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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
6 

12 " 

Kuruş 

450 
850 

1500 
Ecnebi memleketler için 

12 a ylı~ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
. kb•J değildir. yan tedıyat ma u 

PERŞEMBE 

G T si 

16 Eyhil 1931 

fDAREHAN i 
Y oğurtcu han, l ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR! 
İdarehanemizde görüşülur 

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

Posta kutusu N. 1261 
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Cl) Münakasaıar 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harit~ 
ııtihte 19 
t cu mekt. tamiri 

paz. 339 84 
117 17 
249 59 

ıınbu[ 55 . 
eb· cı n n 

ın Paşa 
rıt " " k r dyaya ba~lı Akseki Alanya, Serik, Kor ute '• 
Manav(}'at K t..:' · ·1c~ • Elmalı kazalarında 420-18 6 , aş, • ını , 

O hektarlık halihazır haritasının yapılması l 
ay Bel d' · · . ı· ·ı kt olan fırın, ote e ıyesınce ınşa •t ırı me e 
;e lokanta alt kısmında yapılan beton ve duvar 
1

"Şası dahil oldu~u halde 203831 m3 kargir duvar 
tu~ı 

a a Ve beton inşaatı k. 
~ Behdiyesi elektrik tesisatının su kanah .e; 1 

alı sıvalı 700 m2 iç yüzlerinin sökillüp yenı en 
11 "•nınası 
fyon G 1. .. d b ta.ş çıkarılma az ıgol yolunun arasın a am 
"e nakliyatı (temd.) 
1!ıp .. 

•Yan kasabası hıılihazır haritası tan2:ımı 
~aPkir kasabası müstakbel planı ve haritası yaptır. 
oçlllerı evleri inşaatı: 3 ad. 

" 
k:palı ı. belet. 15 -

aç. eks. 

,, ~ 680 -

" 
3129 36 

kapalı z. 2230 -

aç. eks. 1045 03 

[4,.l .,.. · · • alat, Hastane Lev. 
l' ar, 1'.linik ve Ispençıyarı 

aseki ha,t. için 300 k. lızol ve 208 k sabunlu krezil 
zayı tıbbiye: 148 kalem . 
~Elbise, Kundura, Çamaşır V· s. 

inder 921 d lb· ve Yastık kılıfı: 2 a · 
ıaelik kunıaş 206 m. 

atb•a itleri-K ırtasiye-YaZthan e Levazımı 

retQlcıı sicilleri için 250 tane kıtb 
pl~ııı: 150000 l\d. - afiş: 10000 ad. bastırılması 
kliyat· Boşaltma - Yükletme Y. s. 

paz. 360 -
kapalı z. 10275 -

kapalı z. 
,, 

paz. 
aç. eks. 

6513 83 
m. 1 70 

98 -

1
•tya·Arapkir·Ktmaliye arasında posta nakliyatı aç. eks. 
lıı.tya-istasyon arasında posta nakliyatı ,, 

3540 -
1920 
3()00 -" ·Arapkir n " n " 

~day nakliyatı 
0

bilya, ve ve büro eşyası, Muşamba-H~!!_ ~ 
ll'ıe~ nıasaaı, talebe iııkemlcsi v.s. 

'brllkat, Benzin, Makine yağları v, •· 
hat · 
~ k···~lerı mütl. için 3 ton mazot 

01lıiirü: 40 t. 

llyit .. ,, tuvenan, mangal kömürü ve odun (temd) 
" ltonıürü: 70 t. 
,, ,, 35 t. 

,, 129 t. 

tef~rik 
dır d" 
L ırc21 2 ııtelif ,,. : 50 ad. 
~llPily._ •da, rakor, manşon, civata

1 
perçin çivisi, 

ko"aa "·1
·: 45 kdem 

•, Ilı d" il.zi nı er ıven, çuval v .s. 
thNiiıı.ıı. teferruat: 11 ad .. kalbur: 22 ad. 
0 bıı.n:~rıe evi b•hçeainc giden yola çakıl ıerilmesi 

~Otı L lJt 
• 

0•tıd · 
•t ~inci .• aır(şart. 16' kr .) 

tı. 5 .ı ••• 
t•k l 

, ahire Et S 
ııı,~: , ' , ebze v. s. 
e 8..68 t 

YııQ-: 5 · 
Yu11 eti• ,5 8 t. 
ir · 6.g t 

,, 5 . 
ııç: 6 ,5.8 t. 
f ,s.a 

a: 325 t. 
5 t. 
35 t 

lJ2 t. 
ııo 7 t. (şart. üçü .. 

fa.8 1 • • •çın 160 kr .) 
u Ye: ~o 

~r: 15 t. 
•. 3 t. 
• <t.5 t 
Ot: 519· (leırıd.) 

t. 

kapalı :ı . 

paz. 
aç. eks. 
lcapalı z. 
aç. ekı. 

,, 
n 

paı. 

a~. eks. 

pu. 
,, 
,. 

kapalı z. 

n 
aç. eks . 

kapala z. 
,, 

aç. eks. 

" 
" kapah ~. 

" 
" 
n 

ai. eks. 

n 

7423 57 

255 -
760 -

700 -
350 -
1290 -

375 -
847 95 

91 25 
151 80 

32 -
33261 83 
63175 42 

1230 -

k. o 10 
" 1 10 
" o '40 
" o 30 
n O 30 

19500 
32100 -

7590 -
k. o 13,70 

1725 -
kapalı z. 11677 50 

50 fJ7 
17 57 
37 44 

540 -

235 -

168 -

54 -
770 62 

489 
26 26 

14 70 

265 50 
144 -
225 ·-

556 76 

38 25 
57 -

53 
27 -
9'l -

28 -
63 60 

13 69 
22 77 
4 80 

2494 61 
440& 77 

93 -

666 -
577 50 
240 -
180 -
180 -

1462 50 
2407 50 

579 25 
1442 -
225 -
158 -
129 38 
876 -

------------ - -----
Müracaat yeri 

lstanbul Belediyesi 
,, 
" 

Gün 

17-9-37 
17-9-37 
17·9-37 

Antalya Har. Plin Biri. B. 21-10-37 

Çay Beled. 29-9-37 

,, 29-9-37 

Afyon ilbay. 17-9-37 

Acıpayan Yc.şiluva Şarbay. 18-9-37 
Arapkir Beled 23·9 37 
Afyon ilbay. 23· 9-37 

fatanhul Belediyesi 
lst. Vakf. Başmüd . 

17-9-37 
1-10-37 

Gümr. Muh. li. K lat. SAK-4-10-37 
latan bul Belediyesi 30-9-37 

.letan bul Belediyesi 
THK SAK 

Malatya PTT Mud. 
,, 
n 

TC Sandıklı Zir. fünkası 

lstan bul Belediyesi 

İstanbul Belediyesi 
Üsküdar Kız Enst. Oir. 

1st. Lis. SAK 
Bornova Ask. SAK 

n 

n 

17-9-37 
20 9<i7 

25-9-37 
25-9-37 
25-9-37 
9-10-37 

"30·9·37 

17-9·37 
4-10-37 
27-9-37 
30-9-37 
30-9-37 
30-9-37 

Tophane Lv:ı:. SAK 20-9-37 
D.D. yol. 9 cu işit. Sirkeci 4-10-37 

latanbul Belediyeıi 

" 
" 

17-9-37 

17.9.37 
17-9-37 

a. O. yolları Ank., H. paşa 3-11·37 

" 
3-11-37 

Gümr. Muh. G. K. fst. SAK 2-li-37 

Balıkesir Orta Okul. SAK 

" 
" 

" Edremit Tüm. SAK 

" ,, 
İsparta Tüm. SAK 
Çorlu Kor ,, 

,, 
Tahlisiye U. Müd. 
Lüleburgaz Tüm. SAK 

29-9-37 
29-9-37 
29·9-37 
29.9.37 
29 .9.37 

8-10-37 
8-10·37 
8-10-37 
1-10-37 
28-9-37 
28-9-37 
22-9·37 
27-9-37 

Saat 

11 -
14 -
14 
15 -

15 

15 

14 -

11 -

17 -

14 
ıs 

15 -
14 -

14 
15 

11 
10 
10 -

15 -

14 -
16 -
14 30 
10 -
10 30 
11 -

15 30 
15 30 

14 

14 
14 
15 30 
15 30 
11 -

1!5 -
15 -
15 -
15 - · 
l5 -
11 30 
11 30 
11 30 
9 30 

16 -
16 -
15 -
15 -

a) M NAKASALAR 
inşaat· Tamirat-Naha işleri ve Malzemesi- Harita 

Antalya Harita PJan Birliği Baı kanlığından: 

Antalyaya bağlı Akseki, Alanya, Serik, Korkuteli, 
Manavgat, Kaş, Finike, Elmalı kazalaraoda 420-480 
hektarlık hahhazır haritalarınıa yaphrılması işi Belediye· 

1 ler İmar Heyeti fenniyesine tanzim olunan şartname da-

l 
iresinde eksiltmeye çikarılmıştar. 

Yapılacak haritaların muhammen bedeli meskun ara
veya düz arazinin 

1 

zinin hektarı yirmC ağaçlık, taşlık 
hektarı 15 liradır. 

Münakaaa kapalı znrf usulile 2490 sayılı kanun mu
cibince icra olunacaktır. 

Muvakkat teminat akçesi 540 liradır. 
Münakasa müddeti 45 gün olup ihale 21-10-937 tari· 

hine musadif perşembe glinU saat 15 de Antalya Bele· 
diye dairesinde Harita Birliği Riyasetine makbuz muka
bili tevdi olunacaktır. 

Posta ile gönderilen teklif mektupları iadeli taahüdlü 
olmasr lazımdır. 

Şartname parasız olarak Antalya Belediye dairesiudon 
alinabİiir. • 

Arapkir Belediye Reiılii'inden: 

Kasabanın müstakbel planı ve haritası yapılacaktır . 
Bu işi yapmak isteyenler tekliflerini 23.9.937 gününe ka· 
dar Arapkir belediyesine bildirmeleri ilin olunur. 

İ.tanbul Komutanlığı Sabnalma Komiıyonundan : 

Çerkeıköyünde gölterilecek mahalde bir paı.-yoa kapalı zarfla 
ihalesi 8-1 iaciteşrin 937 cuma ıOnQ aaat 16 da yapılacaktır. Mu· 
hammen ketif bedeli 30424 lira 64 kuruftur. Şartnameıi herıün 
ötleden evvel Komiıyonda görülebilir. lıteklilerin 2282 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektupları ile 2490 1ayılı kanunun 2 vo 3 üncü 
maddelerinde ya:ıılı vesikaları ile beraber ihale ıaatiaden en aı 
bir ıaat evveline kadar teklif mektuplarını fındıklıda Komutanlık 
Satınalma Komisyonuna Yermeleri. 

lıtanbul P. T. T. Vilayet MiııılQrlOj-üadea 

I0.9.937 tarihinde ihaleai icra edilmek Gr;ere açık ekailtmiye 
kooulnn.ıt olan Tophane P. T. T. Merkez binası tamirat ve tadilitı 
i'in k:omiıyona muayyen saate kadar talib müracaat cıtmedltinden 
ekıiltme 20.9.937 par.arte.i gilaO saat 14 te icra edilmek kaydile 
10 gün uzatılmıftır. Ke,ıf bedeli 1842 lira 51 kuruş, muvakkat 
teminatı 139 liradır. Talihlerin mukanle, eksiltme, Bayındırlık 
işleri umumi, huıuıi ve fenni fattnemeleri, proje, keşif huliııuile 
buaa ilitik diker evrakı görmek ve nıuvakkat teminatlarını yatır· 
mak Gzere çalışma a-iinleriade idari kalemine Yo ekıiltrne giln Ye 

1aatlnden bir hafta evval İıtanbul Nafıa MildGrlütüne milracaatle 
en aıı bin liralık bu ite benzer it yaptıklarına dair alacakları 
feıınl ehliyet n Ticaret Od&1ı ve , lkuile birlikte Komiıyona mü· 
racaatlan. 

T. C. Ziraat Bankaıı İltanbul Şubesindea : 
İkiıi H•lkah Ziraat Mektebi araxlıi dahilinde ve biri Yetllkö1 

Tobunı lılıth istaayonunda olmak üzere beheri 52,5 x 7,5 eb' aclında 
a, a~ed ahtab hanrar 1•ptırılacaktar. Çatıları kiremidle ve cap• 
helerı obıklu ıaçla kapanacak, direklerin temelleri beton olacakbr. 
Muvakkat teminat akçe1i maktuan 800 lira kat'i teminat akçe1i 
ihale bedelinin y6zde 15 ldir. Talihlerin bu gibi işleri yaptıklarıaa 
dair ve1aik ibraı etmeleri lll:ımdır. 

Şartname Ye projeleri rörmek ye iti almak fıtiyenlerin teklif 
aaektubluını Yermek ve muvakkat teminat akçelerini yatırmak 
üıere nllaayet 22 eylül 937 çartamba günü Hat 16 ya kadar Ziraat 
Banka11 Müdilrlyetine mGracaat etmeleri ilin olunur. 

Milli Mldafaa V elıı:ilcti Sabnalma Komiıyonuııdaa: 
Eıkişehird~ yapılacak bir çift haagar kapalı zarfla ekıiltmeye 

konulmuıtur. IbalHi 2-l0-937 cumarteai günil aaat 11 de Aoka
rada M. M. V. aatınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 
9529 lira 67 kuru9tur. Şartname ve keıif ve projeler 828 kuruş 
mukabilinde M. M. V aatınalma komiıyonundan alanır. Keıif be
deli 165593 lira 4'.! kuruıt&ır. 

• • • İzmirde Gıııiemirde yaptırılacak atalye inıaata kapah 
urfla ekıiltmeye konulmuıtur. Keıif bedeli 272 bin liradır. lha
leıi 1 1 O 937 cuma ırüaü saat 11 de M. M. V. Htınalma komİ•· 
yonunda yapılacak.hr. Şartname keıif •• projeler 1360 kuru,a 
Ankara M. M. V. Satınalma komiıyonuadan ahnır. hk teminat 
14630 liradU". 



Acıpayam Y cşilyuva Şarbaylığmdan : 
70 hektar meskun 25 liradan 32 hektar gayri meskun 

15 liradan olmak üzere 102 hektardan ibaret olan kasa
bamııın planı kapalı zarf usulile eksiltmeğe konulmuştur. 

Keşif bedeli 2230 lira olup muvakkat teminat akçesi 
olarak önceden 168 lira yatırlmal rı lazımdır. 

Bu hususta fazla malumat isteyen ş rtn•mesint!e ya
zılı hus sta görmek istiyenler ve Denizli bayın

dırlık dairesine müracaat ederler parasız olarak görebi
lirler. 2490 sayılı kanunun hüküml ri dahilinde yapılacak 
olan işbu eksiltmeye iştir k edecek olan isteklilerin ihale 
tarihi olan l 8.9.937 cumartesi günü saat 11 den ev Yel 
l'ray encümenine müracaatları ilan olunur. 

Çay Belediye Reisliğinden : 
Çay belediyesince inşa ettirilmekte olan furun, otel 

ve lokantanın alt kısmında yapılan beton ve <livar ın~ası 
dahil olduğu h alde 203 831 metre mıkabı kargir divc:r 
ve tuğla ve btton inşaatının her hususat malzeme mas 
rafla rı müteahide aid olmak üzere baki kalan inşaatın 
yapılması 9.9.937 t..ırihinden 29.9.9J7 tarihine kadar on 
beş giin m;.ddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Talip ve 
isteklilerin yüzde 7.5 teminat akçclerile birlikte ihaleyi 
mezkür çarşamba günü saat 15 te Bele<liye Encümenin
de hazır bulur.maları mukavele ve ş raiti anlamak iste
yenlerin Belediye kalemine müracaatları ilan olunur. 

* • • Çay belediyesi elektrjk tesi atının su kanalı eıki 
hali sıvalı 700 metre murabbaı iç yüzlerinin sökülüp yeni
den sıvanması 1680 lira bedeli keşifli sıvanmasının her hu
susat masr&fı müteahide ait olmak üzere 9.9.937 tarihinden 
29.9.937 tarihine kadar l 5 gün müddetle açık arttırmaya 
çıkanlmışhr. Talip ve isteklilerin yüzde 7,5 teminat akçe· 

lerıle birlikte ıhaleyi mezkur çarşamba günü saat 15 de 
belediye encümeninde h zır bulunmaları, mukavele ve şe
raiti anlamak istiyenler=n belediye kalemine müracaatları 
ilan olun ur. 

• • * 
Fatih 19 cu, İstanbul 65 ci ve Selim paşa mekteblerinin tamiri 

münakuaya konulmuttur. Bak: 2 ci sahifedeki lst. Bel diyesi illn· 
larına. • 

il çlar, Klinik ve i~pençiyari alat: 
~ 

(t • 

Hueki haslaneıi için 300 k. lizol ile 200 k. sabunlu krezil alı· 
nacaktır. Bak: 2 ci sahifede İst. Belediye1i ilanlarına. 

Elı-:ktrik, Havagazı, !(alorikr f esisat veMalzeme 
-~ .~~ ~ 

Knrs Vilayetinden : 
Sarıb.amış kuabasmda yapıl..ıcnk 80ı)ll.7l lira bedeli keıifli 

İğdir kuabasında yapılaca'< 8~512.63 lira bedeli keşifli m~cmuao 
16704.34 lirahk elektrik tesisatı işi kapalı zarf usulile ekıiltmiye 
konulmuştur. 

Bu teıisatın heyeti umuıniyesine teklif yapılabilditi İ~dir, 
Sarlkamış kasRbaları le1isatları için de ayrı ayrı vlki olacak 
teklifler de kabul edilecektir. 

Ekıiltme 13. I0.937 tarihine müsadif Çarşamba ırünü uat 15 te 
Kara Vilayeti Daimi Encümenince yapılacaktır. 

Muvakkat teminat umum tesi1at için 9486 li,adır. 
Bu münakasanın istinat ettiği plan, ke4if, fenni şartname, 

münaka111 şartnamesi, bayındırlık itleri ırenel tartname.i Ye bu
ıuat tartnam~ 824 kr. bedel mukabilinde Kar1 nafta aü~lrUltü 
tarafından verilecektir. 

Para tediyHi ıartları, huudi şartnamede yuılmıthr. 
l.tekli olanların kununa gare hazırlayacakları teklif mektuh· 

larile birlikte Hususi idare namına yahrılmıt teminat makbuz: ve
ya mektublarını ticaret oduı kayid varakası, eıı aşağa 80 bin li
ralık elektrik teıisah yaptıklarına dair nafıa vekaletinden almıt 
olduğu eh\"yet vesika mı bir zarfa koyarak mühürlü olarak yu
karıda yazılı müddetten bir .ant evveline kadar komiayon reiı

litine makbuz oıukabilinde vermeleri veya posta ile rönderme
leri ilin olwnur. 

Matbaa işleri, l(ırtasiye, Yazıhane M~lzemesi 

T. H. K. Satın:ılma Komisyonundan: 
938 yılbaşı piyango biletleri için 150 bin el pl4nı ve 

10 bin afiş bastırılacak ve 20.9.937 pazartesi saat 15 te 
açık ekıiltme ile münakasası yapılacaktır. İstekli olanlar 
Piyango direktörlüğü mmhasebesinde şartnamesini göre
bilirler. 

• * • Maarif müdürlüğü öğretmen sicilleri için 250 tane kab. Bak : 
2 ci uhifede İııt. Belediyui ilinlanna. 

,'flensucat-Elbise-l undura-Çamasır v.s. 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 

Satınalma Komisyonundan : 
2921 hme minder ve yastık kılıfımn 4.10 937 pazarte· 

sı günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tasınlanan tutarı 6513 lira 83 kuruıtur. 
Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin ilk temirıat olarak 489 lıralık vezne mak-

buzu veya banka mektubları ve kanuni vesikalarile bir· 
lıkte o gün eksiltme saatinden bir . saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Galatada eski ithalat Gümrüğü bina· 
undaki Komutanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

• • • GCimrük Muhafaza eratı için 7306 çift pamuk, 7306 çift yün 
çorabın 21 .9.937 sah günil ııHt 11 de açık eluiltmui yapılacaklar. 

Tasınlanan tuturı 4489 lira 53 kuruttur. 
Şartname n evuf Komiıyondadır. G8rllebilir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

isteklilerin ilk teminat olarak 337 lira~k veıne makbuzu veya 
banka meldubları ve kan•ni ve1ikalarilc birlikte o gün Galatada 
eski ithallt Gümrüta binasındaki Komutanlık Satınalma Komiı
yonuna gelmeleri. 

• • • 
~06 m. kumaş alınacaktır. Bak: ı~t. Belcdiye:;i ililnlarına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletn~ve s. 
T. C. Sandıklı Ziraat Banka::.-ı.ndan : 

Sandıklı Ziraat bankası buğday alım merkezince lıükumet 
namına satın alınan bugdayların, mevcut şartnamedeki esaı::

lar dairesinde kasaba dahilinde ki depolardan sandıklı istas
yona nakil edilmesi işi bir sene için müteahhide verilmek 
üzere otuz gün müddetle münakasaya konmuştur. Talip olan
ların şartnameyi görmek ve mütemmim malumat almak üzere 
bu müddet içinde sandıklı ziraat bankasına müracaat etme
leri ve ihale günü olan 9·10- ":.J7 tarihinde bankada hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

f1 • hrukat Benzin-Makine yağlan v. s 

Üsküdar Kız Enstitüsü Direktörlüğiwden 
Üsküdar Kız Enstitüsü için Gazhane malı 40 ton kok 

kömürü açık eksiltmiye konulmuştur. 
Muhammen fıat beher ton 19 lira üzerinden 760 li

radır. 

Teminat akçesi 57 liradır. 

Eksi"tme Cağaloğlunda eski Düyunu UmumİI e binası 
yanındaki Yüksek Okullar Sağışmanlığında 4.10.937 tari
hine raslıyan pazartesi günü saat 16 da yapılaca1dır. 

İsteldiler adı geçen gün ve saatte müteahhid ve mah
rukatcı olduklnrma dair Ticaret Odası vesikası ve mt .. 
vakkat teminatı makbuzlarile Komisyona müracaatleri. 
Tarh mektebde olacaktır. Ve tartıdan sonra kabul edi
lecektir. 

Liseler Alım Satını Komi .. yonundan : 
Komisyonumuza bağlı gündüzlü okulların 20-9-937 gü

nünde eksiltmesi 2, 7, 12-9-937 günlerinde oıı telegraf ve 
Tan gazetelerile ilan edilmiş olaıı yabcaklarııı ek iltıneleri 
24-9-937 günilndo kok kömürii saat 15 d<-. Tiivenan 15.30 dn 
Mangal köımırü 14 de, Odnnla. 11.30 da yapılacağı ve i.)m 
günde kapalı zarfların eksiltme kanununa uygun olmak üzere 
belli saatten bir saat evvel komisyona tc .. dileri. 

Şartname komisyon katipliğinden göriilüp (iğrenilir. 

Dahiliye Vekaletinden 
Vekaletçe alınacak 27Q teneke benzin açık elisiltmcyc kon 

muştur. 

Eksiltme 1 Teırinievvel 931 cuma günü sut 15.30 da Veka-
1.:t binuı içinde toplanacak Satınalma Komisyonunca yapıla
caktır. 

Muhamm~n bedel 897 lira 75 kuruştur. 
Muvakkat teminat 67 lira 34 kuruştur. 
Şartnameyi ııörmek ve almak iıteyenler Vekalet Levazım 

Bilroıuna müracaat ederler Şartname için para alınmaz. 
istekliler l Birinciteşrio 9H cuma günü muayyen saatte te

minatlarını hamilen Komisyona müracaat etmeleri. 

Istanbul Ziraat Mektebi Satinalma Komisyonundan: 
Cinıi Miktarı Beher kiloıunun İlk 

tahmin bedeli t.minab 
Kuruş Lira 

Benzin 4000 22 
96,94 

Motorin 5500 7,50 
13-9·937 tarihinde ihale edilme}en yukarıda miktarları yazılı 

mektebin benzin ve motorin ihtiyacının açık eksiltmesi ıo gün 

daha uzatılarak 23·9-937 perşembe gunu saat 14.30 a 
bıral<ılınaştır. Eksilt ne İstanbul Kültür Direktörlüğü bi
nası içinde Liseler Muhasebeciliği nezdinde toplanan Komısyon· 
da yapılacaktır. İsteklilerin şartnamede yazılı vesikalardan başka 
Ticaut Qda1ının yeni yıl veıike1a ve teminı.t makbuzu ile bir· 
tikte ekıUtme uatinde Komiıyona gelmeleri ilk teminatı belli 
gün ve saatten evvel Liseler muhasebesi veznesine yatırılmaları 

ve tartnameyi mezkur Muhuebccilikden Öğrenmeleri. 

• • • 
'm ton ıömikok alınacaktır Bak : Erzak ıütununda Balıkesir 

Orta okullar Satınalma Komisyonu ilanına. 

* • * 
Sıhhat işleri müdürlüğü için 3 ton mazot alınacaktır. Bak : 2 ci 

aahifede İat. Belediye1i ilanlarına. 
z uz 

Mil tef errik 
İstanbul Levazım Amirliği Salına1ma komisyonundan 

Müteahhit nam ve huabına 250 adet çadır direği 20-9-937 pa:ıarteıi 
ırünO saat 15,30 da Tophanede levazım amirliği Satınalma ko· 
misyonunda pazıarlıkla alıneçaktır. Tahmin bedeli 375 liradır. 

ilk teminatı 28 lira 13 kuruştur. Şartname ve nümuneai ko
misyonda görütebilir. 

Devlet Demiryolları 9 cu İtletme DirektörlütGoden: 
Muhammen bedeli 84 95 kuruş olaa 45 kalem muhtelif eb'ad

da vida, rakor manton' civata, perçin çivisi, kupilya açık ek
ıiltme uıulile 4-10-937 pazartesi günG uat 15,30 da Sirkecide 
9 cu işletme ekıiltme komisyonun~an aatın ahnacoktar. 

Bu işe girmek istiyenlerin 6360 kuru9luk rcuvakkat teminatla 
kanunun tayin ettiği vHikalan, (Nafıa işlerine aid eksiltmeler 
ıirmek iıtiyenlerden aranacak müteahidlik vesikası hakkındaki 

talimatname) daire.inde alınmıt vesikalarile birlikte İtletme bi· 
nasındaki komisyona miracaatleri ilin olunur. 

Şartnamelu para111 olarak Sirkecide ltletme komiayonundao 
nrilmektedir. 

.,,..---------------------·----------~ İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen Teminata 
veya kefif 

Haseki hastanesine lüzumu olan 300 
kilo lizol ile 200 kilo sabunlu 

bedeli 

krezil 360 
Temizlik işleri müdürlüğüne su ko-

vası, merdiven, çuval ve saire 91 25 
Temizlik işleri için 2 tane teraziye 

teferruata ile 22 tane kalbur 151 80 
Floryada nümune evi bahçesine gi-

den yola kumlu çakıl serilmesi 32 
Sıhhat işleri müdürlüğü için 3 ton 

mazot 
Fatihte 19 uncu mektebin tamiri 
İs tan bul 55 inci ,, ,, 
Selim paşa ,. ,, 
Maarif m ·· dürlüğüne lüzumu olan öğ-

225 
339 sıı 
117 17 
249 59 

54 

13 69 

22 77 

4 80 

38 25 
50 97 
17 57 
37 44 

retmen siciller için 250 tane kab 98 14 70 
Yuka -d ... yazılı işler ayrı ayrı pazarlığa konulmuş 

lardır. Evra darı Encümen kaleminde görülebilir. is· 
tekliler hizalarmdd gösterilen teminat makbuz veya 
mekt~bile beraber 17.9.937 cuma günü saat 14 de 
Daimi Encüı~ende bulunmalıdırlar. 

Gümrük ~ uhafaza Genel Komnlanlığı 
İstanbul Satınalma Komi.wyonundao 

32 sayılı Ana gemisi için 5 kilit zincirin 2.10.937 cıı• 
martesi günü saat J 1 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Tasınlannn tutarı 1230 liradır. 

Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 
İsteklileri ı ilk teminat olarak 93 liralık vezne DJ,t 

buzu veya banka mektubları ve kanuni vesikalarile bit' 
likte o gün Galatada eilki ithalat gümrüğü binasınd•~ 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

• • * 
Temizlik işleri için su kovası, merdiven, çuval ve 1&ire, ı l t•-' 

terazi ve 22 !ane kaUtur ıııtın alınacaktır. Bak: 2 ci ıabifedeki il 
Belediyesi ilanlaı ın. 

Mob·lya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
• • • 

\ t•mek ına"a!;ı \ e tal eh e k~mleı.:i ah nacak tıı. 
Bt lediye i ilanlarına. 

.- 2k2!2 a 

f:rza ~, Zahire, Et e Sebze: 

İsparta Tümen Satınalma Komisyonundan J 
Elmalı garnizonunun ihtiyacı olan 1 I0,700 kilo aslc ,JI 

evsafta un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur .. lb I 
1.10.937 cuma günü saat 9.5 tadır. Tahmin bedeh 
kuruş 70 santim, ilk teminatı 1422 liradır. İsteklile;; 
belli saatten bir saat evvel teklif mektuplarını İsparl 
Tümen Sntınalma komisyonuna vermeleri. 

Çorlu Tümen Satınalma Komisyonundan : f(I'_ 
Kor için 20.000 kilo fasulya açık eksiltme ~ 

tile alınacaktır. İlk teminat miktarı 225 lira oluP 
lesi 28 9.937 salı günü saat 16 da Çorluda Kor 
ma Komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname ve evsafını fÖrmek isteyenler İstanbul (. 
vaz\m Amirliği Salınalma Komisyonunda ve Çorlud• 
satınalma komisyonunda görebilirler. 

* * * 15,000 kilo bulgur açık ek iltme suretile • 
caktır. İlk teminntı 158 lira olup ihalesi 28.9.931 J., 
günü saat l 6 da Çorluda Kor satınalma komisyoO 
yapılacaktır. Şartname ve evsafını görmek isteyenle' 
tanbul Kor satınalma komisyonunda görebilirler. 

Edremit Tümen SatınaJma Komi y oııundaıı : 
Tiiıneııin E lremit garnizonnundaki kıtaatının ihtiyııc• 

313 ton, Ucrgamadaki hnyrnnatı için de 132 ton o]ms1' ~ 
992 ton yulaf mukavelesi ayrı a)ll )apı]mak üzere 
zarfla eksiltmeye konulmu;;;tur. Edremit yulafının tahrf11

: 

len tutarı 19,500 lira ve ilk teminatı 146 ..... lira ?O f 

Bergama yulafının tahmin edilen tutarı 32,100 Iır8 

teminat 2107 liı a 50 kuruştur. Ayvalık yulafının t 

edilen tutarı 7590 lira 'e ilk tP-minatı 579 lira 25 ~ıJ'f 
İhale.i 8-J0-937 cuma gunü saat 11,30 da Edremitte.kı 
... atınulma komi&)Orıuııda yapılar. ktır. E, ... af ve şa~t~~ 
ııümunec::ini görmek İ::ıtİ) enler l(,O kuruş muknbıh 

3 
mi yondan alabilirler. Teklif mektuplarının 8-J0-9 
10,30 a kadar kom İS) ona teslim edilnwsi .. 

T.ıhli iye Umum ~1üdürlüğünden: . e 
Açık ek iltıne u~ulile 11 eylfıl 937 tarihinde iha]es•. 

ilan cdılen otuz dört bin beş yiiz kilo arpanın ilıale9• 
çık maması y üzüııdeıı 22 eylfıl 9~7 tarihine ra-.tlıyaıı ~1 
günü aat on heşe hırnkılınıştır. Muhammen bedelı. 1 ! 

ve muvakkat teminatı 129 lira 38 kuruştur. 1.stcld~:rJ 
dirilen \akitle Galatada Merkez Rıhtım hanında ·ıı.f 
katta 1 ahli=:;iye Umum Müdürlüğü 'atınalma Koıll1 

müracaat etmeleri ilan olunur. 
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Ankara Levazım Amirliği Satmalma komisyonunda~, 
d "k azarlığa çevrı en 

Harb okulu ihtiyacı için eksiltme e 1 e~ _P . kli ıkmadı-
on ton taze razaki üzömüne ilk pazarlık gunu ıste k . ç 

1 - d am edece tır. 
tından 27.9.937 tarihine kadar pazar ıgı ev . t 90 l'ıradır 

O kk t temına ı · zümün tutarı 1200 lira olup muva 8 

Şartnamesi her gü komisyonda parasız ıörül~r. 'k e teminat 
l• . . - dd 1 'ndekı vesı • v atekhlerın kanunun 2,3 cu ma e erı 1 ak üıere her 

nıakbuzlariyle yazıla tarihe kadar pazarlığı yapı im 
1 

. 
~ k · onuna ge ıne erı. gun levazım amirliği aatın alma omısy 

S J a Komisyonundan : 
Balıkesir Orta Okulları atına m M kk t Şekli 

Tahmini uva a 

Erzakın adı f. t teminatı Kilo ıa ı 

Ç K L. K. 
Azı oğu · f 666 Kapalı ıar 

Ekmek 68000 88000 10 
110 577 50 ,, ,, 

Sade yag· 1 -"500 8000 " O 240 Açık eksiltme 
Koyun eti 6000 8000 4 l80 
Sığır eti 5500 8000 3o lSO " " 
Pirinç 6500 8000 30 476 70 Kapalı "zarf 
Sömikok "Ton 227 2800 

l.h l . !7937 t 15 te yap1lacaktır. 
a esı 29-9- saa ıs 938 tarihine kadar ibtfya~ı 

Balık~•ir Orta okulların 3I may. ·h le ıekli ve ta· 
bulunan yukarıda adı, miktarı, temıoat parası, ı a k k l 
'h . ek ve yakacak açı ve apa ı 

rı lerini bildir~n altı kalem yıyec . . ıkarılmı tır. İştirak 
zarf suretile ve 16 gün müddetle e!rnltmıye ç d . 't· b'l ek-

1 . ör. etmen Okulun an ıs ıye ı ec 
etmek istiyenler şartname erı ıtr Ö"" t n Okulundan 
l · · · · t line kadar ;are me en gıbı ihaleden bır ıaa evve M h b Mil-

i - t · tlarını Merkez u ase e 
a acakları irsaliye ile kanunı euıma - tt Kültür 
d .. 1 ayyen gun ve ıaa e 
urlüğü vezne.ine yatırma arı, mu 

D. · v · a başvurmaları. 
ırektörlüğü Dairesindekı ~'lmısyon k d - e 

. k ·1 . konulan etme , u e yag v 
Kapalı zarf suretıle e sı tmıye h' I' d olan zarfları 

kömür için kanunun tarıfatı da 1 ın e kb k bi-
. t t 14 e kadar ma uz mu a 

aşa~ıda yazılı günde nıhayc saa . . •1 . e bu saııtten sonra gecı-
hnde Komisyon Başkanlığına verı ıne~ı. v 
kecek olan zarfl=1rın kabul edilmiyecegı. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 
. . . vanatının ihtiyacı için· 240 ton yulaf 

Kor Merkez bırlıklerı hay M kı- t teminat mik-. ·ı 1 acaktır uva ~a 
Yenıden açık eksiltme ıuretı e 3 ıo · . - .. t 16 ti d 

, O 9 937 zarteıı gunu saa a ır. 
tarı 990 lira olup ihalesı 2 · · pa · b ı L 
Ş . . ler her gün Istan u evszJm 

artname ve evsafını görmek utıyen 1 d K S tınalma ke-
A- . . . da ve Çor u a or a 

mırlıği Satınalına Koınısyonun . . . - .. ü d-
. T ı· 1 k unun ıkıncı ve uçunc ma hUsyonunda görebilirler. a ıp er an Ç 1 d K 

b il. ·· saatte or u a or 
delerindeki belgelerile birlikte e 1 gun ve . 
S . - at eylemelerı. 
atınalma Komııyon "na muraca 

Sıvaı Tümen Satınalma Komisyonundan: . 

S b. l'k. · · · bı'r ay zarfında pazarlıkla alınacağı ı IAn 
ıvaa ır ı lerı ıçın - - 15 ~o d 

edilen 328 ton ekmeklik un 24-9-937 cuma gunu su.t ,u. a 
P•ıarhkla ihale edilecektir. Bedeli 38704 lira ve ılk te~ınatı 
29o2 ı· 80 kuruştur. Şartaameıini görmek iıteyenler her gun ve 
iıtekli;:: ibal• gün ve saatiDde kanunun 2 ve 3 üncil maddele
rindeki vesaik ve ilk teminat makbuzlarile Siva1 Tut komutaalık 
lainaaıadaki Tilm Satınalma komisyonuna müracaat etmelidirler. 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan : 
Babaeski birlikleri için 519 ton kuru ot kapalı zarfla 

27 Eylfıl 937 saat 15 te alınacaktır. Teklif mektuplan 
ihale saatından bir saat evveline kadar kabul olunur. 
Muhammen bedeli 11677 lira 50 kuruş ilk teminatı 876 
liradır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün 
ve eksiltmeye iştirak için belli gün ve saatta teklif mek
tupları ve kanuni vesikalarile Lüleburgaz Tüm satınalma 
komisyonunda bulunmaları. 

MÜNAKASA GAZETE.Si 
E -

Çocuklar kurtarma yurdu ıçm lüzu nu o'::ın 206 metre 
kumaş açık eksiltmeye konulmuştur. Bir metre kumaşa 
170 kuruş fi at tahmin olunmuştur. Kumaşın nümunesila 
f&rtname1i Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2400 N.h kanuoda yazalı vesika ve 26 lira :l6 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 30.9.937 per
sembe ıünü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı· 

dırlar. (6233) 978 

* • * 
Muhammen bedeli 7 423 lira 57 kuruş olan Üsküdar 

22 ve latanbul 1 1 inci mekteplere lüzumu olan yemek ma
sası, talebe iskemlesi vesair kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuıtur. Eksiltme 30 9-937 pe~şembe günü saat 15 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesile listesi Jeva· 
zım müdürlüğünde iÖrülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanun
da yaııh vesika ve 556 lira 76 kuruşluk ilk teminat mak· 
buz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapa

lı zarflarım yukarda } azılı günde saat 14 de kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra v~rilecek zarflaı· 
kabul olunmaz. (6234) 979 

ı 11nhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

Şartname ve nümunesine tevfikan tütün denkleri 
için 125.000 adet beyaz çul "başı bağlı,, pazarlıkla satın a
lınacaktır . 

2 - Pazarlık, 20.IX.937 tarihine rastlıyan Pazartesi 
günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şube
sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklılerin pazar!ık için tayin edihn gün ve 
saatte yüzde 7.5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

* "' * 

(5703) 899 4 -4 

l- Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan Kayseride 
inşa edilecek Karabarut dinamit, kapsül, tecrid depola· 
riyle bekçi kulubesi inşaası ve etrafının tel örgülerle mu

hafazası işleri için teklif edilen bedel haddi !ayıkta görül· 
mediğinden pazarlıkla yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

11- Pazarlık 23-IX-937 tarihine rastlıyan Perşembe 

günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Keşif bedeli 11937.06 lira ve muvakkat teminat 
895.35 liradır. 

1 V - Şartna'me; keşifname ve sair eksiltme evrakı 60 
kuruş mukabilinçle hergün İnhisarlar inşaat şubesinden 
alınabilir. 

V- İsbkli~erin pazarlık i~in tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7.5 güvenme parasile birlikte adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (5976) 939 3 - 4 

-
b) M Ü Z A V E D E L E R Liseler Ahm Satım 
~ . Komisyonundan 

Deniz Levazım Satınalma Komııyonundan : 
Kaıırnpaşada bulunan Deniz Dikimevi Müdürlüğünde birikmiş 

olan 7600 kadar yünlü ve pamuklu kumaş ve köıele kırpıahları 
~ Eylul 937 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 de pazar
•kla •atılacaktır. 

~eher kilosunun tahmiıı edilen bedeli 8 kuru,tur. 
b 1•b" kırpıntılar, mezkur Müdürlükte h•rgün görülebileceti gibi, 

11 ihı.ııuııtaki şerait te komisyondan öğrenilebilir. 
() •teklilerin yiizde 7,5 pey akçesi olan 43 lira 60 kuruıu İıtanbul 
c ~l•rdarlıa-ı muhasebe Müdürlüğüne yatırarak mukabiliade ala
it a ları makbuz veya banka mektnbu ile n belli gün ve saatte 

••ı1111k 8 t•da bulunan komisyona müracaatları. 

~~~~~~~~~~~~~-~~~~ha 
ı---...-------~~--~------~------------~. Devtıı Dımiryolları işletme Umum Müdürlüğünden 1 
tı.ıp l\f\lhanıoıen bedellerile miktar ve va11fları aşağıda yazılı 4 gu
P•ıa~al~eıne her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 20-9-937 
••tına~•ı günü saat lO da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 

8\1 ~· kom'syonu tarafmdan açık ekıiltme ile satın alınacaktır. 
ıa1,1,11~4e girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği ve1aik ve hi· 
811.atine ~ Yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü 

Bı.ı . adar komisyona müracaatları lazımdır. 
lfe • 

llıalttad aıt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl-
ır. 

l - 2000 
llıı.ı"•kkat t K.ğ. sıkıştırılmış karton muhammen bedeli 1200 lira 

2- 44() eoıınatı 90 liradır. 
"•ltk,t t ~det tahta el arabası muhammen bedeli 1650 lira mu· 

3 _ OOornınatı 123 lira 75 kuruştur. 
fitil lbı.ıh Kg. yataklı vagonlar tampon gressörü için pamuk 

·4 •ıııoıen bed l' 1600 ı· · 20 · 5 - 15 d ~ 1 ıra muvakkat temıoah 1 hradır. 
lO lira ... : e~khava boya püskürme tabancası muhammen bedeli 

va at teminatı 38 lira 25 kuruştur. 
(5788) 910 .. -4 

Erzakın Mikdarı Beherinin 
cinai tahmin fi. 

Kilo Kuruş 

Pirinç unu 700 20 ) 

İlk Eksiltmenin 
teminat yapılacağı 
Lira Kr. gün ve saat 

El<sillme-
nin şekli 

Un ekistra 14500 16 ) 29-9-937 Çarşaı:;ıba 
Makarna 4500 26 ) 327 15 Saat 15 de Açık 
Şehriye i050 26 ) 
İrmik 1350 18 ) 
Kuskus 450 24 ) 
Nişasta 601} 18 ) 

Komis1 onumuza bağlı Galatasaray, Erenköy ve Kandilli lisela
rinin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaçları olan yukarıda mıl<dar, 
Muhammen bedeli, İlk teminat Eksiltme ,On ve saatleri yanında 
yazılı yiyecekler açık eksiltmeye konmu;tur. 

Eksiltme İstanbul Kültur Direktörlüğü binası içtnde toplanan 
Komisyonda yapılacaktlr. 

İsteklilerin ,artnumedeki yazılı kanuni vesikalardan başka Ti
caret odasının yeni yıl vesika ve tem inat makbuzları ile birlikte 
belli gGu ve saatte komisyona gelmeleri. 

Şartnameleri görmek üzere Komisyon Sekreterliğine mü-

racaatları. (6l00) 959 2-4 
* * * 

22-9-37 tarih çarşamba günü saat 15 de İstanbul Liseler Muha
sebeciliğinde toplanan komisyonda 1349 lira 97 kuruş keşif be
delli Beykoz Orta okulunun tamir~tı ~çık eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık ışlerı genel ve fenni şartna· 
meleri, proje, keşif ve hülasaı hesabiyesile buna aid evrak komis· 
yon katipliiinden görillüp öğrenilir. 

İlk teminat 101 lira 2.1 kuruştur. 
İsteklilerin en az Biıı liralık bu işe benzer iş gördüklerine dair 

lslanbul Nafıa Müdürlüğünden almış oldukları müteahhidlik ve 
ticaret odasının yeni sene vesika ve teminat makbuzlarile birlik
te belli gün ve saatte komisyona gelmeleri ilin olunur. 

919 3 4 (5865) 
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Galvanize ıaç (OD yol.) No 421 
• Yanık yaQ-lar (Ank. Bel.) No 437 
Kereste ,, ,, No 443 
Elbise ve palto (Yüks. Müh. Mekt.) No 446 
Etiket takımı (İat. Komut.) No 446 
Portatif çadır (Gümr. Muh. K.) No 446 
Hastane inşası (Bolu Nafıa M.) No 441 

Sayfa 3 

Tophanedeki 2 N. lı dikimevi tamiri (İst. Komut.) No 449 
Un ve aı·pa (Merzifon Ask. SAK) No 449 
Cıva (Ask. Fabr.) No 449 
Mukavva (Ask. Fabr.) No 449 
Batt:aniy~ (Emn. U. Müd.) No 451 
Lito taşı (İnh. U. Müd )INo 451 
Çorum cezaevi inşaatı (Çorum Nafıa Müd. No 451 
Harb okulu ahırları tamiri ('VJMV) No 452 
Dershane sırası, yazı taht sı, yeınelc masası (ist. Lis. SAK N 452 
Beyaz kanaviçe (İnh. U. Müd.) No 452 
Un, sığır eti ve arpa (Sarıkamış Ask. SAK) No 452 
Ekmeklik un ve sıgır eti (Bayramıç Jndr. SAK) No 452 
Dıyarbekir-Cizre hattının 65 ci km. arasında etüt ve aplikasyon 

(Nafıa Vek.) No 452 
Kaputluk kumaş (MMV) No 452 
Radyo makinesi (İnh. U. Müd.) No 453 
Fotoğraf eczası (Harta G. Dir.) No 453 
Keçeç tuzlasında yaptırılacak memur ve müstahdem evleri inşası 

(Ank. İnh. Başmüd.) No 461 
Eczayı tıbbiye (Ank. Nümune Hast.) No 457 
Samanpazarı bahçesinin tanzimi (Ank. Bel.) No 459 
!3ez: 6 kalem tlst. Vakf. Dir) No 459 
inşaat malzemesi (Tophane Lvz.) No 460 
Tophane fırını tam iri ,, ,, No 460 
Posta nakliyatı (Bilecik PTT) No 463 
Suplon tel, kroşe, vida, boru, band, izole (lst. PTT) No 463 
B zyük hükümet kona~ı 4 cü kısım inşası (Bilecik Nafıa M.) No '463 
Nohut: 24 t. (Tekirdağ Ask. SAK) No 464 
Sabun (Artvin Vil. SAK) No 464 
Fatih 56 ncı mekt. tamiri (İst. Bel.) No 465 
Posta nakliyatı (Lüleburgaz PTT) No 465 
Kamyon: 1 ad. (Manisa Vil.) No 465 
Sabun {Samsun Tüm.) No 465 
Saman (Lüleburgaz Tiim.J No 465 

Cumartesi 18-9- ı 937 

Linit kömürü ve odun (Polatlı Alay SAK) No 451 
Kuru fasulye ve patates ,, ,. " No 451 
S_oğan patates ve odun (Bergama Ask. SAK) No 452 

uru ot (Vize Ask. SAK) No 453 
Mintan (MMV) No 453 
Müdürler apartımanı sıva tamiratı lSıh. ve lçt. Mu. M.) No 453 
Yulaf (Vize Ask. SAK) No 461 
Kışlık elbiselik kumaş <M~V) No 452 

Pazar 19.9.937 

Vakum yajı, benzin, gres yağı ve arap sabunu (Klitahya Vıl.) N. 444 
Balıkhane binası tamiri (İzmir Deft.) No 457 

• Önlerinde yıldı:t işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını göRterir 

Ye~i~ule ve Kur~ah~ere 
o 

Avrupanınkilerle rekabet 
edecek derecede 

Külsüz ve dayanıklıdır 

Daima bu 
tercih 

Kömür eri 
ediniz 

Metro Han, T Ün el Meydanı 

S A T G A Z E L Ticaret Şubesi 

Telef on : 44800 

i 
~ 

imtiyaz ıahibi ve yazı işim 
Direktörii: lımail Girit 

Sasıldıia yer: ARTUN B;ıume~ı 
Galata Billur aok•k No. 10 
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Ville et Province 
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Journal Quotidien des Adjudicationl\ 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

Prix 
estimatif 

Caution. 
Proviıoire 

Mode 
d'adjudicat 

...... ------------------------------~~~----~..;...--~------~----~ 
A) Adjudications au Rabais 

Lieu d'adjudıcation et <lu 
Cahier des Cha.rges 

Jours 

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

Rep. de la J9me ecole de Fatih Gre a ire 339 84 50 97 

,, ,, 55me ., d'lstanbu\ 
,, de l'ecolc Selimpaeha 

Preaentation carte aetudle de Akseki-Alanya, Se· 
rik , Korkuteli, Manavgat, Kach Finik e et Elmali 

Conıtr. de 203831 m3 mur en maçonnerie et be
ton au magasin , four et restaurant 

Presentation plan et earte de la ville Arapkir 
Extraetion et trans ~ oı t de pierres brutes s route 

Afion·Gazligueul (aj. ). 

., 
n 

Pli caeh 

Pu blique 

Publique 

117 17 
2d9 59 

3129 36 

17 57 
37 44 

540 -

235 

{ 
C.m. Perm. Municipalite lıtnnbul 17-9 37 
Btr. Eeonom. " n 

idem 17-9-37 
" 17-9-37 

Preıid. Auoe. Plan et enrtogr. Ant:ılia 21-10-37 

Municipalite Tchay 

Munieipalite A rapkir 
Vilayet Afion 

29-9-37 

23·9-37 
17-9-37 

Construction maisons pour immigres : 3 p. ., 1045 03 ,, 23 9.37 
19-9-37 
18 9-37 

Badigeonnage au batiment de la eentrale e"eetrique ., 1680 - Munieipalite Tchay 
Presentation eıırte actuelle de la ville Adjipayan Pli each 2230 - 168 - ., Yechilyouva Adjipayan 

Pn4•its Chimiques et Pharmaceutiques · lnstruments Sanita.ires-Fouroiture pour H6pitaux 

Liıol :300 le.- Cre•ıl : 200 le . Gre a ~re 360 54 -

Medicaments : 148 lota n 10275 

Electricite-Gaz-Chlluffage Central (lnstallation et Materiel) 

nıtal. eleetrique a lgdir et Sarikamich (eah. eh . p . 8 ~4) Pli eaeh. 16704 34 

,, ., a la ville de Mardin (eah. eh L. 5) • 20689 -

Habillement - Chaussures "fissus - Cuirs 

Oraps de litı, essuie · mains, eostumes pr . bain ete. 
Chaussettes de coton: 7306 paires, id. de laine: 7306 p. 
r o ile pr. eoıtumes: 1750 m. (aj ) 
Toile pour housse et e•napc 

Etoffe pour eoslume : 206 m. 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

~ois de sapin: 2000 m3 
3ois de noyer: 40 m3 

Travaux d'Imprimerie-Papeterie 

mpr. de la revue "Türk Tiyatrossou,, 

lmpression planı : 150000 p. Affiches : 10000 
Combustible Carburant- Huiles 

Coke, tout-vcnant charbon 
Coke : 40 t. 
Charbon lignite : 70 t. 

" : 35 ,, 

" : 129 t. 
Mazo11t : 3 t. 

de boiı et boiı (aj.). 

Tranaport- Chargemeot - Dechargement 

Tranıport de poıte entre Arapkir·Malatia-Kemaliye 
n n n Malatia-Station 
n n ,, .,·Arapkir 
n de bles 

pli eaeh. 
Publique 

Pli cach 

8555 -
4489 53 

875 -
6513 83 

Publique le m. 1,70 

80000 -
publique le m3 9 35 

publique 

Publiquo 

Pli cach 
Publique 

" 
n 

n 

Gre a rre 

Publiquo 

n 

" 

826 -

760 -
700 -
350 -

1290 -
255 -

3540 -
1920 -
3000 -

Ameublement pour Habitation et Bureawr;-.-T apiuuie ete. 
Tablcı, ehaiscs ete. pour les ecoleı Priaıatru 

Divera 

Viı, raccord, houlonı, petitı clous, goupillons ete: 45 1. 
Poteauıı: pr. tenteş: 250 p. 
Sceau escalier eanevu parapets ete. 

lalaace avec acc. : 11 p. - Crible (?) 22 p. 
Bandage pour loeo 

n ,, waıon (cah. eh. P . 166). 
Chainea pour cadenas : 5 p. 

~ovisiooe 

Pois chichea 16 tonnes 
,, : 8 .. 

Raisinı ıecı : 9 " 

• : 4 n 
Haricotı aecs: 24 n 

n : 10 ,, 
Lentilleı rougea: 12 ,, 

,, : 6 ,, 
Pommea de terre : 22,2 t. (aj .). 
Farine : 328 tonnes 
Savon : 3 t. 
Paille : 458 t. 

,, : 260 t. 

B) Adjudications a Ja sureacbere 
orceauıı: de ooton, laine et cuir: 7600 k. 

Pli caeb 

publique 
gre a g-re 

n 

., 
Jllli each 

n 

P11blique 

Gre a rre 
Publiquo 

• 
" ,, 
• 
• 
" ("re İl gre 

Gre iı. ire 
,, 
., 
,, 

7423 S7 

847 95 
375 -

91 25 

151 80 
33261 83 

63175 42 
12~0 -

1600 -
860 -

1800 -
130 -

3120 -
1375 -
1500 -
795 -

1443 -
38704 -

5725 -
3250 -

gre iı. rre le le. o 08 

770 62 

9486 
1552 

642 -
337 -

489 -

26 26 

6000 
1185 

61 95 

57 -
53 -
27 -
97 --
38 25 

265 50 
144 -
225 -

556 76 

63 60 
28 13 
13 69 

22 77 
2494 64 

4408 77 
93 -

120 -
70-

135 -
62 25 

234 -
103 13 
112 50 
56 53 

108 23 
2902 80 

101 25 
430 -
244 -

45 60 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstan ul 
Dir. Eeonomllt ,, ,, 

,, Prineip. Vakoufs lıtanbul 

Vilayet Kars 
Municip. Mardin 

17-9-37 

1-10 37 

13 10-37 
11-10-3i 

Oir. inat. Agr. Ank. 4-10-37 
Com. Aeh. G. Surv. Douan . lst. '.2 1-9-37 
Dir. Ee. des Arts Ank. 20-9-37 

Com. Aeh. Command. Gen. Surveillanee 4-10-37 
Douan ıere lst. 

Jl Com. Perm. Municipalıte lstanbul 
Oir. Eeonom. " ,, 

Oir. Etabl. !mm. lst. et Samsoun 
Com. Aeh. Min. Nnt. Ank . 

{ 
Com. Perm. Munieipalıte lstanbııl 
Oir. Econom. " ,, 

Com. Aeh . Lirue Aviation Turque 

30-9 37 

30-9-37 
2 11-37 

29-9-37 

20 ·9-37 

• 24-9-37 Com. Ach. Lycees lstanbul 
Oir. lnstitut de Jeun~s Fılieı İl 
Com. Aeh. Militaire Bornova 

n 

n 

{ 
Com. Perm Munieipalite lst. 

Scutari 4-10-37 
30 9 37 
30-9 37 
30-9-37 
17 9 37 

Dir. Economat ., n 

Dir. PTT. Malatta 
,, 
• 

Banque Arrieole Sandikli 

{ 
Com. fl'erm. 'dunieipalitc Istanbul 
Dir. Eeom. ,, n • 

9 Expl. Ch. de Fer f.tat Sirkedji 
Com. Ach. lntend. Ist. Tophane 

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

idem 

25 9-37 
25·9-37 
25.9 37 
9-10-37 

30-9-37 

4-10-37 
20-9-37 
17-9 37 

17-9-37 

{ 
Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 3·11·37 
Caisaea Ankara et Haydarpaeha 

idem 3. 11-37 
Com.Aeh.Command.G Surv.Douan lst. 2-10·37 

Com. Ach. Militaire Tekirdagh 

" ,, 
., 
n 

,, 
,, 
,, 
,, 

Com. Aeh. Brigade Sivas 
,, n Militaire Artvin 
., ,, Division l,.ulebourgu 
,, n n 

Com. Ach. lntend . Mar. K.paeha 

17-9-37 
17-9-37 
2-10-37 
2-10-37 
2-10-37 
2-10-37 
4-10-37 
4-10-37 
30-9-37 
24-9 37 
!7-9-37 
17-9-37 
17-9-37 

20-9-37 

14 

14 
14 
15 

ıs 

14 

17 
15 
11 

14 

15 

15 -
15 -

15 -
11 

15 

14 

15 
11 

15 

14 30 
16 -
10 
10 30 
11 
14 -

11 
10 
10 

15 -

15 30 
15 30 
14 

14 
15 30 

15 30 
11 -

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

14 
e=s 
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ADMINISTRA·ı ıvh 

Y oghourtchou H:ın 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Vendredi 17 ~ 9-- 1937 

Tôles galvan isees (Ch Fer Etat) .,! 421 
* Huiles brulees (Mun. Ankara) .\! 437 
Charpente (Mun. Ank.) .:\: 443 
Costumes et paletots (Ec. Ing. Gumuehsouyou) Jı! 446 
f.tiquetles (Command lst.J -~~ 446 
Tentes portatives (Surveil . D uıın. ls t.) .\! 446 
Cons lr d'un hôpıtıı l (Dir. Trav. Pub. Bolou) .\! 447 
Rep. ıı u batiment de l :ı maison de eouture No 2 a Tophane (Com. 

lst.) .\! 449 
F.uinl" et orge (Co:n. Ach. Mılit . Mcrzifone) X 449 
Boulons ( Fabr. Mıli t.) .Y 449 
Cartons " .\: 449 
Couvertureı (Dir. G en. de SOrete) .,! 451 
Pierres l ı t os (D ır. Gen. Monopoles) .N! 451 
R~p. des ccuries (Min. Def. Nat ) .~! 452 
Constr. de la pri ııon a Tchoroum (Oir. Trav. Pub. Tehoroum) .!\! 451 
Bancs, tables, tableaux ete (Com. Ach . Lycees lst.) .\! 452 
Canevzıs (Dir. G en. Monopoles) X 452 
Farine, viande de boeuf et orge (Gendarm. Bayramiteh) .\: 452 
Application et ctude d u l ıgne Diyarbekir-Djizre (Oir. Trav. Publics) 

No 452 
Etoffe po <.ı r eapotes (Mın . Dt!f. Nat.) No 452 
Machine radio (Dir. Gen. Monop.) No 453 
Medıe aments pour photographie (Dir G en. Cartog. Ank. ) No 453 
Constr. mııisons pour fonetionnaires et doınestiques iı. la carriert 

Ketchetch (Dir. Monop. Ankara) No 461 
Produits pharmaceutiques (Hôp. Modele Ank .) No 457 
Const. au jardin Samanpazar (Mun. Ank.) No 459 
Toile : 6 lot s (Dir. Val.:oufs lst. ) No 459 
Matcriel de eonstr. (lntend. Tophane) No 460 
Rep. au four <le Tophane (lnt. Tophane) No 460 
Transport de poste (Oir. P T Bil edjık) No 463 
Vis, bandes isolees, tuyaux, croehets ete. (O r. PTT. lst) No 46' 
Rep. 3eme partie du batiment du Konak Gouvernemental (Oir. TrJ" 

vaux Publies Bıl ·djik) No 463 
Pois chichea : 24 t. (Com. Ach. Mil. Tekirdagh) .:Y• '464 
Savon (Com. Ach. Mil. Artvin) .\' 464 
R~p. au bıitiment de la 56cme eeole Ist. (Mun. Ist.) .\! -465 
Transport de poste Dir. PTT. Lulebourgu) !\"- '465 
Camion (Vil. Manisııa) . ". 465 
Savon (Oiv. Samsoun) .~: -4'5 
Paillc (Div. Lulebour~az) .,,~ 465 

Samedi 18·9· 1937 

Lignite et bois (Com. Ach. Milit. Polatli) !t! '451 
Pommes de terre et harieots secs (Com. Ach. Milit. 
Oiınons pommes de terre ot bois ( ., ., ., 
f oin (Com. Ach. Mıl. V i2:e) ·'~ 453 

Polatlı) .. ,! 45! 
Bergama) .d2 

Chemiseı (Min. Def. Nat.) .:\! 453 
Badigeonnage et repar. iı I' appartement des directcurs 

Assiııt. Soc. Ankara) X 453 
(Min. H11 

Foin (Com. Aeh. Milit. Vi2:e) .;' ! 461 
Etoffe pour uniforme d'hiver (Min. Def. Nat.) .'.\; 452 

Dimanche 19 - 9- 1937 

Benzine, rrai11e, huile vacoume et aavon noir (Vil. Kutahia) ,Y: ~ 
Rep. au bitiment des ventes de poisson (Dir. Bienı Nat. lsıııtl' 

.~; 457 

* Les asterisquea indıquent une vente' par voie de aurencbere• 

N. B.- Lea Nos indiqu · s en regard dea articles ıont ceuı df 
journal danı lequel l'aviı n paru . 

~ 
~ :z> 

t+~~~~~~~~~~~~~~~~+++++•I$ 

.~.~.~ "DEVRİM " f 
~ Tercüme Bürosu S 
~ ' •!• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil" I 
·~· bassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartıı•" 
•!• melerin tercümesi derühte edilir. 
·:· 
•:• Azami ihtimam ve sürat 

•!• Fiyatlar gayet mütedildir 

~ ı •:• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
: Hususi tenzilat yapılır 

•:• Adres: Galata,.Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-~ 
•:• Telefon : 49442 .... 
+~•~~~~~~+o+o+++++++•+•• 
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