kilo 66 bome derecede uf hamı:ıı 
kibrit açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 17-5 937 pazarteıi 
günü saat 14,30 da İıtanbul Büyük Poıtane binası birinci katta 
İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünde müteşekkil Alım S.tim 
Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 551 lira, muvak· 
kat teminat 41 lira 33 kuruştur. 

2 

Talihlerin şartnamesini görmek ve muvvakkat teminatlarını 

yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük İdari kale
mine müracaatları. 

4 
Elektrik, Havaga~, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

MMV Satınalma Komiıyonundan: 
Pil: 5000 tane sahra pili açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Hepsinin tutarı 5000 lira~ır. Evsaf ve şartnameıi parasız: komiıyo· 
numuzdan verilecektir. ihalesi: 17-5-937 pazartesi i'ÜnÜ saat on 
birdedir. ilk teminatı: 375 liradır. 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Su idareıi depoları elektrik tesisatl 15 gün müddetle açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 1336 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 100,2;) liradır. 
4 İsteklilerin 14 mayıs 937 cuma günü aaat on buçukta be-

lediye encümenine müracaatları. 

5 
Mensucat - Elbise· Kundura-Çamaşır v.s. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Pey akçeıi Muhammen Metresi 
yüzde 1 ,5 fi atı 

Lira Lira 
148,5 1980 3000 kitap kaplığı bezi 

BRsımevindeki nümuneye göre açık eksiltme ile satın alına
cak koyu liciverd renkte ve 0.90 santim eninde kitap kaplık 
bezin 19 5-1937 çarşamba günü saat 15te Basımevi İdare Komis
yonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

isteklilerin muayyen i'Ün ve saatten evvel pey akçelerini Dev
let Basımevi veznesine yaptırmaları gerektir. 

Şartnamesi Ayniyat Şefliğinde görülebilir. 

Araç İlçebaylığından: 
150 Serpuş 55, 56, 57, 58 ölçüde 
150 Ceket 46, 48, 50, 52 bedende 
150 Pantalon 
150 Kundura 3 lira ve elLisenin takımı 1 liradır. 

1 - Araç ilçesinin bekçilerine 46, 48, 50, 52 bedende 150 ta· 
kım yerli mamulatından boz renkte elbise ve 150 çift Beykoz 
mamulatından dayanıklı olmak şartile kunduranın muhammen be
delleri üzerine ilan tarihinden itibaren !5 ıriln müddetle açık elc
ıiltmeye konulmuıtur. 

MONAKASA GAZETESi 

2- Elbise ve kundura Araçta teılim nakliye ve !~er mu
raflar talibine a id olacaktır. 

3- Tediye şeraiti ihaleyi müteakib talibi yüzde 15 teminat 
akçesini Araç Muhasebei Huıusiye emıine Ziraat Bankasına ya
tırılacaktır. 

4- Elbiıeler Araçta tesliminde ihale bedeli üzerinden tutarı 
olan miktar derhal talibine Muhasebei Huıusiyece defaten tediye 
edilecektir. 

5 - Bu paranın tediyesi için posta, banka havale ücreti ve 5 
gazete ilan ücreti talibine aid olacaktır. 

6 · Elbiıeler muvafık iÖrüldütünde ve tamamen teslim alın · 
dıtı :ı:aınan teminat olara alınan para iade edilecektir. 

1- Şeraite muvafık olmıyan elbiıe ve kunduralar iade edi-
lecek ve müteahhit yeniıini yapıp ırönderecektir. Bu masraflar 
t.libine aiddir. 

8- Talihlerin Araç İlç~baylığına müracaıııtleri ilin olunur. 

Ankara Belediyesinden : 
1-Su idare1i müstahdemini için alın~cak 72 takım elbiıe ve 

61 takım tulum on bet ırün müddetle açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 Muhammen bedeli 1565 liradır. 
3-Muvakkat teminatı 113 liradır. 
4- İsteklilerin 14 mayıs 937 cuma günü ıaat on buçukta Be· 

tediye dncümenine müracaatları. 
• 

* * İtfaiye memur şoför ve efradı ıçın 85 takım elbi->'! 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1451) li rad\r, 
3 - Muvakkat teminatı 108.75 liradır. 

4 - Şartname ve nümunesini görmek iıtiyenler her gün yazı 

i'leri kalemine ve isteklilerinde 14 mayıs 937 cuma günü saat 
on buçukta Belediye Encümenine müracaatları. 

6 
Mob tya, Ev ve Büro eşyası, Muşanıba, Halı v.s. 

Ankara Valiliğinden: 
Orman amenajman grupu için alınacak veya yaptın• 

lacak 84 parça koltuk ve sandalyanın isteklisi çıkmadı
ğından eksiltmesi uzatılmıştır. Muhammen bedeli son pi
yasa fiyatına göre 4615 liradır. Şartnameler Ankara hal 
arkası Holu Palas beşinci gruptan parasız alınabilir. Ek· 
siltme 17,5, 1937 pazartesi günü saat 15te ayni yerde 
üçüncü grup dairesinde yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf
ladır. Muvakkat teminat 346 lira 13 kuruştur. Teklif 
mektubları 2490 numaralı kanun ile bu işe ait şartna
melerde yazıla vesaik ile birlikte ayni gün saat l 4e ka· 
dar üçüncü grup başmühendisliğine verilmiş veya gönde
rilmiş olacaktır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

7 
M tba:t i~le ri, Kırtasiye, Yazıhane Mc.lzemesi 

Başvekalet İstatistik Genel Direktörlüğü Eksi ltme ve 
İhale Komisyonundan: 

Ka'palı zarf usulile eksiltmeye çıkarılan iş Genel nüfuz 
sayımı neticelerini gösteren franııızca ve türkçe yaulı başlık ve 
sütun tertibi kimilen yeknesak 20 cilt eserin baskısıdır. 

2- Beheri 16 sahife üzerinden 140 forma tahmin olunan 20 
cilt eseri:ı her birinden 2 şer bin adet basılacaktır. 

Forması 35 liradan 4900 lira baskı bedeli tahmin o:unmuştur. 
368 liralık muvakkat teminat verilmesi lizımdır. 

3 Eksiltme 937 hazirauın 3 cü perşembe günü saat 14,30 
da Umum müdürlük binasında toplanacak komisyonda açılacak· 

tır. Açılmad'ln bir saat evvel zarfların komisyon reisliğine ve
rilmesi lazımdır . 

Bu baptaki şartname ve nümune komisyon kltiplikinden iıte
nebilir. 

8 
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
Devlet Demir yolları ve Limanları İşletme U. İdaresi n<len: 

Bilecik deposuna bir sene zarfında vurud edecek lah· 
minen lOOOO ton maden kömürünün vagonlardan yere 
boşatılması v~ yerden makine ve vagonlara yükletilmesi 
işi 25.5 37 tarihine müsadif salı günü saat 15 de H. Pa
şa gar binası dahilinde 1 ci işletme komisyonu tarafından 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Beher ton kömürün tahliyesi için 7 K. ve tahmil için 
de ı l K. muhammen bedel konmuştur. 

Muvakkat teminatı 135 liradır. Ayni gün saat 14 e 
kadar komisyon reisliğine verilmesi lazımdır 

Bv işe ait şartnameler Eskişehir depo şefi ile Hay· 
darpaşada 1 ci işletme komisyonu tarafından parasız ola
rak verilir. 

• • * 
4300 ton tuz nakl edilecektir . Bak İnbinrlar U. Müdürlüğü 

ilt\nl;. rına. 

9 
Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 1686 lira olan muhtelif el>'atta 650 adet 
kontruplak 10-5-937 pazartesi ııünü aaat 10 da Haydarpatada rar 
binası dahilinde\ci komisyon tarafından açık eksiltme ile satın a · 
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 126 lira 45 kuru,luk muvakkat te
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiti veaaikle birlikte ekıilt
me a-ünü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe 
ait şartnameler komiayonda parasız olarak datıtılmaktadır. 

3 Mayıs 19.17 

10 
Mahrukat Benzin Makine yağlan ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresinden: 
Muhammen bedeli 475129,70 lira olup ekıiltmeai fHhedilen 

50 bin ton krible Alman maden kömürü 17.5.37 paz:arteai 2'fiDil 
saat 15,30 da pazarlıkla Ankarada idare binaaında aahn alına• 
cakhr. 

Bu işe ırirmek is ti yenlerin 22755, 19 lirahk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiti ves i kaları, resmi ıazetenin 7.5.36 G. ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire
sinde alınmıf vesikayı hamilen ayni gün muayyen saatte kon:ıiı
yon reisliğine müracaatleri lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve H. patada te
aellüm ve sevk ,eflitinde ırörülebilir. 

11 
~iiteferrik 

İstanbul Komutanlığı Satınalma ~o•isyonundan: 
7 nisan 937 cuma günü saat 15 de ihaleai yapılacağı 

ilan edilmiş olan 7 kora ait beheri 500 kilo tartar 3 tane 
baskülün İstanbul komutanlığının 28 nisan 937 gllnlemeçli 
ve 48299 say ılı emirlezile alınmasandan aarfınaıar ediJ
uıiştir. 

İstanbul Posta T.T. Vilivet Müdürlüğünden: 
idare bendiye ihtiyacı için şartnamesindeki evaafa göre alına

cak 600 kilo ince ıicim eksiltmiye konulmuttur.Ekıiltme 17-5-937 
pazartesi günü saat 14 te İstanbul Bilyük Poıtane biaaaı birinci 
katta iıtanbul P. T. T . Vilayet Müdürlüründe müteıekkil Alım 
Satim Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 528 lira, 
muvakkat teminat 39 lira 60 kuruştur. Talihlerin ıartnameainl 
görmek ve muvakkat teminatlarını vatırmak Cbere çalıtma ııiin· 

!erinde mezkur Müdürlük İdari kalemine milracaatları. 

Milli Müdafaa Vekale-ti Satınalma Komisyanundan: 
1- 51 kalem otomobil malzemesi açık elrıiltmeye konmuttur. 
2 Tahmin edilen bedeli 28~5 lira 85 kuru' olup ilk teminat 

parası 217 liradır. 
3- İhalesi 10.5.37 pazarteıi ıünü saat 11 dedir. 

Ankara Belediyesinden: 1 

1 Su idaresine alınacak lama 
köşebent demir çubuk, ıiyah 

uç, perçin çiviıi, mentete 15 
ırün müddetle açık eksiltmeye 
konu lmu,tur. 

2 Muhammen bedeli 471,37 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 35 li
radır. 

4 - İsteklilerin de 18 may11 

937 aah ıünü saat 10 b•çukta 
Belediye encümenine mBracaat
ları . 

* * • 
2 ad. santrifüj tulumba ve 

motörü, 1200 ad. bilyeli la.tikli 
tekerlek ve 2 ad . elevatörlü 
araba alınacaktır. Bak İnhisar
lao U. Müdürlütü iliDlarına. 

* • • 
2 tane lastik ve ya çelik 

hortum alınacaktır. Bak: lst. 
Belediye1i İliaına. 

fiSlAtiÖUL BELEDİYESİ İLANLARl l 
Senelik 

muhammen İlk 
kirası teminatı 

Mercanda Yavaşca Şahin mahalleıinde 
uzun çarşı sokağmda 5 2 IO N.lı dükkan 72 5 40 
Mercanda yavaşca şahin mahallesinde 
uzunçarşı sokağında 3 212 N. h dükkan 72 5 40 
Mercanda yava~ca şahin mahallesinde 
uzun çarşı sokağında 7 222 N.lı dükkan 72 5 40 

Yukarda ıemti senelik muhammen kiralarile ilk temi· 
natları yazılı olan mahaller teslim tarihinden 938, 939, 
940 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya veril· 
mek üzre açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri 
levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
17·5·937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (B) 247 4 363 

• • • 
Senelik 

muhammen lık 
kiraıı teminatı 

Fatihde kirmastı mahalleıinde hafııpa· 
şa caddesinde 4 N. lı dükkan 84 6 30 
Mercanda yavaşca şahin mahallesinde 
uzun çarşı sokağında 1 208 N.lı dükkan 72 5 40 
Mer.canda yavaşca şahin mahalleıinde 
uzun çarşı sokağında 165 238 N.lı dükkan 84 6 30 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk te
minatları yazılı olan mahaller teılim tarihinden itibaren 
938, 939 veya 940 seneleri mayısı ıonuna kadar ayrı ayrı 
kiraya verilmek üzre açık artırmaya konulmuılardır. Şart· 
nameleri levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler hi
zalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 14·5·937 cuma günü saat 14 de Daimi encümen-
de bulunmalıdırlar. (1) 2475 364 

• • • 
Keşif bedeli 8318 lira 70 kuruş olan Karaaj'aç mües-

sesesi buz fabrikası ve soğuk hava mahzenlerile mezbaa 
ha kısmı binasının tamiri açık eksiltmeye konulmuıtur. 
Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görü
lebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vHikadan başa 
ka Belediye fen işleri Müdürlftğünden alacakları fen eh
liyet veıikasile 623 lira 90 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 18-5-937 aah günü saat 14te 
ai mi Encümende bulunmalıdırlar. (2471 J 362 



.3 Aıru 

• • • Muhammen iık 
bedeli teminatı 

MUNAKASA GAZETESi 

• • • 
t - 2-3·937 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarfla 

Beşer metreden ibaret olnıak üzere lO 
rnetre uzunluğunda 2 tane lastik veya 
kabili inhina çelik hortum. 420 L. 

31 L.15 K. I 

eksiltmeye konulmuş olan, Cibali merkez deposunda şart
name ve projesi mucibince tesis olunacak 8000 lira mu
hammen bedelli 2 adet yük asansörünün ihalesi yapıla
madığındao yeniden kapalı zarf usulile eksılt rneye konul· 
muştur, 

Çubuklu gaz depoları için · I d il · azılı 
Yukarda cinsi miktarı ve muhammen dJe e Ne~ı Y . 

k 1 şiar ır umunesı 
olan hortum açık eksiltmeye onu mu 

1 
_ _ d .. ·· 1e 

d "d L müdiir ügun e goru . epoda ve şartnamesı e evazım "k 
bilir. istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı veskıt ab.vl e 

h. . t kbuz veya me u ı e 
ızasında gösterile ilk teınına ma d D . A E ü 

b 
. .. ü saat 14 e aımı ne -

eraber 17 ·5·937 pazartesı gun (B·) (2469} 365 
rnende bulunmalıdırlar. 

İnhisarlar u. Müdürlüğünde;ı 
t . . P b hçe fabrikası için şartnamesi 

1.~ daremızın. aşa a bedelli 2 adet Santrifüj 
rnucıbınce 1100 hra muhammen 
tulumba ve Motörü açık eksiltme usuliyle satın alınaca~~ır. 

2-Ek "it e 17·6 937 tarihine rastlıy .ın perşembe. gun~ 
sı m M""b t şubesındekı 

saat 15 te Kabataşta levazım ve u ayaa 

alım komisyonunda yapılac~k:ır .. 
3 Muvakkat teminat 82,aO lıradır 

l k her gün SÖ:!Ü geçen 
4-Şartnameler parasız 0 ara 

şubeden alınabilir b · h ft 
5-1steklilerin eksiltme gününden ~n az ır. k~ a ev 

l f
. kl"f e kataloklarını fnhısarlar mi.is ırat şu-

ve ıyatsız te ı v · • k b'" ı·· ·· 
b 

. .. .. .. _ .. eleri ve tekliflerının a u unu mu· 
esı mudurlugune verm 
tazammın vesika almaları lcizımdır. . 

A kl.l . k unen kendilerinden aranılan vesıka 
6-Iste ı enn an .. - .. 

·ı 5 . ddede yazılı vesika ve yuzde 7,";J guvenme pa· 
ı e cı ma . d'l .. tt 
ral ·1 b' l"kte ek~!ltme için tayın e ı en gun ve saa e 

arıe ırı l · ·1 A 1 komisyonuna gelme erı ı an o unur. 
adı geçen alım 2452 357 1 - 4 

• • • 
l
.d . . ı'stanbul tütün fabrikası ıçın yapılmak-

1 - aremızın .. .. 
ta 300) d t harman arabasına luzumu olan ve şart· 

olan ( a e · · b h · 
namesine ekli kataloğun ( r. K. 180) tıpıne uygkun le -erı 

. h bedelli (600) adet ve aynı ata ogun 
(5) lıra mu ammen . b 
D Il-152 tipine uygun beheri (6.30) lıra muhammen e-
delli 600 adet bilyeli lastikli tekerlek pazarlıkla satın 

alınacaktır. . 
2 - Pazarlık 3 l ·5-1937 tarihine rastlıyan pazart~sı 

günü aaat 15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesın· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (508.50) liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

şubeden. a!ınabilir. . .. .. . . 
5 - isteklilerin eksıltme gununden e? az hır az bır 

hafta evvel fiatsız teklif ve kataloklarını inhisarlar Tütün 
Fabrikalar şubesi Müdürlüğline vermeleri ve tekliflerinin 
kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

6- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile 5 inci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme 
paralarile birlikte pazarlık için tayin edilen gün ve ~a~tAte 
yukarıda aciı geçen alım komisyonuna gelmelerı ılan 
olunur. (2453) 358 1- 4 

• 
• • k ·1 

1- 29·4-937 tarihinde ihalesi yapılmak üzere e sı t-
meye konulduğu ilan edilen İdaremizin Ça~a~tı tuzlasın · 
d Foça ambarından şartnamesi mucıbınce; Kara-

an veya d . . h' ll . d 
d · Akd · Adalar ve Marmara enızı sa ı erın e 
enız, enız, 

ve İstanbulda Kain tuz ambarlarına (43.000) ton tuzl n 
nakline aid pazarlık 12·5·937 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat 14 e talik edilmiştir: .. 

2 - İsteklilerin şartnamesinı almak uzere her gün, 

pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte yüzde ~~~ 
güvenme paralariyle birlikte Kabataşta Levazı~. ~e 
b b . d k' alım komisyonuna gelmelerı ılan olu· 

ayaat şu eım e ı (2454) 359 l ·3 
nur. 

* 
-İdaremizin Tekirdağ ;arap fabrikası. için 20·4-937 1 - .1A d"len 1500 lıra muhammen 

tarihinde satın alınacagı ı an e ı -
bedelli 2 adet Elevatörlü arabanın paıar~ıgı 1.4 ·5:9~7 ta· 
. . a ünü saat 15 e talık edılmışbr. 
rıbıne rastlıyan cu!11 . g U M"d .. lüg- ü müskirat 

2-İıteklilerin lnhısarlar mum u ur - . . 
. · ımesi icab eden fennı teklıflerın 

Fabrikalar şubesıne verı, . k beden alacaklara 
rnuvafık bulnnduğuna r aır mez ur ~u . · 

. .. d 1 5 üvenme paralarıyle bırlıkte pazar· 
veııka ve yuz • ' ~- tt K bataşta Levazım 
ı k . . t . d'l gun ve saa e a 
ı ıçın ayın e ı en. . hm Komisyonuna gelmeleri 

ve Mubayaat şubesındekı a (2455) 360 1-4 
ilan olunur. • ... 

d 4815 adet ampul pazar
t - Muhtelif volt ve amper e 

lıkla satın alınacaktır ı ·· il t 
2 - P l k 4-5-9,\7 tarihine rastlıyan sa ı. gun . ıaa 

azar ' . t ubesındekı alım 
15 de Kabataşta Levazım ve Milbayaa ş 
komisyonunda yapılacaktır. d.l ·· t 

3- İsteklilerin pazarlık için tayi~ ~kı en dgun ve s~ -
.. .. larile bırlı te a ı g-eçen o-

te yuzde 7,5 guvenme para 2280) 321 4- 4 
miıyona gelmeleri ilin olunur. \ 

2 Ekıtillme 2-G-937 tarihine rcıstlayan Çar,amba gü· 
nü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesin

ı deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 600 liradır. 
4 Şartname ve projeler 40 kuruş mukabilinde sözü 

geçen şubeden alınabilir. 
5 İsteklilerin eksiltme gününden en az on gün evvel 

fiatsız teklif ve kataloklarını İnhisarlar Tütün Fabrikalar 
~ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabülünü mutaıammın 

vesika almalar, lazımdır. 
6- Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca 5 ci maddede 

yazılı vesika ile kanuni vesikalan, muvakl<at teminat ak· 
çesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü 
tam saat 14 e kadar K abalaşta Levazım ve Mübayaat 
şubesindeki alım komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilmiş olmalıdır. (1917) 258 3- 4 

• • • 
Şartname ve kataloğu mucibince 25 adet Hassas 

terazi pazarlıkla satın alınacaktır. 
2-Pazarlık, 7 .5.937 tarihine rastlıyan cuma günü 

saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3-Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçt:ıı ko.nis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (2278) 319 3 4 

.,. 
• * 

İdaremizin Paşabahçe Müskirat fabrikası arazisinde 
şartnamesi mucibince yapılacak tesviyei turabiye, toprak 
nakli ve imla işi pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Pazarlık 5 5-937 tarihine rastlayan çarşamba günü 
saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

.1 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
le yiizde 7,5 güvenme paralarfıe birlikte adı geçen ko
misyona ielmeleri ilan olunur. "2361 ,, 339 3 - 4 

• • • 
1- idaremizin Çamaltı tuzlasında şartname ve tablo şemasına 

..ıyrun olmak üzere yeni bir elektrik Santralı teıisi i'i kapalı zarf 
uıuliyle ekıiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu teaisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen 
bedeli sif lımir 98000 liradır. 

3 Eksiltme, 1-6-937 tarihine rastla}'an aalı günü saat 15 de 
Kabataşda levazım ve mübayaat 'ubesindeki alım komisyonunda 

yapılacaktır. . 
4 _ Muvakkat teminat 6150 lıradır. 
5- Şartnameler 490 kuruş mu~ab'.linde lnhiurlar levazım ve 

mübayaat şubesinden, Ankara ve lzmır Başmüdürlüklerinden a· 

lınabilir. 
6- isteklilerin fenni şartnamede yazılı lakatta bir gazojen 

tesisatı yapmış olduklarına da"r resmi vesikalarını ve şartnameye 
uya·un olmak üzere ihzar .. ol~nmuş fenni teklif projel~rini tet~ik 
edilmek üzere eksiltme gununden ev\·el en az 14 gun evvelıne 
kadar İnhisarlar Tuz fen şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve mü· 
nakasaya girebilmek için dahi münakaaadan azami 2 ~ün evve · 
line kadar verilen tekliflerin muvafık bulunduğuna daır mezkar 
şubeden vesika almaları lazımdır. 

7- Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve 6 cı mad· 
dede yazılı dil}"er vesikalarını ve muvakkat teminat akçesini ih 
tiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 
de kedar yukarıda adı geçen ahın Komiıyonu Reiıli~ine makbuz 
mukabilinde verilmiş olmalıdır. "1630,, 211 3 4 

• • • 
4000 metre yeşil yağlı kaneviçe 
6000 ,, beyaz ,, ,, 

Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 2 kalem malzeme 
şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 12· V-937 tarihine rastlıyan Çarşamba 
günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler para1ız olarak her gün ıöıü geçen 

şubeden alınabilir. 
4- isteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı "eçen 
alım komisyonuna gelmeleri ilan olumw. (233Q) 331 2 - 4 

* • • 
1 -İdaremizin Paşabahçe fabrikasında şartnamesi mu· 

cibince açılacak yolur. 3998,32 lira keşif bedelli hafır ve 
imli işi, istinat duvarlarının inşaatı pazarlık usulile ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Pazarlık 6·5·937 tarihine rastlıyan perşembe gü
nü saat 10 da 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 Alım 
Komisyonuna gelmeleri ilin olunur. "2389,, 343 3 4 

• • • 

Sayfa 3 

1 - t00Xt50 eb'admda 300 adet yün bayrak pazar· 
lıkla satın alınacaktır. 

2-Pazarlık 7.5.937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
1 O da Kaba taşta Levatım ve Mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve aaatte 
yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis· 

yona gelmeleri ilan olunur. (2281) 322 3- 4 

,--- AkaylŞıetmesi Müdürlüğünden: 
1 -------------~--------------~-------------~ Kadıköy-H.paşa·Yalova-Adalar ve Anadolu hatlarına işliyen 
vapurların kahve ocakları mültezimligi l-haziran-937 tarihinden 
itibaren bir sene müddetle açık arttırma ile ihale edilecektir. 

Arttırma 14·mayıs-937 cuma günü Akay şefler encümeninde 
saat 15te başlıyarak 16da ihalesi yapılacağından isteklilerin tart
nameyi görmek üzere hergün Şefliğe ve arttırma için de yüzde 
7.5 güvenme paralariyle encümene gelmeleri. (2432 361 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

- MUHTİRA -
-· .... 

Salı 4 5-1937 

Fenni mezbaha intaatı (Karadeniz Ere~li Bel.) .V: 324 
Malatya is t. 535 m. yolun parke işi (Nafıa Veklleli) y. 325 
İçme suyu kaptaj, isale ve tevzii (İlgin Beled.) ,,; 328° 
inhisar maddeleri nakl. (Ankara İnhiı. B. Müd.) .\! 327 
Tas fi ye edilmiş Avrupa p~muğu: 100 ton (Askeri Fabrik.) .\! 298 
Eczayi tıbbiye: 51 kalem (lıt. Belediyesi) .\! 324 
Ampul: 4815 ad. (İnhisarlar İdaresi) .\! 328 
Galvanizli tirfon: 450000 ad. - demir tel: 550 k - galvanizli: 500 

k. bağ teli: 1500 k. - dikenli tel (Devi. Demir.) .\~ 300·325 
Erat kundurası: 10000 çift, çamaşırlık bez: 30..IOOOOO ın. • Ye

meni: 5000 çift (MMY) .\~ 325-326 

Çarşamba 5-5-1937 

Merzifonda t .. yyare hangarı ve yatakhane inıası (THK Merkezi) 
.\! 313 

Paşabahçe Çubuklu yolunun ikmali inşaatı (İst. Beled.) .\~ 325 
Diyarbekir Nüm. but. pavyon intası (Nafıa Velriieti) ,\! 326 
8200 ton tuz.un çıkarma ve tatımuı (Sivaı lnhis. Müd.) .\! 331 
Paşabahçe fab. tesviyei turabiye toprak nakil ve imli işi • be· 

yaı çul: 100000 ad . (lnhi1arlar İdaresi) ~\~ 328-332 
Kibrit antimon: 1 ton (Askeri Fabr.) .\! 327 
Cerrahi &lit: 102 kalem • kulak, botaz ve burun alltı: 56 kalem 

tahkim cihazı: 5 ad. (lst . Sıhhi \,iüeu.) ~\~ 328 
Parke taşı: 10000 ad. fizmit Beled.) .\: 330 
Tuzsuz tereyağı: 1500 k. - tavuk: 3000 ad. - piliç: 1000 ad . (İıt. 

Komut.) .\! 325 

Perşembe 6-5-937 

Memleket hut. intaatı (Kayıeri Vilayeti) .\! 317 
Mektep intaat ı (Maniaa Vilayeti) .\~ 326 
Çubuk barajında muht. inşaat (Nafıa Vekaleti) ~\: 329 
Kaynak telleri ve elektrod (Devlet Demiryolları) ,\: 312 
40000 tenekenin lehimlenmesi (İıt. Beled.) .\~ 325 
Keten şerit: 699IO ad . - 2 tonluk kamyonet: 1 ad. (İnhi1arlar 

İdaresi) ,,! 324·327 
Ispanak: 18000 k. (Ankara Levazım) .\~ 327 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş: "No.,, işareti ilim havi gazetemizin sayısını göıterir . 

İstanbul Borsası 
- - - - 29 4- 1937 - - -

Paralar 
Aht Satıt 

Sterlin 627, 626, -
Dolar 126,50 126,-

20 Fransız Fr. ıo~.- 113,-
20 Liret 120, 125 -
20 Belcika Fr. 80,-- 84 -

' 20 Drahmi 19, - 22, -
20 iıveçre Fr. 570,- 578, -
20 Leva 20, - 23,-

1 Florin 63, - 66, -
20 Çek kronu 70,- 75, -

Avusturya Si. 21 ,- 23, -
Mark 25, - 28,-
Zloti 20, - 25,-
PeniÜ 21,- 24,-

20 Lev 12,- 14,-
20 Dinar 48,- 52,-

Ruble 30,- 52,-
1 İsveç kuronu 30, -32, -
1 Tür4 altını I055, - I054, -
l Banknot Oı.253,- 253,-

imtiyaz aahibi Ye JUi itleri 
Direktörü: hmail Girit 

Çekler 

London 
Nev York 
Paris 
Milino 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Prag 
Vivaoa 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budape,t 
Bükret 
Belgrad 
Yokobama 
Moıkova 

Stokholm 

Alıt Satıı 
625,25 625, 

0.7904 0,7905 
17,6875 17,67 
15,0'll2 15,0175 
4,6810 4,6884 

87,405 87,7560 
3,4496 3,4614 

63,9357 63,91 
1 ,4440 1 ,4434 

22,67 22,f.,615 
4,2265 4,225 

13,1725 !3,1675 
l,9tGO 1,9662 

4,16 4,1590 
3,9840 3,9825 

I07,63 107,5875 
34,4575 34,4440 

2,7540 2,7530 
24,0625 24,0725 
3,1160 3,1154 

Basıldıiı yer: ARTUN Buımev ı 
Galat. Billur sokak No. 10 
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ABONNEMENTS : 

3 
6 

12 

Ville et Province 
MOIS Ptra. 

n n 

n n 

450 
850 

1500 

Etrarıger : 12 mois Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite ı'adre11er 

a l' Adminiatralion 

Tableau 
Objet de l'adjudication 

Synoptique 
Mode 

d'adjudicat 
Prix 

eıtimatif 

LUNDI 

il 

A A 
AZET Si 

Journal Quotidien des Adjudicatioı ! 

des Adjudİcations 
Caution. 

PrO\:İsoire 
Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Chargeıı 
jours 

~---- -..- -~·~---------------· 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation- Trav. Public• 
Materiel de Construction-Cartographie 

Conıtruction pont beton arme Kıırnssou s route Si· 
nope-Ayandjik (aj.) {eah. eh. P. 170). 

Construetioıı rsz·de-cha ssce pı:.vıllon lıôpit:ıl Re 
gional 

Construction d'un lieu pour le m:ırche. 
Conııtruction ccole (5 classe ... ) iı Koyou'lıissar (aj.). 
Construetion 2me partie garage lıôpital Haydar· 

pach.:ı. 

Construclion mur, porte fer, grille ete. (rue Tom· 
toın). 

Reparation ,!'un immeuble iı Sirkedji. 
Repar. quais depôts charbon Ortakeuy (aj.) (cah. 

eh. L. 5). 
Rt~par. portes et WC İı l'un des l-tages de l'hôtel 

des postes. 
Presentation de la earte aetuelle de Gueunen (200 ha) 
Pavafc dans le cimetiere Cebeci 
Constr. de eanaux pour eables a Kirikkale (cah.ch. 

P. 55). 
Repar. fab. glaee, dcpôts frigorifiqucs et abattoir 

(Kar aogbatch). 
Reparation aux thermes de Haymana 
Construction route asphaltee. 

Bois de Construction 
Planches Poteaux, ete. 

Contre·plaques: 650 pit'.ces (aj.) 

Transport- Chargement - Decharg ment 

Chnrgement et deehargcmcnt de 10000 tonnes de 
houille a ı~ station Biledjik 

Transport de ,.3000 tonnes de sel (aj.). 

Combus tible Carburant- Huiles 

Houılle nlleman<le crıblce ~ 50000 tonnes 

Habillement - Chaussures Tissus - Cuirs 

Toile reliure de livrrs: 3000 metres (bleue) 
Costumes pour ehaufreur!i et pompiers : 85 p (nj .. 
CoiHures. jnquettes, pııntalons, chnussures: 150 

p de eh. (indig.). 
Costumes : 72 p.· Combinaisorıs de travail:~6l p. 

Provisions 
Viande de mouton : 200 tonnes (cah. eh. P. 350). 
Viar.de de boeuf: 325 tonnes (eah. eh. P. 406). 
Lait: 150 kilos- Yoghourd: 1000 kılos Epi· 

na?ds : 12500 kilos 
Lait: 456~5 kiloı 

Yoghourt : '45 tonncs 
Suere en pou-ire indigene : 30000 kilos 
Poules : 3650 piecos- Poulets : 1825 pieces 
Courges : 20000 k. Harieots verts: 15000 kilos 

Divers 

On a renonce a l'aehat deıı 3 baseuleı de 500 ki-
los. 

Roues a billeıı et caoutohouteeı pr. moisııonneusea 
Vo' tures a elcvateurs : 2 pieces (aj.) 
Pompes eentrifuges avec moteur : 2 pieccs 
Filın : 600 kilos 
Mnteriel pour auto : 51 lots 
Lames, eorniereıt, tigt.s fer, tôle noire ete. 
Tuynux en caoutehoue ou acier flexible : 2 piece!l 

(pour depôts petrole Tehoubouklou) 

Pli cach. 

n 

Publique 
Gre iı gre 

n 

,, 

" 

" 

Publique 

" Pli caeh. 

Publique 

Gre iı gr,;. 

n 

Publıque 

Publique 

Gri: a gre 

34000 -

14607 51 

7713 97 
14284 -

1300 -
442 41 

198 8 

395 22 

18 et 13 l' ha. 
1440 -

10833 -

8318 70 

737 45 
'2374 50 

1686 -

2550 -

1096 -

578 55 
1071 33 

29 71 

29 64 

1C8 -
812 50 

623 90 

178 -

126 -i5 

135 -

e 475129 111 221ss 19 

Publique 1980 -
1450 -

L.101ap.(7et3ı " 
n 

,, 

Pli eaeh 

" 
Publique 

Pli cach. 

" Pli cach. 
Publique 

" 

Gre a gre 

" Publique 

" 

" 
" 

1565 -

70000 
81250 

400-688 

5475 
8100 
8400 -
2920 
1537 50 

1100 
528 -

2885 85 
471 37 
420 -

148 5 
ıo~ 75 

113 

'1i50 
5312 50 

:n s2 

411 
608 -
630 -
219 
116 -

508 50 

82 50 
39 60 

217 
35 
31 15 

Presid. Ponts et Clıııussces Min. 
Travaux Publics. 

f Com. Perm. Vilayet Tchoroum 
1 Dir. Trav. Pub. n 

Municipalıte Polatli 
j Dir. lnstruction Pub. Sivas 
·ı ,, Travaux ,, ,, 
Dir. Trav. Publics lstanbul 
Dır. Tclephones lstanbul 

Com. Ach. lntend. J5tanbul Tophane 
Direction f.xploit. Lignes Maritımes 

,, PTT. lstıınbul 

Municip:ılıte de Geuunen 
,, Ankara 

Com. Ach. D. Gen. Fab. Militaıres 

J Com. Perm. Municipalitc l!ltanbul 
[ Dir. Econom. ,, ,, 
l\1unicip:ılitP de Hııymann 
Com. Ach. Min. Def. •Nat. Ankara 

Com. Expl. Ch Fer Etat H.padıa 

, 

17-5 37 

12-5-37 

18·5-37 
Un moiıı 

3.5.37 
6-5-37 

4.5 :-ı.7 

10-5-37 

7 5 37 

15·5-37 
14 5-37 
17-5-37 

18-5-37 

5·5-'.l7 
7-5-37 

10.5.37 

1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpacha 25-5-37 

Com . Ach. Econom. Monop. K.tache 12·5-37 

Ad. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 17·5 37 
Deµ. Mater. Ant.... Chef f.xped. H.pacha 

lJırection lmprimerie Etal 
Municıpalıte Ankara 
Kaymnknaıat Aratch 

Municipalite Ankara 

Corn Ach. Dir. lntend Ankara 
,, 

Coaı. Ach. Militıire Vize 

Com. Ach. Comm. lst. Findikli 
,, 

Com. Ach. Dir. lnte~d. Anknra 
Com. Ach. Comm. Ist. Findikli 

n 

Com. Ach. Comıa. lst . Findikli 

Coın. Aeh. Econoaı. Monop. K.tache 
,, 
n 

Direetion PTT. Istanbul 
Com. Acb . Min. Def. Nat. Ankara 
Municipalite Ankara 

1 Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
l Dir. Econom. 11 ,, 

19-5-37 
14 5-3) 

15 jours 

14-5·37 

18-7 37 
17-5-37 
7-5 37 

17-5-37 
17-5-37 
17-5-37 
17-5·37 
19-5-37 

31-5-37 
14-5-37 
17-6 37 
17-5·37 
10.5.37 
18·5-37 
17-5·37 

J • eure 

15 -

14 -

16 

ıs 
l :J 

14 30 
15 -

ıı 

10 30 
15 -

14 -

18 -
11 

10 

15 

14 

15 30 

15 
10 30 

10 30 

15 
15 
l4 15 

15 30 
15 
11 
16 
15 

15 
15 
15 -
14 
11 
10 30 

14 

i 

3 MAİ 1937 

ADMINISTRA'ı ıur-. 

Yoıhourtchou Hrın 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49-142 

Boitc Poatale N. 1261 

Adreaae Teleiraphique: 
lıtanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES AOJUDICATIONS 

(Pour les troiı JOUrs suivants) 

Mardi 4 Mai 1937 

Conıtruction abattoir moderne (Municipalite Ererhli Mer Noire) 
.\' 324 

Pavaıre r >Ute 535 metres (Gare Malatia) (Miniatere Travaux Publica 
.\~ 3~5 

Captage adduetion et distribulion eau potable tMunicipalite Ilguine) 
.\! 328 

Transport prod . monop. (Monopoles Ankara) ~! 327 
Coton d'E.urop• purifie : 100 tonnes (Fabriqueı Militaires) ·'~ 298. 
Produits pharmaceutiques: 51 lota (Municipalite Istanbul) ,;\'; 324 
Ampoules : 4815 pieccs (Monopolcs) .,; 328 
Tırefonds gıılvanisea: 450000 picecs- Fil de fer: 550 kiloa- Id. 

ralvaniıtc : 500 kilos - Pour ligature: 1300 kiloı Barbele (Che· 
mins de Fer Etat) ,\':. 300-325 

Ch,,ussurcs pr. soldııts : 10000 pa. Toile pour linge: 30-100000 
metres Yemenis : 5000 paircı (Def ense Nationale) .\• 325- 326 

Mercredi 6 Mai 1937 

Constructio:ı hangar d'aviation et dortoir i. Merzifon (Slere Cen· 
trale Ligue Acronautique) .\! 323 

Achevemen t construction routc Pachabahtche-Tehoubouklou (Mun i· 
cipalite lstanl>ul) .\':. 325 

Construçtion pavillon hôpital Modele Diarbekir (Miniıtcre Travaux 
Publics) .\'. 326 

Extraetion et transport: 8200 tonnes de sel (Monopoles Sivu) 
,\; 331 

Travaux nivellcment, transport de terre, remblaiement a la fabrique 
Pachaboıhtehe Picces de jute blanc : 100000 pieeea (Monopoles) 
.\~ 328-332 

Antimoine phosphore : 1 tonnes (F abriqueı Militaircs) .\; 327 
Inıtrument ehirurfİeeux : 102 lots ld . pour oreilles, gorge, nez: 

56 lots App. deıılnfect. : 5 pii:ces (Etablissement Sanitaıre Is· 
tanbul) 328 

Paves : 10000 pieces (Municipalite lzmidt) .\! 330 
Beurre desule: 1500 kilos Poulets: 1000 pieces- Poules ı 3000 

picces (Comm. lstenbul Findikli) .,~ 332-325 

Jeudi 6 Mai l 937 

Construction hôpital Regional tVilayet Ka'isseri) .\! 317 
Construction ecole (Vilayet Manisaa) .\! 326 
Construction dıv. au barrage Tchibouk (Ministere Travaux Publicı) 

329 
Fils de aoudure et electrodes (Chemina de Fer Etat) J\-:. 312 
Soudurc 40000 bidons (Municipalite lıtanbul) A: 325 
Ruban• en lin ; 69910 picceı Camionnettc (2 t.) : 1 piece (Mo· 

nopolea) .\':. 324-327 
Epinards : 18000 kilos (Intendanee Ankara) .\! 327 

* Les asteriıquea indiquent une vente par voie de ıurenchere. 

N. B.- Lea Nos indiques en regard deı uticles sont ccux du 
journal danı lequel l'avis a paru. 

Lois, Oecrets lois, Traites de Commerce 

Convention Comerciale entre la Türquie et la Hallande 
(Suite du No. d'hicr) 

7- Peau" salees 
8 - Konorifard 
9- Graine de ıe1am 

10- Sei.lc, ma'iı, millet. 
11- Orıe no!re, avoinc, mouron, veace et autrea ıimilaireı 

noo indiquca. 
12- Poia chich~, haricot, poiı vert, feve. lentillea et aimilaireı. 
13- Son et dcchets de moulin (non compriı le rejat voer" 

meel) (farine de riz pour animaux). 
14- Raiıin ıee 

15~ Firue aeche 
16- Touı fruib aecs non ıncntionnea ci-haut 
17- Noisette avee ecorce et noisatte decortiquee. 
18- Amande 
19- Noix avec ecorce et noix decortiquee 
20 - Oranıea et mandarine• 
21- Olives 
22 Huile d'olive 
23- Huile vegetale, huilea de poisson 
24- Lin, pavot, ıouıi, ıraineı de coton indien et autrea ar· 

ticleı ıimilaires non mentionnea 
25- Bulbcı de flcur 

(a ıuivre) 


