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No. 3 ve 4 
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Tele fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Bugün ilan olunan Münakasa~ar ve Müzayedeler Listesi 
Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

bulunduklarını gösterir vesika, muvakkat tutu parası ola· 
rak 7 46 lira 62 kuruşun vezneye yatırıldığını gösterir 
makbuz veyahut banka mektubu ibraz eylemeleri şarttır. 

İsteklilerin yukarıda gösteri!en gün ve saatte vilayet 
daimi encümende hazır bulunmaları ilan olunur. 

Cinsi Şekli 

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

a) Münakasaıar 
lnşaat, Tamirat, N_~fic:__işleri, Malıem_e, Harita 

Borlu-Demirci yolunun arasında menfez inş. (temd.) pıız. 

,, ,, ,, ,, şose iıış.:3061m. ,, 
{temd.) 

Beykoz orta okulu tamiri (temd.) aç. eks. 

Darphane ve damga matb:ıası müd. binası ihata du- paz. 

9921 24 
8761 63 

1349 97 
888 78 

varlarının yüksel mesi (temd.) 
Büyük postane bahçes ndc an bar inş. (temd.) aç cks. 3000 -
Merinos yetiştirme çiftliği için bir koyun ağılı inş. ,, 9787 )4 

1488 19 
l:H4 24 

101 25 
67 -

225 -
739 
235 -

Manisa ilbay. 23-10·37 

,, 23-10-37 

lst. Lis. SAK 5-10-37 

,, Defter. 1·11-37 

,, PTT Müd. 8-10-37 
Karacabey Mer nos yetiş Ç. 21-10-37 
Kl1nya. Nafıa Müd 12-10·37 

15 -
14 -

14 -
15 
15 

Konya ceza evinde pavyon inş. ,, 3130 31 
Akşehırde orta okulda yapılacak tamirat (lcmd.) paz. 624 20 '46 81 

7234 89 
" İst. Ünıvers. AEK 

22-10 37 
21-10·37 

15 -
ıs 

Cerrahpaşada göz pavyonu inş. (şart. 600 kr.) kapalı %. 119697 71 

haçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 
----"--~----------;:........~~-------------
Kimyevi alat: 133 ad. 
F.tüv: 2 çeş:t 
llaç ve sıhhi malzeme: 94 kalem 

aç. eks. 
,, 
,, 

2000 -
1300 -
4155 55 

150 -
98 

31 ı 67 

lst. Komut. SAK 
,, 

lst. Jndr. SAK 

10-11-37 
10-11 37 
19-10-37 

15 -
15 30 
15 

ElektTik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve mal~mesi) . ~~ - -~---

Büyükpostane binası kaloriferlerinin tamiri paz. 388 41 58 26 lst. PTT Müd. 8-10-37 15 30 

Mobilya, ve ve büro eşyası, Muşamba-Halı vs. --- -- -
Ank. g r binaııı melruşatı (temd.) • pa:ı.. 39984 
Soba (Zonguldak tipi): 17 ad. - Halk tipi: 251 ad. beh. 25 ve 12,50 

~9~8 88 
267 23 

D. D. yollnrı H. paşa Ank 21-10-37 
lat. Sıh. ve lçt. Mu. M. 11·10-37 

15 -
15 -

(temd.) 

~kliyat- Boşaltma - Yükletme v. s. 

inhisar mamulatı nakli (temd.) 

Mahrukat, Benzin, Makine ya gları v. •· 

aç. eks. 29 80 Ank. lnh. Başmüd. 5-10-37 16 

Kolc kömürii: 483 t. (temd .) aç. eks. t. 19 - 688 '8 lat. Liı. SAK 5-10-37 15 30 

,, ,, 200 t. • 420 - Türkiye Büy. Mil. Mec. H. 25· 10-37 15 -

Benzin: 25000 litre · gaz: 18000 litre kapalı z. 7775 - 583 - Ankara Belediyesi 15-10-37 10 -

. ~teferrik 

lııce sicim: '00 k (temd.) 528 - 39 60 lst. PTT Müd. 8·10-37 14 30 

,, .. 4000 k. aç. ek.s. k. o 90 270 - " 
18-10 37 15 -

' Portatil çadır direği: 222000 ad. -portatif çadır ka- kapalı z. belı. O 11 3818 - M. M. V. SAK 20·11·37 11 -
zı~ı: 245000 ad. (şart. 257 kr.) 

Otobüs: 2 ad. ,, 5500 - 422 50 Sarranbolu Beled. 22-10 37 15 
Platinen saç: 80 t. " 

9tı00 - 720 - Aak. Fabr. U. Müd. 19· 11-37 ıs -

~zak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

l\oyun eti: 10 t. aç. eks. Çorlu Kor SAK 

1' ere ya~: 2320 k. 
Mısır: 8 t. - arı,:a: 8 t. yulaf: 10 t. - kepek: 10 

t. · buğday: 10 t. 

,, 
,, 

3248 -
1990 -

323 -
243 60 
149 25 

Ank Olı:. ,, 
Tavukç Enst. Dir. 

18-10-37 
19-10-37 
. 8·10-37 

16 -
15 
10 -

........ b) Müzayedeler 

A.yıltlanmış ve k11men kurtlanmıı pirinçler: 250 çuval 
Muhtelif cins mustamel eşya 

aç. art. 
,, - -

lıt. Gümr. Başmüd. 7-10-37 14 -
Akay işit. 2s-10.3·1 14 

Çeltik: 80 t. ,, k. o 08 640 B ı rsa Yeniıehir K. Kayın. 19-10-37 

l<attr 
Buiday 

,, 
paz. 

.__a) MÜNAKASALAR 

~şaat · Tamirat· Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 
Sıvas Ziraat Direktörlüğünden: 

Pilin ve keşif dahilinde idarei hususiye fidanlıiında 
Yaptırılacak arıhane için açılan münakasaya talip çıkma· 
dığuıdan 18.9.937 tarihinden itibaren 2490 sayılı kanu
nun 43 üncü maddesi mucibince bir ay içinde pazarlığa 
konmuştur. İsteklilerin encümer.i vilayete, plan ve keşfini 
iörmek isteyenlerin de Ziraat müdürlüğüne müracaatları. 

Konya Nafıa Müdürlüğündee: 

Konya-Ankara yolunun 0+000-6+200 km. arasında 
3502,50 metre mikap blokaj taşı ihzarı 20.9.937 tarihin
den itibaren 15.1 J.937 tarihine kadar pazarlıkla ihaleye 
çıkarılmıştır. 

Hazırlanacak blokaj taşının keşif bedeli 7810 lira 
57,5 kurt:ştur. İsteyenler şartnamesini Nafia dairesinde 
her zaman görebilirler. 

Milli Müdafaa Vek. SAK 5-10-37 9 30 
Kızılay G. Mrl..:. Ank. 11-10-37 

Pazarlık 15.10.937 cuma günü saat 15 de vilayet da· 
imi encümende yapılacaktır. 

Pazarlığa girebilmek için Nafia müdürlüğünden alın• 
mış ehliyet vesikası, Ti4ıaret odasıoda kayıtlı bulunduğu· 
nu gösterir vesika muvakkat tutu parası olarak 585 lira 
97 kuruşun vezneye yatırılmış olduğunu gösterir makbuz 
veyahut banka mektubu ibraz etmesi şarttır. 

İsteklilerden üçüncü maddede gösterilen gün ve sa
atte vilayet daimi encümende hazır bulunmaları ilin olu
nur. 

• • • Konya-Ankara yolunun 0+000 6+200 km. ara· 
sında 5002,50 metne mikabı kırma taşın ihzarı 20.9.937 
tarihinden 15. 10.937 tarihine kadar pazarlıkla ihaleye çı· 
ka rılnnşhr. 

ihzar olunacak kırma taşın keşif bedeli 9954 lira 97,5 
kuruştur. İsteyenler şartnamesini Nafia dairesinde her za
man görebilirler. 

Pazarlık 15.I0.937 cuma günü saat 15 de vilayet da
imi encümende yapılacaktır. 

Pazarlığa girebilmek için isteklilerin nafıa müdürlü· 
ğünden alınmış ehliyet vesikası, Ticaret odasında kayıtlı 

Konya-Ankara yolunun o+000-6t200 km. arasında 
503 metre mikap kum ihzarı 20.9.937 tarihinden 15.10.937 
tarihine kadar pazarlıkla ihaleye çıkarılmıştır. 

İhzar olunacak kumun keşif bedeli 805 lira 20 kuruı
tur. İsteyenler şartnamesini nafıa dairesinde her zaman 
görebilirler. 

Pazarlık l 5. I0.937 cuma günü saat 15 de vilayet da· 
imi encümende yapılacaktır. 

Pazarlığa girebilmek için isteklilerin nafıa müdürlü
ğünden alınmış ehliyet vesikası, Ticaret odasında kayıtlı 
olduklarım gösterir vesika, muvakkat tutu parası olarak 
60 lira 39 kuruşun vezneye yatmldığına ait makbuz veya 
banka mektubu ibraz eylemeleri şarttır. 

İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte viliyet 
encümenine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

* * • l - Konya ceza evinde yapılacak olan paviyon 
27.9.937 tarihinden ı 2.10.937 tarihine kadar açık eksiltme· 
ye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 3130 lira 31 kuruştur. 

Fenni evrak ve şartnamesi her gün Nafıa Mildürlil
ğünde istekliler tarafıodan görülebilir. 

3 - Eksiltmeye rirebilmek için isteklilerin 235 lira
lık muvakkat teminatın vezneye teslim edildiğini gösterir 
makbuz veya banka mektubu, Ticaret Odasında kayıtlı 
olduğuna dair vesika ile bu işi başarmağa ehil bulundu· 
ğuna dair Nafıa Müdürlüğünden alınmış vesıka ·gösterme· 
ler i ıarttır. 

4 - ihale 12.10.937 Salı günü saat 15 de Konya 
Nafıa Müdürlüğünde yapılacaktır. 

isteklilerin o gün o saatte Nafıa daireıinde bulunma
ları ilan olunur-

• • • Akşehirdeki Orta Okulda yakılacak tamirata ta· 
lip çıkmadığından 22 9.937 tarihinden itibaren bir ay zar
fında pazarlık ihalesine karar verilmiştir . 

624 lira 20 kuruş keşif bedeli bulunan bu tamiratın 
pazarlığına girebilmek için 46 lira 81 kuruşluk muvakkat 
teminat göstermiş olmak, ehil olduğuna dair Nafıa Mü
dürlüğünden vesika almak, Ticaret Odasında kayıtlı bu· 
lunmak lazımdır. 

Pazalık ihalesi 22. 10.937 cuma günü saat 15 de Na
fıa Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Fenni evrak Nafıa dairesinde her gön görülebilir. 
İsteklilerin ihale günü saat 15 de Nafıa dairesinde 

bulunmaları ilan olunur. 

Liseler Alım. Satım Komlsyonundau : 

24.9.937 tarihinde 1349 lira g1 knruı keşif bedeli olan 
Beykoz orta okulunun tamirine istekli çıkmadığından 
5.10.937 salı günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacak

tır. İlk teminat 101 lira 25 kuruştur. 
İsteklilerin yeni yıl Ticaret Odası vesika, ilk teminat 

makbuzu ~e en az bin liralık bu işe benzer it gördükle• 
rine dair lstanbul Nafıa .Müdürlüğünden almıt oldukları 
vesika ile Kültür direktörlüğü binası içinde Liıeler mu· 
hasebeciliğinde toplanan komisyona gelmeleri . 

Şartname, proje keşif ve buna ait evrak komisyon 
sokreterliğinden görülüp öğrenilebilir. 

İstanbul Defterdarlığından 

Keıif bedeli 888 lira 78 kuruşdan ibaret bulunan 
Darphane eamga matbaası Mü.ürlüğü binası ihata du
varlarının yükseltmesi inşaatı bir ay içinde pazarlıkla ek
siltmeye konulmuştur. Bu işe aid a-enel, ö~el ve fenni 
şartnamelerle keşif hülasasını görmek isteyenlerin 67 li· 
ralık muvakkat teminat akçeleri ve bu işe ben:ı.er en az 
beş yüz liralık ış yaptıklarına dair gösterecekleri vesika 
istinaden Nafıa Müdürlüğünden alacakları müteahhitlik 
ve Ticaret Odası vesikalarını hamilen 1-1 l -937 pa:ı.artesi 
günü saat on dörde kadar Milli Emlak Müdürlüğünde 
toplanan Komisyona gelmeleri. 

Manisa iıbaylığından: 

Berlu-Demirci yolunun 17+ 108-27+448 inci kilomet
releri arasında yaptırılacak 9921 lira 24 kuruş keşifli 22 



1 

' 

( 

adet menfez inşaatına talih çıkmadığından bu iş pazarlık 
suretile verilecektir. 

Bu işe aid keşif ve sair evrak Manisa Nafıa müdür· 
lüğünden parasız alınır. 

Pazarlığa girmek isteyenler 23.9.937 den 28. 10.937 
akşamma kadar {tatil günleri ve mesai günleri hariç) her 
gün daimi encümene gelebilirler. 

Kat'i teminat 1488 lira 19 kuruştur. 
Talihlerin Ticaret Odası ve nafıa müdürlüğünden alın· 

mış eh iyet vesikalarile birlikte müracaatleri. 

., * * Borlu-Demirci yolunun 26+850 - 29+911 nci kilo
metreleri arasında yaptırılacnk 30fH metre uzunluğundaki 
8761 lira 63 kuruş keşifi şosa inşaatına talih çıkmadığın
dan bu iş pazarhk suretile verilecektir. 

Bu işe aid keşifname ve sair evrak Nafıa müdürlü· 
ğünden parasız alınabilir. 

Pazarlığa girmek isteyenler 23.9.937 den 23.10 937 ak
şamına kadar (tatil günleri ve mesai saatleri bariç) her 
gün daimi encümene gelebilirler. 

Kat'i teminat 1314 lira 24 kuruştur. 
Taliblerin Ticaret Odası ve Nafıa müdürlüiünden a

lınmış ehliyet vesikalarile birlikte müracaatleri. 

Karacabey Merinos Y etişlirme Çiftliği Müdürlüğünden: 
Ka~acabey Harasında müteşekkil Merinos Yetiştirme 

çiftliği için bir koyun ağılı inşrıatı açık eksiltme usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

inşaatın keşif bedeli 9787 lira 54 kuruştur. 
Eksiltme 21.10.937 tarihine müsndif perşembe gunu 

saat 15 te Merinos Yetiştirme çifliği inşaat komisyonunca 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 739 liradır. 
Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır. 
A-Mali şartname 
B - Fenni şartname 
C-Proje 
O-Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
E-Bayındırlık işleri fenni şartnamesi. 
İsteklilerin şeraiti kanuoiyeyi hniz bulunmaları ve 2490 

ıayılı kanunun tarifatı dahilinde eksiltmiye iştirak eyle
meleri ilan o luuur. 

İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden : 

27 .9.937 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere açık ek
siltmeye konulmuş olan İstanbul Biiyük Postane binası 
bahçesindeki mevcu<l sundurmalardan istifade etmek su
retiyle yapbrılacak bir anbar inşası için muayyen saate 
kadar komisyona her hangi bir talip milracaat etmedi
ğinden eksiltme l 9 gün milddetle uzalılmıştır. Eksiltme 
8. 10.937 cuma günü saat 14 de Büyük Postane binası 
birinci katta İstanbul P. T. T. v iliiyet Müdürlüğünde 
müteşskkil alım satım komisyonunda yapılacaktır. Keşif 
bedeli 3000 lira, muvakkat teminat ~25 liradır. Talihle
rin mukavele. eksiltme Baymdırlık işleri umumi, kususi 
ve fenni şartnamesi ve proje keşif hulasasile buna ilişik 
diğer evrakı görmek ve muvakkat teminatları yatırmak 
üzere çalışma günlerinde İdari kaleme ve eksiltme gün 
ve saatindec bir hafta evveli İstanbul Nafıa Müdürlüğüne 
müracaatla en az iki bin liralık bu işe benzer iş yaptık

larına dair alacakları fanni ehliyet ve Tıcaret Odası ve
sikasiyle birlikte Komisyona mürcaatları. 

İıtanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme Pazarlık Komis
yonundan: 

1- 119691 lira 71 kuruş keşif bedelli İıtanbulda Cerrahpasada 
yapılacak göz paviyonu ioşaaatı kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2- Bu işe aid tarlnameler şunlardır. 
A - Ekıillme tartnamesi. 
B- Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel şartnamesi. 
0- İntaata dair fenni şartname ve ilişikled. 
E- Keşif hulasa cetveli. 
F- Projeler. 
iıtiyenler bu şartname ve projeleri 600 kuruş bedelle Üniver

ıite rektörlüğünden alabilirler. 
3- Eksiltme 21 ·10-937 perşembe günü .saat 15 te İstanbul 

Üniversiteıi rektörlüğünde yapılllcaktır. 
4- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin i234 lira 89 kuruş 

mu'\akkat teminat verme.si ve Bayındırhk Bakan1ığıodan alınmış 

1937 ıeneıine aid bina müteahhidlik veıikasile bir defada 100 
bin liralık inşaat taahhüd ve ikmal etmiş olması lazımdır. 

5- Tek lif mektubları üçüncü maddede yazılı 1aatten bir uat 
evveline kadar Üniveuite rektörlüğüne makbuz mukabilinde ve· 
rilmit olmalıdır. 

6- Poıta ile ııönderilecek mektubların nihayet üçünçü madde
de yazılı aaate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mu
mile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 
İıtanbul jandarma Satınalmn Komiıyonundan: 

Tahmin bedeli hk teminatı 
Mikdarı Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 
94 kalem İlic ve aahhi malzeme 4155 55 31 l 67 
1- Jandarma Genel Komutanlıiının Sıhhiye Deposu ihtiyacı 

tahmin bedel ve ilk teminat mikdarı yukarıda yazılı doksan dört 
kalem iliç ve ııhhi malzeme açık ekıiltme ile satın alınacaktır. 

MÜNAKASA GAZETESi 

2 Eksiltme 19 Blrinciteşrin 937 salı günü saat 15 de Gedik-
paşadaki Jandarma Satınalmıı Komiıyonunda yapılacaktır. 

3 Şartname hergün Gedikpaşadaki Komisyonumu:ıdn görüle
bilir. 

4- lııt klilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunda ya41h 
avrak ve ilk teminat ı:cakbuz veya mektublariyle Komi11yonda 
bulunmaları. 

fstanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan: 
Ordu ııhhi ihtiyacı için satın alınacak kimyevi alat ve etüv 

mikdarlarile muhammen tutarları ve ihale günleri ile ihale saat
leri ve münakasa tekilleri aşağıda iÖıterilmiştir. 

Cinıi Mikdan Muhammen İlk İhale İhale Münakasa 
t tarı teminatı ğünü saati şekli 

Kimyevi ii1at 133 çeşit 2000 l5U 10- t-39 15 Açık eksiltme 
Etüv 2 ,, 1300 98 10-11-37 15.30" ,. 
. Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. 
isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber belli 
günde ve vakti muavveninde Fındıklıda Komutanlık Satınalma 

Komisyonunn gelmeleri. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat veMalzcmc 
~~ ....... 

İstanbul P. T. T. Vi'ayet Müdürlüğünden: 
Büyükpostane binası kalöriferlerinin keşifnnmesi da

hilinde tamiri pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 8. 10.937 
cuma günü saat 15, =JO da Büyükpostane binası birinci 
katta İstanbul P. T. T. Vilayet müdürlüğünde müteşekkil 
alım satım Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli .388 
lira 41 kuruş, kat'i teminat 58 lira 26 kuruştur. istekli· 
lerin keşifoamesini ve şartnamesini görmek iizere çalış· 
ma günlerinde Müdürlük idari kaleınine ve p zarlik gün 
ve saatinde de kat'i teminatlarile birlikte komirııyona mü
racaatleri. 

_Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonunda:ı : 

Vilayetler Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüklerile 
Hükumet tabiblikleri ve muayene ve tedavi evleri için sa
tın alınacak olan 17 aded Zonguldak ve 251 aded Halk 
tipi sobalara istekli çıkmadığından eksiltmesi 11 .10.937 
pazartesi günü saat 15 e bırakılmıştır. 

Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda yapılacaktır. 

Sıhhat Müdürliikleri sobası için 25 lira. 
Muhamme fiat : Hukfımet Tabiblikleri ve Tedavi evleri 

sobaları için J 2 lira 50 kuruştur. 

Muvakkat garanti : 267 lira 23 kuruştur. 
İstekliler şartname ve nümuneleri hergün Komis onda 

görebilirler. 
İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat 
garanti makbuz veya banka mektubile birlikte belli gün 
ve saatte Komisyona gelmeleri. 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
İşletme Umum İdaresinden : 

İlk eksiltmesi feshedilen 39984 lira muhammen bedeli 
yeni Ankara gar binası mefruşatının 21.10.937 perşembe 
riinü saat 15 te Ankarada idare binasında pazarlığı ya
pılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2998.80 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü· 
teahhitlik vesikasını hamilen ytıkarıda yazılı gün ve · sa
atte komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme dairesinde, Haydar
paşada tesellüm şefliğinde görülebilir. 

· Nakl_iyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Ankara İnhisnrlar Başmüdürlüğünden : 

Çankırıdan İlgaz ve Şabanözü idarelerine nakledilecek 
mamfılatımız için 24.9.937 tarihinde eksiltme ve ihale ya
pılacağı ilan edilmişti. Tayin edilen günde talih çıkmadı
ğından 2490 sayılı kanuna göre eksiltme v ' ihale on gün 
müddetle uzatılmış olduğundan talihlerin 2J tira 80 kuruş 
ilk teminat paralariyle beraber 5.10.937 tarihinde saat 
16 da baş müdürlüğümüzde toplanacak komisyona gelme
leri ilan olunur. 

ı\\etbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane MrJzemesi 

Afyon İlbaylığıodan: 

İlkmektepler ihtiyacı için 500 lira tahmin bedellı ev
rakı matbu 8.10.937 tarihinde saat 15 ee daimi encü· 
mende ihale edilmek iizre açık usulile eksiltmeye konul
du. Şartname ve nümuneler kültür daireıinde görülebilir. 
Muvakkat teminat 37,5 liradır. İsteklilerin teminatile bir· 
likte ihale günli daimi encümene ielmeleri. 
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Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. "· 

Bur:,a J\.;keri 
Odun 

-
'atın alma Komisvonundan : 

~ 

Garnizonu Kilo M uhamn11m tutarı İlk teminatı 
Lira Kuruş 

617 88 
Lirn Ku. 

Bursa 
.\tudanya 
Bandırma 

502,060 
65,000 

110.000 

8785 
975 

2200 
73 13 

165 00 
Bursa l\ludnıı)a Bandırma garnizonJarı ihti)n<'I ıçııı 

25.9.937 Cuınarte.,i günü ı::aat 1 1 de kapalı zarf yolu ile eksilt
meye konulan ) ukanda mikdarı ile muhammen fiyat ve ilk 
teminatı yazılı (>77 toıı oduııa belli gün \C ~aatiııde- istekfo·i 
çıkmadığından 25.9.9J 7 den 25 10. >:17 günihıe kadar lıir ny 
miidclctlı• pazarlığa konulnıu~tur. 

ilk pazarlığı ,... l'cşrinie\\d 937 per:;embe giinü :ıaat] 1 de 
olneaktır. ~.lrlnamc ini görmek i tı)t;nlerin tatilden nıada 
her gün ve chiltme)e gireceklerde ilk teminatları ile birlikte 
bel li glin vı· ant1ııdeıı e\\el Buı ... a A ... keri Satmalnın Komis· 
yo• ıuna gclınC'lı>ri. 

Ankara Belediyt!sinden: 
Su idaresine alınacak 25000 litre benzin ile 18000 litre ıraz on 

beş i(Ün rnü:ldetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
fohammen bedeli 7775 liradır. 

\fovakkot teminatı 583 lir-ıdır. 
Şartname ve evsafını görmek jstiye.ılerin her gün yazı işleri 

kalemine münrcaatları ve ihale 1 -10 9)7 saat onda Belediye en· 
cii eninde yapılacağından isteklilerin o gün snat ona kadar te· 
ınir atlarile birlikte teklif mektublnrını B lediye encümenine ver
m leri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Heyetinden: 

1 - Açık eksiltme ile meclis ve müştemilatı kaloriferleri için 
200 ton kok kömürü satın alınacaktır. 

2 Şartnamesi meclis daire müdürlüğünden bedelıiz alınabi· 
lir. 

3 Muvakkat teminat mikdarı 420 liradır. Teminat Banka 
mektubu olacaktır. 

4- Açık eksiltme 25-10-37 paznrtesi günü saat 15 te llyük 
Millet Meclisi İdare Hcı eti odasında icra kılınacaktır. 

5- Eksi tmeye girecekler 937 ıenesi Ticaret odası tescil cüı· 
danını beraber getireceklerdir. 

Liseler Alım, Satım Komisyonund u 
Cinsi Miktarı Beherinin iık teminat Eksitlmeoin 

Ton tahmin bedeli Lira Kr. yapılncağı 
Kok kömürü 443 1900 Kr. 688 28 5.10.937 

Salı günü saat 15 30 da 
24 9.937 t..'.lrihinde kok kömürünün kapalı zarf eksiltmesi in· 

taç edilmediğinden açık eksiltme ihalesi 5.10.937 salı günü kar· 
şısında yazılı saatle icra edilecektir. 

iıtekliler yeni yıl Ticaı et Odası vesikası ve ilk teminat mak· 
buzları birlikte İstenbnl Kültür direktörlüğü binau içinde Lise· 
ler muhasebeciliğinde toplanan komisyona gelmeleri. Temiuatlar 
Liseler ra1uhasebeciligi \•eznesine yatırılacaktır. 

Şartnameler komisyon sekreterliğinden görülüp öğrenilir. 
... 

* * 50 t. odun ve 2 t. kömür alınacaktır. Bak: erzak sü-
tnnunda Çanakkale orta okul direk. ilanına. 

* • • 
200 ton yerli kok komürü alınacaktır. 

Balıkcaer Orta okullıtr S. A. K. ilanına. -
Müteferrik 

Bak erzak ıütununda 

İstanb!ll P. T.T. Vilayet Müdürlüğünden: 
Müteahhidin taahhüdünü ifa etmemesi hasebile zararı 

nam ve hesabına olmak üzere eksiltmesi açılmış ve 27.9 937 
pazartesi günü saat 14,30 da ihalesi mukarrer bulunmuş 

olan 600 kilo ince sicim işi için muayyen saate kadar 
Komisyona bir talib müracaat etmediğinden eksiltme ayni 
şartlar dairesinde on gün müddetle temdid edilmiştir. 

Eksiltme 8. IO 937 cu.ma günü saat 14,30 da Büyükpostane 
binası birinci katta lstanbul P.T.T. Vilayet Müdürlüğünde 
müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 88 kuruş hepsinin 
528 lira, muvakkat teminat 39 lira 60 kuruştur. 

Talihlerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminat· 
larını yatırmak için çalışma günlerinde mezkür Müdürlük 
idari kalemine ve eksiltme gün ve tarihind~ de muvakkat 
teminatlarile Komisyona müracaatleri. 

• • • İdare ihtiyacı için nümuneıi veçhile 4 bin kilo ince siciıniıı 
alımı nçık ekıiltmeye konulmuştur. Eksiltme 18. I0.37 pazartesi 
günü saat 15 te Büyükpostane binası l ci katta İstanbul PTT vi· 
Jiyet mücılürlüğünde müteşekkil alım satım komisyonunda yapıla· 
cakhr. Beher kilosunun muhammen bedeli 90 kr., muvakkat te· 
minah 270 liradır. fıteklilerio şartname ve nümuneııini girmek 
ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde 
mlidürlük idari kalemine, eksiltme gün ve ıaalinde de komisyo· 
na müracaatleri. 

Askeri Fabrı!;nlnr Umum Mildürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

80 ton platinen saç 
Tahmin edilen bedeli 9600 lira olan yukarıda mikdarı ve cio· 

si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umnm Müdürlüğü uhnalına 
komisyonunca 19.11.937 cuma günü saat 15 de kapalı :ıarf ile 
ihale edilecektir. Şarnnme parasız olarak komisyondan verilir· 
Taliplerin muvakkat teminat olan 720 lirayı havi teklif mektup· 
)arını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerini• de 2 90 numaralı kanuaun 2 ve 3 maddelerindeki 
ve1aikle mu.kur iÜn ve saatle komisyona müracaatları. 



Milli Müdafaa Vekaleti Satınnlma Komisyonundan : 
1- Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 1 ı kuruş olan 222000 

tane portatif çadır direği ile 245000 tane portatif çadır kazığı 
kopalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2- İhalesi 20-11-937 cumartesi ğünü saat 11 dedir. 
3- hk teminata 3818 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesi 257 kuruş mukabilinde komisyondan alınır. 

Safranbolu Belediye•inden: 
Belediye için iki adet otobüs satın alınacaktır. İhale 22-10-37 

tarihinde saat 15 de kapalı 7.arfladır. Muhammen bedel 5000 li
radır. Muvakkat teminat 422 lira 50 kuruştur. 

Talibler her hangi bir husus için belediyeye ınüracaatları ilan 
olunur. 
~ 

Erzak, Zahire, ft ve Sebze: 
\stanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
Kırklareliııdeki Tümen ile Lüleburgazdaki Tümen ve Edirne

deki Garp. Hd. Tüğayı için mahallerinde teslim edilmek ve aG
keri evsafta olmak şartile ayrı ayrı beşer bin liralık sade yağı 
12.10.937 salı günü saat 14,30 da Tophanede istanbul levazım 
irnirliii satmalm komiıyonundn pıu:arlıkla alınacaktır. İlk temi· 
ııatları ayrı ayrı 375 şer liradır. İsteklilerin belli saatle komisyonaJ 
gelmeleri. 

Çanakkale Jandarma Satınalma Komi~yonundan : 
Erzakın Kuruş Tahmini Muvakkat İhale G. Gün S. Nasıl 

cinsi bedeli teminat olacak 
L. K. L. K. 

Kaysı 8000 5200 00 391) 00 8-10-937 Cuma 15 açık 
Peynir 6200 2604 00 lfö 00 ,, n 15 n 

T oz'şcker 9500 2660 00 199 50 n ,, J 5 " 
Çanakkalede bulunan birinci jandarma alayına bağlı 1, 2, 

3 üncü fandarma taburlarının (2, 3, 9 sayılı jandarma okullarrı) 
l eylül 937 günlenıecindeu 30 nisanın 938 nihayetine kadar sekiz 
aylık ihtiyaçları olan yukarıda cins ve mıktan yaı;ıh üç k11lem 
erzakm ki1alarında gösterilen günlemeç gün ve saatte 2 inci 
jandarma iabur (3 sayılı jandarmn okul kararğahında selihiyettar 
kom iıyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat makbuzları ihale ğünü ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona teslim edılmiş olacaktır. 

3 - Şartnameler Çanakkal de Jandarma Satınalma Komiıyo· 
nunda parasız verilir. 

Kırklareli Tümen Satınalma Komisyonundan : 
Kırklarf'li Tümen birlıkleri ihtiyacı için kapalı zarfla 1327 

ton un &atın alınacaktır. Muhammen fiatı 14 kuruş olup tutarı 
185,780 liradır. hk teminatı 1053B liradır. Şartnamui her gün 
Tümen satı~alma komisyonunda görülebilir. İhalesi 22. I0.937 cu
ma günü saat 16 dadır. Şartname ve evsaf föO kuruş mukabilin
de isteklilere verilir. 

Mardin Gümrük Taburu Satınalma Komiıyonu Başkanlığından: 
Cin•i Mikdarı Tahmin 100 de 7,5 gü- sureti ihale ihalenin yapı-

Kilo Lira K. 
Arpa 260350 16344 40 
Un 150000 19620 oo 

venme akçesi vılacağı 

Lira K. Gun ve saati 
12:?5 38 kapalı zarf 21-10-37 9 cuma 
1471 50 ,, .. 21-I0-37 IO 

A- Yukarıda yazılı iki kalem erzak hizalarında rösterilen 
llÜn ve ı;aatte Mardin Gümrük Taburu karargah bioasında satın 
alınucnktır. 

B- istekliler şartnameyi her gün sözü g~çen binadaki Satınal
nıa Komisyonundan parasız alıp görebilirler. 

C-· Bu iki kalem erzaka aid :ınrfları istekliler her kaleminin 
hizasında gösterilen saatten en az bir saat evveline kadar komis
Yona vereceklerdir. 

D- Teklif mektuplarında şaatnamenin tamamen okunup ka
bul edildiği ve teklif olunan fiatların hem yazı, hem de rakkam 
ile yazılıp hak ve silinti olmıyacaktır. 

E- İstekliler her kalemin hizasında giS.terilen yüzde 7,5 te· 
tninat akçesini Mardin Gümrüğüne yatırarak makbazu veya te · 
tninat mektubu ile şartnamt"nin dördüncü maddesinde yazıla ve
•ikayı zarfın içine koyııc~klardır. ---

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 
Kor insan hastanesi ihtiyacı için lO bin kilo koyun eti 

açık eksiltme ile almacakhr. ilk pey parası 323 lira olup 
Şartname ve evsafmı görmek istiyenler her gün lstanbul 
levazım amirliği Satmalma komisyonunda ve Çorluda Kor 
satınalma komisyonunda görebilirler. 

İnalesi 18 10.937 pezartesi günü saat 16 da Çorluda 
Kor karargahında yapılacaktır. isteklilerin ikinci ve üçün· 
CÜ maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün ve saatte 
Kor sahnalma komisyonuna müracaalleri. 

Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğünden : 
Tavukçuluk enstitüsü için açık eksiltme usulile 8000 

kilo mısır, 8000 kilo arpa, 10000 kilo yulaf, IOOOO kilo 
kepek, IOOOO kilo buğday almaaaktır. Muhammen fiyat 
1990 liradır. Şartnnmeler her gün saat ondan alhya kadar 
Çankırı yolu üzerindeki Tavukçuluk enstitüsü direktörlüğü 
tarafmdan parasız olarak verilir. İsteklilerin 18 birinciteş· 
tin 937 pazartesi güııü saat onda ticaret odası vesikasiyle 
149 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu veya 
banka mektublara ile birlikte tavukçuluk enstitüsünde top· 
lanacak komisyona baş vurmaları. 

Ankara Okulları Satınalma Komisyonundan : 
Cinsi Mikdarı Tahmini Muhammen bed. ilk teminat Miinakasa 

Fiııtı Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saat 
l'ereyağı 2320 kilo 140 kuruş 3248 00 20 60 19· 10-37 salı 15 

Komisyonumuza baglı yatılı okulların ihtiyacı olan mikdar, 
hıubammen bedel ve ilk teminatı kıırşında yazılı tere yağı açık 
eksiltme usulü ile münakasaya konulmuıtur. lhale•i 19·10-37 ulı 
2Ünü saat 15 de Ankara mel tebler 'muhasebeciHtinde yapılacaktır. 

Ekıiltmeye gireceklerin 937 yılı tiearet odası ve 2490 uyılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle 
komisyona gelmeleri. 

MÜNAKASA GAZETESi 

İzmir 1 evazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
İz.mir Mst. Mv. Seferihisar mmtakası kıtaatının 42009 kilo sı

ğır eti kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
ihalesi 16 Birinciteşrin 937 cumartesi günü saat 12 de İzmirde 

kışlada l:ımir Levazım amirliği sa.tın alma komisyonunda yapıla-
caktır. · 

Tahmin edilen mecmu tutan 10500 liradır. 
Teminatı muvakkatc akçesi 787 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi l.er gün komisyonda görülebilir. 
İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös· 

termelı mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde ve şartname•inde yazılı vesikalarile teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel komiıyona 

vermiş bulunacaklardır· 

Balıkesir Ortaokullar Satmalrıu Koıniıyonuadan: 

Milttarı Muhammen Teminatı 
kilo fiatı Lira Kr. 

az çok Kr. 
Sadeyağı 5000 7000 110 577 50 
Ekmek 68000 88000 10 666 
Yerli kok (ton) 200 250 2800 525 
1- Yukarıdaki ihtiyaçlardan ekmek ve sadeyağına veril n 

fiatlar haddi layık görülmediğinden, kok kömürüniin nevi de
ğiştirildiğinden yeniden kapalı zarfla ve 15 gün müddetle eksilt
meye kooulmuştur. İhaleleri 15. I0.937 günü saat 15 de yapılacak 
ve zarflar eksiltme günü saat 14 de kadar kabul edilecektir. 

2 - İsteklilerin kanunun tarifatına uya-un olarak hazırhyacak
ları zarflarla bolli gün ve saatte kültür direktörlüğünde toplanan 
komisyona başvurmaları ve şartnamelerini her gün Balıkesir 

Muallim mektebi kaleminde görebilecekleri ilin olunur. 

Çanakkale ( )fla Okul Direktürliiğünden: 
Kilo !~mi Kilo [ mi 
7000 Eknıek ııoo l\Iakarna 

400 Un 880 Süt 
2000 K. eti 1000 ) oğuıt 
1500 D. eti 200 Beyaz peynir 

<>00 l rla yağı 100 Kaşar peyniri 
250 Zeytin yağı 150 ~abun 
130 Zeytin 200 ::Soda 
600 Kum ..;oğnn 50 Şehriye 
150 Mercimek 4000 adet Yumurta 
300 ~ohut 1000 Patate· 
800 Kuru fa~ııl) e 150 .. alça 

5000 Pirinç 50000 Odun 
1000 Şeker :ıoeo Kömür 
)' ukarıda cins 'c kiloları yazılı erzak yirmi gün müddetle 

açık ek--iltıneye konmuştur. İsteklilerin ihale günü olan 
8. 10.937 cumarte i günii saat 16 da okul idare ine lıaş \ur
ınaları ilan olunur. 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 

Kızılay C. Genel Merkezinden: 
Polatlı şubemiz depo~::undıı 369 yarım buğday kilu hc'-a

biyle atı lığa çıkarılım~tır. f ..;teklilerin ihale giinii olan I 1.10.937 
pazarle~i gününe kadar Polatlı kızılny :.:ubeıniıc müracsat 
~tmo]eri. 

Akay lşletnıe~indcn : 
Akay l)etııuuine aid Azapkapırla Levazım ambarile Ka

"ınıpa~a<la Caınialtı ambarlaı ıada me\ eud mulıtelifülcin müs· 
temel eşya 23 llkteşrin 937 pnzarte--i günü :-ant 14 te nçık 
arttırma ile satıla ·aktır. 

Eşyayı ve li te ini görmek i. ti) eııler hergün Aznpkapıda 
Levazım Aınhı.ir~ lfa~mcınurluğuna 'e arttırmıya girmek i in 
yukarıda )azılı güıı \C "'aattn yüzde 7,5 teminat akçelerile 
Azapkapı Levazım ambarında Satı:;; Heyetine ınüraraatlrri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan : 
Çürüğe çıkarılan a:;;ağıda ) azılı altı tane ha) van arttıı ma 

sureti le satılacaktır. Arttırması 5 Biı incite~riıı 937 ~alı giinü 
saat ~.30 da M. ~1. V. sah nalına Ko. du yapılacaktır. Hayvan

ları güemek i ti yenler a~ağıda yazılı mü es c.elere ınüı araat 
edebilirler. Arttırmaya gir~cckler arttırma günii ve ı::.aatinde 

M.M. V. satın alma Ko. da 1.mlunınalan. Satış peşin para iledir. 

Genel kurma) . 5 o. lu kızıl kır at. 
M.:\1.V D. Md. 15, 20, 74 1o. lu üç koşum beygiri 
Seroın aşı evi: İki koşum katırı. 

Bur::-a • Yeni~ehir ır azası Ka} makamlığından : 
Kazaımza bnğh Ebe kö} iinüıı orta malına ekilmiş olan 

araziden çıkacak olan tahminen seksen hin kilo çeltik 29.9.937 
gününden itibaren 19. 10.937 sah gününe kadar yirmi bir gün 
müdd~t]e açık arttırmıya !;ıkarılmıştar. 

Çeltiğin beher kilo:-.u ekiz kuruştan olmak üzere yüzde 
7,5 muvakkat teminat akçesi altı yüz kırk liradır. 

Şartname ini görmek ve pey sürmek istiy•·ıılerin ihale 

günü olan 19.10.937 alı günü saat 16 da knzamız Hususi 
Muhasebe Dairesindeki malısu:, Komi~yonıına ha:;;\ urınaları 
ilan olunur. 

• • * 
250 çuval ayıklanmış ve kısmen kurtlanmış pirinçler sa

tın alınacakhr.Bak:l t. Gümrükleri ba~miidürliiğü ilanına. 

Sıı.yfn 3 

l_!_stanbul P. T. T. Vilayet l\1üdürlüğünden-;J 
Osmaniye ve Yeşilköy Telsiz İstasyonlariyle şehir d hili 12 

P. T. T. Merkez deposuna teslim şartı olarak 13j ton Türk Sö
mikok kömürünün alımı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
8.10.937 Cuma günü saat 15 de büyük postehane bina•ı birinci 
katta İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünde müteşekkil alım 
satım Komisyonunda yapılacaktır. Osmaniye lel•izine teslim be
her tonu 25 lira 75 kuruş, Yeşilköy tel•izine 24 lira 25 kuruş 
şehir dahili merkezlere teslim 22 lira 25 kuruş ve muvakkat te
minatı 233 lira 5S kuruştur. İıteklilerin şartnamesini görmek ve 
muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mez
kür Müüürlük idari kalemine eksiltme gün ve saatinde de Tica
ret odası veııilıHiyle birlikte Komisyona müracaatları. 

t6395) 1005 4-4 

lstanbul Gümrükleri BaşmüdürlUgUnden: 
Kuruçcşme antreposunda bulunan 8646 M. K. No.lu 46800 

kilo gayrı ıaf ağırlığında 12608 lira 74 K. deA-erinde MULMESN 
SAS markalı numarnsız 520 9uval ayıklanmış ve kısmen kurt
lanmış pirinçler 7. 10.937 günü saat 14 de Sirkecide Reşadiye 

caddesinde ~ümrük satış salonunda afık arttırma ile dahile ve 
harice satılacağı isteklilerden yüzde 7.5 pey akçesi ve Maliye 
Ünvnn tezkeresi istenir. (6697} 105'.? 

- *"' . ,, ,, ~. ,, 
D.D.YOLLARI iSLETME U. MUDURLU6UNDEN • 

Muhammen bedeli 5361 lira olan 2000 Kg. beyaz emaye boya 
ile 3SOO paket muhtelif renklerde Analin boya 14.10.937 Perşembe 
günü saat 15 de Haydarpaşadn Gar binası dahilindeki Satı:ıalma 

Komisyonu tarafından kapalı zarf usulile &:atın alınacaktır. Bu ite 
girmek isteyenlerin ~anunun toyin ettiği vesaik ve resmi gazete
nin 7.5.936 T. 3297 veya 1.7.9,lJ T. 36~5 No. lu oushalarında inti
tar eden talimatnam• dairesinde ahnmış ehliyet vesikuile 402 lira 
8 kuruşluk muvakkat teminatlarını muhtevi teklıf zaı fi arını ekıilt· 
me günu saat 14 c kadar komisyona vermeleri llzımdır. 

Bu işe aid şartnameler l:omisyoııdan olarak dağıtıl-

maktadır. (6430 1011 

j İnh"sa -lar U. Müdürlüğünden:\ 
1- ŞartnLlme i mucibince bir adet çift devirli otoma

tik tabı makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. 

lI -Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 
450 liradır. 

IH-Eksiltme 25.X.937 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 15 de Kabataşda İnhisarlar LeYazım ve Mu
bayaat Şube11indeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Şartnameler parasız olarak yukarıda adı ~eçen 
Komisyondan alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin, fiatsız tek
lif mektuplarım ve kataloğlarmı eksiltme gününden en az 
bir hafta evveline kadar inhisarlar Tütün fabrikalar şu
besi müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

Vl -Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaika ve yüzfıle 
7,5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapah zarflar ek
siltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş ol-
malıdır. (5911) 921 3-4 
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ULUS 
kadrosu ile Yeni şekil ve 

yalnız devlet merkezinin 
değil, Bütün 

T Ü R K i YE' nin 
HABER ve FİKiR GAZETESi 

Teknik • • 
1y1 

N Büyük Hacım 

N Güzel Yazllar 
r·ı Her gün bir hikaye, Kültür, Askerlik, Tayyarecilik, 

1.
: Havacılık, Denizcilik, Ekonomi, San'"t ve Edebiyat, 

Her güu köy sütunu Sıhhi bahisler, Bütün gaıete· 
f •,l lerden günü gününe hülasalar, Bizde ve Dünyada 
[ J kitab Hareketleri • Küçük ilanlar v. s ..• 
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Deuxieme Annee~ No. 484 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

.l MOIS Ptrs. 450 
6 n n 850 

12 
" n 1500 

Etranger: 12 mois Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite 8adreaser 

a l' Administration 

Tableau 

LUNDI 

A 

journal Quotidien dcs Adjudicationtı 

4 Octobre 1937 

ADMINISTRA.! tU1'4 

T Clephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
l•tnnbul - MÜNAKASA 

--Synoptique des Adjudications 
Mode Prix Caution. Liru d'adjudıcation et du l 

d'ııdjudicat estimııtif Provisoire Cahier de' Charges Jours Hcure 

.., __ 
Objet de l'adjudication 

- - ·--- ---- - ~--- -------------------··----- ı Salı 5 10-1937 
A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation- Trav. Publics·Materiel de Construdion-CartogrRphie 

Rep. au batiment ecole Secoııdaire Beykoz (ııj J. Puhlique 1349 97 101 55 Com. Ach. Lycc.-s lstan hul 5-10-37 
1·11-37 Constr. mur de soutenement au pala is des mon· Gre iı gre 888 78 67 - Oir. Biens NAtionaux Istırn bul 

naie (aj.). 
Constr. etable pour mouton 

" depôt nu jardin de la grande poflte (ai.)· 
Con!!tr. pavillon au pcnitencirr cfo Konia 
Rep. au batiment Secondnire Akchchir {aj .). 
Constr. de 3061 m. de chaussee s route Horlou·l>e-

mirdji (ııj ) 
Constr. 22 archcs 8 route Borlou·De1lirdji (aj .). 

,, d'un pavillon a l'hôpital Djerrahpaclıa (cah . 
eh. P. 600). 

Pul:lique 9787 54 

" 3000 -

" 
3130 31 

Grc a gre 624 24 

n 8761 63 

,, 9921 24 
Pli cach 119697 71 

739 -
225 -
235 -

46 81 
1314 24 

1488 19 
7234 89 

" Ferme E.levage Merinos Kara-ijabey 21·10 37 
., PPT. lslanboul 8-10-37 

Oir. Travaux Publ es Konia 12-10-37 

" 
Akchehir 22-10-37 

Vilayet Manisu 23·10-37 

,, 
Com. Ach . Univc•,;ite lstanbul 

23-10.37 
21 10-37 

!-reduits Chimiqucs et Pharmaceutiques · lnstnımenls Sanitaires -F ourn~ture pour Hôpitaux 

Medicamen's et articles sanitaires : 94 lots Publique 4155 55 311 67 Com. Ach. Gendarmerie Gu .'.:dikpacha 1 Q-10-37 
Etuves : 2 lots ,, 1300 - 98 Com . Ach. Cc..mmand. Ist. Fındikli 10 11-37 
In trument de chimie : 133 lotı ,, 2000 - 150 - n 10-l t-:n 

Ameublement pour Habitation et Bureaux- Tapisserie ete. 

Ameublement a la gare d'Ankara (aj.) Gre iı gre 39984 2998 80 

Poeles type Zongoulrlak: 17 p.· ld. Halk: 251 p. 
(aj.) 

la p. 25 et 12,50 267 23 

Combustible - Carhurant- Hui!es 

Petrole : 18000 litreı · Benıine : 25000 litres 
Coke : 483 t. (aj ). 

,, : 200 t. 

Transport- Cbargement Dechargement 

Transport d'articleı monopolıscı (aj.) 

Pli cach 7775 
?ublique la t. 19 

" 

Publique 

Electricite Chauffa2'e Cectral (lnstallation·Gaz- et Materiel) 

Rep. chauffage central de la ennde poste Gre iı grc 388 41 

Divers 

Poteaux pour t'ntes : 222000 p.- Id. grands po-
teaux : 24500 p. (oah. eh. P. 257). 

Acier platine : 80 t. 

AutCılbl•S : 2 p. 
Ficelle : 600 k. (aj.). 

,, : 4000 k. 

Provisions 

Mais : 8 t. - Orge : 8 t .- Foin : 10 t.- Son 10 
t.- 8les : 10 t. 

Viandc de mouton : 10 t. 
Beurre : 2320 k. 

B) Adjudications a la surench~ 
Diverscs marchandises ıe trouvant aux depôts 

Pli cııch la p. O 11 

,, 9600 -

" 
5500 -

528 -
Publique le k. O 90 

Publique 1920 -

" 
" 

3248 -

Publique 

5B3 -
688 28 

420 -

29 80 

51 25 

3818 -

723 -
'422 50 

39 60 
270 -

149 20 

323 -
243 60 

J Adm. Gen. Ch Fer !tat Ankarı\ 21-10-37 
l Bureau d'Expcdition Haydarpaclıa 

Dir. Hy,.. Aıısist . Soc. Djııghaloghlou 11 10-37 

Mun· cip:ılitc Ankara 15-10-37 
Com. Ach. Lycces lst. 5-10 37 

Dir. Econ. Grande Asse.nhlee N:ıt .Ank. 25-10-37 

Dir. Princip. Monopoles Ankara 5-10 37 

Oir. PTT. Istanbul 8·10 37 

Com. Ach. Min. Def. Noıt. Aıık. 20-11-37 

Cem. Ach. D. G. Fabriques Milit. Ank . 19·11-37 
Mun. Safranbolou ~ 2-10-37 

Dir. PTT. lıtanbul 8-10-37 

" 
18-. 0-37 

Dir. lnstitut Volail. Ankara 18-10-37 

Com. Ach. Corps Armee Tchorlou 18-10-37 

" ,, Ecoles Arıkara 19-10-37 

Cae-f Ecoııom. Exploitation Ab.y 25-10-37 

15 
14 

15 
14 
15 -
15 

15 -

15 -
15 30 
ıs -

15 -

15 -

10 -
15 30 
15 -

16 -

15 30 

11 

15 
15 
15 -
15 -

10 -

16 -
15 -

14 -
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POU vos ADUC 
I 

De toute nature En toutes angues 
Adressez·vous sans hciiitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
'fraduction Juridiquc, Tcchniquc, Financiere, Commerciale ete. 

Specialitc : Traduction de cahiers des charges 

Execution rapicıle et soirnce 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes dı '· MÜNAKASA GAZETESİ ., 

Bureau de Traduction "DEV M" 
Galata, Pcrchcmbe Pazar, Y oghourtchou Han, No 3-4 T elephone ; 49442 

Yulaf (İst. Komutanlığı) No. 461 
Boru ve teferruatı (Ordu Beled.) No 464 
Odun (Erzincan Tüınenf No. 467 
Elbise, eskarpin, palto, !maket v. s. (izmir lise ve orta o~~ 

S A.K.) No. 468 
Kundura ve yemeni (M. M. V .) No. 468 
Tophane fırın tamiri (Tophan Lvz.) No. 475 ~s 
Yeşilköy hava müfrezesi için paratöner tesisi (Tophane Lvı.) 41 

Minder k lıflığı bez (M. M. V.) No. 470 
S ığır eti (Snrıkamış Ask. S A.K. No 471 
Bulgur (İzmir Must. Mevk.) No. 471 
Un (Viranşehir Ask. S.A.K.) No. 471 
Patates ve k. soğan (Bornovn Tümen) No. 471 
Gaz ynğı (Ankrı.ra Lvz ) No. 471 
Kar Kureri 1 aded (D. D. Yol. Ask.) No. 471 •! 
Cumhuriyet B yramında yapılacak tenviratı (Ank. Beled.) No• 4~ı 
Büyükçekınece-Hadımköy yolunun tamiri (İst. Belediyesi) No· 41

1 

Kırklareli-Hasköy yolunun orasında şose tamiri (Kırklııre 
vilayeti) No. 472 

B ~ 
enzin, gaz, mazut, valvalin, vakum ve gres (A<lann pa"" 

Üretme Çift.) No 472 
Bafra kasabnsı halıhazır haritası tanzim (Bafra Bcled.) No 473 
Eskişehirde bir çift hangar inşaatı (M.M. V .) No. 473 
• Dinamo kablo ınotör v.s . (Kırklareli İcra memurl.) No 474 
Sığır eti (Ank. Lvz.) No 477 
Menfez inşnsı (Konya Nafıa Müd.) No 477 ... 
Harici elbise, pnllo, ayakkabı ve knsl~ct (Bursa Zir. Mekt.) No 41' ' 
İnce nıakioe yağı, gres v.s. (Tophane Lvz.) No 418 
Egil Hükumet konağı inşaatı (Diyarbekir Nafia Müd.) No 479 
Maden kömürü (Edirne Vil.) No 478 
Posta nakliy .. tı Samsun P.T.T.) No 479 
Odun (Elaziz Tümen) No 479 
Odun (Viranşehir Ask. SAK) No 479 
Un, sığır eti (Viranşehir Ask. SAK) No 479 
Sade yağ ve un (Elaziz Tümen) No 479 
Arpa (Diyar t ekir Ask. SAK) .\' 482 

Önleriı de yıldn. işareti olanlar müzayedeye aittir. 
H "N ·· terir aıniş : o.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını ııos 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Mardi 5 - 10- 1937 

Foin (Command. lst.) No 461 
Tuyaux et accessoire (Mun. Ordou) No 464 
Boiıı (Div. Erzindjan) No 467 
Costumes, chaussures, paletots, casquettes ete. (Com. Ach. Ec· St' 

et Lyc. lzmır) No 468 
Chausııurcs et pantoufles (Min. D. Nat ) No 468 
R~p. au four milit Tophane (lnl. Tophııne) No 475 {' 
lrıst. de paratonnerre a la cnserne de Yeehılkeuy (lnt. Tophnne)l'J 
Toile pr. housse des sofas (Mın. D. Nat.) No 470 
Viaııde <ie bocuf \Coır.. Ach. Mılit . Sarıkamich) No 471 
Bleıı concasst.s n ,, " lzmır) No 471 
Farinc ,, ,, ,, Viranchehir) No 471 
Poınmes de terre et oignons (Div. Bornova) No 471 
Petrole (Int. Ank.) No 471 
Chassc·ııeige tCh de fer Etat Ank.) No 471 1 
lllumin. iı faire pendant la ft:te de la rcpublique (Mun. lat.) No 41

411 
Rep. de clıaussee s route Hadimkeuy-Buyuktchekmedje (Mun. Ist.) 11 

., n ,, ,, Kırklareli-Haskeuy (Vil. Kırklareli) N· 4 ıı 
Benzine, petrole, mnzoute, valvAline et vacoume (Dir. Ferme O' 

de Coton Adana) No 472 
PcesF.ınt. carte actueHe ville afrn (Mun. Bafra) No 473 
Co nstr. d'un hangar double iı Eskichehir (Mın . D. Nat.) No 473 
• Dınamo, cable, mot ur ete. (BJr. Executif Kirklareli) N. 411 
Vıande de boeu( (lnt. Auk rıı) N. 477 
Coı slr. de troıs arclı s (Dir. Trav. Put . Konia) N. 477 ıe 

Costumes, paletots, chauss ~res et caequettes (Dir. Ecöle Agri& 
Brousıc) N. 478 

Huile pour mııchinc, graiıse ete. {lnt. Tophane) N. 478 t~il 
Conııtr. konak gouvernemental iı Eghil (Dir. Trav. Pub. Diyarb 

N. 479 
Houille (Vil Edirne) N. 478 
Transport ele pQste ((}ir. PTT. Samsoun) N. 479 
Bois (Div. Elaziz) N. 479 
,, (Com. Ach Mılit. Viranch~hir) N. 479 

Viande de boeuf et rarine (Com. Ach. Mil. Vıranchehir} N. 479 
Beurre frais et farine (Dıv. Elaziz) N. 479 
Ori'e (Com. Ach. Milit. Diyarbekir) X 482 

• Les asteriıqueı indıquent une vente par voıe de surcnchert• 

N. B.- Leıı Nos indiques en regard dcı nrticles sont ceu~ dıJ 
l journal danı lequel l'uiı n µaru. 


