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ikinci Sene No. 446 

ABONE ŞARTl ARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGJ ~50 
6 " 830 

1'2 " 1500 
Ecnebi memleketler içın 

12 aylıı;ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir. 

CUMA 

G T 1 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

• 

... ilan olunan Münakasalar ve gun 
Müzaye eler • • 

ıstesı 

-------::--:-::---;-;:-;--:-:--~;-.:r:::=::;- -Mu"-ra-c-aat yer'ı ----- Şekli Muhm. bed. Teminat ____________ G_u_"n ____ S_a_a_t _ 
Cinsi 

.unakasaıar 
tmirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

k. okulu ocakları tamiri 

"Keşan yolu tamiri 
bdesthane inşası: 6 ad. 

l:ıyctinde göçmen evleri inşaatı (temd.) 

or okulunun ikmalı inşaatı 
pe· Kartal yolunun soR"uk asfa\t kaplama inşası 
rt. 222 kr.)(temd.) 

udıır-Prevantoryum-lbrahim a~a yolun tamiri 

ınd) 
ırköy lkitellı köyü mektebin tamiri . 

eride mü.ı:e binasında yapılacak tamırat . 
ni\c ı>kulu tedrisat binasında yapılacak hademı· 

d" 1 r su ve elek· at, çah inşası, betonarme oşeme c · 
trik tesisat ve teferrüatı (şart. 237 kr.} 

E:lazjz.J~aıu ve Elaziz· Kt'ban yollarında betonarme 
"Alişan,, ve "Çip Çnyı,, köprüleri inşaatı 

Gönen kasabasının halıhazır haritasının alınması 
8 · · ( rt artın-Safranbolu yolunun arasında şose tam~rı şıı • 

2.14 L.) 
Zonguldak-Devrek yolunun arasında şose tamiri 

(şart. 114 kr.) 
Beycuma-Çaycuma yolunun arasında şose inşaatı 

(şart. 262 kr.) . . t 
E.reğ-li·Devrek yolunun arasında şose tamırı (şar · 

120 kr.) 
İ3ursa Bölge Sanat okulu karşısında Demirhane a· 

tölyesi ınşantı (şart. 117 kr.) 
11 mağ-aza ve üstünde 2 ev inşası 
Antalya lise binası inşaatı (2 ci kısım) (temd.) 
Balıkcsır hükumet cad. inşa edilecek zemin kat dük· 

kanlar, 1 ci kat Vaid. Müd .. 2 ci kat ikametgah 

-~sı (şart. 250 kr.) 

paz. 780 83 
kapalı z. 49874 63 

35138 32 p:ız. 

" aç. eks. 3109 75 
kapalı z. 44296 24 

aç. eks. 

" 
" 

6754 23 

3096 90 
1210 02 

knpnlı z. 47485 43 

" 
64000 -

aç. eks. 
kapalı z. 42799 08 

,, 

" 

n 

,, 

,, 

" 
" 

22673 96 

52296 05 

23956 48 

23410 

13159 45 
37781 85 
13347 28 

J!açlar, Klinik ve İspençiyari alcit, Has~Lev. 

Etiket: 200 takım 
Alat: 302 çeşit 

" 173 " 
n 73 ,, 
,, 173 n 

n 112 ,, 

aç. eks. 
kapalı z. 
aç. eks. 

n 

kapalı z. 
aç. eks. 

" 

825 -
6150 -
4700 -
1800 -
8400 -
2300 -
2200 
2899 60 •'1al:ıeme: 30 çeşit 

Tıbbi ecza ve malzeme 
Rontıren tıbbi levazımı: 6 kalem paz. 
Tıbbi ecza n 

249 85 
138 80 
390 -Sargılık bez: 1500 m. " 

~ktrik-Havagazı-Kalorifer (tesi.at ve malıemesi) 
1' ek . ._ l k ı k rıı._ okulu tedrisat binasında yapı aca e e -

lrik ve su tesisatı {Bak: inşaa~ sütununa) 

~a, ve ye büro eşyası, Muşamba-Halı !!:__ 

s~a: 70 k ı:- ad. aç. e s. 840 -
657 -ı:.vrak 

Ye rnakbuzlar için dolab: 7 ad - yazı mau-
sı: 13 d d k , rı d a · - etajer: 'i ad. • san ı : · · va • 

Der:t defteri için dolab: 9 ad. 
•ırası: 50-40 ad. 

Matb . •a ıtleri-K ırtasiye-Y azıhane Levaıım~ 
l:.vralc1 
"""haild ınatbua ve ciltlenmesi: 3555000 ad. 
M ar ınakbuzu teclidi: 3000 ad. 

-~t, Elbise, Kundura, Çamafır V· s. 
l<aput b . 

dırı ezı: 1220 m. ·erkek ayakkabı: 62 çift • ka· 
ıi: 6-;•kkabı: 55 çift • erkek elbisesi diktirilme

Elbisc· l~akırn - kadın elbisesi dikt. : 49 takım 
Palto:· 

85 
8 takım 

N ad. 
•kliyıt B 

I<" .. otaltma • Yükletme v. s. 
0ınu r tah ·1 Mah rnı ve tabliyesi (temd.) 

tukat B . . z ' enzın, Makme yagları v. •· 
?11ıuldak BI 

Lınyit rn d ok_ rnaden kömürü: 160 t. 
Maden k~ ~ ~koınürü: 780 t. (temd.) 
Uzı.rık~ ınuru: 12 t (temd ) 
Od oprü ın d L • • 

Un: 700 a en s;Ömürü: 168-180 t. 
l\.ok k~ .. t. (teınd.) 

oınurn: 50 t 

~tcfer 'k . 
Port~ 
~akara, Çkadır: 3730 ad. (şart. 173 kr.) 
ıy,h 1 opçı v.s. 

Boru v: ın~s deıtere: 24 ad. 
Font b dırsek: 600 m. 

Balaıt: o~~ ve telerrüatı (tart. 128 kr.) 
00 1113 (tead ) ,, 6000 . 

aa3 
" 

" 

" 
beh. 18 -

aç. eks. 
paz. 

2000 -
390 -

aç. ekı. beh. 24 39 
• ,, 18 93 

aç. ekı. 

aç. eks. 
paz. 

" 
aç. eks. 
paz. 

3680 -
7880 -
324 -

1800 -
15750 --

aç. eks. tonu 19 50 

kapalı z. 34403 -
paz. 150 -

aç. eks. bch. 28 -
,, 

kapalı z. 25500 -

n 8880 -
,, 7800 -

58 60 
3738 57 

3322 22 

506 57 

232 27 
93 -

7122 82 

4450 -

3210 

1701 

3923 

1797 -

1756 -

986 95 
2833 b4 
1002 -

62 -
462 -
353 -
135 -
630 -
173 -
165 -
217 50 
37 10 
20 85 
58 50 

63 -
28 04 

18 

150 -
58 50 

271 
121 -

45 -

276 -
491 -
24 50 

135 -
1181 25 

73 13 

2581 -
22 50 

51 -

1912 50 
660 -
585 -

Toplıanc Lv.z. SAK 
Çanakkale Nafıa Mü<l. 
Ankara Belediyesi 

2-9-37 15 30 
10-9-37 15 -
31-8·37 10 30 

lzmir iskan Müd. 
,, Vilayeti 

perşembe-pazartesi 
9.9.37 ll -

İstanbul Belcc!iyesi 7-9-37 14 -

., 

,, 
Kayseri Nafıa Müd. 
Nafıa Tek. Okulu Dir. 

Eliıziz Nafıa Müd. 

Gönen Beled. 
Zonguldak Valili~i 

" 

" 
,, 

Bursa Kült. Dir. 

Turhal Şarby. 
Antalya Nafıa Müd. 
Balıkesir Vnkf. Müd. 

lst Komut. SAK 

" ,, 

" 
" 
n 

" Ankara Valiliği 
lııtanbul Belediyesi 

" 
" 

Nafıa T eK. Okulu Müd. 

Samsun Vilavctı 

" 

Edirne Kült. Dir. 

Adliye Vekaleti Ank. 
lstanbul Belediyesi 

Balya iskan Kom. 

2-9-37 

13-9 37 
3-9-37 

20·9-37 

7.9.37 

6-9·37 
15-9-37 

15.9.37 

15-9-37 

15-9·37 

8-9-37 

20·9-37 
20-9-37 
10 9-37 

17-9-37 
25·10·37 
25·10-37 
25-10-37 
27-10-37 
27-10-37 
27-10-37 

9-9-37 
1-9-37 

l-9-37 
1-9-37 

20·9-37 

6-9-37 
6·9-37 

6·9-37 

15-9-37 
1-9·37 

3-9-37 

Yüks. Müben. Mekt. Dir. 17-9-37 
17-9-37 

" 

D.D. yol. 3cü işit. Balıkesir8-9-37 

Ankara Valiliği 
lzmir Mst. Mvk. SAK 
Edirne Vilayeti 

,, 
Sıvas Tüm. SAK 
Liseler SAK lst. 

13-9-37 
11.9.37 
10-9-37 
10-9-37 

3.9.37 
15-9 37 

Gümr. Muh. G. Komut. lst. 17-9-37 
İstanbul Belediyesi 1-9-37 
Yüks. Mühen. Mekt. SAK 20-9-37 

Kartal Belcd. 2 9-37 
Nafıa Vekaleti 12-10-37 
D.D. yol 3 cü lşlt. Balıkesir 14·9-37 

14-9-37 ,, 

14 • -

14 -
ıs -
15 

15 

15 -
15 -

15 -

15 -

15 -

15 -

14 -
10 -
16 -

15 
15 
ıs 30 
16 -
15 -
15 30 
16 -
15 
14 -
14 
14 -

15 -

16 
16 -

ıs -

ıs 

14 -

14 -
15 -

10 -

15 -
11 -
15 -
15 -
16 -
14 30 

15 -
14 -
14 -
15 -
15 -
15 30 
16 30 

• 

• 

27 Ağustos 1937 

İDAREHAN 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞAR fLARI 
ltfarehnnemizde göru ulur 

~ 
Telgr.: ist. MÜNAKASA 

Tei.efon: 49~42 

Posta kutusu N. 1261 

VVVVVVVVvvvvvvv~ 

Istanbul Belediyesinden: ı 
-937 T.li Tenbihi Belediyeye ek

tir. 
kşamları saat 18 ile saat 20 ara

sı aa Karaköy Köprüsünden dolu ve 
b~ş yük arabalarile hayvanların geç
memesi hakkındaki yasak, görülen Iü

ma binaen yarım saat geri alınarak 
at 18 ile saat 19,30 arasına hasre-

ılmiştir. ilan olunur. (B) (5632) 885 

İnş~at· Tamirat-Nafıa işleri v ~ lzemesi-Harita 

Çanakkale Nafıa Müdü uuden : 
49874 lira 63 kuruş keşif bedelli Geubolu-Keşan yolu tamiratı 

esasiye intaah 10-9 937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de 
ihalesi yapılmak üzere 21-8-937 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle ve kapah zarf usulile tekrar münakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3738 lira 57 kuru~luk 
muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletince verilmit yol 
işlerine ait senelik müteahhitlik vesikası vermeleri lazımdır. 

Teklif mektupları 10-9 937 tarihinde saat 14 de kadar viliyd 
makomında toplanan encümene makbuz mukabilinde vermeleri 
ve bu işe aid evrakı ketfiyeyi görmek ve tafsilat al111nk iıtiyen
lerin nafıa müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Maltepe Piyade atış okulu ocakları tamir ettirileceğinden pa· 

zarlığı 2-9·937 pazartesi günü uat 15,30 da Tophanede satınalma 
komisyonunda yapılacnk\ır. Ketif bedeli 780 lira 83 kuruştur. lık 
teminatı 58 lira 60 kuruştur. Şartname ve keşfi komisyonda a-örü· 
lebilir. Aranılan evaafı haiz olan isteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. 

Ankara Belediyeainden : 
Şehrin muhtelif mahallerinde 35138.32 lira bedeli keşifli altı 

tane umumi abdeıhane inşası 3 l ·8·937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümeninde pazarlıkla verileceğinden isteklilerin encü
mene müracaatları. 

Bursa Kültür Direktörlüğünden: 
Eksiltmeye konan iş : Bursa Bö1ıe San' at Okulu kar· 

şısındaki arsada kısmen inşa edilmiş demirhane atölyesi 
ikmal inşaatı. 

Bu işin muhammen keşif bedeli 234 IO liradır. 

Şartname birer örnekleri Ankara, İstanbul Nafıa Direk
törlüklerind~ mevcuddur. Arz.u edenler oralardan izahat 
alabilirler. lstiyenler 117 kuruş mukabilinde Bursa Bölge 
San'at Okulu Direktörlüğünden alabilirler. 

Eksiltme 8-9·937 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 
15 te Bursa İlbaylık binasında Kültür Eksiltme Komiıyo· 
nunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usulilc yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklil~rin 1756 lira mu· 

vakkat teminat vermesi ve bundan başka yukarıda yazılı 
evrakı imzalaması ve aşağıda yazılı vesikaları göstermeai 
lazımdır. 

2490 numaralı kanunda yazılı ves'kalarla beraber 
1-1·937 tarihinden sonra Nafta Vekaletinden alınmış 15 biR 
liralık ehliyet vesikası. 

Elaziz Nafıa Müdürlügünden: 

Elaziz-Palu ve Elaziz·Keban yollarında betonarme Ali· 
ıan ve Çip Çayı köprüleri 64000 lira keşif bedeli muci· 
bince ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

İstekliler şartname ve evrakı Vilayet Nafıa müdürlü· 
ğünde görebilirler. Vekalette Köprüler Dairesinde f{Öre· 

bilirler. 
Ekıiltme 7.9.937 tarihine müsadif salı günü saat 15 de 

Ellzizde Nafıa müdürlüğü odasında müteşekkil arttırma 
ve eksiltme komiıyonunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye ırirebilme;k için isteklilerin 4~5() li~a mu~ak· 
kat teminat vermesi ve bundan başka aşagıdakı vesıka· 
ları getirmesi lazımdır. 

A. - Nafia Vekaletinden alınmış 937 senesi ıçın muteber 
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MÜNAKASA GAZETESi Sayfa 2 

Erzak, Zahire, Et. Sebze v. s. 

Sadeya2ı (Amasya): 7300 k. kapalı z. 7154 - 537 - Samsun Ask. SAK 6-9-37 10 -

,, (Çorum): 75CO k. n 7350 - 552 - " 
6-9-37 15 30 

n (Merzifon): 6 t. n 5850 - 439 - ,, 7-9-37 10 -

Sabun {Amasya): 5 t . aç. eka. 2200 - 165 - ,, 7-9-37 ıs -
1968 75 148 - 8-9-37 15 -(Merzifon): 4,5 t. ,, n 

" 
n (Çorum): 5 t. it 2200 - 165 - " 

8-9-37 9-

Kuru fasulye: 10 t. n 1400 - 105 - lst. Komut. SAK 15-9-37 15 -

Bulgur: 12 t. • n 1560 - 117 - ,, 15-9-37 15 30 

Nobud: 10 t. n 1150 - 87 - it 15-9-37 16 -

Kuru ot: 430 t. kapalı z. 17200 - 1290 - Berra•a Aak. SAK 22-9-37 16 -

Sı2'ır eti: 80 t. n 20000 - 1500 - " 
22-9-37 17 -

Un: 350 t . n 42000 - 3150 - Balıkeair Kor SAK 13-9-37 15 30 
Saman: 160 t. aç. elts. - - 180 - Samaua Aak. SAK 
Yulaf: 104 t. (temd.) ,, 5980 - 448 - Jz:mir Mat. MvJc. SAK 2-9-37 16 30 
Kuru ot: 30 t. ,, - - - - Balıkesir Vil. 2~-9-37 15 -
Yulaf: 618 t. n 2760 - 270 - Vize Ask. SAK 1-9-37 16 
Saman: 35 t. ,, 350 - 27 - n 1-9-37 16 
B. peynir: 15,9 t. - k. peynir: 9,2 t. kapalı z. le . 0,36-0,55 767 55 Liseler SAK lst. 15·9-37 14 -
Zeytinyag-ı: 12,5 t. " 

k. o 65 609 38 n 15-9-37 14 15 
Sabun: 9,2 t. aç. eks. n O 40 276 - ,, 15-9-37 15 ·-
Kavun: 17 t. - karpuz: 16,5 t. - üzüm Ç: 9 t. - Ü·~ kapalı z. 381 75 

" 15-9-37 15 -
züm: Y.: 9 t. 

b) Müzayedeler 

Demir destere, kanca, hortum v .s. hurda eşya 299 95 25 50 Samsun Vilayeti 6-9-37 16 -
Tütün toıu: 100 t. paz. 

asgari altaıış bin liralık ehliyetuaroe: Bu gibi köprü m· 
şaatı yapmış olduğuna dair vesika. 

B.- 937 yılına ait Ticaret odası vesikası. 
C. - İnşaat müddetince iş başında diplomalı bir mü

hendis bulunduracağına dair taahhütname. 

Zonguldak Valiliğinden : 
Zonguldak Vilayeti içinde Zonguldak-Devrek yolunun 

6 + 000 - 47 + 000 kilometroları arasında yapılacak 22673 
lira 96 kuruş keşif bedelli şose esash tamiri işi kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi l 5·9 ·937 
çarşamba günü saat 15 te Zonguldak Vilayeti Daimi Encü
meninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
114 kurus mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden 
alınacakhr. Muvakkat teminat 1701 liradır. Eksiltmeye 
girıııek istiyenlerin Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshasın
da çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Vekaletin•:len alın
mış müteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasından 937 
yllında alınmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte 
teklif mektublarını yukarıda günde ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Vilayet Daimi Encümen Reisliğine verme
leri ilau olunur. 

• • • Zonguldak vilayeti içinde Bartın Safranbolu yolu
nun 0+000- 18+000 kilometroları arasında yapılacak 

42799 lira 08 kuruş keşif bedelli şose esash tamiri işi ka · 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 15 
eylul 937 çarşamba günü saat 15 te Zonguldak viliyeti 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 214 
kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa müdürlüğünden alı
nacaktır. 

-

Muvakkat teminat 3210 liradır. Eksiltmeye girmek is
tiyenlerin Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshasıuda çıkan 
talimatnameye tevfikan Nafıa vekaletinden alınmış mü
teahhidlik ehliyet .vesikasile Ticaret odasından 937 yılın· 
da alınmış vesika ve muuakkat teminatlaril~ birlikte tek
!if me 1duh~arıcıı yukarıdıki günde ihtle saatinden bir 
saat evveline kadar vilayet d~iıni e:ıcü n~rı reisliğine ver
meleri ilan alunur. 

* • * Zonguld~k Vilayeti içinde Beycuma Çaycuma yolu
lunuo 0+000- 13+732 kilometroları arasında yapılacak 
52296 lira 05 kuruş keşif bedelli şose inşaatı işi kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 15- 9·937 çarşamba günü saat ,15 te Zaogul· 

dak Vilayeti Daimi Encümenind ! yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 

262 kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden 
alınacakhr. 

Muvakkat teminat 3923 liradır. Eksiltmeye girmek isti• 
yenlerin Resmi Ga~etenin 3297 sayılı nüshasında çıkan 
talimatnameye tevfikan Nafıa Vekaletinden alınmış mü
teahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasından 937 yılında 
alınmış vesika ve muvakkat temioatlarile birlikte teklif 
mektublarını yukarıdaki günde ihale saat~nden bir saat 
evveline kadar Vilayet Daimi Encümen Rejsliğine verme
leri ilin olunur. 

* * • Zonguldak Vil~yeti içinde Ereğli-Devrek yolunun 
1 + 000- 27 + 000 kilometroları arasında yapılacak 23956 
lira 48 kuruş keşif bedelli şose esaslı tamiri işi kapalı 
zarf usulilc eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 15-9- 37 çarşamba günü saat 15te Zongul· 
dak Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır, 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 120 
kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden ah· 
nacakhr. 

Muvakkat teminat 1797 liradır · Eksiltmeye girmek is· 
tiyenlerin Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan 
talimatnameye tevfikan Nafıa Vekaletinden alınmış mü
teahhidlik ehliyet veıikasile Ticaret Odasından 937 yılın-

- yüzde 15 - İnhisarlar U. Müd. 3-9-37 11 -

da alınmış vesika ve muvakkat temioatlarile birlikte 
teklif mektublarıoı yukarıdaki günde ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Vilayet Daimi Encümen Reisliğine 
vermeleri ilan olunur. 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden 
Ekıiltmesinio 20 ağustos g37 cuma günü yapılacağı 

ilan olunan 37781 lira 85 kuruş bedel keşifli Antalya Li· 
ıe binası ikinci kısım inşaatına ehliyeti kanuoiyeyi haiz 
talih çıkmadığindan iş tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltmeye konulan iş: Antalya Lisesi pavyon binası 
ikinci kısım mevcud betonarme iskelet üzerine tuğla du-
var, kapı, pencere, sıva ve saire teferrüat inşaatı. 

Keşif bedeli: 37781 lira 85 kuruŞtur. 
İsteyenler şartnameler ve evrakı bedelsiz olarak 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden alabilir. 
Eksiltme 20·9-37 pazartesi günü saat IO da Antalya 

Nafıa Dairesinde yapılacakhr. 
Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacakbr. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2833.64 lira mu· 

vakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesika
ları haiz olup getirmeleri lazımdır. Nafıa Vekaletinden 
alınmış yapı müteahhidliği vesikaaı ve yapı işlerine aid 
bonservis. 

Turhal Şarbayhğından: 
Turhal Belediyesince yaptırılacak olan 13159 lira 45 

kuruş bedeli keşifli öo kısmanda beş ve &!kasında altı 
mağaza, üıtünde iki ev kapah zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

İhale müdetti 20-8-37 cuma gününden başlayarak 19-9· 

37 perşembe giioüne kadar devam edecek ve 20-9-37 cu· 
ma günü saat ikide Turhal Belediyesi Encümeni huzurile 
kati ihalesi yapılacaktır. 

İnşaata aid plan, proje vesaireyi görmek isteyenler 
Turhal Belediyesine müracaat etmeleri ve haricde bulu
nanlara müracaatleri üzerine posta ile gönderilecektir. 

Talihler umumi ve hususi şartları kabul ettiklerine dair 
şerh vererek ikametgahı kanunilerini yazıp ımza etme· 
dikçe ihaleye iştirak edemezler. 

Eksiltmeye iştirak edecekler yüzde 7,5 nisbetinde 986 
lira 96 kuruşu ya nakten makbuz mukabi 1inde Belediye 
veznesine yatırmak ve yahud bu mıktar banka mektubu 
ibraz etmek ve ihaleyi ka'tiyesini müteakıb muvakkat 
teminat yüzde 15e iblağ edilecektir. 

Teklif mektubları ihale saatinden iki saat evveline 
kadar Belediye Encümenine verilmiş bulunacaktır. Bu 
saatten sonra gelecek teklif mektubları muteber değildir. 

Mukavele harcı, pul, tellaliye vesair masraflar müteah· 
bide aiddir. 

Gönen Belediye Reisliğinden: 
Tahminen 200 hektarlık Gönen kasabasının halihazır 

haritasıoıo alınmaaı 150 hektar meskun yerin hektarı 25 
liradan 50 gayrimeskun yerin hektarı 13 liradan muham
men bedelle 6 eylfıl 937 pazartesi güoü saat 15 de ihale 
edilmtk uzere açık münakasaya konulduğu ve talihlerin 
daha fazla malumat almak için Belediyeye müracaatleri 
ilin olunur· 

• • • 
Fatih tamir atölyesinin bakiyei inıaatı. Bak: istanhul Bele

diyesi ilinlaaına. 

* • * 
Maltepe-Kartal yolunun ııotuk asfaltla kaplama ışı, Üsküdar 

Prevantoriyomundan lbrahim a taya giden yolun ve Bakırköy İki 
telli köyü mektebinin tamarleri ekailtmiye konulmuştur. Bak: lat . 
Belediyesi llinarına. 

ilaçlar, Klinik ve İsfJençiyari alat: 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Ordu aıhht ihtiyacı için satın alınacak muhtelif alit ve mal
zemenin cına i ve miktarları ile muhammen bıtarları ve ilk temit 
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İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen ilk 

bedeli temio 
Düşkünler evine lüzumu olan makara, 

kopça ve saire 
Cerrahpaşa Hastanesine lüzumu olan 1500 

metre örneti gibi aarğılık bu (beher 
metresi 26 kuruştan) 

3000 cilt tahsildar makbu:r:unun teclidi 
(beher cildi 3,5 kuruş) 

Hueki haataneaine lüzumu olan tibbi 
ecza 

Cerrahpaf• Hastanesine lü:r:umu olan 6 

150 

390 

I05 

138 80 

kalem rontgen tibbi levazımı 249 85 

22 50 

58 ~ 

7 5 

37 1 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı iıler ayrı ayrı p• 

zarlığ"a konulmuşlardır. Şartname ve listeleri Encümen l<• 
leminde görülebilir. istekliler hizalarında göaterilen teıni ıı• 
makbuz veya mektubile beraber 1-9·937 Ç&rfamha ~ünü ••' 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

~--------------...... 1 

natları ve ihale günleri ile ihale saatleri ve münakasa 
aşağıda gösterilmiştir. 

Cinsi Miktarı Muhm. İlk te- Tarihi Saatı Şekli 
tutarı minatı 

Etiket 200 takım 825 62 17-9-937 15 Açık 

Alat 302 çeıit 6150 462 25-10-937 15 Kapalı' 
173 ,, 4700 253 25-10-937 15,30 Açık 
73 n !800 135 25-I0-937 16 n 

: 173 ,, 8400 630 2 -10·937 ıs Kapah 1 

,, 112 ,, 2300 173 27-10937 1530 Açıl< 
Malzeme 30 ,, 2200 165 27-10 937 16 n 

Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyônda arörüteb 
İsteklilerinin ılk luminat makbuz veya mektuplarile 2400 ı• 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile bet• 
ihale saatinden en az bir aaat evveline kadar teklif mektublJI 
Fandıklıda komutanlık aatınalma komisyonuna ,, ermeleri. 

Ankara Valiliğinden : 
On bir kaza hususi idare dispanserleri için muhammen b• 

2899 lira 60 kuruttan ibaret 199 kalem tıbbi ecza ve malt' 
satın alınacaktır. 

Muvakkat teminat 217 lira 50 kuruştur. 
9·9-937 pertembe günü aaat 15.30 da ihalesi yapılacağ'~ 

isteklilerin vilayet daimi encümenine müracaatları. 
• • • 

Cerahpaşa hestanesine lüzumu olan 6 kalem rötgen tıbbi 
vazımı ve 1500 metre sargılık bezle Haseki hastanesine Jii1 

olan tıbbi ecza eksiltmeye konmuştur. Bak: 2ci sahifede fst· 
lediyesi ilanlarına. __,/ 

-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat veMalz~ 
Nafıa Vekaletinden : 

14 Eylül 937 Salı günü saat 11 de Ankarada ~ 
Vekaleti Malzeme eksiltme Komisyonunda 21000 lir• 
hammen bedelli 100 beygir kuvvetinde 1 Türbo ele~ 
grubunun pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme! 
namesi ve teferrüatı Ankarada Vekalet Malzeme rJil 
lüği1nden paranız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 1575 liradır. 
İsteklilerin Vekaletten talimatnamesine göre alıf 

olan Malzeme müteahhitliği vesikası ve teminat aıe~~ 
veya makbuzile birlikte 14 eylül 937 Sah günü saat 1 

~Komisyonda bulunmaları lazımdır. ~ 

. Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M;.lzem~ 
Adliye Vekaletinden : 

Temyiz mahkemesi ihtiyacı için 3455 defter J 555.000 ııl 
nın tab ve ciltlenmesi açık eksiltmeye konmuştur. I 

Kiğıd, mukava ve bez vekalete ve dığer malzeme ve 
lar müteahhide aiddir. 

Tahmin edilen bedel 2030 liradır. 
Muvakkat teminat 50 liradır. 6 
Şartname ve listeler vekalet levazım ve daire müdürtOI 

bedelsiz alınabilir. 
Eksiltme 15·9·937 çarşamba günü saat 15 de YenişehirJ• 

bioaaı içinde vekalet eksiltme komisyonunca yapılacaktıt·1 Teminat olarak banka mektubile hazine makbuzu kabıl p 
isteklilerin teminatlarile birlikte eksiltme gün ve aa•t•~ 

misyonda hazır bulunmaları. 

* . . ; 
3000 cilt tahsildar makbuzunun teclidi eksiltmeye k0 " 

Bak: İst: Belediyeai ilanlarına. ~ 

Mahrukat Henzin-Makine yağlan v ~ 
Ankara Valiliğinden : 1' 1 

Nafıa daireıi için lüzumu olan 160 ton Zonguldak pto 
kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. eıt' 

Eksiltme 13 9 937 pazartesi günü saat 15 de villyet 
riyaset odasında olacaktır. 

Muhammen bede\i 3680 liradır. d',ı 
İstekliler 276 liralık teminatı muvakkate ve ticaret .0 dl 

kalarile birlikte aynı günde saat 15 de viliyet encümen• 
müracaatları. ..,ıol' 

istekliler buna aid keşif ve şartnameyi nafıa rnüd" 
görebilirler. 

Müteferrik 
b"I 

üümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstal1 
Satınalma Komisyonundan: ~l 

Gümrük Muhafaza ördütü için 3730 tane portatif ç•,,ı 
eylül 937 cuma günü aaat 15 de kapalı zarfla eksiltllS 
lacaktır. 

Tasınlanan tutarı 34403 liradır. 
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173 kuruş mukabilinde ve Şartname ve evıaf komisyondadır. 

rilir. 2581 r alık vezne makbuzu 
İsteklilerin ilk teminat olarak 'k 1

1
r ·ı birlikte teklif mek· 

veya banka melrtubları ve kanuni veıı da ar\~ İthalat 1ıömrüğü 
14 k dar Galata a es u 

toplarını o sıün saat e a . una vermeleri. 
binasındaki komutanlık satınalnn komısyon 

Nafıa Vekaletinden : 
l .. ü saat 15 te Ankarada 

12 Birinciteşrin 937 sa 1 g~n d 25500 lira mu· 
k 1 l k 'ltme komısyonuıı a 

ve a et ma zeme e sı f .. t kapalı zarf usu· 
hammen bedelli Font boru ve te errua ı 

lile eksiltmeye konulmuştur. f .. t l28 kuruş mukabi-
k .1 t si ve te errua ı 

E sı tme şar name .. d .. l''ğünden alına· 
linde Ankarada vekalet malzeme mu ur u 

bilir. . 50 k tur 
Muvakkat teminat 1912 hra uruş . . ~ 
l kl'l . t klif mektublarını talimatnamesm~ gore 
ste ı erın e l me müteahhidliği vesikasıle bir· 

vekaletten alınmış ma ze .. .. 14 e kadar ve-
likte 12 birinci teşrin 937 sah gunu ı~at A 

mndu"rlüg· üne vermelerı lazımdır. kalet malzeme 

Kartal Belediyesinden: 

E ık . ·ıanla açık eksiltme ile alınacak .oı~n su yol
vve ı ı • · 'h l sı 2 9 937 per · l . . 600 metre horu ve dirsegın ı a e '. . . 

arı bıçın .. u" .. aat 15 e bırakılmıştır. Borular bır bır çey-
şem e gun "' k 

d lvanizli olaca tır. 
rek kutrun a ve ga k lerile Kartal Beledi· 

Talib olanların yüzde 7,5 peyi a çe }arı ilan olunur. 
ye daimi encümeninde hazır bu unma 

. ., u·· -:--ulşletme Direktörlüğünden 
Devlet Denuryoı.arı çunc 'k 

d ll ·ı bulundukları yer, mı tar ve 
Muhamme~ be e a:ı~: ~ala11tlara talib zuhur etmediğin· 

vasıfları aşagıda Y I .. .. hizalarında yazılı saatlerde 
den dolayi 14·9·37f sa ~1fı:n;alıkesirde Üçüncü İşletme 
yeniden kapalı zar us 

b. d tın alınacaktır. . 
masın a sa . l . gene hizalarında mıktarlan 
Bu işe gi .. mek nteven erın . d'. . . 

• : tl l kanunun tayın et ıgı vesı-1 vakkat temına ara 
yazı ı mu . G t . l .7.37 gün ve 3645 numaralı 
k l Resmı aze enın . · d 

a arı ve . l t ı· atname daıresın e a· .. h d 'ntişar etmış o an a ım 
nus asın a 1 

• • • ni ün Muradiye için saat 
lınmış vesika ve teklıflerını ay g . . t 15 30 
14 30 ve; Sığırcı civarındaki balastla~ ıçın dıaa ' a 

' . R · l'ğine vermelerı lazım ır. 
kadar Komısyon eıs 1 

• d Ü .. .. t letme Müdürlüğünde 
Şartnameler Balıkesır e çuncu ş w k d 

M d . Sıgw ırcı istasyonlarında para ız dagıtılma ta ır. 
ve ura ıye, k ·h ı 

Mikdarı Muham· Muvak at ı a e 
Balastın 
bulundu· kilonıel· cinai m3 men teminat saati 

Q'u yer reıi 

Muradiye 41 ·50 

Sığırcı 328-330 

Toplama 
kırma 
Ocak 

balutı 

6000 

6000 

"' 

bedeli 
Lira 
8880 

7800 

Lira 
666 15,30 

585 16,30 

"' "' Dütkünler evi için makara, kopça .,, •· ıatınalınacaktır. Bak: 

2 ci sahifede İıt. Belediyaıi ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Trabzon Aık. Satınalma Komiıyonundan : 

MÜNAKASA GAZETt:Sl 
1 

Yulafın bir kiloıunun tasarlanan fiatı 5 kuruş, tutarı 60900 liradır. 
İlk inancaları 4568 liradır. Şartnamesi Ankara, İstanbul, Eskişehir 
levazım amirlikleri İzmir Tümen satınalma komisyonda görüle· 
bilir. 

Yulaf 103 ton İzmit, 7l ton Adap azar, 78 ton Bolu 516 ~o .ı Tuz
la, 444 ton Gebze. 

Kı rklareli Tümer. Satınalma Komisyonundan : 
Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı için satın alınacak olan ı 

l 1000 kilo ubuna verilen fiyat pahalı görüldüğünden tekrar kapalı 
zarfla l IOOO kilo ubun satın alınacaktır. Muhammen fiyatı 46 kurut 1 
olup tutarı 5060 liradır. İlk teminatı 319 lira 50 kurnttur. lhale1i 
6·9-937 pazartesi günü saat 15 dedir. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
İstanbul komutanlıtı garnizonunda bulunan kıt'at ve müease· 

satın ihtiyaçları için satın alınacakların cinai ve miktarları ile 
muhammen tutarları ilk taminatlarını ve ihale günleri ile ihale 
saatleri ve münakasa şekilleri aşağıda yazılmıthr. 

Cinsı Miktan Muhm. İlk te· Tarihi Saatı Şekli 
kilo tutarı minah 

K. fasulye 10000 1400 105 15-9·937 15 Açik 
Bulgur 12000 1560 117 15-9-937 15,30 ,. 
Nohut 10000 1150 87 J5·9·937 16 ,, 

Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İs
t~klilerinin ilk t~minat makbuz veya mektuplarile beraber ihale 
günü vakb muayveninde Fındıklıda komutanlık satınalma komis
yonuna gelmeleri. 

Bergama Aıkeri Satınalma Komiıyonundan : 
Bergama kıtaatı için 430 bin kilo kuru ot kapalı zarf usulile 

satın alınacaktır. Tahmin bedeli 17200 liradır. Muvakkat teminatı 
1290 liradır. İhale 22 Eylul 937 çarşamba günü saat 16 da Bergama 
Askeri Alım Satım komisyonunda yapılacaktır. 

• * • Bergama kıtaatı için 80 bin kilo sığır eti kapalı zarf usulile 
Hhn alınacaktır. Tahmini bedeli 20 bin liradır. Muvakkat temi· 
natı 1500 liradır. İhale 22 eylul 937 çarşamba günü nat 17 de 
Bergama Askeri Alım Satım komisyon binasında yapılacaktır. 
Sığır eti evsafile teslim mahal ve şartnameıinde y:uılıdır. Şartna· 
meler Bergamadaki alım satım komisyonundadır. 

Bahkeıir Kor Satınalma Komisyonundın : 
Balıkesir Kor Merkez birliklerinin \htiy11cı için 350 ton un ka· 

pah zarf usulil.! 13 Eyliıl 937 pazartesi günü saat 15,30 da ihale 
edilecektir. Unun muhammen bedeli 4 'U>OO lira, ilk teminatı 
3150 liradır. 

Sayfa 3 

Keşif bedeli 4840 lira 61 kuruş olan Fatih tamir atöl
yesinin bakiyei inşaatı aç-ık eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif evrakıle şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 N. h kanunda yazılı vesikadan başka Be· 
lediye Fen işleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet 
vesikasile 363 lira 5 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektuhile beraber 2 ·9-937 perşembe günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (5355) 848 

• * • 
Kesif bedeli 6754 lira 23 kuruş olan Üsküdar Valde 

bağındaki prevantbryom müessesesinin Kadıköy İbrahim 
ağaya giden yolun esaslı tamiri açık eksiltmeye konul
muş isede belli ihale günüde giren bulunmadığından ek
siltme 2·9-937 perşembe gününe uzatılmıştır. Keşif evra
kıle şartnamesi Levazım Mfidürlüiüııde görülebilir. İstek· 
liler 2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan başka Nafıa 
Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 506 li · 
ra 57 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektuhile bera· 
ber yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (İ) (5629) 183 

• • • 
Keşif bede'i 44296 lira 24 kuruş olan Maltepe-Kar

tal yolunun soğuk asfalt kaplama inşası kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuş isede belli ihale gününde kapalı zarf 
vererek giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmi~tir. 
Keşif evrakı ve buna müteferri evrak 222 kuruş muka
bilinde Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. İstekliler 2490 
N.lı kanunda yazılı vesikadan başka buna benzer iş yap
dığına dair Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet 
vesikasile 3322 lira 22 kuru~luk ilk teminat makbuz Yeya 
mektubile beraber 7 ·9 937 salı günü saat l 4 de Daimi 
Encümende bulÜnmahdırlar. (İ) (5628) 882 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
,------·------------------------~ Fabrika ambarında mevcut tahminen 3356 kilo mikdarında 

Grafit 3 9-937 günü saat on beşte pazarlıkla satılacaktır. Beher 
kilosunun muhammen bedeli beş kuruş ve tamamı üzerinden mu'i 

Beyanname nümunesi 

Müıtahıarın 
adı 

Ruhsatname . ıPerakende Faturasındaki 
malıyN fıatı 

ı•ı•rıcbi par:ısı 

. . Numaraaı 1 Fi. 
Tarı hı Cild Varak Lira 1 K. 

·----1---,1-- ' - -------

1 
Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Reprezantan

larının nazarı dikkatine: 

İstanh\ 1 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünden : 

ı 
vakkat teminatı 12 lira 60 kuruıtur. 

Taliplerin mali ve şartnameyi görmek için her gün ve pazar· 
ı lıta girmek için de teminatlarım vezneye yatırmak ıuretile muay-

yen gün ve saatte Salkım•Btütte P. T. T. Fabrikası Alım Satım 
Komisyonuna müracaatlan. (5325) 841 3-4 

MUHTİRA -·-
Cumartesi 28·8-1937 

2 ilk okulları insası (Kastamonu Vil.) No 424 
Odun: 125-140 t. {jndr. Komut. Ank.) No 428 
Kuru ot (İzmir Mıt. Mvk.) No 431 Trabzon sıarnizonu için 60000 kilo ııtır eti ka~alı zarfla ek· 

ıiltmeye konulmuıtur. Tahmin edilen bedel 12000 lıradır. 1 

İlk teminat 900 liradır. Eksiltme 10-9-937 cuma ıilnil saat il de 
Trabıon kale1indeki utınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartna
meııoı a-örmek i.tiyenler parasız me:ıkur komlıyonda aldırıp 

20-1 l·d36 tarih ve 2-5605 sayılı genel ithalat rejimi karar• 
nameainin lağvı hasebile serbestçe ıetirilmeıi İcab eden ruh· 
utnameyi haiz yabancı tıbbi milatahı:arların a-ümrüklerden 
serbest olarak sıeçirilmeleri için Türkiye vekilleri tarafından 
nümunesi yukarıda yazılı beyannameye göre miiatahzarlarının 
adlarını alfabetik olarak itbu beyanname nümuneıine göre 
ikiter nüıha beyanname tanzim ve ziri reprezantanları tara· 
fından 15 kuruşluk bir pul ilaakı ıuretile imza edilerek ırüm· 
rüklere bildirilmek üzere acele Müdürlüğümüz Yazı itlerine 
sıetlrmeleri ve itbu beyannameyi vaktinde vermiyenl~rin ilaç· 

Sığır eti (Eskitehir Aık. SAK) No 431 
ı Zeytinyağı (Kırklareli Tümeni) No 431 

Tesviye aleti (İzmir Mst. Mvk.) No 434 

töre bilirler. 

y edikule Ermeni Hastanesinden: 
Hastanemize lazım olacak 8000 den 10000 kilo~a ka· 

dar temiı saman eksiltme suretile satın alınacagında~ 
talihlerin Çakmakçılar, Büyük Yeni han 48-51 numarada 
idare heyetine mürucaatları: ---

Vize Aık. S. A. Komisyonundan 
Alpullunun 44000, Vizenin 60000, Pinarhi1&r alaylarının da 

60000 ve 42000 kilo un. 
ihaleleri ı.yrı ayrı kapalı zarfla Vizede yapılacaktır. . 
Alpullunun muhammen bedeli 6160, Vizenin 8700, Pıoarbısarın 

8550 ve 5985 liradır. 
Alpulluaun ilk teminatı 462, Vizenin 653, Pınarhiurın da 642 

ve 449 liradır. 
İhaleleri 2 eyliil 937 pertembe günü saat 15, 17 dedir· 

Yüksek Mühendis Mektebi S. A. Komiıyonundan 
Mektebin 937 mali seneıi sonuna kadar ihtiyacı olan 41700 

~ilo ekmek açık eksiltmeye konulmuttur. İlk teminatı 344,05 
lıra ve muhammen bedeli 11 kuruttur. Ekıilt111e1l 15-9-37 çar· 
••ınba günil saat 14 te yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin her gfin ve ekıiltmeye fire· 
Ceklerin belli gün ve saatte Gümütıuyunda mekteb binaıı dahi· 
liııdeki komiıyona müracaatleri illn olunur. 

lzmit Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Tihnen iarnlıonlarının aıatıda mıktarları yazılı ceman 863 ton 

•luneklik unun kapalı zarfla ekılltme1i 15 eyliil 937 çartamba 
rina ıaat 15 de lzmittf' tümen aatınalma komiıyonunda yapıla
caktır. Unnn beber kilosunun tasarlanan fiyati Bolu 14 diter 
?-•vkUer 12 kurut 50 santimdir. Unun tutarı 111065 liradır. İlk 
1

••ncaıı 8333 liradır. Şartnamesi iatanbul, Ankara, Eıkitehir le
•aııın &ınirliklerinde İzmitte tümen aatınalma komiıyon11nda fÖ · 
rülebilir. 

8 Eknıeklik ua: 300 ton iımit 196 ton Adapazarı, 198 kilo 
ola 75 T ' ı uzla, 86 ton Gebze. 

t "'"' • Tümen kıtalarının aıatıda mikdarları yazılı ceman 1218 
on yulafın kapalı zarfla ekıiltmHi 13 eylul 937 kazarteıi ıünü 

••at 15 de lznaitte TGmen 1&tınalma komi•yenunda yapılacaktır. 

lan nıemleketimize ithal edilemiyeceti ilan olunur. 

Hamit : lıacların perakende fiyatı üzerinde ecza depolarına 
ve eczanelere yüzde kaç kir bıraktıkları ıerh verilecek ve imza t 

•edilecektir. ,1 

l __ N __ afı_a----:".V:--"."'e_k-.-a-:-le_t-:-ı· n_d_en_: __ ı 
Baladiz·Burdur hattı ihtiyacı için muhammen bedeli mecmuu 

37000 liradan ibaret olan cem'an 30000 metre mikip balast kapalı 
zarf uıuli ile eksiltmeye konulmuıtur. 

ı. _ A.- Bu Balastların muhammen bedeli 13500 liradan ibaret 
10000 metre mikibı Bozanö~ü iatas~onu civarındaki taş ocağından 
B. Muhammen bedeli 12500 lıradan ıbaret olan 10000 metre mikib 
K kuyu istasyonu civarındaki tat ocağından C • Muhammen be 
de~~allOOO liradan ibaret olan diğer 10000 metre mikibından 
5000 metre mikabı Baladiz ·Burdur hattının tarafeyninden toplama 

5000 metre mikabı da ocak balaatı olarak verilecektir. 
ve 'h' d 2 - Ekıiltme 9.9.937 tarı ın e saat onbeşte vekiletimiz Demir 
yollar inıaat dairesindeki münakasa komisyonu odaıında yapıla 
caktır. 

3 _ Muvakkat teminat 2775 liradır. 
4- Münakua şartnameıi, mukavele projeıi ve diğer münakau 

evrakı 185 kurut mukabilinde Demiryollar inşaat dairesinden veril· 
mektetir. 

5- Bu eksiltmeye ıirmek iıtiyenler 249{; numaralı arlbrma, 
ekıiltnıe ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları 
evrak ve vesikalarla 1937 ıenesine aid olanak üzere vekiletimiz· 
den verilmit müteahhitlik veıika11nı ve fiat teklifini havi zarfla· 
rıoı mezkür kanunun tarifatı daireainde hazırlayarak 9-9-937 tari· 
binde uat on dörde kadar inşaat arttırma, eksiltme ve ihale ı 
komiıyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. 

(2916) (5500) 864 2- 4 

Kuru ot (Samsun Ask. SAK) No 433 
Fidanlık daireıi inşaatı (Keşan Şarb.) No 435 
Üstüpü, valvalin, gaz yağı, v.ı . (Trakya U. Müfct.) No 435 
Met~ travers (O.O. yol ) No 437 
Ta:ıe bamya (Ank. Lvz.) No 437 
Su ve elektrik teıisatı (lzmir Mst. Mvk.) No 439 
Yulaf (Sıus Ask. SAK) No 439 

Zımpara ki~ıdı, zif kağıdı , mü :ıür kur4un, arneri'un beti, ben· 
zin v.ı. (Harita G. Dir.) No 440 

Uzunköprü kömürü (Edirne Kültür Dir.) No 442 
Kavun (Ank. Lvz.) No 443 
Tıbbi malzemııt (Antalya Vil.) No 443 

Pazar 29·8·937 

Bolu-Demirci yolunun arasında menfez ve toıe insaatı (Manisa 
Vat.) No 428 

Menemen· Muradiye yolunun arasında şose inşaatı (İzmir Vil.) No429 

Pazartesi 30·8-1937 

Maliye Vek. mahzeni tamiri (Maliye Vek.) No 433 
Petrol (O.O. yol.) No 433 
Sığır eti n sade yağı (Eliziz Tüm.) No 435 
• Yağ fıçısı (Ask. Fabr.) No 435 
Koyun eti ve ı adeyağ (Eliıiz Tüm.) No 436 
• Otomobil ve yedek parçaları (Ank. Val.) No 437 
İzmir·Menemen·Bersıama yolunun fOH tamiri (İzmir Viı .) No 439 
Patates (Kırklareli Tümeni) No 439 
Kuru ot (iısmir Mıt. Mvk.) No 441 
Sığır eti (Burnava Tümeni) No 443 
Sıra, ıoba ve boru (Sivas Kült. Dir.) No 444 
• Hurda kamyon (Deniz Lvz.) No 445 
Halkevi intaaı (Şarkikaraata; Halkevi Btk ) No 445 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar mllzayedeye aittir. 
Hamit : "No.,. itareti ilinı havi a-autemizin ıayııını ıösterir 

imtiyaz sahibi ve yua itleri 
Direktörü: lamail Girit 

Buıldıiı yer: ARTUN Basunewa 
Galat• Billur 10kak No. 10 
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6 " " 850 
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Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite a'adreuer 

iı l' Adminiıtration 
Journal JQuotidien des Adjudicatiu 1 

Tableau Synoptique des Adjudication~ 
Objet de l' adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudieat . 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
Proviaoire 

Lieu d'adiud catıon et du 
Cahier des Clıargcs 

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

~eparation de ehaussee s roule Guelibolou·Keehan Pli eaeh 49874 63 · 3738 57 Oir. Trav. Publics Tchanalı:k nle 
~eparation de foyer a l'ecole militaire Maltepe Gre a 'lre 780 83 58 60 Com. Aob. lfttend. lstanoul T ophan 
\ehevement de la construction d'une ecole a lzmir Publique 3109 72 Vilayet lzmir 
:onstruction vespasiennes 6 p. Gre a gre 35138 32 Municipalite Ankara 

,, maisons pour immisrrea a Izmir (aj .). Gre a g-r ~ O;r. Etablisaement lmmigre. Izmir 
., toiture, plancber en beton arme et instal- Pli each 4748S 43 7122 83 Dir. E ... ole Tcchnique n Yild ız 

lation eleetriqtı"' et d'eau a l'ecole technique a 
Y !diz (eah. eh. 237). 
\sphaltaıe de la ro te Mııltepe·Kartal (aj.) (cal:ı. 

eh. P. 222). 
tep. de la route preventorium Uskudar-lbrahim-

ag-ha (aj.). 
~ep. eoole lkitelli {Bakirkeu) ' 
,, au batiment du musee Kaiaer •. 
;onatr. de 11 magasias et 2 maisons 

., 2eme partie au Lycee Antalia {aj./ 
,, en beton a .. medes ponts .. Alio~an,, c . "Tehip 
tehayi,, s route Elaziz-Palu et Elaziz-Kcban 

:onatr. maisona pour habitation et magasins a Ba· 
likesir (cah. eh. P. 250). 

:onstr. atelier de fonderie pres de l'ecole des Arts 
iı Brousse (cab. eh. P. 117). 

ı ep. de ehauasee s route Bartin-Safranbolou (cah. 
eh. L. 2,14). 

ep. de ehaussee s route Zon'louldak-Devrek {eah. 
eh. P. 114) 

'!onatr. ehauısee s route Beyd}ouraa·Tchaydjoum1 
(eah. eh . P. 262). 

ep. de chausse• s route Ereghli·Devrek (eah. eh. 
P. 12Cı). 

" 

Publique 

" 
" 

Pli cach 

" ,, 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

44296 24 

6754 23 

3096 90 
1240 02 

13156 45 
37781 8S 
64000 -

13347 28 

13410 -

42799 08 

2?673 96 

S2296 os 

23956 48 

3322 22 

506 57 

232 27 
93 -

986 96 
2833 64 
44SO 

1002 

17SO 

3210 -

1701 

3923 -

1797 -

{ 
Com. Perıııı. Municipalite ls t. 
Oir. Eeonomat ,, ,, 

idem 

" 
" Direction Travaux Puhlics Kalseri 

Municipallte Tourhal 
Oir. Travaux Publics Antalia 

" 
Oir. Vakoufs Bali kesir 

Dir lnstruetion Publique Brousse Di
rection Trav. Publica lat. 

Vilayet Zonrouldak 

" 

" 

" 

resentation carte actuelle de la ville Gueunen Pu 1 lique Munieipalite Gueunen 

•rodı.ıits Chimiqueı et Pharmaceutiques · lnstruments Sanitaires -Fourn~ture pour. Hôpitaux 

rlicles sanitaires : 302 lots Pli cach 6150 - 462 - Com. Ach. Command. lst . Findikli 
,, : 173 " " 8400 630 - ,, 

liquettes : 200 lots Publique 825 - 62 - ,, 
.rticlea aanitaires : 173 lota ~ 4700 353 - ,, 

" : 73 " " 1800 ·- 135 - " 
" : 30 " " 2200 - 165 - " 
" : 112 " " 2300 - 173 - .. 

!edieamenta et aticles sanitres pour dispensaire 2899 60 217 SO Vilayet Ankara 
roduits pour roentgen : 6 lots Gre a gre 249 85 37 ıo { Com. Perm. Municipalite lsta nhul 

Oir. Eeonom. ,, ,, 

n pharmaceutiques " oile pour bandage : 1500 m. 
" 

iırbillement - Ch aussures Tissus- Cuirs. 

138 80 
390 -

20 85 
58 50 

idem 

" 

oile : 1220 m.- Chausaures pour hommes : 62 
pai ea- ld. pour femmes : 55 pairea- Confectioo 
costumea pour hommes : 65 p .- ld . pour femmes: 

Oir. Etabliasement fmmigres Balin 

49 p. 

L 
0-9-.>1 

7 9 • 1 

2 9-37 
2-9-37 

13-9-37 
3-9-37 

20-9·37 
20-9-37 

7-9 -37 

10-9-37 

a .9.37 

15-9-37 

15-9-37 

15-9-37 

15-9-37 

25-10 ·37 
27 10 37 

17-9-37 
2S-10-37 
25-10-37 
27-10 37 
27-10-37 

9-9-37 
1-9-3'7 

ı-9-37 

1 9-37 

3-9-37 

ostumea : 148 p. 
ıletotı : 85 p. 

Publique lap. 24,39 

" 18,93 
271 -
121 -

Com. Ach. Ee. d'lngen. Gumuehsouyou 17·9-37 

• 
·ransport- Chargement Dechargement 

harrement et dechargement de eharbon {aj .). Publique 

\.meublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

ıne pour eeoles primaires : 70 p. 
rmoirea pour dossiers, pupitre ete. 
anca : 50-40 p. 

Publiquc 

" 
" 

&40 -
657 -

la p. 18 

ilectricite-Gaz-Chauffage Central {lnstallation et Materiel) 

stallation electrique et d'eau a l'eeole technique 
( voir Construetion) 

:omhustible - Carburant-Huiles 

ouille "Zoııgouldak,, : 160 tonnes 
harbon lignite : 788 t. (aj.). 
oiı : 700 t . (aj.). 
ouille : 50 t. 

., Ouzounkeuprıı : 168-180 t. 
,. 12 t. (aj .). 

'ravaux d'lmprimerie- Papeterie 

eliure de quittance pour eneaisseur: 3000 carn. 

lpression et reliure des cahiers et registres 

)ivers 

~ntea portativea : 3730 p. (cab. eh. P. 

~yaux de fonte et aeeessoires (cah. eh. 
~laste : 6000 m3 (aj .). 

,, : 6000 m3 (nj .). 
Jyaux galvanises pour adduetion d'eau 
:ies : 24 p . 
obines, •irafea ete. 

173) 

P . 128). 

600 m. 

Pli cach 

Publique 
Gre a ıre 

" 
Publique 

" Gre a ıre 

Gre a 'lri-

Publique 

Pli eaeh 

" 
" 
" Publique 

3680 -
7880 -

15750 
la t. 19,30 

1808 -
324 ...:_ 

390 

2000 

34403 -

25500 -
8880 -
7800 -

,, la p. 28 -
Gre a 'lre 150 -

45 -

63 -
28 04 
18 -

276 -
491 -

1181 2~ 
73 13 

135 -
24 50 

58 50 

150 -

2581 -

1912 so 
666 
585 -

51 -
22 50 

" 

3 eme Expl. Ch. de Fer Etat Balikesir 

Vilayet Samaoun 

" Dir. lnstruetion Publique Edirne 

Dir. Ecole Teehnique a Yildiz 

Vilayet Ankara 
Com. Acb. Militaire lzmir 

Com. Aeh. Oivision Sivas 
Com. Ach. deı Lyceea lstanbul 
Vilayet Edirne 

" 

{ 
Com. Perm. Municipalite latanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

Dir. Economat Ministcre Juatiee 

17-9-37 

8-9-37 

6-9.37 
6-9·37 
6-9-37 

20 .9.37 

13-9 37 
11-9-37 
3.9.37 

15-9-37 
10-9-37 
10-9-37 

1-9-37 

15-9-37 

Com. Aeh. Command. Gen. Surveillanee 17-9-37 
Oouaniere lstanbul 

Miniatere Travaux Publies 12-10-37 
3eme Exploit. Ch. de Fer Etat Balikeair 14-9-37 

" 14-9·37 
Municipalite Kartal 2-9-37 
Com. Aeh. Ee. Ingcnieur Gumuehsouyou 20 8-37 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 1-9-37 
Dir. Eeonom. ,, ,, 

14 

14 

14 
14 
15 
14 
10 
15 

16 -

15 

15 

15 

15 

15 

15 -

15 
15 
16 -
15 30 
16 -
16 -
15 30 
15 30 
14 -

14 -
14 

14 -
15 -

10 -

16 -
16 -
15 -

15 - : 

15 
11 
ı6 

14 30 
ı5 -
ıs -

!4 

15 

ıs -

ıs -
ıs 30 
ı6 30 
15 
14 
14 

par 
leme ıt ı lı ')C, 

garantıe. 

27 AOUT l9j7 

DMINISTRA'! t Ul'lı 

rrhourtehou ~110 
l 3-4 

Samedi 28 Aofit 1937 

a 

C onstr. des batiments de deux ecolea (Vi layet Ka tamoı.;ni) :\~ -424 
Bois : 125 et 140 t. (Gendarm . Ankara) ·'! 428 
Foin (Com. A ch. Milit. lznı i r) .,: 431 
Viande de boeuf (Com. Ach. Milit. Eskichehir} .\: 431 
H uile d 'olives (Div. Kirklareli) ~\! 431 
Instrument d'ajustement (Com. Ach . Milıt. lzmir) .\! 434 
Repar. au batiment agricol {Mun. Keehan) .,! 435 
Etoupe, petrole, benzine, valvaline (lnspection Gen. Thrace) .\' 435 
Traverses de boia (Ch de Fer Etat) ·'~ 437 
Combeaux (lntend. Ankara) ,,; 437 
lnstall. electrique et d'eau (Com. Aeh. Milit. lzmir) ~\! 439 
Foin (Com. Ach. Mılit. Sivas) ·'~ '439 
Papier e meri, plomb, toile americain, fil ete. (Dir. G en. Cartogra 

phie Ank.) .;\; 444 
Houille {Dir. lnatruction Publique Edirne) ~\: 4'42 
Melons {lntendanee Ankara) J\": 443 
Articles sanitaircs (Vilayet Antalia) ~\! 443 

Dimanche 29 Aoüt 1937 

Constr. d'arches et chausaee Borlou-Demirdji (Milayet Maniasa) 
.~! 428 

R~par . du chaus_, ec s route Mouradiye-Menemene) (Vilayet lzmir) 

·' : 429 

Lundi 30 Aoiit 1937 .. 
Rep. au bureau fiaeal (Ministere Finaneea) No 433 
Petrole (Chemina de Fer Etat) No 433 
Viande et lıeurre (Diviaion Elaziı) No 43S 
• Futa (Fabr. Militairea) No 43S 
Viande de mouton et beurre (Div. Elaziz) No '436 
• Autos et aeeeasoireı. (Vilayet Ankara} No 437 
Rep. ehaussee s route lzmir-Menemene Ber'lana) (Vil. lzmir) N. 439 
Pommca de ~erre (Oiv. Kirklareli) No 439 
Foin tCom. Aeh. Milit. lzmir) No 441 
Viande de boeuf (Div. Bornov.s) No 443 
Bancı et poeles (Oir. lnatruetion Publique Sivu) No 444 
• Camion {Intend. Marine Kaaımpaıa) ·'~ 445 
Const. mıison du peuple (Prea. Maiaon du fDeuple Charkikaraaıhateh) 

.,: 445 

• Leı aaterisqucs indiquent une venle par voie de aurencbere. 

N. B.- Lea Nos indiquea en regard dea llrticles aont eeux du 
journal danı lequel l'avia a paru . 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarım, günü gününe, top· 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınız İciibı heınen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 J -


