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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYUGI 

6 " 

Kuruş 

450 
850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylı~ı 2700 
Sayısı 5 kqruş 

Resmimakbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir· 

ÇARŞAMBA 
--~ -~--

GA 

--
İDAREHANE . 

Yoğurtcu han, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 
İLAN ŞARTLAR! 

~ İdarehanemizde görüşülur 

T el.:fon : 49442 

Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir i 
Telgr.: İst. MÜNAKASA 

Posta kutusu N. 1261 

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

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzavedeler Listesi ., 
--------:-:--;--;--;~----;--:-----~ - -

--------- Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri ________ C~ı-·n_si___________ _ _____ ~ -~~ 

a) Münakasalar 

Gün Saat 

MÜN a) KASALAR 
İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Har i 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita --- . . . Bitlis defterdarlığından: 

aç. ekıı. 1703 96 128 Kırklareli Hasköy yolunun aruında 520 m. tulunde 
şose tamiratı 

Kırklarelı Vıl. 5-10-37 15 -

. Bıth~ hüküm et konağında yapılacak olan 2 f 621,5 
lıra keşıf bedeUi tamirattan yalnız 12 bin liraya tekabül 
ed~n 900 metre murabblıodaki kiremitli çatı beton hatıl 
Çatı. altı dötemesile tavanı gibi kısım inşaatı kapalı zarfusulil; 
eks~ltmeye konmuıtur. 

Bitlis hükümet konağ"ında yapılacak tamirat 
Ank. tayyare meydanında tayyare istasyonu binası 

kapalı z:. 12000 -

İnşası hart. 435 kr.) 
E.5kişehirde inşa edilece~ kapsül deposu (şart 20 kr.) 

Platform yaptırılması: 1000 ad. 

,, 87056 47 

paı. 

" 
Üsküdar 23 üncü mekt. bahçeııindc- heli ınşa3!ı 
Afyon-Gazlıgöl yolunun arasında ham laş çıkarıl-

aç eks. 

3879 38 
7380 -
3500 
3129 36 paz. 

ması ve taşınması (temd.) 
Ri:ze-Pa:zar sahil sıhhiye yolunun arasında ahşap 

tabliyeli Tıışlıdere köprüsü tamıri 
Maniea-Turgudlu yolunun ar~sında şose ve ~ınai in-

aç. eks. 3217 54 

kapalı z. 92286 49 
şaatı (şart. 461 kr.) 

Mattepe piyade atış okulu ocalcları tamiri 
Sarım romörlcörünün temizleme ve tamiratı 

paz. 

Teftiş heyeti işgalindeki odanın pencere tam irile du· 
Varların boyanması 

Teftiş heyeti müd. odanın kurşunların tamiri 

" 
" 

78) 83 
250 -
340 64 

141 17 

!'Jektrik-Hava.gazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Kasabaya 6 km. mesafeden gafoilecek içme suyuna 
ait keşif ve projesinin yapılmaıı 

~nsu~at, Elbise, Kundura, Çamaşır V• s. 

Harici elbise: 78 ad. - kasket: 58 ad. - kaput: 33 
ad. - gemici elbrsesi ve kuket: 33 ad. - fotin: 
llo çıft - ıutik sper ayakkaoı: .JO çıtt - hldıkos 
fanila: 290 ad. - patiıka don: 2 O ad. - çorap: 
348 9ift - beyaz frenk i'Ömleğ'i iki yakasile bera
her: 290 ad. 

Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Mumlu beyaz parşömen ki~ıdı: 10000 tabaka 

Muhtutr buharı hadiseler tercümesinin 'asnn v.s. mıasr. 

Nakliyat- Boşaltma - Yükletme v. s. -
Posta nakliyatı (temd.) 
Buğday nakliyatı 

~obilya, ve ve büro eşyası, Muşamba·Hah 

Kanape, koltuk ve sandalya tamiri 

~hrukat, Benzin, Makine yagJarı v. s. 

(' a:z: 150 teneke - motorin: 30 t. 
Türk sömikok kömürü: 135 t. 
Marinli.ve kömürü: 175 t. 
Benzin: 700 teneke • gaz: 230 teneke-mazot: 3350 

teneke • valvalin: 50 teneke - vakum: 4000 k. -
ires: 250 le. 

~teferrik -------
~ra:ı:~.•: 1 ad. (temd.) 
1 erııc 1 üıtüpü; 5 t. 

rışaat ınalzemeıi: J4 araba - yerli binek ah: 4 ad. 

D Yerli beyaz öküz: 10 ad. 
eın· b h .. ) 

O ır oru, çimento. boya v.ı. (işaret lev ası ıçın Cak ' 
Veyahut ankaz taşı: 100 m3 

Eib· taıı: 200 m3 
1
•c ku · · 1 · s Deınir' 1ınaş, saraç ıpı, ga v nız ıaç v.k~ k 

illa eıne, boya, tohum, kazma, ure , ip, 
S. Çuval, küf 

':Y&h • v.s. 
M,d ~v kovanı: 21000 paket 
Matttnı btiyük düğ-me: 1~5000 ad. 
S a Ştridi: 31000 -

lltı k .... 
•d. ~•r:a.~ kanca: 65000 aci .• köpru:G stirgü: 65000 

f>etçi .koprüsüa ııürgü: 65000 ad. · 

I!: 
11 Çıviııi: 65000 ad.-yarım yuvarlak halka: 65000 ad 

~. Zahi .. ~ r:-
P..,._. ~t, Sebze v. s. 

•t•tes· 8 
Yulaf· 2o 1 t . (temd.) 
8uı • t. - arpa· 30 t 

iur: 59 · · l<o t. 
Yun eti: 9 .. 

13,6 t. _ 2,5 t. - ku:zu eti: 15,2 t. - 11fır eh· 
..,., 1,3 t. (te dana eti: 7,3 t. - koyun böbrek yağı: 
ı a..,l.lk· ınd.) 

kapalı z. 

4155 44 

pu. 
kapalı z. 8000 -

a~. eks. 

vs. 

pu. 

aç. eka. 

" ,, 
kapalı z. 

paz. 

aç. eks. 

• 

paz. 
,, 

" 
" kapalı z. 

paz. 

" ,, 
" 

" 

paz. 

125 -

2450 -

6000 -
1300 -

55 19 
200 -
360-

293 5S 
5581 65 

18300 -
214 50 
775 -

4745 -

2665 -

4050 -
ç. elc:ı. 

kapalı z. 

" 

5103 50 
55348 -

900 

5602 82 

291 
553 50 
262 50 
470 -

6921 49 

58 60 
37 50 

311 66 

600 -

Bitlis Defter. 20-10-37 15 -
H:ıvayol. Devi. lşlt ld. U. M. 7-10-37 10 30 

İahis . U. Müd. 

" lııtan bul Belediv si 
Afyon İlbay. " 

Rize \',l. 

Manjsa ]!hay. 

Tlphane Lvz. SAK 
.. 

fstanbul Belediyesi 

,, 

Arapkir Şırbay. 

8·10 37 14 -
8-10·37 .16 -
6·10-37 14 -
Hl-9-37 itib. 1 ay 

27-9-37 

7-10 37 

28-9-37 
29-9·37 
24-9-37 

24-9-37 

6·10·37 

16 -

11 -

14 30 
14 -
14 

14 

16 -

Yüks. Den. Tic Mek. M. 7-10-37 14 -

lnhiı. U. Müd. 
lst. Miiftülti~ii 

Lüleburgaz Posta Miid. 
Dinar Zir. Bnnk. 

7-10-37 
11-10-37 

27·9-37 
15-10-37 

14 -
14 -

16 -
15 -

18 75 .Tophane Lvz. SAK 28-~-37 14 -

235 -
183 75 
718 -

Liileburgaz Devi. Çıft. Dir. 30-9-37 16 -
lst. PTT Vil. Müd. 8 10-37 15 -

,, 1-10 37 15 30 
Adana Pamuk Ür. Çiftl.M. 5-10· i7 15 --

Adana Beled. l8· 10-J7 15 -450 -
97 50 O.O. yol. 9 cu İşit. Sirkeci 7-10-37 15 30 

-t18 12 

1372 50 
. ô' 10 

58 13 
355 88 

199 -

3ü3 75 

382 77 
-t151 -

Lüleburgu Devi. Çifti. O. JQ.,_37 16 -

İıtanbul Belediyesi 

,, 
,, 
" 
" 

lnh. U. Müd. 

T oplııane Lvz. SAK 

" ,, 

" 

24.9.37 
24-9·37 
24.,_37 

24-9-37 
6-10·37 

11-10·3'7 
4·10-37 
4.ıo.37 

29-9-37 

29·9-37 

14 -
14 -
14 -

14 --
15 -

14 -
14 30 

14 -
14 30 

15 -

Lüleburgaz Tüın. SAK 23-9·37 15 _ 

" Devi. Çifti. Oir. 30 9.37 10 _ 
Ank. Lvz. SAK ll-10-37 15 -

,, Okulları SAK 8-10-37 15 -

.c\ • 3825 d 
,/Pıı: 540 t a · • hindi: 2000 ad. (temd.) 

l.llllf· 5. . 
~ . ot 

•karna• 6 . 
Stde • 2 t. Ve 810Q k 

Ylli: 37 t . 
· (~art. 171 kr.) (temd.) 

" 
" ,, 

pıı.ı. 

" 

52,5 -
21600 -
21600 -

34040 -

397 12 
1620 -
1620 -
1210 -

2553 -

" Adana Tüm. SAK 

" Çanak. Mst. Mvk. SAK 
Lüleburga.z Tünı. 

" 

8-10 37 
15-10·37 
15-10·37 
28-9·37 
26·9 g7 

15 30 

15 -
16 -
16 -
15 -

istekliler bu işe aid: 
A-Eksiltme şartnameai, • 
B-Mukavele projesi, 
C - BayındırJık genel şartnamesi, 
O-Yapı işlerine aid fenni ~artname, 
E-Metraj, keşif ve siJsilei fiat cedvolleri, 
F-Proje. · 

Bitlis defterdarlığında fÖrebilirler. 

Eksiltme 20.10.037 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat f 5 de Bitlis defterdarlığında yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuJile yapılacaktır. 

1 
Eksiltmeye girebilmek için isteklileriu 900 lira muvak 

teminat vcrmeıi ve bundan başka da Nafia vekaletinden 
v~ril~iş yapı müteahhitliği ehliyet veaıkasile 937 yılına 

1 

aıd tıcaret odası vesikalarını göstermeleri meşruttur. 
. Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı sa-
attea bir saat evvt:line kadar Bitlis defterdarlığına getiri· 
lerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
Yerilecektir. 

~oıta IJe. g~nde~iJece~ mektubl~~ın_.,..nilın,'{~fu vnJutraM
mumu ile iyice kapatılma~ bulunması şarttır. Postada o
lan l'•cikmeler kabuJ edilmez. 

HaYayolları Devlet İşletme İdaresi U. Müdürlüj'ünden : 
Bkıiltmeye konulan iş: Ankara tayyare meydanında 

tayyare istasyonu binası. 
Keşif bedeli: 87056 lira 47 kuruştur. 
Zksiltmesi kapalı zarf usulile götürüdür. 
Muvakkat teminatı 5692 lira 82 kuruştur. 
İhale 7.10.937 tarihinde perşe'11be günü saat I0,30 da 

tayyare meydanındaki umuın müdürlük binasında yapıla· 
caktır. 

Keşif evrakı, şartname ve mukavelename projeleri 
Ankarada posta umum müdürlüğü binasındaki ve İstan
bulda Karaköy postanesindeki hava yolları kişesinden vo 
İzmirde Nafıa müdürlüğünden 435 kuruş mukab!Jinde alı-
nabilir. İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı belge
lerle muvakkat teminat ve teklif mektublarını mchtevi 
kapalı zarflarını nihayet eksiltme saatinden bir aaat ev
veline kadar umum müdürlüğe vermiş olmaları lazımdır. 
Posta teehhürü kabul olunmaz. --

Manisa İlbaylığından : 
Manisa · Turgudlu yolunun 1 +074-17 +-430 uncu kilo

metreleri arasında yapıl~cak 92286 lira 49 kuruş keşifli 
şose ve sınai inşaat kapalı zarf suretile eksiltwlye ko
nulmuştur. 

Bu inşaata aid ke.ıif vesair evrak 461 kuruş mukabi· 
linde Manisa Vilayet Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

Eksiltme birinciteşrinin yedinci perşembe iÜnü şaat 
oa birde Maniıa Vilayeti N&fıa Müdürlüğünden alınabilir. 

Eksiltme birinciteşrinin yedinci perşembe günü saat 
on birde Manisa Vilayeti Daimi Encümeninde yapıla
caktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
Muvakkat teminat 6921 lira 49 kuruştur. 
Bu eksiltrniye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alın

ml.J ehliyet vesikasile bu yıla aid Ticaret Odası veıika· 
sını ve muvakkat teminata aid makbuzlarım bir zarf ve 
teklif mektublarmı da ayrı bir zarfa koyarak bunları 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi dairesinde hazırhya
cakları bir kapalı zarfın içine koyarak 7. f 0.937 saat ona 
kadar Manisa Valiliğine vermeleri ve posta ile göndere· 
ceklerin mezkür kanunun 34 üncü maddesine riayet et
meleri lüzumu ilan olunur. 

• • • 
Üsküdar 23 üncü mektep bahçesine yapılacak hela ın· 

şası. Bak: f st. Belediyesi ilanlarına. 
* • • 

Pencere tamiri ile duvar boyanması ve kurşun tamiri. 
Bak : 2 inci sahifedeki lst. Beleuiyesi ilunlurına. 



10 t. 

ın tanesi: 10 t. 
şıl mercimek: 10 t. 

avlık p:rinç: 60 t. 

ytinyağı: 10 t. 
mek: 1.3 t. - koyun eti: 2 t. - sığır et•: 1 l. - pı· 

rınç: 1 t. - sadeyağ: 1,5 t. · v.eytinyağ: 1 t. -to:ı 

şeker: 200 k.·makaına: 20 k. v.s. seb:ı.e Ye erıı:ak 

b) Müzayedeler 

ofıl pamuk, ipekli pamuklu mensucat, karbonat 
dö kalsiyum, radyo makinesi, sıncma filmi, asit 
feniit v.s. eşya 
oş tenek : 2500 ad. pa:ı. 

lektrik, Havagazı, l(a~ifcr Tesisat veMalzen1e 
\rapkir 'arhaylığından: 

Ku .. abayn allı kilometre Dl("•afcden getirilecek içme Sll· 

una ait ke if \'C projenin )apılnia ı 13.9.937 gününden iti
ar n aradaki tatil gi.inleri ayıJınamak üzer<' yirmi gün ınüd

d tl•· eksiltmC)C konulmu':ltur. 
\ apılacak Proje ve ke~if içme ulan projeleı inin ne rn

retle hazırlanacauına dair olan talimatnamenin (> ncı madde
ınin bu tün fıkr~larına göre ihzar 'e ikmal edilecektir._ 

) ine hu talimatname mucibince) ap1lmn ı icap eden dığer 
hu:ıu at dahi tamarnlanar.aklır. 

Bu i i yapmak ı tiyenler teklifJt ıirıi Liriıı.citf"şrin. a)l~Hn 
altıncı çarşamba günü aat 16 'a kadar Arapkır Beledıyesıne 
bılcl i receklerdir 

F... !ilen teklif komi ) onca mm afık giirüldiiğü takdirde 
tekliye malfımal ,. erilecek ve irabeden tem inat aldındıktan 

:,Onra kafi ıhalP. i )apılacaktır. Bu i i )apacakların ehli)et 
kaaı lı ibraz etıneJeri mecburidir. o 

Ek iltnıe kapalı zarf iledir. Teklif mektuplarının ihale 
aatinden bir aat ev'fel )eti me i lazımdır. 

Bu trn~usta fazla izahat almak i tiyerı)cr Belediyemize 
müracaat etmeleri ilan oluııur. 

o ·= r&•ı&r'"~~ 

Mensucat-Elbise- undura-Çama ır v.s. 
------~--~~~~~~--~-------------

Yüksek Deniz ficareti Mektebi Müdürlüğünden : 
Mik- Muham Fiyata Çoğu tutarı Muvakkat 
tarı men teminatı 

Cinsi Çoğu Azı Lira kr. Lira kr. Lira kr. 
Harici elbise 78 ad. 75 17 50 1365 00 ) 
Yazı)e · ·• · 1 

Kaput 
Gemici elbi-
sesi kasket ve 
iki beyazile 

iJO " 

33 " 30 

birlıkte 33 ,, 30 
Fotin l16çiftl12 
Lbtik spor 
ayakkabısı 58 ,, 55 
Fildekos fa-
nila ~90 ad. 250 
Patiaka don290 ~50 ,, 
Çorap çift 348 320 
Beyaz frenk 
gömleği iki 
yakasile be· 
raber 290 250 

14 

14 

5 

vv 

25 

90 

o 65 
o 66 
o 33 

85 

• •v } 
462 0(} ) 180 38 

) 
) 
) 

462 OQ ) 
609 \ 

) 53 94 
110 20 ) 

188 50 
191 40 
114 84 

) 
) 
) 
) 
) 77 34 
) 
) 

536 50 ) 

4155 44 311 ~ı 
Mektebimiz talebelerine lüzumu olan cins, miktar ve 

fiyatları, muvakkat teminatları yukarda yazılı on kalem 
eşyanın 7.10.937 perşembe günü saat on dörtte üç şarhıa· 
me ile ihaleleri yapılacaktır. 

Taliplerin şartnameleri görmek üzere mektep muhase
besine ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
şartları haiz olmaları lazım gelen eksiltmelere iştirak ede
ceklerin de muvakkat teminatlarını İstanbul Yüksek Mek
tepler Muhasebeciliği veznesine yatırdıklarıoı gösterir 
makbuzlarile veya bank mektuplarile mektepte müteşekkil 
komisyonu mahsusuna belli gün ve saatte müracaatları. 

Mob'Jya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v. s. 

Jstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

Askeri Baytar Tatbikat ohulunun kanepe, koltuk ve 
sandalyalarının tamiratı 28 9.937 salı günü saat 14 de 
Tophanede İstanbul Levazım amirliği sahnalma Komis
yonunda pazarlıkla yaptırılacakhr. Tahmin bedeli 125 
Hradır. Teminatı 18 lira 75 kuruştur. 

eıe:: =- .. Qij 

M·ıtbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane MAizemesi 

İstanbul Müftülüğünden : 
Diyanet İşleri Reisliği tarafından hususi şartnamesine 

göre beş bin aded muhtasar buharı hidisler tercümesi
nin basım vesair masrafı kapalı zıırf usu ile eksiltmiye 
konulmuıtur. 

lst. Gümr Başmüd. 

37 50 5 75 Tophane Lvz. SAK 24-9-37 14 -

lüğünden bedelsiz verilir. _ 
Eksiltme 11 Teşrinievvel 937 pazartesi günü saat 1 ~ te 

İstanbul Müftülüğü dliresinde olacaktır. 
Muvakkat teminat 600 liradır. Teklif mektubları 11 

teşrinievvel 937 günü saat 14 te İstanbul MÜftülügüne 
verilecektir. 

• • * 
10000 tabaka mumlu beyaz parşömen kağıdı alınacak· 

tır. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

ıllahrukat Benzin-Makme yağlan v. ~ 

Adana Pamuk Üretme 
Alınacak Mil-. tarı ,. 

eşyanın nev ı 

Çiftlıği Müdürlüğünd ~n 

Muhammen 
beddi 

Benzin 7 vO teneke 312,5 kuruş beher tenekesi 
Gaz 230 ,, 282,5 ,, ,, ,, 
Mazot 3350 » 155 

" " " Valvalin 50 ,, 450 " 
,, ,, 

Vakum 4000 ,, 30 ,. beher 1 ilosu 
Gres 250 kilo 45 ,. ,, ,, 

Pamuk üretme çiftliğinin şubat 938 sonuna kadar ih· 
tiyacı olan ve yukarıda cins, mikdar ve muhammen be
delleri hizasında gösterilen yanıcı maddeler kapalı zarf 
uıuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 5. I0.937 tarihint: müsadif salı günü saat l 5 te 
Adana pamuk üretme çıftliği Müdürlüğünde müteşekkil 
komisyon huzurunda yapılacaktır. İlk teminat 718 lira
dır. Şartnameyi görmek ve almak isteyenlerin Adana 
Pamuk Üretme çiftliği müdürlüğüne müracaatları ve ta
liplerin muayyen gün ve saatten laakal bir saat evvel 

k!~ı\i~ 'eM11iRl,r,ı9~l\~~~?..~a _ ~~p~ü -~ivarında pamuk ü-

1 taııbul P. T. T. Vılii) et Müdürlüğüııdcıı: 
İdare ıhti)acı için 173 ton Marinla\c cin indt n maden 

kômürüııün alımı açık cksiltmi)e koııulınu~tur. Ebilımc 
8.10.937 cuma günü :saat 15,30 da Büyükpo ... tane bina..,ı bi
rinci katta 1 tan bul P. T. T. Vilayet iüdiiı lüf,rüncle ınütc
~ekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır, muhammen 
bedeli 2450 lira mU\akkat teminat 183 lira 75 kuru~tur. 
Talihlerin şartnamesini görmek ve mU\ ak kat teminatlı:ırıııı 
yatırmak üzere çalışma günlerinde nıezkiir ~liidüdiik Jdaıi 
kalemine ve eksiltme gün ve aatinde de Ticaı el ()da ı ve ... i
ka ile birlikte Komi ) ona müracaatları. 

• * • 
147 ton Türk somikok kömürü alınacaktır. Bak: İst. 

P.T.T. Müd. ilanlarına. • 

Müteferrik 
Devlet Demiryollan 9 ncu İşletme Direktörlüğünden : 

Muhammen bedeli 1300 lira olan 5 ton renkli üstüpü 
açık eksiltme usulile 7. 10.937 Perşembe güuü saat 15,JOda 
Sirkecide g uncu işletme mübayaa komisyonunda satın 
at.nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 97,5 lira muvakk.tt teminatı 
ve kanunun tayin ettiği vesikalan beraber alarak ayni 
gün ve saatte İşletme binaaındaki komisyon reisliğine 
gelmeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyon reisliğinden veril
mektedir. 

Adana Bt:lediye Reisliğinden : 
6.9.937 tarihinde kapalı zarf usuliyle ihale edileceği 

ilan edilen arazöz için yapılan teklif muvafık görülmedi
ğinden bir ay içerisinde pazarlıkla alınmasına karar veril
mittir. 

Muhammen bedeli 6000 liradır. 
Muvakkat teminatı 450 liradır. 

• 

Şartnamesi Belediye yazılı işleri Müdürlüğündedir. iste• 
yenlere parasız verilir. 

İsteklilerin teminatlariyle birlikte birinci Teşrinin 18 inci 
gününe kadar her pazartesi ve perşembe güc;leri saat 15 de 
Toplanan Belediye daimi encümenine müracaatları ilan 
olunur. 

• • • 
Demir boru, boya, çimento, ocak taşı, şaraç ipi, galvaniz saç 

v.s. alınacaktır. Bak: 2 ci aahifedoki lat. Beled. illnlarına . .. 
* • 

Bahçeler için desair malzeme, boya, tohum, kazma, kilrek, ip, 
çuval, kOfe v.s. alınacaktır. Bak: fst. Beled. ilanlarına 

* • * 
2100 paket siyah av kovanı alıaacaktır. Bak: lnb. U. Müd. i-

Bu kitap iki yüz forma itibarile basım ücretinin mu
hammen bedeli 8000 liradır. Şartnamesi İatanbul Müftü-

liolanna. 

İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen 

bedeli 
Beynelmilel yol işaret levhası için lüzumu olan 

demir boru, çimento, ~oya vesaire 55 19 
Üsküdar Kaymakamlıiına lüzumu olan 100 met-

re mikap ocak veyahut ankaz taşı 200 
Kadıköy Kaymakamlığına lüzumu olan 150 ili 

200 metre rr.ikap ocak taşı 360 
Karaağaç müeasesatı buz fabrikasına lüzumu olan 

elbise, kumaş, saraç ipi, galvaniz. .aç veeaire 293 55 · 
Teftiş heyeti işıralındaki odanın pençere ta-

mirile duvarlarının boyanması 340 64 
Tefti' heyeti Müdürlüğüne bağlı tesellüm he· 

Y"ti odasının kurşunların tamiri 141 17 
Yukarıda yazılı işler ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Ev· 

rakları encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 24.9.937 cu· 
ma günü saat U de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Erzak, Zahire, Et ı e Sebze: 

Ankara Okullar• Satınalma Komisyonundan : 
Muhammen Muhammen ° o7,5 teminata 

fiatı bedeli 
Cinsi Miktarı Kuruş Vra kuruş Lira kuruş 

Koyun 92500 kilo 45 41625 ()() 3121 87 
Kuzu eti 15200 " 45 6840 00 513 00 
Sığır eti 13600 

" 
28 3808 00 285 60 

Dana eti 7300 
" 

35 2555 ()() 191 63 
Koyun böbre'< yağı 1300 

" 
40 520 ()() 39 00 

55348 00 4151 10 
İhalesi 8.10.937 cuma gunu saat 15 de yapılacaktır. 

Tavuk 3825 adet 60 2295 00 172 12 
Hindi 2000 ,, 150 3000 00 225 00 

5225 ()() 397 12 
İhalesi 8.10.937 cuma gjnü saat 15.30 da yapılacaktır. 
Komisyonumuza bağlı yatılı okulların ihtiyacı olan 

miktar, muhammen bedel ve ilk teminatı karşılarında ya
zılı et ve tavuk partileri ayrı ayrı, kapalı zarf usulü ile 
münakasaya konulmuştur. İhılesi 8.10.937 cuma günü saat 
15 ve 15.30 da Ankara mektebler mubısebeciJiğinde ya
pılacaktır. 

Eksiltmeye gireceklerin 937 yılı ticaret odası ve 2490 
- •.. ı. •---··- .. .,. ') vP 3 cü maddelerine 2öre ellerinde bulu
nan belgelerle komisyona gelmeleri. 

İsteklılerin teklif mektublarıoı 2'19[) sayılı kanun hü
kümleri dairesinde ihale saatinden bir saat evvel komis
yona makbuz mukabilinde vermeleri ve şartnamesini gör
mek istiyenler mektebler muhasebeciliğinde komisyon ka
tibine müracaatları ilan olunur. 

Adana Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı Tahmin Hepsinin Muvakkat 

Cinsi kilo fiatı bedeli teminat 
kuruş Lira Lira 

Arpa 540000 4 21600 1620 
Yulaf 540000 4 21600 1620 

İhalesi 15.10.937 cuma günü saat 15, 16 da kapalı 
zarf usulile yapılacaktır, 

Adanadaki Tümen Merkez kıtdat ve müessesat bayva
natınm ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı iki 
kalem yem alınacaktır 

\ iran A kcri 'atınalına Komi ) onundan : 
Viran şehir garnizQııuııdaki kıta 125.000 kilo a keri ev~af

taki un kapalı zarfla ek ıltmc) ı~ konmuştur. 
Ek iltınesi 5. I0.937 ah günü saat 9 da \ iran şehirde 

-.atın alına ko. da yapılacaktır. 
Umum muhammen fi) alı 12 kuruş 60 antim bedeli 15750 

lira muvakkat teminatı 1181 lira :..5 kuruştur. artnamesi 
komi yondadır. İstekliler tarafından nlınabilir. 

Çanakkale Müatahkem Mevki Satınalma Kombyonundaa : 
Ezinede Alayın 715 ton yulafına talip çıkmadığ'ından dört par 

çaya ayrılmıştır. Eva fı görmek iıtiyenlerin kom 'syona mürac••! 
etmeleri. Beher taksitin muhammen fiyatı 738 liradır. ihale•• 
6 Birinciteşrio 937 9artamba günü aaat 16 da kapalı zarfla mihı•· 
kasa açılacaktır. Taliplerin teminat ve veaaiklerile birlikte bir •••t 
evvel Çanakkalede komisyona müracaatları. Evaaf Ye teraitl f ıtall" 
bul Levazım imirliği Satınalma komiıyonunda •lrülebilir. 

lıparta Tümen Satınalma Komiıyonunclan : 
Elmalı garnizonunun ihtiyacı olan 1 I0.70o kilo askeri ev••f: 

un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. ihale 1.10.937 cuma f 
nü saat 9.5 tadır. Tahmin bedeli 13 kuru4 70 1antim, ilk temio~; 
ta 1422 liradır. İsteklilerin belli saatten bir ıaat evYel teklı. 

. K let•· mektuplarını lspartada Tümen Satınalma omiıyonuna verme 

ÜZAYEDELE_!! 
• 

İdrofil pamuk, ipekli p::ıuklu ınen ... ucat Karbonatı~: 
Kalsyum radyo makine i "·-· \ ..... eşya atılacaktır. Bak~ 
Gii ınrükleri Başmüdürlüğü ilanlarına. 
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jİnhisarlar U. Müdürlüğünden:j 
1-ş t •. . 'b' 7 1 5XIOO eb'adın· 

d ar name ve numunesı mucı ınce , 
il lOOQo k .. ~ tı pazar-

lıkla tabaka mumlu beyaz parşömeD a.,ı 
••bn alınacaktır. b 

.. U - Pazarlık 7-X-937 tarihine rastlayan perşem e 
~Unij saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
•ındek· Al k 

1 
1 ım Komisyonunda yapılaca tır. .. .. 

V - ş 1 k h r gUn sozu geçen 
Şub artnameler parasız o ara e 

eden alınabilir 
V- 1 k · · · · · · d'len gün ve saatte .. ste itlerin pazarlık ıçın tayın e 1 • 

llıde 7 5 . b' l"kt dı aeçen komıs· • güvenme paralarıle ır ı e a e 

ona gelmeleri ilin olunur. (M) (6377) 1()() 1 I - 3 

• • • 2 
e 1 - Şartname ve nümunesine tevfikan 12000 ,pake:o:x, 

90()0 paket de 16 çapında olmak üzere cem an 2 
ilket aiyah av kovaoı pazarlakla satın alınacaktır. . 
.. ll-Paıarhk l l-X-937 tarihine rastlayan pazartesı .gü
:k~aat 14 de Kabataşda Levazım ve Mübayaat şubesın-

1 alını kemisyonunda yapılacaktır. 
111 - M h b d ı· l8l00 lira ve muvakkat te· · u ammen e e ı · ' 

•nat 13 
lV 72,5 liradır. .. 

ed -Şartname parasız olarak hergun sözü geçen şu· 
en alınabilir 
'I İ · · · · d'len gün ve saatte .. - steklilerin pazarlık ıçın tayın e 1 komis· 

:zde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
1 
_

4 na gelmeleri ilin olunur. (M) (6382J ıoo4 

.......____-~-------------:--::::;:--::~-
~ lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
.!~•le günü : 7-10-937 Mezat kaimesi say11ı 119~ koto; i~.rofil ~~::~ 
lld •lı 11 50 aayılı Hf 2524 kilo aj'ırlıj'ında 50 k ;r; d k 
•lctı· kanuni uf 632 kilo aj'ırlığında FBNP marda ıl264•anı· ı 

ı p . "k o 50 ye ka ar ıra 
t . anıuklu menıucat ıpek mı tarı ı O • k 
erınde 2790 k . l (b 'k' kalem etya tran•ıt Htılaca .) •l aıme sayı ı u ı ı IOOOO 

10' 2'1nü 11-10-937 M.K.N. 985 A.A. markalı numaraaız _ 
ij •af atırlıi'ında 1355 lira 42 kurut değerinde karNbon~t d; ~alt· 
"' 100 çuval M.K.N. 897 BSN markalı 5831 1 °: u a e 

dyo 89 5 k'l f l kt l046 l'ıra 84 kuruş deQ'erınde ihale 
11 _ • ı o sa ağır ı a J 
'll 13-10-9.~7 M.K.N. 1873 O. M. markalı 184 189 No. lu ~o u 
., illa filioıi ıaf 58 kilo aj'lflıkta 1384 lira 48 kurut . deQ'erın.de 
"'· 1047 m k kıyılmıt tütün saf 48 kılo 144 lıra t . ar aıı numaraaız 
l trınde (Transit) İhale riinil 15-I0-937 2112 mark~aı numarasız 
Çı~a gayrı ıaf 550 kilo atırlaj'ında Sulu pat halınde Gıllkoz 
1 lıra c1,..r. . .J MK N l<l71 D W y E.R. markalı numarHıı 
21 aerın.e . . o • • • • i 
G kilo atırlığında dolu ıinema filimi 502 lira deQ'erıode bale 

18-10.937 MK N 1207 i.A. markalı numara11ır: iki 1andıkta 
114 L• • ' • 

•ulo Pudra J 159 lira değerin.le. M.K.N. 7875 markaııı 
,t'••ız ıaf 31205 lira •tırlıtında 2056 lira tleğerinde demir 

0 (yanaındaa çdı•ıt ve ıürümeye baılamııbr.) :U-10-937 İllale 
M.J(.N, 8214 M.A. marka aumaraaız kaa11al •af 23 kilo afır

lld• ıual ipek menaueat 2279 lira deferiatle M.K.N. 8'16 M.A. 
ltalı - 6 No. lu kanuni Hf 16 kilo 0 20 den 50 ye kadar 

leli Pamuklu mensucat 739 lira değerinde . ihale 25-10-837 M.K.N. 
ft..c. marka 13165 67 No. metre mürabbaı 200-300 rram ipliği 

S topu boyala pamuk mensucat K. 1&f 509 kilo •tırlığında 
a li,a deterinıfe. M.K.N. 1960 P.W. markalı 1 38 No. lu 38 fı~ıda 
••f 7582 kilo ağırlığında Bitümen mfişabihi madeni Zift 1474 
fa deterincie. M.K.N. 1978 Hematek markalı muhtelif No. lu 
~l~a K. Hfi 4748 kilo afırlığında aı97 lira deterinde ıayrı 

tl •ıtfinik M.K.N. 3700 L. V. markalı 194 No. lu IBf 59 kilo 

' 

•tında 585 lira deterinde ıümüt yaldızlı piriaç saplı tlemir 
ttı·ıc· 1 la 6 ıneai. hale ılnü 27-10·937 M.K.N. 8496 T.H.O.C.O. mar· 

'ri ~ No. lu bir bat 28 kilo kant1ni saf ajuhtında 777 lira_. 
rı..,"de 0ıo 10 dan fazla ipekli yla men•ucat. M.K.N. 8095 H.A.C. 
ittl 4883 84 No. lu ve kanuni saf 547 kilo atırlıj'ıada 2484 lira 
'lı ilde nıetre •6rabbaı 200·300 ıram ajırlıtıntla ipliti 4l·55 topu 
• il P•ınulıı; meruıucat. l5ı9 sayılı kanun mucibince yulıardaki 
i,._;•1•rııada yazılı ıünlerde ve Hat 14 de 2490 S. K. hillııümleri 
lld• ilde Sirkecide Retadiye cadde.indeki &'imrük ntıt ıalo
i la atçı"· arttırma ile utılacaktır. lateklilerden ° 0 7,5 pey akçe-

• •rır '- · · ·ı J •le l ınaabuı ve invaa teıkeresı aranır pefın para ı e ma 
t oı.:~Y•ııleriıı inna teıkerHine bakılmaz bu &"ibilerden temi· 
h•ı "a . malan dej'eri iateair. ihaledea ıonra ihale bedelinin 
• trılnıe · - - d ·ı · 1 d l 'tlıQ . sı ınecburidir. Her ihale gunu uvar ı an arın a yaaı ı 

Petın Para ile ve pazarlıkla ayrıca Hblaeaj'ı illa olunur. 
(6366) 1006 

MÜNAKASA GAZETESi 

---- -

r;sTANBUL BELEDİYESİ iLANLARI 
Bahçeler müdürlüğüne lüzumu olan demir malzeme, 

boya, tohum, kazma, kürek, ip, çuval, küfe vesaire ka
palı zarfla eksiltmeye lrnnulmuştur. Bunların hepsine 5581 
lira ô5 kuruş fiat tahmin edilmiştir. Ek!liltme 6.10.937 
çarşamba günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacak
tır. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle
bilir. İsteklıler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 418 
lira 62 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be· 
raber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda 

' yazılı gündo saat 14 e kadar Daimi Encümene vermeli
dirler. Bu saattan sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

(8) 6399 1007 
• • • 

Keşif bedeli 3500 lira olan Üsküdar 23 üncü mekte
bin bahçesine yapılacak hela açık eksiltmeye konulmuştur . 
Keşif .evrakıle şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle· 
bilir. istekliler 2490 N.h kanunda yazılı vesikadan başka 
Nafıa Müdürlüğünden alacakla rı Fen ehliyet veıikasile 262 
lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be· 
raber 6.10.937 çarşamba günü saat 14 de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (1) (6400) 1008 

n;anbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden : 
Ü•maniye ve Yeşilköy Telaiı lstuyonlariyle şehir d h ili 12 

P. T. T. Merkez deposuna t .. lim şartı olarak 135 ton Türk Sö 
mikok kömürünün alımı açık eksiltmeye konulmuştur. Ekı iltme 
8.I0.937 Cuma günü aaat 15 de büyük postahane binası birinci 
katta İstanbul P. T. T. VHiyec Müdürlüğünde müteşekkil alım 
satım Komisyonunda yapılacaktır. Oamaniye telaizine teslim be· 
her. tonu .2? lira 75 kuruı, Yeşilköy telaizine 24 lira 25 kuruş 
şehır dahılı merkezlere teslim 22 lira 25 lmrut ve muvakkat te
minatı 23j lira 5:i kuruştur. İsteklilerin şartnamesini görmek ve 
muvakkat temi.natlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mez
kür Müdürlük idari kalemine eksiltme gün ve .aalinde de Tica· 
ret odaaı vesikaaiyle bırliktc Komiıyooa müracaatları. 

(6395) 1005 1- 4 1 

J Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden l I 
Muhammen Bedeli 38788,21 Lira olan 276 kalem muhtelif Elek

trik tesisat malzemesi 15-10-937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iatcyenlerir. 2909, 12 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik veaikHı ve 
tekliflerini aynı gün aaat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler 194 kuruşa Ankara ve Haydarpafa veznelerinC:le 
satılmaktadır. Nümuneler Haydarpafa TeHllüm tefliğinde i"Örü-
rülebilir. (6155) 966 4-4 

• • • 
Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme eaati 

aşağıda yazılı lokomotif vevagon bandajları 3-l l-937 Çarşamba 
günü kapalı zarf uıulü ile Ankar.ada idare binasında ayrı ayrı satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ile 
tekliflerini aynı gün saat' 14,30 a kadnr Komisyon Reisliğine ver· 
meleri lazımdır. 

Şartnameler 166 kuruşa Ankara ve Haydarpafa veznelerinde 
satılmaktadır. (6213) 976 3-4 

ismi Muhammen Muvakkat Saati 
bedeli teminat 

1- Loko bandajı 33261,83 Lira 2494,64 Lira ) 
2- Vagon n 63175,42 • 4408,77 n ) 15.30 

. 
MUHTIRA .......... 

Perşembe 23-9·937 

Muhtelif çelik (Ask. Fabr.) No 423 
Kabartma etiket basma makine1i (İnh. U. Müd.) No 428 
Kuru ot (Balıkesir Vil.) No 446 
Un ve arpa (Hozat Sey. J. Al.) No 452 
Suoi portland çimentoıu (OD yol.) No 455 
Lama demiri, çelik saç, ıevk muıluğu, borakı, kaynak poıtası v.s. 

(OD yol.) No 456 
Alman )'Bpm motörlere aid yedek parçalar (Gümr. Mu. K.) N 456 

•eıer Alım Satım Siya1&l bilıiler okulunda yemekhane inş. (Nafıa Vek.) No 456 
Alit ve ecza (iıt. Üniy. AEK) No 457 

K • d Yazlık elbiselik bez Ondr. Gen. K.) No 457 
r~•lc,ll M OmlSyOnUn an Pirinç, k. fasulye, mercimek, nohut, k. soğan v.s. (J. Gen. K) 4,57 
tı"•i ikdarı Beherinin İlk Eksiltmenin Ekıiltme- Kilim (J. Gen. Komul.) No 457 
İ1t tahmin fi . teminat yapılacatı ain tekli Köprü tamiri: 2 ad. (Kayseri Vil.) No 457 

ç '-llta l<iio Kuruş Lira Kr. gün ve 1aat Aakeri bina inşaab (Tophane Lvı.) No 457 
le tJci•tr• 700 2() ) Konyada lnceminare ve Büyükkaratay medreaeleri tamiri (Kon-
~rll• 1450o 16 ) 29·9-937 Çarıamba ya Kült. Dir.) No 458 
~~h ~~5() 26 ) 327 15 Saat 15 de Açık Balıkeıirde doğum evi inıası (Balıkesir Vil.) No 458 
•kta, 1 :a..... 26 ) Kayseri de inta edilecek kara barut, dinamit, kapıül, tecrit <!epo-
•et• 4

50 
18 ) larile bekçi kulubeıi inşaaı (İnh . U. Müd.) No 458 

ı.. 24 ) Kok kömürü (İıt. Vakf. Dir.) No 458 
·'<>rıı· 60o 
11 ~ 

1•ro11llQı 18 ) Mangal kömürü (Müze. AEK) No 458 
,._ "Yıe 938 uza batlı Galataıaray, Erenköy ve Kandilli linla- lıkarpin (İıt. Beled.) No 458 

•lı "i~en bed ~·oİuna kadar ihtiyaçları olan yukarıda mıkdar, • Şehir tiyatrosu uhne perdesine konulacak reklam işi (İst. Bel.) 
lteiiYecelde,e 

1
' lk teminat Ekıiltme fln ve saatleri yanında No 458 

i,,
0
tflle lıtan~çı~ eluiltnıeye konmu;tur. Floryada spor ve etlence teıisatı (ist. Bel.) No 458 

teıc1~1da y-Pıl u KGltur Direktörlütü binaaı içinde toplanan Otomatik marangoz makine1i ,, ,, No 458 
t 1 erin acaktır. iskarpin (Ank. Bölge San. Ok.) No 459, 

• 
0

da, tartn•rned k' i i B l) N 459 1 Uta •nan Yen· e • yazılı kanuni vesikalardan baıka Ti- nce, kalın ve renkli bez ( it. e · o 
•rtna "~ •aatt.' kyıl ~esika ve teminat makbuzları ile birlikte Buz fabrikası makinalarına lüzumu olan eşya (~it. Bel.) No 459 
•tıa~ lllelerj 

1
.. ornııyon" &"elmeleri. İzmir-Menemen yolunun arasıada şoıe tamiri (lzmir Vil.) No 460 

...-,, orrnek " I N AL!) 
utere Komiıyon Sekreterlij'ine mü- , Evrakı matbna ( zmir Eşrefp. Hast.) o ..u • 

(6100) 959 ~-4 Un, arpa ve y•laf (Nitde Tüm.) No 462 

Karyola, iııkemle, } emek t vzi arabası v s. eşya (Manisa İ l b.) 463 
Demirhane atelvcsi inşası (Bursa Kült. Dir No 4 4 
Elbi~e (Karadeniz Ereğli ilç.) No 464 
Borlu· Demirci yolunun arasında menfez ve şose inş. (Mıı nisa V.)46.:> 
Benzin ve motörin (ist Zır. Meld.) No 465 
Göçmen evleri i nşası Afyon İlbay.) No 466 
Sömikok lıömü rü (Ank. Lvz.) No 467 
Kereste. 5 kalem (DO yol ) No 469 
Beyk oz ağaçlamıı fı danlığında i nş . ve tamir. (İst. Bel.) No 470 
Bakırköy 2 ci mekt . tamiri (İst . Bel.) No 470 
Külfalı köy " n ., ,, No 470 
~ısıkh parkında yaptırıl acak t mir. (İst . Bel.) No 470 
lki te lli köy mekt. ta miri ., ,, No 470 

Cuma 24-9- 1937 

Çadırlık bez (MMV) No 429 

El arabası , lağım demiri, kürek upı v s ( f ek i rci ağ Vil.) N. 449 
Arpa veya yul f (Ma nisa Tüm.) No 457 
Adliye binası inşası (N fıa Vek) No 453 
Pirinç (Elaziz Tüm.) No 454 
A ntrasit (İst. l"omut.) No -155 
Sığır eti (Çanak. Mst. Mvk. No 457 
Makine ve gres yağı ile vaku m (İnb. U. Müd.) No 458 
• Eski Unkapan köprüsünün hurda aksamları (ist. Bel.) No 458 
Supers iman (OD yol. ) No 458 

Maçkada kc.mutanl ık deposu t miratı (ist. Komu t.) No 458 
Umumi abdesthane inşası (Ank. Bel.) No 459 
Saman ve k uru ot (Elıizız Tüm. ) No 459 
Sade_ yağı (Deniz Lvz.) No 459 
Menfez ' e şose inşası (Çanak. Nafıa Müd.) No 459 
Odun (Elıiziz Tüm.) No 459 
Yem torbası (İst. J ndr. S AK) No 459 
Elbise (Ank. Bel.) No 459 
Kaputluk kumaş (MMV) No 459 
Sömikok (Belediyeler Baıık . No 460 
Motoı in (f s t. Bel.) No 460 
Mahruti çad \r (Har. G. Dir.) No 460 
• Meşe odunu (Kırklarel i Orman Di r.) No 461 
Un (Burnova Ask. SAK) No 461 
Ekmeklik un (Sıvas T üm.) No 462 
Akümülatör ve separatör (Ank. Bel.) No 464 
inhisar mamulatı nakliyatı (Ank. İnh. Başmüd.) No 46.t 
Ekmeklik un (Sıvas Tuğ.) No 465 
Posta naklıyatı (Sıvas PTT) No 467 
istim makinesi (İst. Zir . Müd.) No 119 
Üsküdar Vakfa a id 32, 3t v 36 sayı lı evle rde tamirat (Kadıköy 

Vakf. Dir.) No 468 
Yazı ta htası , ı. ıra ve k ürsü (H. paşa Lisesi) Na 468 
Su kulesi ve kana lizasyon i nş sı (Esk şelı i r Lvz.) No 471 
Beykoz orta ok ulu tamiri İst. Lis. SAK) No 471 
Saman ve k. fasulye (Vize Ask. S AK) No 471 
Kuru ot (Tekirdağ Ask. SAK) No 471 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir . 
Hnmiş : "No.,, işareti il nı havi gazetemizin sayısını gösterir 

(Su ı te de la 4eme page) 

Transport de poste (Dir. PTT. Sivas) .\:. 465 
Machine po.ır pression (Dır. Agricolc lst.) \' 464 
Rep. aux hatim. No 32, 34 et 36 a Scutari (Dir. Vakoufs Kadıkeuy) 

\' 468 
Ta leaux. bancs et pup'tres (Lyc · s H pacha) No 468 
C~nstr. c~n~lisntıon et tour d'ea.ı (lntend Ank ) y 471 
Rı:"p. au batım. ecole Secondai e Beykoz (Co.n Ach. Lyc ·es lst.) 471 
Pnille et haricots secs (Com Ach. Mılıt. Vize) \' 471 
Foi n (Com. Ach. Mi lıt. T~klrdagh) .\~ 47 1 

* Les aetfri squea indıquen t unc vente par voıe de su renchere, 

N. B.- Lea Nos ı ndiqu ·s en regard deı nrticles aont ceux du 
iournal dana lequel l'avia a ı aru. 

1 -e 
El 

Ye~i~ule ve Kur~alı~ere 
KO URÜ 
A vrupanınkilerle rekabet 

edecek derecede 
Külsüz ve dayanıklıdır 

Daima bu Kömürleri 
tercih ediniz 

Metro Han, Tünel Meydanı 
S A T G A Z E L Ticaret Şubesi 

Telef on : 44800 

imtiyaz aabibi ve yazı itleri 
Direktörü: lSIDft.İJ Gint 

BRıı!dığı yer: ARTUN Baaımevı 

Gıılat" Billur ıob* No. 10 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

MOIS Ptrıı. 450 
850 

1500 

MUNAKASA 
" " 
" 

Etranger : 12 ırıois Ptr~. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour in Publicite s'adresser 

a l' Adminiıtration 

A) Adjudications au Rabais 

. 
GAZETESi 

)ournal Quotidicn des Adjudicatiou~ 

Construction-Reparation- Trav . Publics Maleriel de Construclion-Cartogrı:\phie 

Repuntion au Konak Gouvernemental iı Bitlis Pli cach 12000 - 900 - Defterdarat Bıtlis 20-10-37 
7-10-37 Const. station aeronautique a Ank. (cah. eh. P. 455) ,, 87056 47 5602 82 Oir. Gı;n. Exrloit. Lignes Acronau· 

Rep. de 520 en. de chaussee s route Kirklareli-HAs· 
keuy 

Rep. du pont en bois Tachlidere s route Rizr-Pazar 
Extrachon et transport de pierrP.s brutt's s route 

Afion·Gazligueul (aj. J 

Conslruction plıites-formes : 1000 p. 
" d'un depôt de poudre a Eskichı>hir cah 

eh. P. 20). 
Conatr. vespasienne au bitiment de la 23me ecole 

de Scuıari 
Constr. d'arta en chauss e ı route Manisa-Turgudlu 

(cah. eh P. 461). 
Rep. et nettoyare du reırıorqueur "Sarim" 

" foycrs de l'ccole militaire Maltepe 
" dcs fenetres et badi~eonnage mur et rep. dt's 
plomba a lll chambre des lnsp.plomb d'lnsp•c eurs 

Publique 

" 
Gre a rrc 

" ,, 

Publique 

Pli cadı 

Gre a grc 

" 
" 

1703 96 

3217 54 
3129 36 

73SO -
3879 38 

3500 -

92286 49 

250 
780 83 

481 81 

H abillement - Chaussure~ - Tissus- Cuirs. 

Costumes pour l'exterieur: 78 p.- Cuquctteıo : 58 
p.- Capotes : 33 p.· Costuınes pour marins avcc 
cısquettes : 33 p.· Chausures: 112 paires-Chaus 
ıureı aport en caoutchouc : 58 paires· FlaneUeı: 
290 p.· Caleçonc; : 290 p.· Chau11ettea : ~48 
pairea· Chemiaes : 290 pieces 

Transport- Cbargement 

Transport de poste (aj.). 

Transport de bles 

Dechargernent 

Combu:stible Carburant-Huileıs 

Pt'trole : 150 bidons· Motor ne 30 t. 
Charbon lnvc marine : 175 t. 
Senıi •cok .. ; 135 t. 
Benzine : 700 bidons- Petrole 231) bidons· Ma

zoute : 3350 bidons· Vılvaline : 50 bidona· Va.· 
coum : 4000 k.- Graiıse : 250 k. 

Publique 

Pub!ique 

Pııblique 

" Pli cach 

41SS 44 

2450 

Ameublement pour Habitation et Burcaux-Tapisserie ete. 

Rtp. des canapes, f auteuils et chaises Gre a rre 125 

Electricitc-Gaz-Ch11uffage CentraJ (lnstallation et Materiel) 

Projet pour adduction d'eau a la ville Arapkir 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpression des livreı : 5000 p. et 200 formatı 
Papiera stencils : 10000 feuillea 

.Divcrs 

Mat.erici de conıtruction: 14 p.· Voiture, chevaux 
pour monture : 4 p.- Boeufs : 10 p. 

Etoupe en couleur : 5 tonnes 

1 
Arroscuse : 1 p. (aj.). 
Articles de fer, couleur, pioches, pelles, corde, 

aacs, couffes ete. 
Boutons metaUıqucs : 195000 p. 
Ruban pour gourde : 31000 m. 
Croos : 65000 p.· Bouclea : 65000 p. - ' Id . grands: 

65000 p. 
Petits clous : 65000 p.· Anneaux : 65000 p. 
T•yaux de fer, ci111ent, couleur ete. 

Pierrea M foyer : 100 m3 

" 
: 200 m3 

Fil pour tisaus costumes et sellerie, tôlcs galva· 
nisecs ete. 

Cartouches pour chassc : 21000 paqueh 

Provisions 

Viande de boeuf: 40 t . (aj .) 
,, ,, ınouton: 4100 k. 

Riz: 15,4 t. (aj.) 

" 7 ,5 " " 
Paille: JoO t. 

,, 150 t. 
Foin: 335 t. (aj.) 

,, 138 t. " 
" 180 t. " 

B) Adjudications a la sureachere 
Coton hydropbile, tissuı de coton et soie, machine 

radıo, film de cine ete. (Voir detail partie turque) 
Bidona videı : 2500 p. 

Pli cach 

Pli cach 
Gre a rre 

Publique 

" 
Gre i. gre 
Pli cach 

Gre a grc 

" .. 

" 
" 
,, 
" 
" 

• 

8000 -

1300 
6000 -

5581 65 

214 50 
775 -

47 .. 5 -

2665 -
55 19 

200 -
360 -
293 55 

18300 -

pli cach le k. O 25 
gre iı gre ,. ,, O 40 
publique ,, ,, O 22 

" " " o 22 
pli cach " ,, O 01.24 

" publiqu: 

" 
" 

Gre a gre 

" " o 01,15 
8375 -
34SO -
5175 -

37 50 

128 

4·10 

553 50 
291 

262 50 

6921 49 

37 50 
58 60 

311 66 

183 75 
23S -
118 -

18 75 

97 50 
450 -
418 6'J 

16 10 
58 13 

355 88 

199 -

1372 05 

750 -
133 -
171 60 
128 -
279 -
129 
628 12 
257 75 
288 }(> 

5 75 

tiqucs Ankara et lstanbul 
Vilayet Kirklar·ı; 5-10-37 

Vılayet Rize 

" Afion 

27.9.37 
Un mois a partir du 18-9-37 

Com. Ac:h. Wonom.Monopoles K.tache 8-10 37 

" 
ı Com. Perm.Municipalite lstanbul 
l Dir. Econom. ,, ,, 

Vilayet Maniı:sa 

Com. Ach. lntcnd lst. Tophane 

" J Com. Perm. Municipalıte Istnnbul 
l Dir. Econom. ,, ,, 

Oir. Ecole Sup. Marine ist. 

Dir. PTT. Lulebourgaz 

Banque J\gricole Suc. Dinar 

Dir. Ferme de l'Etnt l.ulebourgaz 
Direction PTT. Istanbul 

• 
Diı>. Ferme de Coton Adana 

Com. Ach latend. lıt. Tophaı1e 

Municipalite Arapkir 

Direction Rclir. lstanbul 
Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

Dir. Ferme Etat Lul · ı ourgaz 

9 Exploit. Ch. de Fer Etat Sirkcdji 
Municipalit~ Adana 

{ 
Com. Perm. Municipalit~ lstaııbul 
Oir. Ecooom. ,. ,, 

Com. Ach. lnteııd. lst. Tophan e 
,, 
" 

" r Com. Perm. Municipalite latan ul 
\ Dir. Economat ,, ,. 

idem 

" 
Com. Acb. Econ. M ınop. K.tache 

Com Ach. Mılit. Tekirdagh 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 

Dir. Ventes Douanea lsbnbul 

Com. Ach . lntt'nd. lat. Tophane 

8-10-37 

6-10 37 

7-10 37 

29-9-37 
28 9 37 
24-9-37 

7-10-37 

27.9.37 

15·10-37 

30 9-37 
8-10 37 
8 10 37 
5-10-37 

28-9-37 

6-10-37 

11-1\l 37 
7-10-37 

30-9 37 

7-10 ·37 
18 10-37 
6-10 37 

4-10·37 
4-10-37 
29-9-37 

29-9-37 
24-9·37 

24-9-.37 
24-9-37 
24-9-37 

11-10 37 

1-10 37 
12-10-37 

9-10-37 
9-10-37 
1-10 37 
1 10-37 
24 9-37 
24-9-37 
24-9-37 

24-9-37 

ıs -
10 30 

ıs 

16 

16 
14 

14 

10 

14 -
14 30 

11 -

14 -

16 

15 

ıs -
15 30 
15 
15 

14 -

16 -

ıs 

14 

16 -

15 30 
15 -
15 -

14 30 
14 
14 30 

15 
14 

14 -
14 
14 

14 

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

14 -

ADMINISTRAl ıvı" 

Yoghourtchou H::n 
ler Etagc, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
l•tanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES AOJUDICATIONS 

Jeudi 23 9- 1937 

Diverses aciers (Fab. Mılit) No 4 ?3 
Machine pour etiquettes (Dir. Gen. Monopolea) No 428 
Foin (Vil. Balikesir) No 446 
,, et orre ( Batnillon Gentıl Ambulantc Hozat) No 452 

Ciment po tland artificiel (Ch. Fer Etat) No 455 
Fer, acier, ıuyaux de dıstributıon borax, resine ete. (Ch 

No 4S6 
Pieces de rech:ınges pour moteur type allemand (Coıııııı• 

Surveil. Douan. lst.) No 456 
Conıtr. d'un r"·fectoire et salle de sport au biitiment de 

sciences polıtiqms (Min. Tr.:ıv. Pub.) No 456 
Produıts pharmaceutıques et instruments (Com. Ach. Uııi 

No 457 

Toile pour coıtun e (Commıınd. Gend. Ankara No 451 
Riz, haricots aecs, lentilles, (po s eh eh s, oıgnons, ete. ( 

Gen. Gend. Ank.) No 457 
Tapis (Coınuı:ın1. Gen Gend. Ank.) No 457 
Rep. de deux ~onta l Vıl. Kaiserı) No 457 
Constr. six bitim. militaires {lnt~n 1. Tophanr) No 457 
Rep. nux medreses lndjeminare et Buyukkaratay (Dir. lrı' 

Konia) No 458 
Constr. d ı batim. d'un hôpital d'accouchement i. Bali"esı' 

likrsir) No 458 
Constr. des ca banca pour gardien et depôts pour poudtf 

(Dir. Gen. Monopoles) No 458 
Houille (Dir. Vakoufs lst.) No 458 
Charbon de bois (Com Ach. MuseeJ lst ) No 458 
Escarpins (Mun. lıtanbu) No 458 
* Affaire de reclame a la scene du theatre de la vill• 

No 458 
ln•tall. de place de aport et amusemcnt a Floria (Moıı: 
Machine automatique pour •cnuiserie (Mun. lst.) No 4 
Chaunures (Ec. de& Arts Ank.) No 459 
Toıle (Mun. lstanbul) No 459 
Articles pour fabrique de glace (Mun. lst.) No 459 ,.ıo 
R ~ .... de chauuee s route lzmır-Menemene (Vil. lzmir) 1 
lmpreuion de reristres (Hôp. Echrefpacha lzmir) No 46 
Farine, orge et foin (Dıv. Nighde) No 462 
Lits, chııses de fer, voituros poıır distrı bution de 11 

(Vıl. Manissa) No 463 
Constr. d'un batim. pour atelier de fonderie (Dir. l 

l- rousse} No 464 
Coıtumes (Vıl. Ereghli Karadeniz) No 464 
Constr. de chausıeca et archcs s route Borlou Oedljrdi 

niısa) No 465 
Benzine et motorine (Dır. Ec. Agricole lst.) No 465 
Const. maisona pour immigres (Vil. Afion) No 465 
Semi-coke (Intendarıcc Ankara) No 467 
Cbarpenk : 5 lota (Ch. Fer Etat) ~\! 469 
Rep. a la pepiniere de Beykoz (Mun. lst.) .:\! 470 

" au batim. 2ime ecole Bakirkeuy (Mun. Iıt.) ~· 
4 

,, • ,, ccole Kulfalikeuy ( n ) .\• 

" ,, pare Kasikli (Mun. lat.) J\! 470 
" ,, batim. eeole lkitellikeuy (Mun. lat.) .\: 470 

Vendredi 24·9· 1937 

Toite pour tentes (Min Def. Nat.) ~\" 429 
Voitures, fer, pelles ete. (Vıl. Tekırdagh) X 457 
Foin ou orge (Div. Mani1&ıı) .\' 453 
Constr. palaiıı de justice (Min. Trav. Pub.) .X 453 
Rız (Oiv. Elaziz) \' 454 
Anthracite (Co:nmand. lst.) .;\~ 455 
Viande de boeuf (Com. Ach. Milit. Tchanakkalc) ~ 
Huile pour machine graisse et vacoume (Dir. Geıt it 
• Accessoires camelotcs du ponl Ounkıspan (Muıt· 
Superaimane (Ch . Fer Etat) .Y 458 d 
Rep dcpôt de correspondancc a Matchka (Coınııı111 

Constr. de aix vespasiennes (Mun. Ankara) .7'· 459 
Paillc et foin (Div. Elaziz) .'\: 459 
Beurre frais (lntend. Marine Kassimpacha) :-ı,- 459 b•,} 
Coııstr. d'arches et ch:nusee (Dir. Trav. Pub. 1c 
Bois (Div. Elaziz) .,~ 459 
Saca pour nourriturc (Gend. Guedikpachı) ,\ 459 
Costumcs (Mun. Ankara) .~~ 459 
EtoHe pou· capote (Min. Def. Nd.) .Y 459 
Semi coke (Banquc Municip:ıle) .:\: 460 
Motorine (Mun. Ist ) X 460 
Tenlt's coniques (Oir. Gen. Cartog.) .\' 460 
• Bois de ohenc (Dir. Forcts Kirklareli) .Y 460 
F arine (Com. Ach. Milit. Bornova) .\: 461 

,, (Div. Sivas) .Y 462 
Accumulateurs et separateurs (Mun. Ank .) .\' -4~11~) 
Transport d'ıırticles monopolis ·a (Dir. MonOP· 
Farine (Brigade Ediıne) ~\! 46S 

(Lire la suite en 3me pare) 


