
ikinci Sene No. 432 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler içın 

12 aylıkı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbül değildir. 

CUMA 

TESİ 

13 Ağustos 1937 

İDAREHANE. 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞAR LARI 
İ dnrehanemizde görüş üt ur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
TeI~fon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir sn 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 

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

Ar~a belediye binası tamiri 

Maçkadaki Komutanlık muhabere deposu tamiri 
Kıg- kazasında yapılacak hükumet konağı inşa· 

atı 

Kırklareli-Babaeski• yolunun arasınd ı 1134 m. 
tulunde şose tamiri (temd.) 

Çilingir-Alpullu yolunun arasında 574 m. tu· 
lünde şose tamiri (temd.) 

Hargün tuzlasında memur evleri, tuz ambarı, 
a llele hangarı ve fırın inşaatı (temd.) 

Çatalca kazasına bağlı Tepecik köy mektebi
nin ikaıalı inşaatı (temd.) 

()ukur çeşme·Küçükköy-Silllhtarağa yolunun ta· 
miri (femd.) 

Topkapı·Silivri asfalt yoluna ilt;sak eden Da· 
vut paşa kışlası yolunun tamiri (temd.) 

Belediye matbaa binasrnın tamiri 
Fatih kaymakamlığı kaloriler kazanın değişti· 

ri:mesıle yerine konması ve işler bir hale 
getirilmesi 

Lahit yaptırılması: 100 adet (temd.) 
Büyükdere mevya fidanlıg-ındaki havuzun tamiri 

(temd.) 

Çivril kasııbasının halihazır haritlsının alınması 
Ynhşihıında 3 binıı yapısı (temd.) 
Afy~nda inşa edilecek PTT binası (şart. 1,53 L) 
lst 

0
kretmen okulu istinat duvarı inşaatı (lem· dit) 

1st. ıµ alebe yuruu yc.ıuv ..... u··--· · 
lacak kat ilavesi inşa atı 

Gazi terbiye cnstitfüıü tamiri . (!cmd.). 100 a· 
Sincan köyünde göçmen cvlerı ınşaatı• 

det (temd.) · · t (t • 
K . 'liiyetinde göçmen evlen ınşaa ı em ayserı vı 

dit) . 'f h 'nşaatı Eskişebirde 1 ci sınıf bır çı t angar ı 

{şart. 946 kr.) 

aç. eks. 2500 -
n 110 20 

kapalı z. 15000 

paz. 2567 52 

n 1744 25 

aç eks. 17661 53 

3562 50 

5787 60 

2144 32 

aç eks. 865 28 
n 800 

" 2311 -
paz. 1900 80 

kapalı z. 1300 -
n 11068 68 
,, 30560 29 

aç. eka. 998 99 

" 
6500 07 

pnz., beh. 632 77 

kapalı z. 180925 42 

k Ve I'spençiyari alit, Hastane Lev. ~l~ıa~ç~la~r~,~K~l~in~i~~~~~:.:..:...-=-~~~~ 
aç. eks. Mualece ve alah tıbbiyesi (temd.) 

Eczayı tıbbiye: 252 kaleın 

1750 -
3691 35 

Kreozot: 4000 t. (şart. 11,60 L.) .. 
Tıbbi malzeme (Cerrahpaşa hast ıçın) 

~kliyat- Boşaltma • Yükletme v. s. 

f d 3 defa gidip gel· Pınarhisar-Vize arası ha ta a 

aıe posta nakliyatı ki' t 
Kırklareli istasyon arası posta na ıya ı ki' h 
K V. aıı posta na ıya ırklareli-Pmarhisar· ıze ar ki' esi 
Tutün, içki ve diğer levazım ve eşya na ıy 

(teınd.) ak ba tari le· 
Ankaradan E.uincana sevkolunac Y 

vazı matı 

Y L nakl·ı·. 1700000 k. (temd.) apra,. tütünleri 

n 
kapalı z. 232000 -
aç. elcs. 764 50 

aç. eks. 

" 
n 

paz. 

aç. eks. 

" 

1728 -

240 -
1800 
4190 

~ektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malıemesi) 
aç. eks. Bakır tel ile izolatör: 200 adet d ) 

H - pısı~em · arb okulu yemek taşıma aaansor ya " 

Mensucat Elbise Kundura, 
----- , t 

s. 

Battııni ye: 1200 adet paz. 

~aa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 
Ka2'ıt ve mücellit malzemesi: 16 kalem 

~kat, Benzin, Makine yagları 
Grcı yag-ı: 7000 kg. 

v, s. 

aç. ek•. 

aç. eks. 

3060 -

996u 

&40 -

1450 -

187 50 
9-

1125 -

193 -

131 -

267 19 

434 07 

160 82 

64 90 
60 

173 33 
142 56 

97 50 
830 15 

2293 -
75 

487 51 
4413 77 

10296 27 

132 -
277 -

12850 -
57 34 

129 06 

18 -
135 -

1330 -

76 -
229 50 

747 -

115 -

Benzin: 1000 litre - meşe odunu: 180 t. aç. eke. k. o, 1,08 ve o,14 158 30 
75 -' " 300 te~eke ,, 997 50 

l\1~~rik -----
Boy 

a Ve levazım: 22 kalem aç. ekı. 1714 - 128 25 

Müracaat yeri 

Akçadağ Belediye i 
lst. Komut. SAK 
Bingöl Nafıa Müd 

Kırklareli Vilayeti 

,, 

Sıvııs lnhis. Başmüd 

fstan hul Belediyesi 

" 
n 

n 

n 

" ,, 

Çivrıl Beledıyesı 
Mılli Müdafaa Vekaleti SAK 
Afyon K. hisl'lr P.TT Dır. 
lst. Nalın Müd. 

Ankara Valılığı 
,, 

1\ays"ri İskiın Mud. 

Mılli Mudafna Vekaleti SAK 

Edirne Vilayeti 
Ank. Yüks. Ziraat Enst. 

Nafıa Vekaleti 
lıtanbul Belediyesi 

Kırklareli PTT Müd. 

,, 

Sıvas İnhisarlar Başmüd. 

Ankara Vıliiyeti 

Kocaeli lnhiı. Bıışmüd. 

Çorlu l<or SAK , 
Milli Müdafaa Vekaletı SAK 

Deniz Lvz. SAK 

Kütahya Vilayeti 

D. O. yolları 

Edirne Jandr. Okulu Komut. 

Adliye Vekaleti 

İstanbul Belediyesı 

--Gün Saat 

16-8-37 13 -
27-8-37 15 -
27-8-37 16 -

4-8-37 itib 1 ay 

4 8-37 ,, 

4-8-37 
" 

16-8-37 14 

16-8-37 14 

t ·B 37 M 

27-8 37 14 
16-8-37 14 

16 8 37 14 
16-8 37 14 

27-8-37 15 
18·8-37 11 
2-9-37 15 

16-8 37 14 

:,.9.37 15 30 

8 gün zarfında 

31837 

20-8-37 
30-8-37 
1-10-37 
27-8-37 

17-8-37 

17-8-37 
17-8·37 
31-8 37 

14·8·37 

16-3-37 

27-8·37 
20-8-37 

18-8-37 

15 -

15 
16 
14 -· 
14 

16 

16 -
16 -
ıs -

11 -

15 -

16 
11 

11 -

17 8·37 
(tashih) 

ıs -

31-8 37 10 -

16-8-37 10 -
27-8-37 10 -

27-8·37 14 -

SA AR 

İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Bingöl Nafia Müdürlüğünden: 
A Eksiltmeye konulan iş: Kığı kazasında yapılacak h:i

kumet konağı inşaatı olup keşif bedeli 39188 lira 24 ku 
ruştur. 

Bunun 15 hin liralık kısmı 937 senesinde yaptırılacaktır 
jstekliler evrakı Nafıa vekaleti yapı işleri umum mü

dürlüğü ve Bın ~") Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
Eksiltme 27.8.937 cuma günü saat 16 da Çapakçurda 

Bingöl nafıa müdürlüğü odasında yapılncaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1 125 lira mu·•ak

kat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesiA"a
ları haiz bulunması !azımdır. 

Ehliyeti fenniye vosikası ve müteahhitlik vesikası. 
Teklif mektupları yakarıda yazılı saatten bir saat ön

ceye kadar Çapakçurda nafaa dairesine getirilecek eksilt
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

/ lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

t Maçkaciaki komutanlık muhabere deposu tamir ettiri-
lecektir. Açık eksiltme ile ihalesi 27.8.937 cuma günü 

f saat 15 de yapılacaktır. Muhamrııen keşif bedeli 110 lira 
20 kuruştur. Şartnamesi hergün öğleden evvel komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 9 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile ihale gününden evvel komutanlık inşa
at şubesinden alacakları vesikalarile beraber ihale günü 
vnkti muayyeninde Pmdıklıda komutanlık satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 
oıan 11öı ~ .... ~----

1 . t ambarı amele hangarı ve turun ıçm uu mur ev erı, uı:. ' k 
.. ddet zarfında da talip çıkmadığmdan artırma ve e -

1 ~u k n 40 ncı maddesi mucibince 4.8.937 ta· sıltme anununu 'h l . 
1 'h' den itibaren bir ay zarfında pazarlıkla ı a ~ ve ı.n
! rı ın k ·ı · tı'r Şartnamesi ahiren isteklıler lehınc 1 tacına arar verı mış · . 
; olarak tadil edilmiş olduğundan ta~ipler bu şartnam~.yı"ve 

1 
. k şifleri her vakit Sivas inhisarlar baş mudur-proıe ve e 

1 iye tinde görebilirler. . 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

Muvakkat teminat akçası 1325 lıradır. .. 
isteklilerin bina inşaatında mahsus olduklarını go~te: 

rir muteber ekliyet ve fen vesikalarmı ibraz etme erı 

şary~:ıe Sivas inhisarlar Baş müdüriyetindeki komisyonda 

icra edilecektir. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan=. 

Yapı: Yahşihanda üç bina yapısının kapal~ zarfma ıs· 
tekli çıkmadıgından yeniden kapalı zarfla eksıltmeye ko?· 
muştur. Keşiflerinin tutarı J l ,068 lira 68 kuruştur· Keııf • 
proje ve şartnameleri parasile inşaat şubesinden . alnl~~ 
caktır. İhalesi 18.8.937 çarşamba günü saat 11 dedır. 
teminatı 830 lira 15 kuruştur. 

Çivril Belediyesinden: 
Çivril kasabasının hali hazır haritasının alınması ka-

palı zarf usulile eksiltmeye konul~fuşbtudr. 1· ku" n mahal-
. . h keşı e e ı meı Yapılacak ışın mu amme~ k. aha Herin bir bek

lerin bir hektarı 25 ve gayrı mes un m 
tarı 15 lira olup tutarı 1300 liradır. . . 

Bu i e aid eksiltme şartnamesi, mukavele p.roıes~, Ba· 
ş 1 ~ nın şehir ve kasabaların hah hazır ha· 

yındırlık balkan ıgı dair genel şartnımenin Deniz\i nafıa 
rl'talarının a ınmasına , " 

Ç. ·ı b ı d' "nden aranması .a-direktörlüğünden ve ı vrı e e ıyesı 

zımdır · .. 5 d ç· ·1 bele-Eksiltme 27.8 .. 937 cuma günu saat 1 e ıvrı 

diye dairesinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 97 lira 5~- kuruşturt.t Çivril bele-
. . . k d yazılı gun ve saa e lsteklılerın yu arı a . 1 leri iliin olunur. 

diyesinde teşekkül edecek komısyona ge me 

K H. P T T Direktörlüğünden : Af ısar · · · 
yon · . f da apılacak A f• ksiltmeye konulan ış: A yon y 

Teliraf vJe Telefon binası inşaatı. 
Posta, 



' I 1 

\ 

1 

\ 

Sayfa 2 

k Z h. Et, Sebze v. s. Erza , ~ ırc, 

Sığır etı: 48 t. (temd ) 

" " 
17 t. " 

Yulaf: 208 t . " t 15 t • sıman: 
15 t . • nrpa: 7 t .• o : . 

S t • tuz: 25 k. (temd.) . 5 . 2 c. k peyniri• 2 t .• Uil• 
Beyaz peynir: ,J t. • · · 

t • mııkarna: 1,5 t . (temd.) 
• •>SO k - şehriye: 

lrmik: 500 k .• pirinçunu: ~ . 

300 le. (temd.) ._ t· 21 5 t . 

A 3
7 t • saman: 12 t. - r.uru o . . 

rpa: · 
kuru yonca: l2 t. · 4 5 

ı . soğan: 4,S t .• patate!· • 
Arpa: 2 t. - .. uru 

t . (temd.) 
Kuru ot: 330 t. 
1.eytinyıığı: 5 t. 
Sı~ ır etı· 53 t . (temd) 

b) Müzayedeler 
Ça.n ağaç 
2 kulübenin en'uzı transmisyon· 
Kereste ınak i nıısı, lokomobil ve 

9600 -
pnı.. 

4760 -aç. eks. 
11400 -paz. . 
H82 50 aç_. eks. 

n 

" 
3135 -

" 
aç. eh. - -

9075 -kapalı z.. 
3400 -aç. eks. 

kapalı z. 

kapalı z. . 
92 -

kapalı z. 14556 -

720 -
357 -
858 -
111 26 

161 -

111 

235 13 

- -
680 63 
255 -

1192 50 

650 -
- -

1100 

MÜNAKASA GAZf.TESl 

lzmir Mst. Mvk. SAK 
19-8-37 
21·8·37 

" 20·8-37 

" 17·8-37 
Edirne Vilayeti 

Yüksek Mühend. Mek. Art. Eks. K. 23·8 37 

23-8-37 

" 
Ank. Yüks. Ziraat E'.nst. 

2·9-37 

Edirne jandr. Okulu Komut. 
16 8-37 

26 8-37 
Sıvu Tug-ayı SAK 28-8-37 
Kırklareli Tümeni SAK 4.9.37 
Çanakkale Mst. Mvk. SAK 

Eskişehir Orman Direkt. 
1·9-37 

16·8·37 
lat. Delterdarlığı 31-8-37 

,, Gümrüğü 

18-8-37 
lstanbul Beleciyeıi 26 8-37 

15 -
ıs 20 
10 -
ıs -

14 30 

ıs -

16 -

10 -

15 -
11 -
12 -

15 -
14 -
12 -

9 ~-

10 -

... 

• İstanbul Belediyesinden: 
Cerrahpaşa hastanesine aid 2 adet hayvan. 

. . . l . ad 2 adet hayvan. 
E . .. ü temızhk ıt erıne ı dört 
mınon d l bulunan 
Çürüğe çıkarılan ve yukar a yar..' ı d F tih· 

8 937 arşamba ıtınil saat 9 a a 
tane hayvan 18· . k "~tırma ile satılacağından istek· 
de atpaz~rında daç\b l cak memura mliracaat et· 
tiler o gun ora a u una 

meleri. -1 
~ 

d müte,ekkil komisyonda 
zım ve daire müdürlüğü odasın a 

yapılacaktır. gı'n ve ıaatta komisyona baş vur· 
lstekli\erin mezkur u 

mal arı. 
. . e Umum Müdürlüğünden: 

Devlet Demıryolları lşletaa . l n 7000 Kg. gresyağı 
Muhammen bedeli 1450 lıra oda a ar binaıı dabi-

31-8-937 salı günü saat '?da Hay ar~::ang açık eksiltme 
lindeki Satınalma Komısyonu tara 

suretile. ıatı~ ahna.ca~tır.lerln l 15 lira 50 kurut muva~kat 
lar: '2 adet 

Hnyvan: 4 add b d 900 paz. 
yüzde ıs - lnhis. U. Müd. Bu ışe gırmek ıstıyen "kl b' l'kte eksıltme 

k t yin ettiği vesaı e ır ı 
teminat ve anumm Ka . milracaatları li:ıımdır. 

bu da . 450 k. - yu:nuşak uğ ay: 
Sert ğ Y· I" begday: 200 k. • 

k arpa: 16 t. • yer ı b d 
. . . 450 k . • arpa sap: 3 t . • uğ ay 

yerh arpa. 
sap: 4 t. 

'f b d r 30560 lira 'l9 kuruştur. 1 
inşaatın keşı e e_ı . . keşif evrakı ve teferrüatı 
B - Bu işe müteaHık proıeıedr, p T T Müdürlüğünden 1 

k bedelle Afyon 8 · • • d \ 
l lira 53 uruş M""d"' lüg· üuden ve lstaınbul a 

d p T T Levazım u ur .. 
Ankara a · .' • b M"'d'" ı··g·ünden ahnabı\ır. T A ıyat Şu e u uru b .... 
P. T. . ~n ' 1 · ı 937 tarihinde perşem e gunu 

C- Eksı\tme 2 i'; T M"'dürlüğü binası içinde topla· 
saat 15 te Afyonvd: Eksiİt~e ~omisyonunca yapılacaktır. 
nacak Artb~ma ka ah z:ırf usuli\e ynpılacal<tır. 

D- Eksıltme P. . k . . . istek\ilt!riu 2'293 lira 
E- Eksiltmeye gırebıl~e ıçın 

kk t teminat vermesı. d . t 
muva n . . - d k ' şartları haiz ol uğunu ıspa 

F _ lsteklılerın aşagı a 1 

etmesi lazımdır: k d· yazılı ve aiki göstermesi. 
l 2490 numaralı anun a .. hh'dl'·. - 1 , yapı mutea ı ıgı 
2- Nafta Veka\etind~n- a ~n~~~i1k işin bedeli \ 5.000 

vesikası göstermesi ve · al~ ıgı de İhale gününden laakal 
• olmaması azım ır. l 

liradan aşagıN f V kAletinden t ledbe bulunmamı~ o an-
8 .. evvel a ıa e a b be gun "k 't olunnmıyacağına ve ena . 
lara işbu ehliyet ~e~ı aksı da . ceklerinin nazarı dıkkate 
berin eksiltmeye ışhra e emıye 
_,. ___ .,. ;,.,.h ,.riı>r l'\DK ra vaıılığ nden: 

Sıncan köyünde yeni yapılacak 100 göçmen evı ıçın kapalı 

zarf usuliyle yapılan münakasa 4 ağustos 9l7 tarihine muallak 
iken tayin edilen ıaat 15 de talip zuhur etmemiş oldutundan art· 
tırma va c!ksiltme ve ihale kanununun 40 inci maddesi mucibince 
bir ay müddetle pazarlıkla açık eksiltmeye vazedilmiştir. 

Keşif bedeli 630 lira 77 kuruştur. Muvakkat teminat paruı 

4413 lira 77 kuruştur. Alakadarların 5 Eylül 937 tarihinde teklif 
lerini Ticaret odası vesikasını ve 937 senesi müteahhitlik vesi· 
kasını ve teminat mektubu veya makbuzunu adı geçen günde 
nihayet saat 15.30 a kadar Ankara vilayeti evrak kalemine tea· 
lim edüp mukabiliode bir numara pualaaı nlm:ıları lazımdır. la
t~nilen idari, fenni, şartname ve keşif ve planları Ankara ve İs
tanbul İskan müdürlüklerinde görebilirler. 

Kayıeri İskan Direktörlüğünden: 
Keyıeri vilayetinin Bünyan kuasının Gigi Karaca Veren ve 

Sarı Oğlan köyleri ile Piııarbaşı ve Develi kazalarının muhtelif 
köylerinde yapılacak göçmen evlcr:nin mevcut şartname ve mu· 
hammen bedelde değişiklik olmamak şartile köy üzerine inşası· 

nın ihalesi Sıhhat V ~kiletince tensip edilmiş olduğ'undan istekli· 
lerin sekiz gün zarfında vilayet kurnğında müteşekkil iıkan ko 
misyonuna müracaatları ilan olunur. 

• • • 
Belediye ma1.baa binasının tamiri . Bak: İst. Belediyesi 

ilanlarına. 
• • • 

Büyükdere meyva Fidanlığında yapılacak havuz tamiri, 
Hak : ls•. Belediyesi ilanlarına. 

• • • 
Sıvas · Koyulhisar yolu üzerinde yukarı kale ve Koyul

hisar Reşadiye yolu üzerinde aşağı kale köprülerinin 
Betonarme olarak inşaatı. Bak: Nafıa Vekaleti ilanına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Milli Müdafaaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Asansör: Harb okulu yemek taşıma asansör yapısının 

açık eksiltmesine istekli çıkmadığından ı490 sayılı kanu· 
nun 43 cü maddesi geregince eksiltmesinin on gün uzatı
larak 20 8·937 cuma günü saat on birde yeniden yapıl· 
masıııa karar v~rilmiştir. Keşif tutarı : 3060 liradır. Keşif, 

proje ve şartnamesi parasiyle inşaat şubesinden verile· 
cektir. İlk teminatı : 29 lira 50 kuruştur. 

Çorluda Kor Sntınalmn Komisyonundan: 
3 Kor birlikleri ihtiyacı için 12,56 M. M. kutrunda bakır tel 

ile 200 adet izolatör satın alınacaktır. Muvakkat tem'nat miktarı 
76 lira olup ihaleıi 27·8- 937 cuma günü saat 16 da Çorluda Kor 
karargahında yapılacaktır. Şartnaınesini görmek isteyenler latan· 
bul Levazım iimirlıği satınalma koınisyonunda ve Çorluda Kor 
satınalma komisyonunda görülebilir. 

.. .. f kadar omısyona k 
gunu saa ıne 

1 
K . onundan paraaız olara 

Bu işe aid şartname er omısy 

dağıtılmaktadır. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari a\at: .. .. - .. . 
t E ftüsü Rektorlugunden · 

Ankara Yüksek Zıraa h ns ~ ·ı enstitü laborc.tuvar 

Meı~cat-E1b~Kllndura-Çamaşır !.:!:. 
Deniz Levazım Satınalrn~,!omı· isyonl unnd~~ aded 

\ - Kurumumuz ecza anesı ı e d . l 252 
. 'h . l n şartn•me e yazı ı 

larının bir senelık ı tıyacı o a . kimyevi madde a · 
kalem eczayı tıbbiye ve baytarıye ve 

ç1k ekşiltmeye konulmuştur. lira 35 kuruştur. 
2 - Muhammen bedel 369\ . 
3 - Muvakkat temicat 277 lıradır. . 

İh l 30 8·937 tarihine rastlayan pazartesı günü 
4 - a e . . k .. l=\k binasında toplanan 

saat 16 da Yüksek enstıtiı re tor u ' 

. t f dan yapılacaktır. 
komısyon ara ın ı ak istiyen· 

, - Fazla izahat ve parasız şartname a m. 4 

6 . .. d . .. dürlüg· üne müracaatları ılan olunur. 
lerin euıtıtu aıre mu 

Edirne Vilayetinden : 

Ed
. e Memleket hastanesinin 937 yılı .ihti~~cı kolakn 
ırn . alalı tıbbıyesı açı e . 

\750 lira tutarındakı muale.ce vke d - d temdid edil· 
k l sa da talıb çı ma ıgın an 

siltmeye onu muş 
1
. . . .. mek u·· zere lstanbulda l krl · ·ı · ıstesmı gor 

miştir. ste _1 ~~~~ 1 açEd" d Vilayet Daimi Encümenine 
Sıhhat Müdurlugune, ırne ~ "'"' .. ".,,.... .. .. . 

• 'et -•••y...,.,.'\:,.1 I• 

"' • • 
Cerrahpaşa hastanesi için tıbbi malzeme alınacaktır. 

Bak İstanbul Belediyesi ilanlarına . 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Kocaeli inhisarlar Ba4müdürlüğünden : 
lnhi1&rlar id_aresi Hendek Müdürlüğü ile Düzce Müdürlüğü, 

Gündoğdu ve Uıkübi memurlukları ambarlarında mevcud ve ka
bili tezahüd ~e tena~u• 1,700,000 kilo yıprak tütünlerin Adapa
zarı tarikile lzmitte inhisarlar Başmüdüriyeti transit ambarı iske· 
luin:ie bulundurulacak idare motörlerine teılim şartile yapılan 
ikinci eksiltmesinde, teklif edilen bedeller liyik hadde bulunma· 
dağından münakasa IO güa müddetle temdid edilmiştir: 

1 - Ek.siltmeye 16-8 937 tarihine müudif pazartesi günü 
saat 15 te lzmitte inhisarlar Başmüdürlügü binasında müteşekkil 
Komisyonda başlanacaktır. 

2 - Bu işe aid şartname suretleri Kabataşda İıtanbul fnhi
aarlar Başmüdürlüğü yaprak tütün ve ziraat şübelerinden, Kocae· 
li Başmüdürlüğünden, Adapazarı, Hendek ve Düzce Müdürlükle· 
rinden bilibedel alınabilir • 

3 - Eksiltmeye iştırak etmek için muhammen bedelin yüzde 
7,5 u niabetinde a-üvenme paraları olan 1330 lirayı idare vezne
sine yatırarak mukabilinde alacakları vezne makbuzunu veya hü· 
kümetce müteber milli bir bıan!<anın bu ınaktarı ihtiva eden te
minat mektubunu hamilen mezkür gün ve saatte Komisyon 
Riyaadine müracaatları. 

Ankara Vilayetinden : 
Ankaradan Erzin cana sevkolunacak 1500 kilo sıkle

tinde muhtelif baytari levazimatın sevki 14·8·937 cumarte· 
si günü aaat 11 de açık eksiltmeye konulacağından istek
lilerin veteriner direktörlüğüne müracaatları ilin olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s 

Adliye Vekaletinden : 
Vekalet binek otomobili için 300 teneke benzin açık 

eksiltme suretile alınacaktır. 
Eksiltmeye iştirak edecekler şartnameyi levazım ve 

daire müdürlüğünden parasız alabilirler. 
Tahmin edilen bedel beher tenekeıi 332 buç.uk kuruı 

hesabile 997 lira 50 kuruştur. 
İstekliler bedeli muhammenlo yüzde 7,5 ğu olan 75 lira· 

nın mal andığına yatarılarak makbuzunu eksiltme günü 
komisyona verecektir. 

Eksiltme 27 ·8-937 cuma günü aaat 1 O da vekalet leva· 

. d"l b deli lflNV ıra e a 
l - Tahmın e ı en e l ·· ü saat 

battaniye 18 ağustos 9"\7 tarihine rastlıyan I& ı gun 

l \ de paz.arlıkla alınacaktır. . l tnameıi komiı· 
2 Muvakkat teminatı 7 47 hra o ~~· ıar 

h .. arasız olarak alınabılır. 
yondan er g~n ~ , 90 a ıh kanunda yar.ıh vesikalarla 

3 - İsteklılerın, 24 8 y K da bulunan ko· 
. . bell' gün ve saatte asımpaşa 

bırhkte ve ı 
misyona müracaatlara. 

--
Müteferrik 

* • * 
B Ve levaıım ahnac.ıktır. 22 kalem oya 

Bak : lıt. Be· 

tediyesi ilinına. -=--

-= 
F ıı 7ahir_e Et ve Sebze: 

r 7 füksek ·Mtıhendiı Mektebi Arttırma ve Eksiltme 
Ko miıyonundan: 

Eksiltmeye konaa Miktarı Tahmin Peyakçeai 
mevaddın cinsi fiatı 

Beyaz peynir 2500 k. 37 ,50 
Kaıar ,, 2000 k. 60,00 161 L. 
Un 5000 k. 16,50 
Makarna 1500 k. 29,00 
İrmik 500 k. 16,50 1ı1 L. 
Pirinçunu 250 k. 16,50 
Şehriye 300 k. 29,00 
Eksiltme 21.8.937 günii saat 14,30 da ve 15 de açık ek· 

si!tme uıulile yapılacaktır. 
Mektebin 937 mali seneıi ıonuna kadar ihtiyacı olan 

yukarıda cins miktar, muhammen bedel ve ilk teminatları 
yazılı mevada verilen fiatlar layık hadde g6relmediğin· 
den eksiltmeleri 10 gün uzatılmıştır. Şartnamelerini K'6r· 
mt!k istiyenlerin her giln ve eksiltmeye ıirmek İ•tiy~n
lerin belli gün ve saatte Gümü1111yandaki mektep binası 
dahilinde müteşekkil komiıyona mllracaatları ilin oluuur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan : 
l - Harb okulu ihtiyacı için açık eksiltmeye konulan 

6400 kilo çilek reçeline ikinci ekıiltme gününde i~tekli 
çıkmadığından bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 21 ·8 937 cuma gilnü saat 1 l de Ankara 
levazım amirliği ıatın alma komi•yonunda yapılacaktır . 

3 - Reçelin tutarı 2809 lira 60 kurut olup muvakkat 
teminatı 210 lira 72 kuruıtur. Şartnamesi her glln komiı· 
yonda parasız görül'!bilir. 

Yükıek Mühendis m~ldebi Artırma 'H Ekıiltme 
Komiıyonuadan: 

Eksiltmeye ko· Miktarı Tahmin pey 
nan mevaddın fiatı •kteıi 

cinai 
Karpuz 4000 A. 10 kr. 

ekıiltme 
Tarihi 

ıekli 

Kavun Kirkataç 1000 A . 13 ,, 
Kavun Haaanbey 580 A. 13 ,, 
Üzüm Yapıncak 500 K. 13 ,, 

61 L" 27-8-937 Cuma 14 Açık 

Üzüm Ça";"Uf 500 K. 30 ,, 

Mektebin 937 mali ıenesi 2 inci teırinine kadar ibtiyaci 
olan yukarıda cinı, miktar, muhasmmen bedel ve ilk te
minatı yazılı mevad açık ekıiltmeye konulmuıtur. Şartn•· ' 
meyi görmek istey 3nlerin bergün ve ek•iltmeye girmek 
isteyenlerin belli gün ve saatte Gümilı•uyundaki Mektep 
binaaı dahilinde müteşekkil Komiıyona müracaatları illa 
olunur. 
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Safranbolu Askeri Satınalma Komisyonundan : 

167 bin kilo una talib çıkmadığından kapah zarf usulil.e 
yeniden eksiltmiye konulacaktır. Ayni evsaf ve şeraıt 
dahilinde olup unun beher kilosuna 14 kuruş fiat tahmin 

edilmiş Ye muvakkat teminatı 1754 liradır. Teklif mektupları 
27 ağustos 937 cuma günü saat 16 ya kadar Safranbolu 

Komisyon reisliğine teslim edilecektir· 

İnhisarlar U. Müdürlüğünd~ 
1 - Resim, şartname ve keşif mucibince Paşabahçc 

Fabrikası esas giriş ve muayene kapıları inşaatı pazar

lıkla yaptırılacaktır. 
2-Keşif bedeli 2384,20 "'9 teminat 178,82 liradır. 

3-Pazarlık, 16-8-937 tarihine rasthyan pazartesi günü 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler ve sair münakasa evrakı 2 kuruş 
mukabilinde her gün İnhisarlar İnşaat Şubesinden alına
bilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı 2eçen 

Komisyona gelmeleri ilan olunUI'. "4729,, 1 -49 4-4 

Cerrahpaşa hastanesine lüzumu olan tibbi malzeme a

çık eksiltmeye konulmuftur. Buna 764 lira 50 kuruş fiat 
tahmin edilmiştir. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlü· 

ğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.h kanunda yazılı ve· 
sika ve 57 lira 34 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektubile beraber 27·8-937 cuma gilnü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (8) (5199) 826 

* • * 
Keşif bedeli 865 lira 28 kuruş olan Belediye matbaa 

binasının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evra
kile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görillebilir. istek· 
liler 2490 N.h kanunda yazılı vesikadan başka Belediye 

Fen işleri müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet vesika· 

sile 64 lira 90 kuruşluk iJk teminat makbuz veya mektu· 
bile beraber 27-8-937 cuma günU saat 14 de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (8) {5198) 825 

• • • 
Karaağaç müessesatı için lüzumu olan 22 kalem boya 

levaıımı açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 
1714 lira bedel tahmin edilmiştir. Listeıile şartnamesi 
Levazım Müdürlügilnde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı ka

nunda yazılı vesika ve 128 lira 55 kunışluk ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber i7·8 937 cuma giinü 
saat l 4 de Daimi Encilmende bulunmalıdırlar. 

• • • 
(5201) 828 

Keşif bedeli 1900 lira 80 kuruş •lan Büyükdere nıeyva 
fidanlığındaki yapılacak havuz tamiri pazarlığa konulmuş
tur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde f Örülebilir. İstekliler 2490 No. h kanunda yazılı vesikadan 

aşka bll iş için Nafıa Müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet 
Vesikasile 142 lira 56 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

~e~tubile beraber 16-8·937 pazartesi günü saat 14 de 
aırni Encümende bulunmalıdırlar. 

( ı) (5203) 830 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l~ıeı Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden 1 

k. Shivas, Malatya hattının bu kere İnfaab biten Çetinkaya-He
ırn a k 

lebi . n ısrnındaki Kayapınar, Akredik, Ului'finey ve Hasançe-
81slasyonları 16-8-937 gününden itibaren işletmeye açılacaktır. 

tr•nl u .ta.rihten itibaren Sivas, Malatya arasında her ıin yolcu 
va1 ~ı 1tletilecek ve Ankara, Diyarbekir yolculuğu Kayseri, Si· 

s'. alatya yolu Üzerinden temin olunacaktır. 
Yın Halka ilin olunur. (2670) (5147) 817 1-2 

• 
l'.1ub • • 

2urup aınrnen bedellerile miktar ve vasıflan aşatıda yaulı ( 5) 
Ptrtenı~al:ıcrne her i'Urup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 19.8.937 
alma ko e. günü nat 10 da Haydarpatada gar binasındaki satın 

Bu .ınıııyon tarafından açık eksiltme ıuretile satın alınacaktır. 
ve hi':l.aır girmek isteyenlerin komisyonun tayin ettiti vesaikle 
lllGraca ~tıoda ya:ıılı muvakkat teminatlarile birlikte komisyona 

Bu .a etmeleri lazımdır. 
ışe "it 

l'Daktadı Şartnameler komiıyondan parasız olarak datıtıl-r. 
1 

- ıo 
lira, rnuv kO~o adet upaız çalı süpürgesi muhammen bedeli 600 
h 2 9"k at teminatı 45 liradır. 
k "lllnıen b :le?1 muhtelif cins ve eb'atta su tesviy• titeai mu
ur~ft1Ar. e elı 1066 lira 50 kuruf muvakkat teminatı 79 lira 99 

bed ı· l\11Ahtelif b' 
e ı 446() 1. e atta 11 kalem Transmisyon kayışı muhammen 

rn h4 - 18 k 
11

1
• muvakkat teminatı 334 lira 50 kuruıtur. 

u •rn a ern rn ht l"f b' 58 k. l'Den b d . u e ı e atta çelik, pirinç ve buronz bilye 
S Ututtur. e ela 1181 lira 6 kurut, muvakkat teminatı 88 lira 
-ıso mu vak. O k2 . b 

ltat tem· oya çıkarıcı madde muhammen bedeli 2025 lira 
ınatı 151 lira 88 kuruıtur. (4873) m 3-4 

MÜNAKASA GAZETE.Si 

* • * 
Sirkeci-Edirne, Bursa·Mudanya, Samsun-Sahil ve Erzurum-Sa

rıkamış hudud hatları hariç olmak üzere febekemiz üzerinde İf· 
!emekte olan ıur'at, yolcu, muhteit trenlerin vakti hareketleri 
16 aııustos 937 gününden itibaren değiştirilecektir. Yeni vakti 
lıarekei cetvelleri istasyonlarımıza asılmıştır. 

Daha fazla malümat almak isteyenlerin istaayonla. ımıza mü-
racaatları il.in olunur. (2677, (5148) 818 1-2 

Beton arme Köprü İnşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
1.- Ek•iltmeye konulan iş: Sivas vilayetinde Sivas-Koyulhi· 

ur yolu üzerinde Yukarı kale ve Koyulhisar-Retadiye yolu üze
rinde aşağı kale köprülerinin betonarme olarak İnfaatıdır. 

Her iki köprünün keşif bedeli (68,000) liradır. 
2.- Eksiltm 1·9·1937 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 

16 da Nafia veklletinde şose ve Köprüler Reisliği ekıiltme ko· 
misyonu odasında kapalı zarf usu' ile yapılacaktır. 

... 3.- Eksiltme ıartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (340) 
kurut bedel mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir 

4.- Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (4650) liralık muvak· 
kat t~minat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair 
vekiletimizde alınmış müteahhitlik ehliyeti fenniye veıikasile 
Ticaret odası ıicil varakası ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. Postada olacak i'ecikmeler kabul edilmez. 

(2622) (5091) 811 1-4 

MUHTİRA --.._ 
Gumartesi 14-8-1937 

Kaplama tahtası : 404 m2 · kayın: 406 m2 lMl\4V) No 390 
Erat bineği egeri: 36' adet {Gümr. Muh Gen. Konıııt ) No 413 
Pamuk çorap ipliği (MMV) No 413 
Bayrameşte yarım kalan 2 bölük jandarma pavyonu ikmalı in-

şaatı (Çanak. Nafıa Müd.) No 416 
• Köknar ağacı (i•t. Orman Dir.) No 418 
Fabrika unu: 12'>,5 t. (Beytüşşebab Ask. SAK) No 419 
• Çam köknar (Kastamonu Orman Müd.) No 4ı2 
Taze fuulya: 20 t. (Kırklareli Tümen SAK) No 423 
Kamyonet: 1 ad. (Kocaeli Vil.) No 428 
Kuru ot: 335 t • 180 t. - 138 t. (Tekirdağ As'k. SAK) No 429 
Göçmen evleri intaatı (Eceabat İ•kan Müd.) No 430 

Pazar 15 8-1937 

Sığır eti: 83 t. ve 27 t. (Edirne Tuğayı SAK) No 418 
Sarıkışla kazasının Gemerek nahiye mrk. röçmen evleri in

4 
.. at 

LiHnlı köyünde göçmen evleri inşaatı, kargir: 390 adet - ker
piç: 20 tek (Sıvas Vil. Müd.) No 426 

Pazartesi 16·8·937 

Beyaz karton (Devzl. B .. ımevi Dir.) .,~ 421 
Mazut (Den. Mrk. Lcv. SAK) No 389 
Yulaf, uman (Tekirdağ Aygır Deposu Dir. için) No JE 9 
Mazut (MMV) No 403 
Yat: No 17-18-19-27 ·38-40.45 (Ask. Fabr. SAK) No 410 
Güzel sanatlar akadcmiıinde yapılacak büyük resim atelyesi in· 

f&atı (ist. Nafıa Müd.l ~'! 414 
Arpa: 444,2 t. -759 t. (Erzincan Tüm SAK) No 415 
Balaat (OD. yolları İzmir 8 ci İşit. Müd.) No 416 
Ustunç tıbbi alit (OD. yol) No 416 
Siyah veya baki renkte makara (Ask. Fabr. SAK) No 416 
Marin lave kömürü • kok kömürü (ist. C. Müd.) No 416 
Yani'ın "öndürme alitı ,, n ,, No 416 • 
Arab sabunu • beyaz sabun - zeytin yatı (Ask. Fabr. SAK) .\!416 
Sadeyatı (Çanak. Mıt. Mvk. SAK) No 417 
Un (Manisa Tüm. SAK) No 417 
Sillvrilupı haricinde yapılacak telsiz istasyon binası intaatı 

(lat. Nafıa Müd.) No 417 . 
Kuru ot -karagöz yulı.f sap saman (lst. Bel.) No 418 
Sıtır eti: 100, 1 t. (Edirne Tuğ.) No 418 
Paıabahçe fabrikası giriş ve muayene kapıları inşaatı (İnh. U. 

Müd. K•bataş) No 418 . 
Kitap evinde moble tesisatı işleri (lst. Kız Ôğr. Okulu SAK) 

No 418 
Benzin (Tophane Lvz. SAK) No 418 
Matra (Glımr. Muhaf. Gen. Komut.) No 418 
Tuz küfesi (İnh. U. Müd Kabataş) No 418 
2 No lu dikimevi tamiri (iat. Komut. SAK) No 419 
Kütahyada meydan tesviye işi~(MMY) No 419 
2 No lu dikimevi erat hamamının tamiri (ist. Komut. SAK).\~ 419 
,. ,. ,. ,, tamiri " ,, ,, No 419 
Pirinç: 25 t. (Çorlu Kor SAK) No 423 
Sömi kok (Ank. Adliye Vek.) No 422 
Göçmen evleri intaatı: 31 tek (Manisa lak. Müd.) No 421 
Emira"in 28 in<'.l ınekt. tamiri - Heybeliada ilk mekt. tamiri 

(fst. Bel.) No 419 
Sadeyağı • nytinyağı • z ytin taneıi • sabun • yeşil sabun 

(Karacabey Harası Dir.) No 419 

Hortum: 8 aded 70 m m 8 aded 80 m m iç kutrunda ve beheri 
3 m. boyunda {lst. Bel.} No 419 

Benzollü benzin (Deniz Lvz. SAK) No 419 
Motorin (Tahlisiye U. Müd.) No 419 

Matbu evrak: 48 kalem · kontrol defteri, malzeme: 6 kalem 
(lst. Bel.) No 419 

Kemerburi'az posta mrk. Eyub merkezi arasında bir sefer yapıl· 
mak ıartile posta nakliyatı (Eyüb PT Şefliği) No 419 

Fenerbahçede yapılacak tarmakdan fose inşaat · (lıt. Bel.' No 419 
Arpa · kepek • ot • aaman • buğday (ist. Üni. art. ekı. kom.) No 419 

Sayfa 3 

Sadeyağı : 2·2.5 t. (Yüks. Öğret. Okulu SAK) No 421 
Sultan Ahmet medresesinin tamiri (Müzeler Art. Eks. kom) No 421 
Ank. Haymana yaz yolunu bazı mahallerinde bataklık o .n yerlere 

menfez ve buz inşası ve kaldırım yapılması (Ank. 1. No 421 
Cizre·Andiver arasındaki Deşt köprüsünün intaal ,. tamiratı 

(Mardin Nafıa Mwd.) No 421 
Dispanst!r binası tamiri lAnk. Vil.) No 42i 
Saman 458 t. • Saman 260 t. (' üleburgaz Tüm. SAK) Nr 430 
Zeytin : 55 t. (Deniz Lvz. SAK) No 430 
Ank. müzik Öğretmen okulunda yapılacak yeni paviyonun kalori· 

fer teıi•atı (Nafıa Vekaleti) No 422 
1 

Hükumete ait buğdayların alsancaktaki antrepolara nakliyeleri 
(T.C. Ticaret Bankası izmir. şuh.) No 421 

Ben:ıin : 12 t. (fst. P. T. T. Vil. müd.) No 421 
Fanila· uzun pantalon - lastik ayakkabı-üst gömleği (M.M.V) No 422 
• Binek otomobili (ist. Telefon Dir. No 419 
Ekmek ceza evi için 1 eoelik (Tekirdağ Muddeium.) No 42) 
Sığır eti • arpa - (lxmir Ust. Uvk. SAK) No 420 
Yuvarlak demir - lama demiri ve saire • kordon tel - bakır izole 

tel • ray destere makinesi (Robel 1 ayarınde) • bir tane D.D. 
yolları) No 420 

Kamyon fa&eai (İst. Bel.) No 420 
Florya ileri planlarının zemine tatbiki için yaptırılacak hııritaların 
yapılması işi (lat. Bel.) No 420 

BaJrak : (iıt. Bel.) No 420 
Bayrak : (Güm. Muhaf. Gen. Komut.) No 420 
Kösele - vidala • meşin karaman ve saire (İst. Bel.) No 420 
Şap : (Sülfat d'alümin) (Nafıa Yek.) No 420 
Kuru ot : 1147756 k • kuru ot : 812948 K - Kuru ot : 8I0096 k -

arpa : 701334 k - arpa : 497792 k - arpa : 309156 k (Eluiz 
Tümea SAK) No 421 

Menemen muradiye Dikili - Ayvalık yolunun yapısı ( lzmir 
Vil.) No 422 

Taze rezaki üzüm lU t. lAnk. Lvz. SAK) No 422 
Saman : (Kırklareli Tüm) No 423 
Kuru soğan : t. 3 t. • patates 28 t. (Kayseri kor. SAK) No 423 
Yem otu : 87600 k - {Ankara Emn. müd.) No 424 
İsparta vilayeti göçmen evleri inşaat (Isparta Vıl.) No 424 
Müzik öğretmen okulunda yapılacak tamirat (Müzik öğr. okulu 

Dir.) No 424 
Göçmen evleri için kereste nakli (Babaeski İskan memur., No 424 
Evrakı matbua 65 kalem (izmir Eıref paşa Hastahanesi) No 425 
Tuz nakliyatı (Çamaltı tuzlası müd.) No "425 
Kuru ot - arpa • uman • (Harita Gea. Dir. No 425 
Sivas kız orta mekt. yapılacak döşeme ve bahçe duvan korkuluğu 

inşaatı (Sıvas Bayındırlık Direk.) No 425 
Evrakı matbua ve defterlerinin tab ve imalı (izmir Vil. Muhasebei 

hususiye müd.) No 426 
Kocalider köyünde yaptırılacak aygır deposu (ipsala ka. 4 akam-

hğı) No 426 
Basart 9000 m3 (D.D. Yol. Malatya işlet. müd.) No 426 
Çimento : (D.D. Yol. 9 uncu İşlet. Dir.) No 428 
Kontrıplak 600 adet (D.D.Y.) No 428 
Ekmek (ceza evi için) (l sene) ( ırklareli C. Müddeiuııı.) No 428 
Üniversite mek. binası ve cephesinin bodrum ve tamir işleri 

(1 t. Üniversitesi Art. Eks. kom.) No 429 
Saman 300 t. • 150 t. (Tekirdağ Tüm.) No 429 
Göçm~n evleri içi!1 kereste nakli (Lüleburgaı: kaymak.) No 430 
Elektrık ampulu Uıt. P.T.T. Vil. müd.) No 430 
Tophane fırununa saçt n yaptırılacak 4 adetaarnıç (Tophane Lez. 

SAK) No 430 

Lnvemarin kömürü 120 t. (Ask. Fabr. izmir silah tamir.{SAK) No 430 
• Ham üstübeç (izmir Vil. Muhasebei Hususiye) No 430 

Önlerinde yıldız işareti olanlar müznyedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin ay nı gösterir 

(Suite de la 4eme page) 
Rcpar. nu batiment du diıpensaire (Yıl. Ank ra) No 421 
Paille (Division Lulebourgıız) No 430 
Olives : 55 t. (lntendance Mıırinc Kassimpacha) No 430 
lnstallation de calorifere au pavillon de l'ecole de musique 

Min. Trav. Publ.) No 422 
Transport de ble (Banque Agr. Succur. lzmir) No 421 

Benz:in: 12 t. {Dir. PTT lst.) No 421 
Flanelle, pantalon, chaussures en caoutchouo et chemise (M D f 

ın. e . 
Nat) ~\~ 422 

Reparation de chaussee s route Menemene-Mouradiye Dikili-Ayvalık 
(Vil. lzmir) No 422 

Raisins secs: 10 t. (lntend. Ank.) No 422 
Paille (Di v. Kirklareli) No 423 
Oignons et pommcs de terre (Corpı Arm. Kaisseri) No 423 
Herbe: 876000 k. (Dir. Sur. Ank.) No 424 
Constr. maisons pr. immia-res a Isparta (Vil. Isparta) No 424 
Repar. a l'ecole de muıiquc (Dir. Ec. Norm. de Musique) No 424 
Transport de charpente (Dir. Etabl. lmmig. Babaeski) No 424 
!~preasion de rejiıtres: 65 lots (Hôp. Echrefpacha lzmir) No 425 
1 ranspert de sel (Dir. Sal. Tchamalti) No 425 
Foin, orge et pııille (Dir. Gın. Cartog.) No 425 
Repar. a l'ecole secondairc de Sivas (Dir. Trav, Publ. Sivas).\! 425 
lmpression de rea-iıtrea (Dir. Comptııb. Priv. lzmir) .,? 426 
Constr. d'un depôt a Kodjahidcr (Mair. lpsala) .Y! 426 
Balaste: 9000 m3 (Clı. de fer Etat Malatia) No 426 
Cimcnt (9 eme Expl. Ch. de fer Etat) No 428 
Pain (pain pr. le penitencıer) (Procureur Gen. Kirklareli) No 428 
Reparation et badigeonnage aıı batıaent de l'Univenite (Com. Ach. 

Universitc lst.) No 429 
Paille 300 et 150 t. (Com. Ach. Milit. Teltirdagh) No 429 
Constr. maiıon pour immigres (Maire Lulebourgaı) No 430 
Ampoules electri4'ues (Dir. P.T.T. lst.) No 430 
Conıtr. de 4 citerncs (lntend. Tophane) No 430 
Houille lavc·marine : 120 t. (Fabr. Mılıtaires lzmir) No 430 
• Seruıe (Oir. Compt. Privee lzmir) No 430 

• Les asterisqucs indiquent une vente par voie de surenchi:re. 
N. B.- Lea Nos indiques en regard dcı ıırticles sont ccux du 

journal danı lequel l'aviı ıı paru. 

1 mtiyaz aa.hibi ve yazı İflerİ 
Dil'ektörü: lamail Girit 

Baııldı~ı yer: ARTUN Baıımevı 
Galata Billür aokdc No. 10 
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Deuxieme Annee- No. 432 

ABONNEMENTS: 

-~ 
6 

12 

Ville et Province 
MOIS Ptrs. 

" " 
" " 

450 
850 

1500 

Etro'lgcr : 1 l mois Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite ıı'adresser 

a l' Administration 

Tableau 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Synoptique 
Mode 

d'adjudicat 
Prix 

eatimatif 

VENDREDI 

AKA 
. 

GAZETES • 
m 

journal Quotidien des Adjudicatioın 

des Adjudications 
Caution. 

Proviaoire 
Lieu d'a8judication et <lu 

Cahicr des Charges 
Jours 

Construcf on Reparation- Trav. f>ublics·Materiel de Construction -Cartographie 

R paratıon au biitinıf'nt Municipal d'Arga 
Constructıon du Konak GouvernemPntııl 

" d'un rour. un ~angar, maison pour fonc· 
tıonnaire a la safine d'Hargune 

R paration au d ·pôt de correspond. r ce a M .. tchka 
,, de 574 n. de chaussee s rou e Alpullu· 

Tchilıngır (ııj.) 

R paratıon 1134 m de chauss · e s ıoute Kirk 
larelı·Ba!>aeski {aj) 

Constr. de trois batime ts a Ynhchılıan (aj) 
Pr · ent<ıtıon c:ırte nctuelle de la vılle Tchivrıle 
lnstallation d'un clıauclron pour chauffnge ccntral 

et mise en <ıctivite 
Construclıon de tombcaux : 1 O p (aj.). 
Rcparat on au biitıment de l'ımprimerie Municipale 

,, a l'<'cole T ·pı~djikeuy (ıi . 

,, de chaussoe s roule Tchoukourtclıechm 
Silalıtaragha ( j.). 

Reparation de la chaussee en asplıalte roule Top· 
karou·Silivri (ııj.) 

Reparation au bassin de l'lnstitut dcs fruits a Bu 
yukdere (aj. ı. 

Construdioıı dıı Latıment P.T.T. iı \fion (cıılı eh. 
P. 153). 

Constr. d'un hangar iı Esk clıelıir (cah. eh P. Q-t6) 
Cons r. <l'un ınur ele outenemf'nl iı l'eco1e Nor 

male lst. (aj ) 
Constr. d'un ct<ıge, nnn xe ııu refectoıre de- I' · 

cole de m decin · 
R"paration a l'lnstı rıt Gazi (ıi) 
Cônst dcs rn.ıisoı s pour İmm gr s : 100 p (nj 

" \ j } 

Produits Chir'liques c Phar naccut.ques 

Crcos ,te : 40 O t. (c h c' . L. l 1.6 ). 
Artıcles sanit<ııres (pour hôpıtal Dier<ıhp3cha) 

Produıls pharnıaceutıques : 252 lots 
Medicaments el articles sanıtaires (ai ). 

Publique 2500 187 50 Municipalite Aktchndagh 16 8-37 
,, 15000 - 1125 Dır. Travaux Publics Bingueul 27-8-37 
,, 17661 53 Dir. Monopoles Sivas Un moiCJ İı pıırtir du 4·8-37 

,, 
Gre a gre 

,, 

Plı cadı. 

" Publique 

" 
" 

Grı' a gre 

J'lı cach 

n 

Publıque 

" 

" 

110 20 
1744 25 

2567 52 

11068 68 
13 o 
80l -

231 l -
865 28 

3562 50 
5787 60 

2144 32 

1900 80 

30560 29 

18092S 42 
998 99 

5800 -

6500 07 
Gre iı ve la p 632.77 

1 l.ılrument 

Pli cadı. 
Publique 

" ,, 

Sanitaires 

232000 
764 su 

3691 35 
1750 

9 
131 

193 

830 15 
97 50 

60 -

173 33 
64 90 

267 19 
434 07 

160 82 

14'2 50 

2293 -

10296 27 
75 -

435 -

487 ~1 
4413 77 

Com. Ach. Comm. lst. Findik'i 27-8-37 
Vılayet Kirklar ~li Un mois iı partlr du 4·8-37 

,, 
" 

4·8·37 

Com. Aclı. Min. Def. Nat. Ank. 1s s.37 
27 8-37 
16·8-37 

MunicipalM Tchivrile 
f Com. Pcrm. Municipalitc 
\ Dir. Econom. " 

l lem 

" 
" 
" 

" 

" 

lstanbul 
.. 

16-8-37 
T1-8-37 
16 8 37 
16-8-37 

16-8-37 

16·8-37 

Direation P. T. T . Afion Karahisar et 2-9·37 
lstanboul 

Com. Ach. Miıı. Def. Nationnle Ankllra 31·8-37 
l lırection Travaux Puhlics lstanboul 16-8·37 

,, 

Vilayet Ankara 

" 

1-9-37 

Ü<ıns un mois 
5.q.37 

Dir. Etııblıssem nt lmmigres Ka°i1eri Dans 8 i urs 

F ourniture pour. Hôpitaux 

178 50 Ministere 1 ravaux Publics 
57 34 ı Com. Perm. Municipalite lst. 

\ Dır. Economat ,, ,, 
277 Dir. lnstitut Agricole Ankara 
132 Vıl. Edırne et Office Sanitaire lst. 

1-10-17 
27 817 

30·8 37 
20 8-37 

Habillement - Chaussures Tissus Cuirs 

Couvertures : 1200 p 

Combustible - Carburant- Huiles 

Benzine : 300 bidons 
Huile graisse : 7000 k. 

Transport- Chargement Decbarg ment 

Transport J.. poste entre Kirklare i·Pinarlıısar et 
Vı2c 

Transport de poste a la station ele Kirklarcli 
Transport de post .. entr<! Kırklar~li·Pınarhisar et 

Vize 
Transport d'articles de veterinaire d 'Ankara a Er-

zindjar 
Transpur d'artıcıes monopolisis (aj.). 
Transport des feuilles de tabacs: 1700000 k {aı-) 
Benzıne : 11 00 litrcs- Bois : 180 t. 

1 ravaux d'Jmprimerie Papeterie 

Gr~ a grc 9960 -

Pu7lique 

" 

Publıque 

• ,, 

" 
Grc n gıe 
Publique 

,, 

997 50 
1450 

17 8 

240 
1800 

4190 

747 -

75 
115 50 

129 60 

18 -
135 

1330 
158 30 

Com. Ach. lntendance Marine K pacha 18 8-37 

Mi ist~re de AHaire la Justice Anlc . 
1 Exploit Clı de Fer Etat H.pacha 

Dır. P. T. T. Kirklnreli 

,, 

Vılayet Ankara 

27-8-37 
31·8-37 

17-8-37 

17·8·37 
17 8·37 

14·8·37 

Direction Monopoles Sivas 31·8-37 
Dir. Principale Monopolee Kodjaeli 16-8·37 
Command. Ecole Gendarmerie Edirne 16-8-37 

13 
16 

15 

ı l 
ıs 

14 

14 
14 
14 
14 

14 

14 

15 

15 
14 

15 

15 30 

10 
14 -

16 
15 -

11 

16 -
10 -

16 -

16 -
16 -

11 

13 

15 -
10 -

Artıcle de reliure et papelcrie : 16 lo•s Publique 840 

Electricite·Gaz·Chauffage Cer.tral (lnstallation et Materiel) 

lnstnllat.on d'a:.censcur a l'ccole de guerre µour Publique 3060 

Vilayet Kutahia 17-8-37 15 (Rectif.) 

tr<ınsport de nourriture (aj. ). 
lsol<ıteurs avec fıl de cuıvre : 200 p. 

1 ivers 

Coulcurs et accessoires po ır l'abattoir de Kr.ra· 
nglıatch : 22 lols 

Provisions 

Viande de boeuf: 48 t. (nj.) 

n : 17 t. n 

Foin : 208 t. (aj.). 
Vıande de lıo ur : 53 t. (nj.) 
Huıle d'oliv€S : 5 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Machines pour chnrpcnte avec loconıobıles: '2 p 

Bo s sapin 
Hles, orge, paille et foın 
Decombrcs de deux cabanes 

n 

Publique 

Grc iı gre 
Publique 
Grc a gre 
Pli cach. 
Publique 

Pli c,,ch. 

,, 
Gre a gre 

1714 -

9600 -
4760 -

11440 -

3400 -

14656 50 

92 -

229 50 

76 -

128 25 

720 -
357 -
858 -

1192 50 
255 -

1100 -
159 -

15 o o 

Com. Ach. Mın. Def. Nat. Ankara 

Com. Ach. Corps Arnıee Tchorlou 

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

Com. Ach. Mılita}re lzmir 
,, 
,. 

Com. Ach. Militaire Tchanakkııle 
Com. Aclı. Division Kirklardı 

Dır. Ventes Douanes lst. 
" Forcts Eskichehir 

Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 
Dir. Biens Nat. lstaııbul 

'.20-8-37 

27-8·37 

27-8 37 

19·8-37 
- 21-8·37 

20-8-37 
4.9.37 

,. 8-8-37 

31-8-37 
1·9-37 

26-8-37 
16-8-37 

11 

16 

14 -

ıs -
15 20 

10 -
12 
11 -

1~ -
15 -
10 -
14 

13 AOUT 1937 

ADMINISTRAl tU1'ı 

Y oghourtchou Hı:n 

1 er Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poslale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanbul MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Samedi 14 Aofit 1937 

• 

Plache!I d'acajou : 404 m2- De hetres: 406 m2 (Com. Aclı. Min 
Def. Nat. Ankara) .\' 390 

Harnai~ : 364 p. (Comm. G. Surv. Douane lst.) .Y 4l3 
Fıl de coton pour bu (Min. Def. Nat. Ankara) .Y 413 
Achevement de la construction du pavıllon de gendarmerie (Dır. 

Trav. Pub. Tchanakkale) .Y 416 
• Bois (Direction Foret lstanbul) X 418 
Farine de minotcrie : 126,5 t. (Com. Ach. Mil. Beytuchebab) \' 419 
"' Boıs de s:ıpin et autre (Dir Forct Kastamonou) .\' 422 
Haricols verls : 20 t. (Dıvision Kirklareli) ,\; A23 
Camionnettc : 1 p (Vil. Kodjaeli) .\' 428 
Foin : 335 138 et 180 t. (Com Adı. Mıl. Tekirdııgh) .Y 429 
ConslruC'lion maisons pour tmmigres (Oir. E.tablıssemcnt Edjeabat) 

.\' 430 

Dimanchc 15 Aofıt 1937 

Viınde de boeuf : 83 t. et 27 t. (Division Edırne) .\' 418 
Construction maisons pour immigrcs : 166 simples et 167 doubles 
Construction maisons pour immigrcs en maçonnerie : 410 p. (Dir 

Etablıssement Immigres Sivas) .;\~ 426 

Lundi 16 Aolıt 1937 

Carton blarıc (Dir. Maison d'lmprimcrie Etat) .\~ 421 
Foin et paille (Dir. Ve erinaire Tekirdagh) .Y 399 
Mnoute (lntend. Marine Kasımp:ıcha} .\~ 389 
Mazoute (Min. Def. Nationale) .\~ 403 
Huiles pour machint:s (Fabriques Milıtaires) .Y 410 
Repıratıon iı 1' Academie des Beaux Arta (Dir. Travaux Publics l 

tanboul) .Y 414 
Orge : 444,2 et 759 t. (Com. Ach. Militairc Erzindinn) .Y 415 
Balaste (Seme Exploit. Ch. de F r Etat l2mir) ~~ '416 
Articles sanitaires et medicamcnt (Ch. de Fer Etat) .Y 416 
Bobiııes matrons ou noires (Fabr Mılıtaırea) .Y 416 
Houille et lavc marine (Proc. Gen. Repub lstanbul) .\~ 416 
Appareil d'extinction ( ,, ) .\• 416 
Savon noir et blanc, huile d'olivea (Fabr. Mılitaires) .\~ 417 
Beurre frais (Com. Ach. M;iit. Tchanakkale) .Y 417 
Construction de la station T. S. F. iı Osmaniye (Dir. Trav. P 

latanbul) .\: 417 
Orge, foin, paılle (Municipalite lst.) No 418 
Viande de boeuf : l 00, l t. (Brigade Edirne) No 418 
Constr. a la fabrique Pachabahtche (Dir. Gen.Monopoles) No 411 
Meublc pour in maison de lecture (Coaı. Ach. Ecole Normale 

Jeunes Fılles) No 418 
Benzine (ltendance Tophane) N. 418 
Gourdes (Surveillance Douaniere Ist ) No 418 
Couffes pour sel (Dir. Gen. Monopoles) No 418 
Reparation au bain et ıı.utres a la maıaon de couture No 2 ( 

mandanat lst.) .\:. 419 
Ajustement du terrain iı Kutahia (Mrn. Def. Nat ) :.,· 419 
Riz : 25 t. (Corpı Armee Tchorlou} ,\:. 423 
Semi cok (Min. Affatres Justice Ankara) .\• 422 
Constr. des maisons pour tmmirres (Oir. Etabliaeement ı~ 

Manissa) .\! 421 
Reparation a la 28eme ecole d'Emirrin et 

liada (Muncipalıte lst,.nbul) .:\! 419 
Beurre, oLives, huile d'olive, savon ete tDir. 

.Y 419 
Manche iı lin : 16 p. (Mun. lstanbul) .\; 419 
Benzıne (lntendance Marine Kasaimpacha} .\! '419 
Motorine {Oir. Gen. Sauvetare) .\-:. "19 
lmpression de registre: 48 lots et matericl pour cahier 

6 lots (Mun. lst.) 419 
Transport de poste (Chef de Poste Eyoup) .\:. 419 
Constr. de chauasee a Fenerbabtche (Mun. lııt.) .\: 419 
Orge, paille, bles ete. (Com. Ach. Univeraite ı.t.) .:\~ 419 
• Auto marque Maurice (Dir. Telephones lst.) .\~ 419 
Pain pour le penitencier (Proc. Gen. Tekirdarh) .\: 420 
Vıande de beteuf et orıe (Com. Ach. Mılit. l.ı.mir) ,\ô 420 
Fer U. et en lame, fil isole machine ı::our rail (Ch. de fe 

.\: 420 
Ch.ıssie pour camion (Mun. lst.) .\! 420 
Presentation des cartes de Floria (Mua. lat.) .Y 420 
Orapeaux (Municip. lst.) .\! 420 

,, <Surveil. Douaniere Ist.) .\! 420 
Dıvers cuirs (Municip. latanbul) .\! 420 
Sulfate d'aluminium (Min. Trav. Publics) .\~ 420 
Foin et orge (Oivision Elaziz) .\:. 421 
Beurre f rars 2-2,5 t. (Ecole Normale lst.) .X 421 
Reparation iı la medrese de Sultanahmet (C m. Ach. 

X• 421 
Constr. d'arches et chauuee a Haymana (Vil. Ankara) .'f• ~ 
Constr et reparation au port l'echt (Dir. Trav. Pub. Mard•" 

(Lire la suite en 3me pare) 


