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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 A YLIGI füO 
6 .. 850 

12 " 1500 
F.cnebi memleketler için 

12 ayh~ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbu:z mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir . 

- SALI 

kt 

•• 

GAZ&:TESİ 

21 EyJUI 1937 

iDAREHAN E 
Y oğurtcu han ı . k ı cı at 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 
. İLAN ŞARTLARJ 
lt'farehanemizde rr"" •• ·ı ___ 0oruşu ur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
T el~fon : 49-142 

Posta kutusu N. 1261 

Hergün çıkar iktisadi, mal"ı ve ticari gazetedir 
?F5 - - -- - -- 55J x 1 - TZts ı Fa 

_ Bugün ilcin olunan Münakasalar ve 
---~-~~----~~--~---;;-:-::----:-:-"""7""-'"'.-~~~~ 

Müzayedeler Listesi a) MÜ NAK A R 
______ C=..':..::"n:.si:_ _________ ~Şekli Muhm. bed. Teminat 

İnşaat . Tamirat-Nafıa i_şleri ve Malzemesi- Harita 
a) Münakasaıar 

inşaat T -..::........ • amiral, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Ankara Kült" B 
Ek 

·ı ur akanlığından . 
sı hneye k I . · til " . onu an ış (Ank · 

Şehir fok .. A k antası mutbak tamtra 
n( arada Tarih, Dil, Cog-rafya Fakültesi inşaatı 

aç. eks. 2166 84 
kapalı z. 725205 13 

162 45 
32759 -

Ankara Yal. 
Kültür Bakan. 

4-10-37 14 30 
7-10-37 15 -

su cıvarmda yapalacak tarih a~a fs~et İnönii kız ensti-
şaabdır: Keşif bedeli 725 205 'rdıl, cografya fakültes i) in

Bu ışe aid şartname} . ıra f 3 kuruştur. 
Şart. 36 25 L ) 

K~ , . 
M u~abya cezaevinde yapılacak tamirat ve tadilat 
A=ka~rda yapılacak 8 adet Askeri inşaat binaları 

b · st. yolunun arasında betonarme tabliyeli ve 
K eton ayaklı köprü inşaatı 
B ·~~kkalede yaptırılacak inşaat (şart. 173 kr.) 
A~~- kazası mrk . ilk okulunun tamiri (temd.) 
S ısar eıf>rta okulu tamiri 

u kulesi inşası 
Ka ı· na rzaayon inşası 

Yol inşası 
Müd"" ı V .ur er apartımanı sıva tamir. (temd.)(şart. 35 kr.) 

8:2~.rköprü hükumet konağı tamiri 
E.~yu~çekmece-Hadımköy yolunun tamiri 

~bıyat fakültesindeki alçı tavanları sökülerek ye-
n r1ıne ahşab tavan yapılmaın 
O Q U v·• 

( 
ı · mrk. yeniden yapılacak hastııne binası 

H şart. 270 kr.) 
a~kalı ziraat mekt. ile Yeşilköy Tohum Islah ens
tıtü .. d Be k sun e hanıar inşaatı: 5 ad. (temd ) 
y oz orta okulu tamiri 

aç. eks. 3846 40 
kapalı z. l 7534 40 
paz. 6359 Ol 

kapalı z 34499 35 
aç . eks. 659 -
,, 

paz. 14961 70 

" 
15783 -

" 
28731 07 

aç. eks 6944 25 

n 2493 15 
kapalı z. 11923 19 
paz. 663 76 

kapalı x. 54010 70 

pu. 

aç. eks. 1349 97 

~' Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

Al at c. (Sıvas Nümune hast. için): 123 kalem k 1951 6•) ,, . . aç . e s. , 
rum, Kar;, Van doğum ve ~~ ...... I ~..ı.. ..... -
Çin): 214 kalem Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

aç. eks. 3870 -

Cumhuriyet bayramında yapılacak tenvirat 
Sahil Sıhhiye binasında yapılacak kalorifer tea. (temd) 

V• S. 
Mensucat, Elbise, Kundura, Çama~ır 

Kaputluk kumaş: 170000 m. (şart. 2
6

8 
kr.) 

kapalı z. m. 3 15 

" " 2 90 

E.lhiselik ,, 26000 ,, " 377 " vs. 
Mobilya, ve ve büro eşyaaı, Muşamba-Hah -
Mobilya: 101 parça 

~ahrukat, Benzin, Makine yağları v. ı. 

Gaz yağı: 9 t. 
Caz yağı: 14 t. 

Amele çadırı: 9 ad. - mühendis çadırı: 1 ad. (temd) 

Mahruti ,, 19 ad. - ,, ,. 1 ad . 

~teferrik 

Şevrole marh kamyon: 1 ad. (temd.) 

Balast: 10000 m3 
Kar küreri (dar hat için): 1 ad. 
Balc.ır kazan (büyük): 100 ad. . küçük: 100 ad. · ha· 

k•r karavana: 2000 ad. · bakır bakraç: 2000 ad. 
Y,ngın ıöndürme makinesi (köpükle işliy•n ve kü-

çük eb'adda) 

~ak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Un: 125 t 
Patates: 2S,2 t . 
K. soğan: 8,3 t. 
Patates: 3350 k. 
K. soğan: 33350 k. 
Makarna: 39,fi t. 

" 35160 k. 
Bulgur: 30 t. 

" 45 ,9 t. 
Koyun eti: 30 t. 
Sığır K . ,, 110 t. (temd.} 

oyun " 14 t. 
Sabun: 10 t s . 

ade yağ: 4 t. 

" 

Kyaşar peyniri: ıs t. 
ernl"k y l 1 saman: 509,5 t . - yataklık saman: 60 t. 
u af: 745 t 

K. faaulye: 42 t. 
Saınan: 46 t. 
Sığır eti: 150 t 
K. raaulye: 100 t. 

kapalı z. 6461 so 

aç. ekı. 1935 
2520 

" 

aç. eke. beh. 45 ve 9S 
1040 -
2500 -

,, 
pn. 
kapalı z. 
paz. 20000 -
kapah z. 25860 -

paz. 

kapab z. k. o 12,60 

aç. eki. 1974 -
415 -,, 
235 -,, 
168 -,, 

kapalı 7. 8316 -

7032 -,, 
aç. eks. 3450 -

kapalı z. 5508 -
12000 -,, 

paz. 16500 -

,, - -
" aç. eki. 3480 

kapalı z. 9750 -
11090 -,, 

pa:z. 52150 -
7140 -,, 

850 -,, 
kapah ır:. 2550Q -

15000 -,, 

1315 08 
496 ~ 2 

2587 46 

1125 -
1183 -
2155 

520 81 

894 24 
50 -

3951 -

101 25 

14Q ~7 

Kütahya C Müdd . · eıum. 

Malatya Ask ş b R . · u · eıs . 
Ankara Yal. 
Ask. Fabr. SAK 

Ankara Va'. 
Akhisar Orta Ok. Dir. 
Eskişehir Lvı:. SAK 

" ,, 
Sıh. ve lçt. Mu. V. Ank . 
Samsun o~lter 
lstan ~ul Beled;yesi 
lst. Univ. AEK 

Bolu Nafıa Müd. 

TC Zir. Bank. fst. Şubesi 

Ist. Lis . AEK 

t.. " 1 

30-9-37 
30-9-37 
4-10-37 
8-10-37 

7-10-37 
28-9-37 
24-9-37 
24-9-37 
25-9-37 
30-9-37 
8-10-37 
5-10-37 
30-~· 37 

6-10-37 

27-9-37 

24-9-37 
(tashih) 

16 -
14 30 
15 -

15 -
15 -
15 -
16 -
11 -
lO 30 
14 -
14 -
15 

15 -

15 -

15 -

a) Eksiltme şartn e~ ve evrak şunlardır . 
b) M k amesı, · 

u avele projesi 
c) ~aymdırlık işleri enel 
d) inşaata d · f ~ şartnames;, 
) 

K . aır ennı şartnameler 
e eşıf hülasa cetveli sil ·ı . . , !> Projeler. , sı eı fıat cetveli, mdraj cetveli 

Istiyenler bu şartname} . . 
mukabilinde Ankarada kül;.~ı v~ evra~ı 35 lira 25 kuruş 
dairesinden İstanbulda .. ~r akanlıgı yüksek öğretim 
lüğünden alabilirler. guze sanatlar akademisi direktör-

Eksiltme 7.10.937 t 'h" d 
kültür bakanlag-ı y"'k kar~. wın ~ perşembe günil saat 15 d 

l 
Ek . u se ogr.etım d . ~ . d e sıltme kapalı zarf usuı·· ·1 aıksıo e yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilm .. u ~ e yapılacak tır. 

1 

kat teminat vermesi b ekdıçın ısteklinio 32759 lira muvak 
h . l ' un an Laşk w • aız o up getirmesi lazımd a aşagıdaki vesikaları 

ı Naf~a vekaletinden J ır. 
r hidJik vesikasını ibraz :~:~ış ~937 senesi inşaat müteah-

250.000 liralık bir binay "k ekt)ır. Bu vesikada bir defad 
ve . " ki' . ı ı ma etm· Id • a ıs.e ının bizzat d' J 1 .. ış 0 ugu yazılı oJ 
-·--- , , • . ıp oma ı muhend· . mıısı 

·ı kt' p t ·ı .. d ·ı ek ıs vev.ı:t pnı........ ı verı ece ır. os a ı e gon erı ec mel.<tut>ıarın nihayet 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış 

'290 25 
Ankara Belediyesi 5-10-37 
lzmir Sah. Sah. Mrk. Başt. 25-9-37 

10 30 
10 -

1 

zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

3927 50 

5020 -

Mılli Müdafaa Vekaleti SAK 8-10-37 
8-10-37 

" 

11 -
14 -

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 

\ 

Komisyonundan: 

1 
Kırıkkalede yaptırılacak inşaat 

\ Keşif bedeli 34499 lira 35 kuruş olan yukarıda yazı-

Nafıa Vek. 7-10-37 15 -

lı inşaat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satmalma ko· 
misyonunca 8.\0.37 cuma günü laat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname 1 lira 73 kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olan 2587 lira 46 kuruşu havi teklif mektublarmı mezkiir 

484 61 

145 13 

189 -

37 50 

78 -
187 50 

863 -
1500 -
1939 50 

15750 -
11 9 -

32 -
18 

13 -
623 70 
S27 40 
358 75 
413 10 

900 -
1237 50 

234 -
293 -

262 -
731 25 
831 75 

Ank. Lvz. SAK 5-10-37 

Tophane Lvz. SAK 6-10-37 

Tekirdağ Vil. 22-9-37 
Bilecik Nafıa Müd. 29-9-37 
Tekirdağ Vil. 22·9-37 
O. O. Y . KayseriSıvasSams. 1-10-37 
O. O. yol. Ank. 5-10-37 
Tophane Lvz. SAK 8 · 10··37 

28-9-37 ,, 

Viran Ask . SAK 
5-10-37 

Bornova Tl\nı . " 
5-10-37 

5-10-37 
• 5-10-37 

" S-10-37 ,, 
lımir Mat. Mvk. SAK 4-10-37 

4-10-37 

" 5-10-37 

" 5-10·37 

" 6-10-37 
" Sava• Tiim. SAK 30-9-37 

Sıunıun Ask. ,, 1'·10-37 
13·10-37 

" Tophane Lvz. SAK 7-10-37 
8-10-S7 ,, 
8-10-37 

" 27-9-37 Vize Ask. SAK 
3912 - . 24-9-37 
536 - " 24-9-37 

ıs -
15 -

15 -
ıs -
15 -
15 -
15 30 
15 30 

15 --

9-
ıo -
11 -
14 30 

15 -
16 30 
17 -
16 -
16 30 
16 30 
15 -

i günde saat 14 · de kadar komisyona vermeleri ve kendile. 
rinin de 2490 numaralı kanunun 2, 3 cü maddelerinde 

\ 

yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona müra-

\ 
1 
1 
ı 

1 

caatları. 

Malatya Askerlik Şübesi Reisliğinden: 

Eksiltmeye konulan iş: Malatyada yapılacak sekiz adet 
askeri inşaat binaları olup keşif bedeli 17534 lira 40 ku· 

ruştur. 
Eksiltme 16.9.937 tarihinden itibaren \5 gün müddetle 

kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Bu i~e aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B- F enni şartname 
C-Muvakkat projesi, 
E-Resmi projesi 
S - Nafıa işleri genel şartnamesi, 
İstiyenler eksiltme şartnamesi\e buna bağlı evrakı Ma· 

latya askerlik şubesinde g&rebilir. 
Eksiltme 30.9.937 tarihine rastlayan sah günü saat 16 

tla Malatya askerlik şubesinde toplanacak olan ko:nisyon 

huzurile yapılacaktır. 
Eksiltmeye ifİrebilmek için talihlerin t 315 lira 08 ku· 

ruşluk yüzde 7,5 muvakkat teminat vermeleri ve 937 yı· 
lına aid nafıa vekaletinden musaddak ehliyet vesikası ve 
ticaret odası kayıd vesikalarını göstermeleri şarttır. 

61 - " Sarıkamış Aaic.. SAK 
1912 51) 

5-10-37 

14 30 

16 -
15 -
16 -
16 -
16 -
11 -
16 -

Teklif mektupları yukarıda yazılı müddetten bir saat 
eveline kadar inşaat komisyon reisliğine getirerek mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile mektublar muay· 
yen saatta gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 

iyice kapatılmış olması lazımdır. 
Postadaki gecikmeden dolayı mesuliyet kabul edilmez. 

1125 -
Kırklareli Ttlm. " 

11-10·37 



~ayfa 'l -.... ~ - -

MÜNAKASA GAlE.TESl -

6-10-37 16 -
Çana'·· Mst. Mvk. Sf\K 37 9 30 

1-10-
2 \spıırtıı Tüm· • 'l7 16 k. o 13,70 142 - 1-10·..J -

Yulnf: 715 t. (temd.) " k. O 25 750 - Tekirdağ Ask. SAK 12 10-37 15 -

Un· 110·7 t. " o 13'.i - " 9-10 37 10 -

kapalı z. 

Sl,,.'ır eti: 40 t. (tcmd.) aç. cks " 00 422 171 60 " 9·10-37 10 -
li k " 28 37 15 30 Koyun ,, 4 00 · · d) pa:r.. O 22 1 " 1-10· 

Pılavlık pirinç: 15400 k. (tem . " ,, O 21,24 279 - " -10-37 15 30 
7 ,5 t. " ,. kapalı :r.. " O 01,15 129 - " 24-9-37 14 30 

su:an: 30Ö t. " 8J75 - 628 12 " 24-9-37 14 30 
150 t. par:. 258 75 " 24-9-37 14 30 

" 3450 -
Kuru ot: 335 t. (temd.) " 

5175 
_ 288 16 " 6-10 37 15 -

Ank. Lvz. SAK 15 \ c 
n " 138 t. ,, " 4608 - 345 - 4-10-37 - Mob! ya, LV 

" ,, 180 t. " aç. eks. 800 - 60 - " 7-10 37 ~; - .Nafıa Vekaletinc~.e~.: t 15 de t\nkarada 

ve Büro eş~ ast, Muşarn ba, Hah v. s. 

Tc\ şehriye: 19,2 t. " 13824 _ 1036 - " 9-10-37 
937 

p ~emlıc gunu saa "· 
Ta:r.e fasulye: 8 t. kapalı z. 4800 _ 360 - '' 8-10 37 11 - -, Birinci Te~rin cKr:ı . ndn (,461 lira 50 kuruş 

k k ')t omı yonu ı·ı Makarna: 57,6 t. ııç. e s. 1200 - 90 - " Vekalet Malzeme e sı mc bilyanın kapalı z<ırf usu ı e 
Nohut: 48 t. kapalı z. ıhnınmen be<lel.\i 101 parça mo < 

K. fııııulye: 120 t. 24-9-'.Ji 14 - ınt · l kt · f .·· tı 
1 hmir Orman Dir. eksiltnıcsı yapı aca_ ır. ait ekslltme şartname::::ı 'ete er~~a 

!~~:)~~~~;·~z~~~~~~~~:~~~~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 101 parça mohılyayal ··d- llğiinden ~ınabtlır. 

• 

k V k='"let Malzeme mu ur l 
Kuru çam odunu bedeli ~l],010 lira parasız olara · e ~ 

1 

4 
l'ra 61 kuru~tur. . 

k 1 t ııc lıina:,ı kc~if ~luvakkat teınmat 48 ı "tcal1\11·tlı"k vesika.::ı ı\e 
Y·~ııidcn )'alHlacn ın~ a .. ı" k l nı nıu ' 

d .., t ıeklilcrin teklif nıc ·tup arı 1 .. u·· c:aat 11 de kadar 
C M .. ddei Umumiliğin en: . 70 kuruştur. . .. kJ c:•rireyi Bolu Nafıa i\.lu· :, . . · 937 Perşem >C gun < • 

Kütahya . u . 'fl" Kütahya cezaevınde t 1elerı \(' cvıa ~· b"ırlikte 7 Birınrı teşnn . l eksiltme Konu )onuna 
k bedclı keşı ı . "b l ti yenler ~ar nan k· 1 ·ılintlı· alabilirler. . N 

1
.. ''ekrılctı Ma ıcıne 3846 lira 40 uruş . - 9 937 g·u· n·u· nden ıtı ar en . . 1· . ""ı') ku rus ın u a > , 5 k d ı a ı t " • 

d ı-t 4 <lürli.Hri.inden 2 lr.ı ' . "'. . ı a günü mat l. le An ·ara a ' 
yapılacak tamirat ve ta ı ak .... e 15 gün müddetle açık Ek:;iltmc 6 10 9:\1 tarilıının. ~aıL~on~. > l"'nde ıafın Vektı!e- :v~e~r~ın~c~le~ı~-i~l~ft~zı~ı~tı(~lı~r~. ~~~!9-"""'~"!!"'--~~~--.~~~~ 
30 9 937 günü ihale olunma uz~r t f ·ıat almak üzere l. \· l),nmı ı:.ncun ' · l . ~ ___.. 

. . \ t Ta\ib\erın a sı l . A \ Bolll<la Hükumet nna::ıınt .ti 1 ı~ , klı haıl ır(;riih\iiir\iııdc iha rı \ - --:-
eksiltmeye kon~dmdu: ~~umHik makamına müracaat arı ı an tinin kabulüne talikaıı lıeL c a) ı rı n 1 Miiteferrık . nundan : 
Kütahya C. mu eı · · l aktır. · ·~ · Srıtınalmıı Komısyo 

e•;vehyc ı yapı ac lile ıapılacuktır. i bu\ Levazım Amırhgı - det küçük bakst 
olunur. V ı·1·~·nden. \ Ebiltme kapalı zarf u~u. ·.,.t)eklinin 'N51 liı:ı mınakkat sta~. ded büyük bakır kazan, yu~ ~ b' det kapa&J 

A k a a ı ıgı · . d . . . ·. \ ·ı n k ıçm 1;, ~ . \ '{uz a k 1kı ın a 
n ar 123 "ncü kilometresın e ye F,k.:ııltıııı)e gue n ı l k aındaki ,e .... ikalnıı haız o up .k. bin adet bakır aravana, .. " at 15 30 dl 

Ankara is tan bul yo\unuOn 1 k uuş keşif bedeli 8.00 met· teıninat verıne:;i hundan baş a a;, '"' , 1 kazkan,bı kı aç 8 Birinciteşrin 937 cu~a gutnu \sa a "-o:UisyO" 
63""9 lira ur l k · A d · . ba ır a r A • \"ğı sa ına m K 

niden yapılacak a. . beton ayaklı köprü pazarı gfr•terme ı l.tzım ır. . . \ ıhınduğuna tlair \'1'~1ka. h nede \stanbu\ Levazım annr ı k r He sinin tab 
elik betonarme tablıyeh ve l t Ekı;iltme: 4.\0.937 TiC'nrct Odasında kayıdl_ı ;' . ·1 's C)~7 tarihli rhliy<'l Top da k l zarfla eksiltmesi yapılaca tı. r ~ İlk tr 

r uretile açık eksi\tmev~ k~n~ ~~uş u:· 14 5 da vilayet daimi l:;tckliler ~.tfıa Vekaletınc en \en ını':> n~n a dapl'a ı'rmi beş bin sekiz yüz alt~ışk ıra tır. Şart' 
s artes gunu s-ıa . .. de . l \ 'l mm be e ı yı d k lira ellı uruf ur. 
aününe rastlıyan paz kt ;steklil~r adı geçen gun ve..,ik:ısını haız o lm aı . . P )ık . t b" dokuzyüz otuz o uz .. ··1 b'l" 
• . d d apılaca ır. ı k· . . . Eksıltme azar mına ı ın . . da goru e ı ır. 
encümenı ~ asın ~ yk muvakkat temin ,t mektub veya.~~- - 1 İstanbul Üniversıtesı ~rttırma v~ . name ve nümunelerı komıs.:~~- b d la olmak üzere yarı~ 
496 lira 92 kuruşu . d s1 vesikası, nafıa mu ur Komısyonundan . . ... \ k e- , .... kl i~liven ve kuçuk <' a c d T hane 

budarı, 937 Y1~~~.r~idf::.~re~:ıi;et vesi~alariyle :~r:~k!: Edebiyat f akülte<indek~ _alçı :a;;7"1
";;;e;t." g~:ü .:at sii~~Ü .. ~~ıı;a:in~si' 2~ '. ·'!37 sal;!~"~~~:~ 01!ın~a ~~zari•"' ~~~~d::c:ı!:e: riyasetine ~\idrac~atlar~nı~::~~~~ir\er~ \ rine a~~a~ ta~:n ;:~~~~ğ~~d~·p:ıul~kla ihale edile~e~- \\ l::ıtanbul Lcvnlzın~\~mı·~~ığ~~:~~::~rlrri ile bNabrr k mi~vo 

aı . fıa müdürlüğun e ıer g . \ t5 te Unıversı e "fl' bu işin muvakkat temına ı alınacaktır. ::ıte ı erı 
şartnameyı na . 63 lira 84 kuruştan ıbaret olan \ tir. 663 lira 76 kuruş keşı ı Üniversite veznesine yatı- ırelıneleri. . . ~ 

* * * Keşif bedelı 2 \ t iri açık eksiltmeye konulmuş- olan 50 liranın ihaleden. evvel r 1 k bu gibi işleri yap- n L\man\arı İşletme U. ldaresın ~ 
Şehir lokantası rnut~ak .. ~m e rastlayan pazartesi günü sa· nlmış olması ve taliblerın d50~ k ı~ ıektörlüğünden vesika \ Devlet Demir Yo\l;r~. v;OOOO lira olan bir adet dar 
tur. Eksiltme 4. l0.3 d g.un_un cümeni odasında yapılacak- 1 tığına dair İstanbul B~yır. ır ı ır . bergün Rektörlükte Muhammen be e ~ \ ··nü saat \5.30 da Anka 
at t.ıt.30 da ;iHiy~t . aım~5e~uruşluk muvakkat teminat \ alması lazımdır. Keşif ve şarbıamesı kar küreri 5.\0.937 a ~ıg:atın alınacaktır. 
tır. lsteklilerın t62 lıra ·1' f et odası vesikası ve nafıa örülür. - İdare binasında pa~arlı ; . l5aQ...\irıJıkı~filuvakJt~t 

k b ve a makbuzları e ıcar . sikalarile bir- g - 1 l Ş besinden: B i e girmek ısteyen erın a ıa mu 
me lu .... y d alacakları honi ehlıyet ~e . müra· T C Ziraat llanknsı stanbu u, 1 ı. vıati. .... . ~ ... ~.ı~uu nam:ıen yukarıda yazılı gün ve saatte 
müdürlugun en d. A ümcn rıyasetıne \ . . . 't \ ·ı YPc:i11cöv tonn!Jl ,ıc:.aı!t - • R. r·· - ti IA d 
likte adı geçen günde .aımı ene tnamc i bergün nafıa 1-b\il-Alı-lirA.SJtwWıfilJ:t:~y~nlerin verecekleri teklif nıek· mısyı0n eıs ıgme muracaa arı azın: ır: ~ 
rcaatları. İstekliler keşıf ve _şar - -··~· ... ı m şartnameyi tubları 27 eylül 937 pazartesi günü saat 16 ya kadar ka- Şartna~e Anka?'adl\ ~a~~~me da~r~sın~~' Haydarp 
x:, wı::K ve daha ziyade malumat almak üzere Balada ma· bul edilece~tir. da Tesellum ve Sevk Şeglıgınde gorülebılır. 
arif memurluğuna, Ankarada Nafıa mGdürlüğüne ve iba!~ 1 Yeni plan ve şartnamelerin Bankamız müdüriyetinden .!!!!!!!!!!!!!!-11!!1!--ll!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!ll:Z:l!!!!!!!!~!!!'!ll~!!!!!~~~~~~m!!f!llrt1 
günü olan 1.10.937 pazartesi günü saat !·3 ~ · kaciar ke.şif istenmesi rica olunur. Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
bedellerinin yüzde 7,5 ku_!'·~~ 'iı;sbetinde muvakkat temi· • ... • * 
natile ~ı::;~er Haİa kaymakamlık makamında müteşekkil Büyükçekmece-Hadımköy yolunun tam;ri. Bak: lst. Be-
hususi komisyona müracaatları ilan olunur. tediyesi ilanlarına. 

A ~~~~~~~~.!!!!!~~~~~~~~~~~ 
Eskişehir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Keşif miktarı Teminat ihale günü Saat 
Su kulesi 14961 70 1125 24.9.937 15 
Kanalizasyon 15783 00 1183 24.9.937 16 
Yol inşası 28731 07 2155 25.9.937 11 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari atat: 
• • * 

Sıvas Nümune hastanesi için 123 kalem alat ve Ada-
na, Erzurum, Kars, Van doğum ve çocuk bakımev)eri Kütahya garnizonunda yaptırılacak yol, su kulesi, kana-

k l l h için 214 kalem eczayt tıbbiye ve malzemei sıh '1iye alıu.ı-lizasyon inşaatının keşif ve teminat mi tar ar!y e, i ale 
caktır. Bak: İst. Sıhhi Müesseseler A. E. K. ilan'arına. 

gün ve saatleri yukarıda yazılıdır. ~~=mılWR+~~™~' ~~~:c~~•~ı~=~=~~~===::-::==:: 
Keşiflerine göre ayrı ayrı pazarlıkla eksiltmeye konul-

muştur. ihaleleri ::skişehir levazım amirliği satın alma 
Ko. nunda yapılacaktır. 

Kt:şif, plan ve şartnameleri komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair Nafıa meclis

lerinden 937 senesine aid musaddak ehliyet vesikasmı ve 
ticaret odasından da mali vaziyetlerini tesvik eden vesaiki
nı komisyona getirmeğe mecburdurlar. 

Sıhhat ve İçtimai Muaw·ııct Vekaleti Hııdud ve Sahiller 
Sıhhat Umum i\Hidiirlügündf•n: 

Eh iltmcye konulan bir numaralı müdürler apartımanı 
sıv,ı tamiratı için ihale tnrihiııdc müracaat eden olmanıa~ın
dan açık eksiltme on gün uzatılını~tır. 

Bu işe aid eksiltme şartnamc~i, rnukm elP-. proje, keşif 

cedveli 35 kuruı;; mukaLılinde Ayniyat muhasibi ınc ulJü
ğündeıı alınabilir. 

Keşif bndeli 691 ı lira 25 kuruştur. 

İhale 30 cylul 1937 perşrmhe günü aat. ıo.:~o da U11ıuın 
miidürlükteki komisyonca yapılacaktır. 

Ek iltıneye girebilmek için LtckliJcrin 520 lira Hl kuruş 
muvakkat teminat vcrın<>c;;İ, ',. huııclnıı bnşka a:tağıdaki 'e i
k.ıyı haiz olup göstermesi lazımdır. 

Ek::siltmcyc en az hir parçada 7000 lirn\Jk bina inşaatı 

yapmı:ı ol<luğuna dair ~nfıa müdiirliiklcdn<lcn v<>sika almış 
olanlnı ek:,iltmeye girebilirler. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat veMalzeme 
Ankara Belediyesinden: 

Cumhuriyet bayramında yapılacak tenvirat 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 3870 liradır. 
Muvakkat teminatı 290,25 liradır. 
Şartname ve keşifname.;İni görmek isteyenlerin her 

gün şirketler komiserliğine ve isteklilerin de 5.10.937 sa· 
h günü saat I0,30 da belediye encümenin"! müracaatları. 

---- : :*z eıe= 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır ~ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

Her bir metresine tahmin edilen fiat 315 kuruş olan 
170 bin metre kaputluk kumaş ile beher metresine tah· 
min edilen 290 kuruş olan 26 bin metre kışlık elbiselik 
kumaş ayrı ayrı kapalı zarfla alınacsktır. 

Kaputluk kumaşın ilk teminatı 3927 lira 50 kuruştur. 
Şartname bedeli 268 kuruştur. Elbiselik kumatın ilk te· 

inatı 5020 liradır. Şartnamesi 377 kuruş mukabilinde M. 
M. V. satınalma komisyonundan verilir. 

Kaputluk kumaşın ih1lesi 8.10.937 cuma günü saat 11 
ve elbiselik kumaşın ihalesi aynı gün saat 14 dedir. 

Mahrukat Benzin-Makine yag-lart v. s 

Ankara Levazım Am:rliği Satınalma Komisyonundao: 
Ankara garnizon!! birlik ve müesseseleri ihtiyacı İ~ 

57600 kilo makarnanın 1 J0,937 perşembe günü saat 15 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Makarnanın tutarı 13824 Hra olup muvakkat 
I036 lira 80 kurt ştur. Şartnamesi hergün 
parasız iÖrülür. 

* • • Ankara garnizonu birlik ve müe ;seseleri ibtiy• 
için 19200 kilo tel şehriye 6.10 937 çar.şamba şünü sa 
15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

Şehriyenin tutarı 4608 lira olup muvakkat temiııal 
345 lira 60 kuruştur. 

• • * Ankara garnizon kıtaat birhk ve müesseseler~~ 
liyacı için müteahhid nam ve hesabına olmak üzere~

kilo taze fasulyanın 4.10.937 pazartesi günü saat 15 dl 
açık eksiltmesi yapılac'1ktır. 

Fasulyanıo tutarı 800 lira olup muvakkat teminatı tJJ 
liradır. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görtılOt• 

lstanlıul Levazım Amirliği Satınalına Komisyonundan:. 
İdareleri İ:;tanbul Levazım amirliğine bağlı ırnie se:;at içiJl 

15 ton kaşar peyniri Tophanede Levazım amirli(,ri satınal~' 
komisyonda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tabzıaiıl 
lıc<leli 9750 liradır. İlk teminatı 731 lira 25 kuruştur. lste~t 
}ilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektupJanııı s.ıo.93. 
cuma günü saat 16 dan bir ::.nal evvel komisyona vermdeJ'l• 

• * • lılarelcri İstanbul Levazım amirliğine bnğh müessesat 
için 509500 kilo yemlik ve 60 bin kilo yataklık saın~P 
8.10.937 cuma günii saat 15 de Tophanene Levazım aınit· 
Jjırj satınalnıa koınbyonuııda kapalı zarfla ek iJtme i yapıJa• 

1 c:ktır. Hepsinin tahmin hedeli 11090 liradır. 11~ temi~~tı 
831 lira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyonda göriilebıli~· 
Yemlik ~aman için ayrı yataklık saman için a)ıı fİ)at verl" 
lecektir, 

Ebiltıniye 

olunan evrakı 

Uolfı Nafıa ~liidürlüğünden : 
konulan iş: l\afıa Vekaletinden tadilen tasdik 
keşfiyc ınutibince Bolu Vilayeti Merkezinde 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma komisyonundan 

Ankara garnizonu kıtaatı için 9 bin kilo gaz yağı 
5.10.937 salı günü saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 1 

* • • Harp Akademisi eratı için dört ton sade yait 
1. 10.937 perşembe günü saat 14.30 da Tophanede Lev~
zırn amirliği satınalma komisyonunda açık eksiltme il• 
alınacaktır. Tahmin bedeli 3480 liradır. 

İlk teminatı 262 liradır. 
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İstanbul Sıhhi 
Arttırma ve 

Miiesseseler 
Eksiltme 

Komisyonundan : 
Sivas Nümune Hastanesinin Hariciye. Kulak, Boğaz ve Bu

run ve Nis ıİ}'e servislerine lazım olan 123 kalem alat açık ek
siltmeye konulmuştur. 

1 Eksiltme 6. JO 937 Çarıamba günü saat 15 de Cağaloğ-
lunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu 

Komisyonda yapılacaktır. 
2 - Muhammen Fiat 1951 lira 60 kuruştur. 
3 - Muvakkat Garanti : 146 lira 37 kuruştur. 
4 - İstekliler şartname ve Jisteyi hergün Komisyonda göre· 

bilirler. 
5 - İstekliler Cari seneye nid Ticaret odası veaikasiyle 24~ 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garantı 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte Ko-
misyona gelmeleri. (6336) 998 
~ ™ 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
l Şartnameleri mucibince 2COO litre ince makine yağı, :00o litre kalın makine yağı, 1 OOJ Jitre gres yağı -ve 

.j{)()() litre vakum yağı pazarlıkla satın alınacaktır. 
11- Pazarlık 24 IX-937 tarihine rasthyan cuma günü 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

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

JV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa-
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur.(MJ (597 4) 937 3-3 

• • • 
. 1- Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan Kayseride 
'?şa edilecek Karabarut dinamit, kapsül, tecrid depola
tıyle 'bekçi kulubesi inşaası ve etrafının tel örgülerle mu· 
hafazası işleri için teklif edilen bedel haddi Jayıkta görül
rnediğinden pazarlıklı yaptırılması kararlaştırılmıştır· 

.. 11- Pazarhk 23-IX-937 tarihine rasthyan Perşembe 
gunij saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin 
dek· A 1 lını Komisyonunda yapılac khr. 

89 
111- Keşif bedeli l 1937.06 lira ve muvakkat teminat 

5.35 liradır. 
k t V - Şartname, keşifname ve sair eksiltme en akı 60 

ıuru, ınukabilinde hergün İnhisarlar inşaat şubesinden 
a ınab ·ı· ı ır. 

V- labklf erin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
Yüzde, 7.5 güvenme parasile birlikte adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (5976) 939 4-4 

• • • 
1 - Şartnameleri mucibince 2 adet sigara paket maki-

nesi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
JI- Muhammen bedeli 18000 lira ve muvakkat teminat 

1350 liradır. 
111- Eksiltme, l 2-X-937 tarihine rastlayan sah günü 

saat 11 de Kabataşla İnhisarlar Levazım ve Mübayaaf 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak yukarda adı geçen 
l<ornisyondan alınabilir. 

V- İdarece "Yagenberg,, Makine"alınmas• mütesavver · 
olup münakasaya girecek makine "Yagenberg,, dir. Miina
kasaya iştirak etmek istiyen başka firmalar fiyatsız fenni 
tek!iflerini münakasadan 15 gün evvel tetkik edilmek üzere 

1 
nhısarlar Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve teklif· 
erinin kabul olunduğuna dair vesika almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksilt
llıiye iştirak vesikasile 0 o 7,5 teminat akçesini ihtiva ede
kek ol&n kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 10 a 

adar Yukarda adı geçen komisyon Başkanlığına makbuz 
llıukabilinde verilmiş olmalıdır. (5535) 870 4-4 
~ --== ... 1 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 
la~,~da~a, Erzurum, Kan, Van Doğum ve Çocuk Bakımevlerine 
elt,ilt 0 

an 214 kalem Eczayi Tıbbiye ve Malzemei Sıhhiye açık 
ı ltleye konulmuştur. 

liitü b' Eksiltnıe Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdür· 
15,30 ~nasında kurulu Komiıyoada 6-I0-937 Çarşamba günü uat 

2 _ ~Yapılacaktır. 
3- M uhanımen Faat 2!30 liradır. 
4 1 UV.ıtkkat Garanti 159 lira 75 kuruştur. 

bilirler •teldiler şartname ve listeleri hergün Komisyonda göre-
5_ · i 

•ay,11 k atekliler Cari seneye aid Ticaret odası vesikuiyle 2490 
Ilı k •nund ı a bu:ı a yazı ı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
rt:iıy0118 ve~a Banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte Ko-

~ 
ge rneleri. (633ı) 999 

~~::::::::~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıllltj 

Y•:t ı~L·b· 
"· .:uıı ı ve yaz . J • uihekt" .. ı ıı en 

Ol'ij: lstnail Girit 
Bası!dıiı yer: ARTUN Basıme~ı 

Galata Billur aobk No. 10 

MÜNAKASA GAZETESi =. = 

.. .. ,..., . . . ~ - . 

Keşif bedeli 11923 lira 19 kuruş olan Büyükçekmece
Hadımköy yolunun tamiri kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlü
günde görülebilir. Eksiltme 5.10.937 salı günü saat 15 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 N.h ka
nunda yazılı vesikadan başka buna benzer iş yaptığına 
dair Nafıa müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesika
sile 894 lira 24 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber teklif mektuplarım havi zarflarının yukar· 
da yazılı günde sant 14 e kadar Daimi Oncümene ver
melidirler. Bu saattan sonra verilcceıe zarflar kabul olun· 
maz. (i) (6351) 1000 

--- :::z 

Liseler Alim Satım 
omisyonundan 

24-9-937 tarih cuma günü saat 15 de İstanbul Liseler Muha· 
sebeciliğinde toplanan lromisyonda 134H lira 97 kuruş keşif be
delli Beykoz Orta okulunun tamiratı açık eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele, eksiltır.e Bayındırlık işleri genel ve fenni şırtna· 
meleri, proje, keşif ve hülasaı hesabiycsile buna aid evrak komis· 
yon katipliiinden görülüp öğrenilir. 

İlk teminat mı lira 25 kuruştur. 
isteklilerin en az Bin liralık bu işe benzer iş gördüklerine dair 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden almış oldukları müteahhidlik ve 
ticare~ odasının } eni sene vesika ve teminat makbuzlarile birlik· 
te belli gün ve saatte komisyona gelmeleri ilan olunur. 

919 4 4 f5865) _, 
. 
Istanbul Sıhhi Üesseseler 

ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Arttırma 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti için 12 muhtelif cins 
üze~ine 60000 adet sıhhi afiş bastırılacaktır. Kağıdı Vekaletç~ 
verılecek olan bu afişlerin tabiyesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme 6. 10.937 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğ· 
1 urıda Sihha.t ve İctimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu 
Koınisyonôa yapılacalttır. 

2 - Muhammen fiac 9000 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 675 liradır. 
4 - istekliler §artname v,. aficl~ri J.pr "iin M;;..ı;; .. ı :a ..... :: ... _ 

medlığınde görebılırJer. 

5 - lateklill'r Cari seneye aid Ticaret oduı vesik .. il~ 2490 
No.lu kanunda yazıla veaikalarla muvakkat teminat vezne mak· 
buzu veya banka mektubu ile birlikte ihale aautinden bir saat 
evvel teklifleri havi mektubları Komisyona vermeleri. 

(6251) 997 
tZ! 221!2 

,... MUHTİRA-
Çarşamba 22-9-1937 

Ünit, ecza ve gaz (l11t. Komut.) No 426 
Muhtelif cins ııapları (DO yol.) No 442 
Kuru ot (Bergama Ask. SAK) No 446 
Elektrik tesisatı (Bergama Şarbay.) No 451 
Fort marka kamyon (Gümr. Muh. K.) No 451 
Kösele. perçin ve vaketa (Jandr. Gen. K.) No 454 
Beyoğlu tel santralına du ar inşası (ist. Tel. Dir.) No 455 
haç ve sıhhi malzeme (ist. Sıh. ve içt. Mu. M.) No -155 
Sığır eti (Bergama Ask. SAK) No 455 

,, ,, - (Jandar. G. Komut.) No 456 

x 

Stadyum inşası (Kütahya Şarbay.) No 456 
Kitab (Ank. Tar., Dil, Coğr. F.) No 456 
Saman (Ank. Lvz.) No 456 
Odun, şeker, ekmek, soğan, sirke v s. (İzmir Güm. Muh. T.) N 457 
Kik: 4 ad. (Yüks. Den. Tic. Mekt.) No 457 
Un (Mersin Ask. SAK) No 458 
Nakil vasıtaları için malzeme (İst. Bel.) No 458 
Bulıur, k. fasulye ve nohut (Menemen Ask. SAK) No 459 
Tıblti malzeme ve mualece (Antaly Val.) No 463 
Kitab (Ank. Mrk. Hıfzs. M. SAK) No 463 
• Hurufat (Tekirdağ Vil.) No 464 
Muhafaza duvarı inşaatı (fzmir inh. Başmüd.) No 465 
Sinop okulu tamiri (Sinop Nafıa M.) No 465 
Arpa (Tahlisiye U. Müd.) ~o 466 
Ökçeli terlik (İst. Sah. ve Içt. Mu. M.) No 467 
Tesviye aleti (lzmir Mst. Mvk.) No 469 
Orta okulu tamiri ( :onya Nafıa Müd.) No 470 

Perşembe 23-9-937 

Muhtelif çelik (Ask. Fabr.) No 4~ 
Kabartma etiket basma makinesi (lnh. U. Müd.) No 428 
Kuru ot (Balıkesir Vil.) No 446 
Un ve arpa (Hozat Sey. J. Al.) No 452 
Suni portland çimentosu (OD yol.) No 455 

• 

Lama demiri, çelik saç, sevk musluğu, boraks, kaynak postası v.s. 
(DO yol.) No 456 

Alman yapıaı motörlere aid yedek parçalar {Gümr. Mu. K.) N 456 
Siyasal bilgiler okulunda yemekhane inş. (Nafıa Vek.) No 456 
Alat ve ecza (İlt. Üniv. AEK) No 457 
Yazlık elbiselik bez Undr. Gen. K.) No 457 
Pirinç, k. fasulye, mercimek, nohut, k. soğan v.s. (J. Gen. K)457 
Kilim (J. Gen. Komut.) No 457 
Köprü tamiri: 2 ad. (Kayseri Vil.) No 457 

Askeri bi~a inşnnb (Tophane Lvz.) No 457 
Konyada ine mın re vt- Büyü1<karnt y medreseleri tamıri !Kon

ya Kült. Dir.) No 458 
Bahkesirde doğum evi inşası (Balık esir Vil.) No 4!18 
Kayse.ride in~a edilecek knrabarut, dinamit. knpsuı, tecrit cepo-

lıırıle bekçi_ kulubesi inşası (lnh. U. Müd.) No 458 
Kok kömürü (lst. Vakf. Dir.) No 458 
~angal k?mürü (Müze. AEK) No 458 

1 

iskarpin (lst. Beled.) No 458 

• Şehir tiyatrosu sahne perdesine konulacak reklam işi (İst. Bel.) 
No 458 

Floryad.a spor ve eğlenc e tesisatı (İst. Bel.) No 458 
9tomntık marangoz mııkinesi N 458 
1 k . (A k " ,, o .s arpm n . Bölge Snn. Ok.) No 459J 
ince, katın l ve renkli bez (lst. Bel.) No 459 
Buz fabrikası mak' ı J" • İ . ına arına uzumu olan eşya (lıt. Bel.) No 459 
;~ır~Menemen yfolunun arasında şose tamiri (İzmir Vıl.) No 460 

Ha ı matbna ( zmir Eşrefp. Hast.) No 4öl 
Un, arpa ve yulaf (Niğde Tüm.) No 462 
Karyola, iHkemle vem k t . b . 
D · h ' ! . e evzı ara ası v.s. eşya (Manisa llb.) 463 
e~ır ane ateJycsı ınşası (Bursa Kült. Dir. l No 464 

Elbıse (Karadeniz Ereğli İlç.) No 46~ 
Borlu-Demirci yolu d 
B . .. . n

1
un ~rasın a menfez ve şose inş. (Manisa V.) 465 

~.nzın ve motorın ( st Zir. Mekt.) No 465 
G.?ç~en evleri inşası f Afyon ilbay.) No 466 
Somıkok kömürü (Ank. Lvz.) No 467 
Kereste: 5 kalem (DD yol.) No 469 
Beykoz ağaçlam' fıdanlığın ia inş. ve ta'llir (İ t B ·I.) No 470 
B~kırköy . .2 ci mckt. tamiri (İst. Bel.) No 4;0 

5 
• 

Kulf alı koy " 
K ki " " " No 470 
. ~sı ı _ pa~kında yaptırılacak tamir. (İst. Bel.) No 470 
lkı tellı koy mekt tamiri 

' ,, ,, No 470 
Cuma 24-9- 1937 

Çadırlık bez (MMV) No 429 

El arabası, lağım demiri, kürek sıtpı v s (Tekirdağ Vil ) N. 449 
Arpa veyn yulaf (Manisa Tüm.) No 457 
Adliye binnsı inşası (Nafıa Vek.) No 453 
Pirinç (Elaziz Tüm.) No 45:1 
Antrasit (İst. Komut.) No -l55 
Sığır eti (Çanak. Mst. Mvk.) No 457 

~1aki~e ve gres yağı ile vakum (inh. U. Müd.) No 458 
Eskı .Unkapan köprüsünün hurda aksamları (lst. Bel.) No 458 

Supersıman (DO yol.) No 458 
Maçka~n kGmutanlık deposu tnmirah (İst. Komut.) No 458 
Umu mı abdesthane inşası (Ank. Bel.) No 459 
Saman ve kuru ot (Elhiz Tüm.) No 439 
Sade yağı (Deniz Lvz.) No 459 
Menfez 'e ş:>se inşası (Çanak. Nafıa Müd.) No 459 
Odun (Elaziz Tü ıı.) No 45H ' 
Yem torbası (ist. jndr. SAK) No 459 
Elbise (Ank. Bel.) No 459 
Kaputluk kumaş (MMV) No 459 
Sömikok (Beledive•et Rank ) N ,,n,,, .u.n.ıııı.\,u.a.u \•.:.r.. U\#&•J \~ ""tou • n unı11 

Mahruti çad\r (Har. G. Dir.) No 460 
• Meşe odunu (Kırklareli Orman Dir.) No 461 
Un (Burnova Aık. SAK) No 461 
Ekmeklik un (Sıvas Tüm.) No 462 
~kümülatör ve separatör (Ank. Bel.) No 464 
inhisar mamulatı nakliyatı (Ank. İnh. Başmüd.) No 464 
Ekmeklik un {Sıvas Tuğ.) No 465 
Posta nakliyatı (Sıvas PTT) No 467 
istim makinesi (İst. Zir. Müd.) No 469 

Üsküdar Vakfa aid 32, 3~ ve 36 sayılı evlerde tamirat Kadıköy 
Vakf. Dir.) No 468 

Yazı tahtası, ı.ıra ve kürsil (H. paşa Lisesi) No 468 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
HaD?iş : "No . ., işareti ilanı havi gazetemizin sayısını gösterir 

(Suitc de la 4eme page) 

Vendredi 24-9-1937 

T oite pour tentes (Mın. D f. Nat ) ~· 429 
Voitures. fer, pelll."s ete. (Vıl. Tckirdagh) \' 457 
Foin ou orge (Dıv. Manissa) \' 453 
C?nstr. palais de ju tice (Min. Trav, Pub.) .\: 453 
Rız (Dıv. F.laziz) .\' 454 
Anthracite (Co:nmand. lst.) ,\' 455 

Viande de boeuf (Com. Ach. Milit. Tchanakkal~) .\" 457 
~uıle pou~ machine graisse et vacoume (Dir. Gen. Monop.) .\' 458 

Acc~ssoıres camelotes du ponl Ounk.ıtpan (Mun. lst.) .Y 458 
Superaımaııe (Ch. Fer Etat) .\: 458 

Rep. depôt de correspondance iı Matchka (Command. lst.) ,\' 458 
Co_nstr. de six vespasiennes (Mun. Ankara) .\~ 459 
Paılle et foin (Div. Elaziz) .\' 459 
~eurrc frais (lntend. Marine l\assimpadta) .~ 459 
Constr. d'arches et chauss ·e (Dir. Trav. Pub. Tchanakkale) S 459 
Bois (rıiv. Elaziz) .\' 459 

Sacs pour nourriture (Gend. Gucdikpac!ıa) X 459 
Costumes (Mun. Ankua) .~: 459 
Etoffe pour capote (Min. Def. Nıtt.) X 459 
Semi coke (Banque Municipale) .\: 460 
Motorine (Mun. lst.) .\: 460 
Tentes coniques (Dir. Gen. Cartog.) .\~ 460 
* Bois de chene (Dir. Forcts Kirklareli) .\: 460 
Farine (Com. Ach. Milit. Bornova) .\: 461 

,, (Div. Sivas) .\: 462 
Accumulateurs et s"parateurs (Mun. Ank.) ~! 464 
Transport d'articles moiıopolis s (Dir. Monop. Ank.) ,,; 464 
Farine (Brigade Ediınc) ~\! 465 
Transport de postc (Dir. PTT. Sivas) ~\! 465 
Machine pour pression (Dir. Agricole lst.) X 464 
Rep. aux batim. No 32, 34 et 36 iı Scutari (Dir. Vakoufı Kadıkeuy) 

x 468 
Tableaux, bancs et pupitres (Lycecs H. pacha) No 468 

• Les aateriaquea indiquent une venle par voie de surcnchere, 

N. B.- Lea Nos indiquı.\s en regard deı uticles sont ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 
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T elephone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adreaae Telegraphique: 

Tableau Synoptique 
Mode Prix 

des Adjudications 

lstanbul - MÜNAKASA 1 
~~---~, ~~~1 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Objet de l'Qdjudication d'adjudicat estimatif 
~~--~-~~~~~-~----~~~~--~~ 

Caution. 
Proviııoire 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation- Trav. f'ublics·Materiel de Construction-Cartogrnphie 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier dE'~ Chargea 

Jours 

Constr. de ııix batiments militaires iı ~lalatia Pli each 17534 40 1315 08 Presid. Bureau d'F.nroulement a Malatia 30-9-37 
,, a Kırikkale (cah. eh. P. 173). ., 33499 35 2587 46 Com. AcJt. D. G. Fab. Mılitair"s Ank. 8-10-37 
,, du batiment de la F:ıeulte d'histoire langue ,, 725205 13 32759 - Min. de l'lnstruction Publique 7-10-37 

et geographie iı Ankara (eah. eh. L. 36,25). 
R~p. au Batiments de l'ecole Seeon-:laire Akhiflsar 
,, ııu biitiment de l'eeole Priınaire iı Bala (aj.). 
,, ,, ,, de la prison Kutahia 
" a la bu:ınderie du resıaurant de la ville 

Const. tablier et pied du pont en hı'ton :ırmec 

s roule Ankara·lstanbul 
Construction toure d'enu 

,, canalisation 
,, de route 

Publique 

" 
" 
" 

Gre a gre 

" ,, 
" 

659 -
3846 40 
2166 84 
6359 01 

14961 70 
15783 -
28731 07 

162 45 
496 92 

1125 -
1183 -
2155 -

Dir. Ecole Seeondaire Akhisu 
Vilayet Ankara 
Procureur Gen. Rep. Kutnlıia 
Vilayet Ankara 

" 

Com. Aeh. Intendance EııkichPhir 
,, 

" 

28-9-37 
7-10-37 

30-9 37 
4 10-37 
1-10-37 

R ~p. badigeonnnage de l'appartement des direc· 
teurs (Cah. eh. p 25 (aj.) 

" 
6944 25 520 81 Com. Ach. Min. Hyg. As!İst Soe. Ank. 

24 9-37 
24-9-37 
25·9 37 
30-9-37 

Rcp. du Konak Gouvernemental İl Vızirkeupru 
Repııratıon s route Hadimkeuy-Buyuktelıt>kmedje 

Conııtr. d 'un hôpital a Bolou (eah. eh. P. 270) 
Transformııtion en bois du plafond de la facultc 
Rep. au bntiment de l'eeole SeeonJaire de ReykrJZ 
Conslr. de 5 hangars İl l'ı;cole Agrieole Hal-

kali et iı l'lnstitut de reforme de ı;emenee a Ye
chilkeuy ( aj.). 

Publique 
Pli each 

,, 
Gre a grc 
Publique 
Gre iı gre 

2493 15 
11933 19 

54010 70 
663 76 

1349 97 

894 24 

3951 
50 

101 25 

Dir. Biens Nationaux Samsoum 
( Com. Perm.Munieipalitc lstanbul 
1 Dir. Eeonom. ., ,, 
D r. Trav. Publics Bolou 
Com. Aeh. Universitc Istanbul 
Com. Ach. Lycees htanbul 
Banque Agricole Suc. lstanbul 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques - lnstruments Sanitaires -Fourn~ture pour Hôpitaux 

Produits ehimiques el artieles sanitaires pour l'hô- Publique 2130 - 159 75 Oir. Hyg. As!'list. Soe. Djaa-haloghlou 
pital d'Accouehement et creehe Adana, Erzeroum, 
Karıı et Van 

lnstrunıents de ehırura-ie pour l'hôpital Model Sivas " 
1951 60 

,., ' "J"• - -
{"' ....... __ 

Etorre pour capotes : 170000 m. (eah. eh. P. 268) 
,, ,, unıformes d'hiver 260CO m. (ealı. eh 
P. 377). 

Combuslible - Carburant-Huiles 

Petrole : 14 t. 
Petrole : 9 tonnes 

l)ivers 

Ballast : 10000 m. 

Tentes coniques : 1 p.- ld. pour ingenieur : t p. 
Camion marque Chevrolet : 1 p. (aj.). 
Tentcs pour ouvriers : 9 p.- ld. pour ingenieur 

1 p. (aj.). 
Chaudrona de cuivre grands : 100 p.- ld. petits 

100 p.- Ghaudrons avec couvercles : 2000 p. 
Granda chaudrons : 2000 p. 

Machine pour extinelion d'incendie : 1 p. 
Chasse-neiie pour ligne ctroite : 1 p. 

Plı caeh 

.. 

Publique 

" 

Pli caeh 

le m. 3,15 

" 2,90 

2520 -
1935 -

Publique 1040 
Gre a grc 2500 -

,, la p. 45 et 95 

Pli cach 

Gre a grc 
Grc a grc 

25860 -

20000 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 
Article d'aıneublemenl : 101 lots Pli cach 6461 50 

Electricite-Gaz-Chauffage Cer.tral (lnstallation et Materiel) 

llluminalion pendıınt la fcte de la Rcpublique Publique 3870 -
lnstall. de chauffage ccntral au batiment de l'Of-

fice Sanıtaire (nj.) 

Provisions 

Petitı pois : 19,2 tonnes 
Haricotı verts : 8 t. 
Macaronis : 57,6 t. 
Pois chicheı : 48 t. 

Harieots &l'es : 120 t. 
Foin : 745 tonnes 
Haricots secs : 46 t. 
Paille : 46 t. 
Beurre frais : 4 tonr.es 
Fronıage "Kaeher,, : 15 t. 
Paille : 509,5 t.- ld. pour lit: 60 t. 
Maearonis: 39,6 t. 

" : 35160 k. 
Bleı concasscs: 30 t. 

,, 45900 k. 
Viande de boeuf: 30 t. 
Pommes de terre : 28,2 tonnes 
Oignonıı : 8,3 tonnes 
Poınmes de terre : 3350 k. 
Oignonı : 3350 k. 

Publique 

" 
Pli cach 
Publique 
Pli cach 
Grc iı gre 

" 
" 

Publique 
Pli cach 

,, 

" 
" Publique 

Pli cach 

" Publique 
,, 

" 
" 

4608 -
800 -

13824 -
4800 -

12000 -
52150 -

7140 -
850 -

3480 -
9750 -

11090 -
8316 -
1o!n -
3450 -
5508 -

12000 -
1974 -
415 -
235 -
168 -

146 37 

3927 50 
5020 

189 
145 13 

863 -

78 -
187 50 
37 50 

939 50 

1500 

484 61 

290 25 

345 ·-
60 -

1036 -
360 -
190 -

3~)12 -
536 -

61 -
262 -
731 25 
831 75 
623 -
527 40 
358 75 
513 -
900 -
149 -
32 -
18 -
13 -

,, 

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

Com. Aeh. lntend lst. Tophane 
,, 

4eme Expl. Ch. de Fer Etat Kaiseri 
et Stations Samsoun Sivas et 

Dr. Travaux Publies Bıledjik 
Vilayet Tekirdagh 

" 
Com. Ach lntend. lıt. Tophane. 

" 
{ 

Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 
Bureau d'Expedition H ydarpacha 

Miniatere Travaux Publics 

Municipal tc Ankara 
Chef Med. OHice Sanitaire lzmir 

Com. Aeh. Intendance Ankara 

" ,, 
.. 
" 

Com. Ach. Milıtaire Vize 
,, 

" Com. Acb. lntend. lstanbul Tophane 

,. 
Com. Aeh. Milit:ıire lzmir 

" 
" 
" ,, 

Coa. Ach. Division Bornova 

" 
" ,, 

8·10 37 
5-10 37 

6-10-37 
30-9-37 

24-9-37 
27·9-37 

6·10-37 

6·10-37 

8·10-37 
8 10-37 

6-10·37 
5-10-37 

1-10-37 
Ankara 

29-9-37 
22-9-37 
22-9-37 

8·10-37 

28-9-37 
5-10-37 

7-10-37 

5·10-37 
25-9·37 

6-10-37 
4-10-37 
7-10 37 
9-10 37 
8-10·37 
27-9-37 
24-9-37 
24-9-37 
7-10-37 
8-10-37 
8-10-37 
4-10-37 
4·10-37 
5-10-37 
5·10-37 
6-10-37 
5-10-37 
5-10-37 
5-10-37 
5-10-37 

16 
15 
15 

15 
15 

14 30 
14 35 

15 
16 
11 
10 30 

14 
14 

ıs 

15 
(rt>ctif .) 

16 -

15 30 

15 -

11 
14 

15 -
15 -

15 

15 -
15 
15 

15 30 

15 -
15 30 

14 -

10 30 
10 

15 -
15 
15 -
11 -
15 -
15 -
16 -
16 -
14 30 
16 -
15 -
16 30 
17 -
16 -
16 30 
16 30 
10 -
10 -
14 30 
15 -

Mercredi 22 - 9- 1937 

Medicament et gaz {Command. lııt.) No 426 
Diverses manehes (Ch. de fer Etat) No 442 
Foin (Com. Aeh Milit. Bergama) No 446 
lnstall. eleetrique (Mun. ,, No 451 
Camion marque Ford (Surv. Douan. lat.)•No 451 
Cuir f't vaehette (Com. G Gend. An''.) No 454 
Constr. mur d,appui a la centrale telephonnique Beyoghlou( 

Tel. lst.) No 455 
Medicaments et articles sanitaires (Dir. Hyl?' Assis. Soe. lst.) N· 
Viande de boeuf (Com. Ach. Milit. Bergama) No 455 

,, " • (Command. G. Gend. Ank.) No 456 
Constr. d'un stadium (Mun. Kütııhıa) No 456 
Livre~ (rac. Hist. Langue et Geogr.) No 456 
Paille (lnt~nd. Ank.) No '156 
Bois, suere, oignon, vinaigre ete. (Bataill. Surv. Douan. lzmir)~ 
Barques: 4 p. (Dir. Ec. Comm. Mar. 1111.) No 457 
Farine (Com. Aeh. Milit Mersine) No 458 
Bles eoneasses, harieots secs et pois ehiehea (Com. Ach. 

nemene) No 459 
Artieles pr. moyens de transport (Mun. lııt.) No 458 
Medicaments et articles aanitaires (Vil. Antaliıı) No 463 
Livrcs (Min. Hyg. Asa Soc. Ank.) No 463 
• Lettru d'i nprimerie (Vil. Tekirdagh) No 464 
Constr. mur de surveillanee (Dır. Mon. lzmir) No 465 
Rcp. au batiment de l'ecole Sinop tDir. Trav. Publ. Sinop) ~ 
Orge (Dir. Gen. Sauv.) No 466 
Pantouffles avee talons (Min. Hyg. Ass. Soc. Djagaloghlou 

Articlea d'ajustement (Com. Ach. Milit. lzmir) .\~ 469 
Rcp. au bitim. eeole Secondairc (Dir. Trav. Pub. Konia) ~· 4 

Jeudi 23 - 9- 1937 

Diveraes acicrs (Fab. Mılit) Nu 423 
Machine pour etiqaettes (Dir. Gen. Monopoleı) No 428 
Foin lVil. Balikesir) No 446 
~ e orge (Bataillon Genti Ambulantc Hozat) No 452 

Cıment portland artificiel (Ch. Fer Etat) No 455 
Fer, acier, tuyaux de distribution borax resine ete. (Ch. ftl 

No 456 ' 

Pieces de rechanges pour moteur type allemand (Comııı•od 
SurveiL Douan. lst.) No 456 

Conatr. d'un refectoire et aalle de sport au batiment de I' 
seiences politiqura (Min. Trsv. Pub.) No 456 

Produits pharmaceutiques et inııtruments (Coın. Aclı. Unh'•" 
No 457 

Tqile pour eoıtuo.e (Coınmand. Gend. Ankara) No 457 
Riz, haricots secıı, lenlillcs, (pois chich s, oignons, ete. ( 

Gen. Gend. Ank.) No 457 
Tapis (Comman·L Gen. Gend. Ank.) No 457 
Rep. de deux ponta (Vıl. Kaiseri) No 457 
Coutr. six bitim. militaircs (lnten i. Tophane) No 457 
Rep. aux medreses lndjeminare et Buyukkarat:ıy (Dir. In•tr 

Konia) No 458 

Conıtr. du hatim. d'un hôpital d'aeeouchement a Balikesir 
likesir) No 458 

Conatr. des eabaneı pour gardien et depôts pour poudr• • 
(Dir. Gen. Monopoleı) No 458 

Houille (Dir. Vakoufs lst.) No 458 
Charbon de bois (Com. Aeh. Muııees lst.) No 458 
Escarpina (Mun. lıtanbul) No 458 
• Affaire de reelame a la ııeene du theatre de la ville (rJI 

No 458 

lnıtall. de place de aport et amusement a FJoria (Mun· fıt) 
Machine automatique pour ıoenuiserie (Mun. fst.) No 458 
Chaull!lures (Ec. des Arts Ank.) No 459 
Toile (Mun. lstanbul) No 459 
Articles pour faltrique de glace (Mun. Ist.) No 459 
Re .... d~ ehau11ee a route lzmir·Menemene (Vil. lzmir) 1"1° 
lm~resıııon de registres (Hôp. Echrcfpacha lzmir) No 461 
Farıne, orge et foin (Dıv. Nighde) No 462 
Lits, chaises de fer, voitures poıır distri bution de noııtf' 

(Vil. M~nissa~ . No 463 ~ 
Constr. dun batım. pour atelier de fonderie (Dir. l••tf'J 

1 rousııe) No 464 
Costumes (Vil. Ereghli Karadeniz) No 464 
Constr. de chau!lleu et arches 8 route Borlou Dcıııirdj• 

niısa) No 465 
Benzine et motorine (Dir. Ec. Arricole Ist.) No 465 
Const. maisonı pour immiırcs (Vil. Afion) No 465 
Semi-coke (lntendance Ankara) No 467 

Charpent~ : 5. lotı (Ch. Fer Etat) ~'! 469 
Rep. a la pepiniere de Beykoz (Mun. lst.) J\! 470 
,, au bitim. 2eme ecole Bakirkeuy (Mun. lat.) 1'! 470 
,, • ,, ecole Kulfalikeuy ( n ) Jı: 470 
,, ,, pare Kasikli (Mun. lıt.) .;\':. 470 
,, ,, bitim. eeole lkitellikeuy (Mun. fıt.) .l\~ 470 

(Lire la suite en 3me pare) 


