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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI .t50 
6 ,, 850 

12 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylı~ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz muka bili olma-

t d . at makbul değildir. yan e ıy 

CUMARTESi 

• 

'GAZ~TESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Şekli Mubm. bed. Teminat 

---~~~~~C~in~s~ı~~~~~~~~~~-
a) Münakasaıar 

İnşaat Tamirat Nafia işleri, Malzeme, Harita ----- ' ' -
Göçmen evleri inşası: 170 ad. 
2 k t d evrak am-ci Vakıf npartımanın bodrum a ın a 

barı inşaBı 
Fen Sanat kimyanesi tamiri . . 
M. M. V. bahçe musluklarının tamırı 
Hipodrom karşısında bordür inşası 
Kırklarelide yaptırılacak inşaat (şart. 26 kr.) 
Bozca ada liman dairesi tamiri 
Bayramıç jandarma karakolları tamiratı 
Vilayet müzesi tamiri b planı 
102 hektardan ibaret olan Acıpayan kau ası 

tanzimi 
İki depo in•ası 

~ h t ihracı Afyon-Gazlıgöl araıına lüzumu olan am aş 

' ve nakliyesi r bri yap-
Cı bali fabrikasının tütün ambarları ahşap am 

tırılmnsı 

lst. sıhhi müzede yapılacak tamirat . 
Konya.da Sillede yaptırılacak 6 adet hına . 
S 1 k 6 avyon ıoşaatı ıvas garnizonunda yaptın aca P 
2 benzin tankı ve teferruatı (tcmd.) 
Bolu vil hastane binası inşaatı (şart . 2.S5 L.) l . 
1 • k b't hcap iş erı st. paket gümrüğünde yapılaca sa 1 a ~ 

(temd.) 

paz. 

n 

,, 
paz. 

.. 
aç. ekı. 

.. 
.. 
,, 

kapalı z. 

aç. ekı . 

" 
pn. 

aç. eks. 
kapalı z. 

.. 
aç. eks. 
kapalı z. 
aç. eks. 

J!!çlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

Arap sabunu: 10 t. 
aç. eks. 

~ya, ve ve büro eşyaıı , Muşamba-Halı vs. 

Dcrsane sırası: 150 ad . - aehpala yazı tahta11: 6 ad. aç. ekı. 
ınuallim kürıüıü: 4 ad. 

Nakliyat- Boşaltma - Yükletme .,., s . 

Posta nakliyesi 

Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, ı. 

Söı:ı:ıikok: 300 k. (temd.) 
Meşe odunu: 100 t. 
Linyit kömürü: 294 t. 
Kok kömürü: 90 t. 
Motorin: 5,5 t. - Benzin: 4 t. 
l<esilınemiş kurv Rumeli meşe odun: 337 ,5 kental 

~esiltniş gürren odunu: 150 kenta~ 
eşe kömürü: 4, 9 t . 

~teferrik 

paz. 
aç. ekı. 

,, 

" .. 
paz. 

" 
" 

~------
'I'ultkal , çivi. tahta. cam v.s. malzeme: 8 kalem -kol- paz. 

tul tel ınengene: 125 ad. - tel bükeceti: 125 ad .-
~ e çıtı kuıtı çivi v .e . : 3 kalem 
aranroıluk veya boya işlerinde kullanılmak mal· ,, 
ıeıııe: 52 kalem 

~t, Sebze v. •· 
1'oı k 
S şe er: 60 t. 
Kohn: 1.25 t. (temd.) 
Y. Peynir: 15 t 

ulaf. 36 · " 
Saın • t. - kuru ot: 25-36 t. (temd.) 
N an: 1196 2 t 

ohud: 11 4 ' . 
' t. 

A. ,, 89 t 
rpa: 55 . 

t. • saı:ı:ıan• 40 t ,, 87 • . s, t . 
A.. inan: 45 t 

rpa: 14 . 
'f ulaf: 80 t. - kuru ot: 11 t. 
Sıt t . 
lJ ır eti: 80 

n: 240 t. s.2' t . 
S ır eti· 110 
l~ıt er: ,2 t. (şart. 152 kr.) 1

• 53 t. 

b) "'-üza vadalar 
Kata 

d Y ıalvan· ı · b' . 
ala d . ıı 1 ıdon, yün mensucat, boyanmış vı-

5 erı v I _ ) 
•ene lllild · 5 • ma zeme (Bak: müıayede ıatun. 
dereden detle Suadiye Başı koyu civarında ki 

ı:- de 48Q ;ıe kenarlarından kum çıkarma i~i {ıene-
ı:.lektrik .) 

d kablo t ı · · 1500 a ... k . e 1
• k. - demir manşon: 9347 

b •navıçe· 5 t 1 0ı şişe h · · - çu : 1 t. - islcarta ip, be•, 
l' il urda e ' urda kazan ve buhar maleineai v .ı. 

Utla f t}'a 
•brikaıın 

~-ın metruk alit ve edevatı 

kapalı z. 
paı. 

,, 
paı:. 

kapalı 21. 

aç. elcs. 
kapalı z. 
aç. ekı. 

,, 
" 
" 
" kapalı z. 
,, 

,, 
" 

paz. 

49399 50 
102 -

636 50 47 75 
- -

1929 50 - -
5139 58 385 47 
455 - 34 19 

4673 67 350 52 
986 83 74 -

2230 - 168 -

4769 38 357 70 
3129 36 235 -

1072 50 80 44 

2750 - 206 25 
16693 56 1252 -
15324 96 1149 55 

800 - 60 -
57000 - 4100 -

999 - 75 -

3000 - 225 -

2323 20 175 -

8400 - 630 -
le. O 02,S 187 50 

" 
o 01,30 286 65 

" 
o 03 202 50 

le. 0,06-0,22 90 75 

kent. 1 28 32 40 

,, 1 24 13 95 
it. o 04 14 70 

160200 - 1201 50 
6250 - 468 75 
9000 - 675 -

le. o 01,5 1338 -
1254 - 94 50 
9790 - 734 -

le. o o.t,50 393 62 

• o 01,25 42 20 

330 -
1350 -
2610 -

30305 - 2273 -
1192 50 

tonu O 07 12 60 

- - yüzde 15 -

2345 -

Müracaat yeri Gün Saat 

Demirköy Kaymk. 31-8-37 13 
Vaid. U. Müd . Ank. 31-8-37 17 

Mı ili Müdafaa Vekaleti SAK 2-9-37 10 -

" 1-9-37 10 -
Ankara Belediyesi 31-8-37 10 30 
Ask. Fabr. SAK 13-9-37 14 -
Çanakkale Nafıa Müd. 1-9-37 !5 -

,, 31-8 37 15 -
Afyon Nafıa Dir. 2-9-37 ıs -
Acıpayan Yeşil Yuva Şrby. 8-9-37 15 -

Afyon Kor SAK 8-9-37 15 -
.. lıby. 3-9-37 15 -

lnhis. U. Müd. 13 9.37 15 -

Sıh. ve lçt. Muav. Müd. 13-9-37 15 30 
Konya Kolordu SAK 14-9-37 15 
Sıvas Tuğ. Komut. SAK 16-9-37 11 -
lst. PTT Müd. 1-9-37 14 
Bolu Nafıa Müd. 17-9-37 ıs -
lst. Nafıa Müd. 3 .9 37 14 -

İzmir Ziraat Müd. 16-9-37 15 -

H. paşa Liıesi SAK 13-9-37 15 -

Afyo• PTT Müd. 9-9-37 15 -

Aak. Lvz. SAK 11-9-37 11 -
Afyon Kor SAK 31-8-37 15 -

,, 10-9-37 15 -

" 10-9-37 16 -
lst. Zir. Mekt. SAK 13-9-37 14 -

" 
Vakf. Dir. 2-9-37 15 -

" 2-9-37 15 -
.. 2.9.37 15 -

Milli Müdafaa Vekaleti SAK 1-9-37 10 

Sıh. ve İçt. Muav. Vek. Hud . 3-9-37 
ve Sah. Sıh. U. M. 

15 -

Tophane Lvz. SAK 

" 
" Ankara Valiliği 

Çanakkale Mst. Mvk. SAK 

"' ,, 
Afyoa Urby. 

" 
Kor SAK 

.. 
Afyon Veteriner Dir. 

Mu~la Ask. SAK 
Giresun Ask. SAK 

" lzmir Mıt. Mvk. SAK 

Çanak. ,, " 
,, 

Ist. Gümr. Batmüd. 

lıtanbul Belediye1i 

İnhisarlar U. Müd. 

G~b:>:e K:ıymakamlığı 

13-9·37 15 30 
3-9-37 15 30 
3-9-37 15 -

1 ay zarfında 
7-9-37 14 -
l-9-37 16 -
1-9-37 11 -
3-9-37 14 -

13-9-37 ıs -
13-9-37 16 -
3 .9.37 15 -
6-9-37 

16-9-37 16 -
16-9-37 16 -
13-9-37 16 30 
16-9-37 16 -

15-9-37 itibaren 
27-9-37 ye kadar 
13-9-37 1'4 -

31 o -

1·9-37 15 -

) M 

28 Ağustos 1937 

i DAREHAN E: 
Yoğurtcu han, 1 ci k at 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
l<:iareh anemizde görüşül ur 

TeJgr.: İ.t. MÜNAKASA 
T e~ fon : 49442 

Poıta kutuıu N. 1261 

İnşaat- Tamirat-Nafra işleri ve Malzemesi-Harita 

Demirköy Kaymakamlığından: 

Bu yıl kazamızda yapılacak I05 adet kargir tek göç
men evinin talibine ihalesi aşağıda yazılı şartlar içindedir. 

10 adet şehir tipi kargir evin bilumnm malzemei in· 
şaiyesiyle beraber beherinin muhammen bedeli 449 05 
topunun 4490 lira 75 kuruştur. 

95 adet köy tipi kargir evin bilumum malzemesiyle be
raber anahtar teslimi ve beher evin muhammen bedeli 
394 lira 29 kuruş topunun 37 458 lira 75 kuruştur. 

IO adet şehir tipi evin birinin yalnız muhammen işci• 
liği 80 topunun 800 liradır. 

95 köy tipi kargir evin birinin yalnız muhammen ışçı
liği 70 topunun 6650 liradır. 

Yukarıdaki evsaf dahilinde ve muhammen bedellere 
göre 10 adet şehir tipi kagir evle 95 adet köy tipi ka
gir evin bilumum malzemei inşaiyesiyle beraber anahtar 
teslimi suretiyle i°nşası toptan veya grup grup veyahutta 
yalnız işçiliği toptan veya grup grup talibine işçiliği ay
rıca verileceğine göre malzeme kısmının 53 J 3,485 m3 taş 
139380 kerpiç 2100 adet tuğla 502670 adet yerli kire
mit 468,215 m3 mamul kereste 48250 kilo kireç 2625 ki· 
lo çivi 9100 kilo saman 21 O kilo boya 202, IO m3 cam 
259,250 m3 kum Vekiller heyetinin 19.2.935 gün ve 3721 
sayılı kararma dayanarak her gün kazada miıteşekkil ko
misyonda pazarlıkla ihalesi icra edilecektir. 

Plan ve şartnameyi görmek için her gün Kırklareli, 
Edirne, Tekirdağ, lstanbul iskan müdürlüklerine ve ka
zamız iskan memurluğuna müracaatları. 

Umum işçiliğe kapı, pençere imaliyesi de dahildir. 
2490 No.lu kanuna göre pazarlığa iştirak edeceklerin 

yüzde yedi buçuk teminat paralariyle işbu kanun hükmü
ne icap eden vesaik ibraz etmeleri. 

işbu münakasanın müddeti bir hafta olup ihalesi 31 
ağustos 937 tarihine müsadif salı günü saat birde ıcra 
kılınacaktır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

636 lira 50 kuruş keşif bedelli fen ve sanRt kimyaha
nesindeki tamirat pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Pa
zarlığı 2 eylfıl 937 perşembe günü saat 10 dadir. İlk te
minat 47 lira 75 kuruştur. Şartname, ve keşfi M. M. V. 
satınalma komisyonunda görülür. Pazarlığa girecekler te
minatlariyle birlikte pazarlık gün ve saatında M. M. V. 
satınalma komisyonunda bulunmaları. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

İkinci vakıf apartımanın bodrum katında evrak kale -
mi içın bir ambarın keşfi 102 lira mukabilinde pazarlık 
suretiyle müzayedeye konulmuştur. 

Talib olanların 31.8.937 salı günü saat 17 de teminat 
akı;eleriyle birlikte vakıflar umum müdürlüiü inşaat daire· 
sindeki müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

Ankara Belediyesinden: 

Hipodrom karşısında otomobil parkında 850 metre 
tulfınde 1929·50 lira bedel keşifli yontma taş borduru in· 
inşası 31.8.937 salı günü encümende pazarlıkla yaptırıla
cağından isteklilerin o gün saat on buçukta belediye en
cümenine müracaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan: 

Kırıkkalede yaptırılacak inşaat 

Keşif bedeli 5139 lira 56 kuruş olan yukarıda ya~ılı 
inşaat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma komu
yonunca 13 eylfıl 937 pazartesi günü saat 14 de açık_ ~k
ıiltme ile ihale edilecektir. Şartname 26 kuruş mukab~lın· 
de komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat temınat 
olan 385 lira 47 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen ifÜn ve saatte 
komisyona müracaatları. 



Sayfa 2 

Sıvas Tuğ Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Sıvas garnizonunda yaptırılacak altı paviyon~n inşaat~ 
kapalı xarf usulile eksiltmiye knmuştur. .Keşıf bedelı 
15324 lira 96 kuruştur. İlk teminatı 1149 lıra 53 kuruş
tur. İhalesi 16 eylül937 perşembe günü saat 11.45teSı
vas Tuğ komutanlık binasındaki komisyonda yapılacak
tır. Birinci keşif plan ve şartnamesi hergün komisyonda 
görülebilir. İstekliler kanu.n~n ~ ve 3 üncü ~adde~erinde:
ki vesaiki inşaat müteahhıdı mımar veya mühendıs vesı
kalarını veya musaddak suretlerini ve ilk teminat mak
buzlaruu havi teklif mektublarmı kanunun 32 ve 33 üncü 
maddeleri dairesinde ihale saatinden en az oir ıtaat ev
veline kadar Sıvasta Tüııa Satınalma komisyon riyasetine 
vermelidirler. 

Bolu Nafıa Müdürlüğünden : 
Eksiltmiye konulan iş: Bolu Vilayeti merkezinde ye

niden yapılacak hastane binası. 
Keşif bedeli 57000 liradır. 
İstiyenler şartnameleri ve evrakı sa:reyi Bolu Nafıa 

Müdürlüğünden ı lira 85 kuruş mukabilinde alabilirler. 
Eksi tme 17·9 ·937 tarihinin cuma günü saat 15 le Bo· 

luda Hükümet binasında Daimi Encümende Nafıa Veka· 
Jetinin kabulüne talikan bedel layıkı had görüldüğünde 
ihalei evveliyeıi yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliie yapılacaktır. 
Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 4100 lira muvak· 

kat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermE;si lazımdır. 

1 Ticaret Odasında kayidli bulunduğuna dair ve-
sika. 

2 İsteklilerin Nafıa Vekaletinden verilmiş 937 ta · 
tarihli ehliyet vesikasını haiz olmaları. 

Konya Kolordu Satınalma Komisyonundan: 
Konyada Sillede yaptırılacak 6 adet bina k~palı zarf 

usulile eksiltmiye konulmuştur. Şartname ve planları Kon· 
yada Kolordu ve İstanbul, Ankara Levazım amirlikleri 
satınalma komisyonundadır. Her altı binanın toptan keşif 
bedeli 16693 lira 56 kuruştur. İlk teminatı 1252 liradır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 14 9.937 salı günü saat 16 da 
Konyada Kolordu satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

istekliler 14.9.937 salı günü saat 15 c kadar teklif mek
tuplarını Konyada kolordu sahnalma riyasetine göndere· 
cekler ve yahut verecklerdir. Bu saatten sonra gelen 
mektublar kabul edilemeyecektir. Talibler tutarı 16694 
liralık iş yapmış olduklarına dair Nafıa Vekalet=nden ve· 
ya Nafıa müdürlüklerinden vesika göstermeğe mecbur
durlar. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
23.8.937 pazartesi günü saat 15 te aç. eksi]tme suretile 

ihalesi takarrür eden İstanbul Paket gümrügünde yapıla· 
cak 999 lira keşif bedelli sabit ahşap işleri için muayyen 
olan gün ve saatte talip çıkmamış olduğundan 2490 sa
yılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince ihalesi 3.9.9.17 
cuma günü saat 14 te Nafıa müdürlüğü binasında tekrar 
yapılacaktır. 

A - Bu işe ait keşif ve şartnameleri dairesinde görü· 
lecektir. 

B - Muvakkat teminat 75 liradır. 
İstek!ilerin en az bir kalemde 500 liralık bu işe ben· 

zer iş yaptığına dair göstereceği vesika üzerine almış 
olduğu müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarile gelmeri. 

İstanbul P. T· T. Vilayet Müdürlüğünden: 
23-8-937 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere açık ek· 

siltmeye konulan iki benzin tankı ve teferruatı ışı ıçın 
içtima eden komisyona şartnamesi dahilinde talih çıkma
dığından eksiltme 1·9-37 çarşamba günü saat l 4te Bü
yük Postane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Vila· 
yet Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılmak üze 
re 10 gün müddetle temdid edilmiş~ir. Keşif bedeli 800 
lira, muvakkat teminat 60 liradır. isteklilerin mukavele, 
eksiltme, bayındırlık işleri umumi, hususi ve fenni şartna
mt:lerile, proje keşif vesaire evrakı görmek ve muvakkat 
teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde Müdür· 
lük İdari kalemine eksiltme gün ve saatinden bir hafta 
evvel gösterecekleri vesaik üzerine İstanbul Nafıa Mü· 
dürlüğünden en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptıkla
rına dair alacakları fenni ehliyet vesikasile birlikte ek
siltme saatinde komisyona müracaatleri. 

• * • 
M. M. V. binası bahçe musluklarının tamiri. Bak : Mü-

teferrik sütununda M. M. V. ilanına. 

Mensucat-Elbise·f(undura-Çanıaşır v .s. 

• * • 
148 takım elbise ve 85 adet palto alınacaktır. Bak: 

Yüksek Mühendis Mek. Direk. ilanına. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Mobilya, Ev ve Büro eş~ası,Muşamba, Hah v. s. 

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: 

Haydarpaşa lıseai için 150 adet dersane aırası , altı aded seh
palı yazı tahtası ve 4 aded muallim kürsüsü açık eksiltmiye ko-
nulmuştur. . 

Eksiltme 13 eylfıl 1937 pazartesi günü saat 15 te lstanbul Kül
tür direktörlüğü bisıası içinde Liseler muhasebeciliği odasında 

toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 
ilk teminat 175 lira ve mecınuunun tahmin bedeli 2323 lira 2\l 

kuruştur. 

İstekliler ıartname ve resimleri Haydarpaşa Lisesinde görebi
lirler. 

İstekliler bu işe benzer en az 1000 liralik iş yapmıs oldukları
na dair İstanbul Nafıa direktörlüiünden alacakları belge ve cari 
sene Tecim oduı veılkaaile birlikte belli gün ve saatte komis
yona gelmeleri· 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v ~ 

Sıvas Tümen Satınalma Komic;yonundan: 

Sıvastaki birliklerin ihtiyacı olup kapalı zarfla eksilt· 
miye konulmuşken ihale günü talib cıkmıyan 700 bin kı

lo odun bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. Bedeli 
15 750 lira ve ilk teminah 1181 lira 25 kuruştur. İhalesi , 
3 eylül 937 cuma günü saat 16 da Sıvaı Tuğ Komutan
lık binasında komisyonda yapılacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Ankara ırarnizonu birlik ve müeHeıeleri ihtiyacı için kapalı 
zarfla eksiltmeye konulan 300 ton ıömikok kömürüne teklif edilen 
fiyat pahalı ırörüldüğünden bir ay zarfında pazarlıkla ahnncaktır. 

İlk pazarlığa 1 1-9-937 cumarteıi günü saat 11 de levazım amir
liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Kömürün tutarı 8400 lira olup muvakkat teminatı 630 liradır. 

Şartnamesi herırün komiqonda parasız görülebilir. 

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Kilo Beher kilosunun İlk teminatı 

Miktarı Fiati Kuruş Lira 
Motorin 5500 6 
Benzin 4000 22 90.75 

Mektebin mayıı 1938 aonuna kadar ihtiyacı olan yukarda 
vazılı motorin ve banzinin 13.9.1937 pazartesi günü saat 14 te 
açık ekıiltmesi yapılacaktır. Eksiltme İstanbul Kültür direktörlü
ğü binasındaki liıeler muhaaebeciliği nezdinde toplanan komiı
yonda olacaktır . 

İıteklilerin şartnamede yazılı vesikalardan baıka teminat mak-
i bHu ile eksiltm! saatinde komisyona gelmeleri, ilk teminat 

belli günden evvel mektep müdürlüğünden alacakları yazı ile lise· 
ler muhasebesi veznesine yatırmaları ve şartnameyi mezkür mu· 
hasebecilikte görüp öğrenmeleri. 

.... ... . ---
İstanbul Vakıfıar Direktörlüğünden : 

C İ N S İ Miktarı Muhammen 
kental bedeli 

kuruş 

Keailmiş kuru Rumeli meşe ) 

İlk 
teminat 

Lira kuruş 

odunu. Müdiriyet için ) 337,5 128 kentali 32 40 
Kesilmiş gürgen odunu. ) 

İmaret için > 150 ı 24 " 13 95 
Kuru Rumeli meşe kömürü ) 

camiler için ) 4900 kilo 4 kilo 14 70 
Vakıflar Başmüdürlüğü ile şubelerine ve Laleli im•retile cami

lere lüzumu olan yukarıda cins ve miktarları yazılı odun ve kömür 
ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. Pazl:lrhğı 2-9 937 tarihine 
musadif perşembe günü saat on beşte Komiıyonda y~pılacaktır. 
Şartnameleri hergün Levazım Kaleminde görülebilir. I..teklilerin 
pazarlık günü pey akçelerile birlikte gelmeleri. 

• 
* * 

50 ton kok kömurü alınacaktır . Bak: erzak sütununde Liseler 
Alım Satım Komisyonu ilanına. 

* • * . 
300 ton kok kömürü alınacaktır. Bak: Ist. Vakıflar Dir. ilanma. 

Müteferrik 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
Aşağıda yazılı malzeme ve tamirat işlerinin eksiltmesi 

ayrı ayrı pazarlıkla yapılacaktır. 
Pazarlıkları 1 eyliıl 37 çarşamba günü saat lOdadır. 

Pazarlığa gireceklerin muayyen gün ve saatte M. M. V. 
satınalma komisyonunda bulunmaları. 

M. M. V. binası bahçe musluklarının tamiri, 
Tutkal, çivi, tahta, cam ve sair sekiz kalem malzeme, 
1 25 adet kollu tel çiti kazığı çivi ve saire. 

Sıhhat ve İçtimai muavenet vekaleti hudud ve 

Sahiller sıhhat umum müdürlüğündeu: 
Marangozluk veya boya iflerind~ kullanılacak elli iki 

parca karışık eşya pazarlıkla satınalınacaktır. Pazarlık 3 
eylül 37 cuma günü saat 15 de umum müdürlükteki ko
misyonda yapılacaktır. 

İstekli!erin o gün gelmeleri ve satın alınacak e~ya 
listesini ayniyat şubesinden istemeleri ilan olunur • 

• * • 
24 adet ıiyah elmas deıtere alınacaktır. Bak: Yüksek Mühen· 

diı Mekt. Direk. ilanına. 

28 Ağustos 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Giresun Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Giresun garnizonunun ihtiyacı olan 240 bin kilo un 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Muvakkat 
teminat mıktarı 26 t O lira olup ihale tarihi 16.9.937 per· 
şembe günü saat 16 da yapılacaktır. İsteklilerin ihale saa· 
tinden bir saat evvel teminat akçelerini havi banka mek· 
tubu veya maliye makbuzunu komisyona vermelerini ve 
vaktinde komisyona gelmeleri. 

İzmir Müstahkem Mevk. Satınalma Komisyonundan : 

İzmir müstahkem mevki merkez kıtaatı ihtiyacı için 
kapalı zarfla eksiltmede bulunan 1 I0,~00 kilo sığır eti 
13.9.937 pazartesi günü saat 16.30 da Kışlada Satınalmn 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 152 kuruş muka· 
bilinde tedarik edilebilir. Arzu edenler komisyonunda 
görebilirler. Muhammen bedeli 30305 lira olup ilk temi· 
nat 2273 l'radır. 

Ç'inakkale Müstahkem Mevki Satmalma komisyonundan 

Geliboluda birliklerin ıhtiyacı olan 53 bin kilo sığır 
etinin kapalı zarflarda fiat gali görüldüğünden yeniden 
ilana lüzum görulmüştür. İhale günü 4 eylül 37 cumar· 
teı;i saat 12dedir. Muvakkat teminat mıktarı 1192 lira 
50 kuruştır. 

Giresun Ask. Satınalma komisyonundan 
Gireson garnizonu ihtiyacı olan 80 bin kilo sığır eti 

kapalı zarf usulite münaakasnya konulmuştır. Muvakkat 
teminat mıktan 1350 lira olup ihale t arihi 16-9 37 per• 
şembe günü saat 16 da yapılacaktır. 

Liseler Alım Satım Komiıyonundan 

Erzakın Miktarı 

kilo 
Beherinin tah· İlk teminatı 

cinsi min bedeli Lira Kr. 
Kuruş S. 

Beyaz peynir 15:.K)O 36 767 55 
Kaşar peyniri 9200 55 
İhalt!si JS-9-937 carşamba günü saat 14 te kapalı zarf usulile yapılıtC• 
~evtinyağı 12500 65 . 609 38 ~ 
ihalesi 15·9-937 çarşamba aaat 14, 15 te kapalı zarf u ulıle yapılac• 
Kok kömürü 50 Ton 1950 73 13 ~ 
ihalesi 15.9.937 çarşamba günü saat 14,30 da Açık usulile ynpılac• 
Sabun 9200 Kilo 40 276 
İhalesi 15-9-937 çarşamba günü saat 15 te Açık usulile yapılnca1' 
Kavun 17000 n 5 50 
Karpuz 16500 ,, 5 
Üzüm Çavut 9000 ,, 22 381 75 
Üziim Yapıncak 9000 " 15 • 
İhaleıi · 5.9.937 çarşamba saat 15,30 da kapalı zarf usulile yapıfac' 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin mayıs 938 sonuna kad• 
ihtiyacları olan yukarıda miktar, muhammen bedeli, ilk teıniıı;, 
eksiltme gün ve saatlnrı hizalarında yazılı yi} ecek ve yakaca1' 
aşağıda gösterilen şekilde eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme İıtanbul Kültür Direktörlüğü bi nası içinde toplsll 
Komisyonda yapılacaktır. f 

İsteklilerin şartnamelerdeki yazılı kanuni ve ikalardnn b11 ~ 
Ticaret Odasının yeni yıl vesika ve teminat makbuzlarile biri•,-' 
belli saatte eksiltmelere gelmeleri ve kapalı zarflarında eksilt / 
den bir aaat evvel Komi yon BaıJkanlığına tediyeleri ve şarto• 
leri görmek üzere Komisyon Sekreterliğine müracaatları. 

Vize Ask. Satınalma Komisyonundan: 

Alpullu allayının 6800 kilo yulafı 35,000 kilo saın811 

İhalesi açık eksiltme ile Vizede yapılacaktır. ( 
Yulafm muhammen bedeli 2760, samanın 350 lirııd• 
Yulafın ilk temina ' ı 270, samanın 27 liradır. 

İkisinin ihalesi de 1 eylül 37 çarşamba giinü saat 
dadır. --

. d' İstanbul Leva1.1m Amirliği Satmalma komısyonuJJ 

İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müeS~e 
için altmış ton toz şeker 13·9 37 pazartesi günü sıııt t 
beş otuzda Tophanede İstanbul levazım amirliği ,,, ~ 
ına komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla' 
Tahmin bAdeli 16020 liradır. İlk teminatı bin iki yiit 
lira elli kuruştur. Şartname ve numunesi komisyondl 
rülebilir. oe 

• idareleri istanbul leva2ım amirliğine bağh ııı 
• • • • cJe 

sat için 125 ton soğanın kapalı zarfta eksıltmesın.. ;f 
rilen fiat pahalı görüldüğünden 3.9.37 cuma günUıcof 
15,30 da Tophanede Levazım amirliği satına1ma . 
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tabınırı 5 
deli 6250 lir.adır. İlk teminatı 468 lira 75 kt ruştur· 
namesi komisyo~da görülebilir. rıs 

• * * İdareleri lstanbul levazım amirliğine bağlı ·ıtıtı 
sat için 15 ton kaşar peynirinin kapalı zarfla ekd' 1 
ne talip çıkmadığından 3.9.37 cuma günü saat 15 ep' 
hanede Levazım amirliği satınalma komisyonunc.a ti'' 
tıkla eksiltmesi yepılacaktır. Tahmin bedeli g bıP ol' 
Teminatı 675 liradır. Şartnamesi komisyonda g6r 

.. 



28 Ağuatoa 1937 

Ankara Valiliğinden: 
Vilayet aygır dtposu hayvanatınm senelik ia~e ihtiya· 

cı olan 36.000 kilo yulaf ile 25000 ila 36~ kılo kuru 
ot açık eksiltmeye konularak talibi çıkmadı~ından 12-8 37 
t "h" d ·t·b b" ay mu·· ddetle pazarlıga konulmuş-
arı ın en ı ı aren ır l ~ 

· · ·· k ve pazar ıga tur. Talib olanlarıo şartoamesını ırorme . . A 

· · · rşembe günlerı vılayet gırışmek üzere her pazartesı ve pe . A 

MÜNAKASA GAZETESl 

Beş sene müddetle Suadiyede başı büyük köyü civarın· 
daki dereden ve kenarlarından kum çıkarma işi açık ar• 
tırmaya konulmuştur. Buradan senede en az 480 ton kum 
çıkarılacaktır. Bir ton kuma asgari 1 kuruş bedel tahmin 

Sayfa 3 

j İnhisa lar U. Müdür öğünde;} 
1 - Cibali Fabrikasının mamul tütün 

varlarına şartnamesi mucibince pazarlıkla 
yaptırılacaktır. 

ambarları du
ahşap lambri 

d · A •• • d at 15 30 da müracaatları ılan olu· 
aımı encumenın e sa , 

ı edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
~~;u;;r~. '!"!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!"!~~--~~~~~~~~!!'!'!'!!!!!!!!! 1 İstekliler 12 lira 60 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektubiJe beraber 13-9-937 pazartesi günü saat l 4 de 

il - Pazarlık, l 3-IX-937 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube

sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
111 - Keşif bedeli 1072,50 lira, muvakkat teminat 

80.44 liradır. 

b) Ü Z A V E O E L E R Daimi Encümende bulunmalı~ırlar. (B) (5670) 889 iV - Şartnameler paraıız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lstanbul Gümrüğü Baş Müdürlüğünden. . . 
İhale ünü : 15-9-937, mezat kaimesi 4058, kilosu 24~: d~gerı 

- g kalay galvanıılı bıdon 
57a lira 56 kuruş markasız, numarasız. . 
(b t k ) I

.h 
1
• _ u·· . 17_9.937 mezat knimesi 3657, aaf kılosu 

oş ene e . a e gun • • . _ 
101 5 f k .l •u 127 de.ır.eri l 141 lıra 50 kuruş, K. M. mııır 

, gayrı sa ı o.. • 5 b "ki f 300 den 
kalı, 17077 No. hı bir sandık metre mura~ ~1 • 

1

51 e 1 

400 grama kadar safi yün mensucat. İhale gunu ' 20·9 937, ime;;~ 
k . . 126'2 17 k· ı 570 gram 1. F. C. markalı, 22229 sayı ı, 
aımesı ''• ı o ' . - - 22 9 937 

lira 73 kuruş değerinde dolu sinema filimi. ihale gun~ :465g -k.l ' 

mezat kaimesi 1208, saf 3757 kilo 500 g~~~47 ~?~o~~u 261 a~:~ 
1740 lira değerinde F. A. H. markalı, . 
Akimülatör. İhale günü : 24·9-937, mezat ka~~es\ 6236~~ 1:

11~~~ 
212 değeri 3591 lira 40 kuruş M. A. M. mar a 1

' _ • ' t 
, 201 d 300 m kadar yun mensuca . sandık metre murabbaı en gra . · 624 

ihale ünü : 27-9 9.i7, mezat kaimesi 236, kı.lo.su 144, değerı 
1. 86g k A p markalı 224 225 No. lu, ıkı aandık dabatlan· 
ıra uruş, · · ' ' 'b" k .d 1 d . 1_ l549 sayılı kanun mucı ınce yu a· 
mış boyanmıf vı a a erı. - ve saat 14 de 2490 sayılı 
rıdaki eşya başlarında yazılı gunlerde d" dd . d k" 
kanun hükümleri dairesinde ve Sirkecide Reşa ıye ca esı~ e. ı 

_ _ 
1 

d k arttırma ile satılacağı, 2· İsteklılerın 
gumrulc satış sa onun a açı k 

- d 7 r.: k l . ·ı go··sterir makbuzlarile beraber anunun yuz e o pey a çe erın · 3 p · 
. , . . k d komisyona müracaat etmelerı, - eşın 

tayın ettrğı zamana a ar . ld ki 
1 · · terden erbabı tıcaretlen o u arına 

para ile mal alma< ıstemıyen . ·ı ı 
dair mali enin unvan tezkeresi alınacağı. 4- Peşın p~ra ı ~ m~ 
almak istryenlu o malın değerini yatırdıktan. ~aşka ıhaleyı mu· 
teakip ihale bedelini derhal vereceği ve bu gıbılerde29n undvand tez-

5 H "h ı "'ünü ve aym n a n•ar keresi aranılamıyacağı, • er ı a e a 
· · ile p•zarlıkla aynı saatte ve 
ılanlarında yazılı eşyanın pefın para 
ayrıca satılacağı ilan olunur. (M) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğün~en_: _ . 
1500 kilo Elektrik kablo teli Cibalı Tutun fabrıkaaında 

1 aded Kayık, bir çift kürek ve 

bir tentesile 
9347 aded Demir manşon 
5000 kilo Yamalık kaneviçe 
ıooo ,, Çul 
35()() ,, İskarta ip 
2000 ,, ,, Kınnap 
5000 ,, ,, Kaneviçe 
1000 n ,, Çuval 
ıooo " ,, Çul 
3000 ,, ,, Kınnap 

200 ,, ,, Marka bezi 
10000 aded Boş şişe muhtelif hacimda 

12 parça Hurda eşya 

60 " " " 

Maa teferrüat bir aded hurda buhar ma· 
kinesile bir aded hurda buhar kazanı. 

" " " 
Paşabahçe fabrikasında 

Ahırkapı deposunda 
,, " 
" 

,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, r 

" 
,, 

,, ,, 
" " Patabahçe fabrikasında 

Cibali fabrikasında 
Kabataş Levazım am

barında 
Patabahçe fabrikasında 

Cinsi ve miktarı yukarıda yazılı 11karta ve hurda malzeme 10 
eylul 937 tarihine raslıyan cuma günü saat 10 da pazarlıkla ıa
tılacaktır. 

isteklilerin malları görmek için her gün hizalarında gösterilen 
nıahallere ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 
on beş teminat paraiarile birlikte Kabataşta İnhiaarlar Levazım 
ve rnubayant şubeai müdürlü&"ündeki sabş komiayonuna gelmeleri 
ilan olunur. 

Gebze Kaymakamlığından : 
1 - Vergi borcundan ötürü haczedilmiş olan Tuzlada Çayır· 

ova rnevkinide kain Petoti namile maruf tuğla fabrikasının met
ruk alat ve edevatı snbiteııi açık arthrmıya kon.ulmuştur. 

2 - Arttırmaya i1'tirak edecek istekliler borc mıktarı olan 
2345 liranın yüzde yedi buçuğu niıbetinde muvakkat teminat 
lllakbuzu veya mektubu ibraz ettikten sonra arttırmaya iştirak 
edecekte d" r ır. 

3 - Arttırma müddeti 21 gUn olup 1 Eylül 937 tarihine te· 
~•dG.f eden çartamba günü aaat 15 t~ Tuzlada fabrika binasında 
ı ornısyonu mahsusu huzurunda açık arttırma suretile ihale edi· 
ecektir. 

11 ~ 4 - Arttırmaya iştirak edecekler nihayet 31 8.937 salı gü· 
.~ne kadar Gebze IAubasebei Husuaiyeaine müracaatle teminat 
n Çelerini yatırmış veya banka mektublarını göndermiş buluna· 
ac;klardır. Teminat mektubları ihale günü dahi kabul edilir. 

bed 
1
:- ihaleyi müteakıb aatılan alıit ve edevatı f nniyenin ihale 

ra e 
1 

defaten makbuz mukabilinde teslimi vezne edildikten ıon· 
da 

11i~tılan eşya teslim edilecektir. İhaleyi müteakıb 3 srün zarfın · 
ınekt a~e bedeli tediye ebilınediği takdirde teminat akçeai veya 

6 u u Nuhuebei Hususiye namına irad kaydedilir. 
•idd - Teslim ve teaellüme aid bilumum masarif mütteriye 

ır. 

Ge~ - Talihlerin daha fazla izahat almak istedikleri takdirde 
ıe Muhaaebei HuıuaiyHine müracaatleri. 

c·b . İnhisarlar Umum Müdürlügünden: 
iay 

1 ~lı fabrikasında şimdiye kadar biriken ve mayıs 38 
tUtu:sıne kadar birikecek olan ve 100 ton tahmin olunan 
Pazar}t~zu 3.g.37 tarihine raslıyan cuma günü saat 11 do 

1 
1 la satılacaktır 

at kl"l • 
1 k e ı erin !llart . . .. k . . h Ü 
ı i in . T namesını gorme ıçın er ı n ve pazar· 
Para~ile t~~·~ olunan gün ve saatte yüzde 15 teminat 
Mu··d·· 

1 
ırhkte Kabataşta Levazım ve Mubaayat Şubesi 

Ur Üvij d • 
g n ekı ıatış komisyonuna gelmeleri. 

• • 
Senelik 

muhammen kirası 
Yeni halde kiralık 45 numaralı 

yazıhane (Üç sene) 
Yeni halde kiralık 61 

lokanta (iki sene) " 

240 Lira 

480 " 

ilk 
teminatı 

· 54 Lira 

72 " 
Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan 

mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek üzre açık artırmaya 
konulmuş isede belli ihale gününde giren bulunmadığın
dan pazarlığa çevrilmiştir. Şartnameleri Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 7.9.937 salı gü· 
nü saat ı 4 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (567 l) 890 

V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (5644) 886 t -4 

--=== MUHTİRA 
-·-

P11zar 29-8-937 

Bolu-Demirci yolunun nra11nda menfez ve fOse insaatı tManisa 
Val.) No 428 

Menemen-Muradiye yolunun arasında şose inşaatı (İzmir Vıl.) No429 

Pazartesi 30-8-1937 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
1 

Maliye Vek. mahzeni tamiri (Maliye Vek.) No 433 
Petrol (D.D. yol.) No 433 

--------------------------' Sığır eti ve sade yağı (Elaziz Tüm.) No 435 
Muham. bedeli İlk teminat 

Cinsi Mikdarı 

Ton 
Kok kömürü 300 

Lira Kuruş 
Tonu 

Lira kuruş ihale günü 

17 75 399 37,5 6·9 937 pazar· 
tesi saat l 5de 

Gureba hastahanesine luzumu olan yukarda cins ve mikdarı 
yazılı kömür kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş~ur. ihalesi 
yukarda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü binasında 
toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartname i her gün Levazım 
kaleminde görülebılir. istekliler teklif mektuplarını 2490 sayılı 
kanunun tarifatı veçhile hazırladıktan sonra ihale saatinden bir 
aaat evvel komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. Posta ile gönderilecek t;klif mektupları yine: ihale sa
atinden bir aaat ~vvcl komisyona gelmiş bulunmaları meşruttur. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (5390) 852 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden: 
Eksiltmeye 
konan eş- Miktarı Tahmini Pey ak- Eksiltme gün ve Şekli 
yanın cinsi Fi atı çesi tarihi aaati 

Elbise 148 takım 2439 k. 271 L. 17-9-937 14 cuma Açık 
Palto 85 adet 1893 ,, 121 " 17-9-937 15 cuma 

" Siyah elmas 
Destere 24 n 2800 ,, 51 n 20·9·937 14 pazartesi ,, 

Mektebimizin muhtelif ihtiyacından olan yukarıda cins, mik· 
tar, muhammen bedel ve ilk teminatları yazılı üç kalem eşya a· 
çık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeleri hizal rında gösterilen 
gün, tarih ve saatlerde yapılacaktır. Şartnameleri görmek i te
yenlerin hergün ve eksiltmeye girmek isteyenlerin belli gün ve 
saatte Gümüşsuyundaki mektep binaaı dahilinde müteşekkil Ko· 
misyona müracaatları ilin olunur. (5622) 881 1-4 

1 ô~;iiOemiryolları işletme Umum Müdürlüğünden 
Muhammen bedeli ( 16000) lira olan Vagon, Lokomotif ve aair 

muhtelif Kriko ve V ,.renler 
8-10-937 cuma günü saat 15,3 da kapalı zarf usulü ile An

karada idare bina11nda utın alınacaktır. 
Bu ite girmek isteyenlerin (1200) liralık muvakkat teminat 

ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün ı 
ve 3297 veya 1-7-937 gün 3645 No. lı nushasında intişar etmiş 
olan · talimatname dairesinde alınmış veıı"ka ve tekliflerini aynı 
gün uat 14,30-a kadar Komisyon Reialiğıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşa Tesellüm ve aevk Şefliğinden datıtılmaktadır. 

"' • ıt 

5527 S66 3-4 

Muhammen bedeli 46400 lira olan 800 ton katran yağı 1-10·937 
cuma günü saat 15 de kapalızarf usulü ile Ankarada Nafıa Veka

leti binasında aatın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin 3480 lirulık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vealkaları ve Nafıa müteahhitlik vesikasını 
ve tekliflerini aynı rün saat 14 e kadar Devlet Dcmiryolları Mal· 
zeme daireaindeki Morkeı komiayonu Reisliğine vermeleri 

lazımdır. 
Şartnameler 232 kurut• Ankara ve Haydarpı.şa veznelerinde 

satılmaktadır. (5257) 834 4 4 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top· 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ" nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfa atınız İciibt hemen abone kay· 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

~-------------------------~ \ imtiyaz sahibi ve yazı itleri Baııldığı yer: ARTUN Baaıme-vı 
ı Direktörü: lımail Girit Galat Billur ıol.cak No. 10 

1 
• Yağ fıçısı (Ask. Fabr.) No 435 
Koyun eti ve sadeyağ (Elaziz Tüm.) No 436 
* Otomobil ve yedek parçaları (Ank. Val ) No 437 
İzmir·Menemen·Bergama yolunun şose tamiri lİzmir Viı.) No 439 
Patates (Kırklareli Tümeni) No 439 
Kuru ot (İzmir Mat. Mvk.) No 441 
Sığır eti (Burnavn Tümeni) No 443 
Sıra, soba ve boru (Sivas Kült. Dir.) No 444 
* Hurda kamyon (Deniz Lvz.) No 445 
Hall(evi inşası (Şarkikaraağai Halkevi Bşk) No 445 

Salı 31 8-1937 

Metal, kalay. antimuan (O D. yollıırı) No 403 
Binek havyanı (Eskişehir Ask . SAK) No 413 
Timar fırçası (Jndr. G . Komut.) No 429 
Un ( Sıvas Tümeni) No 431 
Deniz nakil vaaıtaları icin e~ya (lc;t. Lim. Sah. Sıh . ) No 431 
Hangar inşaatı (MMV) .\! 432 
Gres yağı (DO. yol.) •\'; 432 
"' Kereste makinesi ve lokomobil (lıt. Gümr.) No 432 
Eşya nakliyatı (Sıvaa İnh .• ~üd.) .,! 432 
Terlik (Tophane Lvz.) .\ ! 434 
Patates (Tekirdağ Tüm.) ,,! 434 
Bcton:ırme 2 köprü inşa ı (Nafıa Vek.) .'\"! 433 
Tayyare hangarının demir kapıları inş:ısı(Havayol. Dvl. lşlt. ld .).~! 433 
Sadeyağı ve pirinç (Samsun Tüm.) .1\! 433 
Sığır eti (Polatlı Ask. SAK) X! 433 
Evrakı matbua (fst. Den. Tic. Müd.) .,! 433 
Sadeyağı (Tophane Lvz) .\! 433 
Elbise, palto ve kasket (Müzeler Art. ve Eks . K.) • : 435 
Buğ-day ög-iitülmesi (Ank. Lvz. ) ~2 435 
Soba: 80 ad. (Edirne Vil.) J( 435 
Ekmek pişirilmesi (Elaziz Tüm.) .:\! 435 
H. paşa lisesi tıımiri (H. paşa Lisesi SAK) .\! 435 
Ayak yolu inşası (Doğanhisar Şarby.) ~\! 436 
Yulaf (Çorlu Kor) .\! 436 
Pııvyon tamıri (Çorlu Kor) 1'! 437 
Bı let (Ank. Bcled.) .\ : 437 
Elb ıse, kasket ve palto (Ank . ôeled.) No 437 
Madeni malzeme (Ank . Beled.) No 437 
Ekmek (lzmir Mst. Mvk.) ~o 437 
• Kullanılmış otomobil (D.D. yol.) No 437 
Göçmen evleri inşaatı (Sıvas Isk . Müd.) No 439 
Sömikok kömürü ve çam odunu (Sıvas Erk. Lis.) No 439 
Er.:ak: 25 kalem (Sıva5 Erk. Lisesi) No 439 
Duvar inşaatı (lst. Tel. Dir .) No 440 
Eşya nakliyatı ll:ı:mir Mst. Mvlt.) No 440 
Çalı süpürgesi (D.D. yol.) No 443 
Spor salonu inşası (Elaziz Halk. Başk.) No 443 
Sı~ır eti (lzmir Mst. Mvk.) No 443 
Yoğurt ve süt (lzmir Mst. Mvk.) No 443 
To rna makinesi ( ,, Sıh . ve lçt. Muav. M.) No 445 
A ntrepo inşası {lst. Lim. işit. ld.) No 445 
• Traktör makinesi (Sinob Vil.) No 445 
Umumi abdeathane inşası (Ank. Bel.) No 446 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hıtmiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını göshrir 

(Suite de la 4eme page) 

Constr. mur (Otr. lcleph . lstanbul) No 440 
Transport de marchandises (Com. Ach. Mil. lzmir) No 440 
Balais (Ch. de Fer Etat) No 443 
Conatr . d' uıı salon pour sport (Pres d. Maison Peuple Elaziz) N. 443 
Viande de bocui yoghourt et lait (Com Ach. Milit. lzmir) No 445 
Tour (Min . Hyg. Assiat. Soc. lzmir) No 445 
Conatr. entrcpôt (Exploit. Port lst.) No 445 

ot vespasicnne (Mun. Ankara} No 446 

• Lcs aaterisques indiquent une vente par voie de surcnchere. 

N. B.- Lea Nos indiqucs en regard dca ıırticles ıont ccux du 
journal dana lequel l'avia a paru. 
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•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

MOIS Ptn. 450 

,, " 850 
MUNA AS 

12 
" 

,, 1500 

Etranger : ı2 aoi• Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite a'adreHer 

a l' Admini.tration 

GAZETESİ 

Jouroal Quotid·ien des Adjudicatioıu 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Ohjet de l' adjudication 

Mode Prix 
d'adjudieat . catimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudieation et du 
Cahier des Chargea 

Jours 

':onstruction- Reparation- Tra v . Publics-Materiel de Construction -Cartographie 
0

!eparation au port Bozdja Ada Publique 4SS - 34 19 Dir. 'I'rav. Publics Tchanakkale 1-9-37 
31-8-37 
13 9-37 
2-9-37 
1-9-37 

31 8-37 

' ,, au bitiment de gendarmerie iı. Bayramitch ,, 4673 67 3SO S2 ,, 
:onstr. a faire a Kirikkale (eah. eh. P. 26) ,, S .ı 39 S6 38S 47 Com. Aeh. D. G Fab. Mılitaires Ank. 
!epar. au laboratoire des Arts Gre a gre 636 SO 47 7S Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ankara 

,, robinets du jardin du Minist. Def. Nat. ,, ,, 
:onstr. bordure en pierres "Youtan,, preı le pare ,, 1929 SO Municipalite Ankara 

d'autos. 

1
:onstr. maisons pour immi2'res : 170 p. 

,, un depôt pour dosııier au 2eme Vakoufı Han 
teparation au muiee .sanitaire latan bul 

·:onstruction d 6 bitiments a Konia 
=" de 6 pavillons a Sivas 
t1 d'un bôpital a Bolou (cah. eh. L. 2,8S). 

aatallation de deux tankı pour benzine au jardin 
de la gnnde poste {aj .). 

~ravaux de menuiaerie au bitiment de la douane 
de paquet (aj.) . 

. ~xtraction et transport de pierre• brutes nceeısaire 
pour la oonstruetion de la route Afion-Gazligeul 

:onJ.des placards en boi• auxdepôts de:tabacı aDjibali 
>resentation du plan de la ville Adj;payan 

1 
:::onstr. de deux depôts 
~ep. au musee du Vılayet 

" 
" Publique 

Pli each 
,, 

" Publique 

n 

.. 
Gre a ve 

Pli eaeh 
Publique 

,, 

49399 so 
102 -

27SO 
16693 S6 
1S324 96 
57000 -

800 

999 -

3129 36 

1072 so 
2230 -
4769 38 
. 986 83 

206 2S 
ı2S2 -
1149 S3 
4100 -

60 -

7S -

23S -

80 44 
168 -
3S7 70 
74 -

Maire Dcmirkeuy 31-8 ·37 
Dir. General Vakoufs Ankar a 31-8-37 
Minist. Hyg. A11ist. Soe. Djaghaloghlou 13-9-37 
Com. Ach. Corps Armce Konia 14-9-37 
Com. Ach . Brigade S;vas 16-9-37 
Dir. Travaux Publics Bolou 17-9-37 
Dir. P .T.T. lstanbul 1-9-37 

Direetion Travaux Publics lst. 

Vilayet Afioo 

Com. Aeh. F.eon. M ,nop. K.taehe 
Munieipalite Adjipayan 
Com. Aeh. Corps Armce Af ion 
Oir . Travaux Publicı Afion 

3-9-37 

3.9.37 

13-9-37 
8-9-37 
8 ·9-37 
2-9-37 

Pf'oduita Chiuıilfuoe et Pba.rıaaa~ues · lnıtrum61lts Saıaitaires-Feurniture pour. H6pitaux • 

iavon noir : 10 t . Publique 3000 - 22S - Dir. Agrieole lzmir 

Tranıport- Chaıyement - Decbargement 

16·9-37 

f ransport de poste 

Ameublement pour Habitation et Bureaux--Tapisserie ete. 

13ancs : lSO p.- Tableaux noirs avec chevalets : 6 Puhlique 2323 20 
p .· Pupitres : 4 p . 

Combustible - Carburant- Huiles 

iemi eoke : 300 t. (aj.). 
, \fotorine : S, 5 t. Benzine : 4 t. 
ao·s : 337.5 quint. - Bois eoupe: 150 quint.· Char-

bon de boi• : 4,9 t. 
Boi• : 100 t. 
:harbon lignite : 294 t . 
Houille : 90 t . 

Diven 

Materiel pour travaux de menuiserie ou eoloriag~: 
52 lots 

Colle, clous, eharpente, vit e ete. : 8 lots- Clous
ı Fil metallique ete. : 3 lots ete . 

Provisions 

Pois ehiehes : 11,4 tonnea 

" : 89 ti 

1Paille : 1196,2 tonnes 
Sucre : 60 tonnes 
Oiıroons : 125 tonnes (aj .). 
Fromage "Kacher,, : lS t. (aj.). 

1 Beurre frais (Amanla) : 7300 k. 
,. (Tehoroum): 7,S tonnes 
,, : 6 tonnea 

Foin : 6,8 tonnes 
Paille : 3S n 
Foin ; ı04 tonnes (aj.) . 
Savon (Amusia) : S tonnes 

,, (Tehoroum) : S t1 

,. (Merzifon) : 4,S ,, 
Foin : 36 t - Foin •ee : 2S-36 t . (aj.). 
Viande de boeuf : 80 t. 
Farine : 240 t. 
Viande de boeuf : 110,2 t. (eah. eh. P. ıS2) 

" 53 t. 
Foin : 43 t . 
Viande de boeuf : 80 t. 
Farine : 3SO t. 
Fromaie blane : ıS,9 t .- ld . "kacher,, : 9,2 t. 
Huile d'olivetı : 12,5 t . 

Melon• : 17 t.- Pastequea : 16,S · Raisins : 18 t . 

B) Adjudications a la sureutbere 
Articles hora d'uuge tels que : Croeheta, manehe 

a lio ete. 
Tabaca en poudre : ıoo tonnes 
Concession extraction de sable iı. Suadiye pendant 

S ans (480 t. par an). 
Articles hor• d'usaıe tels que : Cable eleetrique : 

1500 k .• Ficelle, canevas. machine et chaudron 
a vapeur, bouteilles ete. 

Ace4'sıoire• et machine d'uoe fabrique de briques 

Gre a rre 8400 -
Pu ~ lique 
Gre a gre 

Publique 

Gre a gr ~ 

ti 

Publique 
Pli eaeh 

" 
n 

Grc iı. gre 
,, 

Pli cadı 

ti 

" Publique 

ti 

n 

n 

,, 
Gre a gre 
Pli eaeh 

n 

" ,, 
" ,, 
,, 
n 

,, 
ti 

Gre a gre 

Gre a g-re 

12S'4 -
97,0 -

le k. 0,01,S 
16020 -

6250 -
9000 -
71S4 -
73SO -
5850 -
2760 -
350 

5980 -
2200 -
2200 -
1968 7S 

3030S -

17200 -
20000 -
42000 -

le k. 0)6S 

299 9S 

la t . 0 ,07 

23 .. 5 -

175 

630 
90 7S 
61 os 

187 so 
286 65 
202 so 

94 so 
734 -

1338 -
1201 so 

468 7S 
675 -
537 -
SS2 
439 -
270 -
27 -

448 -
16S -
16S -
148 -

135 -
2610 
2473 -
1192 so 
1290 -
lSOO -
31SO -

767 5S 
609 38 
381 7S 

so so 

12 60 

15 o,o 

Oir. P. T . T . Afion 

Com. Acb. Lyeee Haydarpaeha 

Cam. Aeb. lntendanee Ankara 
Com. Ach. Eeole Agricole lst. 
Oir . Vakoufs l•tan bul 

Com. Ach. Corps Armee Afion 
,, 
,, 

9-9-37 

13-9-37 

11-9-37 
13-9-37 
2-9-37 

31-8-37 
10-9-37 
10-9-37 

Dir. G en. Minist. Hyg. Assist Soc. Arık. 3-9 37 

Com. Aclı . Min. Def. Nat. Ank. 

Com. Aeb. Militaire Tehanakkale 

n 
,, 
ti 

" ,, 
n 
,, 
,, 
ti 

ti 

ti 

,, 
n 

Tophane 

" 
" 

Samsoun 
,, 
,, 

Vize 

lzmir 
Samsoun 

" 
,, ti 

Vilayet Ankara 
Com. Aeh. Militaire Guereson 

,, 
Com. Acb. Milit. lzmir 
Com. Aeh . Milit. Tchanakkale 
Com. Ach. Militaire Bergama 

n 

Com. Ach. Corps Armee Balikeser 
Co.n. Ach . Lycees lstanbul 

,, 

" 

Vilayet Samsourı 

1-9·37 

1-9-37 
1-9-37 
7-9-37 

13-9-37 
3-9-37 
3-9-37 
6-9-37 
6 9.37 
7-9-37 
1-9-37 
1-9-37 
2-9-37 
7-9-37 
8-9-37 
8-9-37 

Dans 
16-9-37 
ı6-9-37 

13-9-37 
16·9-37 
22-9-37 
22-9-37 
13-9-37 
lS-9-37 
lS-9-37 
15-9-37 

6-9-37 

Com. Acl1. Econom. Monopolea K.taehe 3-9-37 

i3-9-37 
{ 

Com. Perm. Munieipalite lst. 
Dir. Eeonomat ,, ,, 

Com. Ach. Econom. Monop . K.tache ı0-9-37 

Maire Guobze 1-9-37 

Heure 

ıs -
15 -
14 -
10 -
10 -
10 30 

13 -
17 -
ıs JO 
lS 
11 
15 
14 

14 

lS -

15 -
ıs -
15 -
ıs -

15 

lS ·-

ıs -

11 
14 
ıs 

ıs 

ıs -
ı7 -

ıs 

10 

ı6 

ı6 

14 -
ıs 30 
ıs 30 
lS -
10 
ıs 30 
10 -
16 -
16 -
16 30 
ıs 

9 -
lS -

un moıı 
16 -
16 -
16 30 
16 
16 -
17 -
ıs 30 
14 -
14 ıs 
ıs 30 

ı6 -

11 -
14 -

10 -

ıs -
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ADMINISTRK• ıür~ 

Y oghourtchou (fan 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
lıtanbul - MÜNAKASA 

Avis fficiels 
Du Ministere des Travaux 

Publics 
La foumiture de 4000 tonnes de creosote, d'un prıx 

estimatif de 232,000 Ltqs. est mise en adjudication sous 
pıi cachete par la Commission d 'Enchercs du material 
du Mini.atere des Travaux Publics iı Ankara, le vendredi, 
1 er Octobre 937, a 15 heures. 

Les cahiers de charges et les autres documents y af
fer~nts peuvent etre obtenus de la Direction du materiel 
du dit ministere, moyennant l 160 piastres. 

Le contionnement provisoir est de 12850 Ltqs. 
Les interresses doivent renıettre leurs offres, a la Di

rection du materiel du Ministere accompagnees de leurs 
certificats de fournisseur et d'entrepreneur, d •livres par 
le Ministere, conformement aux reglements, au plus tard 
jusqu' au 1 er Octobre 937, vendredi a 14 heures. 

2724 (5197) 824 4 - 4 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Dimanche 29 Aout l 937 

Constr. d'arches et ehaussee Borlou·Demirdji (Milayet Manissa) 
.\! 428 

Repar. du chaussec s route Mouradiye-Menemc ne) (Vilayet lzmir) 
.\: 429 

Lundi 30 Aoüt 1937 

Rep. au bureau fiseal (Ministere Finances) No 433 
Petrole (Cbemins de Fer F.tat) No 433 
Viande et beurre (Oivision Elaziı) No 43S 
* Fota (Fabr. Militaires) No 43S 
Viande de mouton et beurre (Div. F.laziz) No 436 
* Autos et accessoires (Vilayet Ankara) No 437 
Rep . ehauasee s route lzmir-~enemene Bergana) (Vil. lzmir) N. 439 
Pomme• de tıerre (Oiv. Kirklareli) No 439 
Foin (Com. Ach . Milit . lzmir) No 44 1 
Viande de boeuf (Div. Bornov3) No 443 
Bancı et poeles (Dir. lnstruction Publique Sivııs) No 444 
• Camion (lntend . Marine Kasımpaşa) .\: 44S 
Const. mlison du peuplc(Pres. Maison du Peuple Chnrkikaraaghateh) 

.\! 44S 

Mardi 31 Aofıt 1937 

Metal , etain , antımoine (Ch. de Fer Etat) .\: 403 
Animaux pour monture (Cam. Ach . Mılit. Eskiebehir) .'\! 4ı3 
Brosses pour chevaux (Gendarm. Ankara) X 429 
Farine (Div. Sivas) .;\' 43ı 
Materiel pour moyena de transport maritimes (Office Sanitaire· 

lst.) .\: 431 
Constr. lıanS?ar (Min . Def. Nat.) .X 432 
Huile graisse (Ch. de Fe:- Etat) .\'! 432 
• Maehines et loeomobile (Dır. Ventes Douanes lst.) 43l 
Transport d'artıcles monopolises (Monopoles Sivas) .\~ 432 
Pantouflcs (lntend. Tophane) .\ ! 434 
Pommes de terre (Div. Tekirdagh) .\'\! 434 
Corıstr. de deux ponta en beton arme (Min . Trav. Pub) J\'! 433 

,, portes de fer (F.xploit. Lignes Aeriennea d e l'Etat) .\: 433 
Beurre frais e t riz (Div. Samsoun) .'\: 433 
Viande de boeuf (Com. Aeh. Milit. Polatli) .\! 433 
lmpression des registres (Dir. Coın. Mıı.rine lst.) X 433 
Beurre frais (Intend r ophane) ~\! 433 
Cos tumes, casquettes et paletots (Com. Ach . Musees Ist.) .\! 435 
Coneaasage de bles (lntend . Ank .) .\! 43S 
Poeles : 86 p. (Vil. Edirne) J\ : 435 
Cuisson de pain (Di v. Elaziz) .'I! 435 
Rep. au bitiment Lycee H.paclıa (Lyece H.paeha) No 43S 
Constr. ehaussee (Mun. Doghanhisar) No 436 
Foin (Corps Armee Tehorlou) No 436 
Rep. au pavillon mitit. (Corps Armee Tehorlou) No 437 
Billets pour autobus (Mun. Ankara) No 437 
Costumes, euquettes et paletots (Mun. Ankara) No 437 
Articles metalliques (Mun. Ankara) No 437 
Pain (Com. Aeh. Milit . lzmir) No '437 
• Autos (Ch. de Fer Etat) No 4:H 
Const. maisoııs pour immigres (F.tablis. lmmigres Sivas) No 439 
Semi-eolt bois et houille (Lyeee Savaı) No 439 
Provisions: 2S lota (Lyeee Sivas) No 439 

(Lire la !'IUİte en 3mo pare) 


