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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 ,, 850 

12 .. 1500 
E.cnebi memleketler için 

12 aylı~; 2700 
Sayısı S kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma
yan tediyat makbul değildir · 

PERŞEMBE 

•• 

GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
a) MOnakasaıar 

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

İri tuz: 500 k. - toz şeker: 200 k. - sabun: 70 k. 
pirinç: 300 k. - pirinç (çorbalık): 300 k. - ~ade-
ya~: 100 k. - zeytinyağı: 100 k. (aç. ek. kıl~su 
4,50-26-23-19-14-62 ve 60 k.)(Kadıköy V:ıkf. Dır.) 23-7-37 15 -

Patate1: 45 t. (temd.) (kb. 2700 L. tem. 202 L.) 
13·1-31 15 -(Ankara Lvz.) 

Toz şeker: 40 t. (kz . mb. 11200 L. tem. 840 L.) 
(Ankara Lvz.) 

BuR-day öğ'ütülmesi: 500 t. (temd.) (paz. kb. 
L. tem. 468,75 L.) (Ankara Lvz.) 

22-7-37 15 -
6250 

15-7-37 15 -

Sade yağı: 50 t. (kz mb. 40000 L. tem. 3000 L. 
(') K SAK) 16-7-37 10 --şart. 2 L.) (Eskişehir f or 

Bug-day kepeg-i: 3500 k. (aç. ek. mb. 1050 L. tem. 
79 L.) (lzmir Beled.) 13-7-37 16 -

Buğday kepeğ'i: 1500 k. (aç. ek. mb. 450 L. tem. 

1 1 d ) 13-7 37 16 -34 L.) ( zmir Be e · 
Kuru ot: 50 t. - yulaf: 90 t. - yulaf: 80 t. (temd.) 

( k b l500-4500 ve 4000 L. tem 113·338 aç. e . m · O 
ve 30fl L) (Burnava Ask. SAK) 1 ·7 37 10 11 

Yulaf: 20000 k. (aç. ek. mb. 930 L. tem. 69,75 L. 
D r.. kt ) 22-7-37 14 -(Sivas Aygır eposu ı/ıre . 

Arpa: 10260 k. - saman: 10260 k. (aç. ek. kilosu 
3 ve 1 kr.) (Sıvas Beled.) 12-7-37 14 -

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

Bodrum ve :zemin katlarının beton ve kar .ir kısım· 
ları mevcut Çoru ın orta okul binası ikmilı inşaatı 
su ve elektrik tesisatı (kz. kb. 37649,64 L. tem. 
2824 L.) (Çorum Nafıa Müd.) 19-7-37 16 -

Onuncu yıl yatı okulunun tamiri (aç. ek. kb. 871, 70 
L.) (Ankara ValiliR"i) 19-7-37 15 30 

Mimarkemal okulunun tamiri (aç. ek. kb. 1723,44 
L.) (Ankara Valilifi) 19·7-37 15 30 

Urlada yaptırılacak ilk okul kurağı (kz. kb. 15493,12 
L. tem. 1162 L.) (İzmir Vilayeti) 22-7-37 11 -

lzmir·Mcnemen·Bcrgama yolunun arasında şose ta-
miri (aç. ek. kb. 9412 L. tem. 706 L.) 
(lzmir Vıliyeti) 22-7 37 11 -

hımir-Menemen-Beri'ama yolunun arasında ıose ta· 
miri (aç. ek. kb. 7834,23 L. tem. 588 L.) 
(lzmir Vilayeti) 22-7·37 11 -

Evrak kalemine yaptırılacak raflar tam;ri (paz. kb. 
40,,31 L. tem. 30,47 L.) (lst. Beled.) 9-7-37 14 -

lzrnitte yaptıraca~ı sellüloz fabrikası birinci kısım 
inıaatı (kz. kb. 194,752,57 L. tem. 10988 L. şart. 
10 L.) (Sümer Bank Um. Müd.) 22-7-37 14,30 

Vilayet Mrk. ıinema binaaının bakiye in~aatı (kz. 
kb. 20,900 L. tem. 1567,50 L.) (Malatya Viliyeti) 20-7-37 U) -

Göçmen evleri inşaatı 197 adet (kz.) 
Yozracl Vilayeti lskin Direk.) 21-7-37 16 -

a) MÜNAKASALAR 

1 

~ak, Zahire, Et ve Sebze: 

Burnava Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Umum tah· 

Mikdarı Mahalli min tutarı 
kilo Lira 

l(Qru ot 50000 Tire 1500 
"rulaf 90000 Aydın 4500 
"r \llaf 80000 Tire 4000 

Muvakkat 

te•İuatı 
Lira 
113 
338 
300 

et ihalesi 10.7.937 cumartesi günü saat 
çık eksiltme suretile yapılacaktır. 

10 10,30 11 de 

l Yukarıda miktar ve mahalli yazılı kuru ot ile yulaf-
'tırı 1.7 937 b 1 ü yapılan açık eksiltmelerin• tct(' • perşem e g n k .

1 1 
. 

}' ıp çıkmadığından on gün temdidile açık e 11 tm• erı 
\lkarıda hizalarında yazılı saatlarda olmak lzere 10.7.37 

~llllıart · .. .. 1 kt 
U •sı gunu yapı aca ır. . 

1 
hiıa-

1 lllum tahmin tutarlarile muvakkat temınat arı 
'l'lııda yazılıdır. 

Şartnameleri komisyeada J'Örülebilir. . 
tı isteklilerin muayyen vaktinda Burnovadakı askeri sa
ll•lına kemiıyonuna gelmeleri. 

Yozgad Vil. Göçmen evleri inşaatı (kz .) 
(Yozıad vil. iskan Direk.) 

Y ozrad mrk. Göçmen evleri inşaatı (kz.) 
(Yozgad vil. iskan Direk.) 

22-7-37 16 -

20 7-'37 16 -

3 - Elektrik-Havagazı-Kalorifer tesint ve Malzemesi 

Akköprü civarında depolar mıntakasında yapılacak 
elektrik tesiaatı (aç. ek. tem. 149,25 L.) (MMV) 23-7-37 15 -
Harb okulu kaloriferleri için malLeme: 85 kalem 

(paz.) (Ank. Lvz.) 9-7-37 11 -
Çorum orta okul binaıında elektrik ve au teıisatı 

(Çorum Nafıa Müd.) 19-7-37 16 

4-İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, HastaneLev. 

Çubuk kükürt: 50 ton (kz. kilosu 20 kr. tem. 750 L.) 
(İst. Limanı Sahil Sıhhiye Mrk.) 27-7-37 15 -

Asidsülfrik: 1450 k. (aç. ek. mb. 551 L. tem. 41,33 L ) 
(lst. PTT Vilayet Müd.) 23-7-37 14.30 

S Nakliyat- BOfaltma - Yükletme v. s. -·· --~ ....... 
Tekirdağ amb11rından Muradlıda vagona teslim 

etmek şartile 1375 ton ve keza Keşana 318 ton 
ve İpsalaya 538 ton kerestenin nakliyesi.(kb. 
beher tonu 14 kr.) (Edirne iskan Müd.) 12-7-47 14,30 

6 Matbaa işleri-Kırtasiye-Y azıbane Levazımı 

Müsveddelik kağıt ve :zarf 1 milyon el planı 130,050 
ad. afiş: 10,000 ad. butırılması, (aç. e1c.) 
(Hava Kurumu SAK) 12-7-37 15 

5 kitabın butırılması (90 ·150 forma) - kitapların i· 
çindelci eşkal ve resimleri: 40000-50000 ad. - ka· 
~ıt: 500 lugat için - cildiye 3000 adet (aç. ek. 
mb. 4707,07 L. tem. 353 L.) 
(Yüksek Deniz Ticaret Mekt. Mfid.) 22-7-37 14 

7- MOtef«rik 

Çelik çekme boru: 450 m. (aç. ek. mb. metresi 180 
kr. tem. 60,75 L.J (lst. Beled.) 23.7.37 14 -

Kazma: 1000 adet kürek 1000 ad. çelik: 300 ad. 
varyoz: '40 adet (aç. ek. tem. 135.26 L.) 
(Bolu Nafıa Müd.) 20-7-37 15 

b) Müzayedeler 

Lokomobil ve muhtelif cinste biçki makineleri 
(Caddebostanında iskele civarıoda araba fabrika-
sında) (lst. Asliye 1 ci Ticaret Mahkemesi) 9 12-7-37 14 _ 

Ceviz a~açları (paz.) (Kadıköy Vakf • Dir.) 9-7-37 15 -

İşaretler: aç. ek., (açık eltailtme) • h .. (kapalı zarf) - paz. (pazar
lık) - mb. (muhammen bedel) · kb. (keşıf bedel) • tem. (tc:ninat) • 
temd. (temdit) - L. (lıra) - kr. (kuruş) - t. (ton) - k. (kilo) · şart. 
(şartname) ·Lvz. (levazım). 

Eskişehir(?) Kor Sahnalma Komisyonundan: 

1-Kor ve tayyare alayının 13 aylık ihtiyacı için 50 
bin kilo sade yağı kapalı zarf usuJile alınacaktır. 

2-Tahmin bedeli 40 bin lira olup muvakkat teminatı 
3 bin liradır. 

3-Şartaameılni görmek isteyenler 2 lira bedel mu
kabilinde kolordu levazımından alabilirler 

4-16 temmuz 937 cuma glnü saat 10 da kolordu 
satınalma komisyonunda zarflar açılarak kati ihalesi ya· 
pılacaktır. Mezkur gün ve saate kadar zarfların komis· 
yona verilmiş bulunması şarttır. isteklilerin mezkur gün 
ve saate kadar teminat makbuzu ve ticaret vesikalarile 
birlikte kolordu sahoalma komisyonuna mfiracaat edecek
lerdir. 

Sivaa Aygır Deposu Direktörlüğünden : 
Sivas Ayiır deposu hayvanları için yirmi bin kilo yulaf açık 

eksiltme suretile aatın alınacaktır bedeli mubammeni dokuz yüz 
otuz liradır. Ekıiltme günü 22·7-937 1&at on dörtte Siva. baytar 
müdürlüğünde yapılacaktır muvakkat teminat akç .. ı 69 lira 
75 kuruıtur. Şartnameyi görmek ist~yenlerin depo müdürlüğüne 
veya vilayet baytar müdürlütüne muracaat etmeleri ilan olanur. 

Sivas Belediye Riyasetinden : 

Belediye tanzifat hayvanları için 10'l60 kilo arpa ve 10260 
kilo saman, arpanın beher kiloıu 3 kuruştan aamanın kiloıu 
bir kuruıtan açık ekıiltme ıuretile alınacaj'ından talip olanlar 
12-7-937 tarihine te1ad(lf eden pazartesi günü 1aat 14 de beledi· 
ye encümenine müracaatları Hin olunur. 

8 Temmuz 1937 
s ;er *** ·'*' • +wıe:r -, r 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
idarehanemizde görüşülur 

Telgr.: lst. MÜNAKASA 
Tel don : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

r K!:~~.~~~! ~e!,e~!!~~!~.ı~!e: ev· 
rakı umumiye kalemine yaptırılacak raflarile tamirat 
ve tadilat paznrlıi'a konulmuştur. Evrakı Encümen ka
leminde görülebilir. İstekliler 30 lirn 47 kuruşluk ilk 1 
terninat makbuz veya mektubile beraber 9.7.937 cuma 
günü saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. \., ___________________ m~-----------'~ 

İzmir Belediyesinden 

Karşıyaka tramvay hayvanlara için beher kilosu üç 
kuruştan bin elli lira bedeli muhammenle otuz beş bin 
kilo kalın buğday kepeğinin bat katiplikteki şartname 
veçhile açık eksiltme ile ihalesi 13·7 937 salı gü ünü 
temdid edilmiştir. iştirak için 79 lira ık muvakat teminat 
makbuzu veya banka teminat mektubu ile söylenen gün
de ve saat on altıda encurnene gelinir. 

• • • 
Kar~ıyaka temizlik hayvanları ıçın beher kilosu üç 

kuruştan dörtyiiz elli lira bedeli muhammenle baş katip· 
likteki şartname veçhile alınacak on beş bin kilo kalın 
buğday kepeğini açık eksiltme ile ihalesi 13-7-937 Sah 
gününe temdid edilmiştir. İştirak için 34 Jiralık muvak
kat teminat makbuzu ile söylenen günde ve saat on altı
da encümene gelinir. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden: 

Cinsi Kilo Kilo fiyatı 
kuruş 

İri tuz 500 4,50 
Toz şeker 200 26 
Sabun (Peynir yağın.lan) 70 23 
Pirinç pilavlık (Tosya pirinci) 300 19 

» çorbalık (Mersin) 300 14 
Sadeyağ (İkinci erimiş Kare) 100 62 
Zeytinyağı (Birinci yemeklik) 100 60 

Yukarıda cins ve miktarı gösterilen erzak açık ek
siltme) e konulmuştur. İsteklilerin yüzde 7,5 teminatile 

1 beraber 23-7-937 tarihinde saat 15 şe kadar Kadıköy 
Vakıflar Müdürlüğ'ünü müracaatları. 

Ankara Levazım AmirJiği Satın alma Komisyonundan: 

Garnizon kıtaah ve mü ssart ihtiyacı için 
açık eksiltmeye konulan 45 ton pa .. atese teklif edilen 
fiat pahalı görüldüiünden 13· 7.937 sah günü saat 15 de 
yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Patatesin tutarı 2700 lira olup •akkat temi-
natı 202 lira 50 kuruştur. Şartnamesi paraiız komisyon
da görülür. 

3 - isteklilerin kanununun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlariylc yazılı gün ve saatte 
levazım amirliii satın alma komisyonuna gelmeleri. 

.. . 
• 

1 - Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiya
cı için 40 toz şekerinin 22·7-937 perşembe günü saat 
15 de kapalı zarf eksiltmesi yapılacakhr. 

'4 - Şekerin tutarı 11200 lira olup muvakkat temina
tı 8 tO liradır. Şartnamesi komisyonda her gün parasız 
görülebilir. 

3 - isteklilerin kanununan 2, 3 cü maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını 
yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar levazım 
amirliği satınalma komisyonuna vermeleri. 

• • • 
1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müesseseleri ihtiya

cı için kapalı zafla eksiltmeye konulan 500 ton buğday 
öğütülmesi istekli çıkmadığından bir ay zarfında pazar· 
lıkla öğütülecektir. 

2 - ilk pazarlığı 15 - 1 · 937 perşembe günü saat 
15 dedir. 

3 - Ôğüttürülecek buğdayın tutarı 6250 lira olup 
muvakkat teminatı 468 lira 75 kuruştur. Şartnamesi ko· 
misyonda parasız görülür. 

4 - isteklilerin kanununun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesika ve teminat rnakbuzlarıyle yazılı gün ve saatte le· 
vazım amirligi sahnalma komisyonuna gelmeleri. 



Yüksek Öğretmen okulu satınalma komjsyonu Başkanlığından: 

Erzalun cinai Çok Az lık teminat Tahmin edilen fiat Tarihi Gilnü 
Kilo Kilo Lira K. Kr. S. 

Ekmek 17000 14000 138 00 10 75 
Et (datlıc ve kıvırcık) 6000 5000 200 25 44 50 
Et (kuzu) 2000 1500 66 75 44 50 
Et (11tır) 1000 750 23 25 31 00 
Pirine (Antalya) 2500 2000 31 88 17 00 
Tuz 600 500 2 03 4 50 

•Kuru fHulye 800 700 7 20 12 00 
Nohud 300 200 2 48 11 00 
Kuru barbunya fasulye 400 300 3 15 10 50 
Kırmızı mercimek 150 100 1 07 9 50 
Siyah mercimek 75 50 62 1 1 00 

22-7-937 Perşembe 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" 
" ,, 

Yumurta 20000 aded 17000 A. 18 75 1 25 " " Şeker 3400 2000 66 ao 26 00 
'' " Beyaz peynir 1000 750 24 00 32 " " Kaşer peynir 400 250 15 00 50 
" " 

Saat Ekıiltme Şekli 

14 Acık eksiltme 

" " 
n " 
" " 
" " ,, 

" 
" " 
" 

,, 
" 

,, 
" " 

" 
" " 
" " 
" il 

il ., 

salı günü ıaat 16 da ihale edilmek üzere ekıiltmete konmuştur. 

1 - Bu inşaat için lüzumu olan kereıte ile ta,, tuj'la veaair 
bilcümle malzemesi ve işçilikleri mGteahhide aid olacak ve anah· 
tar tealimi suretile ihale edilecektir. 

2 - İşbu inıaat ihale ırünü kapalı zarfla toptan müteahhide 
ihale edileceği gibi perakende suretile ve alt:ni ekıiltme ile de 
her köy ayrı ayrı ihale edilecektir. 

3 - Talihler keşifoamnde yazılı mıktar üzerinde yüzde 7,5 
muvakkat teminat verecektir. 

4 - Talipler tarafından ehliyet fenniye veaika11 veya bu 
inşaatı yapabileceğine dair keza Nafıa Direktörlüğünden alınacak 
veıika vesair evrakını teklif mektubu ve teminatile birlikte 
Komisyona tevdie mecburdur. ----Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

Un 1600 1400 16 80 14 00 23-7-937 Cuma 15 Açık eksiltme 

1- Bankamızın İzmitte yaptıracağı muhammen keıif 
bedeli t 94.752 lira 57 kuruş olan Sellüloz fabrikası birin
ci kısım inşaatı vahidi fiatla ve kapalı zarf usulile eksilt· 
meye konulmuştur. 

Makarna 700 500 12 08 23 00 ,, ,, ,, 
" Şehriye 75 50 1 30 23 00 " " " " irmik 200 150 2 25 15 ., " " Odun 225 çelıi 200 çeki 47 25 280 00 

" ,, ., " Mangal kömürü 2500 2000 6 57 3 50 
" " " 

,, 
Kriple kömilrü 60 ton 50 ton 67 50 1500 00 " ,, ,, 

" Çekirdeksiz üzüm 600 500 8 10 18 00 " " " " Ceviziçi 250 200 6 57 35 " " " " Kuru erik 250 200 7 50 40 
" il .. ,, 

Kuru kaym 150 100 6 19 55 
" " 

,, ,, 
Çam fıstık 50 40 2 25 60 " " " " 
Kut ib:ümü 30 25 41 18 " il ,, 
Fındık içi 200 150 lO 50 : O ,, 

" " " Bademiçi 15 10 1 35 120 ,, ,, 
" .. 

Kuru incir 100 50 1 13 15 , ' " " Yükıek Ôj'retmen okulunun may11 937 nihayetine kadar ihti yonunda yapılacaktır. 
yacı olan ve yukarıda nev'i ve miktarı yazılı yiyecek ye yakacak Eksiltmiye gireceklerin »37 yılı Ticaret odasından ve vekile-
miktarları eksiltme t•rtnamelerine iÖre ayrı ayrı gösterilmiştir. ten hareket edenlerin noterlikten alacakları Ye1ikaları ibraz et-
Bu yiyecek ve yakacaj'ın ne suretle ekıiltmiye konulduj'u ve meleri mecburidir. 
eksiltmenin hangi ~ün ve saatte yapılacaj'ı ve bunlara aid ilk İıteklilerin belli g"Ün ve saatten bir aaat evvel teminatlarını 
teminat miktarları da yanlarında yazılmıştır. Yüksek Mektebler Muhasibliti veznesine yatırmaları ve şartname-

Ekıiltmr istaobulda Mki Düyunu Umumiye bioa3' içinde Yük- yi görmek üzere Beyazıdda Üniversite arkasındaki Yüksek Öğ-
aek Mektebler Muhaaiblitl binaaında toplana ı Satınalma komi•· retmen okulu direktörlüğüne bat vurmaları ilin olunur . 

2 
inşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

İzmir lı daimi encümeninden : 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Urlada yapılacak İlkokul 

1'urağı. Açık tutarı: 15~93 lira 12 kuruş. 
Bu işe ait şartlar ve evrak aşağıda yazılıdır: 
A) Kapalı eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
E) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
0) Fenni şartname. 
C) Açık ve plan. 
istekliler bu şartname ve evraklara İzmir-Ankara İs

tanbul Bayındırlık direktörlüklerinde görüp inceleyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih ve saatı: 22 Tem

muz 937 persembe günü saat ı 1 de İzmirde 11 daimi en· 
cümeninde. 

Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: Bayın
dırlık Bakanlığından alanmış müteahhitlik ve ticaret oda
sı belgeleri. 

Muvakkat teminat 1162 liradır. 
• • • 

Eksiltmeye konulan iş: İzmir-Menemen-Bergama yolunun 
20+000- 25+000 kilometreleri arasındaki şosenin esasla 
onarılması. 

Açık tutarı 9412 1 ra. 
Bu işe ait şartlar ve evrak aşağıda gösterilmiştir: 
A. Eksiltme şartnamesi. 

B) Sözbağı projesi. 
E) Baymdırlık işleri genel şartnamesi. 
D.) Açık. 
istekliler bu şartname ve evrakları Bayındırlık direk• 

törlüğünde görüp inceleyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih; gün ve saatı: 22 

Temmu:ıı 937 perşembe günü saat l 1 de İl daimi encü· 
meninde. 

Eksiltmeye girebilmek ıçın gereken belgeler: Muteah· 
bitlik ve ticaret odası belğeleri. 

Muvakkat teminat 706 liradır. 
• • • 

Eksiltmeye konulan iş: İzmir-Menemen·Bergama yolunun 
30+500, 32+880, 36+000-37 +000 kilometreleri arasında· 
ki şösenin onarılması. 
Açık tutarı 7834 lira 23 kuruştur. 
Bu işe ait tartlar ve evrak aşağıda gösterilmiştir: 
A) Eksiltme şartnamesi. 
B) Sözbağı projesi. 
E) Baymdırlık işleri genel şartoameCJİ. 
D) Açık. 
İstekliler bu şartname ve evrakları Bayındırlık direk· 

törlüğünde görüp inc~leyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, a-ün ve saab: 22 

Temmuz 937 pertembe günü saat 1 1 de lı daimi encü· 
meninde. 

Eksiltmeye girebilmek ıçın gereken belgeler: Müteah
hitlik ve ticaret odası belgeleri. 

Muvakkat teminat 588 liradır. 

............ __ - ..... __ 

Ankara Valiliğinden: 
Mimarkemal okulunun tamiri 1723 lira 44 kuruş oldu· 

ğu için açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. 
Eksiltme 19-7-937 pazart.:si günü saat 15,30 da vila

yet binasındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve 
şartnamede yazılı muhammen bedelin yüzde 7,5 ııi :ıbetin
de para, tahvilat veya banka mektubunu ibraz edenler 
eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu husus hakkmda daha 

ı etraflı malumat almak ve şartnameyi görmek istiyealerin 
' Ankara kültür direktörlüğüne müracaatlara. 

• • • 
Onuncuyıl yatı okulunun tamiri 87 ı lira 70 kuruş oldu· 

ğu için açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
Eksiltme 19-7 937 pazartesi günü saat 15,30 da vila

yet binasındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve 
şartnamede yazılı muhammen bedelin yüzde 7,5 nisbetin· 
de para, tahvilat veya banka mektubunu ibraz edenler 
eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu husus hakkmda daha 
etraflı malumat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin 
Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları. 

Çorum Mafia Müdürlüğüneden : 
- Eksiltmeye konulan iş : Bodrum ve zemin kat

lannın beton ve kargir kısımları mevcut Çorum orta 
okulu binası ikmali inşaatı, su ve elektrik tesisatı işi 
olup keşif bedelleri 37649 lira 64 kuruştur. 

2 - Bu işe aid sartname ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B Mukavele projesi 
C Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D Fenni ve hususi şatrname. 
E Keşif silsilei fiat ve metraj cedvelleri. 
F - Proje. 
İsteyenler bu evrakı Nafia vekaleti yapı işleri Umum 

Müdürlüğü binalar heyetinde ve Çorum Nafia Müdürlü
ğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 1937 Temmuzun 19 uncu 
günü saat 16 da Çorum vilayet makamında 

komisyonu tarafından yapılecaktır. 

· pazarte~i 
toplanaLak 

4 - Eksiltme kapalı zarf usufile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye iirehilmek için isteklilerin 2824 lira 
muvakkat teminatı vermesi ve asağıdaki vesikaları 
göstermeleri lazımdır. 

Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika ve, 
bu işleri yapabileceğine dair Nafia Vekaletinin ehliyet· 
namesi. 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazrlı saatten 
bir saat evveline kadar yukarıda sözü geçen komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet saat 16 kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

Yoza-ad İskan Direktörlüğünden : 
Yoziat merkezinde 101 numaralı tehir tipi planına göre ya

pılacak 53 kir8'ir ve Soriun kazaauıda 103 numaralı tipe g"Öra 
yapılacak 36 ve 106 tipe ırore yapılacak 62 çift ve 2890 sayılı 
arttırma ve eksiltme kanununa tevfikan 1-7-937 gününden itiba· 
ren 20 2üa müddetle afaj'ıdaki ,artlar dairesinde ve 20-7 ·937 

2- Mi1cakasa evrakı 10 lira mukabilinde Sümer Bank 
inşaat servisinden alınabilir. 

3- Eksiltme 22 temmuz perşembe günü saat 14,30 
da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlüğ~nde yapıla
caktır. 

4 - Muvakkat teminat 10988 lirad•r. 
5- İsteklilerin ihale gününden en az bir hafta evvel 

Sümer Bank inşaat servisine gelerek bu kabil bir inşaatı 
yapabilecek fenni ehliyetlerini ispat ve icabeden vesika· 
larla milli bankalardan birinden alınmış 75000 liralık bir 
mali itibar mektubunu ibraz ile eksiltmeye gırebilmek 
üzere birer vesika almaları şarttır. 

6- Tt:klif mektublarını havi zarflar kapalı olarak 
ihale günü saat J2ye kadar makbuz mukabilinde Anka· 
rada Sümer Bank Muhaberat Servisi Müdürlüğüne tes· 
lim edilmiş olmalıdır. 

1- Bu inşaatı Banka dilediği müteahhide vermek hak
kını muhafaza eder. 

8 - Sinci maddede zikredilen vesika meyanına Nafıa 
Vekaletince verilmiş müteahhidlik vesikasının da konma
sı şarttır. 

Yozgat Vilayeti İskan Direktörlüğünden: 
Yozgadın Saray köyünde 103 numarala köy tipi planına ırö

re yapılacak 18 tek ve 105 No. tipe göre 15 çift ve Saçlı, Sa· 
atli köylerinde 103 tipe göre 12 tek ve 105 tipe ıröre 30 çift ve 
Küçükincirlideki 103 tipe göre 13 tek va 105 tipe i'Öre 15 çift 
ev ve Karabıyık köyünde 103 tipe göre 14 tek ve 105 tipe göre 
10 çift ev ki cem'an 57 tek ve 70 çift olmak üzere 197 kerpiç 
ev 2890 sayılı arttırma, eksiltme kanununa tevfikan her köye 
ayrı ayrı ihale edilmek şartile ve kapalı zarf usulile eksiltmiye 
konulmuştur. 

1 - Bu inşaat için lüzumu olan kereste iıkin direktörlütün
ce verilecek ve diğer taf, kerpiç ve bilumum malzeme ile işçi
lik müteahhide aid olacak ve bu ıuretle inıaat anahtar teılimi 
şartile yapılacaktır. 

2 - Talihler ke,ifnamedeki kıymetlere nazaran yüzde 7,5 niı· 
betinde muvakkat teminat vermiye mecburdur. 

Yapılacak evlerin tarzı inşHına aid fenni ve hususi tartna
meleri, planları veuir evrakı görmek isteyenlerin bulundukları 
mahaller iskan direktörlüğüne ve ekıiltmeye iştirak edeceklerin 
ihale günü olan 21.7.37 çarşamba g"Ünü ıaat 16 da iskan müdür
lüğünde müteşekkil eksiltme komisyonuna müracaatları ilin olu
nur. 

Yozgat İskan Direktörlüğünden : 
Yozgat Vilayetinin Maden kaz.ısına batlı Bebek ve Karaya

! kub köylerinde I03 tipte 11 rer tek ve 105 tipte sekizer çift ve 
!• Terzili köyünde 103 tipte 13 tek 105 tipte 14 çift kerpiç ve Bo-

l gazlayan kazaıı merkezinde tip 101 den tehir planına gare 24 
tek ve 106 tipten 36 çift kerpiç ve Hamam ve Ka.Jılı köylerin• 

j de 103 tipten 14 der tek ve tip 105 ten 7 şer çift ev 2890 ıayılı 
arttırma ve eksiltme kanununa tevfikan 20 gün müddetle ata· 
ğıdaki şartlar dairesinde 22-7-937 p rtembe l'ÜDÜ aaat 16 da 
ihale edilmek üzere kapalı zarfla ekailtmiye konulmuttur. 

l - Bu in,aat için lüzumu olan kereste mahalli lakin me· 
murluklarınca verilecek, taş ve tuğla vesaire bilcümle malze· 
mesi ve ifçilikleri müteahhide aid olmak üzere anahtar teslimi 
ıuretile ihale edilecektir. 

2 - inşaat ihale günü kapalı zarfla toptan veya her kaza 
ve köy ayrı ayrı ihale edilebilecektir, 

3 - Talihler kcaifoamede yazılı mikdar üzerinden yüzde 
7,5 muvakkat teminat verecektir. 

5 - Yapılacak evlerin tarzı inşa11na aid husuıi Ye fenni 
şartname, keıif ve planları daha evvel g"Örmek istiyenlerin bu· 
lundukları mahaller iskan Direktörlüklerine ve eksiltmiye ittirak 
edeceklerin de ihale günü Yozgad lakin Daireainde mütctekkil 
Eksiltme Komisyonuna milracaatleri ilin olunur. 

Malatya VilAyetinden: 
1 ~ Viliyet merkezinde kain ve idarei buıusiyeye ait sinema 

binasının bakiye inşaatı 1.7.37 tarihinden itibaren 20 ıriln müd· 
detle ve kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuttur. 20.7.37 ta· 
rihine raslıyan aah ıünü saat 16 da ihaleai yapılacaktır. 

2 Bu işin ketif bedeli 20900 lira ve yüzde 7,5 muvakkat 
teminat ta 1567 lira 50 kuruştur. 

3- isteklilerin nafıa vekaletinden verilmiş ehliyet veaikaıile 
ve muvakkat teminatlarını ihtiva eden teklif mektublarını ihale 
saatinden bir saat evv~l vilayet daimi encümeni reiılitine tevdi 
eylemeleri laztmdır. Posta ile rönderilecek mektubların geç gel· 
mesinden dolayı mesuliyet kabul edilmez. 

• • • 
Evrak kalemine yaptırılacak raflar tamiri. Bak: fstaıı· 

bul Belediyesi l ci sah;fedeki ilanına. 

3 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Ankara Levazim Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 
1 Harb okulu kaloriferleri için 85 kalem malzeme 9.1.3 



8 Temmuz 

cuma günü saat t t de pazarlıkla satın alınacaktır. 
isteklilerin yazılı gün ve saatte levazım amirliği sa· 

tınalma komisyonuna gelmeleri. 

MilJi Mudafaa Vekileti Satınafma Komisyonundan: 
Ankara Akköprü civarındaki depolar mıntakasında 

yapılacak elektrik tesisatı açık eksiltmeye konmuştur. 
Şartnamesini ve keşiflerini almak istiyenlerin her gün 

komisyona gelmeleri. 
İlk teminat miktarı 149 lira 25 kuruştur. 
İhalesi 23.7.37 cuma günü saat 15 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2400 sayılı kanun 2 ve 3cü 

maddelerinde yazıla veıikaları ilk teminatlarile birlikte 
tam ihale saatında M.M.V. Satınalma komisyonuma ver· 
mel eri. 

• • • 
Çorum orta okulu binasında su ve elektrik tesisatı 

Bak: inşaat sütununda Çorum Nafia müd. ilanına. 
-~--@ 

4 
1Jaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan: 

Fare itlafı ameliye.inde kullanılmak üzere 50 ton çubuk kü
kürt kapalı zarf usulile aatın alınacaktır. 

A - Kükürdün tahmin bedeli kiloau 20 kuruıtan 10000 lira· 
dır. 

B- Kükürdin ıartnameıi İstanbul limanı sahil aıbbiye mer-
kezi levazımından parasız alınır. 

C- Eksiltme 'l:/.7.37 sah günü aaat 15 de Galatada Kara: 
Mustafapafa sokağında İstanbul limanı sahil 11hhiye merkezi sa-_ 

tınalma komiayonunda yapılacaktır. 
O- Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacatından iateklilerin 

mühürlü teklif zarflarını eksiltmeden bir saat evvel komiıyona 
'/ermeleri ıarttır. 

E- Muvakkat teminat parası 750 liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanlar 937 senesi ticaret odası vesi· 

katarını ibraza mecburdur. 
G- Eksiltıneye girecek olanların saat 14 te kadar teminat pa

ralarını merkezimiz veznesine yatırıp makbuzlarını almaları la
zımdır. Aksi takdirde ekailtmeye giremezler. 

İstanbul PTT Vilayet Müdürlüğünden: 
Müteahhidin tarhhiidünü ifa etmemesi hesabile zararı 

nam ve hesabına olmak üzere bilkimya saf 66 bome de· 
recede yani 1,284 kesafetinde klor, azot, arsenik mürek
kebatından vesair ecnebi maddelerden ari 55·60 kiloluk 
damacanalar içerisinde 1450 kilo asidsülfriğin alımı ye· 
niden açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 23.7.937 ta· 
rihine musadif cuma ıünü saat t 4,30da İstanbul Yeni
postane binaıı birinci katta İstanbul PTT Vilayet Mü· 
dürlüğünde müteşekkil Alım, Satım Komisyonunda yapı· 
lacaktır. Muhammen bedeli 55 l lira, müvakkat teminatı 
41 lira 33 kuruştur. Taliplerin şartnamesini görmek ve 
muvakkat teminatlarını yahrmak üzere çalışma günle
rinde mezkur Müdürlük İdari kalemine müracaatları. 

5 
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Edirne İskan Müdürlügünden: 
1 - Tekirdat ambannda Muradlıda ngona teslim etmek ,ar

tile 1375 ton ve keza Keşana 318 ton ve lpaalaya 538 ton ke
teıtenin nakliyesi eksiltmiye konulmuştur. 
. 2- Keıan ve lpaalaya naklolunacak keresteler kaza merke· 

11nde kaymakamlıfın göatereceti mahalle teslimi farttır. 
3- Beher ton kilometrelik fiatı 14 kuruştur. 
4 - Muradhya, Keıana ve İpsalaya naklolunacak kere.teler 

~}'rı ayrı olarak ekıiltrniye konulacağı ıibi icabında hepıi de bir 
ııtekliaine verilebilir. 

5- Keresteler mukavele tarihinden itibaren 45 ıüncie muay 
Yen ol•D mahallerine nakil ve teslim edilecektir. 

6- 12.7.37 tarihine tesadüf eden pazartesi ıünü saat 14,30 
Edirne iakln müdüriyetinde müteıekkil komiıyon tarafından ya· 
Pıl•c•kbr. 

1- latekliler ıartnameaini lstanbul ve Edirne iskin müdüri· 
)'etlerinde rörebilir. 

8- isteklilerin yüzde 7,5 teminat akçelerini yatırarak muay· 
~n fÜn ve aaatte komiayona müracaatleri ilin olunur. 

%::i: 

6 
~ahrukat Benzin-Makine yağları v. s 

• • • a Odun, mangal kömürü ve kriple kömürü alınacaktır. 
~rzak ıutununda Yüksek öğretmen okYlu ilanına. 

7 
~t~aa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Yükıek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlügüoden: 
Azı Çoğu Muhammen Çotu Muvakkat 

Forma Forma Fiab Tutarı Teminatı 
~ adet adet lira kr. lira kr. lira kr. 

h •det Be, kita-
lll b 1 I(· aıı mHı 

eı~~Plaruı içindeki 
F al Ve resimleri 
•ı:la baıtırılacak o· 

90 150 
S M2 S M2 
40000 50000 

24 3600 

o 0.75 375 353 

MÜNAKASA GAZETESi 

lan 500 adet lugat 
kitabının katıt bedeli. Maktuan 102 50 

Cildiye 
adet 
3000 o 21 630 

4707 50 
Mektebimiz tedriaatına lüzumu alup Forma tutarı yukarıda 

Y_azılı termo dinamik, Makine tarifah, Kimya teknolojisi, deniz 
tıcaret hukuku ve İnıilizceden Türkçeye denizcilere ıözlü kitap· 
)arının bası~m.aıı ve reaim ve eşkallerinin yapılm&1ı ve cildiyesi 
22-7-937 tarıbme rutlayan Per,embe aünü saat on dörtte ._ 

k ·ı ·1 h • açı .. e sı tme ı e i ale edilecektir. 
Taliplerin tartnameyi görmek üzere mektep muhasebesine ve 

2490 uyılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerindeki tartları haiz 
olmaları lizımıelen eksiltmeye ittirak edeceklerin de muvakkat 
teminatlarını iıtanbul Yüksek Mektepler muba.ebeciliti vez:neaine 
yatırdıklarını ıösterir makbuzlariyle veya Banka mektuplariyle 
Mektepte müteşekkil Komiıyonu mahsusuna belli rün ve aaatte 
müracaatları. 

Türk Hava Kurumu Satınalma Komisyonundan: 
24 üncü tertip piyanııoau için 130 bin el planı, 10 bin afif 

baıtırılacak ve tebyizlik, müsveddelik kifıt ve bir milyon zarf 
alınacaktır. 

. A~ık eksiltme ile 12.7.37 aaat 15 te münak&1a yapılacatından 
ıatekh olanların tartnamesini görmek üzere piyango direktörlüğü 
muhasebesine müracaatleri. 

8 
\\üteferrik 

Bolu Nafıa Müdürlüğünden: 
Bolu Nafiası ihtiyacı için çelik cinainden 1000 kazma 1000 kü · . ' rek, 300 çeluç, 40 valyoz sabu alınmak ü:ı:ere 1803 lira 50 kuru' 

muhammen bedelle 20-7-937 tarihinin Hlı günü saat 15 te Bolu 
Daimi Encümeninde ihaleai yapılmak üzere 20 gün müddetle 
açık ekailtmiye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 135 lira 26 kuruttur. 
Şartnameyi ııörmek iıtiyenler Bolu, Ankara, latanbul Nafıa 

Müdürlüklerine müracaat eylemeleri ilin olunur. 
• • • 

450 m. çelik çekme boru alınacaktır. 
Belediyesi ilanlarına. 

Bak: lstanbul 

Gelecek ı gun zarfmda vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkmda 

MUHTİRA 
-· ... 
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Yeralb kabloıu: 13 kalem (İıt. Telefon Dir.) No. 353 
Kenevir ipi : 1850 k. (MMV) No. 379 
Kok kömürü: 290 t. (izmir Meml. Hut.) No. 373 
ilaç (1 aene için) (İzmir Meml. Hı s.) No. 373 
Söke-Ortaklar araıında fOH inıaatı (Ayc!ın Viliyeti) No. 375 
Gömlek, battaniye, pijama v. •· (lat. Sıbhi MGea.) No. 378 
Havlu ve peftemal: 1600 ve 2100 ad. {iat. Sıhhi Mües.) No. 378 
Sade yağ: 20 ve 7.5 ton (Tekirdat Ask. SAK) No. 378 
Soğuk bava dolabı: 1 ad. (l.t. Sıhhi Müe..) No. 380 
Fırın odunu: 120 t. - fırın odunu: 245 t. (Çorlu Kor) No. 380 
Evrakı matbua (iatatiatik Gen. Dir.) No. 382 
Muhtelif çiviler, nalça v.•· (Jaaclar. Gen. Komut.) No. 382 
Nümttne haat. kalorifer tesisatı (Erzurum Nafıa Dir.) No. 382 
Tuğla, cam, fişe lambası, telııraf teli v.s. (Devi. Demiry.) .\~383 
Kundura köıele: 76 ton - vakete: 5 ton • sari vakete: ~ t . 

(jandr. Gen. Komut.) No. 383 
2 ilk mektep binaları tamiri (İst. Beled.) No. 384 
Beyaz ve renkli kiğıt (lıt. Beled.) No. 384 

Sayfa ~ 

(Suite de la 4ome page) 

Reparation de deux ecoles primaireı (Mun. Iatanbul) :\-. 384 
Papier blanc et en couleur {Mun. lstan': ul) :ı; 384 • -
Fromage blanc, macaronie, farine ete. (Coaı. Ach. Ec. Super. Jn

renieur) .Y! 391 
Colce : 225 t. (Com. Acb. Ec. lngenieur) !\! 391 
Reparation du pont en boiı s route Polatli-Haymana {Vilayet An-

kara) ,'\; 385 

Ci~r?ns et oeufa (Command. lstanbul) ~'! 385 
Raıa~ns ıecıı, haricots, prunes {Municipalite Istanbul) ,'\! 385 
~voıne : 143 t . (Com. Ach. Milit. Selimie) •'! 385 
~ucre : 30532 k. (Douanes lstanbul) .'\! 385 

Boıs : 149 t . (Universite lstanbul) .,; 386 
Pain pour le penite c· ( l . ) . . . n ıer pour annee (Proc. Gen. Republıque 

Ankara) .~! 386 

Foin. : 540 t. (Com. Ach. Milit. Brousse) !\! 386 
Paves d.e Toprakkale : 15000 p. (Mun. Adana) ~\! 386 
InıtaUatıon de cbauffa.,.e central a l 'off'ıc·e· "t • d 'J · (Off· • sanı aırc z:mır ıce 

Sanitaire lzmir) .I\! 38' 
Petrole : 25 t . (Diviıion Kirklareli) .\'! 387 
Reparation fondamentale chauHee s route Bartin-Safranbolou (Vila· 

yet Zongouldak) No 388 
Construction maiıons pour immigres : 273 . (Et bl' [ · · 

K. ki · ı · ) N P a ıs . mmıgrcs 
ır are ı o 388 

Location automobile pour medecin (Chemins de Fer Etat) No 388 
Charırement et d ~ chargement de charbon : 2000 t. (Chemina de 

Fer Etat Sanuoun) No 389 
Generateur et accesaoires İl courant permanent : 1 p. (Cbemina de 

Fer Etat) No 389 

• Morceaux de pain et reste du repas (Com. Ach. des Ecoles An
kara) No 389 

Petits clous (Chemins de Fer Etat) No 393 
* Tisıua en coton, talons et clous en caoutchouc (Douaneı Jz:oıir) 

No 393 
Con1tructions des placards fixea ( Ministeres des Financeı) No 394 

* Les uterisquea indiquent une vente par voie de surencbere. 

N. B.- Lea Nos indiqucs en regard deı articles sont ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

Büyükderede Büyükdere caddesinde 
(Tuğla fabrikası kar~ısında) arsa 938 
senesi mayısı sonuna kadar 
Rumelikavağında kacak caddeıinde 
2 No. lu dükkan 
(938·939·940) seneleri mayısı sonuna 
kadar 
Uukapanıoda Haraçcı Kara Ahmet aıa· 
hallesinde Fener caddesinde 18 No.lu 

Senelik 
muhammen 

kirası 

70 lira 

48 ,, 

ana (938-939-940) seneleri mayısı 

ilk 
teminatı 

5,25 

3,60 

sonuna kadar 48 ,, 3,60 
Yukarda semti, senelik muhammen kiralarılakira müd· 

detleri yazılı olan mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek üz· 
re açık artırmaya konulmu~lardır. 
. Şart.nameleri Levazım müdürlüğünde görlllebilir. İstek
hle~ hızalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mek· 
tubıle beraber 23·7·937 cuma günü saat 14 de D · "E • .. d aımı n 
cumen e bulunmalıdırlar. (B·) (4010) 639 

• • • 
. Büyilkdere meyva fidanllğına lüzumu olan 450 metre 

çehk çekme boru açık eksiltmeye konulmuştur. Bir metre 
boruya 180 kuruş fiat konulmuştur. Şartnamesi L 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N l k evazdım 

l 'k o. ı anun a 
yazı ı vesı a ve 60 lira 75 kurucıluk ı'lk t . t kb 

k 
. y emına ma uz 

Beyaz peynir, makarna, un v.s. (Yükıek Milbend. Mekt .) .'\! 391 
Kok kömürü: 22 t . (Yüks. Mübend. Mekt.) No. 391 
Polatlı-Haymana yolu arasında abıap köprü tamiri (Ank. Vil.) 

veya me tubıle beraber 23-7-937 cuma g- .. t 14 d 
Daim" 0 •• d b l unu saa e 

!!!'!L 1 t:.ncumen e u unmalıdırlar. (l} (4009) 638 

No. 385 
Yumurta, limon (iat. Komut.) No. 385 
Kuru üzüm, kuru fuulya, erik (lst. Beled.) No. 38~ 
Yulaf: 143 t. (Selimiye Ask. SAK) No. 385 
• Şeker: 30532 k. dat. Gilmrütü Dir.) No. 385 
Odun: 149 t. {ist. Üniveraiteai) No. 386 
Yulaf: 540 t. (Bursa Ask. SAK) No. 386 
Cezaevi için ekmek (Anı.r. C. Milddeium.) No. 386 
Toprakkale taıı 15000 ad. (Adana Beled.) No. 386 
İzmir aahil sıhhiye mrk. kalorifer teaiaatı (İzmir Sahil Sıhhiye 

Mrk.) No. 387 
Bartın-Safranbolu yolu arasında fOSe tamiri (Zonruldak Vil.) 

No. 388 
Göçmen nleri intaab (Kırklareli iskan Müd.) No. 388 
İdare doktoru için otomobil kiralanması (D. O. Yolları) No. 388 
Kamür tahmil ve tahliyesi: 2000 t. (Sam1Un O. O. Yolları) .,! 389 
Mütenavip cereyanla jeneratör ve teferruatı: 1 ad. (D. o. y ı ) 

No. 389 ° · 
• Ekm•k parçaları n ekmek artıtı (Ank. Mek. SAK) ,,! 393 
Perçin çivisi (O. O. yolları) No. 393 . 
• Pamuk meııaucat, çivi v.s. (İzmir ithalat Gümrüğil) No. 393 
Sabit raflar in,aatı (Maliye Vekileti) No. 394 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamit : "No.,, itareti ilinı havi razetemiıin aayıaını ıöaterir. 

imtiyaz aahibi •• JUi i,a.ri 
Direktörü: lamail Girit 

Baııldıfı yer: ART UN Baıımevi 
Galata Billur 10kaılı No. 10 ı 

t 
' 

-r 
İnhisarlar U. Müdürlüğünde~j 
1-İdaremizin Cibali fabrikası ile kutu fabrikası-:;. 

sında pazarlıkla beton yol yaptırılacaktır. Keıif bedeli 
917,81, muvakkat teminat 68,84 liradır. 

: - Pazarlık 16-7-937 tarihine rastlıyan cuma 
~ünu ~aat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
ıındekı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - . ııteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
ıaatte yüzde 7,5 gilvenme paralarile birlikte d 
k . 1 a ı reçen 
omııyona ge mclt!ri ilan olunur. (3858) 61 ı 2-3 

• • • 
1- 1200 metre kalın çivili kayış çift katlı 

600 ,, ince ,, ,, 
Yukarıda yazılı kayışlar pazarlıkla sabo alanacaktır. 
2- Pazarlık, 16·7·937 tarihine rastlıyan Cuma günü 

ıaat 15 de Kabataşda Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alım komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak herırün •Özü g çea 
şubedea alınabilir. 

4- isteklilerin pazarlık için tayin edilen 
atte yfizde 7,5 ırüvenme paralariyle birlikte 
Komisyona ırelmeleri ilin olunur. "3886 ,, 

gün ve sa· 
adı geçen 
6· 1 2-3 
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•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

.3 MOIS Ptrs. 450 

6 " " 850 
MUNAKASA 

12 " .. 1500 -Etranger : 12 aois Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite ı' adre11er 

i l' Adminiıtration 

GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudicatioms 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudicalions au Rabais 

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

Achevement de la construction de l'ecole ııecoL-
daire de Tchoroum et installation elcctrique et 
d'eau 

Construction d 'unc ecole pı imaire iı O urla 
Reparation d • chausııee s'route lzmir-Menemen-Bcr

gama 
Rcparation de chaussee ı route fzmir-Menemen·Ber-

g-ama 
Reparation de l'eco'e de Mimarkemal 
Reparation de l'ecole interne Ooundjouyil 
Reparation et modıfieation de placard 

Conııtruction dcs maiıonı. pour immigres en ma· 
çonnerie simple1 et doublei 

Construction mıiaon en maçonnuie pour imm' gres: 
197 piecea 

Construction maison en mıçonnerie pour immigreı 
au Vilayet de Y oıgad. 

Aehevement de la conatruction du bitiment du 
cine de Ml'llatia 

Construction de la lcre partie de la fabrique de 
ııclluloae iı lzmit (cah. eh. L. 10). 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques 
lnstruments Sanitaires-Fourniture pr. Höp. 

Soufre en tube poıır ratıı : 50 tonnes 
Acide sulfurique (dans dcs dames jeannes de 55·60 

k. 1450 kilvs). 

Electricite·Gaz· Chnuffnge Central 
(lnstallation et Materiel) 

lnstallation electrique aux depôts se trouvant aux 
a'entours d'Akkeupru 

lnsta\lation elcctrique et d'cau İl l'eeole secondaire 
de Tchoroum (Voir Construction). 

Matericl pour calorifere de l' ecole de guerre : 85 
lota 

Divers 

Tuyaux en aeier : 450 metı es 

Pioches : 1000 p. - Pelles : 1000 p. - Marteaux: 
300 p.- Gran<ls ınarteıux: 40 pieces (en acier) 

Transport- Chargement - D~cbargement 

Mo<le 
d'adjuôicat. 

Pli cach. 

• 
Publique 

,, 

,, 
,, 

Grc a gre 

Pli cach. 

,, 

,, 

" 

" 

Pli each. 
Publiq'ue 

Publique 

Gre a gre 

Publıque 

,, 

Prix 
estimatif 

37649 64 

15492 12 
9412 -

7834 23 

1723 44 
871 70 
406 31 

20900 -

194,752,57 

P. 20 le k. 
551 -

P. 180 le m. 

Transport de charpente des depôts de Tekird:ıgh L. 14 la t . 
aux wagons de Mouradli, et deı depoı• de Ke-
chan et lpıala 1375-318 et 538 tonnc9 

Aaıeublement pour Habitation et 
Bureaux- Tapisscrie ete. 

Provisi ons 

Beurre : 50 tonnes (cah . eh. L. 2). 
Sucrc : 40 tonnes 

1 Pommes de terre : 45 tonne• (aj.). 
Concasure de bles : 500 tonnes (aj.). 
Sel : 500 kilo• - Sucre : 200 kilo•- Savon : 70 

lr.iloı- Riz pour pilav : 300 kilos- ld. pour 
soupe : 300- Beurre : 100 kilos - Oltves: 100 
kilos. 

Foin : 20000 kiloı 
Son : 3500 k iloa. 
Orge : 10260 k:ılos- Paille : 10260 lı.ilos. 

Son : 1000 kiloa 
Foin : 50 tonneıı {aj.). 
Foin : 90 tonncıı (aj.). 
Foin : 80 tonncs (ai.)· 

T ravaux d'Jmprimerie-Papeterie 

Pli cach. -iOOOO -
,, 11200 -

2700 -
Gre a rre 6250 
Publiqııe 

,, 930 -
,, 1050 -

" 
P. 3 et lle k. 

" 
450 -

" 
1500 -
4500 -

,, 401'0 -

(mpression de livre• : 2500 p. (90-150 formats)- Publi•ue 4707 50 
Deıısin et ıutre & l'interieur de '40. 00-500CO li-
vres- Papier pour 500 dictionnaires reliure de 
3000 livres. 

Papier et enveloppes : 1000000 p. impresaion Publique 
de plins : 130000 pieces - Afficbcs : 10000 p. 

Caution. 
Proviıoire 

2824 -

1162 -
706 -

588 -

30 47 

1567 

10988 

750 -
41 33 

149 25 

60 75 

135 26 

3000 -
8-iO -
202 -
468 75 

69 -
79 -

34 -
113 -
338 -
300 -

353 -

Lieu d'adiudication et du 
Cahier des Charıes 

Dir. Travaux Pub\icı Tchorouın 

Com. Permanente Vilayet lzmir 
,, 

,, 

Vilayet Ankara 
,, 

{ 
Com. Perm. Municip&litc fstanbul 

• Dir. Econom. " ,, 
Dir. Etablis. lmınirreıı Vilayet Yozgad 

,, 

Vilayet M~lalia 

Dir. Gen. Sumer Bank 

Com. Ach. Offiee Sanit. Dir. Port lst. 
Dir. P .T.T. Vilayet lstınbul 

Cöm. Aoh. Min. Def. Nat. Ankara 

Direction Travaux Publics Tchoroum 

Cooı. Aeh. lntendance Ankara 

{ 
Com. Perm. Municipalite Jıtanbul 
Dir. Econem. ,, ,, 

Jours 

19-7-37 

22-7-37 
22 7 37 

'22·7 37 

19-7-37 
19·7-37 
9-7-37 

2n.7 37 

21-7-37 

22-7-37 

20-7-37 

22-7-37 

27-7-37 
'23-7-37 

21-7-37 

19-7-37 

9.7.37 

23-7 37 

Oir. Trav. Publies de Bolou et lstanbul 20-7-37 

Dır. Etablis loımigrcı d'Edirnc et ı~t. 12·7-37 

Corpı arm~e Eskichehir (?) 16 7.37 

Com. ~eh. lntendance Ankara 22:ı.37 

" 
,, ,, 22-7-37 ,, 

,, " 
,, ,, 13.7.37 

Oir. Va\:oufs Kadikeuy 23.7.37 

Dir. Veterinaire Sivaıı 22-7-37 

Munietpalite lzmir 13-7-37 

,, Sivu 12-7-37 

,, lzmir 13-7-37 

Com. Ach. Militaire ôumava 10.7-37 

,, 10-7-37 

,, 10-7-37 

Dir Eeole de Commerce Maritime 22-7 37 

Com. Ach. Lipe d'Aviation 12-7-37 

l-leure 
1 

16 -

11 
11 

11 

15 5 
15 5 
!4 

16 

16 

16 -

16 -

14 30 

15 -
14 30 

15 

16 

11 

14 -

15 -

14 30 

16 
15 
15 -
15 
15 -

14 
16 
14 

16 - 1 
10 -
10 30 
11 

14 -

15 -
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ADMINISTRAlıul'ı 

Y oghourtchou Han 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poalale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
lıtanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours ıuivants) 

Vendredi 9 Juillet 1937 

-

Mntcrie\ pour voies clroites et taquets pour cheminement (Cheminı 
de Fer Etat) .\~ 354 

Moteur D.esel avcc alternateur (Municipalite Moughl.ı) J'\! 368 
Plomb pur 200 tonrıes (Fabrique Militaire\ }ı! 375 
Uniformes pour domestiques : 119 p. (Direction Palais Nationaux) 

.\: 376 
Toilepour lin~e : 246162 m. (Gendarmerie Ankara) JY• 379 
Motorine : 40 tonneıı (Di". Lutte Contre Malaria Kadikeuy) ~'! 380 
Vıande de hoeuf : 87 t. (Corps Armee l\aisseri) X 381 
Pain et frangeole (Dir. Hyg. et Ass. Soc. Djnghaloghlou) ,;\°• 381 
Comıtruction de chaussee et pavage pres de la fabrique de liqucur 

de Medjidi.,.keuy) (Dir. Gen. Monopoles) X 381 
Charbon cl,e l.ıois : 543 t. (lntendanee Ankara) .,! 381 
Viandeıı d agneaux et moutons et boeufs (Base Navale Marmara) 

.\! 382 

Viande Karaman : 26 t.- Agneau : 500 t. (Dir. Vakoufs lstanbul) 
.\: 382 

V ı:.n,! Oaghliteh : 2000 k (Dir. Vakourı Bcyoghlou) .\: 382 
~·ı, i, n peau pour ehenes : 502 p. {Dir. Gen. Monopoles) ~! 382 
~o 1 Cur linge 322000 m. (Gcndarmerie Ankara) .\; 383 

1 o te blanehe ~n laine : 45450 p. (Dir. Gen. Monopoles) .\'! 384 
Haricots verts : 40 t. (Division Kirk\are\i) .,; 384 
Co.!!tumes avee capotes pour gardes-ehampetres : 55-75 p. (Vilayet 

Lulebourgaz) .\! 385 
Benzine : 700·9"0 t. (Municipalite Ankara) .\: 385 
Avoine : 153240 et 189960 (Division Edirne) ~; 385 
Constructioc mure de surveillance et grilles en fer pres de l'ecole 

normale d'Edirnc (Dir. Trav. Publics Edirne) ~\} 387 
Construction en bois du plaofond de l'ecole normale de ieunes 

fılles (Dir. Trav. Publies Edirne) .\: 387 

Oıgnons : 22 et JO tonnes (Com. Aeh. Milıtaires Tckirdagh) ·'~ 387 
Legumea : 6 lots (Division Tehataldja) J\:. 387 
lns!ruments de ehirurgie : 30 lots (Gendarmerie Ankara) .Y 388 
Legumes : 14 lots {lotendance Maritime) .\! 387 
Bouteilles pour !ait : 2000 p. (Municipa\ite lstanbul) ~! 391 
Artieles pour lits (Municipalitc lstanbul) .\~ ~4 
Reparation de l'ecole Kouyoudiou Mouratpacha (Municipalite ls

tanbul) No 394 
Reparation au dıspensaire de tuberleux (Munieipallte Iatanbul) 

.\2 394 
Camionnette) 2 tonnes et moteur n benzine) 1 piece (Municipa-

lite Pendik) No 394 
Foin : 620 t. (Corps Armee Konia) No 395 
lmpreıısion de fiches : l 7 lots (Mun. Is tan bul) No 395 
Reparation de la 55me ecole d'lstanbul (Mun lstanbul) .\! 395 

Samedi 10 Juillet 1937 

Chauısures pour l'interieur : 10415 pairea- fd . poor l'exterieur 
8728 paires (Ministere Defense Nationale) No 379 

Bois : 918 tonnes (lntendance Ankara) No 380 
Conatruction d'un hangar a la ıstation d'a viation (Vilayet Izmir) 

No 381 
Sacs a pain : 3787 p. (Gendarmerie Ankara) No 382 
Chaudrons en cuivre (avee couvercle) : 580 p. (Miniatere Dcfenae 

Nationale) No 384 
Oignonıı : 20520 k. (Brigade Edirne) No 385 
Coostruction hanrar d'aviation iı Adana (Dir. Trav. Ptıblics Sey

hane) No 386 
Viande de mouton : 276 t. Coın Ach. Mılitaire Diyarbekir) N . 389 

Lundi 12 Juillet 1937 

CAble souterrain (sous plomb): 13 lots (Dir. Tclephonea lat.) .,! 353 
Fil de im : 1850 k. (Min. Defenıe Nationale) .M 372 
Semi·coke : 290 t. (Hôp. Regional lzmir) ,,; 373 
Medicaments (pour l an) (Hôp. Regional lzmir) No 373 
Construction ehaussee et trav.ıux d'art s route Seuk6-Ürtaklar (Vi• 

}ayet Aydin) No 375 
Chemises, pyjamas, eouvertures ete. (Dir. Hyg. et Ass. Soc.) No 378 
Beurre 20 et 7.5 t. (Com. At.h. Milıt. Tckirdagh) No 378 
Essuie-main : 1600 et 2100 p. (Oir. Hyg. et Ass. Soc.) No 378 
Armoirs refrigeratrice : 1 p . (Dir. Hyg. et AH. Soc.) No 380 
Bois pour fire- up : 245 t. ld. pour four : 120 t. (Corps A,. 

mee Tchorlou) No 380 
lmpression des statisques (Oir. Gen . .Statistique) N 382 
Clous divers ( mouta en bois, cabaehons) : 3900 k.- Maltcrı ete· 

(Gendarmerie Ankara) .\\: 382 
lnstallation chauffage central hôpitnl Modele (Dir. Travaux Publi'' 

En.eroum) .M 382 
Briques rcfractaires vitres pour wagonıı vcrres de lampes fil tele' 

graphique (Chemina de Fer Etat) .\~ 383 
Cuir pour ehnussureıı : 76 tonnes- Vachctte 5 t. ld• jaune : ,O 

tonnes (Gendarmerie Anhra) .\! 383 

(Lire la suite en 3me pare) 

, 


