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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuru~ 

3 AYUGI ~50 
6 n 850 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylıR"ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbıi) değildir. 

PAZAR 

• 

15 Ağustos 1937 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci knt 

No. 3 ve .ı 

Galata, Perşembe pazarı 
iLAN ŞARTLAR! 

i ıiarehaneınizde görLişiil ur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
Tel~fon : 49.ı42 

Posta kutusu N. 1261 
Hergün çıkar ikt· d" ,.. . ısa r, mah ve tıcari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve M·· uzayedeler Listesi ı ı Havayollnrı Devlet İ 1 
j Ankara Tayyare me d d ! etme İd "esinden : 

_______ C_in_s_i __________ _:Şekli Muhm. bed. Teminat M- - -
-----~~u_r_a_c __ aa_t_.:_ye=r~i-------~G~ü~n~---~S~a~a~t~ 

_emır knpılnrı yaphrılacakt ı ı ş o an hyyare hangn· 

1 

rının d · Y anın a ınşa ed'I · ı 

ve resımler nşnkıda yazılı a ır: !afsılutı ıhtiya eden şartlar 
tekliflerinin Ankarada Ha cellntlerımızdedir. Alakadar firmaların 

a) Münakasaıar 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Kadı~öy hal binasına yapılacak yıkanma yer· 
lerıle helaların inşaatı 

aç. eks. 908 72 68 15 lstırnbul Belediyesi 

Fenerbahçede yapılacak şose in~aatı tehir e• 
dilmiştir 

Toz koparan caddesinin beton asfalt yapılma· 
sı (temd.) 

paz. 11632 71 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

Alatı cerrahiye: 77 kalem (temd.) 
lıaç: 69 kalem (temd.) 

609 -
1050 -

_E_Je_k_t_ri_k_-H_a_v-:ag2..a=z::.::ı_-.:.:K::a::lo:.:r:.:if:.:e::r~( t::e.:.si::s=a.:.t _::v:_::e~maJıem es!) 

Gııziemirde tayyare alayı garnizonunda yapıla
cak su ve elektrik tesisatı 

Elektrik .11alzcmesi 

\fuhtclrf izole elektrik ve telefon tel ve lab
loları ile bobin ve rezistans telleri 

Bakır izole tel ve kabloları 
Çıplak elektrik tel ve kabloları ile yumuşak 

ve sert bakır teller 

paz. 584 37 

aç. eks. 334 34 
kapalı z. 18758 _ 

,, 
n 

11791 
9095 -

M !nsucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

Terlik: 7101 çift 
kapalı ı. 12426 75 

Mahrukat B . M k. -;:=-=-::=.~·~~en~z~ı~n.!.._, a ın e va ul::ıı ,., .. -
Katran yağ-ı: 800 t. (şart. 232 kr.) kapalı z. 46400 

Müteferrik 

Tesviye illeti pa:ı:· 99t> -
491 -El arabası: 30 adet-~ürek: 150 adet • kazma: 

100 adet - tırmık: 25 adet • varyoz: 10 adet• 
lağım demiri: 10 adet - varil : 8 adet • kü· 
rck: 200 adet • kazma: 250 adet v. s. (teınd. 

Ebonit kutuları için ebonit kapak: 600 adet. aç. eks. 1740 -
655 -Bez hortum (muhtelif eb'atta) 900 m. ,, ,, 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Yulaf: 30-35 t. • yataklık uman: 25 t 
Nohut: 2,1 t. 
Kuru fasulye: 29 t. 
Bulgur: 36 t. 
Sığır eti: 42 t . (temd.) 
Çayır otu: 11 t. 

Yulaf: 5 t. • arpa: 5 t. 
Pntat es: 22,2 t 

b) Müzayedeler 

Şevrole ve Buik marka otomobil: 2 adet 

aç. eks. 2520 -
,, 3770 -

" 
4680 -

paz. 10080 -
aç. cks. 225 -

" 
423 -

,, 1443 -

_ a) MÜNAKASALAR 
• 

Jnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

İstanbul Belediyesinden 

Keşif bedeli 9 J8 lira 72 kuruş olan Kadıköy hal bina
~ına yapılacak yıkanma yerlerile helaları açık eksiltmeye 
... ~nulrnuştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım müdürlü
g·~nde görülebilir. İstekliler 2490 N.la kanunda yazılı ve· 
sı a Ve 68 lira 15 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
~e~tubile beraber 1-9-937 çarşamba günü saat 14de 

aırni Encümende bulunmalıdırlar. 

lıtaubul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme pazarlık 

lfin ·· " ozu 
Komiıyonundan: 

liaıek' h 
davj ı .aıtaneıinde te-
'' Pavıyonu in11a t '1Ureb Y a ı 
•aiy a hastanesinde ni-

e Paviyo t . Ve nu amıratı 
0Peraıy k . ••ıı. on ıamı ın· 

Keşif Muvakkat 
bedeli teminat 

Lira Lira 
124687 92 7485 

95092 57 6005 

İhaleıi 

2-9-937 pertembe 
günü saat 15 le 

2·9·937 perşembe 
JtÜDÜ saat 16 da 

dot1u•tiyeııler ıutnam l t d · ki" · · · · · 71' k d ın Proj l . • . e er e avı ınığı prOJCaını ıra, a ın ve 
• erını ıao 5 lira bedelle Universite rektörlüğünden 

872 45 

47 -
80 

43 83 

1416 85 

884 33 
682 13 

93'.l -

3480 -

75 
38 

130 50 
49 13 

189 -
283 -
351 -
756 -

17 -

25 -
108 23 

., 

n 

Tckirdıığ D:ıimi Enciimeni 

" 

lzmir Mst. Mvk. SAK 

Bayındır Belediyesi 
D. D. yolları Ankara 

n ,, 
,, ,, 

Tophane Lvz. SAK 

D. O. Yo\ları Ankar:ı 

lzmir Müıııt . Mevk. SAK 
Tekirdağ Vıl. Dniıni Encüm 

O. D. yolları Haydarpaşa 

n " 

1-9 37 

23 8-37 

16-8-37 
16 8 37 

28-8-37 

6-9-37 
16-9-37 

16-9-37 
16-9 37 

1-10· 7 

28-8-37 
23 8-37 

2 9-37 
2-9-37 

Tekirdağ Vılaycti Daimi Encümeni 23-8-37 
lzmir Mst. Mvk SAK 3.9.37 

" 
3.9.37 

" 
3 9.37 

" 
21-8-37 

Tekirdağ Amerikan Asma Fıdnn· 25 8-37 
lığı Direkt. 

,, 25-8-37 
Tekirdağ Tümeni SAK 31·8-37 

lstanbul Belediyesi 16-8-37 

14 

14 

15 
15 -

17 -
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alabilirler. Yakarıdn ya zıh iki iş ayrı ayrı kapalı zarfla Üni ver
•ite Rektörlüğunden ihale edilec"1ktir. 

Eksiltmiye girebilmek için muvakkat teminattan başka Ba· 
yındırlık Bakanlığından alınmış 1937 senesine aid müteahhitlik 
vesikasıile beraber bir defada IOO bin liralık binn inşaatı 
taahhüdünü iyi surette ikmal ettiğine dair vesika verecektir. 

Teklif mektubları ihale aaatmdeon bir saat eveline kadar Üni
versite Rektörlüğüne mnkbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

Posta ile gönderilecek mcktubların nihayet ihale saatine 
kadar gelmit olması ve dış zarflarının mühür mumile iyice ka

patılmış olması şarttır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Nafıa Vekaletinden : 

l Eksiltmeye konulan iş : Maraş v.ilnyetinde ve Maraş Eloğlu 
yolu üzerinde Aksu ve Maraş-Kayserı yolu üzerinde Suçatı Ali 
Kaya ve Tekir köprülerinin betonarme olarak inşaatıdır. 

Bu dört köprünün keşif bedeli 180.500 liradır. 
2- Ekslltme 31 8-937 tarihine müsaaif sah günü snnt 16 da 

Nafıa Vekaletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 903 ku-
ruş bedel mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4- Eksiltmeye girebilmek içın taliplerin 10275 liralık muvak
kat teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapnbileceklerinc ~fair 
v~kiiletimizden alınmış müteahhitlik ehliyeti fenniye vesikasile 
Ticaret Odası ıicil varakası ibraz etmeleri. lazımdır. 

istekliler teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat ev,•e\ine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler knbul edilmez. 

1 
knd .. d vayo arı Urnum M .. d" 1" .nr gon erilmesi ilan 1 u ur uğünc 31 8·H37 ye 

Ista b 1 o unur. 
n u Acentemiz: Karakö p T 

Ankara acentemi . B Y · · T. binasında. 
. z . nukalar caddesi P. T T b. d 
Ista b 1 -- . ınnsın a. 

n u Sıhhi Müesseseler Arttırma 
K v~ EL .itme 

Kud . omisyonundan : 
uz tedavı mües · 

mir köpek kafesi açık :~s~~t~ la~m olan 25 ad, :l d=--
Eksiltme Ca - alo" lu ı mıye on~lmuştur. 

Müdürlüğü bina!ınd! k:~:ı;ı~hat. ve içtimai M••a ~net 
şnmba günü saat 14 30 d o)mısyonda 18·8·9 . çar-

M h 
· a yapı acakbr 

u ammen fiat beher kafes i . . . 
Muvakkat garanti 121 r 88çıkn 65 lıradır. 
İ t kl'I ıra uruştur 
. s e ı er şartnameyi her .. K . . 
lstekliJer cari seney ·Ju;. omısyonda görebilirler. 

birlikte 2490 sayılı k e ~ı ıcaret Odası vesikasile 
yeter muvakkat an~n a yazılı belgeler ve bu ışe 
belli gün ve saatf :rkntı. makbuz veya banka mektubile 

omısyona gelmeleri. 
• 

l 
9stT· oz Ko.paran caddesinde• beton ı B 1 d asfalt yapılması! Bak.· e e ıyesi iJanlarına. 

: _I f_a.._çl_a...;.r ,_f_:.,O~i n~i~k ~v:_::e:_=.;I s'.!!p~er~ıç~i y~a~rı!...· !a~Ja~t:~ 
J Tekirl'la~ l):U..u ı:- •• • •• • 
1 ~-~a ..... ,.. ~v• u11udl1~1 1ç10 munakasa on gun temdıd edil-
i miştir. 

Muh~mmen bedeli 609 lira 55 kuruştur. Temınatı 47 
liradır. ihalesi '6·8 937 pazartesi günü saat 15 to Vila· 
yet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

. Şartnamesini okumak isteyenler hergün ve eksiltmeye 
gırecek olanlarm da mezkur gün ve saatte ve muvakkat 
teminatlariyle birlikte Vilayet Daimi Encümen Kalemine 
müracaatları. 

"' "' * 
Tekiadağ Memleket hastanesinin 69 kalemden ibaret 

olan ilacına Ç\knn iki isteklinin verdiği fiat haddilayik 
görülmediği için münakasa lO gün temdit edilmiştir. Mu· 
hamınen bedeli 1050 liradır. Muvakkat teminatı 80 lira· 
dır. İhalesi 16.8.937 pazartesi günü saat 15 te Vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. Şartnamesi okumak isle· 
yenler her gün ve eksiltmeye girecek olaıılarm da mez
kur gün ve saatte ve muvakkat tcminatla'tile birli}de Vi
liiyet Daimi encümen kalemine müracaatları. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat veMalzeme 

İzmir Mst. ~v .. K. Satınalma K\Jıu.~yonu Reisliğinden: 
1 - Gazıemırde tayyare alayı ~arnizonunda yapıla

~ak s~ ve elektrik tesisatı pazarlık reti le yaptırılacaktır. 
lhalesı 28·8·937 curııartesi günü saat 17 de yapılacaktır. 

~ - Muhammen tutarı 584 lira 37 kuruştur, teminatı 
43 lira 83 kuruştur. 

3 - Şartnamesi hergiln komisyorıda görülebilir. 
4 - Eksiltmeye girecekler Ticaret Odasın :la kayıtlı 

olmaları şarttır. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 :- .. 1cu mad
delerinde yazılı vesikaları ile teminat makbuz veya banka 
mektublarile beraber ihale saatmda kışlada satualma 
komisyonuna müracaatları. ---

Bayındır Belediyesinden: 
Bayındır belediyesinin satın alacağı 'muham~ ~n bedeli 

334 lira 34 kuruşluk muhtelif elektrik malzeınesi 15·8-937 
den 6.ı..9-937 .V kadar açık eksilttney; \!ıkarıln11Ş~ır. İhale 
6-9·937 pazartesi günü saat on beşten sonradır. İsteklile
rin müracaatları. 

ı\\ensucat-Elbise·Kundura-Çamaşır y.s. 
~------~----------~-------------~ Emniyet Umum MüdürlüğünCJtn : 

Zabıta memurları için satın alınacak kumaşın 1 inci 
ihalesine talip zuhur etmediğinden on beş gün müddetle 
ikinci defa olarak münakasaya konulmuştur. 

1 Elde mevcut örneği ve şartnamesinde yazılı va· 
sıfları dairesinde zabıta memurları için azı 12900, ço· 
ğu 13500 metro gri renkte kumaş kapalı zarfla 1·9·937 



' 

J = -= 
15 A~vst<ıs H.37 

- - 1 fj esp - ....... ...-.-. 

Sayfa 2 

amha ünü saat tam \5 te satın alınacaktır .. Cinıi 

İstanbul Vakıflar Direktörluğünden : 
Miktarı Muhammen bedeli İlk teminat 

Lira Kuruş 

Şubes1 

\ 

Levazım ve Mubayaat 
Komisyonuna gelmeleri. 

1 
-

Müdiirlüğündeki Satış 

arı g 4 1· 50 kuruş kıymet bıçılen 
2 - Beher metrosuna ıra . . .. 

. l k nümuneaını gor· 
>U kumaşlara aid şartnameyı a ma ve t l 

. t U Müdürlüğü sa ına ma nek isteyenlerin Emnıye mum 

Taze bamya 
Kabak 
Patlıçan 

Taze fasulye 
Semizotu 
İspannak 
Domates 
Havuç 
Lahana 
Pırsa 

kilo Li.-a Kş 

500 
3800 

118 86 

İstanbul Belediyeıinden 
9-8-937 ünü ıatılamıyan 2171 numaralı Şevrole markalı ve 

1766 numar~h Buik marka her ik\ otomo~ilin Akıarayda Taşka~ 
K h t sokağında 16-8-937 günu saat 16 da açık arttır 

llomisyonuna müracaa~ları. . 4287 lira 50 ku-
4000 aded \ 
3000 

1584 7S sapta aranu u 
ma ile satılacağı ilan olunur. 

3 - Eksiltmeye gırmek ısteyen\er h . 1000 
3000 

* * • tu luk teminat makbuzu veya banka mektubun~ mu t~vı 
tetlif meK.tuplarını ve 2490 sayılı kanunun 2 in.cı ve 3.~~~ 
cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ek4Jıltme gunu 
ıaat 14 e kadar komisyona t~lim etmiş bulunmaları. 

3500 
200 

4000 
4000 

İhale günü: 17·8·937 salı saat 15 te 

Haydarpaşa gümrügü ambarında bulunan bütün tefe~rua· 
tile beraber 2 adet kereste hızar makinası lokomob~l ve 

. b" ı·k s· k 'd Reşadiye caddesınde 
1 
transmısyonlarla ır ı te ır ecı e .. 

t G" .. v •• Baş mu-sahş salonunda satılacaktır. Bak: st. umrugu 
İstanbul Levazim Amirliği Satmalma Komisyonund~n .. 

A k - kullar için 7tO1 çift terlik 31-8·937 salı gunu 
Kereviı: 750 

500 aded 
1500 

diirlilğü ilanına. 

• et"ı o k . d kapalı 
t 16 da Tophanede satınalma om11vonun a . 

saa . b d r 124?.6 lıra 

Enginar 
Taze bakla 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmın e e ı • Dolmalık biber 250 · e miktarı 
Gureba hastanesine lüzumu olan yuka~ıda ~ms v" uz atıl· 

75 kuruştur. İlk teminatı 932 !iradır.. ~artname ve nü-
l 1 t ı 11 kanuni vesikn-

m'.lnesi komisyonda görülebi ir. s eK .1 erın 
. t ki" kmadığından eksıltmesı on gun 

yazılı sebzelere ıs e ı çı - l t İhalP.sİ yukarıda 
mıştır. İhalesi yukarıda ~azılı :un uz~~· m~: ır. Şartnameler her \ 
yazılı gün ve saatte komıs~~n ~. yapı .. ca ır. l h l saatinden bir lariyle birilkte teklif mektup arını ı a e. 

saat eveline kadar komisyona vermelerı. 

M ~1 \ ekaleti Satınalma Komi yonundan ~ < - 1 

uün levazım kaleminde görulebılır. 
Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Direk.törlüğünden:a alı 

l 1 - Asgari 1 ıo,OOO azami 150,000 kılo arpa k P · · . ı·ı f"· t · O kuru.... olan 4~b Bir ıuetro una talımın el 1 rn ı.ı 1 · ~ . 
bin 800 metro haki a ... to.rl.k bezle bir metro u~a . to.hrnın 

l "O ı · ilu ](){ hın metro 
edilen fiatı 24 buçuk kuı u.,trııı - flll 

1 
k 

çaınaııırlık lıez 8) rı ayrı kapalı zarfla nlm~raktır. A ta: .1 ·. \ 

zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 8250 liradır. 
3 ihıılesi 3 eylul 937 cuma günü s:ıat 15 tedir. .. 

Ş . . ··rmek >Je almak istiyenler her gun, 
. . . 7 l l \e çonıasırlık hczrn ~aı ıııanıc-rnı 

bezııı :;ıartnanıc ım :. . . · l . 
255 kuruşa almak VP. iirneklt•ıiııi gihnwk .ı::-lı)elll_t ıın or.'sr~ 

4 - artnamesını go k d 
· • 2490 numaralı anun a 

eksiltmesine girecekler arpa ıçın b' t 
d h·1· d muayen gün ve sııatten ır saa 

ı · A ı k ı e· iıı ılk teınınatı oo { 
gün kuıni yona ıre)ıne eı ı. ::ıtaı ı ' z . 

0 
• ·m6H I" 6 ~ kunı~tur · 

yazılı şartlar a ı ın e ve kl"f ' t bl 
evvel 618 lira 75 kuruşluk teminat. ve te ı met< u .. ::~~ 

ve ç:ım:ı~ırlık hezin ilk tt•ınıııntı . ıra.. ..' l l <l 
A ·tartık bezin ihalesi 1-9·93';' pcı :.emhc gunu a.~t .. c 

. b ld k' D" u Umumiye bınası arkasında Yu 
Istan u a es 1 uyun . · ı · · F sti 
Mektebler Muhasebeciliğinde Pendık Bakte~ıyo OJl .n 

ve '~ una-.ırlık bezin ihale i 1.9.937 per;ıembe gunu saat 
-s• • • kl · 2490 ... ·1 }·1lı kan unun 

15 t lir. Miinaka alara gırcce eı ııı d : • 

tüsü ve Serom Darülistihzan Satınalma Komısyonuna ver· 

e 1 "k ı ·ı lk temınat· 
9 ·> • .-· mnddeleriııde )azılı .. e:::ı ·a an e 1 meleri. 
..... v~ ,, uııl.;u . 

1 
az 

larile lıirliktc teklif mcktuhlarırıı ılıa!t' Hırıtııı< an ~n. 
. . l A kaıa<la l\1 M. V. ::;atınalıı n kuını-.)unu· 

hır aat ev"Ye ıı • · 

na vermcleı i. 
• * • 5 

Hir tane::::ine tahmin cdilt'n fiatı 900 kıırıı:;- ula~ı 1. 
· , ı · t· , iı•e ıcılınıın edı· bin ila 2:7> hin tane lıattaıııyc \ e ur .ıııt:., '. . . 

len fıatı 210 kuru~ olan hin 15 tane ) liıı lu11ı}n \·e~ kı~o· 
suua tahmin edılen fiatı 230 kuru:. olan 15 l'.ııı ıla ~O 
Lı • k'l )Üll çoraıJ iıılii'ri arı U)ll kapdlı zaılla alınal'a -

ı n ı u cı _ k · l 58 , e 
tır. Battaniyenin ~artııaınc ... iııi 1l2::>. lanılulııı ın. ı. , 
{.-.1'1.-IPr-iııinlrİ 230 kµn,.ısa ..şlmak. v ~ iiı ııtklt>ı mı ~iiı mek 
rndır. ffatraııı}eııııı ıııaır-.ı .5-9-93 t rıınıaı le..,ı gıırıu .... iıfü 
11 de, farulaııııı ilıalı·::ıi 5 tJ 9:n paz:ırte-.i güıni sant l ld•" 
dır ve ipliklerırı ilıalc i 5·9 937 paz.ııH•-.ı :,!iıııiı -uat 15 de· 
dir. l\liiıı:ıka;,alara giı ece kit ı m 4<~0 ''l\ ılı k:ımıııuıı 2 'e 
3 üncii maılt'ı·leı JJl(lı· )lllılı \e ikal.111 ilk tcıniııatlaı ılt· lıir· 
li'kte te\dif ıncktulılaııııı ihale aatleıiııden en az 1 ant 
e\ vel Arıkaıa M. ~t. V. ~:ıtınalına kumi yonuna ~ermeleri. 

• • • 
Beher metrosuna biçilen ederi 3ı5 kuruş olan l 2,000 

metro kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmiye kon· 
muştur. Tahmin edilen bedeli 39,000 lira olup ilk temiuat 
parası 2925. liradır. İhal~si. 1 eyliil 937 çarşa.~l'a günü 

1 
saat 15 tedır. Şartnamesınr 195 kuru1 mukabılıode M· ~1. 
V. Satınalma komisyonundan alabilirler. Muhabere ile ; 
şartname gönderilemez. Nümunesi komisyondadır. Eksilt
miye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. Jüncü maddele· 
rinde istenilen belgelerile teminat ve teklif mektub!arile 
birlikte ihale saatinden en geç bir saat evvel Ankarada 
Satmalma komisyonuna vermeleri. 

Mahrukat Benzin-Makine ya~ları \'. s 
Devlet Demiryollara itletme IX Direktörlüğünden : 

Muhammen bedeli 3875 lira olan 25 O::>O kilogram petrol 
3()-8-937 tarihinde .aat 15,30 da açık eksiltmo usulile Sirkecide 
9 uncu ltletme binumda satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 291 liralık muvakkat teminatla ka· 
nunun tayin ettiği veaikaları ve Rcııni gazetenin 7.5.937 tarih ve 
3297 sayılı nüshaamda inti•ar etmiı olan talimatname daireainde 
ahnmıt vesikalarile birlikte Ko:niıyon R'!iıliğ'ine müracutler 
lizımdır. 

Şartn"meler parasız olarak An karada Malzeme dairesin:len ve 
Siı lu cide i,lthr.e Kemi'} oı ı.:nda del}ılılmaktadır. 

Müteferrik 
• • • 

6(10 adet ebonit kutuları ıçın ebonit kapak ile 900 
metre bez hortu~ alınacaktır! Bak D. D· Yolları ilanına. 

Erzak, Zahire, ft ve St=bze; 

Tekirdağ Vilayeti Encümendinden 
Husuıi İdareye ait ygırlar için 30 bin ila 35 bin kilo 

yulaf ve 25 bin kilo yataklık .sapsaman eksiltmeye ko· 
nulmuıtur. 

ihalesi 23·8-937 tarihine tesadüf eden pazartesi günü 
saat 15te Vilayet Daimi (Encümeninde yapılacaktır. 
-Şartnamesini okumak isteyenler her gün ve ~ksiltmeye 
girecek olanların da mezkür gün ve saata ve muvakkat 
teminatlariyle birlil<te Vilayet Daimi Encüınen Kalemine 
mllracaatları. 

Çanakkale Jandarma Satı nalma Komisyonundan : 
E k Tahmini Muvakkat İhale . \ :;:.i ın Kilo bedelli teminatı günleme<'i günü saatı nası 

Lira K . Lira K. olacağı 
. 11:;-ıı\I\ 335<\I\ 00 2594 25 1-9-937 Çaqamba 15te kapa\ı 

Sığır etı v.J\IV 3V 1 il llI " -
ı- Çanakkalede bulunan Birinci J. Alayma ba~lı • • .. ' unceu 

J. Taburlarının (2, 3, 9 sayılı J. okullarının) l eyl~l ~37 fu:lc:ıa~ 
. d 30 . 938 günlemeci sonuna kadar ıhtıyac ar 

cın en nısan . d .. t ·ıen 

8 aylık yukarıda yazılı bir kalem erzakın 3 hıza~ınJ a o~:t ~:~ar· 
günlemec gün ve saatte 11. inci J. Tabur sayı ı . k 
gihında salahiyettar Komisyonca eksiltmeııi yapılaca hr.

1 
K . _ 

2 - Teminat mektubları ihale gününden bir saat evve omıs 
---.. •••lim edilmis bulunacaktır. 

"' • • 
'!.-·-n•ı ır'\.da n.ara· 

698178 kilo arpa alınacaktır Bak: İstanbul Belediyesi 
İlanlarına. 

• 

•• 
b) UZA YEDELEA 

İstanbul Defterdarlığından: 
Gafata Rıhtımının Karaköy başındaki Rüsumat Muha

faza memurlarının oturduğu ahşap kısım merkezi binasile 
yanındaki :ki adet muhafaza kulübesinin (biri eski Mum· 
hane) ve rıhtımın Tophahe cihetindelti bir · adet muhafaza 
kulübesinin ankazları kaimen ve mecmuu 92 lira kıymet 
üzerinden pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin ve şeraitin; 
öğrenmek ist'iyenlerin 16.8.937 pazartesi günü saat 14 de 
yüzde 7,5 pey akçalarile milli emlak ~lüdürlüğünde top· 
la an komisyona gelmeleri. ----

Eskişehir Orman Direktörlüğünden: 
Eskişehir İlinde Mihalıççık İlçuinde hudutları şartnamedea 

yazılı Değirme~dere Devlet Ormanında numaralanmış ve ölçül
müş 558 adede muadil 1532 metre mikap 592 desimetre mikap 
dikili ve 416 adec.ie muadil 377 metre mikik 767 desimetre mi· 
kip devrik ki cem'an 1910 metre mikap 362 desimetre mikap 
gayri mamule muadil 974 adet~No.lu çamağacı 20 gün müddetle 
ve kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. 

Arttırma 1 Eylıil 937 çarşamba günü saat 15 te Eskişehir or· 
man direktörlüğünde yapılacaktır . 

Dikili ve Devrik ağaçların beher gayri mamul metre mika· 
hının muhammen bedeli 460 kuruştur. 

Muvakkrt teminat 699 liradır. 
İıtekliler, teklif mektuplarını teminatlarile birlikte muayyen 

günde 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddesinde zikredi· 
len ve1ikalarla arttırma saatinden bir saat önceye kadar komıs· 
yon riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri meşruttur. 

işbu ihaleye aid şartname ve mukavele projesini görmek is
teyenler bu müddet zarfında her gün Eskişehir orman direktörlü· 
ğüne ve Ankarada Orman Umum Direktörlüğüne müracaat ede· 
bilirler. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1- Sert buğday (Karakıhç) 450 k\lo 
ıı- Yumuşak buğday (Mentana) 900 ,. 

ili - 6 sırah arpa 1600 ,, 
lV- Yerli adi buğday 200 ,, 
V Yerli adi arpa 450 ,, 
Vl- Arpa sapı 3000 ,, 

Vll- Buğday sapı 400ü ,, 
Maltepe Ziraat Enstitüsünde mevcud cinsi ve miktarı 

yukarıda yazılı mallar 26· VUl·9\7 tarihine rasthyan perşem· 
be günü . aat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin malları, hcrgün Maltepe Ziraat Enstitüsünde 
görmeleri ve pazarlık için de tayin oiunan gün ve saatte 
yüzde 15 güvenme paralarile birlikte Kabataş İuhisarlar 

Keşif bedeli \ \632 lira 71 kuruş olan Tepebaşı bah
çesi arkasındaki Tozkoparan caddesinin beton asfal~ .ya· 
pılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş ~sede b~llı.ıh~
l ·· ·· nde giren bulunmadığından pazarlıga çevrılmıştır. 
e gunu .. d .. l"" y.. d örüle-
Keşif evrakı ve şartnamesi levazım mu ur ugun e g 

b ·ı· 1· t krler 2490 N·lı kanunda yaı.ılı vesıkadan başka 
ı ır. s e ı h N f .. d .. 

Belediye Fen işleri müdürlüğünden veya ut a ~a mu ur-
lüğünden alacakları fen ehliyet vesileasil~ 872 hra 45 ku-

l k :ık teminat makbuz veya mektubıle beraber 23 8· 
ruş u . c .. d b -

· ·· ·· saat 14 de Daimi ı.:.ncumen e u 
937 pazartesı gunu (B.) (528 t) 838 
lunmalıdırlar. 

* 
Belediye müesseselerile ~e:ıizlik hayv.anları için lüzumu 

l 698 t78 kilo arpa kapalı zarfla eksıltmeye k~nulmu.ş-
ot an Bi kilo arpaya 5 kuruş 50 santim fiat tahmın edıl-
ur. r b .. ·· at 15 de 
miştir. Eksiltme 26·8 937 perşem e gun~ sa .. 
Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesı Levazım mu-
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 'l490 n_umaralı. kanund~ 

l "k ve ,,879 lira 98 kuruşluk ılk temmat mak 
yazı ı vesı a ~ L • k 

kt b·1 beraber teklif mektuplarını &ıavı a· 
buz veya me u ı e d D · 
palı zarflarını yukarda yazılı günde aaat 14 e ka a~l a~ 

. E cu··mene vermelidirler. Bu saatten sonra ven ece 
mı n (B) (5168) 821 
zarflar kabul olunmaz. · 

• 
16-8-937 tarihinde ihales*i ~apılacağı ilin e~ilmiş olan 

Fenerbahç~de yapılacak şose inşaatı işa~ı ahır;37 kadar 
. d'l . t' (B) (5280) 

tehır e ı mış ır· 

Haydarpaşa gümrüğü ambarında bulunan V S markalı 1-83 nu· 
maralı 83 sandıkta ve 37 ton saf ağırlıkta ve 14656 lira 59 kuruş 
değerinde olan bütün teferrüatile beraber tamam iki adet kereste 
hızar makinası lokomobil ve transmiıyonlarla birlikte 31-8-937 gü
nünde kapalı zarf usulile: Sirkecide Rtşadiye caddesinde i satış 
salonunda satılacaktır. Şartnameler bu yardeki satış Müdürlüğün· 
den parasız alınır. isteklilerin 1100 lira teminat akçesi makbuz· 
larını ve Ticaret odası vesikalarını uıuli dairesinde zarflarına 

koymaları liıımdır. Teklif mektuplarını havi zarfların ayni günde 
tam saat 12 ye kadar utış lAüdlirlüğüne makbuz karşılığında veril· 
mesi ve mektuplarm şartnamelerimiz altındaki yere yaı:ılması 

mecburidir. Zarflar uat 13 de satış salonunda usuli dairesinde 
açılacaktır. (5 196) 823 

1 ö";;ıet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden 1 

Muhammen bf'delleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki 
gurup malzeme 2-9-1937 perşembe günü saat lO da Haydarpaşa

da gar binası dahilindeki Satınalma Komiıyonu tarafından ac;ık 
eksiltme ile satın alinacaktır. 

Bu işe girmek İf.teyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temi· 
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günil aaa· 
tine kadar komiayona müracaatları lazımdır. 

Bu iŞe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl· 
maktadır. 

1.- ()(){) adet ebonit kutuları için ebonit kapak muhammen 
bedeii 1740 lira muvakkat teminatı 130 lira 50 kuruştur. 

2.- 900 metre muhtelif eb'atta bez hortum muhammen bede· 
li 655 lira muvakkat teminatı 49 lira 13 kuruştur. (5261) 836 l 4 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünde~! 
--~-----.-------~~------~-----------------------• - İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında tesis oluna-
cak Ot şişe kılıfı imalathanesi için şartnamesi mucibince 
satın alınacak IO kalem makine açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - . uhammen bedel 4960 lira, muvakkat teminat 
372 liradır. 

3 - Eksiltme 24·8-937 tarihine raıtlayan aah günü 
saat 15 te Kabataşda İnhisarlar Levazım ve Mübayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler hergün parasız olarak inhisarlar Müs· 
kirat Fabrikalar Şubesinden alınabilir. 

5- İsteklilerin fiatsız Fenni tekliflerini eksiltme gü· 
nünden en az 5 gün evveline kadar inhisarlar Müskirat 
Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve eksiltmeye 
iştirak edebileceklerine dair vesika almaları lazımdır. 

6- İsteklinin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve 5 inci maddede yazılı vesika ve yilıde 7,5 2livenme 
paraıiyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yukarıda adı geçen Ahm Komisyonuna gelmeleri ilin 
olunur. "4057,, 649 4-A 
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15 Ağustos 1937 ---
I· 5·8·937 Perşembe gunu saat 15 de kapalı zarf usu

le eksiltmesi yapılacağ• ilan edilmiş olan 195 adet por· 
~if yazı makinesinin eksiltmesi 15 gün sonraya tehir 

dılmiştir. 
2- Eksiltme 20·8-937 cuma günü saat 15 te Kabataşta 
~isarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko

ısyonunda yapılacaktır. 
3. Muhammen bedel 9750 ve muvakkat teminat 731,25 

"radır. 
4- Şartnameler her gün parasız olarak mezkür şubeden 
hnabilir. 
5. İsteklilerin makinelerı evvelce idarece görülmüş ve 
eğenilmiş olsun veya olmasun, teklif edecekleri her 
angi marka ve tipte makinelerini eksiltme gününden bir 
afta evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesi 

_ 1üdürlüğüne götürerek muayene ettirmeleri ve eksiltmeye 

ıştirak edebileceklerine dair vesika almaları lazımdır· 
. 6- Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ile eksiltmeye 

~tirak vesikaları ve muvakkat teminat akçesini ihtiva 

edecek olan k~palı zarflar ihale günü en geç saat 14 e 
kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz 

tııukabilinde vermiş olmalıdır. (4532) 720 4 4 

• * • 
. Nümune ve şartnamesi mucibince (10000) kilo sı· 

cını pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 18-8-937 tarihine rastlayan çarşamba 

g.ünü saat 14 de 
1Kabataşta Levazım ve Mubayant şübe

sındeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
.. 3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 
4 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı ~eçen 
Komisyona gelmeleri itan olunur. (4855) 780 3-3 

"' * • 
500 
500 
60 

150 
200 

350() 

adet balta sapı 

65 
400 
250 
500 
1-

,, kazma ,, 
,, Y ıgın sıyırma çapası 
,, posta kazması 
,, ,, küreği 
,, tahta kürek 
,, Hap küreği 
.. Kopça ,, 
,, sivri kiirek 

" kürek sapı 
Yukarıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alına• 

caktu. 
2- Pazarlık 19·8-937 tarihine rastlıyan l"'erşemt>e 

g.ünü saat 16 da Kabataşta levazım ve mübayaat şube· 
Sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3-Nümuneler her gün sözü geçen şübede görülebilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat

te yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko-

nıisyona gelmeleri ilan olunur. (4991) 797 3- 3 
• • * 1-Şartname ve resmi mucibince bir adet jelatin ka· 

2 nn1 pazarlıkla satlli alınacaktır. 
2-Pazarlık, 25· Vlll-937 tarihine rastlıyan çarşamba 

Benzin (Tophane Lvz. SAK) No 418 
Matra (Gümr. Muhaf. Gen. Komut.) No 418 
Tuz küfesi (İnlı. U. Müd Kabatı:ış) No 418 
2 No lu dikimevi tamiri (lst. Komut. SAK) No 419 
Kütahyada meydan tesvıye işi (MMV) No 419 
2 No lu dikimevi erat hamamının tnmirı (lst. Komut. SAK \' 419 
n " ,, ,, tamiri " ,, " No419 
Pirinç: 25 t . (Çorlu Kor SAK) No 4l3 
Sömi kok {Ank. Adliye Vek.) No 422 
Göçmen evleri inşaatı: 31 tek ,Manisa İsk. Müd.) No 421 
Emirian 28 inci uıckt. tamiri Heybeliada ilk mekt. tamiri 

(İst. Bel.) No 419 
Sadeyağı - nytinyağı - z ytin tanesi - sabun - yeşil sabun 

(Karacabey Harası Dir.) No 419 
Hortum: 8 aded 70 ~ m 8 aded 80 m m iç kutrunda ve beheri 

3 m. boyunda (lst. Bel.) No 4.i.9 
Benzollü benzin (Deniz Lvz. 3AK) No 419 
Motorin (Tahlisiye U. Müd.) No 419 

Matbu evrak: 48 kalem 
(İst. Bel.) No 419 

kontrol defteri, malzeme: 6 kalem 

Meşe ve gürgen odunu: 23 t. • sömikok kömürü: 35 t. (Ank. Be· 
led.) No 421 

Saç dosya dolabı: 387 cdet (Maliye Vek.) No 421 
Boya ve levazımı, demir boru, kösele, keten, kalay, perçin çivisi 

v.s. (Ank. Beled.) No 421 
Saman ve sade yağ (Elaziz Tümeni) No 422 
Taze üzüm: 18 t. (Ank. Lvz.) No 422 
Kavaklıdere 1 Ne lu yolun yapılması (Ank. Bel.) No .1 " 

Zeytin yağı• 8 t. (Ank. Lvz. No 42" 
Eczn, nlat ve levazımatı baytıır· / ! (An( •. Val.) '.Jo 4?~ 
Gaz idrofil - hidrofil pamuk ü A-sargılık ameri~ '\n bezi tarla

tan be:ı:i (Ank. Nümune Hast.) 1-.J" 4?,, 
Deri caket: 25 aded (İst. Bel.) No ~z 
Odun: 9161523 k. - 860103 k . • 1242 1 ı . tl:lariz Tüm.) No 422 
Ağaç v.s. (Ank. Bel.) No 422 
Yoğurt: 12 t. (Çorlu Ko ) No 423 
Gelibolu-Keşan yolunun arasında 18171 m. şose tamiri (Çanak. 

Vil. Daimi Ene.) No 424 
Belediye hamamının tamirı (Vize Bel.) No 424 
Temizlik araba tekerleklerine yaptırılacak laslik (Ank Bel) 

No 4
?_4 • • 

Kemerburgaz posta nırk. Eyub merkezi arasında bir sefer yapıl· 
mak şartile posta nakliyatı (Eyüb PT Şefliği) No 419 Motörlü tayyare mekt. mefruşatı (Türk Hava Kurumu) No 425 

Fenerbahçede yapılacak tarmakdan şose inşaat . (İsl. Bel. No 419 Gazyağı, maden kömürü, odun (Edirne Vil.) No 426 
Arpa · kepek- ot - saman - ~uğday (İst. Üni. nrt. ekı. lrnm.) No 419 Kırıkkale-Vize-Saray yo'unun arasında yapılacak şose tamiri 

Sadeyağı : 2·2.5 t. (Yüks . Oğret. Okulu SAK) No 421 (Kırklareli İlbay) No 426 
Sultan Ahmet medresesinin tamiri {Müzeler Art. Eks. kom) No 421 Ekmek·koyun eti·sığır eti-zeytin yağı-makarna v.s. (Edirne Vil.) 

Ank. Haymana yaz yolunu bazı mahallerinde bataklık yapan yerlere No 
426 

menfez ve buz inşası ve kaldırım yapılması (Ank. Val. No 421 Saman-arpa (Tekirdağ Bel.) No 429 
Cizre-Andiver arasındaki Deşt köprüsünün inşaat ve tamiratı S at sandığı (Ank. Bel.) No 430 

(Mardin Nafıa Müd.) No 421 Sebze: 14 kalem (ist. Vakf. Dir.) No 431 
Ot'°'ris c.sanbinası tamiri (Ank. Vil) No 421 Sığır eti (1 sene için) (iz~ir Sıh. ve İçt. Muav. Müd.) No 431 
Saman 458 t. - Saman 260 t. ( üleburgaz Tüm. SAK) No 430 ~vrak matbua: 63 kalem (lst. Limlln Sahil Sıh.) No 431 
Zeytin : 55 t. (Deniz L~z. SAK) No 430 ldare mecmuasının on nüshasının tabettirilmesi d t. \111) No431 

Ank. müzik öğretmen okulunda yapılacak yeni paviyonun kalori· Posta nakliyatı (Kırklarelı P. T. T. müd.) N. 432 
fer tesisatı (Nafıa Vekaleti) No 422 Kağıt ve mücellit malzemesi 16 kalem (Kütahya vilayeti) N. 432 

Hükumet~ ait buğdayları~ alsancaktaki antrepolara nakliyeleri 

1 

Yulaf, arpa, saman ve tuz (Edirne vilayeti) N. 432 

(T.C. Tıcaret _Bankası lzmir. şub.) No 421 ~ ·· . . . -Ben~in : 12 t. (lst. P. T. T. Vil. müd.) No 
421 

I Onlerınde yıldız ışaretı olanlar muzayedeye aittir. 
Fan ola - uzun pantalo.n _ laslik ayn kka bo·üçl göm I eği l M. M. V 

1 
No 422 1 Ham ;ş : • No.. işa.eti Hin• havi g nclemi zin sa Y"' n> g6•l•"• 

• Binek otomobili (lst. Telefon Dir. No 419 l 
Ekmek ceza evi iç.in 1 senelik (Tekirdağ Muddeiuın .) No 42 l 

1 

Sığır eti • arp~ - (l~mir Ust: :uvk. SAK) No 420 1 
Yuvarlak demır · lama deınırı ve saire - kordon tel • bakır izole ı 

tel - ray destere makinesi (Robel 1 ayarında) - bir tane D.D. , 
1 yolları) No 420 
J Kamyo~ ş~•••'. dst. Bel.) No 420 1 

ı 
Florya ılerı planlarının zemine tatbiki için yaptırılacak haritaların ı 

yapılması işi (ist. Bel.) No 420 
1 

Bal rak : (İst. Bel.) No 420 
Bayrak : (Güm. Muhnf. Gen. Komut.) No 420 
Kösele - vidala - meşin karaman ve saire (İst. Bel.) No 420 
Şap : (Sülfat d 'alümin) (Nafıa Vek.) No 420 
Kuru ol : 1147756 k · kuru ot : 812918 K • Kuru ot : 8 l0096 k • 

ar.!1a : 701::\.':\4 k • qroa : 497792 k - aroa : 309156 k (Elaziz 
Tumen SAK) No 4'll 

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

Taze rezaki üzüm lU t. (Ank. 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 V ıl.) No 42-t 
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 (lzmir Eşref paşa Hastahanesi) No 425 
Tuz nakliyatı (Çaınaltı tuzlası müd.) No 425 
Kuru ot - arpa - saman • (Harita Gen. Dir. No 42fl 
Sivas kız orta mckt. yapılacak döşeme ve bahçe duvarı korkuluğu 

(Suite de la 4eme page) 

Reparation et badigeonnage aıı batiment de l'Universilc (Com. Ach. 

Universit t'- lst.) No 429 
Paille 300 et 150 t. (Com. Ach. Milit. Tekirdagh) No 429 
Conslr. maison pour immigrcs (Maire Lulebourgaz) No 430 
Ampoules electriques (Dır . P.T.T. Ist.) No 430 
Corıstr. de 4 citernes (lntcnd. Tophane) No 43n 
Houillc lavc-marine : 120 t. (Fabr. Mılitaires lzmır} No 430 
"' Seruse (Oir. Compl. Privec lzmirl No 430 

Repar. • t'ecolc d · Tepdjikeuy (Mun. lst.) No 432 
,, de chııussce s route Sılıhda.rağa·Tchoukourtchechme et pres 
la caserne Davoutpacha (Mun. lst.) No 432 

}nstnll. du chaudron de cnlorifcre (Mun. lst.) No 432 

,, d'un mur de souterrement (Oir. rrav. Publ. lst.) ı o '*-'l 

Trnnsport de tabacs (Monop Kodjaeli) No 432 
Benzine, bois et provısion (Ec. Gcndr. Edirne) No 432 
•Decombres de deux cabanes (Oir. Bicns Nat. lst.) No 432 

Mardi 17 Aofıt \937 

Groupe turbo-electrique (Min . Tr:ıv . Pub.) .Y 391 
Ampoules electr\que (Ch. de Fer Etat) !\~ 405 
Viande de boeuf : 71 t . (Com. Aclı . Mılit . Tchanakkale) .\-. 412 
F oin : 440-18fJ et 300 t (Com. Ach. Mil it. Tek irdagh) .Y 415 
Tente<ı portatives : 3730 p (Surveii. Douaniere lst.) ,\"'. 416 
Constr. des maisons pour immigrcs (Mnire Gebze) .\' 4

1
8 

Oivenıes construclions a Kutchukmenderese (Mın. Trav. b.) .\" 419 g_ünü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sındeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3-Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 

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

hususiye müd.) No 426 

Farinc : 408 t . (Com. Ach. Mılıt. Vıze) No 419 
Reparation de chnuıısee s route U :>c ·~~upru-K c'ıane et ·cment 

des pierres de taılles 11 routc : .:han·ı\lelkara (V J EJı' e) ı •. 420 
Bois : 23 t.· semi·coke : 35 t. (M ::ı Ankara) No 4''1 

l 4 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve saat· 

~·Yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
18Y0 na gelmeleri ilan olunur. 5041 804 2 3 

• • • 
f
. 1- Nümunesi mucibince 250.000 adet uzun nişan 
ışe~. ~1 pazarlıkla satın almdacaktır. 

2-Pazarlık 19-8-937 tarihine rastlıyan Perşembe günü 

~lat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
ını K . k 
3 

omısyonunda yapılaca tır. . . 
- ~umune her gün sözü geçen şubeden alınabılır. 

att 4-:_ isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve satni: Yuzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı ieçen ko-j 

"""'-z Yona gelmeleri ilin olunur. (4923) 785 3-3 
•• 

. -- MUHTIRA 
A Pazartesi 16·8·937 

rpll: 444 2 Balaıt (D' t. -759 t. (Erzincan Tüm SAK) No 415 
Üatu D. yolları İzmir 8 ci İşlt. Müd.) No .t I() 

Siya,~ç tıbbi alat (D D. yol) No 416 
Marin ~tya haki renkte makara (Ask. Fabr. SAK) No 416 
Yangın"~~ kömürü - kok kömürü (İst. C. Müd.) No 416 
Arab sa~ondürıne alatı " " ,, No 416 
~•dcyağ unu - beyaz sabun - zeytin yağı (Ask. Fabr. SAK) X 416 

Ün (Ma~· (Çanak. Mst. Mvk. SAK) No 417 
Sili"rik ısa Tüm. SAK) No 417 

(
. apı ha .. 1( lıt. N f rıcınde yapılacak telsiz istasyon binası inşaatı 

Uru ot -•kıa Müd.) No 4\i 
Sığ al'a ·· • I> ır eli: 

100 
goz yulı.f sap saman (lst. Bel.) No 418 

aşabahre f ' 1. t. (Edirne Tuğ.) No 418 
M~ ~ •brıkası · · k · (l h ,,., ud. K b gırış ve muayene apıları ınşaatı n . U. 

"-1t1.p · • ataş) No 418 
No ~"11;d• nıoble tesisatı işleri (ist. Kız Ôğr. Okulu SAK) 

Kocalider köyünde yaptırılacak aygır deposu (İpsala kaymakam· 

lığı) No 426 . 
Basart 9000 m3 (D.D. Yol. Malatya işlet. müd.) No 426 
Çimento : (O.O.Yol. 9 uncu işlet. Dir.) No 428 
Kontrıplak 600 °adet (D O.Y.) No 428 
Ekmek (ceza evi için) (1 sene) ( ırklareli C. Müddeiu m.) No 428 
Üniversite ınek. binası ve cephesinin bodrum ve tamir işleri 

(İst. Üniversitesi Art. Eks. kom.) No 429 
Saman 300 t. - 150 t. (Tekirdağ Tüm.) No 429 
Göçmen evleri için kereste nakli (Lüleburgaz kaymak.) No 430 
Elektrik ampulu (İst. P.T. r. Vil. müd.) No 430 
Tophane fırununa saçtan yaptırılacak 4 adet sarnıç;(Tophane Lez. 

SAK) No 430 . 
Lavemarin kömürü 120 t. (Ask. Fabr. lzmir siliih tamir. SAK) No 430 
"' Ham üstübeç (İzmir Vil. Muhasebei Hususiye) No 430 
Çatalca kazasına bağlı tepecik köy ınektebi tamiri. (lst. Bel.)432 
Çukurçeşme Sılahtnrağa yolunun t~miri (İst. Bel.) N. 432 
Davutpnşa kışlası yolunun tamiri {lst. Bel.) N. 432 . 
Fatih kaymakamlığı kalorifer kazan değiştirilmesi (lst. Bel.)N. 432 

Lahıt yaptırılması 100 adet (ist. Bel.) 432 
ist. öğreten okulu istinat dıvarı inşaatı (ist. Nafıa Müd.) N. 432 
Yaprak tütünleri nakli (Kocaeli lnh. Başmüd.) N. 43~ 
Benzin, meşe odunu ve erzak {Edirne jandarma okulu) N. 432 
"' iki kulubenin enkazı (lst. Defterdarlığı) N. 432 

Salı 17 -8-1937 

Turba elektrik gurubu (Nafıa Vek) No 391 
Elektrik ampulları (DD. yolları) No 405 
Sığır eti: 1 t. (Çanak. Mst. Mvk.) No 412 
Yulaf: 440, 180 ve 300 t. (Tekirdağ Ask. SAK) No 415 
Portatif çadır: 3730 adet (Gümr Muhaf • Gen Komut.} No 416 
Göçmen evleri inşaatı (Gebze Kaymakamlığı) No 418 • 
Küçük Menderes islahnt ameliyat abasında yapılacak celliid ve 

sağlık kavuştları (Nafıa Vek.) No 419 
Un: 408 t. (Vize Ask. SAK) No 419 
U1.unköprü·Keşan yolnnun tamiri ve Keşan·Malkaru yolunun mo· 

toz taşı istif edilmesi işi (Edirne Vil.) No 420 

Dossier en acier : 384 (Minis. Af. d s F :rnces) No 421 
Couleur, tuyaux de fer. ı'-tain, lin, c .... ir, bo.ı ons ete . (Mun. Ankara) 

No 421 
Paille et beurrc frais (0 ' . Elaziz) No 422 
Raisins : 18 t. (lntcndance Ankara) No 422 
Rcparation a la route K:waklidcre (Mun. Ankara) No 422 

Huile d'oliv<": 8 t. (lntend. Ank) .Y 422 
Articles de veterinaires et produits phnrmaccutiques (Vil. Ank.) X• 422 
Coton idrophile, coton marque 3 A . toile pr. pensement ete. (Hôp. 

Mod. Ank.) No 422 
Jaqucttes en peaux: 25 p. (Mun. lst .) No 422 
Bois (Div. E\aziz) No 422 
Arbres {Mun. Ank.) No 422 
Yoghourt: 12 t . (Corps Arm. Tchorlou) ~\! 423 
Repar. de chaussee s route Gelibolou-Kechan (Vil. Tchanak.) .\ 424 
Roues en caoutchouc pr. voitures de voircrie (Mun. Ank.) No 424 
Petrole, houllc et charbon (Vıl. Edirne) .\' 426 
Constr. de chaussee s route Kirklarcli-Vize et Saray (Vil. Kirklareli) 

.\~ 426 
Vıande de moulon et boeuf, huile d'olive, mııcaronie ete . (Vil. E-

dirne) No 426 
Paille et orge (Mun. Tc'kirdaglı) No 430 
Legumes: 14 1016 (Oir. Vak. lst.) No 431 
Viande de boeuf (Office Sanit. lzmir.) No 431 
l?lpression de• registres (Office Sanit. lst.) No 431 

,, de rcvue (Vil. lst.) No 431 
Transport de poste (Oir. PTT Kirklareli) No 432 
Papier et articles de rcluerc: 16 lots (Viı. Kutahia) No 432 
Foin, orgc, paillc, sel ete. (Vıl. Edirne) No 432 

* Les aatcrisques indıquent une vente par voıc de surcnchere. 
N. B.- Leı Nos indiqu s en rcgard deı nrticles sont ccux du 

journ l dans lequel l'aviı :ı paru. 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lamail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Baıımevi 
Galııt" BillW- ıokak No. 10 
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Deuxieme Annee- No. 434 DIMAMCHE 

•• ABONNEMENTS: 

6 
12 

Ville et Province 
MOIS Ptra. 450 

" " 850 
MUNAKASA 

ADMINISTRAl 101'4 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Percbembe Bazar 
1500 

GAZETESİ " " 
Etranger: 12 •oiı Ptra. 2700 

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

a I' Adminiıtration journal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat . 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Charges 

Construction - Reparation- Trav. Publica·Materiel de Construction-Cartographie 

L'a<ljudicatio•1 concernant la conatruetion dela chaus· I Com. Perm. Municipalite lstanbul 
see Fenerbahtche a ete ajournee sine die \ Dir. Econom. ,, ,, 

Constr. vespaııienne au batinıent Halle a Kadikeuy Gre a gre 908 72 68 15 idem 

Conatruction de clıauuce en asphalte a To.zkopa· 
ran (aj .) 

Gre a gre 1163'l 71 872 45 ldem 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques · lnstruments Sanitaires-Fourniture pour. Hôpitaux 
lnıtrument de chirurgie : 77 lot. (aj .). 609 55 47 Com. Perı.n . Vilayet Tekirdagh 
Medicamentı : 69 lota (ai.) · 1050 - 80 - ,, 

Habillemeat - Chaussures Tissus - Cuirs 
Pan'oulleı (pour les ecoles militaires) : 7101 

paires 

Combu~tible - Carburant-Huiles 

Huile ıcoudron : 800 t. (cah. eh . P . 232). 

Pli cach. 12426 75 

" 
41400 

Electricite·Gaz-Chlluffage Central (lnstallation et Materiel) 

Fil et cible iaole pour electriciıe et teleplıone- Pli cadı. 18758 -
Fil pour bobine et r~sistance 

Fil en euivre iıole et cibll! ,, 11791 -
Fıl nu et c_abk;:--f~~.~!.1. c.ıilv;.t._,,,, , t1ınm ıu" r-,UllU JUl.& l 

932 -

3480 -

1406 85 

884 33 
.ı::u•l ı <:J 

Com . Ach lntend. Iıt. Tophane. 

{ 
Exploit Gen. Ch. Fer Etat Ankara 
Cais~e• Hayd:ırpacha-

{ Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 
Bureau d'Expedit ion H ydarpacha 

idem 

.- .... 
1 lnstflla•;,. • . 1 " • • 

11 de an ıltin••\ , · . .. • .. un e ectrıque et eau a la garnizon Gazi 
t'ublique 
Gre a gre 

.JJ4 ::1':t 
584 37 

Munıcipalite hayındir 

43 83 Com. Aeh. Mılıtaire lzmir 
1 emir 

Divers 
Couvercle en ebonite pour boite 
Manche a lin : 900 metres 
lnatrument d'ajustement 
Voiture a main : 30 p.- Pelles 150 p . planches, 

pioehea, variles ete. (aj.). 

Provisioos 

Pois chiehes : 2, 1 t. 
Haricotı secs : 29 t. 
Bleı conca11e• : 36 t. 
Pommes de terre : 22,2 t . 
Viande de boeuf : 42 t. (aj .). 
Foin : 30·35 t.· Paille : 25 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Auto marque Buick et Chevrolet : ? p. 

Publique 

" Gre a gre 

Publique 

" 
• ,, 

Gre a gre 

1740 -
1740 -
996 
491 20 

2520 -
3770 -
4180 -
1443 -

10080 -

130 50 
130 50 
75 - . 
38 -

• 
189 
283 -
351 -
108 23 
756 -

1 Exploit. Ch. de Fer Etat H.pacha 

" 
Com. Ach . Militaire lzmir 
Com. Perm. Vilayet Tekirdagh 

Com. Ach. Militaj.re lzmir 

• ,, 
Com. Ach. Diviıion Tekirdagh 
Com. Ach. Militaire lzmir 
Com. Perm. Vilayet Teldrdagh 

Muni cipalite lstanbul 

POUR VOS TRADUCTIONS 

Jours 

1-9-37 

23-8-37 

16-8-37 
16·8-37 

31 .g.37 

1-10-37 

16·9-37 

16 9-37 
1,. " n.,.. 

1 

6-Y·37 
28-8-37 

2.9.37 
2 9.37 

28·8·37 
23 ·8·37 

3 9-37 
3-9-37 
3.9.37 

31-8-.37 
21-8-37 
23-8·37 

16-8-37 

. 

Heur~ 

- ı 

14 

14 

15 -
15 -

16 -

15 

15 30 

15 30 

15 -
17 -

10 -
10 -
17 30 
15 -

11 
16 
17 
16 
11 
15 -

16 

T elephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adre11e Telegraphique: 
l•tanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Lundi 16 Aoiit 1937 

Carton blanc (Oir. Maison d'lmprimerie Etat) ·'~ 421 
Foin et paille (Dir. Ve erinaire Tekirdagh) ~\! 399 
Mazoute (lnten<l. Marine Kasimpacha) .\: 389 
Mazoule (Min . Def. Nationale) ~\~ 403 
Huiles pour machinea (Fabriqueı Militaireı) .\:. 410 
Reparation a l' Academie des Beaux Arta (Dir. Travaux Pı.ı 

tanboul) .\-:. 414 
Orge : 444,2 et 759 t. (Com. Ach. Militaire Erzindjnn) ,\; 4 
Balaste l8eme E.xploit. Ch. de F r Etat lzmir) .\! 416 
Articll"s sanitaires et medicament (Ch . de Fer Etat) .\~ 416 
Bobines marrons ou noires (Fabr. Milıtairea) .;\! '116 
Houille et lave marine (Proe . Gen. Repub. lstanbul) .\~ 416 
Appareil d'extinction ( • ) ~\~ 416 
Savon noir et blanc, huile d'oliveı (Fabr . Militaires) .\! 417 
Beurre frais (Com. Ach . Milit. Tehanakkale) .:\! 417 
Construction de la station T. S . F. İl Oımaniye (Dir . Tr•' 

lıtanbul) .\~ 417 
Orge, foin, paille (Munieipalite lst.) No 418 
Viande de boeuf : 100, l t. lBriiade Edirne) No 418 
Conatr. a la fabrique Pachabahtche (Dir. Gen .Monopolea) No 
Meublc pour la maison de leeturc (Com. Ach. Ecole Nor.J 

Jeunes Fılles) No 418 
Benzine t ltendance Tophane) N. 418 
Gourdes (Surveillanc: Douaniere Ist.) No 418 
Couffes pour sel (Oir. Gen. Monopoles) No 418 
Reparation au bain et autrcs a la maison de couture No 2 

mandnnat lst.) .\! 419 
Ajustement du terrain a Kutahia (Min. Def. Nat .•• \ :. 419 
Riz : 25 t . (Corps Armee Tehorlout .\! 423 
Semi cok (Min. Affaires Justice Ankara) .\~ 422 
Constr. des maiaons pour immigres (Dir. E.tabliuement 

Manissa) .\! 421 
Reparation a la 28eme ecole d'Emirgin et a l'eeole primair• 

liada (Muncipalite lst.ıınbul) .~ 419 J 
~Urrc. olives , huile d'olive, aavon ete (Dir. Hara Ka,.I 

.\~ 419 
Manclıe a lin : 16 p. (Mun lstanbul) .\:. 419 
Benzine (lntendance Marine Kasaimpaeha) .\' 419 
Motorine (Dir. G en. Sauvetage) .\~ 419 
lmpreısion de registre: 48 lots et materiel pour eabier de c 

6 lots (Mun. Jst.) 419 
Transport de poste (Chef de Poste Eyoup) .\~ 419 
Constr. de chaUISCe a Fenerbahtche (Mun . lıt.) .\:. 419 
Orge, paille, bles ete. (Com . Ach. Univerıite lıt.) .\! 419 
• Auto marque Maurice (Dir. Telephones lst.) :\~ 419 
Pain pour le peniteneier (Proc. Gen. T ekirdaih) .,: 420 
Vıande de hoeuf et orge (Com. Ach . Milit. ILmİt) ~\; 420 
Fer U. et en lame. fil isole machine pour rail (Ch. de fi 

.\~ 420 
Chassie pour camion (Mun. lıt.) .\e 420 
Presentation des cartes de Floria (Mun. lst.) .\! 420 
Drapeaux (Municip. lat.) ~\; 420 

,, (Surveil. Douaniere lst.) .\: 420 
Divers cuirs (Municip. lıtanbul) .\! 420 
Sulfate d'aluminium (Min. Trav. Publics) .\~ 420 
Foin et org'- (Division Elaziz) .\-:. 421 
Beurre frais 2·2,5 t. (Ecole Normale lst.) ·'~ 421 
Reparation a la medrese de Sultanahmet (Cam. Ach. M 

.\: 421 • 

nonıtr. d'arehes et chaussee a Haymana (Vil. Ankara) .\~' 
Constr. et reparation au port Decht (Dir. Trav. Pub. Mardi11) 
Repar. au batiment du diıpen1aire (Yıl . Ankara) No 421 
Paille (Division Lulebourgaz) No 430 
Oliveı : 55 t. (lntendanee Marine Kassimpacha) No 430 
lnstallation de calorifere au pavillon de l'ecole de musique 

Min. Trav. Publ.) No 422 

De toute nature En toutes lancues 
Transport de ble (Banque Agr. Succur. lzmir) No 421 

Benzin: 12 t. (Dir. PTT lıt.) No 42J 
Flanelle, pantalon, chaussurea en caoutehoue et ebemise (~1• 

Adre11eı·vouı sana hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 
Technique, Financiere, Commerciale ete. 

Traduction de cabiers des charges 

Execution rapide et soignee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale 1111 abonnes dı '' MÜNAKASA GAZETESi " 

Bureau de Traduction '' DEVRiM " 
Galata, Percbembe Pazar, Y oghourtcbou Han, No 3-4 T elephone : 49442 

Nat.) .\~ 422 .~ 
Reparation de chauuee s route Meııemenc·Mouradiye·Dikili""' 

(Vil. lzmir) No 422 
Raisins secs: 10 t. (lntend. Ank .) No 4t2 
Paille (Oiv. Kirklareli) No 423 
O "gnons e t pommes de terre (Corpı Arm. Kaiıseri) No 42' 
Herbe: 876000 k. (Oir. Sur. Arık.) No 424 
Constr. maisons pr. immirres a Isparta (Vil. Isparta) No 4ııf 
Repar a l'ecole de muıique (Dir .. Ec. Norm. de Musique) fi' 
Tranıport de eharpente (Dir. Etabl. lmmig. Babaeski) No 4'J' 
lmpresaion de rejistres: 65 lots (Hôp. Echrefpacha lzmir) N" 
Transport de ıel (Dir. Sal. Tchamalti) No 425 
Foin , orge et paille (Dir. Gen. Cartog.) No 425 ,.J 
Repar. a l'ecole secondaire de Sivaa (Oir. Trav, Publ. Si" 
lmpression de regiatrea (Dir Comptab. Priv. lzmir) .\~ 426 

1 Constr . d'un depôt İl Kodiahider {Mair. lpsala) J'~ 426 
Balaste: 9000 m3 (Ch. de fer Etat Malatia) No 426 
Ciment (9 eme E.xpl. Ch. de fer Etat) No 428 
Pain (pain pr. le penitencıer) (Procureur Gen. Kirklareli) No 

(Lire la suite en 3me pare) 


