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ikinci Sene No. 465 

ABONE ŞARTLARI: 
Kuruş Türkiye icin 

3 AYUGl ~50 
{j 850 

12 : . 1_500 
Ecnebı memleketler ıçın 

12 ııylığ"ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 

R • akbuz mukabili olma· 
esmım "Jd" 

yan tediyat makbul değı ır . 

ÇARŞAMBA 

•• 

'GAZETESi 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinıi 

Şekli Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 

İnşaat, Tamirat, Nafia işlerİı Malzeme, Harita 

B da şose inşaata otazlıyan-Fııkili yolunun arasın . t 
lncesu kaza mrk. yapılacak hükfunet konağı ınşaa ı 
Samıun orta okulu tamiri 
Kbım Dirik cad. muhafaza duvara inşaatı 
Mardin de 30 yataklı hastane inşaatı h. ti" .11o· • 

lzaıir Hava Komutanlıg-ına ait tayyare şe 1 16 ının 

iılah ve imarı l L 22 a-
8 l ıncia yaptıra acaa. orlu-Dcmirci yo unun ara& 

det menfez inşaatı inş 
Borlu-Demirci yolunun arasında 3061. '.11' şos~. . 

kö ektebının tamın Çatalca kazaınnin Belgrat Y m 
Cevri Kalfa mektebinin tamiri 
A H. d 34 cft mektebin tamiri " . ısarın a 1 h. Af ya 
Üsküdar Valide bağ-ından Kadıköy bra ım a 

giden yoluıı eaaslı tamiri (temd.) 
Belediye matbaa binatlnın tamiri (temd ) l k ta· 

" merkez binasının üıt katında yapı aca 

111irat Vl' tadilat 
r-·atih 56 ncı mektebin tamiri ( d ) 

l f b inşası tem · Paşabahçe fabrikasında ot kı 1 an arı 

(şart. 126 kr.) b d katı inşası 
Başkale kaz-ası hükumet konafı o rum 
Sinop okulu binall tamiri .. 
To hane PTT mrk. binası tamın (temd.) 
F. ·· vl · 74 tek (temd.) l&ziz mrk. yaptırılacak goçmen e .. . 
Sivirce kazasında ıöçmen evi. inşası: 11 ~ıf~. 1 te~ h" 
Ziraat mekt. 11razisi dahilinde ve Yeşılkoy to um 

ıslah istasyonunda ceman 3 ad. ahşab hangara 

aç. ekıı. 

,, 
,, 
,, 

kapala z. 
,, 

,, 

,, 
paz. 
,, 

" ,, 

" 

" 
~apalı z. 
aç. eks . 

,, 
lcapalı z. 

" aç. eks. 

9726 99 
•H58 67 
676 -
250 50 

37393 -
14534 

992l 24 

8761 63 
555 27 

1318 93 
1307 31 
6754 23 

865 28 
1536 13 

250 -
25094 80 

15000 -
1421 57 
1842 51 

38568 80 
12072 99 

İnşaab 28 le ) le 1 165593 42 Eskişehirde yaptml"ca 1 çift lıang-ar (ıart. 8 r apa 1 z. 
lzınir Gasiemirde atölye inşaatı (ıart. 13,60 L.) " ?72000 -

. 30424 64 Çorkuköyünde lfÖderilecek mahalde 1 paviyon ını. ,. 

Elektrik-HaYagazı-Kalorifer (tesi1at ve malzemesi) 

Mardin kaaabaıu elektrik tesiaab (şart. 5 L.) 
Sarıkamıf ve ltdir kasabalarında elektrik t .. isatı 

{şart. 8.24 L. ) 

Kereıte· Tahta Y.ı. 

Ceviz kalu: 4Q m3 
Çam veya köknar kereıteı 20(10 m3 

Mena.aat, Elbiıe, Kundura, Çamatır v. ı. 
-.:.::.::.::.::.=:?......:.:::..::..::.::::.!.-_:_::__:_:__~~.;.._-"--~----~ 

kapalı z. 20689 -
1,704 34 

&f. ekı. m. 9 35 
80000 -

Elbiselik bez: 1750 m. (temd.) 
Yorıan ~arşah: 1200 ad. - yatak çarşafı: 1200 ad. kapah z. 

875 -
8555 -

Yaatık yüzü: 1200 ad. • yatak yüzü: 225 ad.· yüz 
havluıu: 100 ad. · bornuı: 50 ad. 

Paınuk çonp: 7306 çift • yün çerap! 7306 çift aç. eks. 4489 53 

~a, ve ve büro efyaıı, Muıamba·Hah ~ 
Y •tak levazımı (demir kaımı): 5 kalem 
~efruşıt levazımı: 5 kalem 
V~ak dolabı: 7 ad. - yazı masası: 12 ad. - etajer: 

•d. - san .. ık: 4 ad. - dolab: 9 ad. 
GUtel Sllnatlar Akademisi i~in 18 dolap ve 11ire 

~ iıleri·K ırtaıiye· Yazıhane Levazımı 
Şelı.ir t• 

•yatrosu için baatıralac.ak "Türk Tiyatroıu,, 
111•<:oıuaaı 

N•ldi 
Y•t· Botaltma - Yüklebne T. ı. 

p•st 
P.f • llakliy ata (temd.) 

.ııl'\ıkat, Benzin, Makine y agları v. ı. 
G,a:· 2 
>.1,t~t· •5 t. (temd.) 

20() ·lı: 45000 le. - makine ya~ı: 2500 le. -valvaJin: 
roı. 5. - rr .. : 200 k . - benzin: 10 teneke . pet-

0.ı · teneke 
"'Un: 280 t. 
ıt 450 t. 
" ıso t. 
" 7so t. 
,, 410 t. 
it 240 t. 
,, 300 t. 
it 300 t. 
,, 200 

8enıı:· t. 
ın: 4 t 

S-ıı 270 · • ınotorin: 5,5 t. (temd.) 
o"ik L teneke 

Otı;: 227 t, 

aç. eks. 

" 
" 
., 

aç. ekı. 

pas. 
aç. eka. 

,, 
" 
" kapalı a. 

aç. akı. 

" 
• 
" 
• 

263 -
118 -
657 -

1401 20 

826 -

'4363 25 

2800 -
4500 -
1800 -
7500 -
4100 -
2400 -
3000 -
3000 -
2000 -

,, 
,, 

k. o 22 - 0,07,5 
897 75 

kapalı z. tonu 28 -

729 52 
312 -
50 76 
18 79 

1200 -
1091 -

744 

657 13 
41 65 
98 92 
9! 05 

506 57 

64 90 
115 21 

37 50 
1883 -

1125 -
107 -
139 -

800 

9529 67 
14630 -
2282 -

1552 
9486 

1115 75 
6000 -

~2 -

337 -

19 73 
8 85 

28 04 

105 09 

61 95 

37 50 
327 50 

210 -
~137 50 
135 -
562 50 
307 5t 
180 
225 
225 
150 
96 94 
67 34 

476 70 

Müracaat yeri 

Yozgat Val. 
Kayı ri Nafıa Müd. 
Samıun ,, ,, 
lzmir lnb. Başmüd. 
Mardin Nafıa Müd. 
lzmir Mst. Mvk. SAK 

Maniıa Vil. 

,, 
Is tan bul Belediyesi 

,, 

" 

.. 

" lnhis. U. Müd. 

Van Nafıa Müd. 
Sinop " ,. 
lst. PTT Müd. 
Elaıiz fsk. ,, 

" T. C. Zir. Batik. lst. Şub. 

Gün Saat 

16-9-37 14 - ~ 
28-9-37 1-4 
25-9-37 10 -
22 9-3'7 15 -
27-ı3 37 itib. 1 ay 
29-9-37 17 -

23-9-37 

23 9.37 
29.9.37 
29-9-37 
29·9-37 
21-9-37 

21-9-37 
21-9-37 

17-9-37 
30-9 37 

27-9-B7 
22-9·37 
20-9-37 
29-9 37 
29-9-37 
22-9-37 

10 30 

11 -
14 -
14 -
14 
14 

14 
14 

13 
14 

16 -
ıs -
14 -
15 
15 
16 

Mlllt MGdafaa Vek~et; SAK 2-10-37 1l 
11 
16 

,, 
lıt. Komut. SAK 

Mardin Beled. 
Kars Vil. 

MilJt Müdafaa Vek. SAK 
lıt. ve Samsun lsk. Müd. 

1-10-37 
8-10-37 

11-10-37 
13 10-37 

2-11-37 
30 9-37 

Ank. Bölge San. Ok. Dir . 20.9.37 
• Yükı . Zir. Enst. 4-10-37 

Giimr. Muh. Gen . Komut. 21-9-37 

Samsun Şarbay. 
,, 

Samsun Vil. 

Gazel San. Akad. AE.K 

lıtanbul Belediyeıi 

Liileburgaa PTT Şef. 

Artvin A.9k. SAK 
lzmır Be led. 

UfeburJ'aıı: Tüm. SAK 
,, 
,, 

" 
" ,. 
,, 
,, 

16-9-37 
16-9-37 
16-9-37 

27-9-37 

29-9-37 

17-9-37 

20-9-37 
28-9-37 

30-9-:31 
30-9-37 
30-9 -37 
30-9-37 
1-10-37 
l-10-S7 
1-10-37 
1-10-37 
28-9·37 
23-9-37 
1-10-37 

Lüleburgaz Tüm. SAK 
lst. Zir. Mekt. SAK 
Dahiliye Vek. 
Baltkeıir Orta Okul. SAK 29-9-37 

15 
15 

11 -
15 

15 -

11 -

15 -
15 -
16 -

16 -

14 -

15 -

10 
"6 

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

15 Eylul 1937 

İDAREHAN E . 
Yoğurtcu han, 1 ci k11t 

No 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞAR TLARJ 
İt:larehaoemizde görü~ülur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
T ei~fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

a) M .• N A K A S A L A R 

İnşaat· Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Har ita 

Mardin Nafia Müdürlüğünden 
Eksiltmeye konulan i': Mardindo Cumhuriyet meydanı yanın· 

daki araa üzerinde yapılacak 300 yatukh ha.tane in,aatı. 
Eşu keşif bedeli 37J93 lira iıe de bu ıene yapılacak olan 

kısmı 16 bin liralık olup bunun 6 bia liralık malzemesi mevcut 
Ye IOOOO lira11 nakdidir. 

Bu işo aid fartname ve evrak tunlardu. 
A-Ekıiltme tartnaıı:esi. 
B - Mukavelename. 

C Ba:,ındırlık i•l•ri genel şartnam e si . 
O-Keşif, tahlil ve silsilei fiat cetvelleri. 
E-Proje. 

İıtiyenler bu şartnameleri Mardin Nafıa daireıile vilayet da· 
imi encümeni kaleminde iÖrebllirler. 

27 ·8·937 tarihinden itibaren bir ay müddetle açık ekıiltmeye 
çıka,.lmış olan bu işin ihalesi vilayet daimi encüıneninco yapıla
caktır. 

Eksiltmeye girebiJmek için isteklilerin 1200 liralık teminat 
akçesini verme.si ve 1 Temmuz 937 tarih ve 3645 aayıh resmi 
ıra:ı:ete ile neşir ve ilan olunan müteahhitlik vesikaaile mali va
ziyeti bakkmda ticaret odasından alınan belgeyi ve itin ehli ol· 
duğuna dair ehliyet veıikuını göıtermui şarttır. 

Evrakı ketfiyede dahil ve bu "Vrak için vaktile ahnmıt olan 
v~ hali hazırda mevcud bulunan 6 bin liralık inşaat malzeme· 
sınde müteahhitten aynen nakid mukabilinde kabul eylemesi 
mecburdur. 

. B~ ~f hakkında daha fazla malumat almak iıtiyenlerin Mar
dın vılayet encümenile Mardin nafıa daireıine müracaaUarı ilan 
olunur. 

V aa Nafıa Müdürlüğllnden: 
l - Ba9kale l.azaaı HükQmet Konatının bodrum katana aid 

1500 lira keşif bedeli üzerinden milnakuaya konulmuştur. 
2- Bu işe aid ıartnameler ve evrak şunlardır. 
A- Ekıiltme ıartnameai, 
B Mukavele projesi, 
C- Bayındırlık renel tartname.i 

D - lntaata aid fenni ve huıuıi tartnaıne, metraj kotif buli
saıı, •ilıilei fiat cetvelleri. 

İıtiyenler bu şartnameleri ve evrakı ücretsiz Van Nafıa Mü
dürlütClnde rörülebilir. 

3 - Eksiltme 13.9.937 tarihinden itibaren on beı po müd
de~le 27.9.937 pazartesi rünil saat 16 da Van Nafıa Müdürliitü 
odasında yapılacaktır. 

4- Münaka.a kapah zarf usulile yapılacaktır. 
5- EkıUtrniye girebilmek için isteklilerin J 12l lira muukkat 

teminat vermeıi, bundan batka on bet bin liralık inşaat yaptık· 
larıoa dair Nafıa Vekaletinden ahnm19 fenni ehliyet veıikaları 
ibrazı farttu. Teklif mektublara yukarıda üçüııcü nıaddecle yazdı 
1aatten bir ıaat evveline kadar Mal Sandıtına yatırılan 1 125 lira
lık muvakkat teminat makbuzunu Van Nafıa Müdürlütü maka
mında ekıiltme komiıyonu riyasetine vereceklerdir. Poıta ile 
ıönderilecek mektublarm nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmit ~lma11 ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapa· 
tılmış olmuı lazımdır. Poıb.da olacak gecikmeler kabııl edilmez. 

Elaziz İskan Direktörlütünden : 
. El~ziz mer~e.zindeki göçmenler için yapılacak 1 numaralı te· 

hır planı mııcıbınce 74 tek ev ile Sinice kaza merkezinde bulu· 
nan röçmenler için 6 numaralı köy tipine göre l I çift ve 3 nu· 
maralı köy tipine göre l tek yaptırılacak evlerin intaatı 3.7.937 
ve. 5.8.937 giinlerinde 'tap ah zarf usulile münakaısaya konulmuş, 
talıb bulunmadığından 6.8.937 ıünüoden itibaren bir av müddet· 
•: pa.za~h!a çıkarılmış ise de keti f bedellerindeki fiatlarda iÖ· 
ruleıı dutuklük ıebebiJe, yapılan pazarlıkta da talip zuhur etme
diA'inden her iki mahalde inşa edilecek evlerin keşif bedellerine 
zam yapılarak 2490 sayılı arttırma ue eksiltme kanununun 12 nci 
maddesine göre 9.9.937 gününden itibaren 21 gi\n müddetle ve 
kapah zarf uıulile yeniden münakasaya konulmuştur. 

Tayin edilen keşif bedellerine g-öre, Eli:ı:iE merkezinde Y•Ph· 
rılacak 74 tek ev için 38568 lira 80 kuruş ve Sivricede yaptın· 
lacak 11 çift 1 tek ev için de 12072 lira 99 kuru,tur. 

Bütün malzeme, işciliğile beraber müteahhide aid olmak üze
re ve anahtar teaJimi ıuretile yapılacaktır. 

Yüıde 7 6 ta• tutarı olan, muvakkat teminat bedelleri ihale· 
den üç ıaat evvel verilmiş olması Iaumdır. 

Fenni ve idari şartnamel~rle planlar, istekliler tarafından pa
rasız olarak hcrgün Ankara iskan Müdürlüğll ve Elaziz iıkin Ma
dürlüğü dair,.lerinde görülebilir. 

Talib olanlarm ekıiltmiye girebilmeleri için, kanunun ıöster
diği şekilde ehliyet veaikalarını ibraz etmel~ri şarttır. 

Mezkür inşaata aid mGnakasa 29.9.937 tarihine mü1adif çar
şamb• günü aat 15 te Elizi:ı fskıin Müdürlütü dairesinde yapı
lacağından, muayyen saatte zarfların verilmiş olması lazımdır. 

Posta ile gönderilecek zarfların vürudlarıodaki teahhurdan 
dolayı Yuku bulacak itirazlar nazarı itibara alınmaz. 

• • • 
Paşababçe fabrikasında ot kılıf aınbarı inş&11. Bak lnbiaar-

ıar Umum MüdürlütO llAnluına. 



Sayfa 2 

Müteferrik 

Yatık levazımı: 7 kalem 
Müteferrik eşya: 11 ,, 
Sofra levazımı: 7 kalem 
Mu\bah ,, 9 ,, 
Buhar lokomotifi: 1 ad. (fart. 1,40 L.) 
Kamyon karoserlai ile birlikte (2 tonluk): 1 ad. 
Kireç: 18150 k. - iİvi: 2885 k. · boya: 216 k. · 

cam: 212,22 m. - cam çivisi: 6 k. - cam macunu: 
108 k. - kilid: 135 ad. - menteşe: 702 ıd . - ker· 

piç: 441974 ad.-tu~la: 21600 ad.-kiremit: 251042 ad. 

Erzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 

K. fuulye: 16 
,, ot: 210 t . 

Sabun: 5 t. 

" 4,5 t. 

n 5 t. 
Sıg-ır eti: 68 t. 
Un: 2~4' t. 

t. (temd.) 
,, 
,, 

" 

Şeker: 1700 k. (temd.) 
K. üzüm: 4,5 t. ,. 
Tue rezalti üzüm: 10 t . (temd.) 
Arpa: 24 t. 
Ekmeklik un: 328 t. 
Yulaf: 210 t. 
Saıııan: -458 t. 

" 260 t. 

b) Müzayedeler 

Hurda eşya: 19 kalem 
Yünlu ve pam ultlu kumaş ve kö! •le lc.ırpıntıları: '/600 le 

aç. eka. 

" ,, 
.. 

kapalı z. 
aç. eks. 
pu. 

aç. eks. 

334 -
132 55 
31 30 

135 90 
28000 
2500 

kapah z 8925 
aç. eks. 

,, 

kapalı z. 13600 -

" 

paz . 
aç. eka. 
paz . 
aç. ek•. 
paz . 

" 

paz.. 

31750 

1200 -
1080 -

38714 -

5725 
3250 -

299 95 
le O 08 

25 05 
9 95 
2 35 

10 '.22 
2100 -

187 50 

132 -
670 
165 
1-iB 
165 

1020 -
2381 

43 35 
84 38 
90 -

2902 8t 
990 -
~30 15 
24.ıf -

22 50 
45 60 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Sauısua Şarbayhğı 

" 
" 
" Aak. Fabr. SAK 

Manisa Vilayeti 
Lüleburgaz İsk. Müd. 

Samiun Tüm. SAK 

" 
" .. 
" Amaaya Ask. SAK 

n 
Artvin Ask . SAK 

n 

Ank. Lvz. SAK 
Kırka2'aç Asic. SAK 
Sıvu Tı:g-. ., 
Çorlu Kor n 

Lüleburgaz Tüm.,, 
,, 

Samsun Vil. 
Deniz Lvz. SAK 

16-9-37 
16-9-37 
16-9 37 
16-9-37 
3-11-37 
17-S-37 

25-9-37 

18· 9-37 
2'1-9 37 
17-9 37 
18 9 37 
18-9-37 
29-9-37 
l· l0-37 
20-9-37 
20-9-37 
27 -9-37 
28 9.37 
24.9.:n 

'.20-9 37 
17-9-37 
17-9-37 

16-9-37 
20-9-37 

15 -
15 
15 
15 
15 
10 

10 
10 
10 
11 
9 
9 

10 
10 
10 

15 
15 
16 
14 30 
15 -

14 -
14 -

15 Eylul 1937 

1 ,. 

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 250 lira olan Fatihde 58 inci mektebin ta

miri pazarlığa konulmuştur. Evrakı Encümen kaleminde ~ö
rlllebilir. fatekliler 37 lira 50 kYruşlek ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 17·9-937 cuma rünü uat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

2- istekliler bu ite ait ıtartaame, malzeme li•teai Yesair ev
rakı paraaız ob.rak Ankara, İstanbul ve Ordu Belediyesinden a
la bilirler. 

J- Pazarlık ihaleai 937 yılının biriaciteşrinin 5 inci uh ııünü 
saat 15 le Ordu belediyesi encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat 2271 lira 32 kuruştur. 
5- Şartnamenin 13 cü maddesinde yaulı 3 ay tealim müdde· 

ti dört buçuk aya çıkarılmıştır. 

6- Bu iş hakkın.la fazla tafsilat almak istiyenlerin Ordu be· 
lediyeıine müraccat eylemeleri 

Manisa Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Vilayet nafıası için satın alınacak: karoserisi ile birlikte iki 
tonluk iş kamyonu 2500 lira muhammen kıymet üzerınden 
17.9.937 saat 10 a kadar müddetle açık ekailtmeye konulmuştur. 

Kamyonun evsafı mübeyyin şartname Maniaa nafıa mlldürlil· 
ğünden parasız alınabilir. 

Muvakkat teminat 187 lira 50 kuruştur. 
Taliplerin ihale için tayin edilen gün ve aaatte muvakkat te· 

minata aid makbuzları ile Daimi Encümenine gelmeleri. 

• * • Beherinin fi} ah 
, Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalına Komi•yonundan : 

.._....... ___ 
Yekun 

Üıküdardan Kadıköy İ.>rabim aa-aya gid~n yolun eualı tami· 
ri ile Belediye matbaa binaaının tamiri ve Belediye merkez bi
nuının ü.t katında yapılacak tamirat ve tadil•t münakaaaya 
konmu9tur. Bak : istanbul Belediyesi ilıinlanna · 

• * • 
Fatihdeki 56 ıncı mektep tamir edilecektir. Bak 2 inci sahi-

fecie lat. Belodiyeai ilinına. 
• • • 

Çatalca kazuına bağ'lı Belgrat köy mektt:binin tamiri ile 
Cevri Kalfa ve Anadoluhiaarındaki 34 inci m4ektebleria tamiri. 
Bak : latanbul Belediyeal ilanlarına. 

Si! ==z:=:::_ım 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat veMalzeme 
Mardin Belediyesinden: 

1 İ U, kıı n 1nı te~kil eden ve lltşif bedeli 20689 lira olan 
Mardin kaaabaaı elektrik leaiaatı 11-10·937 paı:arteai iÜnü Hat 
15 te Mardin Belediye Enciımeninde kapalı zarf utıalile ihale ya· 
pılmak üzere 2410 sayılı kanuna tevfikan ekıiltnıiye çıkarılmıştır. 

2 Bu ite girmek i•tiyenler 1552 lira muvakkat teminatla 
kanunun tayin ettiti ve ş trtnamede yazılı vesikaları aynı ıünüa 
ıaat 15 inde Belediye ~ncümen Reisliğine vermeleri lazımdır. 

3 - l.tekliler fenni şartname ve projeleri Mardin Baledıyoıin
de a6recekleri iibi 5 lira mukabilinde •uretlerini alabilirler. 

4- İhale günG Hat 15 ten •onra ıelecek teklifler po•ta 
ıecikmeal dahi olH kabul edilmez. 

• • • 276 kalem elektrik temiaat malzemesi alınacaktır. Bak: D. O. 
yolları il&nlarına. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası,Muşamba, Hah v.s. 
• • • 

GGz:el Sanatlar Akademi•i için 18 dolapla, bir kAtıtlık ve 
Hire. Bak: Glizel Sanatlar Akademisi AEK ilanına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mıi.lzemesi 
• • * 

Şehir tiyatroıu için baabrılacak Türk Tiyatro•u mecmuuı. 
Bak: Iat. Belediyeai il&nlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. -
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Bir metreaine tahmin edilen fiyatı 24 kurut 25 Hntia olan 
8.'> H•tim eninde 120 bin ili 167 bia metre çamaıırlılr. bez ile 1 
taneaine tahmin edilen fiyatı 250 kurut olan 15 bin tane yün fa· 
nila Ye beher kilo•una 945 kurut fiyat tahmin edile• 15 il6 20 
bin kilo yün çorap ipliti kapalı zarfla alınacaktu·. Çamaıırhk be
zin teminab 3037 lira 32 kr. ve tartnameai 205 lr.r. yün fanilanın 
ilk teminatı 2812 lira 50 kr. ve tartname 188 kr. yün çorap ipli· 
j'inin ilk teminatı 367G lira ve şartnıme bedeli 245 kuruttu. Ça
ma91rlık bezin ibaleai 30.9.37 pertembe ginü uat 11 de Ye yün 
fanilanın ihalesi aynı iÜnde Hat 14 de ve yün çorap iplitiniD l· 
bal .. i de ayal ıünde Hat lS tedir. 

Ankara Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden : 
Okulumuz talebelerine yaptırılacak dahili elbi•e için alınacak 

875 lira tutarındakl 1750 metre beze 9.9.937 tarihind• açılan ek•ilt· 
meye talib zuhur etmemeainden 2410 .ayılı arttırma ek•iltme ka
nunu mucibince ihale IO ıün uzatılmıt ve 20.9.937 pazarteıi gü· 
nüne talik edilmi9tir. 

Yüksek Zıraat En•titilıü Rektörlütünden: 
l - Kurumumuzun ihtiyacı olan at•tıda itimleri yazıla altı 

kalem eua kapalı zarf u.ulile ek•iltmeye konulmuttur. 
2- ihale 4-10-937 tarihine raatlıyan pu:arteai ırGnil •aat 15 de 

YilkmeklEnmtitü Rektörlük bin&11 komi•yon odaunda yapılacaktır. 
3- Muhammen bedel 8565 •• muvakkat tenainat 642 liradar. 
4- Teklif mektublarının ihale ıünü uat 13 e kadar makbuz 

mukabilinde komi•yon rei•lij'ine vermeleri ve ihale uatinde ko
miıyonda hazır bulunmaları. 

5- Daha fazla izahat •e paraıız şartname almak İ•tiyenlerin 
ln•titü Daire MGdürlOj'ilne mlracaatlan il&n olonur. 

tutarı 
Cinai Adet kurut Lira 

y oraan çar9afı 1200 380 4560 
Yatak 1200 - 215 2580 
Yastık yüzü 1200 75 900 
Yatak 

"' 225 80 180 
YGıt havlHu 100 60 60 
Bornoz: 50 550 275 

8555 a ..., 

Kereste, tahta ve saire 
Ankara Sıhhat Vekaletinden : 

Orta Anadoluda yapılacak röçmen oleri ihtiyacı için iki bin 
metre mikib kereste utan alınacaktır. 

Bu kereateleria cinsi çam veya köknar olacaktır. 
Bir metre mikib kereateoin Samsun-Sivas hattı üzerind" her 

haaıi bir l•tuyonda teslim edilmek üzere muhammen flatı 40 li· 
radır. 

Bu teahhüdün bedeli 80 bin lira olup muvakkat temin.t mik· 
tuı 6000 liradır. 

lateklller kereate fenni şartnamuini ve idari şartnameyi ve 
ebat liıtesini (Örmek üzere, tatil günlerinden mada her gün iskan 
11mum müdürlüıcü fen heyetiuf', İatanbul u Samsun iskln müdür- ı 
liilderine müracaat edebilirler. 

Pazarlık 30-9-937 pertembe giinü uat 15 de aihhat vekaletinde 1 
toplanacak komiayon~a yapılacaktır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sat.nal:na Komiayon ndan: 
Beher metre miklbına biçilen ederi 935 lira 25 kurut olan 40 

metre milııibı ceviz kal&1 müteahhit nam ve hesabına açık eksilt
meye konmuştur. 

lık teminat paraaı 1185 lira 75 kuruftur. 
İhaleai 2 ikinoi tetrln 937 ulı günü Hat 11 dedir . 
Ek•iltmeye rireceklerin 2490 numaralı kanunun 2. 3 üncü macf· 

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale ıün ve aaatinde 
M.M. V. Hbn alma komi•yoounda hazır bulunmaları. 

Mahrukat Benzin-Makine yaglan v~ 
Artıvin A•kert Satınalma Komi•yonundan : 

Artıvin ve haYaliai lutaaının 937 ve 938 ıeoesi ihtiyacı olan 
25"0 kilo 8'&% yatı ile 1700 kilo tekerinii'l 9.9.937 pazarteai günü 
yapılan eksiltmede talihli Çlkmadıtından eJrailtme OD i'ÜO IODra 
20.9.937 pazarteai rGnll Ha! onda yapılacaktır. Gaza talib olan 
37 lira 50 kurut tekere talib olanların 43 lira .15 kuruş ilk temi· 
natlariyle muayyen gün Ye uatta Artıvin ıatın alma komisyonuna 
müracaatları. 

Milli Müdaafa Vekaleti Satınalma komisy,)nundan 
Bir ton ham kauçuk açık ek•iltmeye konmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 3000 lira olup ilk teminat paruı 225 li

radır. 

ihalesi 1 ikinci tefrİn 937 pazartesi iÜnü aaat 1 l dedir. 
Ek•iltmeye aireceklerin 2490 aayıh kanunun 2, 3 üncü madde· 

lerinde i•tenilen belaelerile birlikte ihale a-ün ve uatıncla M. M. 
V. aatınalma komi•yonunda hazır bulunmaları. 

Devlet Demiryolları İşletme U. İdaresinden: 
Muhammen bedeli 1200 lira olan bin kg. yerli yağlama ıçın 

yGn fitil 30.9.37 pertembe gilnü aaat 15 de Haydarpatada gar 
bin&11 dahilindeki uhnalma komiayoau tarafından açık ek,.iltme 
ile alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin 90 liralık muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettiği veaaikle birlikte ek•iltme gilnü aaatine kadar 
komi•yona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait fartnameler komi•yon tarafından paruız olarak da
tıtılmaktadır. 

Ordu Belediyesinden: 

Bir adet buhar Lokomotifi 

Tahmin edilii n :, !deli 28.000 lira olan bir adet buhar lokomo· 
tifi aakeri fabrikalar umum nfUdürlütü ntın alma komiıyonunca 
3. 1 1 937 çarşamba günü ııaat 15 de kapalı zarf ile ihale edileeelrtir. 
Şartname 1 lira 40 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talib· 
lerin muvakkat teminat olan 2100 lirayı havi teklif mektublarıaı 
mezkur günde saat 14 de kadar komisyona nrmeleri ve kendile· 
rinin de 2490 numarala kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle 
mezkur rün ve 1aatte komiayona milracaatları. 

Erzak, Zahire, Et \'e Sebze: 

Vize Askeri Satınalma Komiıyonundan: 

Pınarhisarın 446 bin kilo ••manı. 
lhaleıi pazarlık auretile Vizede yapılacaktır. 
Samanın tutarı 4014 lira. lık te:ninatı 302 liradır. 
lbaleai 16 eyllll 937 perşembe günü saat 16 dadır. 

Ankara Yüksek Ziraat enatitüaü Rektörlütüaden: 

Kurumumuz tecrube hayvanlarının bir ıenelik yiyecekleri o1•11 

37000 kilo arpa açık eksiltmeye konulmu,tur. 
ihale 29.9 937 tarihine rastlayan çarş.amba rtnü aaat 16 d• 

Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan komi•yon tarafıll" 
dan yapılacaktır. 

Muhammen bedel 1572 lira 50 k11ruşlur. 
Muvakkat teminat 117 lira 94 kuruıtur. 
Fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerio enıt ti 

daire müdürlllgüne müracaatları ilan olunur. 

Çifteler baraaı DirekUSrlüAünden: 

Hara için 100 bin lcilo beyaz arpa 13 eylıil 937 deo itibaren ıf 
ırün müddetle açık ekıiltmeye konulmuftur. 

Ar.-anın muhammen bedeli 4160 lira olup muvakkat te111ill,O 
312 liradır . 

ihale 28 eylıil 937 ulı ırünü saat IO da Eskitehirde vetirol" 
direktörlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 1ayılı kanunun hükümleri daireainde te111i~ 
vermesi müteahhidlik veaikasile birlikte 937 yılı içinde tic:• 
odaaıodan alınmış vuikarı haiz olması lazımdır. 
Şartnameyi görmek isteyenlerin Ankara E.kişehir veteri..,, 

Mahmudiyede hara direktörlükleril?e müracaatlaı ı ilin olunur• ıl 
• •,. Hara için 200 bin kilo yulaf 13 eylul 937 den itibareo 

iÜD middetle kapalı zarf usuluile ek•iltmeye konulmuştur. tJI 
Yulafın tahmin bedeli 8500 lira olup muvakkat teminatı 

lira 50 kuruştur. / 
Eksiltme 28.9.37 salı günü ıaat 15 de Eıki9ehir nteriner 

rektörlüğünde yapılacaktır. .,, 
isteklilerin 2490 .ayılı kanunun büic:ümleri daire•inde te~ 

vermesi müteahhitlik vesikaıile birlikte 937 yılı içinde ti.,, 
odasından alınmış vesikayı teklif mektuplarının içer•ine ko1,ı1 
belli günde uat 14 de kadar eksiltme komiayonana yerdi 'J 
lazımdır. Teklif mektupları posta ile gönderilditi takdird• " 
olacak teahhürler kabul edilmiyecektir. _, 

Teminat olarak para yatıracakların makbuı mukabiliade 
halli mal aandikalarına yatırmaları. tttf,I 
Şartnameyi görmek iatiyenlerin Ankara E•kitehir 'lf• ti 
Mahmudiyede bara direktörlüklerine mGracaatleri ilin 01110 

Erzakın 

İ•mi 

Amasya Askeri Satınalma Komi•yonundan : 

Kilo muvakkat ihale günü Saat Mü .. kua 
Teminatı 

Lira ~ 
Sığır eti 68000 I020 29.9.937 6 Kapalı ,ı 
Un 254000 2381 1.10.837 10 ,, 

1
,'I 

Ordu tehri 911 t•bekeııi teaiuhna muktazi boru ve teferrüa
tının Htın ahnmuı bir ay mGddetle paz:arlığa kalmıştır. 

1- İtin mubamme• bedeli 30284 lira 31 kuru9tu. 

Amaayadaki piyade alayınıa 1enelik ibtiyaeı için •atıo • 
1
;, f 

icabeden er.ıakın cin• miktar nauvakkat teminatlariyle t•bO:ı~ 
delleri ve İhale fÜn Ye Hatları yukarıya yazılmıştır. İıt• "'' 

ihale g (in ve saatinden bir Hat evveline kadar teklif aıelıtll 
ı Amuyada piyade alayı Htın alma komi•yonuna verırıeleri· 

t 
:t 

• 
t 

~ 

t 

}' 

t 
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• 1 K miıyonundın~ 
Artvin Aıkerı Satına mı 0 

• ihtiyacı olan 3 
Artvin ve havaliıi kıtaatının 937 - 938 .. aeu . d talip çık-

bi ıc· - - ı ksiltmeıın e n ılo sabunun 7.9.937 ııunu yapı an e 
937 

cuma günü saat 
IQaciıQ'ından ekıiltmesi 10 gün ıonra 17•9; k tu Taliplerin 
IO • Ol r 2<> uruf r. da yapılacaktır. ilk teminatı 1 ıra 

1 
komisyonuna IQ . ,_ • ıatı:ıa ma uayyen gün ve saatte Artvın &11::.t;Crl 

ınüracaatla - -rı. . . 500 kilo kuru uzum 
•"'• Artivio ve havalisi kıtaatı ilıtiyac.ıbıçı~k~adığıadan 10 gün ı 

9.9.937 de yapılan münaka .. ıına talı ç t · au" nü .. at 
- 2) 9 937 pazar e.11 • 

IQuddetle uzatılmıştır. !\&linakuuı . · 33 ku ruf teminatlariyle 
lO da yapılacaktır . Talihlerin 84 lıra ve 
Art . . müracaatları 

vın ıatın alma kom11yonuna 

ima Komlıyonuadaa : 
Lllelturgu Ttlme~ Sat~na Ek tekli Ek. tarihi aaati 

Cinıi Miktarı M. bedeli 1. temınatı · 
Ton Lira Lira Kr. g 937 15 Kapalı z. 28. ·• 

Arpa aü8 15400 1155 15,30 
n 210 10509 787 50 " n 16 
" 297 14850 1113 75 " " 16,30 

yulaf 145 8337.50 625 
50
50 " 29,Q.937 15 

"'rpa 326 16300 12;2 " 1530 
n ' 

n 244 12200 915 " yrı ihale edilecektir. 

l 
Yukarıda yaıı:ılı arpa v• yulaflar ~tı 8 

t evveline kadar kalııul 
eldif mektupları eksiltme ıaatind_e~ . ır .~laa nmek üzere herıün, 

olu 1 . . f e teraıtını o re l •ur. ıteklalerın ev•• v t t klif mektupları, tem • 
•k "lt b ır aün ye ıat e e •ı meye ittirak için e 1 • Tdmen aatınalma komiı 
natıarı ve kanuni veaikalaril• Lüleburgaz 
Yoııunda bulunmaları . 

ima Komisyonundan: 
Erzincan Tümen Satına. 1. aörilldüjünden yeni-

808 kı·f di en fıat ıa 1 ,. d J bin kilo una te ı e · Tahmin edilen be e 
den lc.apalı zarfla eksiltmeye kon~uştur. Ekıiltme 28 eylül 937 
117160 liradır. ilk teminatı 7108 hradır. "hındaki askeri utın· 
liinü uat 16 da Erz.incaada tilmea karari• . aörmek i.teyenler 
alın L l ldır Şartnameyı • l L 
ı. • aomiayonunda yapı aca. . • k?mİ• ondan alaltilirlu. ıtea-
1.lr adediai SS6 kurut mukabılıad~ d ~a kayıtlı bulundulda· 
•ler ihale ıünfi tecim ve end6ıtrı 0 aıın 
rına dair vesika ibraz edeceklerdir. 

S ınalma Komiıyonuadan: 
Lülcburi'az. Tfimen at k iltmeaiade talip çık· 

T - . . . . 27 ton sadeyağı e ı M umen bırlıklerının " 
1 

t 15 de alınacaktır. u-
lbadıtından pazarlıkla 15 eylıll 93 ~aa tı 2497 lira 50 kuruftur, 
laaınmeu bedeli 33300 lira, İlk temına. ondan alınabilir. 
Şartnamesi 166 kurut mukabilinde komısy 

• • * h k t sütununda Artvin 
1700 k. teker alınacaktır .. B.ak: ma ru a 

A.akeri aatınalma komiıyonu ılanıoa. 
·~~;;;;:..:::::~:;;~~~~~~~~~= I 
b) -- M Ü z ~ :!__~ D E L E R ! 

A k a Or .. an Batmübendislitinden : 
... 1 n akr dahilinde Eldelek ormanından sa 16 ken-
~llı cahamam azası 

tal kuru kas odunu aatııa çıkarılmıtbr. p 

çam en 15 d A k man ltapu-Satıt 27.9.937 pazartesi günü saat e n ara or 
11•ndiıliti biauında açık arttırma ile yapılacaktır. 

Üduaun beher kentalinin muhammen fiati 17 kuruttur. 
Şartname •e mukavelename projeleri Ankara orm•• batmO

hendiı mua•fnlitiaden v• Kısılcabamam orman idaruiaden alınır. 
Muvakkat teminat 106 lira 3 kuruttur. 

~ ..... !!!!ııı----"""""""~~~~~--.... ~~---~----.... ""!!"~--~~"""!",,.... 

Dolap yaptırılacak 
Güzel San' atlar Akadenıisi Arttırma 

ve Eksiltme Komi~yonundan: 
Güıel San'atJar Akaeemiıiadeki Tatbikat BiJroıu için muh

telif •ekilde 18 dolapla bir kağıtlık alınacak ve Bilroaun ':"~v
cut bazı dolaplarına raf, kapak, çıta veya kaplama vazettırıle
C•lc ve bir dolap kapısının vaziyeti detiştirilecektir. Muhammen 
bedeli 1401,20 lira tutan bu it açık ekıiltmeye konulmuttur. Mu· 
;•lck•t teminat mıktara 10,,09 liradır. Şartname her riln Aka· 
blıliden alınabilir. Planlar arzu edenlere gösterebilir. Eksiltme 
t ·9.937 PazartHi günü 18at 16 da Cajalotlundıaki Yüksek mek
r:1•~ Muh11Hbeciliğ'inde yapılacaktır. E.luiltmeye bir :-ı·r~ng~ z 
t brı&caaına Hhip olduldarını ve bu nev i Maranrozluk ıtlerı mu-
~•hbitliti yaptıklaranı Nafıa Vekileti veya Ticaret ve Sanayi 
~•aikl ile iıbat edenler ittirik edebileceklerdir. "617 ! " 970 

I~ Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden 1 
tri'-~'-haın111en Bedeli 38788 21 Lira olan 276 kalem muhtelif Elek-

ıııı; te · ' 5 30 d k 1 larf •••at 1Dalz.emHi 15-1~937 Cama güoa uat 1 , a apa ı 
ı:ı. '1•uliJe Aııkarada idare bioa11ada saba alınacaktır. 
ou i . kk . t ·ı kan fe r•rmek isteyenlerin 2909,12 lirahk muva at temına 1 e 

te1cı':;;"~ tayin ettiği ve1ikalara ve Nafıa müteahhitlik •esika1ı ve 
1lıle1.,.•rıni ayaı fÜn .aat 14,30 a kadar Komiıyoa Reiıliğioe ver· 

~ ı liıuııadar. 
v•rtna 1 l . .ı 

••tı1.._ k ille er 194 kurut• Aakara ve Haydarpafa vezne erın•e 
rGıebit tadır. Nilmuneler Haydarpata Te1ellüm tefHğiade ilrü-

ır. (6155) 966 1-4 

... 
~lıh • • 

üç kate •tnınen bedelleri ve muvakkat teminatları atağıda yazılı 
'-1lılij il: rtıa1zeme 26-1~937 sah günü Hat 15 te kapah zarf 

8u i Ankarada idare binasında 1atın alınacaktır. 
"'•lckat :e ~irtnek istiyenlerin her kalem hiza11nda gösterilen mu• 
teahhitli~ının~tı ile kanunun tayin ettiğ'i vesikaları ve Nafıa mü
Yon teialit~eııkaıı ve tekliflerini aynı i'Ün .aat 14 de kadar komiı
li Ş•rtna •ne •ermeleri li:ıırodır. 

'Ydarpa IQeJer Paraıız. olarak Ankarada Malzeme daireıinden, 
fada Tesellüm ve Sevk tefliğioden dağ'ıtılmaktadır. 

(6001, 949 4-4 
Cinai 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 
Lira Lira 

33318 2498.85 
4986 373.95 

~----
3 

!1.1,d cıvatalar 
- Ilı il V• a; • "Ond l aç vı r- :- .ı 
Ptrçhaı~ia , Gupily•, ltalıır 

2751 206.33 

MÜNAKASA GAZETESi 

Üsküdar Valde bağındaki prevan
toryom müesaeaesinin Kadıköy İbrahim 
ağaya giden yolunun esaslı tamiri 6754,23 

Belediye matbaa binasmrn tamiri 865,24 
" merke.1 ,, iıst ka-

l'mda yapılacak tamirat ve tadHat 1536, 13 

506,57 
68,90 

115,21 

Yukarda ya11lı tamirler ayrı ayrı açık eksiltmeğe ko· 
nulmuş isedc belli ihale gün11nde giren bulunmadığından 
pazarhğa çevrilmiştir. Keşif evrakı ve şartnamesi leva
zım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalannda göa· 
terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber ve 
2490 No.h kanunda yazılı vesikadan baıka bu iş için ala
cakları fen ehliyet vesikasile 2 J.9.937 salı günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (6197) 973 

* • * 
Senelik muhammen kirası 300 lira olan Karaağaç pay 

mahalli içinde 1 numaralı ot deposu teslim tarihinden 
itibaren bir sene müddetle kiraya verilmek üzere açık 
arbrmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün· 
de görülebilir. İstekli olanlar 22 lira 50 kuruşluk ilk te · 
minat mektup veya makbuzu ile 29.9·937 Çarşamba günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 

Çatalca kazasına bağh Uelgrat 
mektebinin tamiri 

k6y 

Cevri kalfa mektebinin tamiri 
Anadolubisarmdu 34 üncü mektebin 

(6195) 971 

Keıif İlk 
bedeli teminatı 

555 27 41 65 
1318 93 98 92 

tamiri 1307 31 92 05 
Yukarda keşif bedelleri yaZllı tamirler aya ayrı açık 

ekıiltmeye kanulmuıtur. Keşif evrakile ~i:rtnameleri Le-
vaznn Müdürlüğünde görülebilir. İst~kliler 249J numaralı 
kanunda yazılı vesikadan başka tufıa Müdürlüğünden 
alacakları Fen ehliyet vesikasile ve hizalarında gösterilen 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 29.9.937 çar
şamba günii saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı· 

dırlar. \İ) (6198) 974 
• • • 

• • • 

Sayfa 3 
• 

temi-

her i'Ün 

saat-

1 -Şartnamesine göre pazarlıkla bir adet Radyo ma

rasthyan cuma Cgünü 
Mubayaat Şubesindeki~ 

kinesi satın alınacaktır. 
2- Pazarhk, 17.lX.937 tarihine 

saat 16 da Kabataşta Levazım ve 
Alııu Komisyanunda yapılacaktır. 

3-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis
yona ge1meleri ilan olunur. (5820) 915 3-3 

• * • 
l- Şartnameleri mucibince ıatm alınacak 3 adet siga-

ra makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye kctnulmuıtur. 

il- Muhammen bedeli 30000 lira, muvakkat teminat 
2250 liradır. 

ili- Eksiltme 12-X-937 tarihine rastlıyan sala günü 
saat 15 te Kabataşta İnhisarlar Levazım ve mübayaat Şu· 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname 150 kuruş mukabilinde her gün yuka
rıda adı geçen Komisyondan alınabilir. 

V- Münakasaya girebilecek makineler" Molens,, "Stan· 
dard" "Müller" Fabrikaları makineleridir • 

VI- Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve % 7,5 
teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme 
günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komis
yon Başkanhğına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

"' • • 
(5534) 869 3-4 

1-Şartnameıine tevfikan 4 ü 62X84 
eb'adında olmak üzere 8 adet lito taıı 

Muhammen İlk te- alınacaktır. 

ve 4 ü de 63X96 
pazarlıkla satın 

bedeli minata il-Pazarlık, 17.IX.937 tarihine raıtlayan cuma gllnii 
Şehir tiyatrosunca çıkarılacak Türk saat 15 de Kabataıda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 

tiyatro mecmuasınm kabana kouu- alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lacak ilin ve reklam 294 22,05 lll-Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu-

Şehir tiyatrosu büfe ve gardrobun ki· beden alınabilir. 
raya verilmesi (yedi aylığı ) 600 45 iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 

Şehir tiyatrosu için bastırılacak Türk yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis· 
tiyatrosu mecmuası (açık eksiltme) 826 61,95 yona gelmeleri ilan olunur. (5737) 905 3- 3 
Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı • • * 

arttırma ve eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri levazım 1 -Şartnamesi mucibince 250000 metre düz beyaz ka· 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösteri'en ~neviçe pazarlıkla sahıı alınacaktır. 
ilk temint makbuz veya mektubile beraber 29·9·937 çar-.1~ 2- Pazarhk, 17.IX 937 tarihine rastlayan cuma guou 
şamba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

(8) (6199) 975 alım Komisyonunda yapılacaktır. 
• • • 

Seherine 2,5 lira kıymet konan Şehir rehberinin pe-
rakende fiatınm 150 kuruş ve Kütüphanelere mahsus top· 
tan fiatmm da 125 kurut• indirildiği ilan olunur. 

(B) (6196) 972 

Nafıa Teknik Okulu 
Müdürlüğünden : 

1- Kapalı zarf uıulile ekıiltmeye konulan iş : İıtanbul Beşik
taf Yıldızda bulunan Teknik okulu tedrisat binasında ,artname
ıine göre yapılacak bedmiyat, çatı ioşuı, betonarme döşemeler, 
ıu ve elektrik teıiut •• teferruatıdır. 

2- Keşif be:leli 47485 lira 43 kuruttur. Ekıiltmeden iki 1aat 
evveline kadar mektebimizden ahnacak irsaliye ile Yük.ek mü
hen tl iı mektebi muha1ebesine yatırılacak olan ilk temınat 7122 
lira 82 kuruştur. 

3- Ekıiltme şartnameıi ve teferruab yükıek mühendis mek· 
tebi muhuebe1ine yatıralacak ol•n 237 kuruş bedel mukabilinde 
alınacak makbuzun ibrazı tartile mektebimizce verilir. 

4- Ekıiltme 20·9-937 tarihine rastlayan Pazarteıi günü saat 
15 de Gümütıuyunda yükıek mühendiı mektebi muha.ebeciliğ'inde 
toplanacak olan ekıiltme komisyonunda yapılacaklar. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ekliltme 1aatinden bir uat 
evveli yükıek mühendiı mektebi muhasebesinde toplanan komiıyon 
batkanlığına makbuz mukabili vermeleri lazımdır; Postada vaki 
olacak gecikmeler kabul edilmez.. 

Eksiltmeye i'irebilmek için Nafıa vekaletinden alınmıt ve en aı 
30,000 lira tutarında betonarme bina intaıttı yaptıtına dair mü
teahhitlik veıikası ve cari ıeae ticaret odası belieleri bulunmak 
lizımdır. (5616) 880 4- 4 

imtiyaz tahihi •• yazı itJ-i 
Direktörü: lama.il Girit 

Baaı!dıfı yer: ARTUN BaıanneTi 
Galata Billir aokMI No. 10 

3-Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir . 

4 - İsteklilerin pazarlık ıçm tayin edilen 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikL adı 
yona gelmeleri ilin olunur. (5790) 

* • * 

gün ve saatte 
geçen komis· 

908 3 - 3 

1- Şartnameleri mucibince 2(.'()() litre ince makine yağı, 
2000 litre kalın makine yağı, 1000 litre gres yağı ve 
3000 litre vakum yağı pazarlıkla satın alınacaktır. 

11- Pazarlık, 24·1X·937 tarihine rasthyan cuma ftinil 
saat l 4 de Kab ataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lJl - Şartnameler parasız olarak her gün ıözü ıeçen 
Şubeden alınabilir. 

lV- İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilin olunur. •(M) (5974) 937 2- 3 

(Dördüncü 1ahifadan devam) 

Beyaıit kitap evinde heli intaatı (İıt. Nafıa Müd.) No 460 
ist. İlr.tilat ve Ticaret okulu ubit ağaç itleri (İıt. Nafıa Mild.) 460 
Beyaz peynir tTophane Lvz) No ~60 

Elektrik tulumbasile otomatik şalter \Biga Şarbay.) No 461 
Kokuu deresi üstünde kirıir köprüıü intaatı (Zonl'uldak inh. 

Müd.) No 462 
• Ataç, ıeobze tohumları dıt. Gümr. Başmüd.) No 462 
• ipekli pamuklu mensucat (lıt. Gilmr. Baımüd.) No 463 
Mazot, •akine yaQ'ı, üstübü ve gazyatı (Çanak. Beled.) No 463 
Gazhane binası aktarması (Çanak. Beled.) No 463 
Maliye Vele. rar•j binaıı ilivai İDfAll (Naha Vele.) No 463 
Yulaf (Tekirdat Veter. Dir.) No 464 
Saman (Vise Aık. SAK) No 464 

• Önlerinde yıldıa itareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamit : "No •• itareti ilanı havi raıetemiıin aayııını ıöıterir 
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1 Modc Prix Caution. Ucu d'adı"udıcation et <lu ---------Objet de l'sdjudication jours Heure 
d'adjudicat eatimatif Proviaoire Cahier des Charıc• 

A) Adjııdications au Rabais 
Construcf on -Reparati n - Trav. Publics Materiel de Construction -CartogrRphie 

Constr. et reforme iı la pince du cimetıere de& Pli cach 14534 - 1091 - Com. Ach. Milıtaıre lzmir 29-9-37 17 -
soldats mart pendant la guerre 

Constr. de 22 a•cheıı • route Borlou-Demirdji 
,, de 3061 m. de chaussee ıı rout e Borlo11-Dc

mirdji 
Rep. au batiment de l'ecole Secondaire a Samsoun 
Conslruction 4'un hôpital de 30 lits 

,, au bitiment Gouverncmental · Indji-sou 
,, de chaussee s route Boghazliyan Faldi 

Conıtr. mur de surveil'ance rue Kizina Direk. 
Rep. de la roule Valıd~ agh (Uskudar) iı lbrahiııı· 

agh (l\adikeuy) (aj.) 
Rep. de l'imprimerie Municipale 

" et modifıcation a l'etage superieure de l'hôtel 
de viile 

Rep. de l'ecole de Belgratk~uy (dep. de Tchatal
dia ), 

Rep de l'ecole Dievrilcalfa 
,, de la 34me ecole a A. Hissar 
., de la 56me ecole a Fatih 

Constr. d'un d epôt iı l'usine de Pachabahtche (aj.) 
(cah. eh. P. 126). 

Constr. maisons pour immigres a Elaziz : 74 sim· 
ples (aj.). 

Constr. maisons pour immigres a Sivridje: 11 dou 
blea et 1 aimple (aj.). 

Conslr. -i'un hangar 8 Eskiclıehir (cah eh. P. 828) 
,, ,, atelier a lzmir (cah . eh L. 13,60). 
,, ,, pavillon a Tcherkeskeuy 
,, d e trois hangars a l'ecole Agricolc lst. 

Rep. au batıment ele PTT. a Tophane (aj ). 
Constr. rez: de chauss · e au bcıtıment d11 Konak 

Gouvernemental 

,, 
,, 

Publique 
Pli cacb 
Publique 

" ,, 
Gre a gre 

,, 
" 
,, 

n 

,, 
,, 

" 
Pli cach 

" 

" 
" ,, 

Publique 
,, 

Pli cach 

9921 24 
8761 63 

676 -
3739'i -

4152 67 
9726 99 

250 50 
6754 23 

865 28 
15J6 13 

555 27 

1318 93 
1307 31 

250 
25094 10 

38568 80 

12072 99 

155593 42 
272000 -

30424 64 

1842 51 
15000 -

Rep. au batiment de l'ecole Secondaire de Sinop Publique 1421 57 

A•eublement pour Habitation et Bureaux- Tapiuerie ete. 

Armoires: 7 p .- Pupitres: 1J p.- Etarcreı: 3 p.• 
Caisses : 4 p.- Armoircs pr. do11iers : 9 p. 

Liıs en fer : 5 lota 
Art'icles d'ameublement : 5 lots 
Armoircs : 18 p. ete. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois : 280 tonnes 

" : 440 " 
,, : 180 ,, 
" : 750 ,, 
,, : <UO ,, 

,, : 240 " 
" : 300 ,, 
" : 300 ,, 
" : 200 ,, 

Petrole : 2,5 t. (aj.). 
Mazoute : 45 t. Huile pour machine: 2,5 t .- Yal· 

valine : 200 kilos- Graisse : 200 k.- Benzine : 
10 bidons - Petrole : 5 bidons 

Benzine : 270 bidona 
Semi coke : 227 t. 
Benzine : 4 t.- Motorine : 5,5 t. (ıj.). 

T renıport- Charırement 

Transport de post~ (•i ·>· 

Dive.rı 

Dechnrg ment 

Locomotive a vapeur : 1 P· Ccah. eh. P. 140). 
Camion avec carrosserie (de 2 tonnes : 1 P· 
Ch~ux: 18150 k .- Clous : 2885 k.- Couleur : 2164 

k.- Vitre: 212+22 m.- Clous pour vitre: 64 p.
Cadenas : 135 p.- Briques ; 21600 p.· Tuileı : 
251042 p. ete. 

Articles pour lits : 7 lots 
Divers articles pour l'hôpital d'accouchement et 

creche: 11 lots 
Neceısaire pour table : 7 lots 
Uatenailes de cuiaine 

Provisions 

Sucre : 1700 k. (aj.) 
Raisins sccs : 4,5 t. (aj.). 

" : 10 t. (taj.). 

B) Adjudications a la surench~!e 
Articles hors d'uurc : 19 lotı 

Publique 

,, 
,, 

" 

Publiquc 
,, 
,., 

Pli cach 
Publique 

" ,, 
,, 
" 

Publique 

" 

657 -

263 ·-
118 -

1401 20 

2000 -
4500 
1800 -
7500 
4100 -
2"400 
3000 -
3000 
2000 -

'4363 25 

897 75 
Pli cach. la t. 28 
Pubhque 

Pli cach 
Publique 
Gr' a rrc 

Publique 
,. 

n 

" 

Gre iı. rrc 

28000 -
2,00 -

33'4 -
132 55 

31 30 
135 90 

1200 -

299 95 

744 
1657 13 

50 76 
1200 -
312 
729 52 

18 79 
506 57 

,1 90 
115 21 

41 65 

98 92 
92 01 
37 50 

1883 -

9529 67 
14630 
2282 -
800 -
l'.;9 -

1125 

107 

28 04 

19 73 
8 85 

105 09 

210 
337 50 
135 -
562 50 
307 50 
180 
225 
225 -
150 -
37 5e 

327 50 

67 34 
476 70 

96 94 

2100 -
187 50 

• 

25 05 
9 95 

2 35 
10 22 

'43 35 
8'4 38 

90 -

22 50 

Vılayet Manissa 

" 

23-9-37 
23-9-37 

10 30 
11 

Dir . Travaux Publıcs Sauıaoun 25-9-37 10 
n ,, ,, Mard ne Un mois a ~ artir du 27·8-37 

" " " 28-9-37 14 -
Vilayet Yoıgat 16-9·37 14 
Dir. Priacipale Monopoles lzmir 

{ 
Com. Perm. Municipalite l~anbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

idem 

" 

" 

22-9 37 
21-9·37 

21·9-37 
21-9-37 

29-9-37 

15 
ıt 

14 -
14 

1'4 -

,, 29-9-37 14 
,, 29-9-37 B 
,, 1i -9-37 14 

Cem. Acrlıı. Econom Monopoleı K.taclıe 30-9-37 14 

Dir. i.tablissement lmmigres Elaziı 

,, 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank 
,, 

Com. Ach. Comm. lııt. Findik"i 
Dir. Baaque Arrioole latanbul 
Dır. PTT. lstanbul 
Dir. Travavx Publıcı Van 

,, Sinop 

Vilayet Samsoun 

Municipalitc Samsoun 
,, 

{ 
Com. Ench. Akademie Beaux-Arts 
Compt. lfooles Sup. Diaghaloıhlo ı 

Com. Ach. Diviıion Lulebourraz 

n 

" 
" ,, 
" 
" 
" 
" Com. Ach. Milit. Artvin 

Municipalite Izmir 

29-9-37 

29-9-37 

2·10 37 
1-10-37 
8-10·37 
22-9·37 
20-9-37 
27-9-37 

:..2-9-37 

16-9-37 

16 9.37 
16-9-37 
27 9-37 

3ıl 9-37 

30-9 37 
30-9-37 
30 9-37 
1·10-37 
1-10 37 
1-10 37 
1·10-37 
28·9-37 
20-9-~7 

18-9-37 

Dir. Ecoaomat Min. de l'lnterieur 1-10-37 
Com. Acb. Ec. Secondaire Balikesir 29-9-37 

,. ,, ,, Agricole lstanbul 23 9-37 

Chef de PTT. Lulebourraz 17-9-37 

Cea. Ac*. D. G. Fab. MılitairH Ank. 3-11-37 
Vilayet Maaissa 17-9-37 
Dir. Etablisa. lmmirreı Lulebourgu 25.9.37 

Municipalite Saaısoun 

" 

" 
" 

Com. Ach. Milit. Artvin 

" Com. Aoh. Dir. lntend.Ankara 

16-9-37 
16-9-37 

16-9·37 
16-9·37 

20-9-~'7 

20-9-37 
27-9-37 

15 

15 -

11 
11 
16 
16 
H 
16 

16 

15 
15 
16 

14 -
14 30 
15 -
15 -
14 -
14 30 
14 30 
1~ 30 
14 30 
10 -
16 -

t5 30 
15 -
14 30 

15 

15 -
10 -

15 
15 

15 ıs 
15 -

10 -
ıo -

Vilayet Sa•ıou• 16-9-37 14 - 1 

15 Septembre 1937 

ADMINISTRA"t aUl't 

Yogbourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adreue Telegrapbique: 
latanbul - M0NAKASA 

MEMENTO OES ADJUOICATIONI 

Jeudi 16 9- i937 

Ciblea electriques et t elephoniques (Ch. Fer Etat) •'! 434 
Orge (Brigade Edirne) _.,! 442 

,, et foin (Div. Isparta) ,:\; 443 
Farine de 'l:lİnoterie (Com. Ach. Milit. Beytuohebbab) lt! 4'43 
Constr. 6 pavillons (Brigade Sivas) 447 

.~ 

Viande de boeuf et farine (Com. Ach . Milit. Guireson) No 4.f7 
,, (Com Aclı Mılit. Tchanaklcale) .,~ 447 

S:ıvon ııoir (Dir. Agric lzmir) .\~ 447 
Constr. u~pôt pour charbon (Dır. Gen. Monopolea) .\! 448 
T oile (Dır. G ıı. Monopoles) .\; 448 
Foin et paille (Couı . Ach. Mılıt Polatti) .\; 451 
Paille (Com. Ach. Mılit. lzmir) .~! 450 
Constr. maisons pour imınisrres (Dir. Etablis. lmmir.) No 449 
Fil blan~ et m1ı ron (Gend. Gu!dıkpacha) No 451 ~ 
Manequıns (Ecoles des Arts de Jcunes Fille a Beyoghlou) No 
Ustensıles de cuic,ine (Vil. Maniaaa) No 452 
Farine (Com. Ach. Milıt. Safrnnbolou) J\! 452 
Reurre frai.!' ~oın. Ach. Mil. Snikamiche) No 452 
Lits et o~eiller1 de laine, pantalons, chemiae, toile ete. (Vil 

sa) No 452 
Impresaiou de livre (lmprimerie de l'Etat) No 452 
Ajuıtement et nivellement s route Akısar-Kirkaiatch (Vll. 

No 452 

Rcp. du pont menderese (Vil. Aydin) No '453 
Haricots sectı (Div. Lulcbourgaz) No '453 
Semi·coke (Vil. Ank.) No 453 
Macaronis et Jıaricots ıccs (Com. Ach. Mil. Tdıanakkale) ,., 
Rep. de chaussee s route Bera-ama-Soma (Yıl. lzmir) No _.S4 
Beurre frais et fromage blanc (Gend. Ankara) 
• Tabacs (Mınop. Izınir) No '457 il• 

~ !!!_en 
• Barque et rames (Dir. Survei._ Douan. Tchanakkale) No 4 
Doublure et toile pour tailleur lnt. Tophane) No 460 
C (~, onaır. vespasienne İl la maison de lecture de Beyazit v• 

Pub. lat.) No 460 
Travaux de ınenuiserie .iı. l'ecole de commerce lst. (Dir. 1r•' 

lst. No 460 Ô 
Fromaıe blanc (lnt. Tophane) No 460 • '6 ğret 
Pompe electriqu• avec chaltcr automatiqu• tMun. Biıa) ~"f! ~ 
Conetr. pont en maçoımerie (Oir . Monop. Zonrouldak) .\~ ,,,ı 
• Semencea de fleurs, fruitı el leıuıneı (Dir. Ventea Do".~ 
• TiHua de- coton et soic (Oir. Vente-s Douanea lst.) N• 40"' 

P~trole , ctoupe, huile pour macbine et mazoute (Mun. Tch 
No 463 

Rcp. au dipôt de petrole (Mun. Tcbanakkale) No '463 
Conatr. annen au garare du Ministere cfe1 Financta (Mi•· 

Publica) No 463 
Foin (Dir. Veterinaire Tekirdaıh) .~~ 464 
P11ille (Com. Ach. Mılit. Vize) .:\'! 464 

. 
MUHTIRA 

-·-
Pertımbe 16-9-937 

Elektrik ve Te'efon kabloları, Bakır ı.ole tel, v.ı. (D.D·Y 
Arpa (Edirne tutayı) No 442 
Arpa Ye yulaf (lıparta Tüm•nİ) No 443 
Fabrika unu (Beytu,ebbab Ask. SAK) No 447 / 
Sıvaa ~arnizonunda yaptıralacak C. pavy\>n in,aatı (5' 

ayı) No 447 
Satır eti ve un (Giresun ASK) No 447 
Sığır eti (Çaaakkale Müat. Mvk.) No 447 
Arap sabunu (İzmir Ziraat Müd.) No 447 
Kömür yatma yeri inş. (inhisarlar U. M6d .) No 448 
Amerikan bezi (İnhiurlar U. Müd.) No 448 1 
Kuru ot yulaf ve aamH (Polatlı Alay SAK) No 45 
Saman dzmir Müat. Mvk. SAK) No 450 
Göçmen evleri in,aatı (Oiyari.ekir lakin MOd.) No ~ 
Beyaz ve haki makara ipliti dıt. Jand. SAK) No '6 
Manıken (Beyotlu Akı. Kız S. ok.) No 451 . ) ti 
Tabak, kiae, f'ncao v.ı. mutfak levazımı (ManiH "il· 
Un (Safranbolu Aak. SAK) No 452 
Sade yağı ( Sarıkamı' Aak. SAK) No 4S2 ,.IJ, 

YOn yatak kılıfı ile birlikte ve yOa yaatık, ıion, ,a.....-
(ManİH Vil. No 452 

Kitap ba•tırılmaaı (Devlet Baaımevi) No 452 . ( 
Akhiaar-Kırkaj'aç yolunun arasında toprak teniye•• 

yeti) No 453 
Mendres ahtap köprüsü in,aaa (Aydın Vil.) No 45"1 

Kuru fasulye (Lüleburgaz Tümen) No 453 

Sömikok kömürü (Ank. Valiliği) No 453 46!..J 
Makarna ve kuru fasulye (Çanakkale MO.t. M•k.) .r' 
Berrama-Soma yolunun arasındaki köprülerin oo ·" 

Vil.) No 454 • y 
Sade yağ vr B. peynir (jand. Gen. Komutanhtı) rl 
• Tütün (İzmir İnh. Batmüd.) No 457 
• Sandal ve kirek (Çanakkale Miih. Müd.) No 451 
Astar ve tela (Tophane Lvz.) No 480 

(Devamı üçüncll Hhlfada) 


