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PAZARTESİ 

• 

Hergiin çıkar iktisadi, n ali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Miinakas~lar ve ·· za} ede er Listesi 
--Şekli 

--------~~~C-in:~i:__ ______________ ~--~ 
-- ------

&) Münakasaıar 

. _İnş~_!amirat, Nafia~şleri, Malz~e~-~hrita 
Göçmen evleri inşası: 298 ad. (temd l . d j)&Z· 

Beykoz a~açlama fidanlı~ında in~. ve ta.mır. (tem .) " 
Isı. 8 ci mekt. tamiri (temd.) " 
Bakırköy 2 et mckt. tamirt (temd.) " 
~ilivriye bağ-lı Külfallı köy mekt. tamiri (temd.) " 

Üsküdar ve Kısıklı parkında tamirat (tem~·? " 
Bakırköyiine bağ-lı İki telli köy mekt. tamırı (tcmd.J " 
v·ı· 1 aç. eks. 1 ayet aygır deposu ilavei inşaa ~ 
Akşelıir orta mekl. tamiri (temd.) paz. 

-.... EI~-l-lavagazı-Kalorifer (tesis~e_malzemesi) 

Muhm. bed. Teminat 

155742 21 
3377 48 
1550 48 
t07 98 

5334 03 
795 66 

3096 60 
3747 !O 

624 '.20 

251 31 
I 16 29 
68 10 

475 05 
59 67 

232 27 

46 81 

Müracaat yeri Gün Saat 

f )iyarbt>kir lsk. Müd. 4-10 37 12 -
lstanbul Belediyı-sı 23-9-37 14 

., 23-9-37 14 

" 23-9-37 14 
., 23·9-37 14 -
" 23-9 37 14 -
,, 23-9-37 14 -

Ank r:ı Val. 4-10-37 11 30 
Konya Nnf a Müd 22-9-37 15 -

U k .k · 1 ( t 5 L ) k:ıpalı z. zun Öprü kasabasının elektrı - tesisa ı ş:ır · · 
J2786 50 
ıj933 -

2459 -
370 

Uzıırık;jprii Beled. 

Konya Vıl 
27-10-37 

l-10-37 
16 
1 ı:; A.kşehirde Vişneli dere suyunun Akşehir çayına a· aç. eks. 

lcıtılrnası 
Su tesisatı için asfaltlı çelilt boruların mubayaa ve paz. 1164 93 Beyş('hır B<''c-d. 13-10-37 

mahallinin hafriyat ve ferşiyatı 

~~ucat, Elbise, Kundura, Çarn ~· 5 · ----
Mind~r kılıflığı bez: 9000 m. (t~md ) . 
Patiska: 2500-2750 m. _ yatak ç;ırş:ıflığı yerlı keten 

lıez: 1500 m. 

aç. eks. m. O 36,5 246 50 

" 
,, O,/Ove 1,50 314 

Mili Miidaf:ıa V .. k1.loti SAK 5-10-37 
Sıyas"I Hilg.I r O 1.ı Dir. ·10-37 

JO 
15 

Mo~!I~, ~_ve bü~eşyaın, Muşamba Hal~ v~ 
Mü~ür ınilsası: 6 ad - memur ma!lası: 10 ad .. dak-

tılo: 3 ad - telefon masası: 4 ad. - Amerikan e-

2865 ~15 lktısat Vd .. 4-10-37 

tejer: 3 ;ıd .. dosya do'abı: 5 ad. - orta masası: 
4 ad. • koltuk: 3 ad. - dönar koltuk: 3 aç. • ına· 
roken koltuk: 15 ad. - maroken sandalya: 15 ad. 
ınemur eand;ılyası: 10 ad. 

Mefruşat: 5 kalem 

Mahrukat, Benzin, Makine yagları v. s . 
..........__ - - -
Meşe odunu: 94 t. - çıra: 1073 le 
Yerli kok kömürü: 50 t. 

Kok kömürü: 50 t. (temd.) 

_Müteferrik --·----r erazj (2 kiloluk): 450 ad. 
ıcak au ile lavaj tesisatı için santnfuj tulumba ve 
teferruatı 

Çamaşır kurutma mak;nesi: 3 ad. 

~t, Sebze v. s. 

Sabun: 14 t s . 
!\. •rrıan: 35 t. 

8 Uru ot: 30-50 t. 

,, 

aç. eks. 

" ,, 

kapa'ı z. 

" 

kapalı z. 

paz. 

" ,, 

1355 

k. 0,02 ve 0,04 
1400 -
t. 19 50 

5962 50 
2200 -

6020 -
350 -

k. o 01.20 
k. 0,36 ve 0.55 

k. o 65 

102 -

145 

105 --
73 13 

417 19 
165 -

518 25 

452 -
27 -

187 50 
767 55 
609 38 

Konya Vıl. 
Ankara Yal. 
lst. Lise! r SAh 

PTT Lvz. Mud. 
D. D. yol. Ank. 

Tophane Lvz. SAK 

Vize Ask. SAK 
,, 

Jıındar. G Komut Ank. 
lst. Lı scler SAK 

4-10-37 

29 9-37 
4-10·37 
28-9-37 

4 11-37 
20-10-37 

:?5-10-37 

10 

15 -
4 30 

15 30 

15 
14 30 

15 30 

lo -
16 -
10 

z~ P~ynir: 15900 k. · k. peynir: 9200 k'. (temtl.) 
Ylınya~ı: 12,5 t. (temd.) 

~~--~~~~~~~~~~~~~~!::::~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1-10-37 
1·10 37 
6-10-37 
28-9 37 
28-9-37 ,, ,, 15 -

ıs 15 

~ MÜNAKASAL R 

İuşaat · Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Diyarbckir İskan Müdürlüğünden : 

~ctıası Bir evin 
Köyü Tipi Adedi Bedeli Yekfın erk ez 
Karabaş 3 50 476, 14 23807,00 ,.... ,, 
Satı 50 465, 10 23255,00 .:.rRani 3 

Osrıı . 
aoıye 

Merkezi 2 15 630,21 9528,15 
His~il Harbeto 3 35 520,21 18207,35 
Silv~n An bar 3 80 583,21 46656.80 
Silvan Merkez 2 15 590,90 8863,50 
l\ılerk AsJo 3 35 491,63 17207,05 ez 

Kabi 456,52 5478,24 3 12 ,, 
Yeniköy 3 6 456,52 2739,12 

----
E 298 155742,21 r \>yelki il~ 1 16 e 1.. anımızın birinci maddesinin pazarlık müdde-

i'{ y ulde b"trv. h l 
eyetj V k" ı ıgı a de talip çıkmadığından dolayı 

~~ille sine et ıle~in 19. 12. 1935 tarih ve 2-3711 sayılı karar· 
•kıa llıü kevfıkan on beş gün müddetle yeniden pazar· 

dtL· na ase'lya ı_ 1 k 
l{t 298 .. çı"arı an yu arıda yazılı dokuz merkez-

llazttrt~si g?,ç~en evinin Birinciteşri11 dördüne müsadif 
&unu saat on ikide ihale olunacaktır. 

Taliplerin bu m:iddet içinde hdr merkezdeki evler 
köy be köy veya dokuz merkez ıçm birden peyleri ka
bul olunur. 

Müteahhitliğe talip olanlann şimdiye kadar en az on 
bin liralık iş yaptırdıklanna dair vesaik ve koyacakları 
peylere ve alacakları evlerin bedeli keşiflerinin mıktan· 
na göre ihale gününe kadar kanuni teminatlarını mal 
sandığına yatırmış olmaları elzemdir. 

Pazarlığın son kararı D. Bekir İskan Müdüriyetinde 
yapılacağından şeraiti öğrenmek ve usulü dairesinde su
retlerini almak isteyenler D. Bekir İskan Müdürlüğüne ve 
kazalarda Bismil, Ergani, Osmaniye, Silvan kaymakam
lıklarına müracaat edebileceklerdir. 

fstıınbul Belediyesinden : 

Beykoz a~a':lama fidaııhğıııda vap1ınlaeak 

Kc>şif 

OCOl•li 

• 
ilk 

trminat 

inşaat ve tamirat 3377, 1H 233,31 
lstanbul 8 in<~i mektebin tamiri 1530, 18 11<>,29 
Bakırkiiy 2 ,, ,, ,, 907,98 68, lO 
Silivri ye bağlı kurfallı kiiy ınektelıinin tamiri 6331,03 17:J,03 
Cskü<lar \e kısıkh parkında tamirat 793,66 59,67 
Bakırköyc h.'.lğlı iki telli köy mektebinin ,, 3096,()0 23:..,27 

) ııkarıda keşif lıedel lrrı ) azılı tamirleri ayrı ayrı açık 
eksiltme) c konul mu. İ!-ıC' de beili ihale giiniiııde ~İren f,ulun-

20 Eylül 1.!>3~, 

l İDAREHANE: 
Y \ljurtcu han, 1 cı knt 

No. 3 ve 4 

~ Galata, Per eınbe pazarı 

l İl AN ŞARTLAR! ~ 
1 l.:ır1::hnnemizde görü~ . ,ır ~ 

i 
Telgr.: İst. MÜNAKASA 1 

Tci~fon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

"~'V'VVVV'V'VVV" 

ınadığından d ..... iJınw 23 9-937 Perşrmht> giinüııe uzatılırn~tır
l\.e..,if euakı it :;-a t ıuıne leı i Levaııın nı lidü ıliiğüııdc> gönilehılir. 
lstc,kliler h.rnlaı ında ıri_ıı...terilf'n ilk teminat ımıl ... '1uz Vf') a 
nıektubile lıernfın ) ul\arıda yazılı f!İind<' .. nnt 14 de Dnimi 
l<:noünıeııdc> 1 ı u I ıı n ınalıd ı r in r. 

Aııkarn \ il:t\etinden: 
Ke~il bedı>l i :~717 !ıra 10 kt;ı uştan il•art'l lıulıııınıı , ilil)f't 

m~ır el 'p0-.11 ilih,.,i in~antı 1 hirınl'İ tr~rin <J;17 paıaı tPı-İ güııii 
açık. ek-.iltnı '" 1 011ulc1r,ı;;ıııdan i le klJ)eriıı <'lıli)rti fı nni,)e 
ve lll arel oda .... ı \ · ıka-.ı 'r ) üz Je 7,c) teminat akçr~i ile adı 
~eçı>n giinıfo saat l 1.5 cl<t 'il,n C'l daııni c>nriimeniııc \ e k<'~;M 
\ ,trakJ..,ıııı giirmd ... iizere de \ il:i) et ba) taı direktörliığime 
m ii rcıraatları. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alfıt: 
• • * 

148 kaiem eczayı tıbbiye alınacaktır: Bak: İst. Vakıf
lar Direk. ilanlarına. 

* * * Erzurum Nümune hast. ıçın 148 kalem ilaç ve sıhhi 
malzeme alınacaktır. Bak: İst. Sıhhi müesseseler A. E. K 
Hanlarına. 

ot 

• * 
Sıvas Nümune hast. için IOô kalem ilaç ve sıhhi mal-

zeme ahu caktır. Bak: İ~t. Sıhhi müesseseler A. E. K. 
ilanlarmn. .. ~ı :c:: ...... 

El~ldrik, Havagazı, (alorifer Tesisat veMalzeme . ---- ~ 
Konya Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Akşehirde Vişneli dere suyunun Akşehir çayına akı
tılması için yapılacak 4933 lira keşif bedelli kanal 15 
gün. müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ibate 1 Teşrinievvel 937 tarihinde saat 15 de Vilayet 
Daimi Encümeninde açık eksiltme suretiyl yapılacaktır. 

Kanal inşaatına aid fenni evrak her gün Vilayet Na
fıa Müdürlüğünde görülebilir. 

Eksiltmeğe girebilmek için 370 liralık muvakkat te
minat makbuz veya banka mektubu, bu işin başa~ılma· 
sına kafi ehliyetteu bulunduğunu ve Ticaret Odasında 
kayıtlı bulunduğunu gösterir vesika ibrazı şarttır. 

İsteklilerin 1.10.937 cuma günü saat 15 de Vilayet 
Daimi Encumeninde hazır bulunmaları iları olunur. 

Uzunköprü Belediye Reisliğinden: 

El<siltmeye konulan iş: Uzunköpr"i kasabasının Nafıa 
vekaletinden musaddak elektrik projesi mucibince elek
trik tesisatı. 

Tahmin edilen bedeli: 

A-BedeJi keşfi: 13,300 lira olan lokomotif ve tefer
rüatı. 

B -Bedeli keşfi: 19,486 lira 50 kuruş olan alternatör, 
tevzi tablosu, irtibat nakilleri, santral tenviratı, beş ton· 

' lok pon rulan şehir şebekesi ve montaj ki cem'an 32786 
lira 50 kuruştur. 

Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A-Eksiltme şartnamesi 
B -Mukavele projesi 
C-F enni şartname 
D -Keşif cetveli 
E-Projeler. 
İsteyenler bu şartname ve evrakı beş lira bedel ~u

kabilinde Uzunköprü Belediye muhasebesindea alabilirler. 
Eksiltme kapalı zarf usulile olup 27.10.937 tarihine 

tesadüf eden çarşamba günü saat 16 da Uzunköprü Bele
diye dairesinde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2459 lira muvak· 
kat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesika
ları haiz olup göstermesi lazımdır: 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalarla beraber Nafıa vekaletinden aJmmıs eh· 
liyet vesilpasını i,l?raz etmek şarttır. 

Teklif mektupları yukarıda yazılı saatten bir saat ev· 
veline kadar Uzunköprü Belediye Daimi Encümeni reis· 
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile f'Önderilecck mektupların üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu· 
mite iyice kapatılmış bulunması şa·rttır. Postada olacak 
gecikmeler ki'bul edilm z, 



Sayfa 2 

Berelıir Belediye Rip etinden: 
u hazine i ile fırka bina ı ara,...ındaki üç çeşmelik u 

te isatrna ait tanzim ettirilen kr if defteı in<lr kutur' e ınikdarı 
yazılı a"faltlı çelik bornlaıın ınübayaa \C ınalı:ılJiııin hafıi)at 
ve feri>i) atı müteahhide ait olmuk üzere 1364 lira 93 kuru 
muhammen br<lellc konulaıı açık ek iltmc 'ı• temdit müd
detleri içinde talip çıkmadığından U 10.937 mci gününe kuclnr 
pazarlık ::ıurctilc \erilmek üzere miiddd hir U) daha uzatıl
mıştır. 

kat"i ih;ılc heledİ)cdc \apılacaktır. 
İstP-kliler }iizdc· 7,5 ınurnkknt teminat akçe i }ntıracaklar 

\ eın banka kefalet mektubu gö tercceklcr lir. 
J .. ıeklilt•r ticaret o lrı ına ka) ıtlı olduklarına 'e hu gibi 

işlNıJe bulunc.luklcırına dair ehlı)ft H·s.ikaı..ı ibraz <'Lleeekludir 
f,.,teklilerin proje, k.ıınr, aıtıu me 'e muka,elc hiıkiim

leriııi anlamak üzere Be]i>ehir hclcdi)e iııc nıüra<'antları ilan 
olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Ç· masır :.:!.:_ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satına ima Komisyonundan 

Beher metresine biçilen ederi 36.5 kuruş olan 9(}00 
metre minder kılıflığı beze talip çıl madığından yeniden 
açık eksiltmeye konmuştur. 

İlk teminat par sı 246 lir 50 kuruştur. 
İhalesi 5 Birinci teşrin 93' salı günü s:ıat ondadır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve 
sa atında Milli Müdafaa. Vekaleti s::ılınalma komisyonunda 
hazır bulunmaları. 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden: 
Beher metresinin 

Nevi 
Patiska 
Yatak çarşaflığı yerli keten 

Mikdarı muhammen fiatı 
2500 2750 70 kuruş 

bez 1500 150 
" Siyasal bilgiler için yukarıda yazılı patiska ve keten 

bez açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Eksiltme 4. IO 937 pc:sartesi saat 15 te Ankara mek

tepler muhasebcciliğiode yapılncaktır. İlk teminat 314 li
radır. Şartname !le nümuneler her gün okulda görüle
bilir. 

• • • 
83 adet palto, 

Mektebi satmalma 
plmlac ıktır. Bak: Yüksek 1\ i1hendis 

k misyonu ila ılarına. 
----=--=-=---_....,..._._,..._..-z=• 7lil --v· 

Mob fya, Ev ve Büro eşyas, ba, Hah v. s. ------
lkti .. at \ ekilctinden . 

\ ekalcttc me\ cut nürnıınelerf' ll} gun olm<1k üzere cin 
'<e mikdarlaıı aşağıda Hızılı c:ckiz kalem )azıhanc, rr.a a \C 

~aircy le lıc ... kalem tnf'fı u~at işi ll) rı a' ı ı satın alınacaktır. 
Tahmin edilen mobilya lırdPli 2fü> > lira olup murnkkat 

teminatı 215 lira döşemenin J 355 Jiın olup teminatı ] 02 
liradır. 

İhale 4.10.937 tarihine rmıtlnynn paz.ıılc'-İ giiııii :;aat ]0 d,1 
le' azıııı miidiirlüğiiııde toplanacak kom İti) onda ) apılacaktn. 

l-.tekli!erin şartname) i gurmck 'e} üzdc } edi bllf,;uk mıı
'akkat teminat paralarını }atııınak tizNe le\azım müdürlü
ğüne ıniiraeaatları iJan olunur. 

Adet 
3 lüdürü umumi ııı,ı;.;,ıc.;ı ı·amlı. 

~ i\liıdür mar;;a ı, 

10 
3 
1 

:3 
5 
4 
:~ 

3 
9 

15 
1 () 

Memuı ma nr;;ı, 

Daktilo ,, 
'lclcfon ,, eaııılı. 

Amerikan ctcjer, 
1 )o ya dolabı, 

Orta ma ar...ı, 

l\1iiıliiı ü uııı u ıııı koltu~u, 
1indcrli düııer koltuk, 
Manıken koltuk, 
Marukcn saııdal)a. 

~fonnır aııdal) ,tı-.ı, 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s 
-----------------------------------------

Ankara V nliliğinden : 

İdarci hususiye müdüriyeti ile tahakkuk ve tahsil şü
belerine muktaıi 50 ton yerli kok kömürü açık eksiltme 
suretiyle alınacaktır. Muhammen bedeH 1400 liradan iba
rettir. İhale 4 teşrinievvel 937 pazartesi günü saat 14.5da 
Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek için 105 liralık muvakkat teminat 
itası lazımdır. İsteklilerin ihale gunu daimi encümene 
şartnameyi görmek istiyenlerin hususi muhasebe m~dür· 
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

• 
• • • 

50 ton kok kömürü alınacaktır. Bak: erzak sütununda 
lst. Liseler A. S. K. ilanına. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Müteferrik 

Devlet Demir Yolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
İlk eksiltmesi feshedilen 2200 lira muhammen bedelli 

sıcak su ile lavaj tesisatı için santrifüj tulumba ve tefer
ruatı 20. 10.937 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankara idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 165 liralık muvakkat temi· 
nal ile kanunun tayin ettjği vesikaları ve Nafia Müteahhit· 
tik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Tadil edilen şartnameler parasız olarak Ank .. rada 
Malzeme Dairesinden, Hazdarpaşnda tesellüm ve Sevk 
Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

P. T. T. Lı ,.ı,.ıııı Miidürlliğuııdf'n: 

ldaıc ihti}acı için 450 adPcl iki kilo! uk teı nzi kapalı zarf 
u ... uJiJt' c;:atııı alrnncnktır. 

~1uhamıncn hedeli 5962,50 nıu,akkat teminatı 4 7,19 
lira olup ekr;;ıltıne:::;i 4 l<''>ı inir...mıi 1937 per ( mbc güııu ı:-aat 

15 tr. Ankarada P. 'l'. 'l. L ınumi ~liidürliiğii s~ tımıJma 1'.o· 
nıi,...yorıuıHla yapılaı·aktır. 

1 trkliler, murnkkat teminat ınaklıu1, \t}a Banka mrklu
bunu, Ticaret OJaı-;ı \C1'Ü. rndaıı haşka mütcnlılıidhk \t"•İ

k.ı:-;ını \C teklif mtktulnrırn ınııhk\İ kcıpalı zarflarıı ı o gün 
!:laat l ı e kadar mPzkfır Komi"') ona lı'Hli <'} li \t'ı ( kleı dır. 

~artııaınelrr, Ankara<! 1 l'. T. r. Lcrnzıııı, lsıanlıul BP)Oğhı 
P. T. T. Ayniyat Şube ~1üdürhiğündcn parnr...ız H ıılır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
İstanbulda Maltepe Askeri Lisesi ile Piyade atış oku

lu ve Bursa askeri liseleri için üç adet çama~ır kurutma 
makinesi 25.10.937 pazartes· günü saat 15 b~çukda İs
tanbulda Tophanede Levazım amirliği satınalma komisyo· 
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmi!l bede
li İstanbul için 2250 lira Bursa için 241 O lirrdır· ilk te
minatı 518 lira 25 kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö· 
rüiebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve J üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle beraber teklif mektupla
rını ihale saatinden bir sa at evvel komisyona v rmeleri. 

" c: • 

Cibali Fabrikası memur ve amele 
paşa bakım ve işleme evı ahçılıkları 
muştur. Bak: İnhisarlar lJ. Müdürlüğü 

lokantasile 
eksiltmeye 
ilan\arma. 

-=o•+:._._ 

Erzak, Zahire, Et \ e S ·bze: 

Şemsi 
konul-

Kır larelı Tümen Satına ima Komisyonundan : 
Kırkla eli Tümen hay v.:ınatının ihtiyacı ıçm apalı 

zarfla satın alınan 800 ton kuru ota veriLn fiat Kor ko 
mutanlığmca pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarf-

20 Eylul 1937 

Sabunu 1 muhammen bedeli IJ020 lira samanın 350 li· 
radır. 

Sabunun ilk teminatı 1152 lira, samanın 27 liradır. 
ihaleleri 1 Birinciteşrin 937 cuma günü saat 16 dadır. 
Şartnamelerini görmek isteyenlere hergün Vize Sa-

tmalma Komisyonunda gösteri mektedir. 

Lüleburgaz Tiimcn Satınalma Komi yonundan: 
Tümen birliklerinin ;37 ton sadcıağı eksiltme~inden talıp 

<"ıkmad ğııırlmı pazarlıkla 25 Eılı11 9 7 aat 1 da alınacaktır. 
~1ulıaınnıen lv•deli 33,300 lira ilk teminatı 2497 lira 50 ku· 
ııı~tur. Şartııaınc-,i 166 kuru ... mukabilinde komi } ondan alı· 
nabilir. İ leklilerin şartnnmc~ini ~örmek üzere her giin ,e 
ekc;:iJtnrnyı' işti rnk için belli gün ve aatte temi nalları 'e k nuni 
\C~ikaJarile 1 iilehurgazda l'iimt-ıı Satınalma komi \onunda 

ı huluıınrnlan. 

1 -

1 
• 

lstanbul Sıhhi ı Üesseseler 
Eksiltme Arttırma ve 

omisyonundan : 
E~zurum Nüınunc hastanesine lazım olan 14~ kalem ilaç ~e 

sıhlıi malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 Eksıltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet MüdÜl"' 

lüğü binasında kurulu komisyonda 22 9.937 Çarşamba günü saat 
\5 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyd 1476 lira 15 kuruştur. 
3- Muvakkat garanti: 110 lira 72 kuru1tur. 
4- İstekHler şartname ve listeyi hergün komisyonda görebı 

lirler. , 
5 İstekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 

lrnnunda }tızılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbU• 
veya banka mektubu ile bıı Iikte belli gün \ e saatte komisyoıı 
gelmeleri. (5923) 033 

- .. 

lstanbul Vakıflar Oirt!ldörlügimden : 

1 Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 

I Ecz.ayl Tıbbiye 148 kalem 10275 lira 

hk temi~ 

770 L. 62,5 lı 
ihale günü 1-10-937 cuma günü saat 15 de. 
Gureba Hastanesine lüzumu olan yukarıda cins ve mjktal' 

yazılı eczayı tıbbiye kapalı zarf usulile eksi\tm ye konulmuf~ 
İhalesi yukarda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü b 

1 nasında toplanan koır.isyonda yapılacak!ar. Şartnameler berı' 
Levazım kaleminde görülebılir. İstekliler 2490 sayılı kanun~ 
tarifi veçhile hazırlayacakları teklif mektublarmı ihale saatind; 
bir saat evveline kadar Komisyon Riyasetine makbuz muk•d,. 
liode vermeleri meşruttur. Posta ile gönderilecek mektublar 
hi ihale saatinden bir sısat evveline kadar gelmiş bulunma•• 

la satın alınacaktır. Muhammen fiatı 3 kuruş 50 san
tim olup tutarı 28 bin liradır. İlk teminat& 2100 liradır. 1 
Şartnamesi her gün Kırklareli 1 ümen Satınalma komis· ı 
yonunda görülebilir. İhalesi 6 10.937 çarşamba günü saac 

zımdır. Pos ada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

•e - 16222) 9~ 

Devlet Demiryolları işletme Umum Müdllrlügü~ 
Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme "'"' 

aşağıda yazılı lokomotif vevagon bandajları 3-11-937 Çarş•111 o' 
günü kapalı zarf usulü ile Ankar da idare binasınaa ayrı ayrı •• 
alınacaktır. t 

16 dadır. Şartname ve evsaf 140 kuruş mukabilinde ta· 
lep edenlere verilir. İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesikalarile teminat mektublarrnı belli 
gün ve saatten en az bir saat evveline kadar Kırklareli 

Tümen Satmalrna Komisyonuna vermeleri. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalına 
Komisyonundan : 

Bir kilosuna üç buçuk kl ruş tahmin bedelli otuz bin 
kilodan elli bin kiloya kadar kuru otla bir kilosuna alt
mış para fiat tahmin edilmiş saman açık eksiltmeden 
pazarhğa tahvilen 6 Birinciteşrin 937 çarşamba günü 
saat onda satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız olarek Komisyondan alınabilecek 
olan bu pazarlığa girmek isteyenlerin yüz seksen yedi 
buçuk liralık teminat makbuzu ile belli gün ve saatte 
Komisyona baş vurmaları. ----

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 

Beherinin ilk teminat Ekıiltmenin yapı· 
Cinsi Miktara tahmin b. Lira kr. lacağı gün ve ıaat 

kilo kr. 

B. peynir 15900 36 767 55 2..,.n,37 salı 
K. " 9200 55 11aat 15 de 
__;;--~~---------~:------~------------------Zeyt. yağı 12500 65 609 38 28.9.37 salı günü 

saat 15, 15 de 
---ı=--~~.-~ ....... -~--..,,.,.-.: ----------------
Kok kömürü 50 ton 1950 73 13 28.9.37 salı günü 

saat 15,30 da 

15.9.37 tarihinde çarşamba gunu beyaz ve kaşar peynirlerle 
zeytİcl yağının kapalı zarf eksiltmesi intaç edılemediğinden pazar
lıkla kok kömürünün açık eksiltme ihalesi 28.9.37 salı günü ' . 
karşılarında yazılı sautlerüe icra edilecektir. ilk teminatlar! yan· 
laıındıı gösterilmiştir. istekliler aynı yıl ticaret odası vesika ve 
teminat makbuzlarile birlikte İstanbul kültür direktörlüğü binası 
içinde toplanan liseler alım, satım komisyonuna gelmeleri. Te
minatlar lise muhaıelteciliği veznesine yatırılacaktır. 

Şartnameler komisyondan görülüp öğrenilir. 

Vize Askeri Satınalmn Komisyonundan 
Demirköy alayının 14 bin kilo sabunu, Alpullu alayı

nın 35 bin kilo samanı. 
İhaleleri ayrı ayrı pazarlıkla Vizede yapılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda yazılı muvakkat terni11• 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesik••1

" 

tekliflerini aynı gün .saat 14,30 a kad r Komisıon Reisliğine 
meleri lazımdır. 

Şartnameler 166 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezneleri 
satılmaktadır. (6213) 976 2-4 

İsmi Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat -

1- Loko bandajı 33261,83 Lira 2494,64 Ura ) 
2- Vagon n 63175,42 ,, 4408,77 n ) 

...... . ~ 
Muhammen Bedeli 38788,21 Lira olan 276 kalem muhtelıf 

trik tesisat malzemesi 15-I0-937 Cuma günü saat 15,30 da lı' 
zarf usulile Ankarada idare binasında satın alına.aktır. ,t 

Bu işe girmek isteyenlerin 2909, 12 liralık muvalçkat ternill,s 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik ve•ilc' I 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliği111 

meleri lazımdır. 1~ Şartnameler 194 kuruşa Ankara ve Hay~arpaşa ~~ın: /.' 
satılmaktadır. Nümuneler Haydarpaşa Tescllum şeflığınd .. ...' 
rülebilir. (6155) 966 3 

İstanbul Sıhhi Müesseseıst 
Arttırn1a ve Eksiltme 

Komisyonundan : 1ı 
Sıvas Nümune hastahanesi 1937 senesi ihtiyacı olan ıo6 ıi 

ilaç ve sıhhi malzeme açık eksiltmeye k.onulınuştur. ~,.-. 
1 Eksiltme Cağaloğlunda Sıhlıaat \ e içtimai Muaven•t14,a' 

lüğü binasında kurulu komisyonda 22.9.1937 günü saat 
yapılacakbr. 

2- Muhammen fiyat: 1815 liradır. ...J 
3 Muvakkat garanti : 136 lirn 13 kuruştur. f"-

• 1 ı· · h " k · ond• 4- istekli er şartnane ve ııteyı ergun omısy tJ 
lirler. ·te Z 

5 lateklller cari seneye aid Ticaret Odası vesik••1 t 1 
yıh kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakk~odf 
makbuz veya Banka mektubu ile belli gün ve saatte 
gelmeleıi. (5924) 934 



!inhisarlar U. Müdürlüğiinden~j 
b. d t buiıar kazanı ka· 

!-Şartnamesi mucibince ır a e 
Palı zarf usuliyle eksilmeye konulmuştur. kk t temi· 

il-Muhammen bedeli 19500 lira ve muva a 

nat 1462.5 liradır. I artesi gü-
111-Eksiltme 11 X 937 tarihine rast ayan paz -

.. . h" 1 Levazı'Il ve Mubaya 
nu saat 15 te Kabataşta in ısar ar k 
at Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı.!aca tkır. d 

1 1 ak hergun yu arı a adı 
V-Şartnameler parasız 0 ar 

geçen şubeden alınabilir. G . Vercınıgte 
V M S 1 Skoda rımma, 

- ünakasaya " u zer, 1• Steimmüller, Erste 
~~~selwerke, .Kruppe Kdens~h~~d Schmidt ve Stork., 

runner, M.A.N. Wolff, Stranc, . f k edebilirler Bu 
gibi yalnız birinci sınıf fabrikalar ış ıra - t" k ;tmek 
f b 'k f. J münakasaya ış ıra 
• a rı alardan maada ırma ar Şehir Sanayi ve 
ıstedıkleri takdirde bulundukları f f b ·ka o\dukla-
T· b' . . sını a rı 
ıcaret odalarından ırıncı ddak bir tas· 

rına d . 1··· k Konsolosluğunca wusa d"k 
aır ur f . l Bu yolda tas ı -

dikname ibraz ve itasiyle. mükellke tı~ er. yazılı olmayan,, 
name ibraz edemeyen "ismi Y~. arı a 
firmalar münakasaya iştirak ettırılemez. • bir 

VI f . l r münakasa tarihinden 
- Teklif veren ırma a ' ~ 

1 
sair bilumum 

hafta evvel fiatsız teklifleriyle. plan arıUnı ve Müdürlüğü 
Jh G ı d 1 hısarlar mum 
uzumlu evrakın a ata 8 

• 
0 

• edeceklerdir. Şube 
Müskirat Fabrikalar Şubesıne tevdı e ve matluba 
teklifleri tetkik edecek ve b~~ları şa~name~ir gün evvei 
uygun bulduğu takdirde munakasa ankt' Bu vesikayı 
"M "k verece ır. ünakasaya iştirak vesı ası,, d 

1 h . k . stirak e em ez er 
aız olmayanlar müna asaya ı.,; A "k ve eksilt-

v kl·f kt bu kanunı vesaı 
ll-Mühürlü te 1 me u ' 

5 
· t akçesini ihtiva 

rn k . l .. de 1 temına 
eye iştirak vesi asıy e yuz ' .. .. geç saat 14 c 

edecek olan kapalı zarflar eksilt~c !u~~ş~:nlığına makbuz 
kadar yukarıda adı geçen Komısyo 

533 
S68 3 4 

nıukabilinde verilmiş olmalıdır. (5 ) 
• 

l 
. .b. * bir adet çift devirli otoma· 

- Şartnarnesı mucı ınce k ı 
tik tabı makinesi kapalı r.arf usulile eksiltmeye onu muş· 
tur. · t 

l' b d 1. 6000 lira ve muvakkat temma 
ı-Muhammen e e ı 

450 liradır. · 
ili-Eksiltme 25.X.937 t~rihine rastlayan p:ızartesı 

günü saat 15 de Kabataşdu inhisarlar Levazım ve ~1u· 
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Şartnameler parasız olarak yukarıda adı geçen 

Konıisyondan alınabilir. . . . 
V Ekailtmeye iştirak etmek ısteyenlerın, fıatsız tek· 

lif mektuplarıoı ve kataloj'larını eksiltme gününden en az 
bir haha evveline kadar l1ahiaarlar Tütün fabrikalar şu
besi müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

Vl-Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaika ve yüzde 
7 ,5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek· 

siltme günü en geç saat 14 e kadar ~u.karıda ~dı . geçen 
komisyon başkanlığına makbuz mukabılınde verılmış ol-
nıalıdır. (5911) 929 2-4 

... 
* * 

Şartnamesi mucibince satın alınacak kurulu deko-
vil ray ve vağonları kapalı zarf usulile eksiltmeye ko· 
tıulmuştur. 

11- Eksiltme 26.X.937 tarihine rastlayan salı günü 
saat 15 te Kaba taşta inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şu· 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 Muhammen bedeli 7250 lira ve muvakkat teminatı 
544 liradır. 

iV-Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V-Münakaıaya iştirak etmek isteyen firmalar ek~ilt
~e. tarihinden on gün evvel fiatsız ve mufassal teklıfle· 
~~.ı !ürkçe ve Fransızca tercümelerile. İnhisarlar ~mum 

udurlUgü Müskirat Fabrikalar Şubesme vermelerı ve 
teklifleri mnvaffık görüldüğü takdirde münakasaya iştirak 
edebilmek için mezkur şubeden vesaik almaları lazımdır. 
· Vl-Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesika, eksiltmeye 
ıştır ~k 'ht' 
ed a vesikası ve yüz.de 7,5 güvenme parasını ı ıva 

14 ecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 
IXıakb kadar yukarıda adı geçen komisyon Başkanlığına 

uz. mukabilinde verilmiş olmalıdır. 
(B) (5975) 938 2-4 

* • * 
Şe 1

-:- Cibali Fabrikası Memur ve amele lokantasiyle 
nu~aıpaşa bakım ve işleme evi ahçılıkları eksiltmeye ko· 

muştur. 
11-Ek ·1 .h. saat 

1 
ıı lme, 5.X.937 tarı ıne 

Alım ~0de. Kabataşta Levazım ve 

rasthyan salı gunu 
Mubayaat Şubesindeki 

lU mısyonunda yapılacaktır. 
Şubed Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

iV en. alınab0 lir. 
YÜıde ; lste~lilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
Yona İS guvenme paralarile birlikte adı geçen komia-

ie meleri ilin olunur. (6302) 992 1-3 

llllti 
Ya~ ıah·b· 

I)• 1 1 ve Yazı itleri 
ll"e&ctörij: lsınail Girit 

Baaı!dıiı yer: ARTUN Baınnev> 
r.atahı Billur ıolaı&t No. 10 

== 
MÜNAKASA GAZETESi 

--- nsm 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

Mektebimiz talebesine verilmek üzere 85 adet palto yaptırıl
ması açık eksiltmeye konulnıuştur. İlk teminatı 121 lira ve be
her paltonun muhammen bedeli 18 lira 93 kuruştur. Eksiltmesi 
.ı 10 937 tarıhine rastlıyan pazartesi gilnü saat 14 de yapılncakbr. 
Şartnamesini :ıl nnk istey nlerin her gün ve eksiltmeye girecek 
lerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mektep binası dahilin-
deki komisyona ınürtıcaatları ila~ olunur. (6296) 991 

TİRA 
Salı 2 t-9-19:37 

Otopomp ve motopomp (Ask Fabr.) No 421 
Döküm malzemesi (MMV) No 425 
Muhtelif cins çelik, çelık tel v.A. (DD yol.) No 42G ı 
Demir boru ve teferruatı (Ank. Bel.) No 442 
Küçükmenderes islnh kanallarında şüt inş. (Nafıa Vek.' No 445 
Arpa (Konya Kor) No 452 
Sade yağ (Vize Ask. SAK) No 452 
Sıhhiye deposunun tamiri (Tophane Lvz.) No 453 
Alüminyum matra (jand. G. Komut.) No 453 
Çubuk kükürt (İst. Lim. Sah. Sıh. Mrk.) No 454 
Kayın kaplama tahtası M!\1V No 45.t 
Motörin ve benzin (Tophane Lvz.) No 454 
Bitliste atölye binası inşası (İnh. U. Müd.) No 454 
Ç .maşır yıkanması (Ank. Tar., Dil, Coğr. F.) No 456 
Beyaz ve nrap sabunu. vernikler, toz boya, üııtübeç, fırça (DO 

yol.) No 456 
Döküm koku (A k. Fabr.) No 456 
Yulaf (Konya Kor) No 456 
Pamuk ve yün çoraplnr (Gümr. Muh. K ) No 456 
Saman ve kavun (Ank. Lvz.) No 456 
Arpa (Edirne Şarbny.) No 456 
Tersim malzemesi (Nafıa Vek.) No 457 
Çizme (Gümr. Muh. ~.) No 457 
Un (Bornova Tüm.) No 457 
Salça, patates, üzilm, arpa, saman, k. ot, gaz, zeytin v.s. (İzmir 

Gümr. Muh. Tab.) No 457 
Vermiyon toz boya (DD yol.) No 458 
Kuru ot nakliyatı (Sıvas Baytar Dir.) No 458 
!3ez, terlik v.s. (Kırkl reli Vil.) No 460 
lzınir sokağı parkeye tahvilı Trabzon Beled.) No 460 
Kaysrri mÜ'Zesinde elektrik tesisatı Knyaeri Nafıa M.) No 461 
Kayseri müze binasında ve Selçuk medresesinde ve Ha; dar bey 

l.öşkünde tnrnirat işi ri (Kayseri Nafıa Müd.) No 461 
Otobüs beldeme yerleri inşası (Ank. Bel.) No 463 
Elektrik santral binasının tamiri (Uzunköprü Beled.) No 463 
Hızırbey camiinin tamiri (Kırklareli Vnkf. Dir.) No 464 
Üsküdardnn Kadıköy ibrahim ağaya giden yolun esaslı tamiri i· 

le belediye matban binasının tamiri ve belediye üst kalanda 
tamirat ve tadilat İıt. Bel.) No 465 

Erzak: 16 kalem (Edirne Vil.) No 467 
Dökme soba " " No 467 
Linyit kömürü ,, ,, No 467 
Maden ,, ., ,, No 467 
Odun ,, ,., No 467 
Kum, çakıl ve katran (İst. Bel.) No 469 

Çarşamba 22·9-1937 

Ün it, ecza ve gaz (ist. Komut. l No 426 
Muhtelif cins aapları (OD yol.) No 442 
Kuru ot (Bergama Ask. SAK) No 446 
Elektril: tesisatı (Bergama Şarbay.) No 451 
Fort marka kamyon (Gümr. Muh. K.) No 451 
Kösele, perçin ve vaketa (Jandr. Gen. K.) No 454 
Beykoz orta okulu tamiri (İst. Lis. Sl.K) No 454 
Beyoğlu tel. santralına duvar inşası (ist. Tel. Dir.) No 453 
İlaç ve sıhhi malzeme (lst. Sıh. ve İçt. Mu. M.) No 455 
Sığır eti (Bergama Ask. SAK) No 455 

" ,, (Jandar. G. Komut.) No 456 
Stadyum inşası (Kütahya Şarbay.) No 456 
Kitab (Ank. Tar., Dil, Coğr. F.) No 456 
Saman (Ank. Lvz.) No 456 
Odun, feker, ekmek, so~an, sirke v.s. (İzmir Güm. Muh. T.) N 457 
Kik: 4 ad. (Yüks. Den. Tic. Mekt.) No 457 
Uo (Mersin Ask. SAK) No 458 
Nakil vasıtaları için malzeme (lst. Bel.) No 458 
Bulıur, k. fasulye ve nohut (Menemen Ask. SAK) No 459 
Tıa~i malzeme ve mualcce (Antaly ~ Val.) No 463 
Kitab (Ank. Mrk. Hıfzs. M. SAK) No 463 
* Hurufat (Tekirdağ Vil.) No 4?4 
Muhafaza duvarı infnatı (fzr:ıir Inh. Başmüd.) No 465 
Hangar iniası (ist. Zir. Bank.) No 465 
Sinop okulu tamiri (Sinop Nafıa M.) No 465 
Arpa (Tahlisiye U. Müd.) No 466 
Ökçeli terlik (İst. Sıh. ve lçt. Mu. M.) No 467 
Tesviye aleti (İzmir Mst. Mvk.) No 469 

Perşembe 23·9·937 

Muhtelif çelik (Ask. Fabr.) No 4~ 
Kabartma etiket 

0

basma makineıi (lnh. U. Müd.) No 428 
Kuru ot (Balıkesir Vil.} No 446 
Un ve arpa (Hozat Sey. J. Al.) No 45ı 
Suni portland çimentosu (DD yol.) No 455 
Lama demiri, çelik uç, sevk musluiu, borakı, kaynak poltası v.ı. 

(DO yol.) No 456 
Alman yapı ı motörlere aid yedek parçalar (G6mr. Mu. K.) N 458 
Siyasal bilgiler okulunda yemekhane inş. (Nafıa Vek.) No 456 
Alit ve ecza (lıt. Üniv. AEK) No 457 
Yazlık elbiselik bez Undr. Gen. K.) No 457 
Pirinç, k. fasulye, mercimek, nohut, k. soğaa v.ı. (J. Gen. K)457 
Kilim (J. Gen. Komut.) No 457 
Köprü tamiri: 2 ad. (Kayseri Vil.) No 457 
Askeri bina inşaatı (Tophane Ln.) No 457 
Konyatla İnceminare ve Büyükkaratay medreıeleri tamiri (Kon· 

ya Kült. Dir.) No 458 

Sayfn 3 

Balıkesirde doğum evi inşası (Balıkesir Vil.) No 458 
Kayseride inşa edilecek karabarut, dinamit, kapsül, tecrit depo· 

larile bekçi kulubesi inşası (inh. U. Müd.) No 458 
Kok kömürü (İst. Vakf. Dir.) No 458 
~1angal kömürü (Müze. AEK) No 458 
iskarpin (İst. Beled.) No 458 
• Şehir tiyatrosu uhne perdesine konulacak reklam işi (İat. Bel.) 

No 45S 
Floryada spor ve eğlence teıisata lİst. Bel.) No 458~ 
Otomatik marangoz makinesi ,, ,, No 458 
İskupin (Ank. Böl2'e San. Ok.) No 4591 
ince, kalın ve renkli be:ı (lst. Bel.) No 459 
!3uz fabrikası makinalnrına liizumu olan efya (İıl Bel.) No 459 
lzmir-Menemea yolunun arasıada şose tamiri (İzmir Vil.) No 460 
E,•rakı matbna (İ:ıı:mir Eşrefp. Hast.) No 4tH 
Un, arpa ve yulaf (Niğde Tıı •. ) No 462 
Karyola, iıkemle, yemek tevzi arabası v s. eşya (Manisa İlb.) 463 
Demirhane atelyesi inşası (Buru Kült. Dir.) No 464 
Elbise (Karadeniz Ereğli lıç.) No 46:1 
Borlu-Demirci yolunun arasında menfez ve şoıe inf. (Manisa V.)465 
Benzia ve motörin (İıt Zir. Mekt.) No 465 
Göçmen evleri inşaaı (Afyon ilbay.) No 466 
Sömikok lcömfirü (Ank. Lvz.) No 467 
Kereste: 5 kalem (DD yol.) No 469 

* Önlerinde yıldız işardi olanlar müznyedeyc aittir. 
Hamiş : "No." işareti ilanı havi gazetemizin sayısını göderir 

1 (Suitc de la 4eme page) 
Cuir et vachette (Com. G G"nd. An'<.) No 454 
Rep. au batimcnt de l'~col second. iı Beykoz (C. Ach. Lyc lst.) N 454 
Constr. mur d,appui iı la centrale telephonnique Beyoghlou Dir. 

Tel. lst.) No 455 
Medicaments et articles sanitaires (Dir. HyS!. Assis. Soc. lst.) N. 455 
Viande de boeuf (Com. Ach. Milit. Bergama) No 455 

,, ., ,, (Command. G. Gend. Ank.) No 456 
Constr. d'un stadıum (Mun. Kütahia) No 456 
Livres (Fac. Hist. Langue et Geogr.) No 456 
Paille (lntend. Ank.) No 456 
Bois, sucre, oignon, vinaigre ele. (Bataill. Surv. Douan. Jzmir) N 451 
Barques: 4 p. (Dir. E.c. Comm. Mar. lst.) No 457 
Farine (Com. Ach. Milit. Mersine) No 458 
Bles concasscs, harıcots secs et pois chiches (Com. Ach Mılit. Me-

nemene) No 459 
Articlt"s pr. moyens de transport (Mun. lst.) No 4158 
Medicamenb et articles sanitaires (Vil. Antalin) No 463 
Livres (Mın. Hyg. Ass Soc. Ank.) No 463 
• Lettus d'imprim rıe (Vil. Telcirdagh) No 464 
Constr. mur de surveillnnce (Dır. Mon. lzmir) No 465 

,, de trois hangnrs (Banque Aır. lst.) No 465 
Rep. au bntiment de l'ccole Sinop (Dır. Trav. Publ. Sinop) No 465 
Orge (Dir. Gen. Sauv.) No 466 
Pantouffles avec talons (Min. Hyg. Ass. Soc. Djagaloghlou' No 467 
Articles d'ajus•ement (Com. Ach. Milit. lzmir) A: 469 

Jeudi 23 - 9- 1937 

Diverıes aciers (Fab. M lit ) No 4'23 
Machine pour etiquettes {Dir. Gen. Monopoles) No 428 
Foin (Vil. Balikesir) No 446 

,, et orge (Bataillon Genııl Ambulante Hozat) No 452 
Ciment po. tland artificiel (Ch. Fer Etat) No 455 
Fer, acier, tuyaux de distributıon borax, resine ete. (Ch. Fer Etat) 

No 456 
Pieccs de rcchangcs pour m')teur type allemand (Command. Gen. 

Surveil. Douan. lst.) No '156 
Conatr. d'un rcfectoire et salle de sport au batiment de l'ecole de 

sciences polıtiques (Mın. Tr:ıv. Pub.) No 456 
Produits pharmııceutiques el instruments (Com. Aclı. Üniversite lst.) 

No 457 
Toile pour costuıı.e (Commnnd. Gend. Ankara) No 457 
Ri.ı, haricots secı, lentilles, (pois chiches, oignons, ete. (Comıaand. 

Gen. Gend. Ank.) No 457 
Tapis (Comman-1. Gen. Gend. Ank.) No 457 
Rep. de deux ponll (Vıl. Ka"iscri) ~ 457 
Constr. six biitiro. militaires (lnten L Tophane) No 457 
Rep. aux medrescs lndjeminare et Buyukkaratay (Oir. lnıtr. Publique 

Konia) No 458 

Constr. d ı hatim. d'un hôpital d'accouchement a Balikesir (Vil. Ba
likesirJ No 458 

Constr. des cabanes pour gardien et dcpôts pour poudro a Kaiseri 
(Dir. Gen. Monopoles) No 458 

Houille (Dir. Vakoufs lst.) No 458 
Charbon de bois (Com. Ach. Musees lst.) No 458 
Eıcarpinı (Mun. lıtanbu') No 458 
• Affaire de reclame a la ıccnc du theiitre de la ville (Mun. lıt.) 

No 458 
lnstall. de place de ıport et amusement a Floria (Mua. lst.) N. 458 
Machine automatique pour aenuiserie (Mun. lst.) No 458 
Chaussures (Ec. des Arts Ank.) No 459 
Toile (Mun. lstanbul) No 459 
Articles pour fabrique de glace (Muıa. lst.) No 459 
Rep. de chaussce ı route lzmir·Mencmene (Vil. lzmir) No 460 
lmpression de registres (Hôp. Echrefpadıa lzmtr) No 461 
Farine, ori'e et foin (Div. Nighde) No 462 
Lits, chaises de fer, voitures poıır distri bution de nourritures ete. 

(Vil. Manissa) No 463 

Conııtr. d'un batim. pour atelier de fonderie {Dir. lnatruction Pub. 
Brousae) No 464 

Coıtumes (Vil. F.reghli Karadeniz) No 464 
Constr. de chausseeıı et archcs 11 route Borlou Demirtlji (Vil. Ma-

niısa) No 465 
Beazine et motorine (Dir. Ec. Arricole lıt.) No 465 
Const. aaiıonı pour immiıreı (Vil. Afion) No 465 
Semi-coke (lntendance Ankara) No 461 
Cbarpeat~ : 5 lotı (Ch. Fer Etat) .M 469 

• Le1 utcriıqueı indiquent une vente par voie de ıurenobere. 

N. B.- Le1 Noı indiqucs en regard de1 articles ıont ceux tha 
journal daoı lequel l'aviı a paru. 
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Le No. Ptrs S 

LUND1 

••• 

. 
Si 

Pout' la Publicite ıı'adresser 
iı 1' Adminiıtration 

journal Quotidien des Adjudicationa 

ableau Sy optique des Adjudications 
Objet de l'adjudication Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et <lu 

d'adjudicat estimııtif Provisoire Cahier nes Charge' ---- --~· . --

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation- Trav. Publics Materiel de Construction -Cartogrnphie 
R~p. et conslr. iı la pepiniere de Beykoz (aj.). Gı: ~ iı gre 3377 48 253 31 J Com. Pcrm. Municipalite lstanbul 

\ Dir. Econom. " ,, . 
" au batiment de la Seme eeole Ist. (aj.). " ,, ,, ~ ,, ,, " 2eme ., Bakirkeuy (aj.). " 
,, ,, ,, de l'ecole a Silivrikcuy (ni . ,, 
,, nu pare de Scutari (aj.). " 

" 

1550 48 
907. 98 

6334 03 
795 66 

3096 90 

116 29 
68 10 

475 05 
59 67 

232 27 

idem 
,, 
n 

" ,, 

Jours 

23-9-37 

23 9-'J7 
23-9-37 
23-9-37 
23-9·37 
23-9-37 ,, n batiment de l'eeole lkitellikeuy a Bal.irkeuy 

( aj.). 
Construction maisons pour immigres : 298 p {nj ). ,, 155742 21 

3747 10 
624 20 

Dir. EtablisseClcnt lmmigrcs Diyaı bt'.·kir 1-10-37 

., au d 'pôt du Vilayet Publique Vılayet Ankar:ı 4-10-37 

Rep. au batiment de l'rco'eSecondai e d'Akchchir 
(nj ) 

,, 46 81 Dr. Travaux Publıcs Konia 22-9-37 

Habillement __, Chaussures Tissus - Cuirs 

Batiste : 2500-2750 m.· Toile pour drapo de lit ! 

1500 m. 
Publique le m. 0,70 et 1,50 'i14 - Dir. Ecoles Sciences Politiques Ank. 4-10-37 

Toile pour housse : 90CO m. (aj.). ,, " 0,36,5 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Articles d'ameublenıcnt : 5 lots 
Tnble direetoriale: 6 p - T.ııble pour fonctionnaire: 

13 p.- ld. pour telephone: 4 p - Fauteuils, c!ıaİ· 

ses ele. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois de chenc: 94 t.- ld. de sapin : 1073 k. 
Coke indıgene : 50 t. 

n : !>O t. (aj.). 

Divers 

Pompe centrifuge et accessoires pour installntion 
d'eau ehaudc et lavagc 

Machine pour sechage de linge : 3 p. 
Bascules de deux kilos : 450 p. 

Publique 
,, 

1355 -
2865 -

1400 
Gre iı grı! la t. 19 30 

Pli cıı.ch 2200 

,, 
" 

5962 50 

Electricite-Gaz-ChRuffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnstall. elcetrique, tableau de distribution. loeoıno- Pli cach 32786 50 
bile et aecessoire iı la ville Ouzounkeupru (cnh. 
eh. L. 5). 

Adduetion de l'eau Vehneliderc a Akchehir 
Pavement et achııt des tuyaux d'ae er pour adJuc· 

tion d'eau 

-
Provisions 

Beurre frais : 37 t. (cah. eh. P. 166). 
Fromage blanc : 15900 k.- ld. Kacher : 9200 k. 
Savon : 14 t. 
Paille : 35 t. 

Publique 
Grc a gre 

,, 
n 

" ,, 

4933 -
1364 93 

33300 - I 

6020 ·-
350 -

246 50 

102 -
21S -

45 -
ıos 

73 1'3 

16S -

518 25 
4-17 lY 

24S9 

370 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank 

Dir. Eeomomat Ministere Economie 
,, 

Vılayet Konia 
,, Ankara 

Com. Ach. Lycees lstanbul 

{ 
Adm. Gen. Cb. Fer Etat Ankara 
Hureau d'Expedit:on Hııydarpacha 

Com. Aeh. lntend. lst. Tophane 
Oir. Econ. PTT. Ankara et lstanbul 

Municipalite Ouıounkcupru 

Vilayet Konia 
Municipalite Heyelıehir 

,, Lulebourıraz 
Com. Aclı. Lycces lstanbul 

,, ,, Militaire Vize 

" ,, 

5-10-37 

4-10-37 
28 9-37 

29-9-37 
4·10-37 
:.!8-9-37 

20-10-37 

25-10-37 
'1-11-37 

27-10·37 

1-10-37 
13·10-37 

25-9-37 
28·9 ·37 
1-10-37 
l-10-37 

Foin : f;()-SO t. ,, 

2497 50 
767 55 
350 -

27 -
187 50 
609 38 

Conı. Ach. Comm. G. Gendarm. Ankara 6 10-37 
Huile d'olives : 12,5 t. (aj.). 

De tout 

Gre a grP o 65 Co:n. Ach. Lyeees lstanbul 28-9-37 

n ture En toutes langues 
Adresscz·vous sans hesitation au 

Bureau de traduction ~ "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 
T echnique, Financiere, Commerciale ete. 

Traduction de cahiers des charges 

Execution rapide et soignee 

PRIX HORS· CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de '· MÜNAKASA GAZETESi ., 

ureau d Traduction " DEVRiM " 
Galata, Perchembe Pazar, Yoghourtchou Han, No 3-4 Telephone : 49442 

1 l leure 

M-

Avis 

20 Septembre 1937 

ADMINISTRA"ı ıvı'f 

Yogbourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Postnle N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
l•tanbul - MÜNAKASA 

Du Ministere des T avau~ 
Publics 

La construction de sept ponts metalliques, de dı·(ı 

rentes portees, entre le tronçon d'Erzindjan-Erzuruıtl• 
la ligne Sivas-Erzurum, le montage ''et au besoir., it' 
ripage,, a ete mise en adjudication sous pli cachete· 

14 -
14 -
14 -
14 -
14 -

1 - L\;djudication aura lieu le 4.10.9.37 a 15 heu 
au bureau d'Enchere du Departement de Construct 

~ des Chemins de fer de notr e ministere iı Ankara. 
2 - Le prix estimatif de ces sept ponts est de 48~ 

Ltqs. au total. 
12 -
14 30 
15 - 1 

15 

14 

ıo 

16 -

15 -
14 30 
ıs 30 

15 30 

JS 30 
ıs -

16 -

15 -

10 -
15 -
16 -
16 -
10 -
ıs -

3- Le cautionnement provisoir est de 22952 Lt 
5 piastres, en tout. 

4 - Lo cahier des charges de l'adjudication, le pf( 
de contral, le cahier des charges general et les atı 
docun.ents relatifs a l'adjudication sont delivres par 
Departement de Construction des Chemins de Fer, ıı>0 

nant 24 Ltqs. 
5 Ceux qui desirent prendre part a cette adjud ~ 

tion, doivent, apres avoir prepare conformemenl • 
preacriptions de la loi ad-hoc, leurs plis cachetes, c 
tenant les pieces et les documents requis par ltı b 
No. 2490, ainsi que le certificat d'entrepreneur vıı1'ı; 
pour l' annee l 9J7 et delivre par notre Ministere, et ~e 
offrcs de prix, pour les remettre, contre quittance· C 
Commi~sion du Departement de Construction des 
minı de Fer. au plus tard jusqu'au 4. I0.937. a 14 beıı 

6 - Ceux qui participeront a cette adjudicntion cl01 

prouver qu'ils ont execute le montage d'un pont fllA 
lique de 50 metres, au minimum. (2824) (5338) ~ 

MEMENTO OES ADJUDICATIO S 

Mardi 21·9 1937 

Autopompe et motopompe (Fabr. Mılit.} .\: 421 
Artides de fonderie (Min. Def. Nat.) .\; 426 
Acier. fil d'aeier ete. (Ch. fer Etat) .\' 442 
Tuyaux de fer et aceessoires (Mun. Ank.) .\: 442 
Conıtr. de chutte d'cau a l\utehukmenderese (Min. Trav. pıı 
Orre (Corps Armee Konia) ~\~ 452 
Beurre frais (Com. Aeh. Mil. Vize) .\~ 452 
Rep. au batim. du depôt sanitaire {lnt. Tophane) .\' 453 
Gourd~s d'aluminiume (Gcnd. Ankara) .Y 4S3 
Soufre en balon (Office Sanit. lst.) No 454 
Bois d'hetre (Min. Def, Nat.) No 454 
Benzine et motorine (lnt. Tophane) No 454 
Constr. d'un atelier a Bitlis (Dir. Gen. Monop.) No 45~ ~ 
Lesıive de lingı:ı (Faculte Histoire Langue et Geographıe) ı" 
Savon noir et blanc, vernie, broıse et plitre (Ch. Fer Et•

1 

Coke de fonderie (Fabr. Mılit.) No 456 
Foin (Corps Armre Konia) No 456 
Chaussettes de coton et inine (Surveil. Douım. lat.) No 45b 
Paille et melon (lntend. Ank.) No 456 
Orge (Mun. Edirne) No 457 
Articles de dessin (Min. Trav. Pub.) No 457 
Bottines (Surv. Douan. lst.) No 457 
,Farine (Div. Bornova) No 457 ili'~ 
Pommes de terre, raisinı, orge, paille, petrole ete. (Bat• 

Douan. lzmir) No 457 
Couuleur (Ch. Fer Etat) No 458 
Transport de foin (Dir. Veterinaire Sivas) No 458 
Pantoufleı et toile (Vıl. Kirklareli) No 460 . 

0 
Conatr. en parquet a la rue ILmİr (Mun. Trabzon) No 46 ~· 
Rep. et install. clectrique au musee de Kaisl:ri (Dir. 'ft• 

Ka1seri) No 461 
Constr. station pour autobus (Mun. Ank.) No 463 
Rep. centrale ~lectrique (Mun. Kirklareliı No 463 

,, mosquee Hizirbey (Dir. Vakoufs Kirklareli) No 464 
r>roviıions : 16 lots (Vil. Edirne) No 467 
Poeles (Vil. Edirne} No 467 
Charbon liinite (Vil. Edirne) No 467 
Bois et houille ,, No 467 
CaiJloux, sable et roudron (Mun. lst.) .\' 467 

~ercredi 22 - 9- 1937 

Medieament et gaz {Command. Jst.) No 426 • 
Diverses manches (Ch. de fer Etat) No 444 
Foin (Com. Aeh. Milit. Bergama) No 446 
lnstall. clectrique (Mun. " No 451 
Camion marque Ford (Surv. Douan. lst.) No 451 

(Lire la suite en 3me pare) 


