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ABONE ŞARTLARI : 
Kuruş Türkiye icin 

3 AYLIGI t50 
850 6 

12 : . ı.soo 
Ecnebi memleketler ıçın 

12 aylıiı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili ~lm.a· 
yan tediyat makbül değıldır. 

ÇARŞAMBA 

0

GAZ~TESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

srnrr 
7F iT 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi 
Şekli Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 

l!'ışaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Erzurum mrk. istasyon cad. 170 No: lı evin tamiri 

Karacabey hamamının tamiri 
Göçınen evleri inşaatı 
HükOmet konag"ı tamiri 
Çorum ceza evi inşaatı 
Boyabat hükQmet konağı inşaatı (temd.) 
Koyulhisar hiilcOmet konağı tamiri . • 
Sıvu-Erzurum yolunun arasında 4230 m. bloka) ve 

k ·ı ·ı · d. · ameliyatı ırma taşının ferşı e sı ın ıra) 

Heybeliada ilk okulunun tamiri . 
E k l k 8 depo ınşaatı 
ı işehir garnizonunda yaptın aca k ( d ) 

t-1· ı · · tı· 74 te tem ı:. atiz mrk . göçmen ev erı ınşaa · ·f 
S. 1 . · aatı' 11 çı t ve 
ıvrici kazasında göçmen ev erı mş ' 

1 tek (temd ) . a tırıla-
lzrnirde Agamemnon ılıcalarında yenıd~n . Y P 

cak binalar tesisatın projesinin tanzııııı 

M d t ·b-nleriinşaalı(temd) 
anisada yapılacak ata yom rı u. l58 

Müzik Öğretmen okulu paviyonu ınşaatı (şart. 
kr.) (temd.) .. 

Gnianteb-Nizib yolunun Akcakert ile Nızıb arasın· 
da şose inşaata k 1 h r 

Urfa vil. hükQmet konağının tadilen orta o u a ıne 
ifrağı ve halalarının yeniden inşaatı 

300 hektardan ıbaret Zile kasabasının halıhazır ha . 

ritaaı tanzimi 

paz. 
,, 

pu. 
aç. eks. 
kapalı z. 
aç. eks . 

" ,, 

,, 
kapalı ıt. 

paz. 

" 

paz. 
,, 

kapalı z. 

aç . eks. 

İlaçlar Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 
---:.:..::~~·~~~~::_:~::::~..::.:-=-~...,.:_~~~-

Tıbbi ecza ve malzeme: 199 kalem 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemeai) 

İnegöl içme suyu yollarında yapılacak inşaat ve 

filtre tertibatı 
Berıama kasabası elektrik tesisatı (şart. 5 L.) 

Mensucat Elbise, Kundura, Çamaşır V· ı. - , 
Battaniye: 350 ad. 

~tbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Karıt v.s. malzeme (Vil. matbaası için) (temd.) 

~ nevi kitabın baskı iıleri 
,, ,, ,, " 

~yat- Boşaltma - Yükletme Y. s. 

~dtada iki sefer poıta nakliyatı 

kapalı z. 

" 

aç. eke. 

paz. 
aç. eks. 

" 

" 

584 14 
212 50 

1064 45 
30381 37 
6941 32 
3490 90 
5525 49 

l J82 45 
19613 52 
38568 80 
12072 99 

29222 80 
31600 -

17601 90 

8284 59 

5000 -

2899 60 

4473 50 

55820 -

b ~ h. 12 -

840 -
5050 -

10950 -

1( Oata nakliyatı 
•lllerburgaz posta mrk. Eyub mrk. arasında posta 
nakliyatı 

,, ayda ·5 -

~at, Benzin, Makine y agları v. •· 

Lin · k 
O Jıt Öınilrü: 48 t. 

duıı: 33 t 
Gaıyatı: lJ l. 
ç,._ kök~ 

u ve lflirgen odunu: 6,5 t. 

~teferrik 
~ 

p· 
•it boru• 300 

l<•ınik : m. 
(bü ~~Utme (küçük): 2407000 ad. • kemilc düğme 
17~ ) : 3000000 ad. - kemik caket düğmesi: 

L. ad. 
ıtö 

F' taşı: 8 d 

B
Ort lllark ka , 
eyaz a amyon: 9 ad. 

fi.ki hl hl~kara makine ipliği' 8000000 m. 
Manken• ~ra nıakine iplig-i: 2000000 m. 
l<aıına ( •z Sanat okulları için): 132 ad. 

\'e k~ k 
•~uhtelif . Ure : 17 kalem 

oaırı t cına &ımpara ve cam kiğıtlarile zıınpara ve 
Aroz~ O:darı: 23 kalem 
Saf ~z: 1 ad. 
p ~•nko: 15 t 
erçın . 

E •hlal makineai: 2 ad. 

~ Zabi ... ı: 
k".. ~t, Sebze v. ı. 
"Uru f S. &sulye: 5900 k 
P illan: 130 t . 
l(:t•teı: 6 t .. 

'f ru ot: 76 t 
ulaf: 265 . 

'I'aı ~ t. 
.& e Uzü111· 18 
•rPa: 3415· t. t. (temd.) 

" 
" kapalı z. 

t. 10 
k. o 02 
2920 -

kapalı :ı. 18047 30 

paz. 
kapa1 ı z. 
aç. eks. 

" 
kapalı z. 

,, 
" 

" 
" ,, 

aç. eh 

" 
" 
" kapalı z . 

paz. 
aÇ· eka. 

23400 -
2616 -

656 -
1580 -

18450 -
7141 50 

,750 -
18500 -

k. o 15 
,, O 01 

" o 07,5 
" o 03,5 
,, o 04 

1440 -
1725 -

2278 60 
521 -
261 82 
414 41 

89 21 
1471 01 

yüzde 15 
2370 03 

621 34 

217 50 

4041 

341 25 

1683 32 
3650 08 

13 50 

36 -
50 -

219 -
568 -

1353 05 

1755 -
196 20 

49 20 
119 -

1383 75 
535 61 

506 25 
1387 50 

67 -
97 -
34 -

200 -
805 -
108 -
129 30 

Müracaat yeri Gün Saat 

• 

Evkaf U. Müd. Ank . 3.9.37 17 -

" 
3.9.37 17 -

Lüleburgaz Kaymakam. 25·9-37 14 -

" Malmüd. 10-9-37 10 -
Çorum Vil. Nafıa Müd. 17.9 .37 15 -
Sinop Nafıa Müd. 3-9-37 15 
Sıvas Bayındr. Dir. 6-9-37 15 

" 6·9-37 15 

İstanbul Belediyesi 7-9-37 14 
Eskişehir Lvz. SAK 20-9-3i 15 -
Elazix lsk. Müd. 8 9-37 

,, 8-9-37 

İzmir ili Daimi Ene. 1-12-37 ye kadar 

Manin CHP Başk. 1 ay zarfında 
Nafıa Vek. 20-9-37 15 -

Gaıianteb ilbay. 16-9-31 J1 

Urfa Nafıa Müd. 10-9-37 11 

Zile Beled. 15-9-37 •4 

Ank. Val. 9-9-37 15 30 

lneröl ôeled. 13-9-37 15 

Bergama Şarbay. 22-9·37 16 

Emniyet U. Müd. Ank. 17-9-37 15 -

Kütahya Vıl. 1 ay zarfında 
Devi. Baııııııevi Dir. 15.9.37 15 -

" 
15·9-37 15 -

Sinop PTT Müd. 

" Eyub PTT Şef. 

Polatlı Alay SAK 

" Vize Ask. SAK 
Zara 36 Alay SAK 

lneıöl Beled. 
Tophane Lvz. SAK 

9-9 37 
9-9-37 
8-9-37 

18-9 37 
18-9-37 
15-S'-37 
10·9-37 

13-9-37 
10-9-37 

lnhiı. U. M&d. 17-9-37 
Gümr. Muhaf. Gen. Komut. 22-9-37 
lst. Jandar. SAK 16·9-37 

" 16-9 37 
BeyoQ'lu Akı. Kız. S.Ok: D. 16-9-37 
D. D. yolları Ankara 15·10·37 

" 
H. pa~a 27-9·37 

Antalya Beled. 
PTT Lva. Müd. Anlc. 
Milli Müdafaa Vek. SAK 

Polatlı Alay SAK 

" 
" 
" 
n 

Ank. Lv.ı. SAK 
Tahlısiye U. Müd. 

7-10-37 
18-10-37 
18-10-37 

18-9-37 
16-9-37 
18-9-37 
16-9-37 
16-9-37 
13-9-37 
11 9-37 

16 -
16 -
14 30 

15 -
15 -
15 -
11 -

16 -
15 30 

15 -
15 
15 -
15 -
16 -
15 15 
15 -

11 -
15 -
15 

15 -
15 -
15 -
15 ·-
15 -
16 -
10 -

a) 

İnşaat-

1 Eylul 1937 

ID A REH A N 
Yo<Yurtcu ha n, 1 ci k nt 

No 3 ve 4 
Galata, Pt!rşeıube pazarı 

iLAN ŞA TLARI 
l ..Jarehanem zde rrcir -l ·iı ur 

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

Posta k utusu N. 1261 

E 

MÜNA KA LA R 
Tami rat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Evkaf Umum Müdürlüğlinden 
Erzurum mahallesinde istasyon caddesinde 170 numa

ralı evin ta mir atı keşfi mucibince 585 lira 14 kuruş mu
kabilinde pazarlık suretile yapılmak üzere müzayedeye 
konmuştur. 

Talip olanların 3.9 937 cuma günü saat 17 de teminat 
akçelerile birlikte Vakıflar umum müdürlüğü inşaat dai· 
resinde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

Çorum Vilaye ti Nafıa Müdürlüğünden: 
17.9~37 cuma günü saat 15de Çorum Nafıa eksiltme 

komisyonunda ihalesi yapılmak üzere 30381,37 lira keşif 

bedelli ceza evi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Şartname, plan, keşif ve buna mütefforri diğer evrak 
Nafıa dairesinde görülebilir. Muvakkat teminat 2278.60 
liradır. İsteklilerin teklif mektuplarile müteahhitlik vesi
kalarını ihale günü sant 14 e kadar ihale komisyonuna 
vermc::leri lazımdır. 

Lüleburgaz Kaymakamlığından : 
937 mali yılı içinde kasaba merkezi ile köylerde yapı

lacak 1 18 adet tek göçmen yapısmın ihalesi aşağıdaki 
şartlar dahilinde yapılacaktır. 

Merkezi kazada 27 tek kerpiç şehir tipi ve üzeri Mar· 
silye kiremitli evin beherinin 336 lira 52 kuruş topu 
9086 lira 6 kuruş bedeli aıuhammeni vardır. 

Köylerde yapılacak 2 adet köy tipi karrir yerli kire
mitli evin beherinin 2.i3 lira 29 kuruş topunun 466 lira 
58 kuruı bedeli mubammeni vardır. 

Yine köylerde 22 tek köy tipi marsilya kiremitli ker
piç evin beheri in 278 lira 36 kuruş topunun 6 t 24 lira 
2 kuruş muhammen bedeli vardır. 

Yine köylerde 57 tek köy tipi kerpiç yerli kiremitli 
evin beherinin 20 l lira u~ kuruş topunun 1 1467 lira mu
hammen bedeli vardır. 

Şehir tipi evin yalnız işçiliğinin muhammen bedeli 80 
topunun 2160 lira dır. 

Köy tipi iki aded kargir yalnız işçiliğinin beherinin 
75 topunun 150 lira muhammen bedeli vardır. 

Köy tipi kerp:ç 79 evin yalnız işçiliğinin beherinin 
65 lira topunuu 3705 muhammen bedeli vardır. 

Yukardaki evsaf ve muhammen bedellerle vekiller 
heyetinin sayılı kararma dayanılarak keresteden mada bil
umum malzemesi ile toptan veya perakende olarak köy 
köy veyahut da yalnız işçiliğinin toptan ve perakende yine 
köy, köy kaza iskan dairesinde müteşekkil komisyon ta
rafından hergün pazarlığa girişilecek ve talibine ihale 
edilecektir. 

Son kesişme tarihi 25-9-937 günü saat 14 tedir. 
Taliplerin pazarlığa tutuşabilmeleri için ilk teminat 

akçesi olarak alacakları işin tutarının yüzde 7,5 yatırmış 
bulunmaları ve kesişmeyi müteakip de buna yüzde 15 iblağ 
etmeleri şarttır. 

Fazla bilgilenmek isteyenler her an jçin iskan memur
luiuna müracaatıarı ilan olunur. 

Eliziz İskln Direktörlüğünden: 
Elaziz Merkezinde göçmenler için yapılmak üzere 3.7.937 srü-

nünde kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmış olan bir numa-
ralı şehir tip~ne uysrun 74 tek ev ile Sivrice kaza merkezinde 
yaptırılmak üzere 6.8.937 gününde açık eksiltmeye konulmuş o
lan 6 numaralı lipte 11 çift ve bir tek evin inşasına keşif bedel
lerinin azlıtınüan dolayi talib zuhur etmc:diği için her iki tip 
evlerin keşif bedelleri arttırılmış ve 25.8.37 2ününden itibaran 
15 gün müdetle ayrı ayrı ve pazarlık ıuretile yeniden açık ek· 
ıiltmeye konmufbr. 

Mecmu bedeli keşifleri, Elaıiı merkezinde yaptırılacak 74 ev 
için 38568 lira 80 kuruş ve Sivricede yaptırılacak 11 çift bir tek 
ev için de 12072 lira 99 kuruştur. 

Bütün malzeme, işçiliğile beraber müeahhide aid olmak üzere 
ve anahtar teslimi ıuretile yapılacaktır. 

Yüzde 7,5 tan tutarı olan, muvakkat teminat bedelleri ihale
den üç saat evvel verilmit olması liz.ımdır. 

Fenni ve idari ıartnamelerle planlar, iıtekliler ta~afın~•-n P~~a
ıız olarak Eliziz i8 kan Müdürlütü daireainde her ırun srorulebılır. 

Talip olanların pazarhta girebilmeleri için kanunun sröaterdi
ti tekilde ehliyet ve•ikalarını ibraz etmeleri şarttır. 

İ•teldilerin 25.8.37 ıününden 8.9.37 gününe kadar pazarlığa 
ittirak et•ek üzere her gün Elaziz iskan Müdürlüğü Dairesinde 
müteıekkil komiıyona müracaat etmeleri ilan olunur. 
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' 

·ı 

1 
1 

Kuru fasulya: 42 t. 
Bulgur: 59 t . 
Mercimek: 77,2 t . 
Sade yağı: 37 t. (şart. 166 kr.) (temd.) 
Saman: 600 t. 
Kuru fıısulye: 92 t. 
Yulaf: 92 t. 
Kuru ot: 69 t. 
Saman: 46 t. 
Kuru ot: 330 t . (temd.) 
Yulaf: 220 t. 
Arpa: 153 t. 
Süt: 5 t . - yoğurt: 7 t . 
Ekmek: 190-200 t. 
Sığır eti: 40-50 t. 
Sadeyağ: 4-6 t. 
Yulaf: 32 t. - kuru ot: 22 t. - Solman: 15 t. 
Makarna: 62 t. 

,, 8, 1 t . 
Kuru fasulye: 45,6 t. 

,, " 45,6 t. 
,, ,, 11,4 t. 

Un: 256 t. {şart. 30 kr.) 
n 161 t. (temd.) 
" 200 t. 

b) Müzayedeler 

Crım kavanoz: 4000 ad. • teneke kutu: 1000 ad. · 
yığ: 120 k. 

kapalı z. 
,, 
,, 

paz. 
,, 
kapalı z. 

" aç . eks. 
,, 

paz. 
kapalı 7. 

" aç . eks. 
kapalı z. 

" 

kapaiı z. 
aç. eks. 
kapalı z. 

,, 
aç. eks. 
kapalı z. 

,, 

" 

paz. 

7140 -
9735 -

12352 -
33300 -

6000 -
13800 -
5750 
1898 -
805 -

9075 -
12100 

6426 -
1200 -

18000 -
8750 -
7200 -

14260 -
1863 -
6840 -
6840 -
1710 -

30720 -
k. o 14 

33000 -

83 -

536 -
131 -
926 40 

2497 50 
450 -

1035 -
432 -
144 -

61 -
680 63 
907 50 
481 95 

90 -
350 -
656 25 
540 -

1070 
140 -
513 -
513 -
129 -

2304 -
1754 
2475 -

13 -

Vize Ask. SAK 
,, 

Lüleburgaz Tüm. SAK 
,, 
,, 
" Vize Ask. SAK 
,, 
" Sıvas Tüm. SAK 

" ,, 

" Kütahya 6 sayılı J. Okulu 
,, 

" Bursa Jandr. Komut. 
Çanak. Mst. Mvk. SAK 

,, 
,, 
" . 
" 

Trabzon Ask. SAK 
Safranbolu ., 
Çorum Kor 

,, 
,, 

Tophane Lvz. SAK 

13·9-37 
13-9-37 
15-9-37 

8-9-37 
6-9 37 

16·9-37 
4-9-37 
3.9 37 
3.9.37 
8-9-37 
7-9-37 
7.9.37 

13 9-37 
20-9-37 
20.9.37 
20-9-37 
15-9·37 
16-9-37 
16-9-37 
16-9-37 
16-9-37 
16-9 37 
16-9-37 
16-9-37 
30·9·37 

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

16 
16 
16 
11 
11 
16 -
15 
15 

8-9-37 15 

•J:ı.• cwwwc ... •-• 

Gazianteb İlbaylığından; • 
Gazianteb-Nizih yolunun Akçekent ile Nizib arasın· 

dald 17601 lira 90 kuruş bedeli keşifli 800+47 - 44+800 
kilometrelerini şose inşası bedeli iki senede ödenmek üze· 
re kapah zarf usuı:le eksiltmiye konulmuştur.' 16.9.937 
perşembe g~nü saat 11 de ihalesi yapılacaktır. Talib o
lanların şartnameyi tetkik etmek üzere her gün ve ek
siltmeye iştirak eylemek için de ihale günü Vilayet Oai• 
mi encümenine müracaat!eri. 

de mevcut olduğundan istekliler adı geçen Direktörlüğe 

başvurarak inceliyebilirler. 

Urfa Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmiye konulan iş: Urfa Vilayeti Hükumet 

konağının tadilen orta okul haline ifrağı ve halalarının 
yeniden inşaatı olup keşif bed~li 8284 lira 50 kuruştur. 

Tanzim olunacak projenin birincikanun 1937 nihayetine 
kadar İzmir ' Bayandırlık Direktörlügune yollamaları ilan 
olunur. 

* • * 
Cerrahpaşa. hastanesine yapılacak mutbah ve çamaştr-

hk binası inşaatı. Bak: İst. Belediyesi ilanına. 
* * * Paşabahçe fabrikasında yapılacak kömür yığma yeri 

inşaatı. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve isı>ençiyari al at: 
Ankara Valiliğinden: 

On bir kaza hususi idare dispanserleri ıçın muham
men bedeli 2899 lira 60 kuruştan ibaret 199 kalem tıbbi 
ecza ve malzeme satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 10.9.937 glinüne musadıf cuma gunu 
saat l l de Urfa Nafıa Müdürlüğü odasında teşekkül e
decek Eksiltme komisyonu marifetile açık eksiltme usu
lile yapılacaktır. 

İstekliler bu işe aid evrakı fenniye vesa·reyı Nafıa 
Müdürlüğünde görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 621 lira 34 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve ayrıca 937 senesi Ticaret 
odası vesikasıle ~'.afıa Müdü::'ügunden alınmış müteahhid
lik ehliyet vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

Muvakkat teminat 217 lira 50 kuruştur. 
9.9.937 perşembe günü saat 15,30 da ihalesi yapılaca- 1 

ğından isteklilerin vilayet daimi encümenine müracaatlara. r 
'Mi"*'W :ett oxec= mn= z t i!:2..___! • .. , •• .......__,~.~~ J 

Manisa C. H. P. İlyönkurul Başkanlığından : 
Manisada yapılacak staClyom tribünleri inşaatına talih 

çıkmadığından bu iş bir ay içinde pazarhk suretile tali
bine verilecektir. 

İnşaatın keşif bedeli 29,222 lira 80 kuruştur. 
iş kimin üzerine ihale oh.: nursa müteahhiden yüzde on 

beş hesabile kat'i teminat alınacaktır. 

Elektrik, Havagazı, Kal~rifer Tesisat ve Malzeme 

İnegöl Belediye Riyasetinden: 
4473 lira 50 kuruş bedeli keşfi olan İnegöl ıçme su

yu yollarında yapılacak inşaat ve filtre tertibatı 23.8.937 
den 13.9.937 pazartesi günü saat t 6 ya kadar kapah zarf 
usulile eksiltmeye konulduğundan talip olanlnrm şartname 
ve projesini görmek üzere: İnegöl belediyesine müracaat
ları ilan olunur. 

Bergama Şarbaylığından: 

1 

• • * 
Kitabın adı : Baskı Muhammen Teminat akçesi 
Orta okul : sayısı bedeli muvakkat 
Tabii ilimler 1 5,000 930 lira 3l0 00 

,, " il 25,000 1125 ,, 375 00 
n ,, ili 18,000 1400 ,, 466 66 

Okuma J 15,000 675 ,, 225 00 
" Jl 10,000 550 ,, 183 33 
" 1ll 5,000 370 " 123 33 
Yukarıda adı, miktarı ve tahmini bedellerile teminatları yazılı 

6 nevi kitabın baskı işleri her biri ayrı bir iş olarak açık eksilt· 
miye konulmuştur. ihale 15·9-937 çarşamba günü saat 15 te Devlet 
Basımevi İdare Komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin bu kitab· 
lar nevinden bir okul kitabını muvaffakiyetle neşretmiş oldukla· 
rını bildiren belgeleri ve işleri göstermeleri ve 2259 sayılı kanu· 
nun ikinci maddesi mucibince lazım gelen teknik ehliyetini haiz 
bulunduklarını mahalli Ticaret Odasından alınmış bir mektubla 
isbat etmel~ri lazımdır. 

Şartname ve diğer tafsilat Devlet Basımevi Direktörlüğünden 

a"ınabilir. 

Kütahya Vilayetinden: 
840 lira muhammen bedelli vilayet matbaası kağıt ve 

sair mal zem enin temdiden ihalesi günü olan 27-8-937 ta· 
rıhinee yine talip çıkmadığından 2490 numaralı ithalat 
kanununun 43 üncü maddesi mucibince bir ay zarfında 
pazarlıkla ihalesine kırar verilmiş olduğundan isteklile· 
rin bu müddet zarfmda muvakkat teminatlarile Vilayet 
daimi encümenine müracaatları. 

ı\\ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

Ankara Polis Enstitüsü için elde mevcud nümunesine ve şart· 
namede yazılı vasıflarına göre 350 battaniye açık eksiltme usulilc 
17-9·1937 cuma günü saat on beşte satın alınacaktır. 

2- Battaniyenin beher tanesine 12 lira kıymet biçilmiştir. 

3- Bu işe aid şartnameyi almak ve nümuneyi görmek iıfr 
yenlerin Emniyet Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonuna mü· 
racaat eylemeleri. 

4- Eksiltmiye girmek isteyenler 341 lira 25 kuruşluk teminat 
makb uz veya banka mektubile 2490 sayılı kanunun 2-3 üncii 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü tam saat 15 
te komisyona gelmeleri. 

• * • 
__ 125000 adet beyaz çul alınacaktır. Bak: İnh. U. Müd. ilanlarına· 

• • • 
10000 m. amerikan bezi alınacaktır. Bak: lnh. U. Müd. ilanla• 

rına . 

Mahrukat Henzin-Makine yaglan v. s 

Polatlı Alay Satınalma Komisyonundan: 
Polatlı alaymm ihtiyacı olan 48 ton linyit kömürü , ... 

çık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 18.9.937 pazartesi günü saat 15 de Polattıd• 

alay satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Kömürün beher ton tahmini fiyatı 10 lira 

kat teminatı 36 liradır. Şartnamesi her güo 
görülebilir. 

ve muvak"' 
komisyond• 

* * * Polatlı topçu taburu ihtiyacı için 33 bin kilo 0 

dun açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 
Eksiltme 18.9.937 pazartesi günü saat 15 de Polathd' 

alay satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Odunun muhammen bedeli 2 kuruş muvakkat temio•tı 

50 liradır. Şartn~mesi her gi.ın komisyonda görülebilir. 

Keşif evrakını iÖrmek ve fazla malumat almak istiyen
lerin C. H. P. İlyöokurul Bürosuna müracaatları ilan olunur. 

Muhammen bedeli 55820 lira olau Bergama kasabası ! 
elektrik tesisatı 22.9.37 çarşamba günü saat 16 da Ber· 1 Müteferrik 

Zile Şarbaylığından: 
300 hektardan ibaret ve 5000 lira bedeli kefifli Zile 

kasabasının halıhazır haritası Nafıa Meclisinin l 3.4.93ô 
tarih ve 29 sayılı kararile tasdik olunan şartname mu
cibince tanzimi 20 gun müddetle münakasaya vazedilmiş · 
tir. Evsafı kanuniyeyi haiz olanların yevmi ihale olan 
15.9.37 çarşamba günü saat 14e kadar Belediye Riyase
tine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Nafıa Vekaletinden: 

İstekli çıkmamış olan Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü ya· 
nında yapılacak Müzik öğretmen okulu pavyonu inşaatı ayni 
şartlarla yeniden eksiltmiye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli: 31600 lira 35 kuruştur. 
2- Eksiltme 20.9:37 pazartesi günü ııaat 15 te ·nafıa vekaleti 

yapı i,leri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında p•· 
zarlıkla yapılacaktır. 

3 - Ekailtme şartnameıi ve buna müteferri evrak 158 kr. be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin 2370 lira 03 kuruş
luk muvakkat teminat vermesi nafıa vekil•tinden alınmış yapı 
müteahhitliği vesikası ibrı:ız etmesi lazımdır. 

5 - İıteklilerin vesaiki havi zarflara makbuz mukabilinde ko· 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

İzmir f Ji Daimi Encümeninden: 
İzmirde Agamemnon llıcalarında yeniden yaptırılacak 

binalarla tesisatının projesinin tanzimi işi 4 ay müddetle 
müsabakaya konulınuşt ur. 

İstenilen bu projenin tanzimmde birinci gelecek olana 
2000, ikinciye 750, üçüncüye 250 lira mükafat verilecek
tir. 

Tanzim olunacak bu projenin vaziyet planile sartname· 
si lzmir · Ankara · fstanbuJ Bayındırlık Direktörlüklerin-

gama Belediye Encümeninde kapalı zarf uıulile ihalesi 1 

yapılmak üzre 2490 sayılı kanuna tevfikan eksiltmeye 
çıkarılm~ştır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4041 lira muvakkat temi-
natla kauunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesika
ları ve Nafıa vekaletinden Musaddak ehliyet ve müh:a· 
hidlik vesikasını ayni günün saat l 5 ine kadar Beledıye 
Encümen Reisliğine vermeleri lazımdır. 

İstekliler fenni tarifname, kesifname, fenni şartname 
ve projeleri Ankara, İstanbul, İzmir, Bergama, belediye
lerinde görebilecekleri gibi 5 lira mukabilinde suretlerini 
de Bergama belediyesinden alabilirler. 

İhale günü saat 15 ten sonra gelecek teklif evrakı 
posta gecikmesinden dahi olsa kabul edilmez. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~dzemesi 
Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 

Kitabın ndı Bukı Muhammen Teminat akçesi 
İlk okul: say11ı bedeli muvakkat 
Hendeıe iV l 20,000 2000 lira 666 66 

" v 80,000 1600 " 533 33 
Heaab iV 120,000 2650 " 883 33 

" v 80,000 2300 " 766 66 
Birinci yıl kitabı 50,000 2400 " 800 00 

Yukarıda adı, miktar ve tahmini bedellerile teminatları yazılı 
5 nevi kitabın baskı iş!eri her biri ayrı bir iş olarak açık eksilt· 
mi ye konulmuştur. İhale 15 9.937 çarşamba günü saat 15 te Devlet 
Basımevi idare Komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin bu kitablar 
nevinden bir okul kitabını muvaffakiyetle neşretmiş olduklarını 

bildiren belıeleri ve işleri göstermeleri ve 2259 sayılı kanunun 
ikinci maddesi mucibince lazım gelen teknik ehliyetini haiz bulun· 
.duklarmı mahalli Ticaret Odaaından alınmış bir rr.ektubla isbat 
etmeleri lazımdır. 

Şartname ve diğer tafıilit Devlet Ba11mevi Direktörlüğünden 
alınabilir. 

İngöl Belediye Riyasetinden: 
İnegöl içme suyunda ilaveten yapılacak kısma lüzudl

olan 20 santim kutrunda 300 metre pik borunun Mud•~ 
ya iskelesine teslim edilmek şartile 23.8.937 tarihiod 
13 9.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 ya ~', 
dar 20 gün müddetle eksiltmeye konulmu~ olduğuod• 
talip olanların İnegöl belediye riyasetine müracaat eyle 
meleri ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalına Komisyonundan : .._;, 
Aıkeri okullar iç'n iki milyon dört yüz yedi bin kemik k" ~~ 

düğme üç milyon l<emik büyük düğme, yetmiş bin kemik ''of 
düğmesi 10-9-937 Cuma günü saat on beş otuzda lstanbuld• 'f ,t 
hanede Lvz. amirliği satı nal ma komisyonunda kapalı ı.arfl'ıi 
11iltmesi yapılacaktı!. Hepıinin tahmin bedeli on sf'kiz bİ11 ,.! 
lira otuz kuruştur. ilk teminatı bin üç yüz elli üç lira iki ıc.~ ,ı 
tur. Şartname ve nümuneleri komisyonda iÖrülebili(. latekl\J' 
2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı beli' ıl 
beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir aaat evvel JıO 
yona vermeleri. 

Devlet Demiryollan İşletme Umum Müdürlüğünden : 1 
Muhammen bedeli 18 450 lirn olan yedi kalem muhtelif ıc•;ıı 

ve kürek 15-10 937 cuma günü saat 15,15 te kapalı zarf "' 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. ..,l 

Bu işe girmek istiyenlerin 1,383,75 liralık munkkat teıstı,ı / 
kanunun tayin ettiği vesikalırı ve Nafıa Müteahhidlik veıil<' l 
tekliflerini ayni gün saat 14,IC e kndar Komisyon Reiıliğiııe 
meleri lazımdır. .0~i 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire•ı 
HayJarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliiinden dağıblmakt•d•'~/ 

,. •,.Muhammen bedeli 714 l lira 50 kuruş olan 23 kaleın ıst;,,ı 
cins bezli zımpara v~ cam kiğıdlarile zımpara ve caıt1 dİ 
27-9-937 pazartesi günü saat 15 te Haydarpaıada gar bio•'

1 ,JJ,S 
lindeki Satınnlma Komityonu tarafından kapalı zarfla ••tıll 
caktır. 
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B . . . . . t · ettiği vesaikle Resmi u ıfe gırmek ıstıyenlerın kanunun ayın _ h 
Gazetenin 7-5-936 T. 3297 veya 1-7-937 T. 3645 numar~lı nus

53
a
5
-

d . . . d . · de alınmış vesıka ve 
sın a ıntışar eden talımatname aırHm k ·ı 
lira 61 kuruşluk muvakkat teminatlarını muhtevi zarfların e 

11 
tme 

günü saat 14 e kadar Komisyona vermeleri lazımdır. 
B 

. . K . d n parasız olarak dağıtıl-
u ışe aıd şartnameler omısyon a 

nıaktadır. 

Gümrük Muhafaıa Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan 

F ort Marka 9 kamyonun 22-9-937 çarşamba günü 
saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

T asınlanan tutarı 234ıl0 liradır. . . 
d d (j" "l bılır Şartname ve evsaf komisyon a ır. oru e · 

İsteklilerin ilk teminat olarak 1755 liralı~ vezn.e ma.k
buzu veya banka mektupları ve kanuni vesıkalarıle bır
likte o gün . aat 14 e kadar teklif mektuplarını Galata 
Eski İthalat gümrügü binasındaki komutanlık Satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

Antalya Belediye Riyasetinden : 
• . . . . . . " akasa şartnamesine uygun olmak 

Şehrımız ıtfaıyesı ıçın muo 
üzere kapalı zarfla bir arazöz alınacaktır. - - t on birde 

İhale 7-10-937 tarihine musadif per4eı:abe g~nu •:a bl . 
Bı.ılediye Encümeninde icra olunacağından teklıf m: tu arık n~~~ 
günde saat ona kadar Antalya Şarbaylığına mak uz mu a ı ı 
tevdi olunması laı.ımdır. • d ·ı l"d' . .. . kt hl . deli taahhüdlü gön erı me ı ır. 

Posta ıle gondcrılen me u ar ıa 
Teklif mektublarının 239!> sayılı arttırın•, ~ksilt~e- kandunu~un 

32 . • dd . hkamına tevfikan ihzar edılmeıı lazım ır. u· 
ıncı ma esı a d" b ,. d 

vakkat teminat teklif miktarının yüzde ye. 1 uç_uısdu ur. T 
Şartname bilabedel Antalya Belediye Rıyasetın en verı ır. 

Be oğlu Akşam Kız Sanat Okulu Direktörlüğ~n~en 
Y Ak Kız sanat okulları ıçın muh-

Eliiziz ve Maniıada açılan şam f ı · ı k 
t ı ' f b d d 132 adet manken kapalı zar U9U ı e e . e ı e en numarasın a 
siltmeye ltonulmuştur. .. - k mı aaat 

Kati ihalesi 1937 cylulunun 16ıncı pertembe gunu a şa k . 
16 da Yüksek Mektebler Muhasibliği odasında toplanan omıı-
yon huzurile yapılacaktır. . 

M h b d ı 1580 muvakkat teminat 119 lıradır. 
u ammen e e • "h 1 · 

Ek ·ı · ki bu babdaki teklif mektublarını ı • e ı-
. sı lmeye gırece er b" t 1 Komisyona tevdi etmele-

çın tayin kılınan saatten ır aaa evve 
ri ve posta ile gönderilecek mektupların nihayet. b.u saate kadar 
gelmiş olmaları ve dış zarfının mühür mumile ıyıce kapatılmıı 
olması lazındır. · 

•1 k 1 • f ve t•slim şeraitini anlamak ısteyenler Bey· 
n an en erın cvsa ı '" 

oğlu Akşam Kız Sanat Okulu idaresine müracaat edebilirler. -
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Polatlı Alay Satınalma Komisyonundan: 
Polatlı iı•rnizonunun ihtiyacı olan 265 ton yulaf kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 16·9-937 pertembe günil saat 15 de Polatlıda 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Yulafın beher kilo muhammen fiatı 4 kuruş ilk temi

natı 805 liradır· Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 

• * • Polath garnizonu kıtaatı ihtiyacı olan 5900 kilo 
kuru fasulye açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

İhalesi 18-9-937 pazartesi günü saat 15 de f>olathda 
alay satın alma komisvonunda yapılacakhr. 

Fasulyenin tahmini. fiyatı t 5 kuruş ve muvakkat temi
nata 67 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 

* * • Polatlı garnizonunun ihtiyacı olan t 30 ton saman 
açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

İhalesi 16·9·937 perşembe günü saat 15 de Polatlıda 
alay satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Samanın beher kilo tahmini fiyatı 1 kuruş ve muvak
kat teminatı 97 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda 
görülebilir. 

• • • Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı olan 6000 kilo 
Pat~tes açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur· 

ihalesi 18-9-937 pazartesi günü saat t 5 de Polatlıda 
alay satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Patatesin muhammen tutarı 7 kuruş 50 santim ve mu· 
\'akkat · k · d .. ·· 
1 b· . teminatı 34 liradır. Şartnamefiı omısyon a goru· 
e llır. 

* * • Polatlı garnızonunuıı ihtiyacı olan 76 ton kuru ot 
açık ek ·ı lb sı .tme ile münakaaaya konulmuştur. 
al alesı 16·9 937 perşembe günü saat 15 de Polatlıda 

ayB satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
kat eb~r kilo tahmini fiah 3 kuruş 50 santim ve muvak
&ör .. tıernınatı 200 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda 
~bilir. 

--=!!iı::::ı~~~~~~~~""~~~~~~~~~~~~ :ı » i""'--...... ______________________________ __ 

~isarlar U. Müdürlüğünden] 
tesli~ -Şartnamesi mucibince İzmir İnhisarlar Fabrikasına 

2 _ 24 ton mazot pazarlıkla satın alınacakhr. 
•aat Pazarlık, IO·IX-937 tarihine rastlıyan cuma günü 
Alını 1~ d~ Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki 

3 omısyonunda yapılacaktır. 

Şub d Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
e en alınabilir. 
4- lst kn · •tt e ı erın pazarlık için tayin edilen 
e Yilzde 7 5 Ü . 1(0 • ' g venme paralarıyle birlikte 
rnısyona gelmeleri ilin olunur. (5578) 

gün ve sa. 
adı geçen 
874 2-3 

MÜNAKASA GAZETESi 

• • • 
1- Paşabahçe Fabrikasmda şartname ve plamna tev-

fikan yapılacak Kömür yığma yeri inşaatı açık eksiluneye 
konulmuştur. 

il- Muhammen bedeli 5851.32 lira Muvakkat teminat 
438.85 liradır. 

111- E' .. siltme 16-IX-937 tarihine rastlayan Perşembe 
günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şube
sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak berglin İnhisarlar 
inşaat Şubesinden alınabilir. 

V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen ıriln ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (5704) 900 t-4 

• * • 
Şartname ve nümunesine tevfikan tütün denkleri 

için 125.000 adet beyaz çul "başı bağlı,, paıarhkla satın a
lınacaktır. 

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

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

4 - İateklilerin pazarhk için tayin edil~n gün ve 
saatte yüzde 7 .5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

• .. . (5703) 899 t-4 

l -Şartname ve nümunesine tevfikan pazarlıkla l 0,000 
metre Amerikan bezi salın alınacaktır. 

2-Pazarhk, 16·1X-937 tarihine rastlıyan Perşembe 
günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaet Şube
sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 -Şartname parasız olarak her gün sözü geçen şu
beden alınabilir. 

4-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis-
yona gelmeleri ilan olunur. (5702) 898 t -3 

• • • 
1 -Şartnamesi mucibince 1 adet kabartma etiket bas· 

ma makinesi açık eksiltme sureti'e satın alınacaktır. 
2-Muhammen bedel 2500 lira, muvakkat teminat 188 

liradır. 
3-Pazarlık, 23.9.937 tarihine rastlıyan perşembe gü

nü aaat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu beşin

deki alım komisyonunda yapıla~aktır. 
4-Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 

5- Fiataız teklif ve kataloğların ihale gününden en 
az bir hafta evvel f nhisarlar Tütün Fabrikalar şubesine 
vermeleri lAzımdır. 

6 - isteklilerin tayin edilen gün ve saatte yüzde 7 ,5 
güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gel~ 
meleri ilan olunur. (5042) 805 3 4 

Ketif bedeli t O 1817 lira olan Cerrahpaşa hastahanesine 
yaptırılacak mutbak ve çamaşırlık binası kapalı ıarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 3.9.937 Cuma günü saat 
t 5 de Daimi Encümende yapılacaktır. Keşif evrakı ve 
şartnamesini isteyenler 510 kuruı mukabilinde Levazım 
Müdürlüğünden alabilirler. İstekliler 2490 numaralı kanun· 
da yazılı vesikadan başka Belediye Fen İşleri Müdürlü -
ğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 6340 lira 85 ku· 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif 
mektublarıoı havi kapalı zarflarını yukarda yazılı gfinde 
saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saat
ten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B) (5354) 847 

• • • 
Otomobilini Muayene Ettirmemiş Olanların 

Nazarı Dikkatine. 
1 -Muayene etiketi olmıyao ve plakalarını da Haziran

dan evvel almış olan bütlin mot&rlü kara nakil vasıtaları 
seyrüseferden men'edilip hakların~a takibatı cezaiye icra 
edileceği gibi muayeneye de sevk edilecektir. Ancak 
25 hazirandan sonra plaka almış olanlar müstesnadır. 

2-Muayene için gün alıpta makbul özrünü binaen 
gelmediğini tevsik edenler ve gün alamayanlar, özUrlerini 
tevsik ettikleri takdirde cezasız olarak muayene edile
cektir. 

3-Özürüııü tevsik edemiyenlerle gün almış olsun ol
masın muayeneye gelmemiş olanlardan beş lira para ce
zası alınarak muayeneleri icra edilecektir. 

4-1 Eylülden itibaren on fÜD devam edecek bir ran
de•Ü müddeti tayin edilmiştir. 

5-Muayeneler Salı ve Perşembe günleri Sultanah
mette icra edilecek ve 15 Teşrinievvelde nihayet bula
caktır. Bu müddet zarfında muayeneye ıelmiyenler hak
kında takibatı cezaiye icra edilecek ve seyrüseferden he· 
men men'edileceklerdir. (B) (5763) 904 

-- MU TİRA 
-· -

Cuma 9-8-937 

Döküm malzemesi (MMV) No 408 
Buharlı yol silindir (Nafıa Vek.} No 404 
Vagon örtüsü (D.D.Y.) No 407 
Kuru ot (Urfa Ask. SAK) No 426 
Kuru üzilm (Tekirdağ Ask SAK) No 427 
Arpa (Pendik Bakter. Enst.) No 433 
Nohut, kuru fasulye, bulgur (izmir Mst. Mvk.) No 434 
Battaniye (MMV) No 433 
Eczayı tıbbiye ve baytariye ve kimyevi madd~ (Ank. Yüks. Zir. 

Enst.) No 435 
İst. tevkifhanesinde yapılacak tamirat (lst. Nafıa Müd.) No 435 
Sömikok maden kömürü Konya İlby.) No 43S 
Kaulin kumu (Aık. Fabr.) No 436 
Kuru sotan, sabun (Samsun Ask. SAK) No 436 
Benzin (Ank. Emn. Müd.) No 436 
Cerrahpaşa hast. yaptırılacak mutbab ve çamaşırhane (iıt. Be-

led.) No 437 
Bulgur (Lüleburgaz Tüm.) No 437 
Sığır eti (Erzurum Ask. SAK) No 437 
* Grafit (PTT Fabr. MOd.) No 4.~ 
Menfez inıası (Ank. Nafıa Müd.) No 438 
595 talebe ve memurlar 938 sonuna kadar sabah, öğle ve akşam 
yemekleri (Ank. Yüks. Zir. Enst.) No 438 
Sömikok (Adliye Vek.) No 438 
Eyer sabunu (MMV) No 439 
Dimi Te patiska (lst. Beleci.} No 439 
Asfalt cad. yapılması (Ank lnhis. Müd .) No 440 
Eşya nakliyatı (Kayseri Kor) No 440 
• Balya kapakları (İnh. U. Müd.) No 440 
Samanpazarı bahçesinin tanzimi (Ank. Bıeled.) No 442 
Ağaç: 3250 ad. (Ank. Beled.) No 442 
Sabun ve pirinç (Vize Ask. SAK) No 444 
Göçmen evleri inşaatı (Manisa İsk. Müd.) No 445 
Kaput bezi, ayakkabı ve erkek ve kadın elbiısesi dikimi (Balya 

lsk. Müd.) No 446 
Odun tSıvas Tüm.) No 446 
• Tütün tozu (İnh. U. Müd. No 446 
Marangozluk veya boya işleri için malzeme (Sıh. ve lçt. Muav. 

Müd. Ank ) No 447 
Ham taş ihracı ve nakliyesi (Afyon İlbay.) No 447 
Soğan ve k. peyniri (Tophane Lvz.) No 447 
Arpa ve saman (Afyon Urbay.) No 447 
Paket gümrügünde yapılac!lk ahşap itleri (ist. Nafıa Müd.) N. 447 
Arpa ve kuru ot (Afyon Veteriner Dir.) No 447 
Eşya nakliyesi (Tophane Lvz.) No 449 
B"nzin ve gaz (Ank. Beled.) No 449 
Su ve elektrik tesisatı (İırmir Mst. Mvk. SAK) No 449 
Yemek taşıma aaansörü yapısı (MMV) No 449 
Fethiye cad. orta hamamın tamiri (Kocaeli Nafıa Milel.) No 449 

Cumartesi 4-9·937 

Kuru fasulya (Tekirdağ Ask. SAK) No 429 
Sığır eti (Çanak. Mat. Mvk.) No 432 
Maden kömürü (Samsun Ask. SAK) No 436 
Patates (Lüleburgaz Tüm.) No 437 
Yüks. Zir. Enıt. 165 gün müddetle 111tılması (Yükı. Zir. Enst.) 

No 437 
Müzik Öğretmen okulu tamiri (Müzik Öv. Ok. Dir.) No 438 
Kimyevi maddeler (Auk. Mrk Hıfza. Mües.) No 438 
Harb okulunda yapılacak tamirat {MMV) No 439 
Arpa (Erzincan Tüm. SAK) No 439 
Koyun eti (Sivas Tüuı.) No 439 
Haymana kazası ilk okul binası tamiri (Ank. Val ) No 442 
Nohud, patates (Vize Ask. SAK) No 444 
Arpa (Erzincan Tüm. SAK) No 444 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müı:ııycdeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gaz;etemizlo sayısını ıösterir 

Ticaret ve Zahire Borsası 
[ Bourse du ~mmerce et des Cereales d'lstanbul ] 

. 31 - 8 - 1937 
FIATLAR ( Cours bfficiel) Aşağı (Moins) 
Buğday yumuşak (Ble tendre 5 34 -
Buğday sert (Ble dur) 5 39 -
Buğday kııılca 5 3() _ 

Arpa (Orge) 3 32 50 
Çavdar Seigle) 4 16 -
Bakla (F eve) 4 - -
Kuşyemi 8 -- -
Keten tohumu (Gr. Lin.) 9 25 -
İç fındık (Nois decor.) -41 20 -
Keçi kılı (Poils de Chcvre) 54 - -
Yapak aoadol(Mohaire An.) 57 20 -

GELEN (Arrivaies) Yapak 

Yukarı Plus) 
6 - -
5 30 -

• 

4 2 50 
4 32 50 

- - -

43 - -

159 50 
14 -Buğday (Ble) 1343 - Susam 

Arpa (Orge) 136 50 ------------
Çavdar (Avoine) 90 _ DİŞ FiATLAR (Marcbes Etranf. 
Un (Farine) 59 75 Buğday (Ble) Liverpul 
Keten tohumu 68 50 ,. ,, Şikaro 
Susam 42 25 " " Vinipek 
Kuş yemi 15 _ Arpa (Orge) Anvera 
Nohut (Pois Chiche) 9 - Mısır (Mais) Londra 
Mır.r (Mais) 12 - Keten t.(Gr.Lin.) n 

Yçak (Mohaire) 23 - Fındık G. Hamburg 

.......-.: GiDEN (Exportation) " K • 
Un (Farine) 149 25 
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Pour la Publicite ı'adreHer 
a l' Administration 

Journal Quotidien des Adjudication 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de J'adjudication 

A) Adjııdications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
estimatif 

Caution. 
Proviaoirc 

Ucu d'adjudıcation et <lu 

Cahier d~s Charges 

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

Rep. a la maison No 170 de la rue Erıcroum Gre a g-rc 584 14 Dir. Gen. Vakoufs Ankarn 
,., au ba'n de Knrndjabey ,, 212 52 ,, 

Contr. d'un batiment pour prison a Tchoroum Pli cach 30381 37 2278 60 Dir. Trav. Publics Tchoroum 
R ~p. au batıment gouvernemental a Kouy--dlıisar Publique 3490 90 261 82 ,, Sivas 
Travaux de eylindrage blocage s route Si vai-Erzin- ,. 5525 49 4 l4 41 " ,, 

djan 
Const. au batiment gouvernemental Boyabat (aj ). 
Rep. au konak gouvcrncmcntııl 

Constr. des mıisons pour immigres 
Reparation au bitiment de l'eeo:c primaire Hcybc

liada 
Constr. maisons pour immigres a f.laziz : 74 sim 

plcs (aj.). 
Constr. maisons pour immigres a Sıvridji: 11 dou· 

bles et 1 simple (ııj.). 

" 
" 

Gre a ıre 
Publique 

Gre a grc 

" 

6941 3! 
1064 45 

1182 45 

38568 iO 

12072 99 

521 

89 21 

,, Sinop 
Dir. Bien11 Nationaux Lulebourgaz 
Kaymakamat Lulcbourgaz 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Eeenom . ,, " 

Dir. Etabliuement lmmigre11 Elazıı 

" 

Jours 

3-9-37 
3-9-37 
17 9-37 
6·9-37 
6-9-37 

3-9-37 
10 9-37 
25-9-37 

7-9-37 

8 9-37 

3.9.37 

Presentatıon du projet pour ınstallation des bati· 
ments aux eaux thermaux Agamennon·lzmir 

Coııstruction 8 depôt~ a Eskieh('hir 

Com. Perm Vılcyet lımir Jusqu'au 1-12-37 

,, de chauasee s routc Gaz;antep-Nızıb·Ak

tehakarta-Nizib (payable dans dcux ans). 

Pli each 

" 

19613 52 
17601 90 

1471 01 Com. Ach. lntendancc Eskiehehir 
Vilayet Gazianteb 

20-9-37 
16 9-37 

17 
17 
15 
15 
15 

15 
16 
14 

14 

15 
11 

eure 

Constr. tribune au stadıum de Man iua (aj.). Gre a gre 29222 80 
31600 35 

15 o o 
2370 03 

Presid. Maiııon du Peuple Manisııa 
Ministere Travaux Publics 

Dans un mois 
,, du pavillon İl l'ecole normale de musique " 

20-9-37 15 
(eah. eh. P. 158 (aj.). 

Transformation du konak gouvernemental en ecolc 
seeondaire et constr. des vespasicnnes 

Presentation earte actuelle de la ville Zıle 

Publique 8284 59 

5000 

621 34 Dir. Travaux Publies Ourfn 10-9·37 

Municipalite Zile 15-9-37 

Produita Chimiques et Pharmaceuticıucı • lnıtrumenta Sani'6irc.iı -F ourniture pour. Hipitaux 

Medıcaments et articles ııanitaires : 199 lots 2899 60 217 50 Vılayet Ankara 9.9.37 

Habıillement - Chaussures Tissus- Cuirs 

Couvertures en laine : 350 p. Publiquc la p. 12 

Electricit6-Gaz·Chlluffage Ceutral (luıtallation et Mat~riel) 
lnstall. de fıltrage et constr. pour adduction d'eau Pli eaeh 4473 50 

a la ville lnegueul 
lnstall. electrique a la ville Bergama (cııh. eh. L. Pli cach 55820 -

5). 

Transport- Claargemeot Gechargem.ent 

Transport de poııte 2 fois par semaine 

" " " Transport de pode entre Kemcrbourgaz-Eyoub 

Combustible - Carburant-Hailes 

Charbon lignite : 48 tonoea 
Bois : 3'i t. 
Petrole : 13 t. 
Bois : 6,3 t. 

Travawc: d'Imprimerie-Papeterie 

lmpres,ion de livreı : 6 lota 
" de divcrs livres : 5 lotıı 

Papier et articles d'imprimerie (aj.). 

Divers 

T uyaux pour adduction rf 'eau 
Boutons en os (petits) : 2407000 p.- ld. grands 

3000000- ld. pour jaquctteı: 70000 p. 
Pelles et piocheıı : 7 lot11 

Camionı marque F ord : 9 p. 

Poudrc et papier de vitre et emeries : 23 lots 
Fıl blanc pour machinc: 8000000 m.· ld. Marron : 

2000000 m. 
Maehines Four fabriquer les rivets : 2 p. 
Pıerres litos : 8 lots 
Zine pur : 15 t. 
Arroscuse : l p. 
Mannequins (pour ecoles dcs arts <le jeunes filles 

a Elazız. et Maniısa) : 132 p. 

Provisions 

Lentilles : 77,2 tonne5 
Beurre fra\s : 37 ,, (cah. eh. P. 166} (aj.). 
Haricots secı: 92 ,, 
Paille : 600 t. 
Lait : 5 t.· Yoghourt : 7 t. 
Foin : 330 t. (aj.). 

" 
: 220 t. 

Orge : 153 t. 
Foin : 69 t. 
Paille : 46 t. 
Foin : 92 t. 
Foin : 34,5 t. 

Publique 

" 
" 

Par moili 15 

Publique 

" 
" Pli cach 

Publique 

n 

Gre a rre 

Pli cach 

" 

" 

" 
Publiquc 

Pli caeh 
Gre a grc 
Pli cacb 

" 
" 

Pli eııch 

Gre a rre 
Pli cach 
Gre a. ıre 
Pubtique 
Gre a rre 
Pli caoh 

" Publique 

" 
Pli each 

" 

la t. 10 
le le. 0,02 

2920 

5050 
10950 -

840 -

18047 30 

18450 

23400 

71'41 50 
3272 -

18500 -

6750 -

1580 -

12352 -
33300 -
13800 -
6000 -
1200 -

9075 -
12100 -
6424 -
1898 -
805 -

5750 -
1725 -

341 25 

1041 

13 50 

36 
56 -

219 -
568 -

1683 32 
3650 08 

1353 02 

13&3 75 

1755 -

5~5 61 
245 40 

1387 50 

506 25 

119 

92, 40 
2497 50 
1035 -
450 -

90 -
680 63 
907 50 
'411 95 
144 

61 -
432 -
129 38 

Dir. Gen. de Surete Ankar:ı 

Municipalite lnegueul 

Munieipalites Bergama lst. Ankara 
et lzmir 

Oirectit>n P.T.T. Sinop 

.. 
Chef du PTT. Eyoup 

Com. Ach. Mılitaire Polatli 

" 
Com. Ach. Militaire Vıze 
Co.n. Aeh. 36erne Garnizon Zara 

-
17-9-37 

13 9.37 

22-9 37 

9-9-37 
9.9.37 
8 9-37 

18 9-37 
18-9-37 
15·9-37 
10·9-37 

Dir. lmprimcrie de l'Etat 

" 
Vilayet Kutnhia 

15·9-37 
15-9-37 

Danıı un mois 

Munioipalite lnegueul 
Com. Ach. lntend. Ist. Tophane 

{ 
Atim. Gen. Ch Fer Etat Ankara 
Bureau d'Expedition Haydarpacha 

13·9-37 
10-9-37 

15-10·37 

Com. Aeh. Command. Gen. Surveillance 22-9-37 
Douaniere Istanbul 

I Exploit. Ch. de Fer Etat H.pachn 27-9-37 
Com. Aoh. Gendarmerie Guedikpacha 16-9-37 

Com. Adı. Min. Def. Nat. Ank. 
Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 
Dir. Eeonomat PTT. Ank. et lst. 

18-10-37 
17-9-37 

18 10-37 
Munieipalite Antalia 7-10-37 
Dir. Eeole de11 Artı de Jeuncs Filleı 16-9·37 

a Beyoghlou 

Com. Ach. Diviııion Lulebourgu 

" 
" 
" Com. Ach. Diviaion Sivas 

" 
" 
" Com. Aeh. Militaiı:e Vize 
,, 
" Dir. Gen. Sauvetage 

15-9-37 
8-9·37 

16-9-37 
6-9-37 

13.9.37 
8-9-37 
7.9.37 
7-9-37 
3-9-37 
3-9-37 
4-9·37 

11-9-37 

11 

14 

ıs 30 

15 

16 

16 

16 -
16 -
14 30 

15 
15 
15 
11 

15 
15 

16 
15 30 

ıs ıs 

15 

15 
15 

15 
15 
ıs 

11 
16 -

16 
16 
16 -
15 30 
11 
11 
11 
11 
15 -
15 -
11 
10 -
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ADMINISTRA·ı vı 

Y oghourtchou Hnn 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Avis 

T elephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
lııtanbul - MÜNAKASA 

ficiels 
De la Municipalite d' Ankara 
il avait ete annonce prccedemment que les offre' 

pour fes arroseuses, fes voitures iı bala 's et de vidant 
et autres a acheter par notre Municipalite, devaient ett' 
remises a la Presidence de la Municipalite jusqu'iı l• 
date de 2 Aout 937. Or, ayant ete constate, sur lef 
demarches faites· par fes interesses, que fes offres ne poıır 
raient pas parvenir dans ce Japs de temps, le delai iı ett 

· prolonge jusqu'au 2 Septemhre 937. Le fait a ete porl 
a l'attention des soumissionnaires. ıl956 891 , ..... 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

V endredi 3·9· 1937 

Artıdcs de fonderie {l\lın. Def. Nat.) No 408 
Cyliııdre a vapeur pr. route (Mın. Trav Publ.) No 404 
Couvertures pr. wagons (Ch. de fer Etat) No 407 
Foin l Com. Aeh. Mila. Ourfa) No 426 
Pois chıclıes, haricots sees, btce concasses (Com Ach. Milit. ,,,_ 

No 434 
Orge (lnst. Bact. Pendik) No 433 
Couvertures en laine (Min. Od. Nat ) .\! 433 
Produits clıimiques et pharmaceutıques (lnst. Agr. Ank ) .\' 43S 
R 'p. a la prison lst. (Dir. Trav. Publ. lst.) .\ 435 
Houille (Vıl. Afion) \. 436 
Sable eaolinc (Fabr. Milit) X 436 
Oıi'non et savon (Com. Aeh. Mılıt. Samsoun) .\' 436 

Benzine (Dir. Sürete Ank.) 1'! 436 
Bles eone ııses (Biv. Lulebourgaı) .\~ 437 
Viandc de boeuf (Com Aoh. Milit. Erzeroum) X 437 
• Grafite (Dir. Fabrique P.T.T.) .\' 437 
Conılr. d'arehes (Dır. Trav. Pub. Ank.) .\~ 437 
Nourriture jusqu'a 938 a 595 eleves et fonctionııaires (lnstitut 

eole Ankara) .\! 438 
Savon pr. harnais (Min. Def. Nat.) ,'\: 439 
Toi'e (Mun. lstanbul) No 439 
Conıt. chauHee en asphalte (Dir. Monop. Ankara) No 440 

Transport de marehandiıea (Corps Ar.nee Kaiseri) 
Rep. au jardin Samanpaurı (Mun. Ankara) .Y 440 
Arbres (\fon. Ankara) X 442 
Savon et riz (Com. Ach. Milit. Vize) .,~ 444 
Const. maısonı pour immigres (Dir. Etab lmmig. Manisaa) •' 
T oile, ehaussures et costumcs " Balia)' 
Bois (Div. Sivas) J\! 446 
• Tatacs en poudre (Dir. Gen. Monopoles • • 446 fi 
Materiel pour trnvaux de menuiserie (Minist. Hyg. Asai11t. Soc 

~'~ 447 
Extraction et lransports de pierres bruteı (Vilayet Afion) ~'· 
Oignons et fromage (lntend. Tophane) 1\: 447 
Orge et paille (Vıl. Afion) ,,! 447 
Travaux de menuiserie İl la poste de paquet (Dir. Tr3V. l'ıJP 

·'~ 447 
Orge et foin (Dir. Veterinaire Afion) S 447 
Transport de marehandises (lntend. Tophane) No 449 
Benzine et petrole (Mun. Ankara) No 449 
lnstall. electriqu" et d'eau (Com. Aeh. Milit. lr.air) No 449 ~ 
lnstall. Montes eharge a l'eeole de guerre (Min. Def. Nat.) ~ 
Rep. au bain de la rue Fethiye (Dır. Trav. P.b. KodJa9li) 

Mercredi 4 - 9- 1937 

Haricots sees (Com. Aeh. Milit. Tekirdagh) .~· 429 
Viande de boeuf (Com. Aeh. Milit. Tehanakkale) Jf 432 
Pomır.es de terre (Oiv. l.ulebourgaı) ,':\'.. 437 
Houille (Com. Ach. Milit. Samsoun) .Y 436 
Chauffage pcndant 165 jours a l'lnstitut Agrieol (Dir. lnst 

Ank.) .\~ 437 1, 
Rep. au batiment de I'ecole normale !1• musittue (Dir. gco 

male Musiquc) ,\':. 438 
Produita ehimiques (Min. Hyg. Assiıt. Soç. Ank.) ,\! 438 
Rep. iı l'ecole de guerre (Mın. Def. Nat. Ank.) ~\! -439 
Orge (Div. Erzindjan) .\' 439 
Rep. iı. t'eeole Haymana (Vıl. Ank.) .'.' 442 
Orge (Oi v. Erıindjan) .\! 444 

il 
• Les asterisquea indıquent unc ventelpar voıe de sureli:,~ 
N. B.- Leı Nos indiques en regard dea articles •o•t 

j~o~u~r~na~l~d~an~•~le~q~u~e~l~l~'a~v~iı~a~p~:~u~·~!!!!!!!!!~~~~~~ 

Baııldıiı yer: A~!f~ fi 
Galata Bill~ ~ 

imtiyaz sahibi ve yazı i!leri 
Direktöru: lımail Girit 


