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Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI 450 
85fl 6 

12 1500 

CUMARTESi 
z 

•• 

Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmimakbuı: mukabili ~lm.a· 
yan tediyat makbul değıldır. 

'GAZ~TESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

5 
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ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Şekli Mubaı. bed. Teminat Müracaat yeri 

Bugün 
Gün 

Cinsi 

a) Münakasaıar 
İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Stadyom toprak trtbün tevıii işi _ .. . 
Bergama-Soma yolunun arasındaki koprulerın ona-

rılması 

lst. 41 inci mekt. tamiri 
Y f t 1 - ·· · ıe kıpatılmall eniköy meurlı~ı etra ının e orgu , 
Bitlıste inşa c.iilecelt atölye binası {şart. 196 in.) 

Beykoz ort:ı okulunun tamiratı l k 
Cerrahpaşa hast. yaptırılacak mutbah ve çamaşır 1 

binası (şart . 510 kr.) (temd.) 

Ç · L t d noksan kalan orum orta okulun zemın ııı.a ın a 
lan betonarme işlerile 1 ci kirgir, doframa ve 

dig-er bazı aksamın inşaatı 
Antalya lise binası 2 ci kısım inşaatı (temd.) . 
Dolmabahçe cad. Saray karşısında Herman lspır_er 

tütün şirketinin iıticarındaki binada yapılacak tamır. 
Kayseride Memleket hast. inşaatı _ 
Nig-de mrk. kaıı:asında yapılacak 725 roçmen ev

leri pencere çerçevelerile kapıların yapılması 

aç. cks. 
,, 

1500 -
7627 09 

paz. ~50 -
,, 367 35 

k1tpalı z. 39025 02 
aç. eka. 1349 97 
kapalı z. 101817 -

,, 

,, 
paz. 

37561 38 

37781 85 
204 80 

lap~ı z. 99557 42 
pu. 20521 -

Jlaçlar, Klinik ve İspençiyari alAt, Hastane Lev. 

Pamuk: 5000 k. 
Muhtelif alit: 6 çeşit 
Alat: 267 çeşit 
Diyatermi ve pıındosta: 2 çeşit 
Otoklav: 3 çeşit 
Çubuk kükürt: 50 t. 

kapalı z. 
aç. eks. 

" ., 
kapalı z . 

,, 

7750 -
1199 -
4354 -
1320 -
8500 -

10000 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (te&iıat ve malzemesi) 

lst . tevkifhanesinde yaptırılacak elektrik tesis. (temd.) 

Nakliyat- Boşaltma - Yükletme v. ı. 

aç. eks. 1643 12 

Balıkhane mü..ı:ayedeaine ıretirilen balıkların yıkan- aç . eks. 
muı için günde 5-10 t. temiz deniz suyu getiril· 

mesi işi (temd.) 

Kereste· Tahta v.s. 

Kayın kaplama tahtası: 2275 m3 pa:ı . 
Gürgen azmanı: 11492 m3 · gllrgen ısgaralık: 8000 n 

11000 -
3218 95 

m3 ve 13500 m3 - gürgen veya meşe ISll&ra dö
şemeli~i: 43200 m3-küpeıtelik meşe egriıi: 3000 m3 

~ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V• s. 

Battaniye kılıflığı bez: 25000 m. 
Yaıhk yüzü ve yatak çarıah: 25000 m. 
Ku•aş: 3125 m. 
Elbise ve kaaket dikimi: 1493 takım 
Köıele: 40000 k. 
Perçeme: 4000 k. 
Valc:ete: 30-40000 k. (şart. 3 kalem için 9,91 L.) 

-.M,ahrukat, Benzin, Makine yagları v. ı. 

Motörin: 15 t . 
Benzin: 14200 k. 

~ferrik 
o 

Mu~aınba cilası: 500 kutu - vim: 300 kutu - ha11r 
•üpürge: 100 ad . • tüy tozak (No 16): 250 ad. • 
kıl fırçası: 50 ad. - kaol - kanaviçe: 100 m. v.s. 
tenıizlik levazımı: 13 kalem 

Laıtilc malzemeıt 
~eınatit döküm piki: 200 t. 
D·ICır: 500 m3 • kum: 150 m3 • 
I{ ı:a.el ınotörlü mazotla işler kamyon şueıi (temd.) 
~ ulcüp sandalı: 1 ad. 
y ar~it: 155 t . 

erit kiremid: 824690 ad . 

~t, Sebze v. ı. 
P· ırinç: 45967 le 
k.uru t · 
l( 0 : 171 t . (temd.) 

Uru ot: 360 t 
Fakült · . " 
Seb enın 1937 finans yılı yemeR-i 
Sad Ze: 14 kaleaı (Gure ba hast. için) 

e Yağ-: 83 t . (şart. 353 kr.) 

" " 4 t. 

b) Müzayedeler 

Palllulcıu .. . 
kı ve yunlü menıuoat, hint yaR-ı, şeaaıye 11-

v.a. eşya 

~übre: 250 araba 
anenr at b 

Köhne' • aç, se ze ve çiçek tohumları 
alat Ve edevat: 16 kalem 

kapalı z. 

" ,, 
,, 
,, 
• 
" 

aç. eke. 

" 

aç. eks. 

m. O 32 

" o 30 
8750 -

beh. 7 50 
k. 1 69 

" 1 -
" 2 49 

1050 -
3550 -

1796 50 

kapalr ıı:. 22000 

,, ı6000 -
aç. eltı. m3 6 ve 4 

" 
paı. 

!tapalı z. 
aç. ckı. 

3800 -
230 -

15190 -
9483 93 

kapala z. 11032 08 
pas. 

" kapalı z. 
aç. ekı. 
paz. 
aç. cks. 

aç. art. 

6790 -
15301 -

1501 -
705CO -

3400 -

150 -
560 91 

112 50 

37 50 
55 -

2926 88 
101 25 

6340 -

2718 10 

2833 64 

6228 -
1539 -

572 -
90 -

327 -
99 -

638 -
750 -

124 -

Ankara Val. 
İzmir Vil. 

latanbul Belec!iyeıi 

" lnhi•. U. Müd. 
lst. Liseler SAK 
İstanbul Beled iyeıi 

Çoruaı Nafıa Dir. 

Antalya Naf a Müd. 
lst. Defter. 

Kayıeri Vil. 
Nitde lık. Dir. 

9-9-37 
16-9-37 

6-9-37 
6-9-37 

21-9-37 
22-9-37 
13-9-37 

20 9-37 

20 9-37 
6-9·37 

13-9-37 
15.9.37 

lst. Komut. SAK 20-9-37 
" 1 8-10 37 
,, 18-10-37 
,, 21-10 37 
" 21-10-37 

fst. Lim. Sah. Sıh. Mrk. SAK 21-9-37 

lıt. Nafıa Müd. 8-9 37 

lst. Defter. Av. Ver'l Müd. 13-9-37-

825 Milli Müdafaa Vekaleti SAK 21-9-37 
241 42 D . D. yollara Haydarpaıa 10-9-37 

600 -
562 ~o 
656 25 
839 81 

5475 -
300 -

6230 -

78 75 
269 25 

}'j4 74 

1650 -
1200 -

270 -
285 -

1139 -

827 41 

578 -
1147 -
1215 -
112 57 

4777 50 
255 

11 -

Milli Müdafaa Vek. SAK 

" lıtanbul Belediyesi 
Emniyet U. Müd. Ank. 
Jadr. Gen. Komut. 

" 
" 

Tophane Lvz. SAK 

" 

Ankara Zir. Vek. 

D. D. yol. Ank. 
,, 

lıtanbut Belediyeıi 
,, 

Tophane Lvz. SAK 
D. D. yolları Ankara 
Uzunköprü lak. Memur. 

20-9-37 
20-9-37 
20-9-37 
20-9 37 
22-9-37 
22·9-37 
22-9-37 

21-9-37 
21-9-37 

15-9-37 

21-10-37 
20-9-37 
20-9·37 
13-9-37 
14·9-37 

19-10 37 
8 -9-37 

Eliziz Tüm. SAK 24.9.37 
lzmir Mıt. Mvk. SAK 13-9-37 

,, 20-9-37 
Ank. Tar., Dil, Co2r. F. Dir. 20-9·37 
lst. Vakf. Dir. 20-9-37 
Tophane Lvz. SAK 9.9.37 

" 9-9-37 

İzmir ithalat gümr. Müd . 

lıt . Komut. SAK 
,, Gümr. Baımüd. 
İstanbul Belediyesi 

20-9-37 
6-9-37 
6-9-37 

7 

Saat 

15 -
11 -

14 -
14 -
15 -
ıs -
14 -

15 

10 -
14 -

15 -
14 -

15 30 
15 -
15 30 
15 
15 30 
l5 . 

15 -

14 -

15 -
10 -

11 
15 
15 -
15 -
10 -
lO -
10 -

15 30 
16 -

15 30 
15 30 
14 -
14 -
14 30 
15 30 

14 -

11 -
16 -
17 -
15 -
15 -
15 -
15 30 

14 -

15 -
14 
9 -

il 

İ DAREHA Nc. . 
Yoğurtcu han, 1 ci k nt 

No. 3 ve 4 

4 

Galata, Perşembe pazarı 

iU\N ŞARTLARI 
ldarchanemizde görüşülur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

İstanbul Belediyesinden: 
1-Daimi Encümenin 10-8-937 tarih

li kararile İstanbul Belediye sınırı i
çinde sırtta, omuzda ve başta her nevi 
eşya ve gıda maddeleri taşınması ve sa
tılmasının yasak edildiği evvelce gaze
telerle ilan edilmişti. 

2-Bu yasak Eminön.ü, Fatih, Bey
oğlu ve Beşiktaş Belediye Şubeleri mın
takalarında 1 birinci teşrin ve diğer Be
lediye Şubeleri mıntakalarında 1 ikinci
teşrin tarihlerinden itibaren tatbik edile
cektir. 

3-Bu tarihlerden sonra taşıma işleri 
ve seyyar satıcılık mazbut ve munta
zam el arabalarile veya motörlü vası
talarla veyahud elde taşınabilecek kü
çük kaplarla yapılacaktır. 

4-Elde taşımak suretile satılan her 
nev'i eşya ve gıda maddelerinin bunla
rın nev'i ve mahiyetlerine uygun kaplar 
içinde bulundurulması lazımdır. 

5---Yukardaki hükümlerin tatbikina 
pek az zaman kaldığından alakadarlar
ca bilinmek ve İcab eden vasıtalar şim
diden hazırlanmak üzere keyfiyet tek
rar ilan olunur. (B) (5857) 918 1-3 

a) MÜNAKASALAR 

İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli 1500 liradan ibaret bulunan Stadyom top· 
rak tribün tevsii işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 9.9.937 perşembe günü saat l 5 de vilayet 
daimi encümeni odasında yapılacakhr. İsteklilerin ticaret 
odası vesikası ve 1 l 2 lira 50 kuruşluk teminat mektubu 
ile nafıa müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikasmı ha
milen yukarda yazılı gün ve saatta encümeni daimiye gel
meleri. 

İstekliler keşif evrakı ile şartnamesini nafıa müdürlü
ğünde gözden ieçirebilirler. 

Çorum Nafıa Direktörlüğünden 

20.9.37 pazartesi günü saat 15 te Çorum nafıa eksiltme 
komisyonunda ihalesi yapılmak üzere 37561 lira 38 ku
ruş keşif bedelli Çorum merkezinde yapılmakta olan orta 
okulun zemm katında noksan kalan betonarme işlerile 
birinci kat kagir, betonarme işleri, çatı, doğrama ve di
ğer bazı aksamı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuş· 
tur. 

Şartname, plan, keşif Ye buna mütefcrri evrak nafıa 
dairesinde görülebilir. Muvakkat teminat miktarı 2718, l O 
liradır. 

isteklilerin teklif mektuplarile müteahhitlik vesikalarını 
ihale günü saat 14 e kadar komisyona vermeleri ierek
tir. 

Kayseri Viliyet Daımi Encümen Başkanlığından : 
Viliyet merkezindeki arsada yaptırılacak 99557 lira 42 kurut 

keşif bedelli Memleket haıtaneıi inşaatı kapalı zarf uıulile ekıilt· 
miye çıkarılmıştır . 

B• inıaata aid evrak şunlardır : 
Mukavele, proje, ek•iltme şartnamesi, huauıi ıartname, metraj 

defteri, keşif hulaıHı, temel, bodrum, zemin kat, birinci kat plan· 
tarı, an ve arka ve yan poliklinik cepheleri ve şakuli mnkta ve 
bayındırlık işleri rene) şartnamHİ Ve fOH Ye klrgir İnşaata aid 
fenni ıartname. 



Sayfa 2 

Eksiltme 13-9·937 tarihine muaadif pazartesi günü aaat 15 te 
Vilayet Daimi Encümende yapılacaktır. 

İatekliler bu işe aid evrakı hergün Daimi Encümen kalemintle 
görebilirler. 

Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin 6228 liralık muvakkat 
teminat belgesi ilandan sonra alınmış Ticaret Odası Yeıikası, Nafıa 
Vekaletinden alınmış müte.ahhidlik ve5ikası, Vilayet Nafıa Müdür· 
lüğünden alınmış ehliyetname, inşaatın başlangıcından aonuna 
kadar diplomalı bir mühendis ve bir mimar istihdam edecetine 
dair noterlikten tasdikli belgeyi vermeleri şarttır. Eluiltme 2490 
numaralı kanuna tevfikan yapılacağından kanunda tasrih edilmiı 
vesikaların da verilmesi lazımdır. 

İstanbul Defterdarlığından 
Kesif bedeli 204 lira 80 kuruştıın ibaret bulunan Beşik

taşta Dolmabahçe caddesinde Saray karşısında Herman 
İspirer Tütün şirketinin isticarındaki biuada yapılacak 
tamirat işi pazarlıkla eksiltaıeye konulmuştır. isteklilerin 
keşif ve şeraitini ögrenmek isteyenlerİD yüzde 7,5 pey 
akçelerile 6.9.37 pazartesi günü saat 14te Milli Emlak 
Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 

AnlBlyıı Nafıa Müdürlüğünden : 
Eksiltmesinin 20 Ağustos 937 cuma günü yapılacağı ilin olu· 

nan 377Sl lira 85 kuruş bedel keşifli Antalya Lise binası ikinci 
kuım inşaatına ehliyet kanuni}'eyi haiz talib çıkmadığandın 

şartnamesi tadil edilerek iş tekrar ek!!iltmiye çıkarılmıştır . 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Antalya Lisesi paviyon binaıı 
ikinci kısım mevcut betonarme iskelet üz~rine tuğla duvar, kapı, 
pencere, aıva ve saire teferrüat inşaatı. 

Keşif bedeli : 37781 lira 85 kuruştur. 
İsteyenl er şartna~elerle ve evrakı bedelsiz olarak Antalya 

Nafıa Müdürlüiünden ala bilir. 
~ - Eksiltme 20.9.937 pazartesi günü saat 10 da Antalya Na· 

fıa Dairesinde yapılacaktır . 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2833.6-' lira mu· 

vakkat teminat vermesi, bundan batka aıağıdaki veıikaları haiz 
olup getirmeleri lazımdır. Nafıa Vekaletinden alınmıt yapı mü
teahhidliği vesikası ve yapı işl erine aid bonservis. 

Niğde İskan Direktörlüğünden : 
Bir evin Pencere adedi Muhammen 

Adedi kapı adedi büyük kü;ük bedeli 
Tip II şehir evi 25 4 2 1 33.20 

iV köy evi 725 3 2 l 27. 16 
1 - Niğde merkez kazalarında yapılacak: 25 aded tip il şehir 

ve 725 aded köy göçmen evleri için gereken pencere çerçevele· 
rile kapıların yapılması pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu kapı ve pencerelerin bütün malzemesi ve camı dahil 
olmak üzere muhammen kıymetleri yirmi bin bet yüz yirmi bir 
lira ve munkkat teminatı 1539 liradır. 

3 - Pazarlık Eylulün 15 inci çarşamba rünü saat 14 te Vila
yet lakin Dairesinde toplanacak Ko.nisyonda yapılacaktır. 

4 - Bu babdaki plan ve proje İskan Dairelerinde mevcuddur. .. 
• • 

İst. 41 nci mek. tamiri ve Yeniköy mezarhğı etrafmın 
tel örgü ile kapıtılması. Bak: 2 ci sahifedeki İıt. Beledi
sı ilanına. 

• • • 
Beykoz orta okulunun tamiratı. Bak: İstanbul Liseler 

A. S. K. ilanına . 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari aJat: 

İstanbul Komutanlıiından : 
Ordu sıhhi ihtiyacı için satın alınacak allt ve malzemenin cinai 

vo miktarları ile muhammen kıymeti ve ilk teminatları ile ihale 
saatleri ve münakasa şekilleri aşağıda gösterilmiştir. 
Cinai Mıktarı Muhamuıen ilk Te· İhale ihale 

Pamuk 
Muh. Alat 
Allt 

5000 
O çeşit 

267 ,, 
Diyatermi ve 

tutarı 

7750 
1199 
4354 

minatı günü saati 
!>72 20-9-37 15,30 
90 18-10-37 15 

327 18-10-37 15,30 

Münakaaa 
Şekli 

kapalı zarf 
Açık 

" 
Pandosta : 2 ,, 1320 99 21·1~7 15 • 
Otoklav : 3 ,, 8500 638 21 ·10-37 15,30 kapalı zarf 

Şartnameleri hergün öğleden evvel Komisyonda iÖrülebilir. 
lateklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 aa7ılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı veıikaları ile beraber 
ihale aaatinden en az bir aaat evveline kadar teklif mektuplarını 
Fındıklıda komutanlık satınalma komlıyoauna vermeleri. 

İstanbul Liman Sahil Sıhhiye merkezi Satınalma 
Komisyonundan: 

Fare itlafı ameliyesinde kullanılmak üzere 50 ton çu
buk kükürt kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

A - Kükürtün tahmin bedeli kilosu 20 kuruıtat 10 bio 
liradır. 

B Kükürtün şartn.lmesi İstanbul liman sahil sıhhiye 
merkezi levazımından parasıı: alınır. 

C- Eksiltme 21.9.937 salı günü saat 15 te üalatada 
Kara Muıtafapaşa sokağında mezkur merkeıı aatınalma 
komesyonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacağından ıı

. tcklilerin mUhürlü teklif mektuplarını eksiltmeden bir 
saat evvel komisyona vermeleri şarttır. 

E - Muvakkat teminat parası yedi yüz elli liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanlar 937 ıenesi Ticaret o· 

dası vesikalarını ibraza mecburdırlar. 
G - Eksiltmeye girecek olanların saat 14e kadar te· 

minat paralarını merkezimiz veznesine yatırıp makbuıla

rıoı almaları lazımdır. Aksi takdirde eksiltmeye gir~mez· 
lcr. 

MÜNAKASA GAZETESi 

. Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat veMalzeme 
İatanbul Nafıa Müdürlütünden : 

27-8-937 euma i'Ü•I aaat 14 te açık eksiltme ıuretlle ihalHi 
taltarrür eden lıtanbul Tevkifhanesinde yaplmlacak: 16-13 lira 
12 kurut k:etif bedeli elektrik teaiaab itinin muayyen olan i'Ün ve 
aaatte talip çıkmamıı oldutuadan 2490 aayıh kanunun 43 üncü 
maddeai mucibince ibaleai S.9-937 çarıamba iÜnü saat 15 te Nafıa 
müdürlütü binaaında tekrar yapılacakbr. 

A- Bı& işe aid ketif ve ıartoameleri dairHinde iÖrülecektir. 
B - Muvakkat temidat 124 liradır. 
İateklilerin en a:ı: 1500 liralık bu ite ben:a:er it yaptıtına dair 

iÖıtereceti veailta üurine almıı oldutu müteahhitlik ve ticaret 
odaaı veaikalarile 8-8-937 •ünü aaat 15 te i'elmeleri. 

Kereste, tahta ve saire 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 
2275 metre mikabı kayın kaplama tahtası pazarlıkla 

eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 11 bin lira olup ilk teminat pa· 

rası 825 liradır. 
İhalesi 21 eyliıl 937 salı günü saat 15 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerinin 2490 sayı kanuaun 2,3 üncü 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte iha. le gün ve 
saatında M.M. V. 1atmalma komisyonunda hazır bulunma
ları. 

• • • 
5 kalem muhtelif ebatta kereste alınacaktıa. Bak: D. 

D. yolları ilanlarina. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 
Miili Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- Beher metresine biçilen ederi 32 kr. olan 2j bin metre 
battaniye kılıflıtı be:ı: kapalı zarfla eluilluıi) e konmuttur. 

2 - lık teminat paruı 600 liradır. 
3 - ihalesi 20.9.37 pazarteai günA aaat 11 dedir. 
• • • 1- Beher metre1ine biçilen ederi 30 kr. olan 25 bin met

re yaatık yüzü ve yatak çarşafı kapah zarfla ekailtmeye konmuş-
tur. · 

2 - İlk teminat paraaı 562 lira 50 kuruttur. 
3- ihaleai 20.9.37 pazartHi i'Ünli saat 15 dedir. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
Şartnamesinde yazılı evsaf ve şerait dairesinde ı:abıta 

memurları için maa kasket 1493 takım elbisenin dikim ışı 

kapalı zarf uıuliyle 20·9·37 pazartesi günü saat 15 de 
eksiltmeye konulmuştur. 

Beher takım elbise ve kasket için 750 kuruş fiat tah
min edilmiştır . 

Bu işe aid şartnameyi görmek ve almak isteyenlerin 
Emniyet Umum Müdürlüğü satmalma komisyonuna müra
caatları . 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin 839 lira 81 kuruşluk 
teminat makbuz veya mektubunu muhtevi teklif mektnp· 
larını ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde ya
zılı belgelerile birlikte eksiltme giloil aaat l 4de kadar 

komisyona teslim etmeleri · 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satanalma Komiayonundan : 
Toptan veya köHle ile perçem ve vakete ayrı ayn en ucuz 

fiyat teklif edene ihale olunmak kaydiyle kırk binden bin kiloya 
kadar köaele ve dört bin kilo perçem ile otuz bin kilodan kırk 

bin kiloya kadar vakete alımı 22 9-937 Ç&rfamba ıünü aaat 10 da 
kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. 

Bir kilo kösele 169 bir kilo perçeme 100 ve bir kilo nketeye 
249 kurut fiyat tahmin edilmif, köaelenih ilk teminatı 5475 per· 
çemin 300 vaketenin 6230 liradan ibaret bulunmuttur. 

Buna aid şartname 991 kuruı karşılığında komisyondan alına
bilir. 

Ekıiltıneaine ıirmek ilteyenlerin tartnamede yazılı beli'e ve 
ilk teminat makbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif mek
tuplarını belli iÜn ekailtme saatinden en g'eÇ bir saat eYvel komla• 
yona vermiı olmaları. 

* • * 
3125 m. kumaş alınacaktır. Bak: İst. Bel. ilanına. 

Nakliyat: Boşaltma . Y~kletm~e s. 
İstanbul Defterdarlığı Av Vergileri Müdürlüğünden 
Açık eksiltmeye konularak 2 Eylül 937 tarihinde iha

le edileceği evvelce ilan edilmiı olan Eylül 937 iptida
sından 31 Mayıs 938 tarihine kadar dokuz ay müddet 
zarfında her gün Sarayburnu akıntısından asgari bet 
azami on ton mıktarına kadar temiz deniz suyu getiril
mesi işi tayia edilen gUnde açık eksiltmeye iştirak eden 
talipler arasında ıüriilen son pey layik hadde görülme• 
meıine mebni arttırma, eksiltme ve iha1e kanununun 
43 üncü maddesi mucibince eksiltme müddeti on gün uza
tılmıthr. 

SiSzü geçen 5 tondan 1 O tona kadar temiz deniz ıu
yunun nakliye iti 13 Eylül 937 pazartesi günü saat 14 de 
ihale edileceğinden talip olanların ve eksiltme şartını an-

lamak isteyenlerin her giin Balıkhanede av vergileri mü· 
düryetindeki komisyona müracaatları ilan olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v~ 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

lstanbul Y ollamA Müdürlüğü için 15 ton motörin 21 
Eylul 937 salı günü saat 15,30 da Tophanede aatanalma 
komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin be· 
deli 1050 liradır. ilk teminatı 78 lira 75 kuruttur. Niimu• 
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,, 
İstanbul Belediyesinden : 

latanbul 41 inci mektebin tamiri 
Ke4if bedeli Temiaatı 

250 37.50 
Yeniköy mez.arlığı etrafının tel örğü 

ile kapatılması 367,35 55, 10 
Yukarıda keşif bedelleri yaz.ılı i'ler ayrı ayrı pa:ıarlıta 

konulmuılardır. Keşif evrakı ve şartnameleri Encümen kale· 
minde görülebilir. İstekliler hizalarmda gösterilen teminat 
makbuz veya mektubile beraber 6.9.937 pazartesi iÜDÜ saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • Balat atölyeainde mevcut 16 kalem köhne alit ve e· 
devat 6.9.937 pazartesi iÜnÜ saat 9 da satılacaktır. istekliler 
o gün orada bulunacak memura müracaatları ilin olunur. 

ne ve şartnamesi komisyonda görülebilir. isteklilerin belli 
saatte komisyona geJmeler. 

* • * Topçu atış, Piyade atış için 14200 kilo benzin 
21.9.937 salı günü saat 16 da Tophanede satmalma ko· 
misyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
3550 liradır. İlk teminatı 269 lira 25 kuruştur. Şartname· 
si komisyonda görülebilir. İ teklilerin tecim odası vesi· 
kalariyle beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

M fi tef errik 
Ziraat Veka letinden: 

Muşamba cilası 500 kutu (k iloluk) 
Vim 300 ,, 
Hasır ıüpürge 100 tane 
Tüy toz.ak (No: 16) 250 " 
Kıl fırça 50 ., (sapı ile) 
Sarı bez fırça 50 " 

,, cam bezi l 00 ,, 
kaput bez.i (kalın) 50 top ('.":i .5 metrelik) 

,, ,, (ir!.ce) 25 " " .. 
Sabun 100 kilo 
Kaol 50 kutu ( 1 2 kiloluk) 
Kanaviçe 100 metre 
Mermerşahı 1 top 
Yukarda cins ve miktarları yazılı 13 kalem temizlik levazııtl 1 

mevcud nümuneleriae göre aç ık eksiltme ile alınacaktır. 
Muhammen bedeli 1796 lira 50 kuruştur. isteklilerin 134 Ur• 

74 kuruş muvakkat teminat yatırarak 15.9.37 çarşamba gilnü 'le· 
kiletteki satınalma komi•yonuna müracaatları ilin olunur . 

Uzunköprü İskan Memurluğundan: 
Kaza dahilinde yapılacak göçmen evleri inşaatı içi11 

şartnamesine uygun 824,690 adet yerli kiremit açık elc
siltme suretile satm alınacaktır. 

Bunların muhammen bedeli 9483 lira 93 buçuk kuruştır· 
Eksiltme 8.9.37 tarihinde Uzunköprü İskan Dairesinde 

müteşekkil komisyon huzurunda ve saat 14te yapılacal<· 
tır. 

Şartnameyi görmek isteyenler İstanbul, Edirne lskAıl 
Müdftrlüklerine ve Uzunköprü, Keşan İskan Memurlukla• 
rına müracaat etmelidirler. 

Talihlerin yüzde 7,5 teminatı yatırdıklarına dair roal<• 
buzları veya banka mektublarile muayyen günde gelnıe· 
leri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme ldaresindell. 
Muhammen bede 'i 15190 lira olan 155 ton karP11 

19.10.937 sah günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliYte 
Ankarada İdare binasında ıatm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1139.25 liralık muvak1<•1 

teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa .,a· 
teahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14.30' 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara malzeme Daire~ 
siaden; Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk şefliğinden d•' 
ğıtılmaktadır. 

* • • 
Muhtelif cins lastik mal:ıeme alınacaktır 1 Bak : O.O. Yoıl''

1 

ilanına. 

• 
IM\o h ·ı d k * • D D vot1•'1 

DV t. ematı ö üm piki alınacaktır 1 Bak : • . 
ilanına. 

• * ıt J . ı aAftll 8000 k. baş ıpı alıuacaktır. Bak: nhisarlar U. "'" 
ilanlarina. .. 

1000 k. külçe kürşun ... 4Ô k . Avrupa malı yeşil eti~ 
kctli ince sicim ve 160 k. yerli malı kalın ıicim ah11' 

caktır. Bak: İst. P. T. T. Vilayet Müd. ilanına~ 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 
Ankara tarih, dil, coğrafya fakültesi direktörlüğünde11~1 

Fakültenin 1937 finans yılı yemek münakasası 20.9· • 
pazartesi günü Ankara mektepleri muhasebeciliğinde 51 

at 15 de kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
istekliler her gün fakülte besab memurlüğüna ıııOr'' 

caat ederek şartnameyi tetkik edebilirler. .. 6j. 
1215 liradan ibaret olan ilk teminatın ihale günU 111 

leye kadar mezkur muhasebecilik ve:ı:nesino yatırılfll 
lazımdır. 

İlan ücreti müteahhide aittir. 
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. Ala ı Satınalma komiıyonundan: 
Hozat Seyyar Jandarma . y . i in 254324 kilo "n aatın 

Mamekideki Seyyar J. Alayı ıhtıyacı ç 

alınacaktır. · d 
ll. t ı· ve 4artları fartname11 n e 

Unun evsafı ile mıha ı es un 
yazılıdır. 

Ekıiltme kapnlı zarf uıuliledir. 
ı ı (J·e Mamekidc 5y. J. Alayı u· 

23-9-937 pertembe günü saat 
tınalma komisyon bina1ı içinde yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedel 38148,70 liradır. . 

Ş 1 111 , .d k. Sy J. Alayı Satınalma komısyonun· 
artname er u ame ı e ı · • 1 b'l' 

d bT N nesi de göru e ı ır. 
an parasız alına ı ır. umu kadar satınalma komiıyonuna 
Kapalı zarflar 23-9·37 ıaat 9 a 

makbuz mukabili verilmiş olacaktır. . 'k l muYakkat 
- - dd · de iıtenılen vHı a ar 

Şartnamenin 4 uncu ma eaın 
f · 'ne konulacaktır. 

teminatın bulundutu zaı ıçeraı 

Muvakkat teminatı 2861, 15 liradır. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan.: . 

P h. hayvanatının 517 ton kuru otu ıle Demır· 
ınar ııar k ı zufla 

köy kıtaatı hayvanatının 126 ton kuru otu apa ı 

eksiltmeye. konulmuştur. . b deli 18095 lira ilk teminatı 
Pınarhısar otunun tahmın e 5040 

1358 liradır. Demirköyüo otu.nun m~hammen tutar:iil 937 
r ·ık t . tı 378 liradır lbalelerı ayrı ayrı 18 ey 
ıra ı t ~mı.?a.. saat 11 de. Vizede tümen satın alma ko· 

cumar esı guno . h ·· k misyonda 
misyonunda yapılacaktır. Şartnameıı er fUn o 

görülebilir. 
. T"men Satı •alma Komi•yonundan: . . . 

Edremıt u adaki birliklerinin ihtıyacı ıçın 
Tümenin Edremit ve Berıam k ·ıtmeye konulmuıtur. 

k 1 fl 505 t k klik un ayrı ayn e aı 
apa ı zar a on e me h · dilen bedeli 35 bin 

Edremidin ihtiyacı 250 ton olup ta mın .:t' acı 255 ton ohıp 
lira ve ilk teminata 2625 liradır. Bergamanı? ı t ıy 2777 lira 50 ku· 
tahmin edilen bedeli 35700 lira ve i~k t~~ına 1 

abn alma komia
ruştur. Şartnamesi 175 kuruşa Edremıtte umen 1 

yonundan alınabilir. . _ n t l I de Edremit Uimen 
Eluiltme 20 eylul 937 pa:ıarteaı gun ıaa 

ı;atın alma komiıyonunda yapılacaktır. c::& 

b) ÜZAVEDELER 
İstanbul GUmrüğü Başmüdürlüğilnden: 

8408 sayılı kaimede markasız, numaruıı, 70 çuvalda 
ve 6950 kilo gayri saf ağırlıkta ve 2236 lira I~ kurduf 

· · 8300 821 g sayıla kaımeler e 
değerinde ayıklanmış pırınç, ' . f 

k V A C 88087. 333 kilo 500 gram ıayrı ıa 
mar ası • · · · d t h 
ağırlıkta ve 560 lira 91 kuruş değerın e pancar o um~ 
ile tarifede zikredilmemiş olan ve isimleri ~artnameye baglı 
listede yazılı bulunan ağaç, ıebıe Te çıçek tohumları 
Si,.kecide Reşadiye caddesindeki gümrük satıf salonunda 
6.9.937 günü saat J4 de açık artır~• ile ı~tılacaktır. lı
teklilerden yüzde 7,5 teminat akçeııle Malıye unvan tez• 
kereıi aranır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 
Muhabere t. ci alayında biriktirilmiş olan t~hminen 250 

araba gübre açık artbrma ile satılacaktır. lhaleıi 20 
eylul 937 pazartesi günil .saat 15 te yapı!acakt~r. Muh~m· 
men kıymeti 150 liradır. isteklilerin l l. lır~hk ıll& teı:nınat 
rnakbuz veya mektuplarile beraber bellı gunde vaktı mu· 
ayyeninde Fındıklıda komutanlık aatınalma komiıyomına 
gelmeleri. 

i:ımir ithalat Gilmriltü MüdGrlütündeo : 

Kapların Sıkleti T ubit 
Adedi Nevi Marka N. Kilo Gram N. 

1 Bal ye B 6164 44 200 

Paket 38 800 
Bal ye JH 70 000 

2 Sandık H B 84 

,, Adres 27 300 

" MS 82 500 

,, P RS 86 

1 " J SA 8 500 
1 " 10000 

11 " MM 67000 

596 

737 
742 

753 

777 

69 

60 
754 

80 
377 

Cim etya 
lplitl boyalı pamuk 
mensucat. 
YOn menıucat 
ipliği boyah pamuk 
meDIUCat. 
Keıme müzeyr•n cam 

eıya. 

Ataç makarada pa· 
muk ipliti. 
Galalitle mOrettep tem-
ıiye aapı. 

Briyantin pomadası 
Eaan• Ani• 
Zinnah sisrara kltıdı 
Kapaul içinde hintyaj'ı 

\' 518 300 
14 d ukarıda ya:ııh efyalar 13-9-937 günGne rutlıyao ıilnde saa' 
ric e •çık arttırma suretile sou iki kalemi dotrudaD dotruya ba· 
trlce "• diğerleri dahile uhlmadığı takdirde de ayni günde ecnebi 
itb~!eketlere rötürühııek üzere utılacatından itine relenlerin 

at fÜnırütü ıatış komisyonuna müracaatleri ıl&n oluaur. 

* Balat · . • • lllcakt 11.tölyeıınde mevcut 18 kalem köhne alit ve edevat uh· 
ır 1 Bak : 2 inci uhifededir. lal. Belediyeal ilinlarıu. 

l• 
•seıer Ahm Satım 
1}

2 
Komisyonundan 

c;, ·9-37 
•ebecili . tarih çarşamba rünü saat 15 de lstanbul Llaeler Mulaa-
delli a kınde toplanan komisyonda 1349 lira 97 kurut ketif be· 

r.ıuk •vko.a Orta okulunun tamiratı açık eksiltmeye konmuıtur. 
Ilı avele k 'l •leri, .' e sı tme Bayındırlık itleri genel ve fenni ıartna· 
Yon kitr"1?J~, keşif ve hilasaı heaabiyeılle buna aiti evrak komi•· 

İlk t p ı~ınden srörfilüp ötrenilir. 
I İatek1~nı~nat 101 lira 2.'l kuruttur. 
~taııbuı ~rı; en az Bin liralık bu ite benzer it gördüklerine dair 
tıcare~ otla: ıa MQdürlütünden almış oldukları •Üteahhidlik ye 
t belli (Y~ ının yeni •ene ve.ika ve teminat makbuzlarUe birlik· 

ıı;Ub ve saatt k . e om11yona gelmeleri illa olunur. 
919 1 4 (5865) 

MÜNAKASA GAZETESi 

nSTANBUL BELEDİYESİ iLANLARİ! 
:-- --- -.J 

Temizlik amelesine yaptırılacak elbiselere lüzumu olan 
3125 metre kum at kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Buna 8750 lira bedel tahmin olunmuıtur. Şartnamesi Le· 
vazım Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 20-9-37 pa
ıarteıi glinli aaat 15 de Daimi EncUmende yapılacakhr. 
İıtekliler 2490 N.lı kanunda yazılı veıika ve ~56 lira 25 
kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber tek
lif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı 
l'üode saat 14de Daimi Encüınene vermelidirler, bu saat
tan ıonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

(B.) (5892) 925 

Istanbul P.T.T. Vilayet Müdürlüğünden: 
Trabzon P.T.T. Villyet MOdGrlAtCl bendiye ihtiyacı i~in 1000 

kilo Külçe kur9ua, 140 kilo avrupa mali yetil etiketli ince aicim 
160 kilo yerli malı kalın aichaain alamı ayrı ayn pazarlığa kouul
muıtur. Kurıunun pazarlıtı 10-9-937 Cuma rünü aaat 13,30, ıicim· 
lerin ayrı ayrı eelaelerde paıarlıtı aaat 14 de Büyük Poıtahane 

bina11 birinci katta İatanbul P.T.T. Vlllyet Müdürlütilnde milte· 
teklıdl alım aatım komlayonunda yapılacaktır. Kurtunun lıciloıunun 
bedeli mubammeoi 29 kurut yetil etiketli ıicimin kiloau 110 ku
rut, kalın ıieimia kilo•• es kuru.tur. Kur.unun kat'i teminatı 
43 lira 50 lııurut ince aiciınin kat'i teminatı 23 lira 10 kuruf, kalın 
ıicimia kat'i teminata 15 lira 60 kuruftur. 

lateklilerin daha fazla laahat almak Ozere 
İdari kaleme ye pazarlık ~o -Ye ıaatinde de 
birlikte Komisyona milraeaatları. (5800) 

çahtma ıünlerinde 
kat'i temlnatlariyle 

912 

~nhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
-

! - Numune ve ıartoameılne tevfikan 8000 kilo baş 
ipi pazarlıkla ıabn alınacaktır. 

il-Pazarlık 20.lX.937 tarihine rastlayan pazartesi günü 
aaat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubes;ndeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll-Şartoameler paraııı olarak her gün slh:U geçen 
ıubeden alınabilir. 

IV-lsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün "Ye saatte 
yüzde 7,5 ıüvenme paralarile birlikte adı geçen komis· 
yona relmeleri illn olunur. (5789) 907 1- 3 

f Dnlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden f 
İdarece .-aıon, makine ve Hirenin naklinde kullaaılan duba· 

larua tamiri için lata edilecek lu:ıat>n imaline mukta:ıi atağıda 
cinai n miktarı yazılı 5 kalem muhtelif ebatta kereıte 10·9·937 
cuma ıüaQ ıaat 10 da Haydarpatada ıu binaıı dahilindeki aatan· 
alma komiıyonu tarafından pazarlıkla aatıaalınacaktır. 

Muhammen bedeli 3218 lira 94 kurut olup bu puarlıta rirmek 
isteyenlerin kanunun tayin ettiği veaaik ve 241 lira 42 kuruı ma· 
nkkat teminatları ile birlikte puarlık günü saatine kadar komlı
yona mGraeaatları lbımdır. 

Bu ite alt tartnameler komiıyondan paraıı:ı olarak daj'ıtıl· 
malıdadar. (5871) 9'21 1-3 

Adet boy en kalınlık M3 

IO 
50 
50 
60 

10 

180 

Gilrğen umanı 

Gürt•• iırarahk 

• " Gilrten nya met• 
iırara daıemeliti 
Küp•ttelik met• eğriai 

Yekun 

m. e.m •• Dl 

16-17 x 24-26 x 24-26 
4 x 15-20 x 15-20 
5 6 X IS x 25-30 

6-12 x 20 x 20-30 

3-4 x ıı..25 x 28·30 

• • • 

11,492 
8,000 

13,500 
43,200 

3,000 

79 192 

Muhammen bedeli 16,000 lira olan 200 ton Hematit döküm 
piki 20.9.937 Par.arteai günil uat 15.30 da kapalı zarf uaulü ile 
Ankarada idare binaaında ıatan ahnacakbr. 

Bu lte ıirmek iateyenlerin 1200 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği -yeaikaları •e Nafıa m6teahlaitlik naikaaı 
ve tekliflerini aynı ınn saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde, 
Haytlarpaıada TeHllllm n Snk Şeflitinde dağıtılmaktadır. 

(5883) 923 1-4 
• • • 

Muhammen bedel\ 22000 lira olaa muhtelif cina llatik malıe-
meai 21. I0.937 Pertembe ıünG ıaat 15.30 da kapalı zarf uıulü He 
Ankarada idare binuıada satı• aluıacakbr. 

Bu tıe girmek iateyenlerin 1650 Hrahk muvakkat te•İnat ile 
kuunun tayin ettiği veıikaları n Nafıa müteahhitlik nsikası 
ve tekliflerini aynı ıün ıaat 14.30 a kadar komisyon reialiğine 
vermeleri laınmdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malıııeme DairHinde, 
Haydarpaıada THellGm n Snk Şeflitinden datatılmaldadar. 

• • • 
(5881) 922 1-4 

ilk eluiltmeai feıhedilerek yeni ekıiltme gGnl billhare bildi-
rileceti ilin olunan ve beher tonunun muhammen bedeli 52,50 
lira olaa takriben 450 ton Lokomotif, otomotriı n ocak atet 
tutlaları 18-10-937 PazartHİ gllDil ıaat 15,30 da kapalı zarf uıulü ile 
Ankarada idare binaaıada satın alınacaktır. 

Bu ite ıirmek iatiyenlerfn 1771,88 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiti vesikaları "e Nafıa Müteahhitlik veıikaıı ve 
tekliflerini ayaı güa ıaat 14,30 a kadar Komiayon Reialijine ver· 
meleri liınmdır. 

Şartnameler para1ıı olarak Ankarada Malzeme daireainden, 
Haydarpatada Teaellim ve Snk Şeflitia.den datıblmaktadır. 

(5697) 897 3 - 4 
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lst. yükı. iktisat ve ticaret okulunda sabit ağaç tesisatı işleri 

(lst. Nafıa Müd.J No 430 
lıt iktisat okulu kalorifer tamiri (lst. Nafıa Müd.) No 430 
Benzin (İzmir vil.) No 430 
Elektrik malz mesi (Bayındır Bel.) No -134 
Kok kömürü (ist. Komut.) No 435 
Sığır eti ve sade ynğ (Edirne Jandr. Mekt.) No 435 
Meşe odunu (Ank. Val.) No 435 
Kuru ot (İst. Komut.) No 435 
Un (Kayseri Kor) No 436 
,, (Sıvas Tüm.) No 437 

Odun (Artvin Ask SAK) No 437 
Çivilik tel (Ask. Fabr.) No 437 
Un (Giresun Tüm.) No 437 
Mızıka mekt. binası inşnsı (MMV) No 437 
Uo, adeyağı, sabun ve arpa (Artvin Ask. SAK) No 437 
Sığır eti (Çanak. Mst. Mvk.) No 438 
• ipekli ve pamuklu kumaş (Gümr. Başmüd.) No 438 
Memur ve ınü&tahdem evleri inşnnh {Ank. İnh. Başmüd.) No 438 
Antrasit ve lavemarin klimürü (Sultanhnmet Erk. S. Ok.) No 438 
Don, ıömlek, mendil, havlu, elbise, iı;karpin v. •· (Ank. Bölge 

San. Qkulu) No 439 
Gö:ıta,, toz ubun, sutko11tik, potaa kostik, sod (DDY) No 439 
Halihazır haritası tanzimi (Gönen Bel.) No 446 
Tutkal, çimento, kürek, ıoba levazımı (DDY) No 439 
Benzin (Ank. Val.) No 439 
Potin (Harita Gen. Dir.) No 439 
Kok kömürü (iat. Vak. Dir.) No 439 
Sade yağı ve sığır eti (İzmir Mst. Mvk.) No 439 
Kıhf ambarı inşası (lnb. U. Müd.) No 440 
El haYluau, keten. terlik, fanila, amerikan bezi, fırça ve yatak 

muşambaaı (lst. Bel.) No 440 
Çizme (l.t. Bel.) No 440 
Bez (iıt. Vak. Oir.) No 440 
Balaat (DDY) No 440 
Karpit (MMV) No 440 
ı,ıldak ile ırup elektrojen (MMV) No 440 
Elektrik malzemesi (İst. Bel.) No 441 
Elektrikli bıçkı makinesi (İst. Bel.) No 441 
Ank.·Kırşehir ara11nda şose inşaatı (Ank. Val.) No 442 
Gaz idrofil, tarlatan, sargılık bez (Ank. Nüm. Hast.) No 442 
Sultanahmet medresesi tamiri (Müz. Art. Ekı;. K.) No 442 
Astar ve düğme (Tophane Lvz.} No 442 
Cenaze otomobili (Adana Bel.) No 442 
Paviyon inıası (H r. Gen. Dir.) No 443 
Ta, nakli ve kırılmaaı (Bolu Nafıa Müd.) No 443 
Sığır, kuzu ve koyun eti (İzmir Mst. Mvk.) No 443 
Yoturt (Çorlu Kor) No 444 
Sabun (Kırklareli Tüm.) No 444 
Gaz r " No 444 
Elektrik tulumbuile otomatik şalter tBiga Bel.) No 445 
Sadeyağ (Samsun Ask. SAK) No 446 
• Demir de.tere, hortum v,s. (Samıun Vil.) No 446 
Yulaf (Muğla Ask. SAK) No 447 
Sülfür dö karbon (lst. Zir. Müd.) No 449 
Çatı tamiri (Ank. inh. Başmüd.) No 449 
Sotuk asfalt (Adan Bel.) No 449 
Yulaf (Tekirdai Vet«-r. Dir.) No 449 
• Kuru çam enkaz odunu (Ank. Orman Müd.) No 449 
Posta nakliyatı (Kayseri PTT) No 450 
Odun (Samsun Vil.) No 450 
Hükumet konağı tamiri (Sıvas Bayındr. Dir.) No 451 
Sıvas·Erzurum yolunun arasında kırma taş ve silindiraj ameliyatı 

(Sıvaa Bayındr. Dir.) No 451 
Saman (Lüleburgaz Tüme.) No 451 
Galata rıhbmı üzerinde yaptırılacak antrepo (İst. Um. İşit.) N.452 
Kumaı (inşaat Usla Ok. Dir.) N. 452 
Gölcük otelinin onarılması (lzmir Vil.) No 453 
Sığır eti: 76,8 t. (izmit Tüm.) No 453 
Siyah uç (Trabzon Vakf. ld.) No 453 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazctemiıio sayısını ııöst rir 

(Suite de la 4' me pnge) 

Fuine (Corps Armee Kaiscri) .Y' 436 
• (Div. Sivaıı) .;'\! 436 

Bois (Coll. Ach. Milit. Artvin) ,y. 437 
Farine (Div. Guireson) !\: 437 
Fil metallique pour c'ous (Fab. Milit.) .~! 437 
Constr. iı l'ecole de mustque (Min . Def. Nat ) .\: 437 
Farine, bcurre fraiB et savon et orge (Com. Ach. Milit. Artvin) 

..,! 4J7 
Viande de boeuf (Com. Ach. Milit. Tchanakkale) .\! 438 
Rep. au konak gouvernemental (Dir. Trav. Pub Sivao) .;\! 451 
TraYaux de conc11saage de pierres cylindra~e et autre s route Sivo'ls· 

Erzeroum (Min. Trav. Pub. Sivas) .\' 451 
{>aiUe (Div. Lulebourgaz) .~: 451 
Conıtr. d'un entrepôt sur le quai de Galata (Exploit. du Port lat.) 

.\' 452 . 
Etoffe bcige pour costume (Dir. Ec. Contre Maitree Ank.) ..:\! 452 
Rcp. o l'hôtel Gueuldjuk (Vil. l.zmir) No 453 
Viandc de boeuf : 76,8 t . (Div. lzmit) No 453 

l mtiyaz aahibi ve yazı iıleri 
Dittktörü: lamsil Girit 

Baııldığı yer: ARTUN Basımevı 
Galata Billur ıok No. 10 



Deuxieme Annee- No. 454 SAMEDI 

•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOlS Ptra. 450 
6 n n 850 

MUNAKASA 
12 n n 1500 

Etranger: 12 moiı Ptrs. 2700 GAZETESİ 
Le No. Ptrs. S 

Pour la Publicite ı'adre11er 
a 1' Admini•tration 

Journal Quotidien des Adjudicationa 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l' adjudication Mode Prix Caution. 

d'adjudicat. catimatif Proviıoire 

~~~------~----~-----------------------=-~----~--~--~~ 
A) Adjudications au Rabais 

Üeu d'atljudıcation et du 
Cabier des Cbargeı 

Construction-Reparation- Trav. Publics Materiel de Construction-Cartogrl\phie 

Ajustemcnl de lıı ter re au stadium Publiquc 1500 - 112 50 Vilayet Ankara 
Rep. de ponts s routc Bergama-Soma ,, 7627 09 ,, lzmir 
Rep. au batiment de la 41ea.c ecole lstanbul Gre a gre 250 - 37 50 { Com. Perm. Munictpalitc l•tanbul 

Oir. F.cenom. " n 

lnstall. de grille au cimetiere de Yenikeuy 
Constr. de la buanderie et lieu de lessive a l'hô· 

pital Djerrahpacha (cah. eh. P. 510) (aj.). 
Repar. au batiment dl t'ceole sccondaire İl Beykoz 
Constr. du batiment d'un atelier a Bitlis (cah. eh. 

P. 1%). • 
Constr. d'un hôpital regional a Kaiseri 

• du batiment du Lyeee Aotalia (2eme partie) 
(aj.). 

Travaux de menuiserie, beton arme et maçonncrie 
a l'ecole secondairc Tchoroum 

Constr. des fenetrea et portes p 725 maiaonı d'im-
mi gres 

n 

Pli cacb 

Gre a gre 
Pli cach 

n 
,, 

,, 

( r " a gre 

367 35 
101817 -

1349 97 
39025 02 

99557 42 
37781 85 

37561 38 

2052! -

55 -
6340 85 

101 25 
2926 88 

6228 -
2833 64 

2711 10 

1539 

idem 

" 
Com. Acla. Lycet-s lıtanbul 
Com. Aeh. Econ. Mr-.nop. K .tache 

Vilayet Kaiıcri 
Dir. Trav. Publicı Antalaa 

" 
Tehoroum 

Dir. Etabli•. lm111igres Nirhde 

jours 

9-9-37 
16-9-37 
6-9-3'7 

6·9-37 
13·9-37 

2?·9-37 
21-9-37 

13·9-37 
20-9-37 

20·9-37 

15-9-37 

R~p. d'un bitiment a Dolmabahtche ,, 204 80 ,. Bieaa Nationaux lıt. 6-9-37 

Produits Chimiques et Pharmaceuti'l!ues · lnstru.ments Sanitairu-Fourniture pour. H6pitaux 
Coton : 5000 k. Pli each 7750 - 572 - Com. Acb. Command. Gen. Surveillance 20-9-37 

Divers instruments de ehirurgie : 6 lota 
Instrumenta de chirurgie : 267 lots 
Autoclave : 3 lots 
Diathermie et pandosta : 2 lots 
Soufrc en baton : 50 t. 

Publique 
,. 

Pli cach 
Publique 
Pli each 

Habillement - Chaussures Tisıus- Cuirs. 

Toile pour couverlure!'I : 25000 m. 
Toile pour oreillers et <lraps de lit : 25000 m. 
Cuir : 40 00 k. 
Yachette : 30-10000 k. 
Peaux : 4000 k. 
Etoffe pour costume : 31 5 m. 

Confection de costumes et caaquettes : 1493 p. 

Bois de Construction, Plancheı Poteaux ete. 

Bois d'hetre : 2275 aı3. 
Bois d'orme : 11492 m3· ld. pour grille : 8000 et 

13500 m3- Bois d'orme ou chene : 43000 m3-
Boiır de ebene : 3000 m'i 

Combustible - Car bur ant- Huiles 

Motorine : 15 tonncs 
Benzine : 14,2 " 

Tranıport- Chaıyement Decharg ment 

Pli cacb 

• 
Pli cacb 

n .. 

Pli cuh 

Gre a grc 
,, 

Publique 

n 

Transport de 5-10 t. d'cau de mer par jour la salle Publique 
de la vente de poisson (aj ). 

1199 -
4354 -
8500 -
1320 -
10000 

le m. 0,32 
,, 0,30 

le k. 1,69 
n 2,49 
.. 1 
8750 

la p. 7,50 

11000 -
3218 94 

1050 -
3550 

Electricitc·Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnstall. clectrique a la prison lstanbul (aj .). Publique 1643 12 

Divers 

Yernis po ı r toilc ciree: 500 boites- Vim: 300 boi
tes- Balais : 100 p.- Brosses : 50 p.· Toile pour 
vitres, eaol, canevas et divers autres articles de 
nettoyag-e : 13 lota 

Cbassie pour camion a moteur Oie•el : 1 piece 
(aj.>. 

Sable : 150 m3- Morceaux de charbon : 500 m3 
Pic de fonderie : 200 t. 

Articles en caoutchouc 
Aeetylene : 155 t . 

Barque: 1 p. 
Tuileı indigenes : 824690 p. 

Provi ions 

Beurre fraiı : 15 tonnu 

" 
11 n 

11 n 

" 6 " 
n : 11 

Paille : 320 tonnea 
Haricots frais : 16000 boileı· ld. eonserves- Pois· 

son• : 1600 boiteı- ld. "Dolma., : 1600 boitea 
Riz : 45967 lcilos 
Foin : 171 t. (aj.). 
,, : 360 ,, n 

Oignons : 515 tonnes 
Pommcs de terre : 13,5 t . 
Farine : 250 tonnes 

" 255 t. 

Publique 

Gre a gre 

Publictue 
Pli caea 

n 

Gre a rrc 
Publique 

Pli caeb 

n 

n 

.. 
Pli each 
Publique 

Pli eacb 
Gre a rre 

• 
Publique 

" Pli cach 
,, 

1796 50 

3800 -

le m3 6-4 
16000 -

22000 -
15190 -

230 -
9483 93 

14400 -
10450 -
10450 -
6700 -

10450 -
6400 -
4222 40 

110,2 08 
6790 -

15300 -
220 -
91 12 

35000 -
35700 -

90 -
327 -
638 -

99 -
750 -

600 -
562 50 

5475 

300 -
656 25 

839 81 

825 -
241 42 

78 73 
269 25 

125 -

285 -

270 -
1200 -

1650 -
1139 25 

1080 
785 -
785 -
428 -
785 
480 -
541 68 

827 41 
578 -

1147 -
16 50 
12 15 

2625 -
277 50 

Douanierc lıtanbul 
idem 

" 
" 
• 

18 10-37 
18-10-37 
21·10 37 
21-10-37 

Com. Acb . Office Sanitaire Port lıt. 21-9-37 

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

" Com. Ach. Comm. G Gendarm. Ank. 

n 

n 

{ 
Com. Perm. Municipalite lst. 
Dir. Economat ., ., 

Oir. Gen. Sorete Ankara 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
1 E.xpl. Ch. de Fer E.tat H.pacba 

Com. Aoh. latend. ı.t. Topbaac. 

" 

20-9-37 
20-9-37 
22-9-37 
22·9-37 
22-9-37 
20 9 37 

20·' 37 

21-9-37 
10-9-37 

21-9-37 
21-9-37 

Oir. lmpôts de Chasıe Bienı Nat. Ist. 1'·9-37 

Dir. Trav. Publieı Iıtanbul 

Min. Aıriculture Ankara 

{ 
Co111. Per •• Municipalite l•tan l ul 
Oir. Econoaat ,. ,. 

idem 

{ 
Adm. Gen. Ch. Fer Etat Anlc. 
Bur. d'Exp6dition Haydarpacba 

idem 

" 

8-9-37 

15-9-37 

13-9-37 

20-9-37 
21-10-37 

21-10-37 
19-10-37 

Com. Aoh. lat .. d. lstanbul Tophane 14-9-37 
Dir. Etabli11ement lmmigrca Uxunlteupru 8 9-37 

Com. Acb. Militaire Vize 

" 
" 
" 
" Com. Ada. Militair• Berrama 

" 

" 
• 
" 
" 

iz mir 

Eluix 
iz mir 

" Berrama 

• • 
Com. Ach. Oivision Edremit 

" 

21-9-37 
219.37 
21·9-37 
21-9-37 
21-9-37 
20·9-37 
17-9-37 

24-9-37 
13-9·37 
20-9·37 
11-9-37 
18·9-37 
20-9-37 
20-9·37 

Heure 

15 
11 
14 

14 -
14 - 1 

15 
15 

15 
16 

15 

14 

14 

15 30 

15 -
15 30 
15 30 
15 -
15 -

11 
15 
10 
10 -
10 
15 -

15 -

15 
10 

15 30 
16 -

14 -

l5 -

14 
15 30 

15 30 
15 30 

14 30 
14 -

11 -
11 -
15 -
15 -
16 -
9-

17 -

11 -
16 -
17 -
11 -
10 -
11 
11 -

4 Septembre 1937 

Avis 

ADMINIS TR Al ıvh 

Yoghourtchou Hım 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poslale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
tatanbul - MÜNAKASA 

Officiels 
Du Ministere des Travaux 

Publics 
. Le mardi, 14 Septembre 937, a 11 heure il y aura 
lıeu par devant la Comınission d 'Enchere de Materiel du 
Ministere des Travaux Public l a Ankara, l'adjudication 
de gre a g,e, d'un groupe turbo-electrique d'une puis· 
sance de 100 HP. d'un prix estimatif de 21000 Ltqs. 

On peut se procurer gratuitement le cahier des 
charges de l'adjudication et les annexes a !a DirectioP 
de Materiel du Ministere des Travaux Publics a Ankara. 

Le cautionnement provisoir est de 1575 Ltqs. 
Les ioteresses doivent se presenter iı la Commissioo 

SUS·mentionnee le mardi, 14 Septembre 937 a J 1 heures, 
munis du certificat de fournisseur de materiel, delivre 
par le ministere conformement aux prescriptions des reg· 
lements ad-hoc, et rl'uoe lettre ou de la quittaoce de 
garantie. (2984) (5577) 873 3-4 

c::zr"""' 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Lundi 6· 9 l 937 

Rep. a la medrese Sultanahmet (Com. Ach. Musees lst.) .\! 442 
Doublure et boutons (lnt. Tophane) .\' 442 
Auto eorbillnrd (Mun. Adana) .ı\! 442 
Constr. d'un pavillon (Dır. Gen. Cartograp) \' 443 
Concauare et tranaport de pierres (Dır. Trav. Pub. Bolou) .\: 44 
Yiand_, (Com. Ach. Mılit. lzmir) .\! 443 
Yoıhourt (Corps Armee Tchorlou) X:: 444 
Savon et petrole (Oiv. Kırklareli) .:\! 444 
Pompe electrique (Mun. Biga) X 445 
Beurre frais (Com. Ach. Mılıt. Samsoun) .\~ 446 
• Scie, manche a lin ete. (Vıl. Samsoun) X 446 
Foin (Com. Aeh Mılıt. Moughla) .\! 447 
Sulfure de carbone (Oir. Agr cole Ist.) .\: 449 
Rep. toiture au bitiment du monopoleı (Dir. Monopolcs Anlc• 

-'! -449 
Aıphalte (Mun. Adana) .V• 449 
Foin (Dir. Vcterinaire Tekirdagh) ~! 449 
• Bois de bapin (Dir. Forets Ank.) .\: 449 
Transport de poste (Dir. PTT. Kaiseri) •': 449 
Bois (Yil. Samsoun) No 450 
• Ti11us de coton et ıoic (Dir. Douaneı Yentes Douant-s) No 
Coa.tr. maisons pour fonetionnaires et domestiqucs (Dir. Mo 

Ank.) No 438 
Charbon lave marine (Eeole des Arts iı. Sultanahmet) No 438 
Pantalonı, chemiıe , mouchoirs, eostumes, chaussures ete. 
deı Arts Ank.) No 439 

Soudc, potuse eaustiqııe, acide sulfuriquc ete. (Ch. de fer 
No 439 

Present. earte actueile ville Gueunen (Mun. Gueunene) No 446 
Colle, article• pour poele ete. (Ch de Fer Etat) No 439 
Benzine (Vıl. Ankara) No 439 
Chauuures (Dir. Gen. Cartor.) No 439 
Houillc (Dir. Yakoufs lıt.) No 439 
Beurre frais et viande de boeuf (Com. Aeh. Milit. Izaıir) No 4 

Conıtr. d'un depôt (Dir. Gen. Monop.) No 440 
PantouflH, eaauies·mains, toile, brosses iı dents ete. (Mun. ıst• 

No 440 
Bottines (Mun. l•t.) No HO 
Toile : 6 lots(Dir. Vakoufs Ist.) No 440 
Bataıte (Ch. de Fer Etat) No 440 
Acctylenc (Min. Def. Nat.) No 440 
Groupe clectrorene avec projeeteur (Min. Def. Nat.) No 440 
Articles cleetriquea (Mun. lstanbul) No 441 
Machine eleetrique ( ,, ) No ~41 ' 
Conıtr. cbaussee s route Ank -Kirchehir) (Yıl. Ankara) No 4 ~ 
Gaz hydrauphile, toile pour bandaıe ete. (Hôp .• t1odel Ank·) 
Banca, armoirea et eaisscs (Vil. Samsoun) No 446 
Banc• (Dir. lnstruc. Pub. Edirne) No 446 
Etaliı (Min. Def. Nat.) No 411 
Plomb pur (Fabr. Milit.) No 407 
Pieces de rec!ıanres pour locomotives (Ch. de Fer Etat) ('JO 
Arroıeuse (Mun. Adana) No 415 
Impression de livrea (Dir. Gen. Statistique) No 416 
Conıtr . vespasiennes (Dır. Trav. Pub.) No 430 
Travaux de menuiscrie et insta~l. de ealorifere a l'ecole c0 -'-

(0ir. Trav. Publics lıt.) ~\: 430 
Benzine (Yıl. lzmir) ,;\~ 430 
Articles elcctriques (Mun. Bayindir) .,:\: 434 
Houille (Command. lıt.) .:\: 435 
Yiande de boeuf et beurre fraia (Gendarm. Edirne) Jı,! 4JS 
• Boiı de sapin (Yil. Ankara) ~\! 435 
Foin (Command. lat.) .\! 435 

(Lire la suite en 3me pare) 


