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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
6 ,. 

Kuruş 

t50 
850 

1500 12 .. 
Ecnebi memleketler için 

CUMARTESİ 

•• 

12 aylı~ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbül değildir . 

'GAZETESi 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 
5 z= w::a 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi 
Şekli Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Kayseri müze binasında ve Selçuk medresesinde ve 
Haydar Bey köşkünde yapılacak tamirat işleri 

Keçeç tuzlasında yaptırılacak. 3 memur ve aıilstah· 
demin evleri inşası (temd.) • 

Ankarada yapılmakta olan mezarlıfın umuuıı met
hal kıamında açık bulunan yere beton direklerle 

tel öraü yapılması işi 
• ilci .~ezarlık Başında vakıflar gazinoıunun üzerin~ 

kat in9a11 
Hazinei evrakın dolap ve pencerelerinin tamiri 
Uncu Hafı-, medreıesi tamiri 
Bakırköy belediyesinin el arabalarının tamiri 
Büyiik9ekm• ce 10 N. lı evin t~~iri .. 
Giresun Vil. mrk . dikilecek MAt•turlc,, heykeline 

aid resim ve proje müsabakası (temd.) 
Mug-la-Aydın yolu üzerinde "Dog-ancı,, köprüsü beton 

aç. eks. 

" 

paz. 
,, 

" 

aç. eks. 

1240 02 

7692 24 

835 -

3477 52 

80 28 
50 
49 04 

366 98 

3579 14 

arme ınşaatı 
Çubuklu gaz depolarına yap ılacak 4 adet direk paz. 

152 02 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alAt, Ha1buae Lev. 

ldrofil pamuk (paket halinde): 3400 kr. 
Eczayı tıbbiye: 17 kalem 
F.cza ve alatı tıbbiye: 76 kalem 

aç. ekı. 
paz. 

" 

4590 -
425 -
361 95 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer ( tesiaat ve malzemesi) 

Kayıeri müze dairesinde y~palacalc elektrik teaieatı 
Elektrik tulumbaıile otomatık tılter (temd.) 

Meuau cat, Elbise, Kundura, Çamaıır V• s. 

Kasket: 1000 ad. 
Elbi .. : 1000 takım 
Palto imala: 576 ad. 
Çorap: 6000 çift 
Alay aancatı: 19 ad. 
Hamam takama: 290 ad. - peıtemal: 300 ad. yü:ıt 

havlusu: 14187 ad. 
Fildikos fanila: 6627 ad. - fildikoı don: 6698 ad. 
Donluk patiska: 16180 m. 

a9. eks. 310 14 

aç. olta. bob. 1 25 

kapalı ;;ı; . " ' -

aç. ekı . ,, 5 85 
,, çHti O 30 

paz. 2090 ~ 
kapalı a. 12465 25 

,, 
" 

8996 15 
8090 -

Mobilya, ve ve büro eşya11, Muşamba-Hala ..!!:.._ 

Dolap: 1 ad. 

Matbaa iıleri-K ırtuiye· Yazıhane Levazımı 

Kitab (mıtcarca) 
Evrakı matbua (temd.) 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. ı. 

Linit ~ömUrü: 220 t. (temd.) 

Müteferrik -------
Beyrir: 10 ad. (temd.) · 
Brona halı raptiyeai ve çubuklara: 59 takım 
Aıııyan~ (Bolodiye bavaraz.ı feneri. ri için): 12100 ad 
Toıviye aleti (temd.) 
Lokoaıotif ve tender tekerlek taktmları: 40 kalem 
Finril, piıton, muylu, piıton kolları v.ı.: 93 kalem 
ftce tel: 200 k. 

~ak, Zahire, Et, Sebze v. •· 

SadeyaQ-a: 21,2 t. (temd.) 

. " 27950 k. " 
~Üt: 25,3 t. (temd.) 

0 turt: 23 t. ,, 
lJıı: 280 t 
Saıaan: -t6' t. 
1<1.ıru ot: 60 t 
Yulaf: 92 t · 
Un: 90 t. . 

,, 170 t. 
,, 146 t. 

P~ . 150 t. 
ırınç 
n unu: 700 k. - un ekstra: 145rn k. • makar· 
L •: 

4500 k. • tebriye: 1050 k. • irmik: 1350 k. -
ıı;uıkus· "50 k . y ' , • • hlfHta: 600 k. 

ul•f: 500 t. 
,, 350,5 t. 
,, 72 t. 
,, 75 t. 

b) Müzayedeler 

Motörlö V&1ıta: 8 ıtl. 

.. 

paı. 

pax. 

pa•. 
aç. ekı. 

n 
pa:r:. 
kapalı .z. 

,, 
paz. 

paz. 

• 
• 
" 
kapalı z . 
aç. elr.a. 

" pal. 
kapah &. 

• 
" 
" aç. elr.s. 

kapah z . 

" aç. eks. 
it.pah a:. 

50 -

1400 -
758 -

2~)10 -

2500 -
450 -

1595 -
996 -

54600 -
35104 -

100 -

19716 -
25714 -

3795 50 
3221 -

35000 -
i50 -

1650 -
5750 -

11025 -
208~5 

17885 -
18375 -

28750 -
20154 -
4320 -
-4500 -

93 -

572 92 

261 -

14 02 
7 50 
7 36 

55 05 

22 80 

344 ?5 
32 -
28 

23 26 

86 25 
675 -
252 72 
· 35 -
156 75 
934 89 

674 71 
606 75 

7 50 

105 -

218 ,3 

187 ~o 
33 75 
12~ -
75 -

3980 -
2632 80 

15 -

1478 70 
1928 -

285 1-4 
241 50 

1875 -
61 -

12-4 -
432 -
827 -

1562 -
1342 -
1342 -
327 15 

21,S7 -
1512 -
324 
338 -

Müracaat yeri 

Kay eri Nafıa M\id. 

Ank . lnh. Br.~müd. 

Ankara Beledıye.'li 

lzmir Vakf. Müd. 

lıtanbul Beledıyesi 
,, 
il 

n 
Giresun Belediyesi 

Mug-la Naha Müd. 

lıtanbul Beleciyeai 

Gün 

21-9·37 

17-9-37 

27-9-37 

2-10-37 

13-9-37 
13-9-37 
13.9.37 
13-9-37 

15-10-37 

20 9-37 

13-9-37 

O. O. yolları Haydarpaşa 27-9-37 
lat. Vakf. Dir. 13·9-37 

" 

Kayseri Nafıa Miid. 
ôi ra Şar bay. 

lıt. Sıh . ve lçt. Mu. M. 
,, 
,, 
" 

Tophane Lvz. SAK 
,, 

,, 
" 

lıtanbul Belediyeıi 

13-9-37 

21-9-37 
16-9-37 

29-9-37 
29-9-37 
29-9-37 
29-9-37 
14. 9-37 
27-9-37 

27·9-37 
27-9-37 

13-9·37 

Tar., Dil, Co~r , Fak. Oir. 27-9-37 
lnıir Eırefp. Haıt. Baıtah. 23 9-37 

l:ıtınir Mıt. Mvk. SAK 15-9-37 

Ank. Mrk. Hıfu. 

Adliye Vehaloti 
lzaıir Beled. 

M. SAK 15-9-37 
24 9-37 

26-10-37 
lımir Mıt. Mvk. SAK 
O. D. yolları Ank. 

,, 
lataobul Belediyesi 

lzmir Mıt. Mvk. SAK 

lf 

" ,, 
8urnava Tüm. SAK 
Vise Ask. SAK 

" 
" Burnava Aık. SAK 

lf 

" Iı•. Liaeler SAK 

lst. Komut. SAK 

" 
" 

13-9•37 
28-10-37 
28-10 37 

13-9-37 

14·9-37 
14-9-37 
13-9-37 
13-9-37 
27-9-~7 

J4-9 37 
14-9-37 
18-9-37 
24-9-37 
24-9-37 
24 9-37 
24-9-37 
29-9-37 

5-10-37 
5-10·37 
5-10-37 
5-10 37 

M&llt Müdafaa Vekl~eti SAK 13·9-37 

Saat 

15 -

16 -

17 -

ıo -

14 -
14 -
14 -
14 

16 

14 

.o 
15 
15 

14 
17 

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

ıs -
16 -

14 -

15 -
9 -

16 -

11 -
15 
10 -
10 -
15 -
15 -
14 -

16 -
16 30 
11 -
11 30 
16 -
15 -
15 -
11 
10 -
15 
16 -
16 -
15 -

15 -
15 20 
15 45 
16 15 

10 -

11 Eyliil l 931 

fDAREHAN E: 
Yoğurtcu han, l ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe paza rı 

İLAN ŞARTLARI 
İ<!arehaoemizde görüşülur 

Telgr.: iıt. MÜNAKASA 
T el•fon : 49442 

Poata kutusu N. 1261 

a) MÜNAKASALAR 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Har ita 

=·-

İzmir İl Daimi Encilmeninden : 

f 997 lira 55 kuruş keşif bedelli Bergama-Kale yolu· 
rıun 0+ 000-3+ 000 kilometreleri arasında 1090 metro u. 
ıı~n~u~uad~ bulunan dar kısmın beş metroya kadar ge· 
nıştırıl~esı, geri kalan 221 O metro geniş kısmın tesviyesi 
ve z~mınde kalmış olan kayaların varyoıla kırdırılması 
15. gün müddetle açık ckailtmeye konulduğundan istekli
lerın 2490 sayılı yasalar gerğince hazırlayacakları temi
n~t .~e müteahhitl~k b~lgelerile birlikte 20.9.937 pazarteai 
gunu saat 11 de ıl daımi encümenine gelmeleri. 

• • • 8256 lira keşif bedeli İzmir-Menemen yolunun 9+ 
350 • l 1+ 750 kilometreleri arasmdaki şoıenin esaah ona· 
rılması on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulduğun· 
dan 2490 sayılı yasalar gereğince hazırhyacakları temi
nat ve müteahhitlik .belgelerile birlikte 23.9.37 perşembe 
günü saat on birde il Daimi encümenine gelmeleri. 

Samsunda Türk Hava Kurumu Şube Müdürlütündea 

Ekliltmeye konulan it: Samıunda Türk Hava kurumu tube 
binası İDfaatı. 

lnıaatın kefif bedeli 46766 lira 70 kuruıtur. 
.. Eksiltme 4 birinci tefrİn 937 puarteai günü saat 15 de Samıun 

Turk Hava kurumu ıubeıinde yapılacaktır. 
Ekıiltmeye •t•tıdaki tartları hai:ıt olanlar girebilirler. 
A- Kanuni ikametgahı olmak. 
B - Türk olmak. 

C- Halen inşaat miteahhidi olarak faaliyette oldutuna 4air 
reami vesika ibraz etmek. 

D- Şimdiye kadar bir defada •n az 30,000 liralık bir bina 
itini muvaffakiyetle başarmıt oldutuna dair veaaik ibraz etmek 

E- 5 inci maddede yazılı muvakkat teminatı vermek. • 
F- Mukavele mÜ1Vedde1i ...-e ona merbut bil'umum evrakı 

imza etmek. 

Bu işin muvakkat teminatı yüzde yedi buçuk he1&bile 3,507 
lira 50 kuru4tur. 

istekliler muvakkat teminatlarını ekıiltme aaatınden bir ıaat 
evvel Türk Hava kutumu Samsun tubesi veznesine y•brarak ala
cak J~r~ ma~buz ve 4 üncü maddenin C ve D fıkralarında yazılı 
vesaıkt tekhf mektuplarını havi kapalı zarfla birlikte ekıiltme 
aaatında Türk Hava kurumu Samıun tuh.sinde toplanacak ekailt· 
me komisyonuna tevdi edeceklerdir. Po.ta ile g-önderilecek teklif 
mektupları nihayet yukarıda yazıldıtı ıaata kadar gelmit olmaaı 
ve dış zarfının mQhür mumu ile iyice kapahlmıt bulunmuı li
zım~ar. Poıtada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

istekliler bina projesi fenni şartname, mukavele müsveddeıini 
v~ keşif hülisasını Ankarada Türk Hava kurumu ıencl merke· 
zınde l.taabul ve Samaun tubelerindc görebilirler. 

Kayaeri Nafıa Müdürlüğünden: 

Ka!.ıe~t müze binaıında ve ıelçuk medreaeİinde ve Haydar 
bey koşkunde yapılacak 1240 lira lira 2 kr. keşif bedelli tamir•t 
itleri açık ekailtmeye konulmuştur. 

Bu işe ait evrak şunlardır: keşifoame ve fenol şartname mu-
kavele, proje ve eksiltme şartnamesi. ' 

Ekıiltme 21.9.37 cuma gQnü saat 15 de Kayıer:ne nafıa dai· 
reıindeki konıiıyoo huzurunda yapılacaktır. 

Ekıiltmeye rirnıek iıteyenler 93 lirahk munkkat teminat bel
geaini ve ticrret oduı nıikasanı vo nafıa müdürlüğünden alın

mıt ehliyetoamelerini röıtermeleri tarttır. lıtekliler yukarıda ya
zılı evrakı hergün nafıa d•ireainde a-örebilirler. 

Ankara lnbiıarlar Bat Miidilrlütünden: 

7692 lira 24 kr. ketifnamesine göre Keçeç tuzluında yaptırı
lacak olan 3 memur ve milstıhdemin evlerinin iaşaıı işinin aleni 
eksiltmeıi için tayin ve ilin olunan 6.9.37 gününde talib çıkma· 
dığından 2490 sayılı kanuna tevfikan aleni eksiltme ve ihale 10 
gün müddetle uzattlmıttır. Taliplerin 17.9.37 cuma günü saat 16 
da 572 lira 92 kr. güvenme paralarile birlikte bat müdürlütümQz 
binuında toplanacak komiıyona gelmeleri ilia olunur. 

Ankara Belediyeainden: 

Ankarada y•pılmakta olan mezarlıtın umumi methal k11mnıda 
açık bulunan yere h•ton direklerle tel orgü yapdmaıı iti I~ gün 
müddetle açık ekıiltmeye konulmuıtur. Bu işin keşif bedeli 835 
liradır. Ekıiltme 27-9-937 pazarteai günl'i ıaat 17 de Ankara İmar 
!Düdürlütünde mGtettekkil komiıyon tarafından yapılacaktır. 
isteklilerin pl&n, ketif, t•rtname Ye aair evrakı görmek üzere her 
gün imar mOdürlütünde mezarlık kontrol mimarlıtına müra· 
cı.atlara. 



--
Girernn Belediye Reisliğinden 

1 - Giresun Vilayet Merkezine dikilec< k ATA'l ÜRK 
heykeline aip resim ve proje nıü::-abaka .... ı 15 Birinciteşrin 
937 gününe kadar uzatılmı~tır. 

2 - Heykel dört köşeli hir kaide üzerine konula<'ak 
ve kaidenin dört köşesine Ciı e~unun Milli avaştaki duru
muııu ifade edecek haritalar te bit P.dilecektir. 

3 - Bu heykel ve kaide i için kırk bin lira sarfedile· 
cektir. 

4 - 'r apılacak proje \ e maketin büyüklüğü iştirak ede· 
cek mütehassısların takdirine bmıkılmıştır. 

5 - Mü::sabakaya )Crli \C )Rhancı müteha~H..Jar gire
bilirler. Yalnız Güzel San "atlar Akadcmi~inden mezun bu
lunmak ve bunu bir vesika ı)e i.::bat etmiş olmak lazımdH. 

6 - Mü::-ahakaya gireceklerin 15.10.937 gününe kadar 
Gire un Beledıye Heisliğiııe gönderccekleıi pıoj<' ve ma· 
ketler Dahiliye Yük ük Vekaletine sunulacak, hunlardan 
birinciliği kaz:nıaıı 500 \ e ikinciliği kazanan da 250 lira 
ikramiye verilecek tir. 

7 - Daha fazla izahat istiyenleriıı Gire.::un Belediye 
Reisliğine ınüra<'aatleri ilan olunnr. 

İzmir Vakıflar Müdürlüğünden : 

l ~1elathk ha ında Vakıflar gazinosunun üzerine 
ınşa edilecek' 3177 lira 52 kuruş bedeli keşifli ikinci ka
tın inşası lQ.9.937 gününden itibaren yirmi giin müddetle 
açık ek iltmeye kqnmus1 ur. 

2 - İhale i 2.10.967 cumaı te$İ günii ı-aal onda İzmir 
Vakıflar müdürlüğü l inasında yapılacaktır. 

3 Bu işe aid inşaat ve eksiltme şartnamesini i~tek-

liler her gün Vakıflar daiı esinde ~ör~bilirler. 
4 - Muvakkat tf'minat miktarı 261 liradır. Eksiltmeye 

gireceklerin teminat rnak buzunu 'e) ır...,.~1iJli banka mektu· 
dunu vo on bin liralık bir binanın 'İn§aatını muvaffakiyetle 
bitirdiklı-:rine dair \Csaiki komisyona ibraz etmeleri la· 
zundır. 

• • • 
Hazinei evralin dolap ve pencerelerinin tamiri ile Uncu hafız 

medresesinin ile Bakırköy Belediye el arabalarının tam.irleri ve Çu· 
bnklu gaz depolarına dört adet dirsek yaptırılması. Bak : 2 inci 
sahifedeki İst. Belediyeıi ilanlarına. 

İlaçlar, Klinik ve fspençiyari atat: 

Devlet Deıniryolları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 4590 lira olan 3400 kg. muhtelif 
paket halinde idrofil pamuk 27.9.937 pazartesi günü sa· 
at 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki satınalma 
komisyonunda açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 344 lira 25 kuruşluk mu
vakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte 
eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatleri lA
zımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan paraaız olarak 
dağıtılmaktadır. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 

Cinsi Miktarı Tahmin bedeli lık teminat 
Eczayı tıbbiye 17 kalem 425 Lira 32 Lira 

Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıda cins ve miktarı 

yazılı eczııyi tıbbiye pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 1~9 937 pa· 
zartesi günü saat on beşte Konıisyond~ yapılacaktır. lıteklilerin 
teminatlaril c: birlikte mü .. acııat). rı. 

• • • 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli İlk teminat 

Ecza ve alatı tıbbiye 76 kalem 35g Lira 95 kuruş 28 Lira 
Gurnba hastanesindeki Tıb Fakültesi deri ve frengi ıeririyatına 

lüzumu olan ecza ve alatı tıbbiye pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlığı 13-9-937 paıartesi günü ıaat on beşte Komisyonda 

yapılacakhr. isteklilerin teminatlarile birlikte gelmeleri. 

• - ı==_ .. ,..._ 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat veMalzeme 

Kayseri Nafıa Müdürlüğ'ünden: 

Kayıeri müze dairesinde yakılacak 310 lira 14 kr. keıif be· 
delli elektrik tesiaatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bu işe ait evrak şunlardır: keşifname, fenni ıartname, teah
hüt tt.rtnameai ve planlar. 

Eksiltme 21.9.37 salı günü saat 15 dt' Kayaeride nafıa daire
•indeki komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Ekıiltmeye girecek isteklilerin 23 lira 26 kr. muvakkat temi· 
nat belgesini ve ticaret odası vesikasını nafıa vekaletinden alın
mış en•talatörlük ehliyetnamesini göstermeleri şarttır. 

iatekliler yukarda yaulı evrakı hergün nafıa da iruinde göre· 
cr:klerdir. 

Biga Şarbaylığmdan: 

Açık eksiltmeye çıkarılan elektrik tulumbasile otoma· 
tik şolter alımına 6-9-37 gününe kadar talih çıkmamış ol 
duğundan 7.9.37 den itibaren 10 gtin müddetle temdid e
tiilmiştir. Talib vukuunda ihalesinin 16.9.37 perşembe günü 

17 de yapılacağı ilan olunur. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~lzemesi 

Tarihi, Dil, Coğrafi& Fakültesi Direktöklüğünden: 

Fakültemiz için macarca ve Hungarolojiye aid kitap mübayaa 
edilecektir. 

Muhammen bed•li 1400 liradır. 
Kitab liıtelerini rörmek isteyenler her gün fakülte kütüphane 

memuruna müracaat edebilirler. 

l 1 Eylıil 1937 

İstanbul Belediyesinden: 
Muhammem 

bedeli 
Hazinei evrakın dolap ve pencere

le!inin tamiri 

Teminatı 

İhale 27.9.937 pazarteai rünü mektebler muhHebeciliğinde 
aaat 15 de yapılacaktır. i•teklilerin 105 liradan ibaret olan mu- ı 
vakkat teminatı ihaleden bir gün evveline kadar vezneye yatır· 

mış olmalıdırlar. 

Uncu hafiz medresesinin tamiri 
Bakırköy belediyesinin el araba

larının tamiri 
Büyükçekmecede 10 numaralı evin 

80 28 
50 

49 04 

14 02 
7 50 

7 36 

İzmir Etrefpaşa Hastanesi Ser Tababetinden: 

Eşrefpaşa hastanesinin evrakı matbuası 9.9.39 günleme· 
cinden itibaren 23.9.37 günlemecine kadar on beş gün 
müddetle ve 750 lira muhammen bedelle eksiltmeye çı

rılmıştır. İstekli olanlaran Ş"raiti münakasayı ve tab'olu
nacak evrak nümunele ini görmek üzere her gün hastane 
heyeti idaresine vo ihale günü olan 23.9.37 perşembe gü
nü pey sürmek üzere saat dokuzdan on ikiye kadar vı· 

)ayet encümenine müracaatları ilan olunur . 
... . "' 

55 kalem defa tir evrakı matbua bastırılması. Bak: lst. Vakıf-
lar Direk. iliuına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır \' .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

Müteahhit nam ve hesabına 19 adet alay sancağı ile 
aynca 3 adet alay sancağı 14.9.37 salı günü saat 15 de 
lvı. amirliği satmalma komisyonunda pazarlıkla eksiltme
si yapılacaktır. Tahmin bedeli 2090 liradır. İlk teminatı 
156 lira 75 kuruştur. 

• * * Askeri okullar ıçın 3 parçadan 290 hamam takı
mı 300 peştemal 14187 yüz havlusu 27.9.37 pazartesi gü
nü saat 15,30 da Tophanede İstanbul lvı:. amirliği satı
nalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
Tahmin bedeli 12465 lira 25 kuruştur. İlk teminatı 934 
lira 89 kuruştur. Şartname ve nümuneleri komisyonda 
görülebilir. 

* * • Askeri okullar için 6627 fildikos fanila, 6698 fil
dikos kısa don 27.9.37 pazartesi günü saat 15 de TÖp· 
hanede İstanbul lvz. amirliği satınalma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 8996 
lira 15 kuruştur. ilk teminatı 67 4 lira 71 kuruştur. Şart· 
name ve nümuneleri komisyonda görü'.ebilir. 

• • * Askeri okullar için 16ı80 metre donluk patiska 
2i.9.37 pazartesi günü saat 16 da Tophanede lvz. amir· 
liği satmalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 8090 liradır. İlk teminatı 606 
lira 75 kuru~tur. Şartname ve nümunesi komisyonda gö· 
rülebilir. 

• * • 
576 adet palto ve 1000 takım elbise imal ettirilecek 

bin adet kasket ve 6 bin çift çorap alınacaktır. Bak: İst. 
Sıh. Mües. AEK ilanlarına. 

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

• • ıt 

1 adet dolap alıııa<'aktır. Bak 2 inci •nlıifcılc·ki 1-.t. Bele· 
dlyal ilan' ı rı' a. 

------------~~~~~~~----~ 
Mahrukat Benzin-Makine yağları v. s 

İzmir Miistuhkern .\levkı Satınalma Komiszonu HcUiğiııden: 

1 - lzmir Müstahkem l\1cvki ~alıil kıtaatınuı açık ek
siltme suretile münakasada bulunan 220 ton linit maden 
kömürüne verilen fıat komutanlıkça bahalı görlildü~liuden 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 İhalesi 15.9.937 salı günü 
lada Müstahkem l\tevkı Satınalma 

cakdır. 

::saat 16 da İzmirdc kı~· 
KomLyonunda yapıla-

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 2910 lirn olup Lemi 
nat muvakkata akçe i 218 lira 63 kuruştur. 

4 - Şarnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler Ticaret Odasında ka)ıtlı olduklarma 

dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 .. Pazarlığa iştirak edecekler 2490 ayılı kanunun 

2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve:sika
ları ve teminat ınuvakkatalarile birlikte ihale atiııden ev
vel komLyonda hazır bulunmaları. 

Müteferrik 
Adliye vekaletinden : 

Temyiz binaaı mermer merdivenleri için 59 takım bronz halı 
raptiyesi ve çubukları açık ek•iltme ile alınacaktır. 

Ek•iltme Ankara temyiz binuında adliye vekaleti levazım ve 
daire müdllrlütü oda11nda toplanacak ek•iltme komiıyonu tara
fından yapılacaktır. 

tamiri (Karakol binasıdır) 366 98 55 05 
Nafıa Müdürlüğü için örneği gibi 

1 aded dolap 50 7 50 
Menba su kapları için 200 kilo 

ince tel 100 15 
Çubuklu gaz depolarına yapıla

cak 4 adet direk 152,02 22,80 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı 

pazarlığa konulmuştur. Evraıcları Encümen kaleminde 
görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen teminat 

lmakbuz veya mektubile beraber 13.9.937 pazartesi 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

----------·-------------------~ 
Eksiltmeye iştirak edecelt olan talibler 2490 sayılı kanunun 

'l, 3 üncü maddelerindeki sıfatı haiz olmaları şarttır. 
Talihler bu hususa aid şartnameyi paruız olarak her vakit 

mezkur mudüriyette alabilirler. 
Eksiltme 24-9-937 tarihine müsadıf cuma günü ıut 15 de yapı· 

lacaktır. 

Bu işin ynpılması için tahmin edilen fiat 450 Ura olup mu· 
vakkat teminat 33 li'a 75 kuruftur. 

Eksiltmeye iştirak edecek isteklilor tahmini bedelin yibde yedi 
ouçuğu olan 33 lira 75 kuru,luk muvakkat teminatı merkez mu· 

ı · hasebeciliğine yatırarak mukabilinde alacakları makbuzu ve yahud 
.

1

. o mikdar banka mektubunu diğer veuil<le birlikte komiıyona mü
racaatları ilin olunur. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müesaesesi Satınalma 
Komisyonu ReialiA-inden: 

İlk ekıiltınesine talih çıkmayan muhammen bedeli 2500 lira 
olan on adet bevgir 15.9.937 çarfamba güaü saat 11 de pazarlık 
ıuretile satın alınacaktır. 

Şartname mÜeHese muhasib mutemedliğlnden tedarik edilir. 
Paı.arlıia iştirak etmek isteyenlerin 187.50 lira muvakkat te· 

minat vermeai ve ayrıca bu gibi iş üzerine muamele yaptığını 
tevıik etmesi lazımdır. 

Muvakkat teminat hudud ve sahiller ııhhat umum müdürlütü 
veznesine yatırılacaktır. 

Devlet Demir Yolları İşletme U. Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 5 ıooo lira olan 40 kalem lokomotif 

ve tender tekerlek takımlarile 35104 lira muhammen be· 
delli 93 kalem dingil, piston, muylu, piston kolları vesai
re 28.10.37 perşembe günü saat l 5ten itibaren ayrı ayrı 

ı Ankarada İdare binasında kapalı zarf usulile ıatın alına· 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin tekerlek takımları için 3980 
ve diğerleri için 2632,80 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayın ettiği vesikaları ve Nafıa miiteahhidlik vesi· 
kası ve tekliflerini ayni gürı saat 14 e kadar Komisyon 
.Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 175 kuruşa Ankara ve Haydarpaıa vezne• 
)erinde satılmaktadır. 

İzmir Belediyesinden: 

Numarası Miktarı 

35 4000 
36 3600 
37 4500 

Behrinin 
Bedeli 

15 
13 
12 

Belediye ha vagau fenerleri için nmaralarile miktarları 

ve beherinin bedeli muhammeni yazılı amyantlar 9.9.37 
tarihinden itibaren 45 gün müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur . 

İhale 26.10.37 salı günü saat on altıdadır. Hepsinin be
deli muhammeni bin beş yüz doksan beş liradır. Şartna
mesi havagazı müdürlüğünden parasız olarak alınır. İttİ'' 
rak için yüz yirmi liralık muvakkat teminat makbuzll 
veya banka teminat mektubu ile söylenen gün ve saat 
16 da encümene felinir . 

• "' . 
200 kilo ince tel alınacaktır Bak 2 ıncı ahifedeki fst. 

Bdediye!::iİ ilfınlarıııa. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Eliziz Tümen Satınalma Komiıyondan: 

Hozat birliklerinin ihtiyacı için 812948 kilo saman ıabn aho•· 
caktır. Tahmin bedeli 16258 lira 86 kuruştur. Ekıiltme 24.9.37 eaı• 
ma günü nat 10 da Elaziz safınalma kamiıyonunda yapılaoalıtıtt 

• • • Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapıl•caktır. Muvakkat telll111 t 
1219 lira 42 kuruştur Te' lif mektupları 24.9.37 cuma ıOnO ••• 
9a kadar komiıyona verilmiı olacaktır. 

al ·-• • • Hozat birJiklerinin ihtiyacı için 8 l 2.948 kilo kura ~t ·~,. 
caktır. Tahmin edilen bed ., li 44712 lira 14 lcuruttur. Eluılbll• 
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9,37 - - 10.30 da Elaziz tüm binası içer1inde satınal-
curna ıunu saat 

1 
f usulü ile 

illa konıiıyonunda yapılacaktır. Eksiltme kapa 1 zar 
Yapılacaktır. Muvakkat teminatı 3363 lira 41 kuruştur . 

l . . , S t ı a komisyonundan ıtanbul Levazim Amirhğı a ına m 
1 

fi i - at için kapa ı ı:ar • 
•lanbul levatım amirliğine bağlı muesıe• . . t ahalı gö-

ek.iltnıeye konnlao 3f) ton beyaz peynire verılen fıa ph d 
tÜ}d~ t 14 30 da Top ane e ıa-Uğünden 16.9.37 pertembe günü saa · T h · 
tın l k 'it · yapılacaktır. a mın 111 nıa komisyonunda pazarlıkla e sı mesı 
be_deli 12000 liradır. 

ilk teminatı 900 liradır. 

' 
MÜNAKASA GAZETESi 

• • * 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı 

üç kalem malzeme 26- I0-937 salı günü saat 15 te kap alı zarf 
1 uıulü ile Ankarada idare . binasında aahn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her kalem hizasında gö.iterilen mu
vakkat temiaatı ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü· 
teahhitlik veıikası ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komiı
yon reislitinc vermeleri lazıuıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(6001) 949 2~4 
Cinıi Muhammen Muvakkat 

-. -

2 
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Pazar 12-9-1937 

Blok maden kömürü (Ank. Lvz.) No 440 

Sayfa 3 

Tütün, içki v.s. nakliyat (Edirne İnh. Başmüd.) No 453 
Taze bamya (Ank. Lvz.) No 456 

Pazartesi 13.9.937 

!Şb ...... 

Marmara Üssü Bahri Satınalma Komi.1yonundan : 
Cinıi Kiloıu Tahmini İlk teminatı Eksiltme 

saatleri 

bedeli teminat 
Lira Lira 1 Aıat ve sıhhi malzeme (MMV) No 415 

Takeometre , planometre, cedvel, regla kalkül v.s. (Naf. V.) N. 415 
Tav ocağı (MMV) No 415 

Tutarı Lira 

Lira 
8

•tnan 50.000 500 3' 
~ul•f 100.000 4000 ~~ :: d: 

Uru ot 60.000 1350 . . . d evcut hayvan· 

l I<oınutanlık te9ekkülündeki kara bırlıkl~rınk el m em ınadde-

il de 
1- Muhtelif civatalar 
2- Maden ye •taç vidaları 
3- Rondela, Gupilya, bakır 

perçinleri 
• * • 

33318 
4986 

2751 

2498.85 
373.95 

206.33 

•r iç· k kt 1 rı yazılı uç a em y 
1 . ın yu arıda cinı ve mı ar a 

1 
kt Ekıiltmeleri 

"l'ı a f n satın a ınaca ır. 
27 Yn ayrı kapalı zar usu ı e 1 tlerde lzmit 

Muhammen bedeii 52.500 lira olan 3000 ton suni PortJand çi-
J mentoıu 23.9.37 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü 
lile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. j eylul 937 pazarteıi gürü hizalarında yazı ı saa B . "d 

Ter b" da yapıJacaktır. u ışe aı 
&aoe kapısındaki komisyon ınasın l K · • 

' . L Satına ma om1s 
artnarneler İstanbul Kaınmpaşa Denız ~va~:;ak alınabilir. İste!.:· 

1 Bu işe gir?1ek i_st_eyen~erin 3.875 liralık muvakk~t . temin~t ile 1 

kanunun tayın eltığı vesıkaları ve Nafıa müteahhıdlık vesıkası 1 

ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğineS ~onundan ve Komlıyonumuzdan bedelsız o • "kaları b'lvi 
lerin ayrı ayrı ilk teminatlariyle birlikte . kanunı vesıl' kadar 

lekl'f ti d bir saat evve ıne 1 nıektuplarını muayyen ııaa er en 
lco · ınııyona vermeleri. 

b) MÜZAYEDELER 
~--~~~--~~~~ -~~ 

İst . 1. ~ . S t a Komisyonundan 
anbul Levazım Amır ıgı 8 ınam d i1 "fte bir 

j -d- r · .. de ınevcu ç çı 
•d ıtanbul Levazım Yollama Mu ur ugun t 15 de Tophanede 
l et riiküp sandalı 15-9-937 çarşamba güoil saa 

1 
ki satıla , aktır. ı 

~"ıı.ı 1 k . onunda pazar ı a 1 l' h tın amirliği ıatına ma omısy s dal SalıpA-
111 Ilı' T · t 375 kuruştur. an ı ~ ın bedeli 25 liradır emına 1 • . • belli saatte 1t''1llda Yollama müdürlüğünde görülebilir. lsteklılerın 

vermeleri lazımdır. 1 
Şartnameler 260 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 

satılmaktadır. (5918) 931 3 4 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 
i.tanbul Leyli Tıp talebe yurdu talebesi için 1000 takım elbi

senin imali kapalı zarfla ekıiltmeye konmuıtur. 
1 Ekıiltme : Cağalotlunda İstanbul Sıhhat ve içtimai Mua-

Çinko kurşun, te neke levha, tel ve halatlar (0. O. Y.) No 430 
Yulaf ve kuru ot (Aok. Val.) No 436 
Stadyum inşaatı (Sıvas CHP Başk.) No 439 
Un (İıparta Tüm.) No 439 
Odun (Erzincan Tüm.) No 440 
Antrasit (Zir. Vek.) No 440 
Pavyon in,aaı (İst. Komut.) No 440 
Dolap yaptırılması (Güzel San. AEK) No 441 
Orak, a.nahtar , demir ocağı ve tebeşir (D.D.Y.) No 444 
Yulaf (lzmit Tüm.) No 444 

Hamııı kibrit, tuz ruhu , niş adır v.s. tD·O. Y.) No 444 
Kültür dairesi tamiri (İst Kült Dir.) No 444 
Frenk gömlek (MMV) No 445 
Maden kömürü (Ank. Val.) No 446 
İkitelli köy mekt. tamiri İst. Bel. ) No 446 
Un ( Balıkesir Kor) No 446 
Motorin ve benzin (ist. Zir. Müd.) No 447 
Arpa Vl" saman (Afyon Kor) No 447 
Kırklarelide yaptırılacak inşaat (Ask. Fabr.) No 447 
Ahşap lambri yaptırılması (İnh. U. Müd.) No 447 
Sıhhi müzede yapılacak tamirat (Sıh. ve. İçt. Muav. M.) No 447 
Sıra, yaıı tahtası ve masa (H. paşa Lisesi) No 447 
• Hurda otomobil (Kayseri Vil. ) No 457 
Bir ev tamiri (Vakf. U. Müd.) No 456 
Toz şeker (Tophane Lvz) No 447 01lliıyona gelmeleri. / 

venet Müdürlüğü binaaındaki Komisyonda 29-9-937 çarşamba günü 
aaat 15 de yapılacaktır. 

2- Muhammen fiyatı : bir takım elbise için 900 kuru9tur. 
3-- Muvakkat garanti : 675 liradır. 

1 Sığır eti (izmir Mst. _Mvk .J No 447 
• Kum çıkarma işi (lst. Bel.) No 447 Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonund.a n: 

)( .. h .. 1.. ta arttırma ıuretıle satı· 
1 o neye ayrılan 8 tane motor u vası d M M V 
•taktır. Arttırma 13 9.937 pazartesi günü saat. 10 al Akk" . 
'•tın•lrna komiıyonunda yapılacaktır. Görmek ııteyen er - a op
tGde nakliye depoıuna ve arttırmaya girecekl~r arttırma gun ve 
•aatında M M V t oalma komisyonuna muracaatları. 

• • ••• 1 

4- İstekliler şartname ve nümuneyi bergün Çenberlltaf civa
rında Leyli tıp talebe yurdu merkezinde görebilirler. 

5- İ.tcklilerin cari seneye aid Ticaret odaıı vesikası, fartna· 
mede yazılı diğer ve1aik, 2490 sayılı kanunda yazılı' belgeler ve 
bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplarile 
birlikte teklif mektuplarını ekıiltme Hatioden bir saat evvel Komiı-

~'!ı!-=-=!!'!!!!!!~!!'!'!!"'~~~'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!i!~!!!!'!'!!!!!!'!'!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l!l!!!!!!~!!!P~- ı' yona ve rm el eri ( 6095) ~56 
* • 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 

Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

İıtanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu talebeıi için alınacak 1000 
•det kaaket açık eksiltmeye konmuftur. 

1-Ekciltme : Catalotlunda latanbul Sıhhat ve lçtimni Mua
~eıaet Müdürlünü bina11ndaki Komiıyonda 29 9-937 çar9amba gG-
ıı- • 
il •aat 14,30 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen Fiat: Bir adet kaıket için 115 kuruıtur. 
3-Muvakkat Garanti: 86 lira 25 kuruştur. 
3-lıtekJiler 9artname ve nümuneyi horııün Çemberlitat civa· 

tılld 
~e . il Fuatpa9a tGrbesl kartııında Leyli Tıp talebe yurdu mer· 

t~~e gör~bilirler. . . . 
1 lıteklılerln Cari aeneye aıd Tıcaret odaıı veaika11, 2490 
'Yıl 1. L • 

ııı.lllt 1 
"•nunda yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakaat ararantı 

~ ~u~ veya Banka mektuplariyle birlikte belli ıGn ve Hatte 0~ıayona gelmeleri. (6094) 95~ 
* tı11ııi'~•nbu1 Leyli Tıp Talebe y~;du talebeıl için 576 adet palto · 

•ıııaı· ı 1 açık ekıiltmeye konmuştur. 
\'~tıet- Ekıiltme : CAğaloğlunda İstanbul Sıhhat ve ictimai Mua
ııu ~Üdürlüğü binaaındaki komisyonda 2).9.937 çarşamba ril

i'at IS.30 da ) apılacaktır. 
lt"tu - l\'1ıhaınmen fiyat : Bir adet paltonun imal fiyatı 585 

tt1.1r a . 
4 :: ~ııvakkat ıaranti : 252 lira 72 kuruştur. 

"11.rınct lıtelr:liler nümune ve fartname1i herıiln ÇenberHtaı ci· 
t.!etke •. Fuatpata Türbeai karıısmda Leyli Tıp Talebe Yur.&u 

5 ~lele fÖrebillr. • 
~•11ı,•iııd •teldilerin cari ıeneye aid Ticaret odaaı vesikaaı, tart· 
b~ ite e YftZılı veaaik, 2490 sayılı kanunda yazılı belıeler ve 
ltlilct/!ter ınuvakkat araranti makbuz veya banka mektublarile 

'Otn' ••yona ıelmeleri. (6096) 957 

Devlet 
Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden 

t.ı"h 
'u •tnrne b J> llı11.lz n edeUerile miktar ve vasıfları aşatıda yazılı 4 gu-
l>llzarte1j e~e her gurup ayrı ayrı ihale edilmek ıartile 20·9·937 
'•ttrıalttıa lf~nii. ••at 10 da Haydarpaşada gar binaaı dahilindeki 
l l:lı.ı işe ?nıısyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
"
1
•rtllda lfırlllek isteyenlerin kanunun tayin ettiği veaaik ve hi· 

'"atille k~azılı nıuvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü 
~. l:lı.ı i'e ,~'- komisyona müracaatları lazımdır. 

lttadır. fartnameler komisyondan paranı: olarak datıtıl· 
· -- 200() . ~ll\' 1. 1<~ k 
'l •1tkat t .6 " sı ıştırılmış karton muhammen bedeli 1200 lira 
~- ctAn. eınınatı 90 l" d 

"•ltıc ~ adet ıra ır. 

3 •t temin tahta el arabaaı muhammen bedeli 1650 lira mu· 
fitil .... 500 I< atı 12l lira 75 kuruştur. 

4 lrıllhanıın:~ ta~k!ı vagonlar tampon gresaörü için pamuk 
5ıo j:"' 15 adet he elı 1600 lira muvakkat teminatı 120 liradır. 

1
'• lnuva.kka~va b?ya püskürme tabancası muhammen bedell 

tenıınatı 38 lira 25 kuruştur. 
(5788) 9IO 3 - 4 

İstanbul Leyli Tıp talebe yurdu talebe1i için 6000 çift çorap 
açık ekailtmeye konmuştur. 

t - Ekıiltme Caj'alotlunda latan bul Sıhhat ve içtimai Mua · 
venet Mildürlüj'il binaıındaki Komit-yonda 29.9.937 tarihinde çar
ıaoba trilnü 1aat 16 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen Fiat : Bir çift çorap 30 kuruştur. 
ü - Muvakkat garanti : 135 liradır. 

4 - lıtekliler 9artname Ye nümuneyi her gün Çenberlitaş ci
varında Fuatpa9a türbeai kar9111nda Leyli Tıp Talebe Yurdu 
merkezinde görebilirler. 

5 - İsteklilerin Cari seneye aid Ticaret odaıı veıika11, 2490 
aayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektuplariyle belli gün ve uatte Komiıyo-

na arelmeleri. (6097) 958 

inhisarlar U. Mijdürlüğünden: ı ı 
ı - Numune ve şartnamesine tevfikan 8000 kilo baş 

ipi pazarlıkla satın alınacaktır. 
il-Pazarlık 20.lX.937 tarihine rastlıyan pazartesi günü 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubes;ndeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111-Şartnameler parHız olarak her gün sözü geçen 
şubeden . alınabilir. . . . . .. 

iV-isteklilerin pazarlık ıçın tayın edılen gun ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis-
yona gelmeleri ilan olunur. (5789) 907 2 - 3 

ı _____ ıs_ıa_n_hu_ı_v_ık_ıı_ıa_r_D_ir_ek~tö~rl~üg_u_nd_en_: __ ___ 
Muba•en ltk te-

Cinsi Mikdarı bedelt minatı İhale glinfl 
Lira Lira 

Defatir ve EY- 55-kalem 1800 135 2G-9-937-Pazarteai 

rakı matbua Hat 15-de 
Gureba HaatanHine luzumu olan yukarda chıı Ye mikdarı ya-

ıılı defatir ve nrakı matbua açık ekıiltmeye konulmuıtur. lha
loai yukarda yazılı rün n ıaatte Vakıflar Ba9müdürlltll Bina
ıında toplanan komiıyonda yapılacaktır. 

Nümune ve tarlnameai her gün Levazım kaleminde glSrülebi-
(5813) 913 

~l:i'~·----~----~~--------::-~ 

1 
İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden 

-·~--~~~--~--- ~--~--:~--~~-:---~--------=-
Bilümum ispirto Bayilerinin İnhisarlar İdaresinden ruh-

sat almağa mecbur oldukları kanunda yazılı ve muayyen 
fiatla fazlasına satış yapmaları da yasak bulunduğu ve 
1.6.37 tarihinden itibaren Başmüdurlüğümüzden ispirtolu 
içki beyyiye tezkeresi alanlara ispirto satmak için de ay· 
nı tezkere ile ruhsat verilmekte olduğu halde münhasıran 
ispirto satan diğer eşhasın idaremizden ruhsat tezkeresi 

almadıkları ve muayyen fiattan fazlasına ispirto sattık· 
ları görülmektedir. 

Böyle tezkeresiz veya muayyen fiattan fazlasına ispirto 
satanlar hakkmda kanun ahkamının tatbik o1unacağı ilan 
olunur. (5936) 936 3 -3 

Muhtelif ilk okul bi naları tam iri (ist. Bel.) No 448 
Elektrik ampulu ( fophane L\q;.) No 448 
Su fıçısı (Tophane Lvz.) No 448 

Heybeliada sanatoryumun Brd pa vyonu inşası (İst. Sıh. ve İçt . 
Muav. Müd.) No 449 

Beydağ köprüsünün inşası (izmir Vil.) No 449 
Evrak dolabı (A ok. Val.) No 449 
Makarna (Vize Ask. SAK) No 450 
Pik boru {İnegöl Bel.) No 451 
İçme suyu yollarında yapılacak inşaat ve filtre tertibatı (lnegöl 

Beled.) No 451 
Süt ve yoğurt (Sıvas Tüm.) No 451 
Kuru faıulye ve bulgur (Vize Aık. SAK) No 451 
Kamyon şa.esi <lıt. Bel.) No 454 
istiklal okulu tamiri (fzmir Vil.) No 453 

* Pamuklu ve yünlü mensucat - hint yağı v .s. (İzmir ith. Gümr.) 
No 454 

Kuru ot (İzmir Mst. Mvk.) No 454 
Su nakliyatı (İst. D~fte.r.) No 454 

Cerrahpaşa bast. yapılacak mutbah ve çamaşırlık binası (İst. 81'-
led.) Ns 454 

Memleket bast. tamiri (Kayseri Vil.) No 454 
Sığır eti (İzmir Mit. Mvk . SAK) No 455 
İstor yapılması (Vakf. U. Müd.) No 456 
Mahruti çadır ve Şevrole marka kamyon (Tekirdağ Vil.) No 457 
Yazı makinesi ~Samıun Kült. Dir.) No 457 
• Gübre (Selimiye Ask. SAK) No 458 
Demir konsol (Harb Akad. K.) No 458 
Kadıköy hal binasına yapılacak yıkan 'lla yerlerile helalar (lst. 

Beled.) No 458 
* Çuval (Harb Akad.) .\! 459 
Galvanizli boru (Karkal Beled ) .~ 459 
Gelenbevi orta okulu tamiri ~fst . N afıa Müd.) No 460 
Vefa erkek liıesi tamiri ( ,, ,, " ) No 460 
"Aydın Reiı,, gemisinin tamiri (Deniz ~vz . SAK) No 460 
Emiaonü Maliye şube1i bina11 tamiri (lıt. Defter.) No 460 
Zarf baatırılmaaı (THK SAK) No 460 
Sömikok (Ank. Val.) No 460 

Sah 14-9-1937 

Telgraf ve bağ teli (Nafıa Vek.) No 418 
Benzin, nlvalin ve grea (Zir. Yek.) No 440 
Türbo elektrik a-rubu (Nafıa Vek.) No 445 
Gaz; deposu inşa11 (MMV) No 445 
Bina intuı: 6 ad . (Konya Kor SAK) No 447 
Balast (D. D . yol. Bahkeılr) No 446 
Buğday kırması (Tophane Ln.) No 449 . 
Beyçan köprüsü intaatı (Nafıa Bakan.) No 449 
Bqğday nakliyatı (Sıvaa Zir. Bank.) No 453 
Rukup aandalı (Tophane Lv.r.) No 454 
Kereate nakliyata (Çanakkale İık. Müd ) No 457 
Üsküdarda vakfa ait 32, 34 ve 36 N. yerlerde yapılaoak tamirat 

(KadıklSy Vakf.) No 459 . 
Ank. Ba9müd. binaıı tamiri (Ank; lnh. Batmüd.) No 459 
y azhk n kışhlc elbiıe ile kaput (lıt. Sah. Sıh. Mrk.) No 459 
Madeni malzeme (Ank. Belod.) No 459 
Tulum (Ank. Beled.) No 459 
Kopça, pantalon tokaaı v.s. (Tophane Lvz.) No 460 
Benzin (İktisat Vek.) No 460 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No." itareti ilanı havi gazetemizin sayısını göıtarı 

[mtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Basıldıiı yer: ARTUN Buımev> 
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Pour la Publieite a'adre1&er 
ı\ l' Adminiıtration 

Journal Quotidien des Adjudication~ 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication Mode 

d' adjudicat. 

A) Adjudications au Rahais 

~rix · 
utimatif 

Caution. 
Proviıoire 

Ucu d'adjudieation et du 
Cahier de.s Chargea 

Construction-Reparation- Trnv. Publics·Materiel de Cooıtruction-CartogrRphie 

Conatr. trois mnisons pour fonetionnaires et do- Publique 7692 - 572 92 Dir: Prineipale Monopoleı Ank. 
ınestiques a la ~aline Ketchetch (aj.). 

lnstall. de grille• aıı cimetiere Aakara 
Rep. au musee et medresse a Kaiıeri 
Rep. araoire et fenetre 

,, medrese "Oundjou Hafız,, 
,, eharettea de la Munieipalite Bakirkeuy 
,, a la maison No 10 a Buyuktehekmedje 

Constr. d'un etage annexe au eafe du Vakoufs 
pres du cimetiere 

Coneoun du projet pour l'in'ltallation de lı statut 
"Ataturk,, (ai.) 

Conıt. en beton arme du pont "Doghandji,, s route 
Mougbla·Aydin 

.. 
n 

Gre a gre 

" 
" ., 

Publique 

Publique 

835 -
1240 02 

80 28 

50 -
49 04 

366 98 
3477 52 

3579 14 

93 -
14 02 

7 50 
7 36 

55 05 
261 

268 44 

Municipalite Ankara 
Oir. T ra vaux Publ ice Kaiseri 

{ 
Com. Perm. Munieipalite latan ul 
Dir. Economat ,. ,, 

idem 

" 
" Dir. Vakoufs lzmir 

Muni eipalite Giresoun 

Dır. Trav. Publies Moughla 

Praduits Cbimiques et Pharmaceutiquea · in lf'umeuts Saoitaires -Fourniture poYr H pitaux 

Coton hydrophilc : 3400 k. Publique 4590 - 344 25 1 Expl. Ch. de Fer Etat H.paeha 
Produit pharmaceutiquu: 17 loıs Gre iı rre 425 - 32 - Dir. Vakoufı Istanbul 

,, et inatruments de ehirurrie : 76 lots ,, 368 95 28 - ,, 
Constr. de 4 poteaux au depôt de petrole a Tehou· ,, 152 02 22 80 { Co~. Perm. Municipalite lsta-nbul 

bouklou Dir. Eeonom. ,, " 

H abillement - Chaussures - Tiasua- Cuirs. 

Casquettcs : 1000 p. 
Confeetion de eoatumes : 1000 p. 

,. ,. paletoh 576 p. 
Chauıettcs : 6000 pairca 
Drapeaux : 19 p. 
Necessaire pour bain: 290 p Essuics•mains: 14187p. 
Flancllcs : 6627 p.- Calcçons : 6698 p. 
Batiste : 16150 m. 

Combustible - Carburant- f luiles 

, Charbon lignite: 220 t . (aj.). 

Publique 
Pli eaeh 
Publique 

• 
Gre a grc 
Pli caeh 

" 
" 

la p. 1,15 
la p. 9 
la p. 5,85 

" 0,30 
2090 -

12465 25 
8996 15 
8090 -

Gre a gre 2910 

Ameublement pour Habitation et reaux-Tapimarie tel. 

Armoire : 1 pieee 

Travaux d'lmprimerie-Papeteric 

Llvres en hon~roiıt 

lmpression de reriıtre {.tj.). 

Gre a a-re 50 -

1400 -

750 

Electricite-Gaz-Ch1tuffai'e Central (lnstallatioo et Mat6riel) 

lnıtallation eleetrique au muaee de Kai'seri 
Poınpe electrique a vee chalter auto.ııatique (aj ). 

Divera 

Amiante pour bee de gaz : 12100 p. 
Batonı et attaehes de brone pour tapiı d'esea 

liera : 59 p. 

Puhlique 

Publique 

" 

310 14 

1595 
450 

86 25 
675 -
72 -

135 -
156 75 
934 89 
674 71 
606 75 

218 ·63 

7 'SO 

105 -

23 

125 -
33 75 

Dir. Hyg. Aıısiıt. Soe. Djarbaloghlou 

" 
" 
" Com. Aeh. lntcnd. lst. Tophane 

" 
" ,, 

Com. Ach. Malitaire lzoıir 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Eeonom. ,. ,, 

Dir. Faeulte Lanıue, Histoir" et 
Geographie 

Chef Medecin Hôpital Eehrefpacha 

Dir. Travaux Publics Karseri 
Municipalite Biga 

Municipvlite l• nir 
Oir. Eeonomat Ministiıre de juatice 

Jours 

17-9 ·37 

27-9 37 
21-9-37 
13.9.37 

13-9-37 
13-9-37 
l 'i 9-37 
2 ·10-37 

15-10-37 

20 9-37 

27-9-37 
13.9.37 
13.9 37 
13.S 37 

29 9-37 
29.9.37 
29.9.37 
29.9.37 
14-9-37 
27-9 37 
27·9 37 
27·9·37 

15·9·37 

13-9-37 

27-9-37 

23-9-37 

21·9-37 
16-9-37 

26-10-37 
24·9-J7 

Cbevaux : 10 p. (aj.). 
Appareil d'ajustement (aj .). 

Gre a gre 2500 -
996 

54600 

187 50 
75 

3980 -

Com. Aeh. Min . Hyg. ASlist Soe. Ank. 15-9-37 

Articleı de roues monteeı pour locomotivcs et ten· 
ders : 40 lotı 

Articles d'essieux, piıtons, tourillons, tire• de pis · 
ton ete. : 93 lots (eah. eh. P. 175). 

Fil metallique : 200 k . 

Pro\fisiom 

Foin : 500 t. 
: 350 t . 
: 72 t. " 

" 
" 

: 75 t . 
Farinc : 90 tonnes 

" 170 " 
,, : 146 " 
,, ; 150 n 

Foin : 92 tonneı 
Paille : 46 ,, 
Foin : 60 

" Beurre frais : 21,2 t . (a)) 
,, : 27950 k. {aj .). 

Yoghourt : 2J t. (aj.). 
Lait : 25,3 t . (aj.). 
Farine : 280 t. 

,, : 14500 le.- Maearonis: 415 t.· Amidon: 600 
k. ete. 

B) Adjudicatiolls a la sureldlire 
\foteun camelote : 8 p. 

• 
Pli caeh 

" 
Gre a ıre 

Pli caeh 

n 

Publique 

" Pli caeh 

" 
" 
" Gre a gre 

Publique 

" Gre a rre 
,, 
" 
" Pli cacb 

Publique 

Gre a rri 

35104 -

ıee -

28750 -
20154 -

4320 -
4500 -

1102S -
20825 -
17885 -
18375 -

5730 -
850 -

1650 -
19716 -
25 ·14 -

3220 -
3795 50 

35000 -

2632 80 

15 -

2157 -
1512 -
324 -
338 -
287 

1562 -
1342 -
1342 -
432 -

61 -
124 -

1478 70 
1928 -

241 50 
285 14 

1875 
375 15 

Com. Acb. Militaire lzmir H-9 37 

{ 
Adm. Geo. Ch. Fer Etat Ankarıı 28-10-37 
Caiıttea Haydarpaçha 

idem 28·10-.17 

{ 
Com. Perm. Munieipalite lst. 
Dir. Eoonomat ,. " 

Com. Ach. Comm. l.st. Findikli 

" 
" 

Com. Aeh. Militaire Bornova 

" 
" 
!' 

" 
Vize 

" ,, 

" 
lzmir 

" 
" 
" Com. Ach. Divlsion Burnova 

n ,, Lycees lııtanbul 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 

13-9 37 

5 · 10-37 
5 10-37 
5·10-37 
5-10-37 
24 .9.37 

24·9-37 
24-9·37 
24.9.37 
18·9·37 
14-9-37 
14-9·37 
14.9.37 
14·9-37 
13·9-37 
13·9·37 
27.9.37 
29-9-37 

13-9-37 

Heure 

16 -

17 -
15 --
14 -

14 -
14 
14 -
10 

16 

10 
15 
15 
14 -

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

16 -

11 -

15 

9 

15 -
17 -

10 
15 

11 -
10 -
15 -

15 -

14 -

15 -
15 20 
15 45 
16 15 
10 -
15 -
16 -
16 -
11 -
15 
14 -
16 -
lo 30 
11 30 
11 -
16 -
15 -

10 -

11 Septembre 1~ 

ADMINISTRA'ı::-1 
Yoghourtchou . ~:~· 1 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Percbembe Baıar 

Telephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse Telegrapbique: 
latanbul - MONAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Dimancbe 12·9· 1937 

Houille (lnhınd . Ankara) X 444 
Transport d' articles monopolises (Monopoles Edirne) .Y! 4~ 
Combeaux (lntendance Ankara) ,i\! 456 

Lundi 13 - 9- 1937 

lnstruments de chirurgie (Min. Def. Nat.) .,: 415 
Rcglrs a ealcul, mines tacheometriqueı, ruban en acier ' 

Trnv. Pub.) .\ ; 415 
Zinc, plomb. eorde fıl metallıque ete (Ch. Fer Etat) S 4 

Foin (Vıl. Ank.) .;\! 436 
Constr. stadium (Presid. Maison Peuple Sıvas) .\! 439 
Farine (Dıv . Isparta) .\! 439 
Bois (Div Erzindjan) ~\~ 440 
Houille (Min. Agriculture) .\: 440 
Conıtr. d'un pavillon (Commıınd. lst.) S• 440 
Armoirc-s (Com. Aeh . Academie des Beaux Arta) .1\! 441 

Faux, clcs , forge de rorgeron, craie, amıdon, iıcide 8ulfıı 
ehlo yJ rique (Ch. Fer E.tat) .\! 444 

Rep. au batiment de l'lnııtrueHon Publique ı Dir. lnstr. pıı 
Chemises (Min. Def. Nat.) .\! 445 
Houille (Vil. Ankara) .\! 446 
Rep. au batiment de l'eeole Ikıtellikeuy (Mun. Jstanbul) 
Farine (Corps Armee Balıkesir) .\: 446 
Motorine et benzine (Ecolc Agrieole lst.) No 447 
Orge et paille (Corps Armee Afion) No 447 
Conslr . iı Kirıkkale (Fabriques Mılit.) No 447 

,, dcs plaeards (Dir. Gen. Monopoles) No 447 
Rep. au musec sanitaire (O;r. Hyg. Assiat. Soc. lst.) tıl0 

Banes, ta':>leaux et tnbles (Lyeee Haydarpacha) No 457 
• Auto eamelote (Vil Kaiseri) N» 457 
Rep. a la maison No 157 (Dir. Vakoufs Ank.) 456 
Sucre en poudre (lntend. Tophane) No 447 
Viınde de boeuf (Com. Ach . Mılıt. lzmir) No 447 
• Extraetion de sable (Mun. lst.) No 447 

1 Repar. aux baliments de dıverscs ecoles primaires (rJıı 
Filts d'eau ( lntend . Toph.:ıne) No 448 
Ampoules elcctriqucs (lnt. Tophane) No 441 
Rep. au sanatorium d'Heybeliada (Dir. Hyr. Assıst. 5 
,, au pont Bcydagh (Vıl. lzaıir) No 449 

Armoires pour dossier (Vil. Ankara) No 449 
Tuyaux et operation de fıltrage pour dduction d'caU 

lncgueu~) No 451 
Lait et yoghourt (Oiv. Sivas) No 451 
Chissis de eamion (Mun. lst.) No 454 
Harieots sees et bles concasses (Co . Ach. Milit. '\/iJ 
Rep . au batimerıt de l'ecolc lstikliıl (Vıl. h:mir) No 45S 
• Tissus de eoton et eoie· huile de ricin t-te. (Oou•

110 

tıon Izmir) No 454 
Foin (Com. Ach. Mılit. lzmir) No 454 
Conctr. buanderie et lieu de lcssivc i l'hôpital Djer1'' 

lstanbul) No 454 
~iande de boeuf {Co'.'1 . Aeh. Mılit. lzmir) No 455. G 
Storeı pour le magas ı ns du 2cme Vakoufs Han (Dır 

Ankara) No 456 
1 Tentes eoniques et eamion marque Cbevrolet (Vıl. ~ 

Machines a eerire (Dir. lnstruet. Publique Samsoun) 
Fumier (Com. Ach. Milit. Selimiye) No 458 , 
Fer pour inatallation eleetriquc (Commnnd. Açndt111 

~4~ ~ 
Constr. vespasienncs au batiment Halle Kadikeuy (rJıı 
• Sacs de canevas (Aendemie de Guerre) No 459 
Tuyaux galvanisPs (Munieipalite 1\artal) No 459 'fr' 
Rep. au batiment ecole Secondaire Gelenbevi (Oir· 
~4W d 

Re p. au batiment du Lycl!e Vefa (DiP. Trav. Pub· ı: 
,. bnteau "Aydin Reis,, (lntcnd. Marine K .paeh!I) 'ı,t 
,. aux bureaux fiseaux Em;neunu (Dir. Bicnıs Nat· 

Semi coke (Vit. Ankara) • • 460 

1:: 

lJ 
A 
\' 
Sa 

" 

Mardi 14 - 9- 1937 ı it ' 
f"O 4 •l 

Fil t legraphiquc et de ligatur (Min. Trav. Pub) 4~ IJ ı 
Benxinc, valvalinc- et g-raiue (Min. Aırieulture) N° il 

Groupe turbo·elcctrique (Mio. Trav. Pub.} No .«5 
5 

~-Ilı 
Constr. 'iepôt pr. pcnzine (Mın. Def. Nat.) No 44 .f41 ı 0:u 
Constr. de six biitiments (Corps Ar:nee Konia) N° ~ to,. 
Ballaat (Ch . de Fer Etat Balikcsir) No 446 49 a Uıı 
C')nstr. du pont Beytchan (Min. Trav. Pub.) No 4 ,c" :t 
Charırement et deehargcment de bles (Banque Af' b~· 

Sivas) No 453 f-11t~ 
Barquc (lntend. Tophane) No 454 11,~ ttct·' 
Transport de charpente (Dir. Etabliss. lmmig. Tc~• \ 1 l 
Rep. aux batiınents No 32 34 et 36 a Seutari (Dır· tib 

keuy} .\: 459 oP f hiıı 
Rı'p. au bitim nt du monopoles Ankara (Oir. ~~11 ift 111• 
Coetumcs d'ete et d'hiver et capote (Offiee Saıııt •tihi 
Articles metalliques (Mun. Ank.) 1ü 4~9 ~ kt 
Costumes pour travail ( ,. ) N! 419 ıorı' lıkct 
Agrafu, boucleıı et crooe pour ceinture de paııt• 

hane) .~~ 460 
Benzine (Mio. Economie) No 460 


