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ABONE ŞARTLARI: 
l'ür!<iye icin Kuruş 

3 AYL!GI 450 
6 ,. 850 

12 .. ' l60:l j 

Ecnebi memleketler içıii.:ı 
12 rıylı~i 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma. 
yan tediyat makbul değildir. 

I 

TESİ 
Hergün çıkar ikti adi, mali ve tic ri gazetedir 

olunan Müna asalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Mubm. bed. Temiaat Müracaat yeri Güa Saat 

. 
a) Münakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafüı işleri, Malzeme, Harita 

Afyon kasabasında belediye binası inş (şart. 285 kr) 
Gaziantepte Fııtıklılc istasyonu ve müştemilatının iıış. 

Kız enstitüsü inşaatı {şart. 4..45 L) 
Ergani mevldinde nmde evlerinin ikmnlı inşa ı 

Çengeloflu ,, ,, ., " " 
Kandilli rAsııthanesi muhtelif yerde inşaat ve taei· 

rat (şart. 161 kr) 
Y eşillöyde ahşap hangarı inşaatı 
Vilayet aygır deposu ilivei inş. (lemd) 
Snmanpaznrı behçesinin tanzimi ve perg-ola inşaatı 
Abdeshane inşıısı: 6 ad. 
Otobüs bekleme m:.hnlli inşası 
Kavaklıdere otobils durak mahalli inşası 
Ank. mezarlığ-ının umumi methal kısmında beton 

direkle tel örgünün yapılması işi (temd) 
Bıgn-Karabiga yolu üzerindeki ahşap köprilerin tamir. 

Nakliyat- Boşaltma - Yükletme v. s. 

Eşya nakliyatı 

Ke este ,, 

kapalı z. 

" 
" 

paz. 
,, 

kapalı :r;, 

paz. 
aç eks. 
paz. 

,, 

" .. 
" 

aç. eh. 

aç. ek~. 

56918 68 
49911 24 
8M 14 6'4 

1601 99 
442 70 

3207'4 06 

16494 25 
3747 10 
3794 69 

3S138 32 
3310 -40 
2017 -
850 -

pax. 15000 -

Mobilya, ve ve büro eşyası, Muşamba-Hnlı vs. 

Pı!rdelik kurtıaş: 1000 aı. 
Erat karyoln111: 300 çift 

Mahrukat, Benzin, Makine yagları •. ı. 

Tuvennn yerli maden kömürü: 60 t. (temll) 
Türk antrasiti: 50 t. 

Müteferıik 

AroJ)Ö.z: 1 ad. (temd) 
Siyah boru: 400 ad. - galvani:ıli soba borusu: 200 

ıı.d. • deveboynu dirack: 60 ad. • galvanizli dir
sek: 60 ad. • soba a~uh dirsek: 60 ad. - galva
nizli şapka: 50 ad. 

450 adet 2 kHoluk terazi eksiltmesi hakkında 11cşr 

edilen ilan görülen lüzuma binaen iptal olunmuıtur 

Su boruıu ve teferruatı 
Otomobil ıilindiı i, torna ve Honing tezıahı 
Beynelmilel i,aret levhaaı imaliyesi ve vazı işi: 13~ ad 

Erzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 

Ekmek, zeytin, et v.s. c:r:ıak: 28 kalem 

b) Müzayedeler 

Radyo makinesi, karbonat kalsyum v.s. 
Çeltik: 1000 k. 
Dakik fabrikuı, 100 beyrir kovvetande malcino ve 

dinamo 
Köhne eşya: 12 kalem 

ac;. eb. 3150 -
kapalı :r;. çift 25 

aç. e'kı. 

" 
t. 25 50 

kapalı z. 7500 -
paz. - -

kaft>ıılı z. 30284 31 
" 960Q -

aç. eks. 27'4 l Si 

aoooo 

4?6 96 

5695 7~ 

12'4Q6 -

1237 07 

65 75 

185 10 

125 -

- -

236 25 
562 50 

54 -
yüıde 15 -

27 -

2271 32 
720 -
204 61 

270 -

Afyon Vil. 27-10-37 14 -
f aziantep Nafıa Dir. 26-10-37 16 30 
Afyon va. 8-11-37 ıs 

Balıkesir Vıl. 4·11-37 ıs -
" 

.f-1 J-37 ıs -
lııt Nafıa Müd. 10·11·37 ıs -

Tophane Lv:ı. SAK 21-10-37 14 -
Arık. Vnl pazartesi perşembe 
Ankorıı Belediyesi 22-10-37 

,, 22-10-37 

" 
22·10-37 

" 
22 10-37 

" 
?7-10 37 

Çanak. Naf13 Mfid. 26-10·37 

Maliye Vele. 1-11-37 
Çanak. Sıh. ve lçt. Mu. M. 19·10-37 

D. D. yolları H. paşa 22-lS.37 
M. M. V. SAK 3-11-37 

D•rph. ve Dam Mat. M. 5-11-37 
Adli Tıp 1,. <.;. ·Dir. 30-11·37 

Kltahya Beled. 10-11-37 
Harb Akad. Ko ut. 20-10-37 

PTT U. Mtid. 

Ordu Beled. 2•-10.37 
D. D. yolları Aok. H. paşa 1·12 37 
Çanak. Nafıa Müd. 22-10.-37 

Aok. Huk. Fak. 2-11-37 

10 30 
10 30 
10 30 
l1 30 
lS -

ıs -

1-4 
10 

10 -
11 -

14 
14 -

15 
11 

15 --
15 30 
15 

15 -

lıt. Güıar. Bışnıüd. 21·10-37 14 -
Bursa Y ni4elııir K. Kaym 26·10.-37 16 -
Tekirda~ Val. 7-10·37 itib. 20 gün 

M. M. V.SAK 21-10-37 tO -

* * * l - Eksiltmede olup mtddeti tcmtlit edilen Ba-KA 

İnşaat - amirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Haritı 

BıılıkHir Vilayet Dai•I Encümeninden: 

. lıkeıir - Edremit yoln üzerin.le Ergama mevkiinde yaptı· 
rılmakta olan tamiratı daime amele evlerinin ikmali inıa-
1111a lıt idi çıkmadıiından 4.10.937 tarihtnden itibarea 
4. 11.037 tarihine rastlıyan perıembe gfioti saat 15 o ka· 
dar bir ay &arfında pazarhia bırakılmıştı. 

Eksiltmede bulunan müddeti temdit edilen Bahkeair
Edremit yolunda Çenıeleğlu mevkiindeki yaptırılmakta 
olan amelei daime evlerinin ikmali inıuma istekli çık
llladığnıdan 4· 10-937 tarihinden iti9aren 4· 1 l ·037 tarihine 
taıtlıyan perıembe günü Baat 15 • kadar bir ay zarfmda 
Pazarlıia bırakılmııtır. 

Kctif bedeli 442 lir 70 kuruttur. 
Bu işe ait keıifname ve evrak unlardır. 

A-- Eksiltme şartnsm ai 
B- Tahlil fiyet cetveli 
C- M•kavcle örneği 
D Keiif cetveli 
H- Mesaha cetveli 
İstekliler bu keşifname v,e evrakı 

dairni enclmen kaleminde veya Nafıa 
te~ilirler. 

Balıkesir viliyeti 
müdürlüğünde ga-

İsteklilerin 4· 11-937 tarihine Kadar her toplantı ıünü 
olan pazartesi ve perşembe günleri saat 15 de vilayet maka
ındn müte,ekkil daimi encümene ıelmeleri ilan ehıaur. 

2 - Keşif bedeli 1601 lira 99 kuruıtar. 
J - 8. işe aid keşifname ve evrak fUDlardar. 

· A - Ekıiltmc ıartnamHI 
8 - Ke~if cetveli ve evrakı 
C - Tahlil fiat coheH 
D - Mukavele örneii 
E - Me1&ba cetveli 
lıtekliler bu ke9ifna•e Ye evrakı Bahkesir Viliyet 

Daimi Eııcömeu kalemi do veya Nafıa MidUrlUilatle g6-
reoılirlcr. 

4 lsteldilerin ... 1 1.837 tarihine kadar her teplanh 
ınaü olan pazarteıi •• perıemb• ftinleri aaat 16 de Vi
J•yet malııaaunda ua&tteıekkil Dairoi Enclmeno ~e)melerı 
ilin olunur. 

Afyoa VilAyotintlea : 

Viliyet •erkcıı:inde yaptırılacak 8891 lira 6-4 kuruş ke· 
,1if bedeli kız en.titlbü inşaatı kapalı zarf uaaliyle 8-11-

iDAREHANE 
YoZ-urtcu ban, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galııta, Perşembe paz rı 

İLAN ŞARTLAR! 
İı:larehanemizde görüşülur 

Telgr.: fst. MÜNAKASA 
T elafoo : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

937 tarihine milsadif paı rteai günü saat on beşdo daimi 
•lilclmendc ihale edilmek üzere eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme fartaemHi ve buna müteferri dia-er evn~k 
dört lira kırk beş kur•t bedul mukabilinde Afyon, isten· 
bul •e Ankara Nafıa mfidürllklerinden alınabilir . 

.MuYaldrat teminat 5695 lira 73 kuruştur . 
I teklilerin Nafıa Vekaletinden 937 senesi için alınmış 

en az 40000 liralık müteahitlik vesikası göstermeleri Ye 
teklif melrt•plarınm 8-11-937 tarihine mü&adif. pazartesi 
gönü saat on beıe kadar d imi encümen riyasetine gön 
dermeleri ilAu olunur. 

Afyon Vilay ti Belediye Reisliğinden: 
1-likıiltmeye konulan iş: Afyon kasabasında beladiye 

binasıdır. 

M11hammen bedeli 56918 lira 68 kuruştur 
Bu İt• aid şartnameler Ye vrck şunlı:rdır. 
A-Ekıiltme tartoanesi 
B-Mwkavelc ame 

C-Fenni şartname 
D-1 100 projeleri 
E-Vahidi kıyasi fiat cetveli. 

İsteyenler bu şartaa eleri ve evrakı uray hey'cti fen· 
niyeıinden 2S5 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 

E~siltme 27.10.937 çarşambn günü saat 14 de Encli
meni b lediyece icra edilecektir. 

4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 Eksiltmeye girmek için isteklilerin 4268 lira 9& 

kuruş muvakkat teminat vermesi ve bundan baıka Tica
ret odasına kayıtlı bu!unduğuna dair •esika ve Nafıa vc
klletinden alanmış en a:r. 40 bin lirahk müteahhitlik ve· 
sikas1111 haiz. elmuı ve k~ndiıi mimar veya mubındis ol· 
madığı taktirde inıaatuı baomda fenni meauliyeti deruh· 
de edecek bir mimar ••ya m11hendiı bulundurmaıı llzım· 
chr 

6-Teklif mektupları yukarda yazıla saatten bir saat 
evveliae kadar belediye e11eft•enine getirerek encümen 
reisUjine mtkbuz muk bilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet yukarda 
yazılı aante kadar relmiı olma11 ve dıı zarfnun mfihlir· 
lenerek kapahlmıt bulunma ı laıımdır. Poıtada olan ge· 
cikm !er k~bul edilmez. 

Ank ra Belediye Reiılijindea: 

37g4,69 lira bedeli keıifli Samaapazarı balıçetinin taa
zimi ve p rgole int• ı 22. 10.931 cuma günü saat on bu
çukt pazarlıkla verileceğinden iıteklilerin müracaatları. 

* • * Şehrin muhtelif mahallerinde yaptırılacak 35138,32 
lira bedeli keşifli altı abdeshane i~i 22.10.937 cuma gü
nü 1Rat on bucuktn paz rlıkla yapılacağındao isteklilerin 
belediye encümenine mürac at'arı. 

* • * Sağlık bakanlığı karşısmda yaptırılacak 3310,40 
lira bedeli keşifli otobüs bekleme mahalli 22-10·937 cu
ma rünü saat on buçukta pazarlıkla yapılacajından is· 
teklllerin belediye encümenine müracaatları. 

• • • Ankara meıarlıiının umumi methal kısmında 850 
lira muhammen bedelli beton direkler ve tel örğünün ya
pılması işine talip zuhur etmemesinden dolayı bir ny için
de pazarhkla yaptanlmaıı tekarrilr etmiıtir. 

Muvakkat teminat 65 lira 75 kuruştur. İstekliler şart· 
nameyi her gün imar müdürlüğünde görebilirler. 

İhaleıi 27.10.937 çarşamb günü s at 15 de imar mli
tlürlüğünde müte§ckkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

• • • Kavaklıderede yapbrılacak 2017 lira bedeli keşifli 
otob\h durak mahalli 22.10.937 cuma rUnti saat on bu
çukta bel diye encümeninde pazarlıkla yaptırılacağıotlaD 
iatohlilerin üracaatları. 

Çaıaakknlc Nafıa Müdfirlüğllntlen: 

Biga·Karabiga yola ilzerindeki ah, b kaprlilerin tami· 
rltı bedeli keıfi olaa 2467 lira 98 kuruş ~zerinden 26-10· 
937 tarihine rastlayan salı ıünü saat 15 de vil4yet maka
mında toplanan encümen huzurunda ihalesi yapılmak üze• 
re 1l·10·37 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ek
ıiltmeye konulmuştur. Bu işe gireceklerin ticaret odasına 
mukayyet bulunmaları v 185 lira JO kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri lAzımdır. Evrakı keşfiye ve şartnameyi 
ı5rmek iıteyenlerin Nafıa müdörlftğüae müracaatları ilin 
olunur. 
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lstanbul Nafıa Mldürlütünden 

10.11.937 Çartamba ıünü aaat 15 tle lstanbulda Nafıa Müdilr• 
lütünde 32074,06 lira ketif bedelli Kandilli Raaathaaeai Mıkna· 
ba Ayar ve Yazıcı daireleri iataah ile diter muhtelif yerler· 
deki intaat ve tamirat itleri kapah zarf uaulile ekailtmiye ko· 
nulmuıtur. 

Mukavele, e111iltme, Bayıadırlık itleri ıeael, huauat ve fenni 
ıartnameleri, proje, keıif h•la.aaile buna müteferri diter enak 
161 kurut mukabilinde daireainde ~erilecektir . 

Munkkat teminat 2406 liradır. 
lateklllerin teklif mektuplarını Ye en az 20000 lir&hk bu it• 

ltenzer it yaptıtına dair Nafıa Vekiletinden aluut oldutu mii
teablaidlik ve Ticaret Odaaı veaikalarını hni kapalı zarfı 10 ikin
cit~rin 937 çarıamba rünii Hat 14 e kadar istanbul Nafıa Mü
dürlüğüne vermeleri. 

Ankara Valilitinden 

Keıif bedeli 3747 lira 10 kuruıtan ibaret bulunan Viliyet ay· 
ıır depoau ilivei intaatı için Vilayet Daimi Eaciruenine ıelea 

talipler araaında pazarlık ihalesi haddi liyık görülmeditindea 
yeniden her pazartesi ile p•rtembe gilnleri aaat 15 de açık ek
ailtmeye konulacağından iateklilerin ehliyeti fenniye ve Ticaret 
Odası naikası ve yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçeaiyle 
adı ıeçen rünlerde Viliyet Daimi Encümenine ve ketif nraka· 
aını görmek iatiyenlcr Viliyet Baytar direktörl6tüae müracaatla
rı ilin elunur. 

iatanbul Levazım Amirliği Sahnalma Komiayonıtndan 

Yeşilköyde yaptırılacak Ahıap Hangarın pazarlıkla ekailtmHi 
yapılacaktır. İhalesi 21.10.937 perıembe ginö saat on dörtte Top· 
baaede Levazım imirliıli Satınalma Komi•yonunda yap:lacaktır. 

Ketif bedeli 16494 lira 25 kuruıtur. ilk teminatı 1237 lira 7 ku
ruttur. Şartname ve ketif Komiayoncia rörülebilir. isteklilerin 
belli aaalte Komiayona ıelmeleri. 

Gaziantep Nafıa DirekUJrlBtüatlen 

Gaziantepte inıa olunacak Fıahklık i•taayonu ve mlıtemilltı
nm intHı kapah zarf uaulile •ÜnakHaya çıkarıtmııtır · Ketif ite
deli 49911 lira 24 kuruftur. Münakaae müddeti 5.10.937 tarihin
den itibaren 21 ründür. İhale Nafıa Dairesinde aaüteMkkil ko
miayoau mahau. marifetile icra olunacakter. Zarfların mezkur 
komisyona 26.10.937 salı rüaü aaat 16 buçuta kadar behemehal 
tevdi edilmit olmaaı şutbr. Bu saatten aonra vaki elacak mira
eaatlar kabul edilmez. 

Ketif evraki ile mukavele ıartn~meyi görmek ve bnnlara 
tlair malumat almak isteyenlerin Nafıa Dairesine mlracaatları. 

• • • 
Akademi binHı tamiri ve tadili işi. Bak: GUzel 

sanatlar akademisi A. E. K. ilanlarına. .. 
• • 

Muğlada kara barut deposu iDtaata Bak: İnhisarlar 
U. Müd. ilinlarioa. 

·= 

t:iıktrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
• • • 

14 adet elektrik motörü alınacrkbr. Bak: İnhi1arlar 
U. Müd. illnlarma. 

Mobilya, fv ve Büro eşyas·, Muşamba, Hah v.s. 

Devlet Demir Yolları ve LimaDları Umum ldaraiadeD ; 

Muhammen bedeli 315j) lira olan bin •etro idare moaowramı
nı havi perdelik k•mat 22.I0.937 cuma filnü aaat onda Haydar· 
paıada ıar binaıı dahilindeki Komiayon tarafından açık ek•iltme 
ile aatın alınacaktır. 

Bu it• firmek isiiyenlerin 236 lira 25 kuruıluk muvakkat te
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiti veaai !cle birlikte eluilt
me rünü saatine kadar Komisyona müracaatleri lazımdır. Bu ite 
aid ıartnameler Komi•yondan paruız olarak datıtılınaktacbr. 

MiHi lYiüdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundaa : 

1 - Beher çiftine biçilen ederi 25 l ira olan 300 çift erat kar· 
yolaaı kapalı zarfla ek•iltmey• konmuıtur. 

2 - ilk teminat paraaı 562 lira 50 kuruıtur. 
3 İbaleai 3 ildncitetrin 937 çartamba ıünü Hat 11 dedir. 

- Ekailtmeye ıirecelrlerin 2490 aayıh kanunun 2. 3 iacü 
madtleleriade wtenilea belıelerile lııirlikte teminat ve teklif mek
tupları•• ihale ıüoünde en ıeç lııir .. at evveline kadar Milli Mü
dafaa Ve"ileti Satınalma Komiayonuna vermeleri. 

tr , t !ıl? ot *ftr e • M -
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. - --

Maliye Vekaletinden 

Birincikinun 937 baıından may• 938 ıayeıioe kadar 
depoda mahfuz tartnamesi mucibiace Kabatatla Beıiktaı 
aratındaki her hangi bir iskeleden Dolmabahçedeki kır· 
taaiye depoıana Ye mlltekabilen depodan iıkeleye kadar 
eşya nakliyab açık eksiltmeye konulmuştur. İateklilerin 
125 lira muvaklud temin atiJe birlikte ihale günü olan 
8.11.937 pazarteıi saat 14 te Dolmababçe lnrtaıiye depo· 
suaa müracaat eylemeleri. 

Çanakkale Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdilrllğünden: 
Ka. abı~a, Çanakkale, Küçükkuy ıı -ıke lelerinde mevcut 

.ftOO ı. ... tre •ikAp kereıteden 300 metre mlklhi Gelibo· 

MÜNAKASA GAZETESi 
3 !ES 

luya miltebakisi Tekirdağına pazarhkla nakledilecektir. 
Muhammen bedeli 15000 liradar. 

istekliler tartnamesini her rün iıkan müdlirllli&nde 
görebilirier. 

Bu rnndea itibaren bir hafta maddetle mllaakaıaya koa· 
muıtur. İhale 19.10.937 ıalı flinti ıaat oadadır. 

28 Birinciteşrin 1937 
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P. T. T. Umum .Müdürlüğünden: 

ıl.50 aded iki kiloluk lt:razi eksiltmtsi hakkında 19,30 
eylul ve 11 .10.937 tarihlerinde ne~redilt:n ilan gürülen liizuma 
binaen iptal olumuu~tur. • 

Kütahya Belediyesinden : Talipler ihaleden bir riln 6oce yu:ade . 7,6 m•vakkat 
teminat parasını ) atırmıı bulunmaları ıartbr. 

Kapalı zarf la münakasaya konulan araziiz mubayaasına 
I münakasa gününde ,·erilen f iııtlar haddi lay ık görti lnıcdiğin 

!!!-'!!!ıx:t!Lll!l!~!!!'~--~~~!l!:!!!~~~-P!z~~!!!!!!!!!~~~~~~==~~~~~~- f den muhammen fiat 7500 liraya çıkarılarak ayni ~erait dai· 
resinde tekrar münakasaya konulmu:.tur. 

İhale 10.11.937 çar:;;amba günfi saat 15 te yapılacağı bil· ı Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 
dirilir. 

Adli Tıp itleri Genel Direkt6rliirönden: 
:Z!Z!!S!S2!222 

Erzak. Zahire, Et ''e Sebze: 

İıtanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonundan: 
En:akın ciasi Mikdarı Beher kilonun 1ık teminatı 

tahmin bedeli 

Adli Tıp itleri Genel Direkt&rlliünde belaer tonu mu· 
bammen 23 lira ~ kurut bedel ile 50 ton Tftrk Aatraıi
ti şartlan veçhile açık eluiltmeye konulmuttur. Açık ek
siltme 30- 11-937 çarıamba rünil ıaat 14 de Soiukçeş· 
mede Adli Tıp itleri ıenel direktörlOğll daireıinde yapı· 
lacakbr. İsteklilerin mezkur rü• ve Hatte yüıde 15 te· 
minat parasilc birlikte müracaatları. 

Darphane ve Damıa Matbaaıı Mildürliiğiinden: 
ihalesi tehir edilmiş olan 60 ton tilvenan yerli maden 

kömtlriinün açık eksiltmesi müdilriyetimizde 5.1 1 .937 cu· 
ma i'ilnü ıaat 14 de yapılacaktır. 

1 lkm_ek __ 

Datlıç eti 
Karaman eti 
Sıtır eti 
Ku&u eti 

MOOO k. 

6500 " 
3800 ,, 
3700 ,, 
2700 •• 

10,50 

4S 
42 
38 
so 

Lira Kr. 
433 12 

Bu ite aid şartname her ,gün ve aaatte 54 lira teminatı 
muvakkata ile birlikte miiracaatları ilin olunur. 

• • • 
Maden tuvenan ve manral k6milrü ile odun alınacaktır. 

Bak: Erzak sltunuada lst. Kız 6iretmea okulu illama. 

Müteferrik 

Dovlet Demiryolları ve Lima11lan iıletme U. ldareıinden: 
Muhammea bedeli 9600 lira olan bir aded otomobil 

silindiri torna ve Henini' tezgahı 1. 12.937 çartımba ıü · 
nli ıaat 15,30 tia lrapab zarf usulile Ankarada İdare bi
naaıoda aatın alıRacaktır . 

lı Bu ite ıirmek istiyenlerin 720 liralık muvakkat temi
natla kanunun •ayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhit· 
lik veıikau ve teklülerini ayni rün saat 14,30 a kadar 
komiıyon reislığine vermeleri Uzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire· 
sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğintlen da
ğıbl•aktad1r. 

Ordu Belediyeıicden : 
Ordu ıehri su ıebekesi teıiıatına muktazi boru ve 1air 

teferruatınm satın alınma11 kapalı zarfla ekıiltmeye ko· 
nulmuıtur. 

lıin muhammen keşif bedeli 30284 lir11 31 kuru9tur. 
iıtekliler bu ite aid ıartname, malzeme listesi ve sair 

evrakı pe.ruıı: olarak Ankara, İstanbul, Ordu belcdiyeıio 
den alabilirler. 

ihale 26.10·9i7 tarihine rastlayan salı ıllnü 1aat 15 de 
Ordu belediyeıi encümeni huzuriyle yapılacaktır. 

Mavakkat teminat 2271 lira 32 kuruıt•r. 
Evelce iltn edilen ıartnamelerde hiç bir değişiklik 

yoktur. Y abuz üç ay teılim müddeti 4 buçuk aya çıkarıl• 
mışbr. 

Bu it bakkmda fazla malumat almak iıtiyenler Ordu 
beletliyeıine müracaat eylemeleri. 

Çarıakkale Nafı a Müdürlüğünden : 
Çanakkale · Ezine, Ezine· Ayvacık Ezine · Bayramıç, Geli

bolu · }( ~"'an, Biga -Çan. Biga· Karalıiga yolları üzerinde nafıa 
rlsı ire~ in göstereceği mahallere konmak üzere 138 adet bey-
ı oım iP} işaret levhasının imaliyesi ve mahallerine vazı işi 
274 lira 58 kuruş keşfi üzerinden 22. IO.Q~7 tarihine rast· 

la an l m G. 15 de vilAyet makamında ,. ıı rıacak daimi 
Pneüm~rıuc Ahalesi yapılmak üzen: 12.10.93 • tarihinden iti· 
baren 10 gün müd<ilr.tl ... açık ekı:-:iltmeye konmuştur. Bu işe 
girecP.klerin ticaret oda~mda mukayyet bulunmaları ve 2«M 
lira a1tmış bir kuruş. · ·- muvakkat temin~t vermP.leri lazımdır. 

Evrakı kl'!şfiyf resimleri görmek istiyenlf ıio nafıa 
müdürlüğüne müracnatları ilan olunur. 

Harb Akatlemi~i Komutanlığından : 
Harb Ak,ı<lemisi ihtiyacı için 400 siyah boru, 200 galva· 

nizli soha borusu. 60 deveboynu dirsek. 6J galvauizli dirsek, 
60 soba ağızlı dirsek, 50 galvanizli şapka pazarlık suretile 
alınacaktır. Befiktaş Malmüdürlü~1 eznf'ısinr. yatırılmış "1.7 
lira pey akçesi makbuzu ile istekli olanla rın 20.10.937 çar· 
şamha günü saat 11 de Ytldızda Harb Akademisi Satınalma 
Komisyonuna müracaatleri. 

Sadeyat 5800 ,, 
ibalni 2· 11-937 aalı l'inü aaat 

sarf uaulile yaptırılacaktır. 

T o• teker 6800 k 
Kume teker 6500 ,, 

BurH pirinci 

Kuru çalı faaulya 
Kuru barbunya fa. 
Kırmızı mercimek 
Yetil mercimek 
Nolaud 
Kuru bamya Amaaya · 
Bu lrur 

lutday 

6500 ,, 

2700 " 
2000 ,, 

380 " 
500 " 

2000 ,, 
115 ., 

tiOO " 
250 ,, 

Sotaa 7300 ,, 
Patatea 7300 • , 
Kuru aarmuak f3.5 ,, 

Pirinçunu 270 ,, 
Un ekiatra 3800 ,, 
Makarna irmikli 1100 ,, 
Şehriye irmikli 450 ,, 
lrmik 330 ,, 
NifHta 200 . , 

100 

10,30 dan 1 J e kadar kapalı 

Z1 
30 

24 
18 
14 
12 
16 
10 

100 
13 

ıo 

3 
7 

15 

20 
iti 
26 
26 
18 
20 

28J 95 

117 

98 22 

69 94 

ihaleleri 2· 11 937 aalı rünü 
ekıiltme umulile yapılacaktır. 

saat 11,30 claa 15 e 
87 33 

kadar açık 

Beyas peynir 
Kaıer peyniri 

3200 k 
2000 , , 

40 
57 181 50 

52 50 Yumurta 35000 •• 2 

Kaymak 
Sıt 

lfQ ,, 
6500 ,, 
7800 ,, 

110 
12 
5 Kbe Joturda 103 42 

Slll•ri Jot•rdu 

0.lua l'•rıea 
Odun mefe 
Maaıel khlOrü 

4300 •• 

450 çeki 

500 " 
8200 K. 

290 
3l0 

4 5 

84 50 

2-11 80 -
TaHk eti 
Hia.Ai eti 

1000 k 
700 " 

57 
4S 66 37 

. 

. 

. 

' 

Zeyti• yatı 3300 ,, 
Zeytin taa .. i 1800 ,, 
Sat.un 3300 ,, 

Uryaai eriti 350 ,, 
Çeklrtlekmiz kuru Ozim 1050 ,, 
K.ut üzüml 175 ,, 
Razaki lzümü 500 ,, 
Çekirdekli karı.. 500 .. 
Çam hatıtı 175 ,, 
Badem içi 200 ,, 
Kuru incir 1050 ,, 
Ceviz içi 900 ,, 
Fıadık kabuklu 550 ,, 

Elma ıümütlaaae 4900 ,, 
Elma Amuya 850 ,, 
Ayva 850 ,, 
Portokal 20000 
Mandaliaa 3-400 

Blok mu•• klmlrü 150 ton 
TGveaaa madea ,. 280 , , 

Yq Hbıe 41 kalem~ kile 
63.100 adet ve 19300 .Aemet 

15 
32 
38 

35 
25 
il 
27 
40 
70 
95 
20 
95 
30 

2U 12 

------------
17 
25 
14 
5 
5 50 176 36 ---- ------· 

1700 
1250 453 75 

---- ~----~-------

4l7 17 
llaaleleri 3 11-937 çarıamba rüaG 

pah ıarf u•ulile yapılacaktır. 
.. at 1 O dan 13,45 e ka4at ıı.-

1- ı.tanltul lnı atretmen okulunun yukarıda miktar ve beb~' 
kilo ve adet tahmin lııedelleriyle ilk teminat ve ekliltaae ıetıl• 
ıln natleri aıatıda yaa•lı yiyecek ve yakacaklar ekailta1e1' 
lıonmuıtur. 

2- lluUtae l•tanltul Klltiir .lirektclrlljü binaaıada liı•I~ 
•uhHebeellltiatle toplanan komi•yonda yapılacaktır. l.tekliletıll 
ıartaaıneler.Ae yazılı kanuni vesikalardan batka t icare t odaııo•ll .. 
yeni yıl veaikuı ve t eminat makbu:ılariyle beraber teklif 111ektllP 
larını ihale iti• tayia edilen aaatlerdea lııir aaat enel 111aJıbG' 
mekabilinde komi•yoo batkanlı;ıaa vermeleri , ilk t emiaatlat•.., 
ltelli IÜn Ve Hatt•D evvel veya bir WÜn e Yvel liHler .uba•ebr 
ciliti vesa .. ine yatırmaları. 

1 ~ 3- •teldiieria t•rtlla•elwi okul itlareaintlea ,.csrlp ok111• 
lecelılwi Ula olauıaur. 
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Ankara Hukük Fakülteııinden : 

~iıııi 
Muvakkat tem. Tutarı 

En az En çok Lira K•ıruş Lira Kuruf 

41lıelt 
17500 20000 675 9000 

~Yti• 
30000 35000 255 94 3412 50 

250 350 10 50 ı.ro 
~~hroıa 100 150 9 120 
it' 

~~ll·Ç UDU 75 100 1 88 25 
& rıye 100 150 3 04 40 50 
~tday 200 300 l 35 18 
~rcirnelc ~o 300 3 38 45 
~1kıta 75 100 1 88 2.5 
S "I• 200 300 5 63 75 
~1ıataak 50 75 1 40 18 75 
' "1 f ıatı ğ ı 50 75 4 50 60 
~ ._, iiıiimü ı 69 22 50 
~ ''•kı 200 300 6 75 90 
l 'hı reçeli 200 250 7 50 100 
tre 200 250 28 J3 375 ~ Yatı 

i Ydanoz 

·-··· 2000 3000 5 63 75 lı l 
~ ltıo1a adedi 5000 7500 16 88 225 r,,, 

1500 2000 7 50 100 
ı.-b,, 400 500 1 88 25 s,1ııa· 
~ •ıotu 750 1000 il 26 150 
~l>•llak 2000 2500 15 200 
t '"•ıbahar 200 300 4 51 60 
ı._, 

500 750 lt ~ 150 
~ 
~h· 500 750 5 53 75 
'"uç 250 300 13 15 

, Ankar Hukuk Fa"ülMsi için Mayıs 938 nihayetine kadar alı
lı•c,k olan yukArıda lıimleri hizalarında miktarları, muha•men 
~~tlar1, tutarları ve muvakkat teminatları yaxıh bulunan erzak 
~ ~1'akuaya konmuıtur. lateklilerin 2 11.937 salı günü aaaı 11 de 
~t~ye münoaatları. 

l" M o==z A v -E o E L E R 
• --.C'M ...... ~--- ' 

Tekirdağ Valiliğinden: 
~tevkii Cin!'li Bedeli 

Lira 
Ka~alıa 2878 metre murabbaı eb 'a· 
harici dındaki !:-aha üzerinde 73 

alalı -.abiteyi hayi 12 Vals 
ve elekli 100 beygir kuv· 
vetirıde nıakiueyi ve iki di
ııamo) u muhtevi maamü~· 
temilat dakik fabrika ... ı. 80000 

1'.:mlak /"atış bedelinden Jolayı yukarıda ı·ini ve sair ev af'ı 
~'~ılı, .Muharrem lla~biye aid gayrimeııkul ::-atıhğa çıkarılmış 
~ e 1. L0.937 tarihinden itiLaren 20 gün müddetle arttırmıya 
y l)llrnu~tur. l~teklileria yüzde 7,5 teminatlaril~ Tekirdağ Vila· 
ijeıi l~ia~e He?·etine ve fazla iz~hat almak istiyc::nlerin de İdare 
eyetı Kalenııne müracaatlf!n. 

Hur:ıa · Yeni::elıir Kazası Kaymakamhğıııdan : 
. Kazamıza bağlı Kara~ıl köyünün orta malına ekilmi~ ara· 
~~ll!ıı çıkacak olan tahminen kırk be~ bin kilo ~eltik 6.10.937 
tuııüuden itibaren 26.10.937 ::ıalı gününe kadar yirmi bir gün 
tıı .. 

\ld<letle açık arttırmıya çıkarılmı~tır. 
,. \:eitiğin beher kilosu sekiz kuru~tan olmak üıere yüzde 
·'ı:ii buçuk muvakkat teminat akçesi iki yüz yetmiş liradır. 
ı:ıı Şartnameyi görmek v, pey sürmek istiyenlerin ihale günü 

<ııı 26.10.937 ~alı günü _aat 16 da Kazamız Hususi Muha
~hc Daire indeki nıahsu- l\.omisvununa bas vurmaları ilan 
'Jlun ur. · .. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 

Yeni cami civarındaki levazım eşya ve teçhizat ambarında 
~~lılac.ak: olan 12 kalem c~ya 21.10.937 perşr.nıbc ~ünü waat 
(J da satılacaKtır. Bu e~yayı görmek i~tiyenler hergün mezkfır 
~llb,r M<l. ne ve ı;atın al ınak i~tiycnler yukarıda yazılı satı:: 
Unu ve saatinde ~1. ~I. V. satınalma komisvonuna müracaat 

~ . 1 ııı!er. 

İstanbul Gümrüğü Ba~müdürlüğün<len : 
Q M K N 897 ağırlığı 80 kilo 500 gram 1046 lira 84 kuru~ 
eğerinde B. S N markalı 5631 numaralı 5 adet rtldyo ahize 

llta.kinesi MK!'-., 985 ağırlığl 10000 kilo 1355 lira 42 kuruş 
~eğerinde Ar A markalı bila n~maral~ 100 çu~al karbonat 
~ili yüm MK N 7615 ağırlığı 2~36 kılo 708 lırs. 10 kuruş 
~~erinde Z A markalı bila 1 • 53 çuval aspestes a:ryant toz 
~alinde 21.10.937 günü s&at 14 de Sirkecidp Re~adiye Cad. ki 
~Uınrük sahş ~alonunda a• rttırma ile d:ı.hile ve harice 
iltılacağı istekliler den saat d buçuğa ka<laı vezn6ye yatır· 
ltıak şa •ivle yüzde 7,5 pey akçesi ve ~laliye ınvan tezkeresi 
1~lenir ı. ı:. tek lif ı.. kabul edilmez. 

,. ......... ~ ............. ~--Klll--m:il .......... --..--------11~ 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat 1 ~azarına 

Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 
Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. Ô, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Mcnfaatınıı icHbı hemen abone kay-

\ dedilinh. ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel. : 49442 

MÜNAKASA GAZ.iTESI 
4 

j İnhisarlar U. Müdürlüğü~~en: j 
1 - Şartname, Keşifnam'! ve plAnlarına tevfikan 

Muğla müstakil müdürlüğöade yaptırılacak kara barut 
deposu inşaatı eksiltnıeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 29.(3,39 lira ve Muvakkat 
teminat 220,80 liradır. 

ili - Eksiltme, 2.Xl.937 tarihine uıtlayan Salı gilnü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 15 kuruş mukabiliude berırün 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubeıiyle M!iila müs
takil Mü.lürlüiünden alınabilir. 

· V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin, bu ribi işleri 
yapmış olduklarına aid olan vesikalarını İnıaat Şubeaine 
ibraz ederek ekıiltmeye iıtil'Bk vesikaıı almaları la
zımdır. 

Vl - İıteklilerin eksiltme içio tayin elunan gün ve 
aaattc münakasaya i9tirak vesikası ve yüzde 7 .5 ıüven

me paralariyle birlikte yukarıda adı w•çea Komiıyona 
ıelmeleri ilan olunur. (B.) (7061) lOQS t-4 

* • * 
1- Şartnamesi mucibince 14 adet elektrik naotörü aç•k 

eksiltme ıuretiyle satın alınacaktır. 
il- Mulııammeo bedeli 1960 lira ve muvakkat teminat 

147 liradır. 
111- Eksiltme 2 XIIı937 tarihine rastlıyan Perşembe 

güDD saat 14 de Kabataşta Levazım ve llubayaat Ş11be
sindeki Ahm Komisyonwnda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak sözü ıeçen Şubeden 
alınabilir. 

V - Fiatsız teklif ve kataloklar eksiltme gününden bir 
hafta evveline kadar Tütün Fabrikalar Şubeaine veril· 
melidir. 

v 1- İsteklilerin eksiltme içia tayin olunaD gün ve 
saatte Y 0 7,5 ıüvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

reçcn Komisyona gelmeleri ilAn olunur. 

• • • 
"B,. (7109) 110• 1- -' 

1 - Reımindeki ızıarayı kaldıracak kabiliyette ve şart· 
nc.mesi cvı;afıoda 24 adet alttan sürme araba pa&arlıkla 

satın 2hnacaktır. 
U- Eksiltme 1 ·Xl-937 tarihine raıtlayan pazartesi 

günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube

sindeki alım Komisyonunda yapllacaktır. 
l l l--Muiıammen bedeli 2880 lira ve muvakkat temi

nat 216 liradır. 
iV- Şartnameler paraaız olarak hergün yukarıda adı 

reçen Şubeden alınabilir. 
V-Fiatsız teklif mektupları eksiltme gününden en az 

bir hafta evvel Tütün Fabrikalar Şubesine verilerek mü· 
nakasaya iştirak vesikasi alınmalıdır. Bu vesikayı haiz 
olmayanlar eksiltmeye iştirak ettirilmez. 

Vl- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 
münakasaya iştirak vesikası ve yüzde 7,5 güvenme pa
ralariylc birlikte adı ge9Cn Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (M) (6809) 1063 3-4 

• • • 
1- Şartnamesi mucibince bir adet çift devirli otoma· 

tik tabı makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

II --Muha.:nmeo bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 
450 liradır. 

Hl- Eksiltme 25.X.937 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 15 de Kabataşdu İnhisarlar Levazlm ve J.\fo. 
br al Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

'-Şartnameler parasız olarak yukarıda adı geçen 
K· iayondan alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştiri\I: etmek iıteyenlerin, fiatsız tek· 
W ıı:ıektuplarını ve kr<ale;gların• eksiltme gününden en az 
1, · hafta evveline kaJar İnhisarlar Tütün fabrikalar şu
besi miıdlrlüğüne vermeleri lazırr .. dır. 

Vl - Mühürlü teklif mektubu, lcanuni vesaika ve yüz.le 
1,5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek· 
siltme günü en ~eç saat 4 e k,.,.dar yukarıda adı geçen 
komisyon başkanlığına makbuz ıukabilinde verilmiş ol-
malıdır. (5911) 929 4-4 

~."9--------------------------------------~----~ 

.. 

ikiş Yurdu 
Vezneciler, Kurultay sokak 18 No. Uğur Apartı· 

manında .. SAGUNAY,, Biçki, Dikiş yurdunda la,ebe 
kaydına başlanmıştır. 

Yurt dokuz ay olup mezunlarına Kültür Direktör· 
lü:lünden tasdikli Diploma verilir ve mezun olan her 
talebe Yurt ve Atölye açabilirler. isteyenlere de tali
matname gönderilir. Yurtta ayrıca Moda deraide veri
lir. 

Sayfa .i 
l l 2 K!T:r! y c: -

Tam· r işi eksiltmede 
Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma 

ve Eksiltme Komiıyonundan : 

Akademi biaaıının bau tamirat ve tadilit iti açık ekailtmeye 
konulmuıtar. Keıif bedeli J 146 liradır. Şartname ve proje Aka· 
demiden ltedclıiı: olarak alınabilir. Taliplerin muayyen kanuni 
vaaıflardan haıka ea az 5000 lirahk tamir taabbüdüoü yapmıı 

olduklarını iıbat edea bir veaika ile beraber fatanbal Nafıaaından 
alıamıt intaat müteahhitliti nail&uını ibraıı: eylemeleri lbımclır. 

Muvakkat temiaat mikdarı 85 lira 95 kuruftur. Ekıiltm• ~IC>-(f37 
Puarteai •lnU aaat 15 te Catalot:unda YOuelı Mektepler Muha· 
HbeciliQ'inde toplanacak olan komlayon•muı: tarafından yapıla· 

caldır. (7107) 1103 ı -• 

Devlet Demiryolları 

9.cu işletme DirektörlUğUnden: 

Muhammen .. edeli 12 ·o lira olan 5000 kilogram arap aabunu 
açlk ekailtme uıuliyle 27 .10.937 cumarteai gi!ııü, :saat J 1.30 da 
Sirkecide 9 uncu iıletme eksiltme Komiıyonunda ıabn alına
cakbr. 

Bu ite rirmek isteyenlerin 93 lira 75 kuruş teminatla ve ka
nunu o tayin ettiti vesikalarla birlikte Koıniıyon Reiılitiae mü
racaatları lbımdır. Şartnameler parası~ olarak Komisyon Reiali-
Q'ioden verilmektedir. (6935) 1087 4-' 

Betonarme köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden : 
l-KayHri Viliyeti dahilinde Ürgüp·Kayıeri yolunun 0+500 

aeQ kiloıaetrHİadelci Ürgüp lı:öprüıünün betonarme olarak inta
ah kapah urf usulile münakasaya çıkarılmıttır. 

Ketif bedeli 36.000 liradır. 

2-Ekailtme 1·11-937 tarihine müudif Paıarteıi günü ıaat 

16 da Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Rei&liği Ekailtme Ko
miıyonu odaaında yapılacaktır. 

3-Ekalltme ıartnamesi Ye buna müteferri diter evrak 180 ku
rut mukabilinde Şose ve Köprüler Reiıliği kaleminden ahaabilir. 

4-Ekıiltmeye rirebilmek için isteklilerin 27!l0 lirahk muvakkat 
teminat vermesi ve bu ıibi işleri yapabileceklerine dair Vekile
timizden alınmış müteahhitlik ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmesi 
lizımdtr. 

İıteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı aaatten bir 
ıaat nveline kadar Komisyon Reiılij'ine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. (3797) (6914) 1084 2-4 

D.D.YOLLAQI İSLETME u. MÜDÜrlLUGÜNDEN • 

Muhammf'!n bedeli 27096,44 lira olan cebire ve traven !:>u
lonları 15. J 1.937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf uaulü 
ile Ankarada İdare binasında salın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2032,23 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiğ'i vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası 
ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reia)iğine 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 135 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 

aatılmaktadır. (6920) 1085 3-4 

ifr-·--· ·. . .. . . --. -••• - ---~~ 
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ULU 111 
Yeni şekil ve kadrosu ile 
yalnız devlet merkezinin 

değil, Bütün 

T Ü R K i Y E' nin 
HABER ve FİKİR GAZETESİ 

1 N iyi Teknik 

- N Büyük Hacım 

N Güzel Yazdar 
Her gün bir hikaye, KültUr, Askerlik, Tayyarecilik, 
Havacılık, Denizcilık, Ekonomi, San'Rt ve Edebiyat, 
Her gün köy sütunu Sıhhi bahisler, Bütün gazete· 
lerden günü gününe hülasalar, Bizde ve Dü~yada 
kitab Hareketleri • Küçük ilanlar v. s ... 

[~] 
l~I 
ı~ı 
• • • • 
• • • 
• 

!mtiyaz uhibi Ye yazı i41eri 
Oirr.ktee··i: lsmail Girit 

Bau3dıiı yer: APTUi., Baaımevı 
c~Jat .. 8iUitt- Mıit* No. 10 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptr 45'1 

6 " 850 
12 ft " l500 

Etungcr : 1 '.! moıs Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs 5 
Pour l ıı PubUcite ıı'ndrcscer 

a l' Administra tioo 

~~---

LUNDI 
•eree 

-
journal Quotiaien des Adjudk atio l h 

ADMINISTRAr! ul'I 

Yoghourtchou Hıin 
ler Etagc, N 3-4 

Galata, Perchembe Baısr 

l'eleplıone: 4~42 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telea-rııphique: 

l•tanbul - MÜNAKASA 

~~c.w .ı:arnı•JMtWWWllff: F"-"t=!!!~~~~~!!!!!!!~~~~~==~===~~==:=~~~~~~ 

des Ad;u icati s 1 
---~-~----P rix Cııution. Lit•J d':ııljud ıcatıoıı e t du ' 

O bjet de I'.~ judication cstimatif Provisoire C'ııhier des Cbarges 

A) P. djud ıca tions au fi~bais 

Construction -Re~ r .tion- Tr v. PubJics·Materiel de Constructi~c;,~rtogr~hie 

Achevem nt corıstr . m ıısons pour oı vr;ers a ~er
gaına 

Achevement constr. maisons pour ouvrier5 iı Tchen· 
geloglılou 

Constr. biıtim ~nt Mu nicipnl iı Afi on (cah. eh. P. 
285). 

Constr . lnstitut de jeunes f ı lles iı Afio rı (cah . eh. 
L. 4,45). 

Constr. ıtation a Gaziantep 
n et repnratio .. a l'obseorvatoırc de Kıındilli 

(cnh. eh . P. 161). 
Rep . ponts en bois s route Biga-Kımıbiga 
Corıstr. etable (11j . ). 

., d'un hangıır a Yechilkcuy 
" au jardi .S .nanp ııur 
" vespasiennes : 6 p. 
" poteaux en beton a me e t entounıgc de 

grilles au cimctii:re (aj .). 
Constr. station autobus a Kavnldidcre 

n ,, ., en facc Office Sanitııire 

A eublcmcnt ponr Habitation et Bureaux 

Lits deubles peur soldats : 300 p. 
Etoffe pour ridcawx : 1000 m 

Transport- Chargenıent - Decha.rgement 

Transport de chnrpente 
,, ,, marchandise 

Conıbu ,. t ı ble Carburant-Huiles 

Aathracıte indigene : 50 t . 

Charbon tout-vcnant indii:'ene : 60 t. (ııj .). 

J~vers 

Gre a grc 1601 99 

n 

Plı cach 

" 

" 
" 

Pııblique 

" Grc ;. grc 
,. 

" 
" 

,, 

" 

442 70 

56918 69 

88914 64 

49911 24 
32074 06 

2467 96 
3747 10 

16494 25 
3794 96 

35138 32 
850 -

1017 -
310 '43 

Tapisserie ete. 

Pu'>lique 

" 

Gre a fr e 
Pu blıque 

lap 25 
3150 

15000 

Publique la t. 23 50 

Publiquc 

4268 96 

5695 75 

2406 -

185 10 

1237 07 

65 75 

562 50 
236 25 

125 

54 -

Vilayet Balikesir 

" 
,, Afion 

Vs\. Afıon Dir. Trav. Pu b. lst.
Ankarl\-Afıon 

Dir. Travaux Publics Gıızi ııtep 

" 
!stanbul 

Dir. TrLV. Pub. Tchanak.kalt! 
Vıl. Ankarn 
Coın . Acb. ln te:ıd . lst. Toph.ıne 

Manicipa l itı- Ankara 

" 
" 
n 

.. 

Co•. Acb. Mı ft. D.H. N t. Ankara 
1 Expl. Ch. de fer Etat H.pacha 

Dir. Hyg. Ass. Soc. Tchanakkaie 
Min. Fin . Dep. Pap. Dolmab.ıhtche 

Dh·. Gen. Affaire de Justice du 
Doctorat Soıuktcheclıme 

Dir. Palais deı Monnniı:a 

Jo urs ı 1 eure 

4 11-37 

4 l 1-37 

27- li-37 

8-11·37 

26-10-37 
10-li 37 

26-10-37 

14 

15 

14 

15 -

: 6 30 
15 

15 
Lundi et Jeudi 

21-10·37 14 -
22.-10-37 
22-10·37 
27-lC-37 

22- ı 
22-1 

3-11-37 
22-10-37 

19-10-j / 
8 11 37 

30-11-3i 

5· 11-37 

10 30 
10 30 
15 -

10 30 
10 30 

11 -
10 -

10 -
14 -

14 

14 

Arroseus• : 1 p. (aj .). 
Tuyııux noirs : 400 p - Id. galvan;ses pour poelas : 

200 p.- Coud - ıı: 60 p - ld. falvan is ": 60 p. ete. 

Pli cach 
Gre a g!'c 

7500 -
27 

Muftici pal ı l · Kutahia , 10-11-37 
Command. Acad. de Guerre iı Yıldiz 20-10·37 

15 - -
11 --

L'adjudıcation concernant l'achat de 450 buculeı 
iı ~te ann11lee 

Tuyaux et aCClSSoires pour a<lductioc d'eau 
~ Cylindre pour auto tours Hon\ng 

Fabrication et inatallation de ııigııal ll8 p. 

Provisions 
,-
• Pain , viande, olıvcs et aul>re• provisions 28 lots ... 

Articlea hors J ' usnge: 12 lots 
Machine radio, car bonate de calcium, ete. 

P li cach 

" 
Publittue 

30284 31 
9600 -

2741 18 

2271 32 
720 -

204 ,1 

Dir. Gen. PTT. 

Mun. Ordou lst. et Ankara 

{ 
Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 
Bureau d'ExpeJıfon H ydarpaclıa 

Dir. Trav. l'ub. TchannkkAle 

Faculte Droit Ankara 

Coa. Aclı. Min. Def. Nat. Ank. 
Oir. Ven . Douan. lst. 

DUC 

26·10-37 
1-12-37 

22-10 37 

2-11-37 

De ou e n tu e En ou s langues 
Adresaez·vous sanı hesitatien au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Trnduction Juridique, 

Specialite : 

T ochnique, Fiııancieıre, Commerciale ete. 

Traductioa de cahiers 9ea churges 

Exccutien rapitie et seigıMe 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes dı '' MÜNAKASA GAZETESİ ., 

Bureau d traducti n " DEV M ~' 
Galata, Perchembe Pazar, YoJaourtchou Han, No 3-4 Tilephone : 49442 

15 
1' 30 

1.5 -

11 -

Karpic O.O.Yol. Ankara) .\~ '434 
Belediye havııı~zı fabri kası için bavaıazı istilual ocafı ısı' 

ve montajı (lzmir Bel.) S! 457 
Yulaf - arpa (Karacabey Merinos yet. ç.) .~ 457 
Arpa • yulaf (Ank. Lvz.) .I\! 478 
Saınaa ·patates (Çatalca Tüm irek.) .\! 4il 
, Moris markalı binek otomobili (İst. Telef. Direk.) .\~ 451

1 
lst. Telefon rehberinin tab ve tecfüli (lst. J elefon Dir.l 
Elbiıc ve kasket (Giimr. Mub Gen. K.) .\~ 482 
Tereyağ (Aok. Ok.) .\! 484 • 
ilac ve ı.hhi malzeme {ist. Jandr. SAK) .\! 484 
• Çeltik (Bursa Yenitehir K. kaym.) .\! 484 
Toz teke:- (Edirne Tuğ.) .~~ 485 
Alıpınar ~arnizonuoda ya;.ulan hangarın pistini altına bl0~' 

yarbekir ASK) .\! 485 
G alvanizli lama ve boru (Ask. Fabr.) .\! 485 
Snman (Sıvas Tüm.) .\'! 486 
Saman (Viı:e ask.) .\! 486 
~ezayı. tıbbiye (Bandırma Şarbay.) 4 8 
lzmir lnb. başmüdürlüğün bir sene z. fıoda satıaalacnk 111" 

arabadan indirme, istif ve saire itleri. (lz:mir İnb . Başınud ! 
Fen tatbikat okulunun mutbah ocaklarının matien koıJJjjril 

bilecek bir hale konulması (Topbaae Lvz.) ~\'; 493 
Piyade atı, okulu ocakların tamiri (Tophane Lv.z .) J\ : 493 
Ordu ihtiyacı için taş ~asımile nota (Tophane Lu.) .\: 49J 
Odun. limyit kömürü (Isparta Tüm.) • ! 494 
• Hayvan 7 baş (Ank. Lvz. 1 . \; 4g5 
Koyun ve dana eti (İzmir Sıh. ve içt. Mu. M.) ,\-:. 496 
Nohut (Ank. Lvz.) No 496 
Civ civ yetiştirme yeri inş. (Muğla Beled.) No 496 
Sadeyağ (Tophane Lvz.) No 496 

~ Önlerinde yıldu işareti olanlar müzayedeye aittir· 

Hami, : "No.,, işı:reti ilanı havi gazetemizin sayısını f 

-
Mardi U~ - IO- 1937 

Carbure de calcium (Ch. Fer Etat) No 454 
Materiel et inııtall. usine de gu (Mun. lzwir) .1! 45 ' 
Orge et foirı (Dir. Prod. Merinos Karııdja ucy) .?! 457 
Paille et pommes de lerre (Dı v. Tchataldja) . 481 
* Auto marq ue Maurico (Dır. Teleph. lst.) ~~ 481 
lmp ression et reliure de guidcs tclephoniques (D:r. Te leph 
Coıtumes et casquettes (Surv. Douan lıt ) .l! -482 
Beurrc (Com. Ach. Ec. Ank.) .\! 484 ı 
Medicaments et artic?es sanitaircs (Com. Ach. G . Guedıkp'" 
Sucre (Brigade Edirn ·) \! <t85 
Blocage piste du lıanrar Alıpinar (Corps Arm~e Diarbekirl 
Lames et tuya11x galvanıses (Fab. Mıl. Ist.) 485 
Paille (Div. Sıvaa) .\! 486 
Produita pbarmaeeutiqucs (Mun. Bnndirma) .:\! '468 
Tran1port d'articles monopolises (Dır Monop. lzmir) .,~ 4qO 
Rep. buanderie de l'eco.c militaire (lnt. Tophane) • ! 49.3 

" foyar (lnt. Tspbane) , -:. 493 
lıapreuion de note (lntend. Tophane) !\! 493 
Bcais et charbon ıirnite (Div. Isparta) .~ 49'4 · 

Viandc de mouton et boeuf (Dir. Hyg. Aıısist. Soc. (unir) ,'I'. 
Poiı chichea {lııt. Anlı:.) .i\~ 96 
Constr. poulailler {Municip. Moughla) .\~ 496 
Beurre frais (lnt. Tophane) No 496 

-- b'ı"; 
• Les uterısques indiqucnt unc ventc par voıe de 9urePc ~J 
N. B.- Leı Nos indiques en regard clcı ıırticles aont c' 

journal dana lequel l'aviı a pnru . 

~ Çok ehven ve acele satılık 

; Salon ve yatak o ası takıJJl.1 
~ ~ 

Üsküdarda, Doğancılard1ı, Kuıap sokağında, 16 ıı: ~ 
ralı yl'lıda aynaııı fuetolu çift jardinier ,.e bir 1J1••, ıJ' 
1 O mumlu avizfl ile yine lakeden yatak odası takırO 
bibi elinden acele satılıktır. t o~' 

Görmek ve pazarlık için her gün sabahları 1131 ıııar'' 
ve akşamları saat beften sonra yukardaki adrese 
car.t edilmesi. 



ikinci s~he No. 499 SALI 
'l::a::: SiEll ı q 4 

ABONE ŞARTLARI: o• 
Türkiye icin Kuru' 

3 AYLIGI ~ 
6 85(1 

12 .. 1500 
Ecaebi memleketler için 

12 aylttı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Remmimakbuz mukabili olma
yan tediyat makbGl detildir. 

1

GAZltTESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

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

•> Münakasaıar 

•1~aat, Tamirat, Nafia i,leri, Mal&eme, Harita 

ipek böce~çihfi enstitüıünde yapılacak tan.ir, sıva aç ekı. 1616 58 
ve boy• İft 

:•vyon duvara inşaatı (temd) 
" 

1030 47 
•lılı:hane binaaı tamiri " paz. 924 35 

~onya cezaevinde pavyon inş. (temd) 3130 31 
l(~unköprü iataıyon bınası tamiri • 510 57 

ütahya cezaevi tamiri paz. 3311 21 
llaıvelı:ilet raraj• ilivei kıımı inş . (şart. 26 kr) kapalı z. 5155 43 
Caraj inşaatı paz. 4620 19 
.ltııdarma r•oel komutanhtı önündelti aafaltın tamiri " 938 63 

eınn\yet duvarı v~ demir kapı inşası 
~Glhane parkındaki helanın tesviyen tamiri • 271 -

lbratt zühreviye laboratuvarı tamiri 
" 

400 -
~il byar camiiniD tamiratı aç. eks. 1155 -
l(•lıpazarıada MMV eşya ve teçhizat amharıDın taairi " 508 -

uleli aık. linıi t.amiri (temd) 
" 

2~67 88 

~lar, Klinik ve İ8pençiyari alit. Hastane Le•. 

~Lıerin yatı: 1300-1400 k. 
~ •zelia yatı: 2650-27 50 " 

\ikellea ıoda: 10 t. 

~eate·Tabta v.a. 

c;,._ kereste: 1346, 875 m3 (fArl . 303 kr) 

~tbaa itleri·K ırtuiye-Y azabane Levazımı 

aç. elı:s. 

• 
" 

2000 -
2000 -
1400 -

kapalı z. 60609 -

~ evrak: 10 kalem paz. 160 -

~bilya, •• ve bllro e9yaaı, Muıamba-Hab ••· 

Yol laal111: 86.~ •2 

~ensueat, Elbia_e, Kundura, Çamatır v. •· 

~iaka: 200 •· 
y ir bezi: 500 m. 
'ıhk elbiaelik kumaş: 6955 •· (tead) 

~nakat, Benzin, Makine yaıları •· a. 

~ll)it kömürü: 200 t. 
(i"'tia: 25000 litre • raz: 18000 litre 
'4 liri•D od.o•: t 5 t 

'-et• ,, 85 t. 
b~den yatı: 5700-5800 k. 
a.'tra yatı: 2500-3400 k. 
g '4en yatı No 19 : 6 t. • No 28 : 2,5 t. 
ı.-'tı raz: 5555 k. - benzin: 28 t . 
'\t• 
~'Ple kömürll: 15-20 t. 

"'ikolı:.: 45-60 t. 

~ferrik 
~ır: 10 ad. (tead) 
~ tici çift kablo teli: 1300 •· (tead) 
~ır (8alurltöy Bez Fabrilı:.atının 701 No lı bea:in 

() 4•-): 15 ad . 
'"- deriıi: 1000 k. • yat'- köHle: 500 k. • keçi 
r,~iai: 100 lı:.. 
~ fitil (yerli): 1000 k. 
'a tatau 550 S. C. M. : UO ad. 
~ hra paket makinesi: 2 ad. (temtl) 
"-t bor• ve teferruatı (ıart. 128 kr) (temd) 

~. Zabire, Et, Sebze •. •· 
~ 
~•ıa: 284 t. (teati) 
~-._•it, et, pirinç v.e. eraak ve sebze: 31 kale• 
'r"I f: SOO t . (temd) 
k.~.,.: 20 t. 

~~ ot: 14 t. 

~-· 9 t. 
~Y•t: 2 t. 
~ eti: 14 t. 
~ı llt: 1,5 t. 
~iti tllr: 4 t. 
~t: 3,S t. 
~. faaulye: 6,S t. 
~· so t. 
~-::.ot: 153,9 t. 
~il r: 40-50 t. 

..._ ot: 26'0 it. 

~ Müzayedeler 
~•rbaı ena ve .. fruıat: 196 kal•• 

... fili• • .•. 
• kıl9ık ç~ltiti: 100 t. 

aç. elı:s. 

aç. elı:s. 

• 

paz. 

" 
aç. ek•. 

" 
" 
" 

1284 -

•. g 50 
" o 27 
3825 25 

2200 -

285 -
1615 -
2000 -
2000 -

aç. eb. 900 ve SOO 
kapalı a. 7320 -
aç. ekı. 2600 -

" 
3300 -

paa. 

aç. ekı. 3289 -

aç. eke. 1200 

paa. 

" ltapah z. 

paz. 
aç. eke. 
kapab z. 
aç.•"-· 

" 
" 
• 
" 
• 
" ,, 
,, 

kapah ı. 

" aç. eh. 

• 

pu. 
pea. 
aç. art. 

18000 . 
25500 -

22250 -
1000 -
490 -
135 -

1900 -
3500 -

169 -
48G -
700 -
780 -

6000 -
61~ -

731 41 

235 -
38 29 

- -
386 66 
347 -
70 40 

- -
- -

87 -
38 15 

192 59 

150 -
150 -
105 -

4280 -

96 34 

7 50 
9-

286 87 

165 -

21 37 
121 12 
150 -
150 -
105 -
549 -
391 -
148 50 

37 50 

78 75 

246 68 

90 

1350 -
1912 50 

4085 94 
75 -
36 75 
10 12 

142 50 
262 50 

19 67 
16 -
52 50 
51 50 

450 -
461 -
187 50 
71 -

Müracaat yeri 

ipek Böc. Enıt. Dir. Buraa 

Bursa Ask. SAK 
İzmir Defterdar. 
Konya Nafıa Müd. 
Uzunköprü PTT Şefi. 
Kütahya C. Müddeium. 
Nafıa Vek. 
Tekirdaf Nafıa Mlid. 
Jndr. G. Kom. Ank. 

letaabul Belediyesi 

" lıt. Vakf. Dir. 
Tophane Lvz. SAK 

" 

M. M. V. SAK 
.. 

Aık. Fabr. Müd. lst. 

O. O. yol 9 cu işit. Sirkeci 

lıtanbul Belediyesi 

M. M. V . SAK 

Tekirdat Vil. 

" 

GOn 

1·11-37 

21-10-37 
21-10-37 
22-10-37 
25-10-37 
11-11-37 

1·11-37 
27-10-37 
3-11-37 

20-10-37 
20-10-37 
5-11 -37 
3-11-37 

22-10-37 

5·11-37 
5-11-37 
2-l 1-37 

3-11-37 

20-10-37 

3-ıt-37 

25-10-37 
'lS-10 37 

Oraan Kor. G. Kom. ADk. 2J-10-37 

M. M. V. SAK 
Ankara Beled. 
Eıkiıehir Lvz.. SAK 

" M. M. V. SAK 

• 
Aık. Fabr. lıt. 
lıt. Komut. SAK 
Konya Bö•ıe San. Ok. 

,, 

Tekirdat Vil. 
Kütahya Beled. 
Maniaa ilbay. 

D. O. yolları H. paşa 

,, 
lnla. U Mtd. 

" Neha Vek. 

22-10-37 
22-10-37 
26-10-37 
26-10-37 

5.: 1-37 
5-11-37 
2-11-3/ 
4-11-37 
1-11-37 
1-11-37 

22 -10-37 
27-10-37 
4-11-37 

3-11-37 

3-11-37 
3-11-37 
4-11-37 
6-12-37 

Bursa Ask. SAK 20-10-37 
KODya Böl. San. Ok. Dir. 1-11·37 
Koaya Lvz. SAK 21 10-37 
Eskiıehir Lvz. SAK 25-10-37 

" 
" 
" 
" 
• 
" 
" 

" lzmir Lvz. SAK 
Etlik iakt. Mtıu. Dir. 
Adana Tüm. SAK 

Naha Vek. 
let. GOar. BaımOti . 
luna YHitehir ieled. 

25-10-57 
25-10-37 
25-10-37 
25-10-37 
25-10 37 
26-10·37 
26-10-37 
26-11-37 
26-10-37 
3-11-37 
1-11-37 

27-10-37 

2-11-37 
25-10-37 

S-11-37 

Saat 

H-

11 -
10 -
15 -
10 . 

15 -
15 -
10 -

14 -
14 -

15 -
14 -
14 -

11 30 
11 -
15 30 

15 30 

14 -

14 -

15 -
15 -
11 -

tO -
10 30 
10 -
10 30 
13 30 
15 -
14 -
16 -
9-
9-

15 -
11 -

15 -

15 -
14 -
14 -
15 -

11 -
9 -

15 -
10 -
10 30 
11 -
14 30 
15 -
15 -
14 30 
15 -
15 50 
16 -
10 -
15 -
14 -

10 
14 -

19 Birincite~rin 19.3/ 

IDAREHAN i
Yoğurtcu han, 1 ci knt 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe paz•ırı 

iLAN ŞARTLAR! 
ldarehanemizde göriişülur 

Telgr. : iıt. MÜNAKASA 
T ei.,fon : 4944'2 

Posta kutusu N. 1261 

a) M Ü N A K A S A L A R 

inşaat· Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harit a 

Nafıa Vekaletinpen: 
Ekıiltmeye konulan iş: Başvekalet rarajı ilave kıs:ın 

inşaatıdır. 

Ketif bedeli: 5155 lira 43 kuruıtur. 
Ekıiltme l.11.937 pazartesi rünft saat 15 de Nafıa ve· 

kaleti yapı işleri eksiltme konaiıyonu odasında açık ek
siltme uıulile yapılacaktır. 

Eluiltme şartnamesi •e buna müteferri enak 26 ku· 
rut bedel mukabilinde yapı işleri umum müdErlüğilnden 
alınabilir. 

Eksiltmeye girebilmek için iıteklileri:ı 386 lira 66 ku
ruıluk muvakkat teminat vermeıi ve yapı işlerinden alın· 
mıt hususi vesika ibraz etmesi liıamdır. 

Bursa Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Beton batıl ki
reç harçlı 
Kiğir inşaat 

Kireç harçlı tuğla 
Betonarme 

Metre Usta İşçiliği Tutarı ilk tem. 
mikabı Lira K. L, K. Lira K. 

41,900 
400 
349 
20,570 3 

60 
02 
53 
8 

25 -41 
408 
53i 
63 36 

1030 47 78 
30 91 

----·~~~~~~~ 

999 56 
11.10.937 ıünü ekıiltmesi yapılan tlimesace yaptırıla· 

c:ak pavyon duvarının yukarıda mlfredatı yazılı inıaatın 
uıta itiiliii keıif tutarı olan 1030 lira 47 kuruıtan yüzde 
3 nokaanile tekarrur eden fiyat komisyonca pahalı görül
miiştür. 21 • I0-937 pertembe günü aaat 11 de ikinci defa 
açak ekailtmeye konacaktır. İsteklilerin belli gün ve sa· 
atında teminatlarile birlikte tümen sahnalma komisyonu· 
na relmeleri· 

Bursa ipek Böcekçiliği Enstitüsü Müdürlüğün.len: 
Müessesemizde yapılacak tamir, sava ve boya iti 15 

gün mliddetle açık ekıiltmeye konulmuştur. Yapilacak 
itlerin keıif bedeli 1616 lira 58 kuruftur. Keşif evrakile 
ıartname hergün müessesemizde görülebilir. Eksiltme 1 
İkinciteşrin 937 pazartesi günü saat 14 de vilayet ziraat 
müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

isteklilerin ayni gün ve saate yüzde 7,5 muvakkat te· 
minat paraıile hususi komisyona müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

Jandarma (;enel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komiıyonundan: 

Jandarma ıenel komutanlığı önündeki asfaltın tamiri 
emniyet dıvarı ve demir kapı inşası 3.11.g37 perşembe 

ılinli saat 10 da pazarlık auretile ihale edilecektir. 
Keşif ve tahmin bedeli 938,63 lira olan bu tamirat 

ve inıaata aid ıartname keşif bülisa cetveli ve krokisi 
herıl\n komisyonda görülebilir. 

Pazarlığa karıımak istiyenlerin belli gün ve aaatında 
70,40 liralık ilk teminat ve Nafıadan ahnmıt ehliyet ve· 
aikalarile komiayona baı vurmaları. 

latanbul Levazım Amirliii Satınalma Komiıyonundan: 
Sahpazarında M~V. Eıya ve Teçbiıat anbarının tami· 

ratı 3.11.937 çarşamba gilali aaat 14 de Tophanede latan· 
l>ul Levazım amirliği Satınalma komisyonunda açılc ekıilt
me ile eksiltmesi yapılacaktır. Keıif bedeli 508 lira M 
kur11ıtar. İlk teminatı 38 lira 15 kuruştur. Şartname ve 
keıfi komiayonda röriilebilir. isteklilerin belli saatte ko· 
mi•yona ıelmeleri. 

* * * Kuleli Aakeri Lisesi tamiratının 12.10.937 tarihin· 
deki açık ekıiltmeaine iatekli çıkmadığından 22.10.037 
cuma ınnn saat 14 de T opbanede lıtanbul LeYazım A· 
mirliji Satınalma komisyonunda yeniden ekailtmesi yapı
lacaktır. Keıif bedeli 2567 lira 88 kuruştur. ilk temisaatı 
192 lira 59 lruruttur. Şartaa•e ve ketfi komisyonda ıö· 
riUeltilir. isteklilerin iatenilen veaikalariyle beraber belli 
aaatte K emisyona ıelmeleri. 



Kütahya C. Müddei Umumiliğinden: 

3311 lira 21 kuruş bedeli kefifle Kütahya ceza evını · 
nia tamir ve tadıli müddeti z:ırfında talip zuhur etmemek· 
le 1 1.11.937 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlık 
suretile muamelenin tamamlanmasına lı: .. rar verildiğinden 
talip olanların kesifoame ve tefcrrüatı görmek istiyenierin 
C. M. U. lik dairuir.de müteşekkil komi<>yonu mahsusuna 
müracaatları. 

Orman Koruma Genel Komutanlığı Satmalma 
Komisyonundan 

1 - Orman koruma gıenel komutanlık kıtaları ihtiyacı 
için açık eksiltmeye konulan 6955 metre yazlık elbiselik 
kumata eksiltme günü istekli çıkmadığından 2490 sayılı 
kanunun 43 cü maddesi mucibince on gün uzatılarak i· 
kinci eksiltmesi ~3. I0.937 cumartesi günü saat 11 de An
karada Yenişehirde komutanlık binuında satmalma ko· 
misy nunda yapılacaktar. 

2- Muhammen bedeli .3825 lira 25 kuru' muvakkat 
Uzunköprü PTT· Şefliğinden: . teminatı "l86 lira 87 kuruştur. 

13.10 gJ7 tarihinde ihale edileceği evvelce ilan edilmiş J - Şartnamesi l>edelsiz olarak her gün komisyonda 

olan 510 lira 57 kurut muhaınınen bedelli Uzunkaprü is· görülehilir. 
taıyon binasıntn tamiratı için teklif edilen bedd komis- 4- İstckliler!n 2490 sayılı kanunun ı, 3 üncü mad-
yonca baddı liyık görülmedijinden on gün müddetle ek· delerindeki •esika ve teminat makbuzlariyle ihale gün ~ 
siltmenin uzatılrnısına karar verilmiştir. isteklilerin 25 saatında mezkiir komisyon'.! mür:.tc atları. 
1 inci teırin 937 tarihine müsadif Pazurtesi günü saat •ııit: ' • 

16 da 38 lira 29 kuruş muvakkat teminatla Uzunköprü Mob·f f Bü '-4 b H 

r İstanbul Belediyesinden: 
Ke,if bedeli 

Gülhane parkındaki kadın helasının tevıiy en 
tamiri 

Emrazı :aühreviy~ müdürliltü ile diıpanser ve bıf· 
ziHıhha laboratuvar binalarının tamiri 

Haseki hastanesi tedavi aervisi için 10 kalem 

271 

400 

matbu evrak 160 
Yukarıda keşif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı pazarbt• 

konulmuftur. Ketif cvrakile tartnameleri Encümen kalemin 
de görülebilir. istekliler 20-10-937 çartamba •ünl uat 14 te 
Daımi Encümende bulunmalıdırlar. 

saat 14 de açık eksiltmeye konulacakbr. 1.teldilerin 2490 
No. !ıı. k~nu.nun maddei malısuaaaı mucibince liıimıeleD 
veNaıkı kamılen nıezkür güa ve saatte 105 liralık iik te· 
minat Jarını her hangi bir mal mDdDrlüğlne yabrarak ala
cakları makbuzlarla beraber komisyonda b11lunmalan. Şart· PTT. şefliğine müracaatları ilan olunur. ' f ya, ~V ve ro eş_yası, :nuşaın a, ah \'.S. 

Milli Müdafaa v~kaleti Satınalma Ko:nisyonuodc.an: h k nnrıe er gün omisyondan parasız olarak alınabilir. 

lzmir Vilayeti Defterdaı lığ.nda,1 : 

924 lira 38 kuruş bedeli keşifli Balıkhane binasının 
tamiri için teklif olunan bedel h:ıddi layık görülmediğin . 
den pazarlığa bırakılmıştır. 

Taliplerin 21.10.937 günü saat 1 O da Defterdarlıkta 
müt09ekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

Konya Nafıa Müdürlütünd~n: 

Konya cezaninde yapbrılacak olan 3130 ı;ra 31 kr. keşif be
delli puyonun intasına talip çıkmadıtmdan eksiltme 22. 10.37 
tarihine kadar 10 gün uzatılmı,hr. 

Hep:-ine tahmin tdi lı n fi. l 1284 lira 18 kıını~ olan Bu,8i 
metre mıırabbaı yol lıalı :- ı ile nıalzenw \l' it-ı;iliği u~ık t-hılı- i~tanbul KÖ:nutanhğı Satınalma Komisyonundan: 
meye konınu::;ttır. 

ihalesi 3.11.937 ç.11 :;..ımh,t güııü sual 14 fi,• ppıla<'.ık tır. istanbul komutanlığı garnizonunda buhıaan motörlB 
İlk teminatı 9 J lira :~4 kıını:-tur. yasıtalar içi:ı 5555 kilo sarı gaz ile 28'J00 kilo benzin k•" 

~artııaınP~i pnrn~mlır. 1 .. t,..J..lilf·r koırıi~ ·. ı.ndaıı alalıiliı l<·r. palı zarf usuliyle ihalesi 4.2 inci teşrin 917 perşembe ,a-
Açık <·biltm.·ye girect>klerin 2190 53 , 111 J..:ınııııda ,nzılı 111'1· nü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen tutarları benıinİll 
~elerJ,. Yl~ teminatlariylr birlikte "'a~tiııılı· M.M. \. ·~aıııınlnıa 6820 lira sarı gaz 500 lira ki hepsi 7320 liradır. 
koıni .. yonuna ~elmclf>rı. Şartnamesi hergü:ı öğleden, evvel komisyonda göri• 
..ollll!~!!'!!!'!'~'!!'!'!~~~~?!~~---~-.!"9!1~~~~--- ı lebilir. 

İsteklilerin 549 liralık ilk teminat makbuzu veya 111ek-
Matbaa işleri, K1rtasiı c, Yazıhane McJzemesi 

10 kalem enakı matbuP. 

• * • 
Bak: 2ci sl'hifedeki lst. B~lediyesi 1 

tublariyle 2400 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madaelerind• 
yazılı vesikaları ile beraber ihale gününden en aı bit 
saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda ko11111-
tanhk Satın alma komisyonurı.:ı vermeleri. 

Bu işe ait fenni .. , rak hergün nafıa daireainde görülebilir. 1 

Ek•iltmeye ıirebilmelc için 235 lirahk muvakkat teminat vermek, 
ticaret oda8lnda kayıtlı olmak, nafıa müdürlüğüne bu iti baıara
bilecetini tudik ettirmek. 1 

_ilinlarına. 
> 

• • • 
45 t. ıomikok kömürü ve 15 ton Zonguldak kriple kömürü ı· 

lnıacaktır. Bak: erzak sutununda Konya 8. Sanat okulu direlr• 
ilanına. 

lhalc:nin 22.10.37 cuma günü saat 15 de nafıa dairesinde yapı· 
l acatı ilin olunur. 

:ıı: 

• * 

1 Kereste, tahta ve saire 

* GülhaDe parkında kadın heli,inin tesviyen tamiri ile emrazı * • 
nbreYiye mild. di•paaser ve laboratuvar binaların tamiri. Bak: 1346,875 m3 çam kereste alınacaktır. Bak: D. D. yolları ilan-

2 ci Hbifedeki lst. Belediyesi iliolarına. larına. 

Ml!!!lm!!!l!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!'!!~~~~~~'!!!"'!!~"'!!!3'1B!!l91 Mahru kat Benzin-Makine v :ı ı: la rı v. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aJat: 

Milli MOdafaa Vekileti Satınalr.m Komisyonundan: 

~650: 2750 kilosu 2 bin l:ra tahmin edilen vazelin 
yağı açı'< ek,i ıtme ile satın alınacaktır. Eksiltmesi 5.11.37 
cuma günü saat 11 dedir. hk teminatı , 50 liradır. Şart· 
namesi M. M. V. satınalma komisyonunda görülür. Ek
ailtme)·e gireceklerin teminatlarile birlikte 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 maddelerinde yazılı belgelerle birlikte M. M. 
V. satınahna komisyonunda ihale gün ve saatında buluo
malan. 

• • • 1300 : '400 kilosu 2 bin lira ola!'ak tahmin edi
len gliaerin yağı açık eksiltme ile satın alınacaktır. Ek
ailtm~si 5.11.937 cuma günü saat 11,30 dadır. İlk teminab 
150 liradır. Şartnamesi M. M. V. satınalma komisyonun· 
da glri116r. Eksiltmeye gireceklerin teminat'arile birlikte 
2490 sayılı kan11nun 2, 3 maddelerinde yazıla belgelerle 
ihale ılln ve vaktında M. M. V. satınalma komisyonunda 
bulunmaları. 

Askeri Fabrikalar Müdllrlüğü Satınalma 
Komiıyonundan: 

MWıammen bedeli 1400 'ira olan 10 bin kilo mukel
les aoda Salıpazarınna askeri fabrikalar yollamasındaki 
aatınalma komisyoniind' 2.11.937 salı günü saat 15,30 da 
açık ekıiltmeye konulacaktır. isteklilerin 2400 N.h kanu· 
nua maddei mahsusesi mucibince lizım g~len vesaiki ha· 
milen mezkGr gün ve saatte 105 liralık ilk teminatlannı 
her banıi bir malmüdürlüğüne yabrarak alacakları mak· 
buzlarile beraber komisyonda bulunmaları. Şartname laer 
ına komiıyondan parasız olarak alınabilir. 

Measucat-t:lbise·Kundura-Çamaşır v .s. 

Tekirdat Daimi Encilmeninden· 

Besia n••'i 
Tela piaH markala patiıka 
lzmir mamal&bndan detir· 
me•li marka ttez. 

Metre Genitlilcte 
200 90 
500 90 

Mubam. Muvak. 
fi atı 
kr. 
50 
'n 

teminatı 

L. kr. 
7 50 
9 

Memleket ha•tanHi için alınması takarrür eden yukarıda cins 
•e miktan 1azıb bu ve patiaka açık ek•iltnı~ye konuhlluftur. 

llaalui 25.10.37 pazartHİ ıilnü ıaat 15 le viliyei daimi eD· 

dm•tl• 1apalacakbr. 
l.tekll olup ta ıartaa meaini n nümuneaini ıörmelr i•leyen

ler laerıtha Ye milnalcaaa1a ittirak etmek ilteyenlerin muk6r fÜD 
n Hatte d•iml enclm~n kalemiDde hazır bulunmalan ilin olu· 

-
Milli Müdafaa Vekaleli Satınalnıa Komisyonundan 

5700: 5800 kilosu ! bin lira olarak tahmin edilen ma
denyağı açık eksiltme ile satın alınacaktır Eksiltmesi 5 
İkinciteşrin 937 cuma giinü saat 13,30 dadır. İlk teminata 
150 liradır. Şartnamt:si M. M. V. satrnalm.ı korıı i syorıunda 

görülür. Eksiltmeye gireceklerin teminatlarile birlikte 
2490 sayıb kanunun 2, 3 maddelerinde istenen belgel~rJe 
birlikte ihale giin ve vaktında ı\l. M. V. satınalma korniı· 
yonunda görülür. 

* * • 3400: 2500 kilosu 2 bin lira olarak tahmiıa edilen 
değre yağı açık eksiltme ile satın alınac:ıktır. Eksiltmesi 
5.11.937 cnma günü saat 14 dedir. ilk teminata 15') lira
dır. Şartnamesi M. M. V. satmalma komisyonunda görü
lür. Eksiltmeye gireceklerin teminatlarile birlikte 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 maddelerinde istenen belgelerle ihale 
rün ve saatinde M. M. V. ntınalrna l:o.nisyonunda bu· 
lunmalan. 

• * • 4500: 4600 kilosu l bin lira olarak tahmin edilen 
gıres yağı açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi 5.11 37 
cuma günü aaat 14,30 dadır. lık temiaatı 150 liradır. 
Şartnameıi M. M. V. Sabnalma komisyondadır görillür. 
Eksiltmeye lirecekle rın temiaatlarile birlikte 2490 sayıb 
kanunun 2, 3 maddelerinde istene11 belgelerle ihale ınn 
ve vaktında M. M. V. satın :alma komisyoaunda bulunma· 
lan. 

• • * 1) 200 ton Linyit kömllrll paıarhkla ekıiltmeye 
konulmuştur· 

2) Tahmin edilen bedeli 2200 lira olup ilk teminat pa• 
ra11 165 liradır. 

3) ihalesi 22 1 inci teşrin 937 cuma ı.rüuü saat 10 
dadır. 

4) Eksiltmeye rireceklerin 2400 sayılı kanunun 2. 3, 
üne& maddelerinde istenilen belıelerile ihale gün ve 
saatinde MMV. satmalm:ı komisyonunda hazır bulunma· 
ları. 

Ankara Belediyesinden: 

Su idaresine alınacak :.5000 litre benziule 18000 litre 
ıaz 22.10.937 cuma gilnü saat 10,30 da pazarbkla alı· 
nacağından iıteklilerin belediye eneilmeninemilracaatları. 

Askeri Fabrikalar Müd. Satınalma Komisyonundan: 

Muhammen bedeli 900 lira olaa 6000 kilo 19 No. lu 
matlen yatı ile yine muhammen bedeli 500 lira olaa 2500 
kilo 28 No. lu maden yağı sahpazarınd&ı Ask. Fab. yol· 
lamasındaki Satmalma Komisyenunda 2.1 l .937 aalı ıüo 1 

Miiteferrik 

Nafıa Vekilet;nden, 

fi birincikanun 937 pazutesi aUnii aaat 15 te Aokırl" 
da Vekilet Malzeme eksıltme komisyonunda 25.500 lir• 
muhammen beJellı fout boru ve teferrüatı teslim ınod
deti uzatılarak y.:r.iden kap:ıh zırf usuliie ekıiltmiye ko• 
nulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 128 kuruş mukabi· 
linde Aukarada Vekalet Malzeme müdürlüğünden alın•· 
bilir. 

Muvakkat teminat 1912,5 liradır. 

isteklilerin teklif mcktuplarmı taliınatnameıine ı6fl 
Vekaletten ahamıt malze,ue müt(ılıblııdliği vesikasile bit" 
likte 6.12.937 paz ııtesi günü saat 14 e kadar Vekaı-' 

' m lz~mc eksil~ ne k.:> nİi/0111 ı ı ver n~leri li'-t"Diır. 

' evlet Demiryolları ve Limanları ltletme U. idareaindeo: • Muhammıen bedellerile miktar ve ... ıfları atatıda yasılİ 1 
rrup malzeme her ırup ayrı ayrı ihale edilmek tntile 3.~ 
çartamba rünü ıaat 15 te Haydarpafada gar binası dahiliO 
satanalma komisyonu tarafından pnarhlcla Hltn ahnacald•'• fi 

Bu ite rirmek isteyenlerin k•nunun tayin ettiti vesılk _, 
hizalarında yazıla muvakkat teroiaatlarile birlikte pazarhk I" 
aaatioe kadar komisvona milracaatlan lizımdır. · _ _..ı. 

Bu ite ait tarbr.ımeler komiıyondan par .. ıa olarak d~ 
maktadar. 9'f' 

1 - 1000 kilo dan• deriıi, 500 kilo yatlı klHle, 100 kil• J• 
çi deri•i muhammen bedeli 3289 lira, muvakkat teminata ,.ı 
ra 68 kuruıtur. ~ 

2 1000 kilo yatlama için yün fitil (yerli) muhamaa•• 
1200 lira, muvakkat teminatı UO Uradır. 

Klltahya Belediyelİlıaeıı: 

Belediye için 13 JO metre hari--i çift kablo teli•• ~ 
çıkmadığmdan fiatlarda haddi liyık bulunma111ası11• b~ai' 
ihaleleri 27.10.937 çaı1amba günii saat 15 ıe bırakıl 
bildirilir. 

Manisa ilbay lığından: 

1 - Viliyet Nafıaıı için Bakırk6y bez fabrik•"ot" 
701 No. lu bezind~n on bet çadır satın ahnaca~İocl" 

2- Şartnamesi parasız Manisa Nafıa MüdürlilJ 
alınabilir. 

J - Muvakkat teminat 78 lira 75 kuruştur. ftl• 
4- ihale 4.11.937 perıembe günü aaat onbird• 

niaa Viliyeti daimi encümeni idacle yaplacakbl'· 
• • • 

150 adet S. G. N. 550 Rezistans 
hiaarlar U. Mod. ilianlarına. 

alınacakbr • B
ak= ... 



1 

~ Biri:!;!~~i:;;~ 

~Zahire, Et ve Sebze: 
\' Konya B. Sanat Okulu Dirt!ktörlüğ'ünden : 
iyecek ve sairenin adı K"l 11 '1 h ı o ıt u ammen Teminatı 

~'1 ekmek 

Azı Çoğu Fiatı Lira K. 
24000 27000 il 222 75 

stkek koyun eti 7000 7500 40 225 
•de Yoiğ 180'.) 22on 100 165 

"'ııka · · · J( ra pırıncı 2600 2800 20 42 
~ araına~. bulguru 400 500 10 3 75 
~1°hut (ırı taneli) 200 300 8 1 80 i •karna (İstanbul) 300 400 2.ı 7 20 
ehriye l ,, ) 150 200 25 3 75 

Kltlik < ,, > 100 150 25 2 80 
't •ıru fasulye Bozkır ıooo 1200 9 8 10 

0 z şeker 600 700 28 14 70 f tr:nızı mercimek 100 200 12 1 BO 
ilce tuz 300 400 5 1 50 
~eytin yağ'ı (halis Ayvalık 100 125 65 6 10 
kstra un 800 1000 14 JO 50 

~\it~ kay11 ( 1. inci Malatya malı) 15{) 200 30 4 50 
Ş ekırdekıiz üzüm (1. inci malı) 200 300 30 6 75 
/k~r r~çeli (mütenevvi) ı 550 600 35 15 75 
y •hın (iyi mal) 300 400 35 10 50 

erli pekmez ıoo 150 25 2 81 
\'attı süt 800 1000 10 7 50 
Yuınurta 12000 15000 2 22 50 
~ "tlı Salamura peyniri Edirne 450 600 50 22 50 

0 rnates salçası 250 300 30 6 75 
Süı-ı - 450 500 IO 3 75 umuş yogurt 
Zeytin tanesi (Gemlık) 400 550 38 15 65 
Yagtı kaşar peyniri 150 200 55 18 25 
Yerli kuru soğan 800 !Oütl 5 3 73 
"yerli patates 1200 1500 7 7 90 
Patlıcan o O O 750 \O 5 82 
l<.abak 500 700 5 2 80 
Pırasa 800 1000 4 3 
1'oınates iOO 750 8 4 50 
Ispanak 800 1000 5 3 75 
l&hnna 600 800 4 2 40 
Divlek 400 600 5 2 25 
S;:ıbun Ömer .Muharrem 1 inci r.ıal 400 460 50 17 25 
Yeşil sabun 300 350 40 10 50 
Sömikok 45 ton 60 3300 148 50 
Zongnl8ak Kriplc kömürü 15 ,, 20 2600 39 

Okulumuzun Mayıs 1938 sonun:ı kadar ihtiyacı olan, cins, mik-
~ıırı ve teminatı yukar.da y:ızılı yiyecek ve saire 14-10·937 den iti-

aren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıttlı oimaaı ve mu-

'iakkat teminatını 249J nuııaaralı ltdnun mucibince ekeiltıneden bir 
tiin evvel Maliye veznesine yatırma lan lazımdır. 

Eksiltme Kültür direktörlüğünde 1- 11-937 Pazartesi günü saat 
Q dan 12 ye ve 14 ten 17 ye kadar yapılacaktır. 

Şarb görmc1' ve anlamak istiyeolerin her g-ün okul dire"törlü-
tane müracaat etmeleri ilin olunur. 

Konya Levazım .Amirliği Satırıalma Kombyonun<lan: 
Koııyadaki kıtaatın ~enclik ilıtiyaı•ı oları 500 ton yulafın 

kapalı zarfta ek iltıııe indt· ve ilk pazarlığında \erileu fiatlar 
Pahalı görülciiiğündeıı :21. lO.<J37 saat 1 S de Konya levazım 
ılınirliği . alınalına koıni~yoııunda son pazarlığı y;pılacaktır. 

Muhammen lıt!deli 22250 lira ilk t+>nıinatı 4085 lira 94 
kuru~tur . 1steklileriıı helli gün ve :5aatta pazarlığa İı;tirak 
etınek üzere k.uıni~yonda hulmıınaları. 

Bur .... a A-.kf'ri Satıııalma Koıni--yonundan : 

Carnizorıu 
kur::ıa 
Mııdanya 
lian<lırma 

Kilo 
215,00J 
28,0UO 
11,000 

284,000 

Pahalı giiriil~rı fiyat 
Ciıı~i Kr. Sa. 
Saınan 1 92 

" 
" 

J 
15 
86 

Bursa, M ııclanya, Bancıu ma ~arnizoıılarıımı 933 Temmuz 
Sonuna kadar ihtiyacı için bir ay içinde pazarlıkla eksiltmeye 
konulan ve 4.10.937 günii yapılan birinci pazarlığmıia teklif 
'!dilen yukartia yazıh fiyatlar<la pahalı gürüldüğüııdcn ikinci 
defa olarak 20.10.937 Çari'amlıa güııii :ıaa! l 1 de pazarlık la 
ek ·Htıneyt~ konacaktır. 

Şartnameyi giirmek istiyenler tatilden mada her gün ve 
eksiltmeye gireceklerin teıninatlarile birlikte helli gün ve :-;autla 
llur a A~keri Satınalma komi.:;;yonuua gelmeleri. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu H.ei::.liğinden: 
lımir müitahkeın Mevki kıtaatı hayvanatının 153900 kilo 

kuru ot ihtiyacı kapalı zarf u ulile münaka-.aya konmuiitur. 
lh:ıle~i 3. l 1.937 Çar~aınba günü ~aat 16 da lzmir kışlada 

Levazım amirliği :-atınalma komi~yonundn yapılacnktır. 
Tahmin edilen mecmu tutarı 6156 liradır. 
Teminat ınuvakkate akçesi 461 lira yetmi~ kuruştur. 
Şartname.si her gün komisyondu gfüülebilir. 
İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarma dair ve:-ıika 

~ii~t~rmek mecburiyetindedirler. 
Ek::.iltmeye iştirak edt-:c{·kler 2490 :;ayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve .... artnamesinde vazılı rn::-:-ikalarlle 
teminat ve teklif mek.tııpla;.ını ihale .saatinden en az bir ~aat 
ev,·eliııe kadar komisyona verıni:.: lıuluııacaklardır. 

Adana Tünı Satıııalma Komi~yonu Ha~kanlığıııdan : 

Mersin garnizonundaki tiim kıtaatını ha' vanatına bir se-
.. nelık ot ihtiyacı olan 2600 kilo kuru ot a~ık ek iltmc ile 

•nünakasaya konularak mütealıhiaiııe ihale olunacaktır. 
_ Muhammen fiyatına ııazaren muvakkat teminat miktarı 
t8 liradır. 

MUNAKASA GAZETESi 
-·z- ., -----

1 \·ık f'k-.iltıne 27.10.9J7 ~ .. r~amha !!Ütıii ~aat 14 ılı-- tümen 
lıina,ırıda ... lınuJıııa konıi::yonu oıfa ... ırıda ilıale~i ) apıl:ır·aktır. 

Kurn oııııı ..,.artnaıııc~i tiiın ::atınalma kurni--yuııuııılan 
bedı•J-.i1. alırıaraktır. 

Taıniııal mektnpln.rı ınünaka~a ~:·atından lıir saat ı vvel 
tüm "at111::ılına konıi::-,onıma tP::liın (•nilmi:;- ohw:ıktır. 

Eılır~ lbkteı J} oloji 'e Serolaji \liie .... t ... e::-i Direktödüğunden: 
Mfü .. ..,::-e::ı·niıı tcni1be ha\'\'nnları için 40000 ila 50000 kilo 

paı~car uçık ek,.;iltmeyı• komılmu~tur. İhale.si l.11.937 pazar· 
te-:ı gilnü ::-aat 15 dedir. Şartname--i Müdüriyett~n bedelsiz 
verilir. Mtl\'akkat teminatı 187 Jtra 50 krş. olup Laııka mPk· 
tulıu_ vey~ v<·zne makbuzu v~ 2490 ~a ·ıh kanunda yazılı 
'e:.aık~erıylc beraber mu::ın rn o!an gürı ve saatte Ziraat ve.idi.· 
leli ınuha~ebe direktörlü~iinıie toplanıu·ak olan atınalma 
k9ıni::;yonuna müracaatları. 

I 

b) ÜZAYEDELER 
Nafın Vekaletinden : 

VPl~ulı-tte mevcud olup lürnnısuz bulunan 196 kulemden 
ilınrck \ ' C 7~7 lira tl8 kurut: muhammen bedelli demirbaş 

eşya vı· mefru~at 2 11.~XH salı günii ~aat 10 da veklfiette 
pazarlıkla --atıluraktır. 

:\lezkftr e~ya) ı gih"mck istiyenlerin ve pazarlı~a i~tirak 

c~deı·eklerin vekfılet malzeme müdürlüğiine müracaatları. 

l <; tanl11ıl <;üınriiğii lfa~mlidiirlüğünden: 
MKN. tO ı.7 ağırlığı "18 kilo 1216 lira değerinde bilft marka 

\e ~o. in kıyılını~ tütiin. ~IKt . 1873 ağırlığı 58 kilo 1~84 
lira 48 kuru~ ·dcğeriııclı• D. \1. marka 181-189 No. lu dolu 
:,İtll'llHl l'iliır.i. MKN 819;) ~a 'l'İ safi ~ikleti 2130 kilo 6379 
lira 2..: kuru~ d~ğPrin<le ~ckerli sakızlı jikletle 25.10.937 gii
nii ~aat l4df'! ...,irhl'idc Hc:;adiye Cad. ki ~atı~ saloınınıia 

pazarlıkla dahil \"e lıaı icc ~atılacağı, i .. teklilerden saat 13 bu
ı~ııf!a kadar \'f'Z!le) ı~ ) :.ıtınııak :-art ile Yüz<lP- 7 5 t)ev akçe ... j 
~ ~ ./ , lJ -

\ e rııaliyı• iin' nu t<>zk ·r<'si iı:;tenir. 

Bıın::a \ cni:;ehir Beletiiv-.--inden : 
Yeııi~ehir belediye:;iııdt> m•ncut tahminen 100000 kilo 

kara kıl~ık çeltiği l l.10.937 günündP.11 itibarr.n 21 ~ün mi.i<l
dPtle u~ık arttırmaya konıılmıı~tur. ihale günü 5.11 .937 runıa 
giiııiidiir. Tal ip oluıılarm bn müddet içinde belediy~ encii· 
ın••ııi ne m ii raı·aatları. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: j 
1-Nümun~sine göre 150 adet S. G. M. 550 Rezistans 

pazarlıkla alınacaktır. 
l l - Pazarhk 3.Xl.937 tarihine rastlayan çarşamba gü-

nü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda } apılacaktır. 

lll-Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV-İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. (7123) t 109 1 - 3 

• • • 
l - Adana Tütün Fabrikasında keşifname ve krokisine 

tevfikan yaptırılacak marangozhane inşaatı açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Keşif be-ieli 5779,62 lira ve muvakkat teminat 
358,47 liradır. 

3 - Eksil!me, 22.X.937 tarihine rasthyan Cuma günü 
saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesinde
ki Ahın Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 29 kuruş mt kabilinde her gün in
hisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesinden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin diplomalı Mühen
dis veya Mimar olmaları ve mukayyet bulundukları Ti
caret Odasmdan alınmış iktidari maliıioi ve şimdiye ka· 
dar bu gibi inşaatı yapmış olduklarını gösterir vesikayı 
İnşaat Şubesine ibraz ederek eksiltmeye iştirak için ay· 
rıca vesika almaları lazımdır. 

6 İsteklilerin ekıiltme için tayin edilen giin ve 
saatte yüzde 7.5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilin olnnur. 

!B.) (6734) 1056 4-4 

* * * 
1 - Eskişehirde inşası mukarrer kapsül deposu, keşfi, 

şartnamesi ve planına tevfikan pazarlıkla yaptırılacaktır. 
2- Pazarlık, 26 X 937 tarihine rastlıyan Sah gunu 

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

3- Muhammen bedeli 3879,38 lira ve muvakkat temi
nat 291 liradır. 

4- Şartnameler .;0 kuruı mukabilinde laer gün İnhi
aariar İnşaat Şubesinden ve Eski.şehir Başmüdürl62ünden 
almabilir. 

5- İsteklilerin, pazarlık için tayin olunan gün ve ıaat
te Yo 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı ıeçen komiıyo-
na ielmeleri ilin olunur. (B.) (68~9) 1077 3-4 \ 

D.D.YOLLAQI İSLETME u. MUDU~LUGÜNDEN • 

Muhammen bedeli 60009 lira olan 1346,875 M3 Çam kereste 
kapalı zarf usulile 3-11-937 Çarşamba güoi saat 15,30 da Sirkecide 
9 lşletme binasında ekıiltme Komisyonu t:lrefından satın ahaa· 
caktır. · 

Bu işe girmek iıteycnlerin 4280 lira muvakkat teminatla kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa itlerine aid ekıiltmelere gire
ceklerden aranacak müteahhitlik vcsikalarivle beraber teklif mek
tuplarım aynı fÜn saat 14,30 kadar Komisyon reisliğine veruıeleri 
lazımdır. 

Şartnameler 303 kuruş mukabilinde Ankaratla ve Sirkecide 
İdare veınelerinden verilmektedir. (7120) 1107 1-4 

,,. 
• • 

- Ankara • İs!anbul arasında ıeri ve gündüze mahsus devamlı 
bir yolcu ıervisiain ihdan muvafık gôrülmüş~ür. 

Ankaradan Pnar, Salı, Çarşamba, Cuma günleri saat 8,20 de 
kalkarak Haydarpaşaya ıaat 20,00 de varmak ve Hayciarpafadıın 
Pa:ıar,Salı, Per,embe Cumartesi günleri saat 9,00 da kalkarak An· 
kanya saat 21,03 de varmak ve 21·10-37 tarihinden itibaren bıı•·· - ~ 
lamak uzer-:: sefere vaz'ı takarrür eden bu gündüz seferinde yol· 
cuların yemek, içmek ve her türlü istirahatleri temin edildiği 
ıribi bu trenle seyahat eden yolculardan da ekspres ücreti farkı 
alınmayacağını sayın yolcuların ıttılaına arzederiz. 

.. 
• • 

(~868) (7044) (1096) 3 6 

Muhammen bed~li 7471 lira 28 kurut olan 2:S47 I kilo muhtelif 
eb'atta yuvarlak demir 8000 kilo muhtelif eb'atta )ama demiri 
iOOO kilo müsavi köşe demiri, 2000 kilo dubl T putrel demiri: 
2070 adet takriben 15920 kilo muhtelif cb'atta demir levha 
4.Xl.937 Pertcmbe günü saat 15 de Haydarpaşada Gar binası da
hilindeki komiıyon tarafından kapalı zarf usulile satın alıaauk
br. Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiti vesaik ve 
reımi ırazetenin 7-5·936 T. 3297 veya 1·7·937 T. 3645 No.lu nus· 
balarında inlitın etmış talimatname dairesinde alınını' ehliyet 
vesikası ile 560 lira 35 kuruşluk muvakkat teminatlarını muhte
vi teklif zarflarını eksiltme günü saat 14 e kadar komisyon reis· 
liğine vermeleri lazımdır. Bu işe aid şartnameler komisyontlan 
parasız olarak datıtılmaktadır. (7010) 1091 2-4 
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A) A djudtcarions au Rabais 
Construction -Rep~r~tinn- Trav. Publics·Materiel de Construdion-Cartogrl\pbie 

Rtp . et badigeonge t at imcnt a l'rcolc S~risicult ure 
Constr. ınur d'un pavillon (aj.) 

,, annexe au ıarage prcıid . (cah . eh. P. 26) 
,, pavillon au p~nitencier Konia (aj .). 

" rarage 
Rt'p. au •alon de venle dca poissons (aj.). 

,, penitencier Kutahia 
,. bitiaıent PTT. a Ouzounkeupru (aj.). 

Conatr. porte en fer mur de ıOrete et rep . 
phalte prea Command. gendarmerie 

Rep. moıquee Hubiar 
,, ve~pasienne du pare Gu lhane 

" laboratoire deı maladies secreteı 
,, Lycre militaire Koule!i (aj.). 
" au depôt Salipazar 

aı-

Publique 
., 

" 
Grt> a rre 

" .. 

" .. 
" 

Publique 

.. 

1616 58 
1030 47 
5155 43 
3130 31 
4620 19 
924 38 

3311 21 
510 57 
938 63 

1155 
271 

400 
2567 88 

508 -

386 62 
235 -
347 -

38 29 
70 40 

87 

192 59 
38 15 

Dir. lnıtitut Scri~ie1Jlturc Arousse 
Com . Ach Mılitaire Boursa 
Min. Travaux Publics 
Dır. 

" " .. .. .. 
Defterdarat lzınir 

Korıia 

Tekirdafh 

1 11-37 
'L l · 10-37 

1 11-37 
'2'2· 10-37 
27-10·37 
21-10 37 

Procur~ur Gen Kutahia l l -11-37 
Chcf PTT. Ouzounkeupru '.lS-10-37 
Com. Ach. Commınd. G. Gcnd. Ank . 3-11-:37 

Dir. Vakoufs lst ~n bul 
ı Com. Perm. Mıınicipalite lstanbul 
\ Dir. Econom. ,. " 

ldero 
C,m. Ach. lntend. lıt. Tophane 

" 

5-11-37 
'LO- 10 37 

20 10-37 
22-10 37 

3·11-37 

Prociuits Cbimiques c' Pbarınaccutiques · lnstruments SanJ!~ires - F ourn~ture pour f:!~~itaux 

Glicerinc : 1300-1400 le . 
' Vaaeline : 2650-2750 k. 

Soude cauılique : 10 t. 

Publique 

.. 
" 

2000 -
2000 -

1400 -

Hab illement - Chaussures Tir sus - Cuırs -----------------· ~·---
Batiıte : 200 m. 
T oile : 500 m. 
Etoffe pour eostumf's d't te : 6955 (aj.). 

Publique 
,. 

lem O 50 

" o 27 
3825 25 

Amcublcmcnt pour Habitation et Bureaux-TapİHeric ete. 

Tapiı : 86,84 uı2 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Chupenle de upin : 1346875 m3 (cah . eh. P. 303) 

1 nı.vaux d'lmprimerıe-Papetcrie 

lmpreıısion de rcgistres : 10 lots 

Combuatible - Carburant-Huileı 

Bois eharme : 15 tonnc• 
" de ebene : 85 ,, 

Benzine : 25000 litres- Petrole : 18000 litres 
Urnite : 200 tonne• 

1 Huıle miDerale : 5700-5800 le . 
! ,, Mera : 2500-3400 it . 
1 Huile minerale : No 19 : 6 t .- ld . N. 28 : 2.5 t. 

1 Houille criblec : 15-20 t . 
1 Scmı·coke : 45-60 t . 

Petrole : 5555 le . Benzine : 28 t. 

Divers 

Cible : 1300 m. (aj .'. 
: Tent •s: 10 p. (aj.). 

'l Machines pour paquets de cirarettH : 2 p. (aj .) 
,~ Reıiıtanceı S. G. M. : 150 p 
·· Tuyaux en fonte et aece11oire(cah. eh . r'. 128) (aj.) 

Peaux de boeuf : 1000 k.- ld. de chevre : 180 k.· 
Cuir rraiueux : 500 le. 

, Mcehe de laine: 1000 it . (indii'ene). 
Tenteı (toile Bakirkeuy No 701) : 15 p. 

Provisions :, ______ _ 
Fein : 20 tonnes 

,, : 14 t. 
Paille : 9 t. 
Bcurre frais . 2 t . ,, 

•· Vi&Dde de boeuf: 14 t. 
Pois elıiche1 : 1,3 t. 

:: tles concasseı : 4 t . 
Riı : 3,5 t. 
Harieotı secı : 6,5 t . 
Farıne: 50 t. 
Foin : 500 t. (aj.). 

,. : 153,9 t. 

Pain, viande, riz, leıu•c• ete. : 33 lota 
Bctteravu 40·50 t. 
f'oin : 2600 k. 
Paille : 284 t. (aj.). 

B) Adjudications a la sureaciıere 
Article& hora d'ı.11a2e : 196 letı 
Film einematogupbique ete. 

.. 

Publique 128-t .. 8 

Pli caclı 60609 -

Grc a gre 160 -

Publique 

• 
285 -

1615 -
Gre a rre 

,, 
Publique 

,, 
,, 
,, 
,, 

Pli cach 

" 
" Pli caeh 

Publiquıs 

" 

Publique 

.. 
.. 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 

Pli cacb 
,. 
,, 

Publique 

" ,, 

2200 -
2000 
2000 

900et500 -
2600 -
3300 -
7320 -

18000 -

25500 -
3189 - -

1200 -

ıooo -
490 -
135 -

1900 -
3500 -

169 -
480 -
700 
780 -

6000 -
222~0 -
6156 -

Gre a gre 

Gre a rre 737 48 
,, 

150 -
150 -

105 -

7 50 
9 -

286 87 

96 J.i 

4280 -

21 37 
121 12 

165 -
150 -
150 -
105 -
39 

148 50 
549 -

37 50 
1350 

1912 50 
246 68 

90 -
78 75 

75 -
36 75 
10 ı 2 

142 50 
262 50 

19 67 
16 -
52 50 
58 50 

450 -
4085 94 
461 -

187 51 
78 

Com. Ach . Mın . D ı! f. Nat. Ankara 

" 
Com . Ach F~br. Milıt . Salipazar 

Vilayet Tekirdath 
,, 

5 ·1 '·37 
5- 11-37 
'.l-11-37 

25· IC-37 
25-10-37 

Command. Co ps Prot. Forets Ank . 23-10-37 

Com. Ach . Mırı. Def. Nat. Ankanı 3-11-37 

9 Expl. Ch. ·ic Fu I::ıat Sirkt-dji 3-11-37 

Com. Pe:aı. Municipalite lıtan ul 20-lıl 37 
Dir. Economat 

" .. 

Com. Ach. lotendance Eskieht-hir 

" Municipalit c! Ankara 
Com. Ach. Min Def Nat. Ank . 
Com. Ach . Min. Def. Nat. Ank . 

" Com. Ach. F'abr. Milıt. Salıpazar 
Com. Ach. Ecole Arts Konia 

" Com. Ach. Command. lıt. findildi 

Municı palite Kutahia 
Vilayet Tekirdaıh 
Com. Ach . Econ. Monop. K.taehe 

" Ministt-re Trav . Publicı 
1 Expl. Ch. de fer Etat H.pacha 

,, 
Vilayet Mani11a 

Com. Aeh. lntendance Eskichehir 

.. 
" 
" 
" ,, 

" ,. 

" Com. Ach. Intendanc• Konia 
Co•. Ach . lntendance lz:aıir 
Dir. Ecole Art Konia 
,, Baeliriolorie Pendik 

Coıa. Acla. OiviıiH Adana 
Com. Ach . MilHaire Brousae 

Miniıtere Travaux Publics 
Dir. Veıateı Douanea lstaabul 

2€-16-37 
26·10-37 
22-10-37 
22-10 37 

5·11-37 
5·!1-37 
2·11-37 
1-11-37 
1·11-37 
4-11·37 

'L7-10·37 
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Le delai de livraison ayant ete prolonge une oou•0 adjudic:ıtion sous pli cachete aura lieu le Lundi, 6 . .ı . sır·, 

c embre 1937 a 15 heures, par devant la Comın15 l 
d' Enchere de Materiel du Miniıterc a Ankara, poll~ el 
fourniture deo; tuyaux en fonte et de ses access01' 

d'un prix eıtimatif de 25,500 Ltqs. el. 
Les cahiers des charges et ses annexes peuvent ı 

obtcnus de la Direction de Materiel du dit Ministere 

Ankara, moyennant 128 Piastres. 

Le cautionnenıent provisoir est de l 912,5 LtqS· f 
Les ioteresses doivent remettre leurs offres, a la Of. 

mission d'Enchere de Materiel du Miniıtere accompal11 I 
de leur certificat de fournisseur de materiel, delivre \, 

formement aux reglements par le Ministere, jusqıı) 
6-12-937, Lundi, it 14 heures. "J900,, {71 l 8) 1 J06 1 

Çarşamba 02-1O-l937 

Makkap (OD yol. Ank.) .Y 468 
Santrifuj tulumba ve teferruatı (OD yol. Ank.) .\: 470 
Bitlis hükumet kooatında tamirat (BiUiı Defl.) .:'~ 472 fi 
Mısır, bakla, tuz, ausam küıpe•i (Karacabey Mer. Çifti.) .\~ 4 1 

Sıra: 80 ad. (Tekirdağ Vil.) .\" 477 
Arpa (Ank. Lvz.) .\~ 478 ~( 

Guney kas a bası n•cıkun ve gayrı meskün kıımının halihaıır 
rituı (Denizli Vil. Güney Kasab. Bel.) .\' 480 

~v ve mağaza inşası (Turhal Şarbay.) .\; 480 
lzmittt" kağıt fabrikası inş. ıSümer Bank U. Müd.) .\; 482 
Bak!rköy eınraı~ akliye ve asabiye haat. mrk. pavyon in4••1 

(lat. Sıh. ve lçt. Mu. M.) .\ ": 482 
Sadeyağ (Jndr. G. Komut. Ank.) .\~ 482 
lliç (iJt. Bel.) .\~ 485 
Elektrik ampulu, ferme jüp (Tophane Lvz.) .\; -485 
Tuz (Edirne Tuğ.) .\~ 485 
Türk antraıiti (Ekon. Bakan.) .\~ 486 
EkmelL (Çanak. C Müddeium. ) .Y 4K6 
Kapıül (Tophane Lvz.) .\~ 486 
Uo (Kars Aık. SAK) .\: 486 
Ekmeklik un Bayram·ç Jndr. Al., .\' 487 J~lt 
* ~aden cep saat - pamuk nıcnıucat - kireç kaynağı v.s. ( 

ithalat Gümr > No 490 
Ayakkabı Beykoz, Harici Elbise, fanila ıömlek, mendil (1'0~)" 

Böl. San. Ok. D.) \· 490 
Bet~n yaya kaldırım inşa11 (Kayseri Bel.) .\; 492 ~6' 
Tekırdıığ-Murnth yolunun muhtelif km. Y•?· tamirat . Çerk~'~,J 

-Saray yolunun köprü ve menfez tamiri ve inş. tTek1r 
Vil.) .\~ 492 

Maden kömürü, kuruluk odun (Tekirdağ Vil.) .\~ 492 
Sıju eti (Tekirdağ Ask. SAK) .\~ 492 
Un (Viranfehir n ., ,, 493 
Çizme (Ank. Bel.) .\' 493 
Odun, linyit kömörü (İıparta Tüm.) .\~ 494 
Sadeyat (Vize Aık. SAK) .\~ 494 
Posta nakliyatı (Sıvas PTT Müd.) .\~ 495 
Kaldırım inşaatı (Ergani Belcd.) .Y 496 J 

.ak•"' Siyah boru ıalvanizli ıoba boruıu dir ek v.ı. (Harb. KoDI• r 
N. 498 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamit : "No.,. Jıareti ilanı havi gautemizio aayıaıaı ıö•t•rl' 

Mercredi 20 - 10- 1937 

E.tablis (Ch. Fer Etat Ank.) N. 468 
Poıııpc centrifure et accessoires (Ch. Fer Etat Ank.) N. 470 , 
Rep. Konak Gouvernemcntal a Bitlis (Dcfterdarat Bitlis) N. 472 
Mals, (eves, paiJlc ete. (Dir. Hara Knradjabey) N. 'ı77 
Presentation carte actuello villc Guney (Mun. Guney) N. 4S0 
Conıtr. m:liso.u et boutiqucs (Mun. Tourhal) N. 480 

2 
,, fabrique de papier a iz mit (Dır. Gen. Sumer Bank) N. 48 z 
,, pavilloıı a l'hôpitnl Bakirk.cuy (Dir. Hyg. Aısiıt. Soc.) 4S 

Aeurre fraia (Gen<larmerie Ank.) N. 482 
Medicaments (Mun. lstanbul) N. 485 
Ampouleı electriqucs et ferme jupe (lntend . Tophane) N. -485 

1 

Sel (Briıade f.dirnf.) N. 485 

(Lire la suite en 3me pare, 


