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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icio Kuruş 

3 A YLIGI .ı50 
6 " 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylıQ'ı 2700 
Sayısı S kuruş 

Reamimakbuz mukabili olma
yan tediyat makbul deA-ildir. 

CUMARTESi 

•• 

GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a) Münakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Kocahider köyiinde yaptırılacak ayıır deposu 
Ordu liman dairesinin çatı ve dahili tamirat 
Zeynep Ka.nil hast. hamamına konacak fayans 

çiai 
Kuyucu Murat paşa medrese1inin tesviye beto· 

nu 
Beyoğlu 29 uncu mekt. tamiri 
Buzhane köyü • " 
Beyoğlu 31 inci • ,, 
Beyltoz parka lağımının tamiri 
Sandal bedeatanına yaptırılacak hali 
Bilecik köylerinde göçmen evleri inşaatı: 57 

adet 
Jandarma okulu inıaatı tehir edildi 
Merkez hükOmet lı.onağında yapılacak inşaat 

ve tamirat 
Kayseride inşa edilecelc karabarut. dinamit, 

kapsül tecrid depolarile bekçi kulubesi ve 
eLrafına tel örgülerle çevrilmesi işleri (ıart. 

60 kr.) 
Çanakkalede inşa edilecek karabuut deposıle 

bekçi ulubesinin inşası (şart. 28 kr.) 
Maltepe· arta! yolunun soğ-uk asfalt kaplama 

inşası (ıart. 222 kr.) 
Üsküdar Validebağ-ı-l{adıköy İbrahim o2'lu yo· 

lun esaslı tamiri 
lzmitte: yaptırılacak Selülo.c fabrikası 2 inci 

kısım inıaatı (Şart. 27 .50 L.) 
Kırklareli - Vize-Saray yolunun arasında 775 

m. tülünde yapılacak şoıe tamiri 
Mumhanede antrepo binası inşaatı 
Sarılıaşla kazasının Gemerek nahiye Merk. 
ıöçmen evleri inıaatı (temel.) 

Lisanlı köyünde göçmen evleri inşaatı kiirgir: 
390 adet - kerpiç: 20 tek 

Erzincan-Kelkit-Gilmiişhane yolunun arasında ya· 
pılacak kirırir ve betonarme tabelyeli 24 menfez 

aç. eki. 
paz. 

" 

n 

" 
n 

n 

n 
aç. eks. 

aç. ekı. 

994 -
165 60 

236 25 

248 -
230 65 
248 99 

~ 155 54 
299 95 

28286 

3223 98 

kapa la z. l 1957 06 

aç. eka. 5697 25 

kapalı z. 44296 24 

aç eka. 6754 23 

~. apalı z. 582263 70 

7716 28 

paz 
n 246160 63 

kapalı z. 2022254 20 

n 24574 69 

lıaçlar, Klinik ve İspençiyari allt, Hastane Lev. 

ltiç: 7 çefit 
ldrofil: 5000 k. 
Ünit: l adet 
Ecza: 2 çeşit 
Gu: 4000 m. 

• 14000 m. 
Filim: 950 duzine 
Filaater: 2 çeşit 
Malzeme: 4 çeşit 
1 n 3 n 
liiç: 20 çeşit 
• 16 n 
• 35 

Eter: 3 çe;it 
Kloretil: 2 çeşit 
lııç: 4 çeşit 

it 5 Ç•ıit 
Serum· 3 't · çeşı 

aç. ekı. 
kapalı z. 
aç. eks. 

,, 
n 

n 

• 
• 
n 
,, 
n 
,, 
n 
,, 
n 

kapalı ıı:. 

aç. ekı . 

" 

2070 --
7500 -
2000 -
1120 -
1400 -
1722 -

3913 -
1100 -
520 -
660 -

4850 50 
2454 lo 
2936 10 
2350 -
'2625 -
7466 -
3373 60 

810 -

~atbaa işleri-K ırtaıiye-Yazıhane Levazımı 

Evrakı lllatbua ve defterlerinin tab ve imalı kapalı z. 6200 -

_]!akliyat- Boşaltma - Yükletme •· ı. 
1( 

•reste nakit (t•md.) paz . 

!1..!._nsueat, . Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

Lacive t lb' K r • ıse (kaptanlar için): 92 takım paz. 1725 -
1955 -•put (kaptanlar için): 92 takım 

~ukat, Benzin, Makine yağları v. ı. 
Odun! 700 K t. 
U olto köıııGtü: 25-30 t. 

zunlc:ö - k-G Ptu omürü: 8-10 t. 
Uya tı: 800 k 

Madell lt- . 
omürü: 75 t. - odun: 60 t. 

~ 
GGııı-

Bal Uf kumu: 10 t. 
1' tr aat:. 900 m3 (kmd.) 
rı. lllosıfoa: 1 adet 
0 alt11 L 
ı. ' -.u:ma t ht kü k ıvıuhtel . ' a a re v.ı. 

'- ıf cına celik: 29030 k. - çelik tel: 2650 
.... b d. 

an aı çeae torna kalemi: 1000 ad. 

,, 

kapalı .z. 15750 -
aç. eltı . tonu 31 -

n tonu 13 -
pa.z. 160 

,, 

paı. 

kapalı z. 
paz. 

n 

1470 -

800-
9900 -
106 -

kapalı z. 18105 -

149 10 
12 42 

17 72 

18 60 
17 30 
18 67 
11 67 
?3 50 

2121 50 

242 

895 35 

428 -

3322 22 

506 57 

37000 -

579 -

17000 -
13558 -

11362 71 

1843 

156 -
563 -
150 -
84 -

105 -
129 -
294 -

83 -
39 -
50 -

364 -
184 -
220 -
179 -
197 -
560 -
253 -

61 -

İpsala Kaymahmlıit 
Ordu Nafıa Müd. 
lstanbul Belediyesi 

n 

n 

n 

,, 
" 
" 

Bilecik lıkin Müd. 

Jandarma Genel Komut. 

Kayseri Defterdarlığa 

inhisarlar U. Müd. 

n 

l.tanbul Belediyeai 

n 

Siimer Bank Umumi Müd. 

Klrklareli llba ylığı 

lat. Liman işletme idaresi 
Sivaa Vılayeti lskin Müc!. 

,, 

Erzincan Nafıa Direkt. 

lıt. Komutanlığı SAK 

n 

n 

n 

n 

n 

• 
n 
,, 
" 
" 
n 

n 

n 

n 

• 
n 

iz mir Vil. Muba .. bei Husuıiye 

Müdürlü~il 

Vize llçebaylı~ı 

16-8-37 
9·8-37 
9-8·37 

9-8-37 

9 8-37 
9-8 37 
9 8 ·37 
9-8·-'7 
9 8 37 

10-8-37 

12-8 37 

23-8-37 

25·8-37 

23-8-37 

23-8-37 

23-8 37 

17-8-37 

25·8-37 
15-8-37 

15·8-37 

18-8 37 

23-8-37 
23-8-37 
22-9-37 
22.9.37 
22-9-37 
27-9-37 
27-9-37 
27-9-37 
30-9 37 
30-9-37 
30·9-37 
4-10 37 
4-10·37 
4-10-37 
7-10-37 
7-10-37 
7-10-37 

11-10-37 

16·8-37 

10-8-37 

15 
14 -

14 

14 
14 -
14 -
14 -
14 -
10 

15 -

15 -

14 

15 -

14 -

14 30 

16 -

16 

15 

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

ıo -

14 -

130 -
147 -

Gümr,. Muhaf. Gen. Kom. SAK 24-8-37 14 -
14 30 

1181 25 
70 -
10 -
12 -

110 25 

60 -
742 50 

7 95 

1357 88 

il 

Sivaı Tuğaya SAK 
Edirne Kü'tür Direkt. 

" Edirne Vilayeti 

• 

Askeri Fahr. SAK 
D. D. yolları Malatya İılt. 
lıtanbul Belediyeıi 
lnhiı . U. Müd. 
O. O. yollan 

24-8-37 

25-8-37 
13-8-37 
13-8-37 
17-8-37 
17-8-37 

24-8-37 
Müd. 16-8-37 

9-8-37 
19·8-37 
21-9-37 

15 -
14 -
14 -
15 -
15 -

14 -
15 -
14 -
16 -
15 30 

) M 

7 Ağustos 1937 

İDAREHAN E: 
Yoğurtcu ban, 1 d kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLAR! 
İ ıiareh:ınemizde görüşülur 

Telgr.: İıt. MÜNAKASA 
Tele fon : 49442 

Posta kutuıu N. 1261 

AKAS R 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Seyhan lakin Müdürlüğünden : 

Kazası ve köyü Ev adedi Yapının tip Muhammen bedeli 
Çift ve Tek ve cinsi Lira K. 

Kozan merkezi 4 ve 4 4 ve 6 kargir 504l 28 
,, Pekmezci 6 ,, 7 ,, ,, ,, ,, 865S SH 

1 n 6 " 11 n n 9085 07 
12 n 11 ., ,, ,, n 15P 85 

• Ayvalı 
" ihsanülhamid 
,, İmanoğlu 39 n 40 ,, ,, n n 53939 41 

Ceyhan Kırmıt 20 ,, O 3 n 5 kerpiç 29382 00 
n Soğanlı 10 n 6 n ,, ,, n 15300 02 

Bahçe Haruniye 13 4 n kargir 5870 00 
1 l n n ,, 4967 71 
JO n n n 4468 10 
1 O n n ,, 446~ 10 
l O ,, n ,, 4468 J O 

,, Hasanbeyli 
Saimbeyli Doğanbeyli 

,, Sar 
n Höketçe 

161634 24 
S~yhan Vilayetinin 4 kazasında yukarıda yazılı yerlerde keşif 

bedelleri, tip ve cinsleri ve miktarları gösterildiği veçhile 2490 
numaralı eksiltme ve arttırma kanununun 40 ancı maddeıi 2849 nu· 
maralı kanun ve 371 l numaralı kararname hükümleri dahilinde 
ve pazarlık uıulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 

1 - Bu inşaata lüzumu olan keruteler iskan dairesince veri· 
lecektir. Diğer bil'umum malzeme ve işçiliği müteahhide aid ola · 
caktır ve bu suretle inşaat anahtar teslimi şnrtile yapılacaktır. 

2- Talibler gösterilen keşif bedellerine nazaran yüzde 7,5 nis· 
betinde muvakkat teminat \•ereceklerdir. 

3- Bu işe talih olacakların bulundukları mahııtlerin iskan dai 
relerine müracaatle Vekaletten bu işler hakkında verilmiş olan 
plan, proje, fenni ve hususi şartnamelerini görebilirler. 

4- iıteklilerin m üracaatleri hersrün kabul edilir ve muvafık 
görüldütü takdirde pazarlığı yapılarak ihale olunacağı ilan olunur. 

Jnndarmn Genel Komotanlıgı Ankara SAK. 

6.8.937 cuma günü eksiltmesi yapılacağı ilan edilen 1890 lira 
69 kurutluk keşif bedelli inşaatın tevsii gerektiğinden ihale tehir 
edilmiştir. 

Bilecik lıkin Memurluğundan : 

1- Bilecik vilayeti dahilinde mevki ve keşif bedelleri aşağı · 
da yazılı dokuz yerde her şeyi müteahhide aid anahtar teslimi 
yapılacak ceman 57 göçmen evi ayrı ayrı olarak eksiltmeye 
konulmuştur. Mevki ve keşif bedelleri ve adetleri şunl rdır . 
Mevkii Ev Tutan yilzde 7,5 

adedi Lira Kuruş Lira Kuruş 

Bilecik Pelitöıü köyü 5 2198 85 164 91 
Bözüyük İnönü nahiyesi 19 9954 10 746 . 56 
Bözüyük Esnemez köyü 6 2B36 76 212 76 

11 Nemli köyü 10 4729 60 354 42 
,, Kümbet köyü 3 1418 88 106 72 
,, Dodurga nahiyesi 2 945 92 70 95 

Söğüt Be6çetiye köyü 6 3107 64 233 08 
" il " 1 939 79 70 49 
,, Ortaca köyü 2 1035 88 77 70 

Gölpazarı Zenipanr nahiyesi 2 1118 58 83 90 
2- Bu i,lere aid şartname ve evrak şunlardır. 
A Mukavele projesi 

1 B - Mahtelif fenni şartnameler 
1 C - Ke,if defteri ve şartnameler 

1 
O- Projeler ve tafsilat reıimleri 
İstiyenler bu evrakı Bilecik iıkan memarluğu~dan görülebilir· 

l ler. 
3 - Ekııiltme 26.7.937 tarihinnen I0.8.937 tarihine kadar ek

i siltmeye konulmuştur. 10.8.937 sah günü saat 10 dan itibaren 
yukarıda yazılan sıra ile ayrı ayrı olarak komisyonu mahsusunca 
Bilecik iıkan daireıinde ihale edilecektir. 

4 -· Ekıiltme açık eksiltme usuliyle yapılacaktır . 
5- Eksiltmeye airebilmek için isteklilerin birinci maddede 

yazılı yüzde 7,5 muvakkat teminat vermesi ve bu işleri :, apa· 
bileceğine dair Nafıaca verilmiş ehliyet vesikuı ve 937 senesine 
aid ticaret odası veıikasını ibraz etmesi meşruttur. 

* • • 
Kayaeride inşa edilecek Karabarut, Dinamit, kapsül df.:,o

laaa, bekçi kulubesi ve etrafına tel örgülerle çe·:rilmesi. Bı· .: 
inhisarlar U. lAüd. ilanlarına. 

• • • 

Maltepe-Kartal yolunun ıoğuk asfalt kaplama inoaaı. Bak: 
lıtanbul Belediyeai ilanlarına. 

• • • 

Kadiköyü ibrahim ağaya ~iden yolun tamiri. Bak: lstanbul 
Belediyesi ilanlarına. 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 
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Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Tereyatı· 1,5-2 t. 
Eltmelt: 14 t. - koyun eti: 6 t. - sığır eti: SıJO 

k. · zeytin yağı: 100 k. - makarna: 1 t. -
~eker: 1.5 t. - un: 300 k. üzüm, soda v.s. 

Arpa: 650 t. 

" 
444 t. 

Kuru ot: 270 t. 
Un: 144 t. 

" 132 t. 
Taze bamya: 16 t. (temd.) 
Sebze: 34 kalem 
Yulaf: 36 t. - kuru ot: 36 t . - (temd.) 
sade yağ 11 t. 
aade yağ: 11 t. 
aade yağ: 15 t. 
ude yağ: 11 t. 
sade yağ": 6 t. 

aç. eke. k. 1 
paz. 

kapa~ı z. 29250 -
,, 

" 

" 

paz. 

pa:z:. 
,, 

" 
" 

18648 -
16200 -
17280 -
15840 -

1920 -

10670 -
10670 
14850 -
10670 -

5820 -
kapah z. O 25 

1~0 -

2197 75 
1398 -
1215 
1296 -
1161 

144 -
891 37 

801 -
801 -

1114 -
801 -
437 -

1219 -

Edirne Küftür Direkt. 
,, Vılayeti 

Urfa Ask. SAK 
,, 

" 
" ,, 

Ankara Lvz. SAK 
İstanbul Beleciyesi 
Ankara Vilayeti 
Vize Ask. SAK. 

" 
" 
" ,, 

Manisa Tüınen SAi\ . 

13·8-37 
17-8-37 

25-8-37 
25·8-37 
3-9-37 
1-9·37 
2-9-37 

12-8-37 
9-8-37 

12·8-37 
9·8-37 
9-8-37 
9·8-37 
9 -8·37 
9-8-37 

14 -
15 

8 -
11 30 
10 -
11 30 
10-
15 -

(tashih) 

15 
ıs 

15 
15 
15 

ıı~ır eti: 65 t. (temd.) 
Kuru ot: 257,6 t. (temd) paz. k. o 03 50 677 - ,, 

26-8-37 
26-8·37 

lil -
16 -

b) Müzayedeler 

DoJlUZ! 6 ad. - keçi: 5 ad. • Koyun: 5 ad. -
öküz: 1 ad. 

Kuru çam enkaz odunu: 4343 kental 
Difbudak ağacı: 22026 m3 
Ziraat mektebi bağlaJının ih:üm'eı (1< md.) 

jjaçlar, Klinik ve isı>ençiyari alat: 

aç. eks. 
,, 220 26 

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

1 - Ordu ııbhi ihtiyacı için satın alınac:ık iliç ve malzeme· 
nin cinsi ve mikdarlarile muhammen t•ıtarları ve ihale günleri 
ile ihale ıaatleri ve müoakası şekilleri aşağıd ı gösterilmiştir. 
Cinıi \1iktarı Mubnm . tub.rı iık teminatı 
lıiç 7 çefit 2070 156 
ldrofil 5000 7500 563 

ihale günü 23.8.937 ıaat l 3 açık eks. 15.30 da kapalı zarfla. 
2- Şartnameleri her gün öğleden evvel koınisyonda görüle

bilir. lateklileria ilk teminat rualtbuı veya mektuplarile 2490 sa· 
yılı lnnunun 2 ve 3 ocü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber 
ihale ıaatioden eo az bir uat evv.:line lc3d ır t~klif mektuplarile 
Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

• • • 

1- Ordu 11lılıi ihtiyacı için ıatın ahııacıık ilaç ve malzemenin 
c:lnıi ve mikdarlarile muhammen tut.arları ve ihale g-üaleri ile 
ihale saatleri ve münakasa şekil.leri aşağıda gö'lterilmiştir. 

Cinıi Miktarı Muhammen tutarı İlk teminatı 
Onit 1 aded 2000 150 
Ecza 2 çeşit 1120 84 
Gaz 4000 nıetre 1400 105 

ihale ırünil 22.9.937 saat 15, 15.30, 16 da açık ekı. uıulile. 
Gaz 14000 metre 1722 129 
Filim 950 düzine 39 3 29-1 
Filaeter 2 çeşit 1100 83 

ihale 27.9.937 günü ıaat 15, 15.3 , 16 da açık eks. uıulile. 
Malzeme 4 çefit 520 39 
Malzeme 3 ,, 660 50 
hiç 20 " 4850 50 364 

ihale 30.9.937 saat 15, 15.30, 16 d\ açık eksiltme usulile. 
hiç 16 çeşit 2454 10 184 
hiç 35 .. 2936 ı o 220 
Eter 3 ,, 2350 176 

ihale: 4 10.937 ıaat 15, 15.30, 16 da açık eksiltme usulile. 
Kloretil 2 çeşit 2625 197 
lııç 4 " 7 466 560 
,, 5 " 3373 60 253 
ihale: 7.10.937 ıaat 15, 15.30, kapalı zarfla 16 açık eks. uılile. 

Serum 3 çeşit 810 61 
ihale rünü 11.10,937 aaat 16 da açık eksıltme u11ulile. 

2 - Şartnamelerin her gün öğleden evvel komiıyonda görü
lebilir. 

lıteklilerin ilk teminat makbuz veya m.:ktublarile 2490 sayılı 
kanunun 2 vt: 3 ncü maddelerinde yazılı vesikalariJe beraber en 
az iha le aatindcn bir saal evveline kadar teklif mektublarile 
Fındıki da kamutanhk satınalma komiıyonuna gelmeleri. 

Mahrukat Benzin-Makine yaj!Jan v. s 

Karacabey Harası Direktörlüğünden: 

Cioıi Miktarı Muhammen fiatı Tutarı 
Lira Kurut Lira Kurut 

Motorin 176000 litre 07 12320 00 
Gaz yaiı 9000 .. 13 1170 00 
Benzin 10000 

" 
16 1600 00 

Vakum yat 9000 ,, 17 1530 00 
Greı yat 2500 kilo 2-t 600 ()() 

Yekun 17220 00 
1- Hara ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarı ve muhammen 

fiatile tut rı yazılı mevaddı müştaile 4-8-937 tarihinden itibaren 
on beş gün müddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1300 liradır. 
3 - Eksiltme 19-8-937 Perşembe günü saat on beşte İstanbul 

Baytar Direktörlüğü dairesinde toplanırn Hara Mubayaa Komiıyo· 
nunda yapılacatından i.teklilerin 2490 numaralı arttırma, ekıiltme 
ve ihalit kanununun hükümleri dairesinde teminat ve veıikalarile 
teklif mektublarını belli günde saat on dörde kadar Komisyona 
tevdi etmeleri. 

M•lli Müdafaa Vekaleti SAK 10 8·37 10 -

Ankara Valiliği 25·8·37 ıs 30 
Kırklareli Vakf. Oir. 21-8 37 11 -

3? 50 lst. Ziraat Mektebi ı0-8 37 15 -

4 - Muvakkat teminat olarak para yatıracakların makbuz mu
kabilinde mahalli Malsandıklarına yatırmaları. 

5 Şartnamesini görm~k istiyenlerin Ankara, İstanbul, Bursa 
Baytar Direktörlüklerine ve Hara Muhasebesine nıüracaatleri. 

İıtanbul Defterdarlığı Av Vergileri varidat 

Müdürlilğünden: 

Açık eksiltmeye konulmuş ve 2 ağustos 937 tarihinde 
ihale edileceği evvelce ilan edilmiş olan 120 ceki meşe 
odunu ile 500 kilo manğal kömürünün tayin edilen günde 
talip zuhur etmemesine mebni arttırma, eksiltme ve ihale 
kanununun 43 Ün.!Ü maddesi mucibioce eksiltme müddeti 
on gün uzotılmışbr. Sözü geçen mahrukat 12 ağustos 937 
perşembe günü saat 14 de ihale edileceğinden talip olan
ların ve eksiltme şeraitini anlamak isteyenlerin her gün 
Balıkhanede Av Vergileri Miidüriyetindeki komisyona mü· 
racaatları ilan olunur. 

Adliye Vekaletinden : 

Vekalet binek otomobili için açık eksiltme usuliyle 
alınacak olan 300 teneke benzin isteklisi çıkmamasından 
dolayı 31-7·937 den itibaren on gün uzatılmıştır. 

Eksiltme; e iştirak edecekler şartnameyi le vazını ve 
daire müdürlüğünden parasız alabilirler. 

Beher tenekesi 318 kuruş 75 santim hesabiyle mecmuu 
için 956 lira 25 kuruş tahmin edilmiştir. 

İstekliler bedeli muammenin yüzde 7,5 iu olan 72 lira 
22 kuruşu mal sandığına yatırarak eksiltme günü komis
yona verecektir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayıla 
kanunun 2,3 üncü maddelerindeki şartları haiz olmaları 
lazımdır. 

İkinci eksiltme 9-8 937 pazartesi günü saat 15 de tem· 
yiz binasında Vekalet levazım ve daire müdürlüğü odasmda 
toplanan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatı için kapalı 
zarfla iken pazarhğa çevrilen 918,000 kilo görgün odu
nuna pazarlık gününde istekli çıkmadığından son pazarlığı 
I0.8.937 salı günü saat 15 te Ankarada Levazım Amirliği 
Satmalma Komisyanunda yapılacaktır. Odunun muharn· 
men fiah yükse'miş olup şartnamesi her gün komisyonda 
parasız görülebilir. 

Sivas Tüğay Satınalma Komisyonundan: 
Sivas merkez kıtaatı için 700 ton odun kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Bedeli 15,750 lira ve ilk 
teminatı 1181 lira 25 kuruştur. İhalesi 25 Ağustos 1937 
Çarşamba günü saat 15 te Sivasta Tüğ. Ko. binasındaki 
komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. __________________________ ....,; ________ ____ 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

İdaremiz müstahdemleri için açık eksiltme suretile azı 
240 ve çoğu 250 cift siyah fotin satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1250 lira ve muvakkat teminatı 93 
lira 7 5 kuruştan ibaret olan fotinlerin ihalesi 23-8-93i 
tarihine raılıyan pazartesi günü saat on beşte Merkez Rıh
tım Hanında dördüncü katta Tahlisiye Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Bu babdaki şartnamesi hergün sözü geçen Komisyon
da görülebilir. 

5 == :ı 

· İstanbul Belediyesinden : 
IO ağu~tos 937 salı gününden itibaren Karaköy 

köprüsü ÜZC!rinde seyrüsefer icabı ve Belediye zabı
tası talimatnamesile Belediye tenbihi hükümlerine gö· 
re aşağıda yazılı hususat tatbik edilecektir. 

Sayın halkın ve bütün vesaiti nakliye sahiblerile 
şoförlerin, arabacı ve sürücülerin aşağıdaki maddele
re riayet etmeleri ilan olunur. 

1 Halk köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir 
taraftan diğer tarafa ancak çivile işaret edilen saha 
dahilinden geçecektir. 

2 - Bütün nakil vasıtaları, bu sahaya geldiği va
kit buradan yaya geçen varsa derhal duracak ve ya· 
ya gidenler geçtikten sonra yoluna devam edebilecek
tir. Btt sebeble nakil vasıtaları bu sahaya gayet ağır 

gelmelidir. (B.) (4880) 779 4-7 

~fitefer ril\ 

Gümrük muhafaz:ı genel komutanlık satınalma 
komisyonundan: 

160 tane dürbünün kapalı zarfla eksiltmesinde i'itekli 
çıkmadığından 20·8 1937 cuma günü saat 15 de pazarlığı 
yapılacaktır. 

2 Tasınlanan tutarı 8000 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin ilk teminat olarak 6ü0 liralık vezne 

makbuzu veya banka mektubları ve kanuni vesikalarile 
birlikte o gün Gal .ı tadaki eski ithalat gümrüğü binasmda 
bulunan komutanlık satınalma komisysnuna gelmeleri. 

Ankara Belediyesinden : 

Belediyemize alınacak arasöz, vidanj ve süpürgeli a· 
raba ve saire için verilecek tekliflerin 2 ağustos 937 ta
rihine kadar belediye reisliğine gönderilmesi ilin edil
mişti. Halbuki tekliflerin bu müddet zarfında yetiştirile
miyeceği vaki müracaattan anlaşıldığından bu müddet 2 
Eylfıl tarahine kadar uzatılmıştır. 

• • * 
1 - Otobüı idaresine alınacak 106 adet muhtelij ebatta cam 

15 gün müddetle açık ekıiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 48 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 36,52 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün yazı işleri ka

lemine ve isteklilerin de 20 ağustos 937 cuma günü saat 10.5 da 
belediye encümenine müracaatları. 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden : 

Merkez kasaba ve kavaklıda yapılacak göçmen evle
rine lüzumu olan 68668 aded Marsilya kiremidi ile 1506 
aded mahye kiremidi pazarlıkla mübayaa edileceğinden 
taliplerin fenni şartnameloeri görmek için lstanbul ve Kırk
lareli İskan Müdürli.igüne müracaat ve pazarlığa tali b 
olanların 9. 8. 937 pazartesi günü teminat akçelerile bir
likte Kırklareli iskan Müdiirlüğünde hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik araba tekerleklerine yaptırılacak listik on bet 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 Muhammen bedeli 2800 liradır. 
3 Muvakkat teminatı 210 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı itleri ka· 

lemine ve isteklilerin de 17 ağustos 937 salı günü saat 10.5 ... 
belediye encümenine müracaatları. 

Devlet Demiryolları İşletme Umum İdaresinden : 

29.7.937 Perşembe günü eksiltmeye konulan Km. 
436 · 456 ( Maden - Geyik ) arasında 9000 m3 balast için 
talip zuhnr etmediğinden 2490 numaralı kanunun 40 ncı 
maddesi mucibince yeniden kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 9900 liradır. 

2 - EksiJime 16.8.937 Pazartesi günü saat 15 tc Ma
latya işletme binasında yapılacaktır. 

J Muvakkat teminat 7 42 lira 50 kuruştur. 
4 - Bu işe girmek isteyenlerin 2490 numaralı kanu

nun 4 üncü maddesi mucibince İfe girmeğe manii bulun· 
madığına dair beyanname, kanunun tayin ettiği vesaik, 
muvakkat teminat makbuzlariyle teklifleri aynı giin saat 
14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lizımdır. 

5 - Bu işe aid şartname ve mukavele projesi, Ankara 
Haydarpaşa, Malatya isletme kalemlerinde, Diyarbekir, 
Elaziz, Narlı, Eloğlu istasyonlarında parasız olarak dağı· 
tılmaktadır . 

Askeri Fabrikalar U. Müd. Satmalma komisyonundan: 

10 ton cümüş kumu 
Tahmia edilen bedeli 800 lira olan yukarıda mikdarJ 

ve cinci yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür· · 
lüğü satınalma komisyonur.ca 24.8.937 tarihinde salı günC. 
saat 14 de pazarhk ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Muvakkat teminatı 
90 liradır. 

* * * Belta, kazma, kürek, kopça küreti v. ı. alınacaktır. Bak: 
İnh. U. Müd. ilanlarına 
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Erzak, Zahire, f t ve Sebze : 
Kırklareli Tümen Satınalma Komisyonunden : 

Kırklareli. tümen birlikleri hayvanatı ihtiyacıi çin 800 
ton kuru ot kapalı zarfla ıatın ahnacaktır. , . 

Muhammen fiatı 3 kuruş 50 santim olup 28000 hradır. 
Şartnamesi her gün tümen satınalma komis~onudan görü: 
le bilir. İhalesi 24.8.937 sah günü saat l l de~ır. Şartnamesı 
ve evsaf 140 kuruş mukabilinde verilir. istekliler belli 
gün ve saatte teminat mektubu ve vesikalariyle birlikte 
Kırklarelinde Tümen Satınalma Komisyonluğuna müraca· 
atları. 

İstanbul Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan; 
idareleri İstanbul levazım amirliiine bağlı müesseıat 

için 200 ton patates 23·8-937 pazartesi günü saat 15,30 
da Tophanede satınalma komisyonunda kapalı zarfla ek· 
siltmesi yapılacaktır. Tah•in bedeli 12 bin liradır. İlk 
teminatı 900 liradır. Şart namesi komisyonda görülebilir. 

* • * 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müeısesat 

için 125 ton soğan 23.8.937 pazartesi günü saat 15 ~e 
Tophanede satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksılt· 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 6250 liradır. İlk temi· 
natı 468 lira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görü· 
le bilir. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satmalma Komisyonundan: 
Mektebin 937 mali senesi sonuna kadar ihtıyacı olan 41700 

kilo ekmek açık eksiltmeye konulmuştur. İik teminatı 344,05 li· 
ra ve muhammen bedeli 11 kuruştur. Eksiltmesi 23.8.37 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün ve eksiltmeye gire· 
ceklerin belli gün ve saatte Gümütsuyunda mektep binası dahi· 
lindeki komisyona müracaatları ilan olunur. 

Elaziz Tümen Satınalma Komisyonundan : 
1 - Hozat birliklerinin ihtiyacı için 197760 kilo sığır eti ka· 

palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur 
2 - Eksiltmesi 25-8-937 çarşamba günü saat 9 da Elazizde tü 

men satınalma komisyonunda yapılaçaktır. 
3 - Etin muhammen bedeli 4:1481 lira 80 kuruş olup muvak

kat teminah 3411 lira 36 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyon· 
da i'Örülebilir. 

• * • - l\folatya birliklerinin ihtiyacı için 709300 kilo un kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 Eksiltmesi 24-8·937 salı günü saat 9 da Elıizizde tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır · 

3 -Unun muhammen bedeli 92.209 lira olup muv:ıkakt temi
natı 6915 lira 76 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görü
lebilir. 

Ankara Levazım amirliği Sq,tmalma Komisyonundan: 
Anka.ra garnizonu birlik ve müessesat hayvanatı için 

kapalı zarftan pazarlığa çevrilen 1,066.000 kilo arpaya 
ilk pazarlık gününde istekli çıkmadığından 19.8.937 per· 
şembe gllnü saat 11 e kadas pazarlığı devam edecektir. 
Arpanın tutarı 38376 lira olup muvakkat teminatı 2878 
lira 20 kuruştur. 
Şartnamesi 192 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

b) ÜZA VEDELER 
Kaıtamonu Orman Mildürlüğınden: 

l - Kastamonu vilayetinin Daday kazası dahilinde 
Balhdağ ormanından 150·4072 M. 3. çam, l 78S-603 M. 
3· köknar mikdarında kerestelik satışa çıkarılmıştır. 

2 - Satış 14.8.937 günü saat 11 de Kastamonu or• 
tnan idaresinde kapalı zarf ile yapılacaktır. 

k 3 - Beher çamın muhammen fiatı 515 köknarm 385 
uruştur. 

.. 4.:-: Şartname ve mukavele projeleri Kastamonu orman 
rnudurıyetile orman umum müdürlüğünden alınır. 

5- Muvakkat teminatı 1162 lira 80 kuruştur. 

. İstanbul Defterdarlığından : 
da lstanbul Av Vergileri Müdürlüğü (Balıkhane) binasın· 

halen mevcut bulunan eski biri demir diğeri galvenez 
hlnıak Uzere 2 su deposu ile 8 metre uzunluğundaki 
~rda demir boru söküp kaldırmak ve mesarifi alıcıya 

:\t olnıak sartile 89 lira kıymet üzerinden pazarlıkla sa· 

MÜNAKASA GAZETESl 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünd~n: 
Longoz ormanındn mevcut 220 lira 26 kuruş kıy

metinde ve 22,026 metre mikap mikdarında di~budak 

ağacı satılmak üzere 5 ağustos 937 gününden itibaren ı 5 
gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

'2 İstekliler pey sürerken yüzde 7,5 nisbetinde te-
minat vereceklerdir. 

3 - İhaleyi müteakip müşteri bedeli ihaleyi defaten 
vereceetir. 

4 - isteklilerin 21 ağustoı 937 tarihine ınüsadif Cu· 
martesi günü saat 11 de Kırklareli Vakıflar İdaresinde 
~~şekkil komisyona müracaatları ilan olucur. 

Nafıa Vekaletinden: 
16 ağuıhs 937 pazartesi günü saat 15 de Ankara Vekalet 

malzeme eltsiltme komisyonunda 4565 lira muhammen bedelli ı 1 
ton şapın (Sülfat D'-alümin) kapalı zarfla eksiltmesi ynpılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı vekalet malzeme Müdürlü· 
ğünden parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 342 lira 38 kuruştur. 
isteklilerin teklif mektublarını talimatnamesine göre vekalet

ten alınmış müteahhidlik veıikası ile birlikte 16 Ağustos 937 
pazartesi günü saat 14 e kadar vekalet malzeme Müdürlüğ'üne 

vermeleri lazımdır. (2389) (4801) 7b'2 3-4 

1 Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlügiinden 1 
Muhammen bedellerile mıktar ve vaaıfları aşağıda yazılı iki gu· 

rup malzeme her a-urup ayrı, ayrı ihale edilmek suretile 18·8·937 
çarşamba günü saat onda Haydarpaşada l'ar binası dahilindeki 
aatınalma komisyonu tarafından açık eksiltme suretile satın alı· 

nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaikle ve 
hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gunu 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şart· 
nameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 7 kalem muhtelif eb'atta civata perçin çivisi ve somun 
muhammen bedeli 3986 lira 24 kuruş Muvakkat teminatı 298 lira 
97 kuruştur. 

2 - 240 adet tahta el arabası muhammen bedeli 900 lira rnu- 1 

vakkat teminatı 67 lira 50 kuruştur. (-1839) 771 2 • 4 

• • * 
Metre mikabı ve muhammen bedeli 45 lira olan aşağıda cins 

ve miktarı yazılı çam kereste 20.8.937 cuma günü saat 14,50 dan 
itibaren sıra ile ayrı ayrı ihale eöilmek üzere Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe giı mek isteyenlerin her listenin hizasında yazılı mu 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği veaikaları Resmi gaze· 
tenin 7.5.936 T. 3297 sayı veya 1.7 937 T. 3645 sayılı nüshasında 
intişar etmiş olan tnlim11tname dairesinde Nafıa Vekaletinden 
alınmış müteahhitlik vesika ve teklifJerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir, lzmir ve Adana 
veznelerinde 152 kuruta satılmaktadır. 

LiRte No. Cinsi Mikdarı Muvakkat teminat 
1 Çam Dilme 675,220 M3 2278,87 Lira 
2 " varon tahtası 1757,799 M3 5205,05 ,, 

• • • 
(4920) 783 2 4 

İımi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı aşağıda yazılı 
muhtellf cins amyantlar, linoleumlar 26.8.937 perşembe günü saat 
15 ten itibaren ve ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği v ıikaları,Resmi Gazetenin 7.5.936 g. ve 
3927 veya 1.7.937 T. 3645 No. lu nüshalarında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde .alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 e kadar komisyon Reislitine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Teselliım ve sevk şeflitinden dağıtılmaktadır. 

İsmi Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Muşamba ve Linoleum 19382,50 lira 1453,69 lira 
Amyant ve klingirit 9204,75 n 690,36 ,, 

(4922) 784 2- 4 
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9ı 8acaktır. İsteklilerin ve şeraitini öğrenmek istiyenlerin 
. ·936 l . . l pazartesi günü saat 14 de yüzde 7,5 pey akçe erıl 

:1Y1 e .Milli Emlak Müdlirlüğünde toplanan komisyona gel· 
·••e erı. 

Keşif bedeli 6754 lira 23 kuruş olan Üsküdar Vali
debağındaki Prevantoryum müeısesin~n Kadıköyü lbrahim 
ağa ya giden yolun esaslı tamiri açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım müdürlüğün
de görülebilir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesi
kadan başka Nafia müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet 
vesikasile 506 lira 57 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 23-8-937 pazarteıi günü saat 14 de İstanbul Levazım Amirliği Satıneılma Komisyonundan: 

d A 5keri baytar okulunda köhneye ayrılan 363 çift kun·· 
- ura 1087 
ko . · · 37 ıall günft saat 15 de tophanede satınalma 

lira:••Yonuada pazarlıkla satılacaktır. Tahmin bedeli 25 
te kır. ! eıninatı 3 lira 75 kuruştur. İsteklilerin belli saat· 
tülcb0.nı1 . 18Y0aa gelmeleri. Kunduralar baytar okulunda gö~ 

ı ır. 

* 
\'c ~:Phane fırınında mevc:d •bin kilo kadar fırın kırintı 
satına~ıntı I0.8.937 salı günü saat 15,30 da Tophanede 
b rna ko . 

edeli 17 b rnısyo~unda pazarlıkla satılacaktır: Tahmin 
belli sa t uçuk lıradır. Teminatı 3 liradır. 1 teklilerin 
~ komisyona a-elmeleri. 
lrntiy~ 

[)· '-bibi •• y ..... 1 • 
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--u: ••tnai! Girit 
Baaıldıiı yer: ARTUN Baıımevi 1 

CalatJıı Billur ıolu& No. 10 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (5012) 800 
* • * 

Keşif bedeli 44296 lira 24 kuruş olan Meltepe· Kar· 
tal yolunun soğuk asfalt kaplama inşası kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 23 8-937 pazartesi günü 
saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Keıif evrakı 
ve buna müteferri evrak 222 kuruş mukabilinde Nafia 
Müdürlüğünden alabilirler. istekliler 2490 numaralı kanun· 
da yazılı vesikadan başka buna benzer iş yaptığına dair 
Nafia Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 
J,l22 lira 22 kuruşluk ilk teminat makbuı veya mektubile 
beraber teklif mektublarını havi kapalı zarflarını yukarda 
yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene verme• 
lidirler. Bu saattan sonra verilecek zarflar kabul olunmaz 

(1) (5013) soı 

Sayfa 3 

ı · nhisarlar u. Müdürlüğünde~ 
1 Kayseride inşa edilecek Karabarut, Dinamit, kap· 

sül tecrid depolariyle bekçi kulubesi ve etrafının tel ör
gülerle çevrilmesi işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 11937. 06 lira, muvakkat teminat 
895.35 liradır. 

3- Eksiltme 23-8-937 tarihine rastlıyan Pazartesi 
günü saat onbeşte Kabataşta İnhisarlar Levaum ve Mü· 
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartname, keşifname ve sair eksiltme evrakı 60 
kuruş mukabilinde her gün İnhisarlar inşaat şubesi Mü· 
dürlüğüııden ve İnhisarlar Kayseri Başmüdürlüğünden a· 
ima bilir. 

5- Mühürlü teklif mektubu Kanuni vesaik, şartname, 
keşifname ve sair eksiltme evrakı ile muvakkat teminat 
akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü 
en geç saat on dörde kadar yukarıda adı geçen komis· 
yon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

(4998) 798 1-4 

500 adet balta sapı 
500 ,, kazma ,, 

• • • 

60 ,, Yıgın sıyırma çapası 
150 ,, posta kazması 
200 ,, ,, küreii 

3500 ,, tahta kürek 
65 ,, Hap küreği 

400 ,, Kopça 11 

250 ,, sivri kürek 
500 ıı kürek !apı 
1- Yukarıda yazılı malzeme pazarlıkla satın 

caktır. 

alına• 

2- Pazarlık 19·8·937 tarihine rastlıyan Perşembe 
günü saat 16 da Kabataşta levazım ve mübayaat şube· 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 -Nümuneler her gün sözü 2'eçen şübede görülebilir. 
4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 

te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (4991) 797 1 -3 

• • • 
l - Şartname, keşifname ve planları mucibince Erzu· 

rumda yapılacak 58814,47 lira muhammen bedelli Baş· 
müdürlük binası inşaatı yeniden pazarlıkla ·eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Pazarlık, 9·8·937 tarihine rastlıyan Pazartesi 
günü saat 11 de İstanbulda Kabataşta inhisarlar Leva· 
zım ve Mübayaat Şubesi müdürlüğü binasındaki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde 
inhisarlar inşaat şubesinden alınabilir. 

4 Muvakkat teminat 419J,75 liradır. 
5- Taliplerin nafia vekaletinden verilmiş müteahhitlik 

vesikalarını haiz buluomnları ve Mimar ve Mühendis de· 
ğillerse bu sınıftnn bir meslek adamının iştirakini temin 
elmiş olmaları lazımdır. (4808) 763 4-4 

- MUHTİRA -
-·-

Salı ı 0-8-1937 

Mıh: 5303646 adet (MMV) No 379 
Yaylık ve şarjör çeliği (Ank. Ask. Fabr.) No 384 
İdare mecmuasının basımı ( lO nushası) ve beher nuıhuının bu· 

kı 3500 adet (İst. Vil.) No 405 
Artvinde CHP binası inşaatı (CHP Çoruh İlyönkurul) No 407 
Sığır eti: 70 t. (Tekirdağ Aık. SAK) No 409 
Benzin: 1500-2000 teneke (İst. Lim: Sah. Sıh. Mrk.) No 409 
Altları sürme araba 24 adet (İnb. U. Müd.) No 411 
Harb okulu yemek taııma asansörü yaptırılması (MMV) No 411 
• Çakı, çatal, kaşık, baston v.s. (ist. C. Mild.) No 411 
Dibek Urfa pirinci 2 t. - Urfa yağı 500 k. (İlt. C. Müd.) ,,; 412 
Baytari malzeme 2 kalem (MMV} No 412 
Kağıt - beyaz mürekkep (ist. Beled.) No 413 
Zeytin yati 40 t. (Deniz Lvz. SAK) No 414 
~ualce ve alitı tıbbiyesi (Edirne Vil.) No 4 ı 4 
iktisat Vekateti tarafından neşrinin lüzumu görülecek kitabların

da ticaret anlaşmalarının 1-6-37 - 31·6 38 arasında ba1kı it· 
leri (Türkofis İst. Şubeıi Dir.) No 414 

Toz şeker 20 ton (Harita Gen. Dir.) No 415 
Koyun eti 12 t. (Çorlu Kor SAK) No 415 
Çanakkale· Balya yolunun arasında çekilecek kumun ihraç, na• 

kil ve istifi işi (Çanak. Nafıa Müd.) No 415 
Kalorifer tesi1&tı olan binaların kaloriferle, kalorifer te.iutı ol-

mıyan bioalarm kok kömürü sobasile 165 gün müddetle 111t
tılma11 (Ank. Yüks. Zir. Enst.) No 415 
Gri ta yak 300 m. (İst. Beled.) No 415 
Mahruti çadır 100 adet (Harita Gen. Dir.) No 415 
Balast ihzarı 17000 m3 (DO. yolları) No 416 
Gazyağı: 25 t. • sabun: 11 t. (Kırklareli Tüm.) No 416 
Sabun 50 t. (Den. Lvz. SAK) No 416 . 
Kuru bamya, toz şeker, kuru erik, çay, sirke, kuı:u etı, (Çanak. 

Jandr. SAK) No 416 
Pınarhisar-Burgaz yolunun arasında şose tamiratı (Kırklareli Vil.) 

No 417 
Gazyaj'ı 2600 k. (Çanak. Jndr. SAK) No 417 
Memleket hast. yapılacak yağlı boya tamiraiı (Edirne Vil.) No 418 
Bakarköy İki telli mekt. tamiri· Silivrinin Feteköy mekt. t&miri 

(lıt. Beled.) No 418 
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Journal Quotidien des Adjudications 

T ableau Synoptique des Adjudications 
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Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du Jours 1 ?eure 
d'adjudieat. estimatif Proviıoire Cahier des Chargeı 

~~~~-~~~-~~~~~~ ~~~~~~ -----------------------------------------------
A) " udic< ıons au Rabais 

Construction-Reµarnticn- Trav. Publics 

Rep:ıntion au b5.tımcnt <lu port Ordou 
Reparation de !:ı. cıınalicıation du p11rc Bey\rnz 

lnslallalion de fa'lence au bain de l'hôpital Zeynep 
Kam;l 

Reparation de la medrese Kou} oudjou Mourat 
Reparation de la 29eme ecole Beyoghtou 
R, pıır:ıtion a l'rcolc Bouzhanekeuy 
Construetion de vesp1sienne au salon d~ vcnte 

Municipale 
Con lruction d'un depôt iı Kodjahidir 
L'adju licalion coneernant lıı eonstruclion au bati· 

ment de gendarmcric a ete ajournee. 
Construc ion maisonıı pour immigrca aux vill."'ges 

Bıledjik 

Conııtruefon en asplınltf'! c: route Maltepe-Kartal 
(eah. eh. P. 222) . 

Corstrudion el entoura2'e de grilles aux <lrpôts 
de poudre a Kniseri (calı. eh. P. 60). 

Construction de cabanes pour gardien et autres 
conıtruction a la fabrique de poudre Tehanakkale 

R par:ıtion de la route allant ce preventoriunı 

d'Uskııdar n lbrahim agha (Kadikeuy) 
Reparation et conslnıction au Konak Gouv••rne

mental 
Constr. a lıı fabrique de sellu'o'le d'lzmit (2eme 

ıwtie) (ealı . eh. L. 27,50). 
Constr. d'un entrepôt a Moumbane 
Reparation de 3775•m ele eh ussf'e s roule Kırl.

klnrelı-Vizc·Saray 

Conslr de 24 nrclıeıı en beton arıne s route Er
zindjnıı-Kelkit et Gurnuchnne 

Constr mnisors pour imınigrc:ı : 166 s mı les et 
167 doulılc (ııj . 

Conslrııelion maısor.s pour tmmigres en maçonne· 
rie : 4ıO p. 

Materiel de Construction -Cartographie 

Publique 994 - 149 10 Direction Travaux Publies Ordou 9·8-37 
9 8-37 Gre a gre ıs5 54 1 ı 67 

" 

,, 
il 

,, 

Publique 

165 60 

236 25 
248 -
248 99 
299 Y5 

28286 

Plı cadı. 44296 22 

11 957 06 

Publique S697 25 

.. 6754 23 

,, 32'23 98 

12 42 

17 72 
18 60 
18 67 
22 50 

2121 50 

3322 22 

895 35 

428 -

506 57 

242 

Plı eaeh 582763 70 37000 

Gre a gre 
7716 28 

Plı cach. 24574 69 

Gre İl gre 246160 63 

" 
202154 26 

17000 
579 

1843 ll) 

13558 

11362 71 

{ 
Com. Perm. Munieipalitc lstanbul 
Dir. E.conom. ,, ,, 

idem 

n 

n 

n 

n 

9-8-37 

9-8·37 
9-8-37 
9 8-37 
9-8-37 

Maire lpula 16-8-37 
Com. Ach, Comm. G. Gendarm. Ankara 

Dir. Ftablissements lmmigres Bilcdji~ 10 8-37 

23r8 37 
{ 

Com. Perm. Munieipalite lıtanbul 
Dir. Econom. n ,, 

Com. Aeh. Econom. Monop. Ktache. 23-8-37 

n 

ı Com. Perm. Municipalite lstanbul 
1 Oir. Eeonom. ,, ,, 

Dir. Biens Nationaux Kaiseri 

" Gen Sumer Bank 

Explritation dıı Port lstanboul 
Vilayet Kirklareli 

Direetion Travaux Publies E.rzindjan 

Oir. Etahlissement lmmigres Sivas 
et lstanbul 

idem 

~5-8-37 

23-8-37 

12r8-37 

23-8·37 

25-8-37 
17-8·37 

18-8·37 

15 8-37 

1S·8-37 

Produits Chimiques et Pharmnceutiques 

Medicaments : 7 lots 

Instruments Sanitaires -F ourniture pour. Hôpitaux 

ldrophilc : 5000 k. 
Uni'e (?) : ı p. 
Produits ehimiques 2 lols 
Gaz : 4000 nı. 
Gaz : 14000 m. 
Fılms : 950 douzaine 
Fılastere : 2 lots 
Materiel sanitaire : 4 lots 

n : 3 lot'I 
Mediczıments : 20 lots 

n : ı6 ., 
n : 3S n 

Ethere : 3 lots 
Cloretile : 2 lots 
Medieaments : 4 lots 

n : 5 n 

Serume : 3 lotıı 

Pul:Jlique 
Pli c11cb. 
Publique 

" 
n 

il 

" 
" 
" 
n 

n 

il 

" 
n 

Pli eaeh. 
Publique 

,, 

2070 -
7500 -
2000 -
1120 -
1400 -
1722 -
3913 -
1100 -
S20 -
660 -

48SO 50 
24S4 10 
2936 10 
2350 -
2625 -
7466 -
3373 60 

810 -

1S6 -
S63 
ıso 

84 
105 
129 -
394 -
83 -
39 -
50 

364 -
ı84 -
220 -
176 -
197 -
560 
253 

61 

Com. Ach. Comm. lıt. Findik'i 

n 

n 

,, 
n 

• 
" 
" 
n 

" 
" 
n 

" 
n 

n 

n 

n 
,, 

23-8-37 
23 ·8·37 
22·9-37 
22 9-37 
22-9-37 
27-9-37 
27-9-37 
2i-9-37 
30·9-37 
30·9-37 
30-9-37 
4-ı0-37 

4 10 37 
4-10-37 
7-10-37 
7-10·37 
7-10-37 
ıı-ı0-37 

Ha bil rr. t - C:uussures - Tissu!S- Cuirs. 

Costumes (pour cııpitaines : 92 p. 
Capoles (pour eapitaine) : 92 p. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Bo•s : 700 t. 
Houillc : 2S-20 t. · Charlıon Ouzounkeı.pru: 8-10 t. 
Houille : 75 t.- Boie : 60 t. 
Petrole : 800 k. 

'I rnvaux d'lmprimerie-Papetcrie 

lmprusion des registreı et autre.~ 

Transport- Chargement Dechargement 

Transport de charpente pour la construclıon des 
mııisons immigreı (aj.). 

Divers 

Acier : 29030 k.- Fil d'acier: 2650- Bandage pour 
tour : 1000 p. 

Balaste : 9000 m3 (aj.) 
Sahle el '.ırgent : ıo t. 
Thermosiplon pour l'abattoir Kara:ıghatdı. 

Pioehes, pelle~, et autres outillageı. 

B) Adjudications a la sureochere 
Raisinı Jes vignes de l',:eole Agrieole (aj.). 

Gre a gre 
,, 

Pli cach. 
Pul.ılique 

" Gre a gre 

Pli cadı. 

Gre a gre 

Pli each. 

n 

Gre a l.lr•~ 

" 

" 

1725 -
ı95S -

ı5750 -

1470 -
160 -

6200 -

ı8105 

9900 -
800 -
106 

ı30 

147 

118ı 25 
80 -

110 2S 
12 -

ı357 88 

742 50 
61J 

7 95 

37 50 

Com. Ach . Comm.G Surv. Douaniere lıt. 24-8-37 

n 

Com. Aeh. Brigade Sivas 
Dir. lnıtruction Publıque Edirnı' 
Vilayet Edırne 

,, 

Dir. Comptab. Privee Vil. lzmir 

Vilayet Vize 

{ 
Adm. Gen. Ch Fer Etat Ankara 
Bureau d'Expedition Haydarpaeha 

5me Exploit. Cb. fer EtatMalatia 
Com. Ach. D. Gen. F.:ıb. Militaires Ank. 

{
Com. Perm. Munieipalite lıtan' ul 

Dir. Economat n n 

24-8-37 

25 8-37 
13-8-37 
ı 7-8-37 
ı7·8-37 

16-8-37 

ın.8-37 

2ı-9-37 

16-8-87 
24-8-37 

9-8-37 

Com. Aeb. E.conom. Monopoleı K.tache ı9-8 ·37 

l>ir. Eeole Agricole Istanboul 10-8-37 

15 
14 -

14 

14 
14 
14 
14 

10 

14 

15 

14 

14 

ı5 

14 30 

10 
ı6 

ıs 

ıs -
lS 30 
ı5 -
ıs 30 
16 -
ıs -
15 30 

16 -
15 -
1S 30 
ı6 -
ıs -
15 30 
ı6 -
15 -
ıs 30 
ı6 -
16 -

14 
ı4 30 

15 
14 
ıs 

15 

ıo -

14 -

lS 
11 
14 

16 

14 
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ADMINISTRA1 ıOI'. 

Yoghourtchou H:ın 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

M EMENTO DES ADJUDICATIONS 

Lundi 9 Aout 1937 

Constr bitiment directorial a Erzeroum (Dir. Gen. Monopole) .\: 410 
Constr. d~ chauısee s route lzmir-Menemen·Beriama (Vilayet Izmir) 

.\:. 42ı 
Transport de marehandiges : 500 t. (lntend. Ankara) ,,\~ 4ı2 
Transport de bidons vides et articles monopolises (Oir. Monopole 

Ankara) No 412 
Aeier: 103SO k. (Oir. Palais de Monnaiı) No 4ı2 
lnstııllation de garage centrale au kiosk des Affaires Etranreres 

(Min . Trav. Puolics) No 412 
lnstallation eleetrique annexe au pare de F:ıtih (Mun. lst) No 413 
Constr beton et asphalte s route Tepebaehi-Tozkoparan (Mun. lst.) 

No 413 
Viande de boeuf (Com. Ach. Mil. Polıllli) No 414 
Paille- farirıe (Oivision Manissa) No 414 
Vıande de boeuf (Com. Aeh. Mil. lzmir) No 414 
Constr. d'une refeetoire a l'lnstitut Agrieole d' Ankara (Min. Trav. 

Puhlies) No 414 
Rcparation et eonstruclion a l'hôpital maritime de Kaıısimpıcha (Min. 

Def. Nat ) No 414 
Charpente pour constnıction des maisons µour immigreı (Dir. Etab. 

lmmigres Manissa) No 414 
Transport par voie de terre de diveraes marchandiHs (Com. Aeh . 

Mil. lzmir) No 4ı4 
Huile vaeoum : 5 t.- motorine: 5 t. (Dir. Gen. Mon. Kabatache) 

No 41'1 

Etiquettes de bois : ıOSOOO p.- ld. grandeı : 20000 p. (Dir. PTT. 
Vilayet lstanboul) No 414 

Foin : 240 t. (Com. Aeh. Mil. Tehorlou) 
* Canevas et autreıJ (Dir. Mon. Eudemteh) No 416 
Transport de 700 m3· balaste s route Fevzipaclıa-Diyarbekir (Ch. de 

fer Etat) No 420 
Bancs pour etude· taboıırets · banca (Dir. Ecole Teeh. iı Yıldız 

No 416 
Lait et yoghourt (Com. Az.h. Mil. lzmir) No 4ı6 
Pomme de terre : 150 t. (Dir. Kirklareli) No 416 
Construction maisons pour immigrcı a Ka'isseri) (Vıl. Kaisseri) 

Pain, viande et provısion (Vil. Ankara) S 424 
Rı"·parııtion de ı'inslallation electriı.ıue du four milit. a Tophane 

(lntend Tophane) No '424 
Sapin: 220 m3 tDir. Etabl, lmmigreı Elaziz) No 424 

Mardi 10 A01it 1937 

Clous pour fer iı. eheval : 5303646 p. (Min. Def. Nat.) ,\-; 379 
Acier a reısort et chargeur : 4000 k. (Fabr. Milit. Ank.) .\! 384 
lmpression cles revues (Vilayet lst.) X 405 
Constr. de la mnison du peuple iı Artvin (Prrsident de la maiıoll 

du peuple du Tehorouh) .'\~ 407 
Vıande de boeuf : iO t. (Com. Aeh. Milit. Tekirdaght': 409 
Benzine : 1500-20 O bidons (Offiee Sanit. du Port Istanbul) .\: 409 
Voitures : 24 p. (Dir. Gen. Monop.) .\! 4l1 
lnstallntion d'ascenseur pour transport de nourriture a l'eeole o• 

guerre (Min. Def. Nat) ,.\: 411 
• Cuillers, couteaux, eannes ete. {Procureur Gen. Rep. lıtanbouO 

.,! 411 
Ri.z : 2 t.- huile : 500 k. (Proe. Gen. Rep. lıtanbul} .\! 412 
Articles de veterinaires : 2 lota (Min. Def. Nat. Ankara) .\! 412 
Papier- suere (Mun. Istanbul) ,;\' 413 
Huile d'olive : 40 t. (lnt. Mar. Kaasimpacha) .;\! 414 
Medieament et inıtruments de chirurgie (Vil. Edirne) .\~ 414 
lmpression des aeeords commercialeı (Dir. Turlcofiı Iıt.) .\~ 414 

Suere en poudre : 20 t. (Dir. Gen. Cartographique Ankara) ,\! ,fl~ 
Viande de boeuf (Com. Aeh. Mil Tchorlou) E.xtraction et Transp0' 

de sable ı route ,\! 415 
Teh:ınnk.kale-Balya (Dir. Trav. Pub. Tchanakkale) .~! 41S ı 
Chauffage pendant 165 jours de5 poeles et ealorifere de l'instilıl 

Aırieole (Dir. lnıt. Agr. Auk) .\~ 415 
Etoffe grise: 300 m. (Mun. lst.) .\~ 415 
Tentes coniques: 100 p. (Dir. Gen. Cart. Fabr.) .\~ 416 
Extraclion et preparation de balaste 17000 m3 (Ch. de fer Etat\ 

.\~ 4ı6 

Petrole: 25 t. (Div. Kirklareli) .Y 416 
Savan : 50 t . (lntend. Marit. Kasimpacha) s~ -416 ıb 
Viande, the, vinııigre ete. (Com. Aeh. Gend. Tehanakkale) .\~ 4 

Con•tr. du ehaussee s route Pinarhissar (Vıl. Kirklareli) .\! 417 
Petrole : 2600 k. (Gend. Tchanakkale) .\~ 317 
Rcparation a l'hôpital Regional (Vıl. Edirne) .\~ 418 
Reparation iı l'eeole de Fetekeuy (Silivri) 

,, ,, ,, iki Telli (Bakirkeuy) (Mun. lst.} ,\! 421 
Extraction de balaste (Ch. fer Etat) X! 421 
• Huile brüle : 8·10 t. (Mun. Ankara) X! 421 
Maehine linotipe fonctionnant a l'electrieite (Command. Ec01' 

Guerre) ~\~ 422 
Charbon du boiı : 7 t. (Dir. Vakoufı lstanbul) .\~ 423 · 

* Les uterisqueı indiquent une vente par voie de ıureochercı·,~ 
N. B.- Leı Nos indiqueı en regard des articles ıont c•0 " 

journAI danı lequel l'aviı ıı paru. 


