
ikinci Sene No. 456 -
ABONE ŞARTLARI: 

Türkiye icin Kuruş 
3 AYLIGI t50 
6 ,. 850 

12 " 1500 
Ecnebi memler.etler için 

12 aylı~ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir. 

PAZARTESi 

•• 

'GAZETESi 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat 

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

E lazizde yen· den yapılacak olan 80 yataklı hastane 

binası inşaatı 
Kütahya garnizonu civarındaki 2649 m. yolu in· 

şası (temd.) 
Bulvar civarında yaptırılacak stadyum inıası. tri· 

büne ai1 betorıarn:e iskeleti ve spor sahası· 
nın tesviye ve direnıj teferrüatı (şart. 150 kr.) 

Bat.kesir-Bandırma ve Bal lcesir-Sindirgi iltiaak şo~e-
sinde yaptırılacak ufaltaj ifi (temd.) 

kapalı :ıı. 110972 -

paz. 24246 56 

kapalı z. 94590 24 

3500 -

kapalı ı. 110000:-Ank. Siyasal Bilg;ler okulunda yapılacak jimnastik· 
hane, yemekhane v • müteferrik tadilat (şart. 5.5 L) 

Darphane ve damga maibauı Müd. binaıının ihata aç. ekı. 888 78 

eden muhafaza duvarlarının inşaatı 
Diyarbelcir vil. dahilinde Oiyardoldr-Silvan yolunda kapalı z. 163500 -
"Anbarçayın ve Siirt vil. dahilinde Diyarbekir-
Bıtlia yolu üzerinde "Pisyarn köprüleri inşaatı 
(fart. 818 ltr.) 

Arık. Mahıııudpaşa bedesteninin tamiri ve takviye ,, 55803 75 

inşaatı (,art. 280 kr.) 
Polatlı-Eskişehir yolunda Sakarya üzerindeki Beylik aç. elcs. 1683 29 

köprüsü tamiri 
Uzunkdprü hükOmet konağ-ının bir kısım inşaatı ,, 
Bali kazası husuıi idare dispanser bina. tam. (temd) paz. 

9808 14 
1201 66 
140 25 
686 40 

Erzurum mahallesinde 159 uyıh evin tamiri ,. 
Polatlı garnizonunun erat paviyonlarında yaptır. tamir. aç. eks· 

..!!_açlar, Klinik ve İspençiyari alit, Hastane Lev. 

Su verme tozu: 111 - boraks: 200 kg. - reçine: aç. elcs. 1174 -
200 kg.-tinol kaynak pastası: 50 kr. 

~lektrik-Havaıaıı-Kalorifer (tesiıat ve m alzemeai) 

Bakır tel 12-lS m m Ue lsolatar: 200 ad. 

Matbaa iıleri-K ırtuiye-Yazıhane Levazımı 

Genel nufuz sayımı neticeleri baıtırılması 
Fiı (Povera istatistik makineleri için): 1000000 ad. 

(temd.) 

Kitab: 1069 ad. 

aç. eks. 

kapalı z. 1085 -
pu: 2j50 -

4407 56 

Mobilya, ve ve büro eşyaıı, Mutamba-Halı va. 

2 . v D:ı akıf apart. ma~aza ıstorlarının yapılması 
okme soba: 80 ad. (temd.) 

~ensucat, Elbise, Kundura, Çamaıır v. s. 
p 
l(•muk çorap: 7306 çift - yün çorap: 7306 çift 

aputluk kumaş: 5000 m. (şart. 125 kr.) 

~rukat, Benzin, Makine yağları v, ı. 
[)~L 0 '-iirn lcoku: 184 t. 

~feı-rik 
Ataıa . r- 0 Yapısı motörlere aid yedek parçaları 
'r•-•ş B ır yıkaoması 
0 Y•cı 1 J.fuht 

1
. spatu a ve fırçaları 

e ıf üatübeçlcr 

V " toı bo 1 trııiltler ya an 
Beyaı 
lialll ve arap aabunu 
ı. •ıatı k . 
IYluhtcl 'f ~rfı ııyah boya 

tJ dı eb atta yuvarlak ve lima demiri: 8700 lcr. 
• em· Çelik ır: 4000 k. • demir levha: 210 ad. 

Se._.k saç: 1440 kg. 
ad. ~ualu~u: 220 ad. - tofaj irtibat baflıtı: 150 

·ı:- şofaı irtibat orta rekoru: 109 ad. 
c.rı•k Z 
~t, Sebze v. s. 
1' •lllall: s~o t 
•ıc b · 

Sıınan: ;~~·~ 16 t. (temd.) 
s.lllan· 2 ' t. 
1C • 55 t 

.... un: ıo . 
lJrı: 90 t. t. (temd.) 

,, 179 t. 
,, 146 t. 

A.r 150 t. 

S 
Pa: 20 t 

1"'-ır · 
& eti· 15 Sıtır : 20 t. 

ctı: 232 t 
it • 

'Yutıf: ;
00 

:2 t. 

" 500 Sade t. 
S Y•tı: 4-6 t 

•11a•n: 295 2 . - b. peynir: 1-2 t. (temd.) 
• t. 

paz. 842 43 

aç. eks. 4489 53 
kapalı s. •· 6 -

kapalı z. 9016 -

kapalı z. 5587,80? -

kapalı z. 9547 -
n 19635 -

n 10110 -

n 11905 50 

" 
4615 -

" 
1140 -

aç. elu. 3192 -

" 
1008 -

" 
2295 -

kapalı z. 5400 ·-
paz. 1920 -
aç. ekı. 3666 62 

n 4590 -
paz. 600 -
kapalı z. 11025 -

.. 20825 -

" 
17885 -

" 
18875 -

k. o 04,50 
paz. 

" 
o 27 

kapalı z. 53360 -

" 17360 -

" 17800 -

" 22250 -
aç. ekı. k. 0,90-0,40 
kapalı z. 5904 -

6800 -

1818 49 

2250 -

262 50 

6750 -

67 -

9425 -

4040 20 

- -

736 -
- -
51 48 

88 05 

75 -

82 -
177 -

330 55 

78 -

337 -
1875 -

676 20 

333 75 
716 03 

1472 63 
758 25 
892 92 
J.i6 13 

85 50 
239 40 

75 60 
171 u 

405 -
;44 -
275 -
344 25 

45 -
827 -

1562 -
1342 -
1370 -
- -
506 25 

3918 -
1302 -
1668 75 
2185 94 
441 -
452 80 

Müracaat yeri Gün Saat 

Elbiı Nafıa Müd. 15-9-37 15 30 

Eılcişehir Lvı . .Amir. SAK 7.9.37 15 -

Kütahya Şarbay. 22-9-37 15 

Balıkesir Vil. 9.9.37 ıs 

Nafıa Vele. 23.9.37 15 

lıt. Defter. 20-9-37 14 -

Nafıa Vele. 23.9.37 16 -

" 27.9.37 15 -

Ank. Val. 20-9-37 14 30 

Edirne Nafıa Müd. 20-9-37 16 -
Ank. Val. puartesi ve perşembe 
Vakf. U. Müd. Ank. 13-9 37 
Polatlı Alay SAK 7-9-37 

O. O. yolları Haydarpafa 23-9-37 

Çorlu Kor SAK 9.9 37 

Başvek. lstat. Gen. Dir. 28-9-37 

" 2&-9-37 

Ank. Tar., Dil, Cog-r. F. Dir. 22-9-37 

Valcf. U. Müd. Anlc. 13-9-37 
Edirne Vil. 10-9-37 

Gümr. Muhaf. G. K. lst. SAK 21-9-37 
Milli Müdafaa Vekaleti SAK 23-9-37 

Ask. Fabr. U. Müd. 21 9-37 

Gümr. Muhaf. G. K. lst. SAK 23-9-37 
Ank. Tar., Dil, Co2'r. F. 21-9-'.>7 
D. O. yollan Ankara 21·9·37 

" " 21·9-37 
,, 21-9-37 

" 
21-9-37 

" 
21-9-37 

,, 21-9-37 
D. O. yolları H. paıa 23-9-37 

" 
23-9 37 

" 
23.9.37 

Ank. Lva. SAK 20-9-37 

" 
12-9-37 

" 
22-9-37 

" 
21-9-37 

" 
21-9-37 

Bornova Ask. SAK 20-9-37 

" 
20-9-37 

" 
2().;9-37 

" 
20-9-37 

Edirne Şarbay. 21-9-37 
Jndr. G. Komut. Ank. SAK 22·9-37 
Erzincan Tümeni SAK 20-9-37 

" 20-9-37 
Konya Lvz.SAK 21-9-37 

,, 21-9-37 
Jndr. G.Kom. SAK 16-9-37 
lamir Mst. ıdvk. SAK 20-9-37 

17 -
ıs 

iO -

16 -

15 30 
14 30 

15 -

17 -
15 

11 -
11 -

15 30 

15 -
ıs -
15 45 
15 45 
15 45 
15 45 
15 45 
15 45 
10 -

10 -
10-

15 -

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

6 Eylul 1937 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARl 
lı!arehanemizde görüşülur 

Tclgr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: 49442 

Polta kutusu N. 1261 

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

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

., 2-Bu y~sak Eminönü, Fatih, Bey
oglu ve Beşıktaş 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 ınunta
zam el arabalarile veya motörlü vası
talarla veyahud elde taşınabilecek kü-

l çük kaplarla yapılacaktır. 
! 4-Elde taşımak suretile satılan her 

nev'i eşya ve gıda maddelerinin bunla
r~n. nev'i ve mahiyetlerine uygun kaplar 
ıçınde bulundurulması lazımdır. 

5---Yukardaki hükümlerin tatbikina 
pek az zaman kaldığından alakadarlar
c~ bilinmek ve İcab eden vasıtalar şim
dıden hazırlanmak Üzere keyfiyet tek-

i rar ilan olunur. (B) (5857) 918 3-3 

!I. !!!! .. 

. a) MÜNAKASALAR 
1 

1 inşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Har ita 

Klitahya Şarbaylığından: 

Bulvar civarında yaptırılacak 94590 lira 24 kuruş k _ 
şif bedelli stad!um inşasından 30000 liralık kısmı kapa~ı 
zarfle açık .eksıltmeye konulmuştur. Bundan tiribüne aid 
betonarme ıskeletinin ketif bedeli 22862 lı'ra s h . . . , por sa a-
s.• tesvıve ve. dırenaJ ve teferrüatmın keşif bedeli 7138 
lır~ olup temınatları 2250 lirad&r. 

lha~esi 22·9-937 çarşamba günü saat 15 te Knt h 
~el ledkıye Encümeninde yapılacaktır. Bu saatten sonr: ::. 
rı ece mektublar kabul edilmez 

Proje, idari ve fenni şartnameİer 150 kuruş mukabilin
de verilir. 

Talihlerin Şarbaylığa müracaatleri. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 

. Brlıkesir-Bandırma ve Balıkesir-Sındırgı iltisak şosa
sında yaptırılacak aıfaltaj işine istekli çıkmadığından ı O 
gün müddetle temdid edilmiştir. 

Keşif bedeli 3500 lira, muvakkat tem1natı 262 lira 50 
kuruştur. 

lstiyenler keşifname ve evrakı Balıkesir vilaueti da • 
.. k 1 . d ;/ ımı 

eacuaıen a emın e veya Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 
İhale 9 eylfıl 937 larihine raslıyan perşembe günü sa· 

at 15 te vilayet makamında müteşekkil daimi encümen 
huzurunda yapılacaktir. 

Eksiltmeye bu gibi işlerle uğraştığına dair nafıa mil· 
dürl.üzünden laakal 8 gün evvel vesika alanlar girebilir. 

isteklilerin yukarıda yazılı gün ve saate kadar maYak· 
kat teminatlarını Malsanclıiına yatırdıklarına dair mak· 
buz veya banka mektublarile birlikte encümene müraca-
atları ilin olunur. 

Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye k~mulmuş iş: Ankara Siy. Bilgiler oku-



MÜNAKASA GAZE.TESJ 

Un: 650 t. kap. z. 84500 - 5475 - Sarılcamış As'<. SAK 17-9-37 
17-9-37 
17-9-37 
20-9-37 
20-9-37 
20-9-37 
? 0·9-37 

9 
,, 25500 - 1912 50 

" 
Sığuet i: 150 t 
Arpa: 600 t. ,, 15000 - 1125 - ,. 

11 -
17 

Ekmeklik un: 1327 t. (şart. L ,50 L ) (temd.) ,, 185780 - 10339 Kırldareli Tüm SAK 16 -
14 -
ıs -
16 -

., " 300 t. ,, 39000 - 2925 - Niğde ,, 
" Arpa: 500 t. ,, 8750 - 1407 - n ,, ,, 

Yulaf: 500 t. ,, 20000 - 1500 - ,, ,, 
" b) Müzayedeler 

Eritilmiş sade yağ 

-
lunda yeniden yapılacak Jimnastikhane, Yemekhane ve I 
müteferrik tadilat işleri inşaatıdır. 

Keşif bedeli : 1 I0,000 liradır. 
2 - Eksiltme 23.9.937 perşembe günü saat 15 te Na

fıa Vekaleti Yapı işJeri Umuro Müdürl&ğü Eksiltme komi
siyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 550 
kuruş bedel mukabilinde yap' işleri Umum Müdürlüğün
den alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6750 lira
lık muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden a
lınmış yapı müteahhidliği vesikası ibraz etmesi ve yaptığı 
en büyük işin 70 bin liradan aşağı olmaması lazımdır. 

5 -~ İsteklilerin teklif mektuplarını ıkinci maddede 
yazılı saatten bir sa~t evveline kadar Komisyon Reisli
ğine makbuz mukabilinde varmeleri muktazidir. Postada 
olacak ıecikmeler kabul edilmez. 

Elaziz Nafıa Müdü· lüğünd o : 

Elaziz yeniden yapılacak olan 80 yataklı hastan binası l I0,972 
lira muhanımen bedel ve ,·ahidi fiat esasi üzerinden kapalı zarf 
usulile eksiltıniye konulmuştur. 

İstekliler şartname ve evrakı Vilayet Nafıa Müdürlüğünde göre· 
bilirler. 

Ek.ıiltme 15-9-937 tarihine musadif çarşamba günü saat 15,30 da 
Elazizde Nafıa Müdürlüğü odasında müteşekkil ArVırma, Eksiltme 
Komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltmiye girebilmek için isteklileı in 6800 lira muvakkat te
minat \•ermesi ve bundan başka aşağıdaki vcıikalorı getirmesi 
lazımdır. 

A- Nafıa Vekaletinde~ alınmış 1937 senesi için muteber asgari 
altuuş bin lirahk ehliyetname. 

B- 1937 yılına aid Ticaret Odası vesikası. 
C- inşaat müddetince iş başında diplomalı bir mühendis veya 

bir mimar bulunduracağına dair taahhüdnaıne. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Keşif bedeli 888 lira 78 kuruştan ibaret bulunan Darphane ve 

Dnmga Matb.-ası Müdürlüğü binasını ihata eden muhafaza duvar· 
!arının yükıellilmesi inşaah açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işe 
ait genel, özel ve fenni şartnamelerle keşif hülasasım görmek 
0 Gleyenlerin 67 lirnlık muvakkat teminat akçalarını ~e bu işe ben· 
zer en oz 500 liralık iş l aptılı:lnrını gösterir Nafıa Müdürlüğünden 
alacakları ,. es ika ile müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarını ha
milen 20-9-937 Pa:t.arte•İ günü saat on dörtte Milli Emlak Müdür
lüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 

Eskişehir Levzım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
27·8· 1937 güniı kapalı zarfla eksiltmesinin yapılacağı 

ilan edilen 24246 lira 56 kuruş bedeli keşifli Kütahya gar
nizonu ve civarındaki 2649 metrelik yol inşası işine istek
li çıkmadığından bir ay pazarlığa bırakılmıştır· İlk pa
zarlığı 7.9.937 Salı günü saat 15 tedir Muvakkat temina· 
tı 1818 lira 49 kuruştur. Keşif ve şartları Eskişehirde le
vazım amirliği Satınalma komisyonunda görülebilir. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmiye konulan it: Ankaradn Mahmudpaşa Bedesteninin 

tamir ve takviye inşaatıdır. 

Keşif bedeli : 55,803 lira 75 kuruştur. 
Eksiltme 27 9·937 pa%artesi günü saat 15 te Nafıa Vekaleti Yapı 

İşleri Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müleferri evrak 280 kuruş bedel 
mukabilinde Yapı işleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 4040 lira 20 kuruş mu
vakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmıt yapı mü· 
teahhidliği vesiknsile diplomalı yüksek mühendis veya yüksek 
mimar olması ve bu gibi abidat işleri yapabileceğine dair Nafıa 
Vekaletinden ve alakadar dairelerden alınmış ehliyet veııikası ibraz 
etmesi lazımdır. 

İıteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline ltadar Komisyon Reislitine makbuz mukabilinde 1 

vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

•"' * Diyarbekir vilayeti d~hilınde Diyarbekir-Silvan 
yolunda Anbarçayı ve Siird Vilayeti dahilinde Diyarbe· , 
kir·Bitlis yolu üzerinde Pisyar köprülerinin betonarme o· 
larak inşas .. Kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştıa. 
Bu iki köprünün keşif bedeli 163,500 liradır. 

2 - Eksiltme 23.9.937 tarihine müsadif perşembe gü· 
nü saat 16 da Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reis
liği Eksitme Komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
818 kuruş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliği 
kaleminden alınabilir. 

Eksiltmiye girmek istiyenlerin 9425 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve Vekaletimizden alınmış müteahhid
lik ehliyeti fenniye vesikasile ayrıca bir taahhüdde en 
az 75000 liralık köprü veya betonarme vasair inşaat yap-
mış olduklarına dair vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine mak· 
büz mukabilinde vermeleri muktazidir. 

1653 48 lst. Gümr. Bıışmüd. 7-9-37 J4 -

Postada olacok gecikmeler kabul etılilmez. 

Polatlı Alay Satınalma Komisyonundan 
Polatlı garnizonunun erat pavyonlarında yaptırılacak 

tamirat ve bazı eksiklerinin ikmali ıçın keşifnamesinde 
yazılı malzeme satınalınacaktır. 

Muhammen bedeli 686 lira 40 kuruştur. Muvakkat te• 
minatı 51 lira 48 kuruştur. keşifnameyi ve şartnamesini 
görm~k isteyenler her gün komisyona müracaatları. 

İhalesi 7.9.37 salı günü saat 15 de Polatlıda alay satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 1201 lira 66 kuruştan ibaret bulunan 

Bala kazası huıusi idare dispanser binasının tamiri için 
talih zuhur etmediğinden 2490 sayılı kanunun 7 ci mad
desinin ikinci fıkrasına göre bir ay müddetle pazarlığa 
konmuştur. İsteklilerin her pazartesi ve perşembe gün· 
leri saat 14,30 da vilayet daimi encümenine 'lOÜracaatları. 

* * * Polatlı-Eskişehir yolunda Sakarya üzerindeki Bey· 
lik köprü tamir işleri açık eksiltmeye konuimuştur. 

Eksiltme 20.9.937 pazartesi günü saat 14,30 da daimi 
encümen odasında yapılacaktır. Keşif bedeli 1683 lira 29 
kuruştur v~ muvakkat teminatı 26 lira 30 kuruştur. 

İstekliler ticaret odası vesikasile teminat makbuzu ve 
nafıa müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikalarile bir-
likte olarak yukarıda geçen gün ve saatta daimi encü
mene müracaatları. 

İsteklilerin keşif ve şartnameyi her gün nafıa mtidftr· 
lüğUnde gözden geçirebilirler. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Erzurum mahallesinde mubut 159 ııayılı evin keşfi mucibince 

140 lira 25 kurüş mukabilınde pazarlık sureti)e müı:ayedeye kon· 
muştur. 

Talib olanların 13.9.937 pazsrtesi günü saat 17 de teminat ak
çeleriyle birlikte vakıflar umum Müdürlüğil inşaat dairesinde mü· 
teşekkil komisyona müracaatları ila:ı olunur. 

* • • 
Devlet mahallesinde Emniyet Abidesi ile Gümrük ve 

İnhisarlar vek. arasındaki sahaya yapılacak olan AdHye 
vekaleti binası inşaatı. Bak: Nafıa Vekaleti ilanına. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari ahit: 
lt' 

ıCı • 

Su verme tozu, Boraks, reçina s.ı ·d alınacaktır ! Bak : müte· 
ferik sütununda D. O. Yollari ilanına. 

...__ - -·M= l'~~!loM!!!~. ~~~!!!!'!!~ 

!=~ktrik, Havagazı, K!lorifer Tesi~at veMalzeme 
Çorlu Kor. Satınalma Komisyonundan : 

J Kor birlikleri ihtiyacı için 12·66 M. M. kutrunda 
bakır tel ile 200 adet izolatör satın alınacaktır. Muvak
kat teminat mıktarı 75 lira olup ihalesi 9.9.937 peaşembe 
günü saat 26 da Çorluda Kor karargahında yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyenler İstanbul levazım amirliği 
komisyonunda ve Çorluda Kor Satınalma komisyonuna 
müracaatları. 

tt\obılya, Ev ve Büro eş~ası,Muşamba, Halı v.s. 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

İkinci vakıf apartıman mağaza iatorlarunn keşfi mucibince 
842 lira 43 kuruş mukabilinde pazarlık suretiyle yapılmak üzere 
müzayedeye konmuştur. 

Talib olanların 13.9.937 pazarteai günü saat 17 de teminat akçe· 
teriyle birlikte vakıflar umum müdürlüğü inşaat dairelinde müte-
şekkil komiıyona müracaatları ilan olunur. 

Edirne Vilayetinden: 
iık okullar içiu !uzumu olan 80 adet halk markalı ve 

3 numaralı dökme soba eksiltmeşine talip çıkmadığından 
10 gün temdit edilmiştir. isteklilerin şartnamesini görmek 
ve eksiltmeye girmek üzere 78 liralık teminat makbuzile 
I0.9.937 cuma günü taat 15 de vilayet daimi encümenine 
gelmeleri, 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~lzemesi 

Başvekalet istatistik Genel Direktörluğu 
Eksiltme ve ihale Komisyonundan: 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılan genel nüfus 
sayımı tasnif işlerinde ve povers istatistik makinelerin de 
kullanılmak üzere satın alınacak bir milyon fiş için kaou· 
nen kabul edilmiyecek teklif yapılmış oldüğu için pazar
lıkla eksiltme ve ihale açılacaktır. 

Tahmin olunan bedel 2350 liradır yüzde 7,5 kuruş üze
rinden 177 liralık muvakkat teminat verilmesi lazımdır. 

Eksiltme eylülün 28inci salı günü saat 14,30 da Umum 
Müdürlük hinasında toplanacak olan komisyonda açıla
caktır. Bu baptaki şartname komisyon katipliğinden iste· 
ne bilir. 

* * * 1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan iş 
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31 forma tahmin olunan genel nüfus sayımı neticelerine 
aid köy nüshalarım gösteren eserdir. Baskı adedi 2500 
olacaktır. 

2 - Tahmin olunan bedel 16 sahifelik beher forması 
için 35 lira üzerinden 1085 lira dır. Muvakkat teminat o· 
larak 82 liralık banka mektubu veya tahvil verilecektir. 

3 - Teklif zarfları 1937 senesi eylül ayının 28 incİ 
salı günü saat 15.30 da Genel Direktörlük binasında top· 
lanacak olan komisyonda açılacaktır. 

4 - Zarflar eksiltmeuin açılmasından bir saat evvel 
komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. Bu baptaki şart· 
name komisyon katibinden istenebilir. Nü•unede dairede 
görülebilir. 

Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi Direktörlüğünden 
Fakülte için 4407 lira 56 kuruş muhammen bodelli 1069 adet 

kitap münakasaya konacaktır. 
İstekliler şartname ve listeleri İltanbul Maarif Müdürlüğ"iill' 

müracaatle tetkik edebilirler. 
İhale 22.9 37 çartamba günü saat 15 te Ankarada Mekteblt

1 

Muhasebeciliğinde yapılacaktır. 
1 

i.teklilerin ihale gününden bir gün evveline kadar 330 Ura ~ 
kuruştan ibaret olan muvakkat teminatı Mektebler Muha.ebecr 
liği veznesine yatırmış olmalan lazımdır. 

flan ücreti mütahhide niddir. ~ 
~~~~==~~~~~~~~~~~~~·======:=~~ 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. -
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
Gümrük muhafaza eratı için 7300 çift pamuk ve 1-iJ 

çift yun çorabın 21.9.937 sah günü saat 11 de açık eksili' 
mesi yapılacaktır. 

Tasmlanan tutarı 4489 lira 53 kuruştur. 
Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilır. 
İsteklilerin ilk teminat olarak 337 liralık vezne uı•~ 

buzu veya banka mektubları ve kanuni vesikalarile bİ~ 
likte o gün Galatada eski ithalat Gümrüğü binasınd• 
komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

m 

Milli MUdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Her bir metres!ne tahmin edilen fiyatı 600 kuruş o~ 

5000 metre kurşuni renkte kaputluk kumaş kapalı za ... 
alınacaktır. Şartnamesi 125 kuruşa almak ve örnd1 

görmek isteyenlerin her gün komisyona gelmeleri. ilk te 
minat mıktarı 1875 liradır. İhalesi 23.9.937 perşembe f 
nü saat 11 dedir. 

Mahrukat Benzin-Makine yağ"lan v. s 
A•keri Fabrikalar U. M. Sabnalma Komisyonundan 

184 ton Döküm koku. 
Tahmin edilen bedeli 9016 lira olan yukarıda mikdarı ve '

1
t 

yazılı malzeme ukeri fabrikalar nmum müdürlüğü satınalııı11 b' 
misyonuoca 21.9.37 sah günü saat 15,30 da kapalı zarf ile 1 

edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan v~rilır. . t' 
Talihlerin muvakkat teminat olan 676 lira 20 kuruşu h•~1A 

lif mektublarıoı mezkur günde aaat 14,30 za kadar koııı1•1 
vermeleri. ,/ 
~~~~~~~~~~~~~ 

Müteferrik 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satın•1 

Komisyonundan : a 
Alman yapıst motörlere aid yedek parçaların 23·!·' 

perşembe günü saat on beş e kapalı zarfla cksiltnıefl 
pılacaktır. 

Tasınlanan tutarı 587 lira 80 kuruştur. 
Ş.utnamesi komisyondadır. Görülebilir. f 
isteklilerin ilk tem'nat olarak 44 liralık vezne 

buzu veya banka mektupları ve kanuni vesikalarile 
likte o gün eksiltme saatinden bir saat evveline ~ 
teklif mektuplarını üal tada eski ithalat Gümrüğil. 
sındaki komutanlık satınalma komisyonuna vermeler• 

Ankara Tarih, Dil, Cografya Fakültesi DU:ektörlüğiilld" 
Çamatırlann yıkanması münakasaya konulacakbr. 
Şartnameyi görmek isteyenler fakülte hesab memurıııs• 

ı:üo müracaat edebilirler. ..ti 
ihale 21.9.37 pazartesi ıünü saat 15 de mektebler mu.,.r· 

liğinde yapılacaktır. tir' 
isteklilerin ihale gilnündea bir rün eneline kadar 333 Jr/ 

kuruftan ibaret olan muvakkat teminabnı mek.tebler ıJI 

ciliai veznesine yatır.mıf olmaları lazımdır. 
İlin ücreti müteahhide aiddir. ~,ı 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idareP.,1 t 

Muhammen bedelleri ile muvakkat temiaatları ve iıiıı>1~/ 
ğıda yazılı 6 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 21.9.937 '

11 ~,ı 
saat 15,45 den itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile A-
idare binasında satın alınacaktır. ; 

Bu İfe iİrmek lstiyenlerin hizalarında gösterilen ııı'~ 
teminat ile kanunun tayin ettiği ve1ikaları ve Nafıa nıiil' 1 
vesikası ve tekliflerini aynı ıün saat 14,45 e kadar 1ıo I 
Reisliğine vermeleri liı:ımdır. . ,-

Şartnameler parasız olarak Aokarada malzeme d•'' 
Haydarpaşada tesellüm ve ıevk şeflitinden dağıtılm•lcd~·-~ 

Muhammen t6". 
Cinsi bedeli 716-~ 
1- Boyacı apatula ve fırçaları 9547 lira 41~ 
2- Muhtelif üstübeçler 19635 • l ~ ıJ 
3- • toz boyaları 10110 • ~ 
4- Vernikler 11905.50. ~-~ 
5- Bcyu ve arap sabunu 4615 • ~rl' 
6- Hamızata karıı siyah boya 11'40 • 
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. 1 İ l tme Umum idaJcsinden Devlet Demir Yolları ve L,man arı ş e 
1 4 . . asıfJarı aşağıda yazı ı 

Muhammen bedellerıle mıktar ve _vh l d"l ek ~artile 23.9.937 
G ayrı 1 a e e ı m 

urup malzeme her gurup ayrı .J G b" ası dahilindeki 
d H d aşa"a ar ın perşembe günü saat on a ay arp k · ıt ·ıe satın alına-

f d Çık e sı me ı satınalma komisyonu tara ın an a 

cakhr. t • etli""i vesika ve hi· 
B . . k . t" l ·n kanunun ayın /5 

u ışe gırme ıs ıyen erı .
1 

b" l"kte eksiltme günü 
k t t · atları e ır 1 

zalarında yazılı muvak a e~ın • d 
. - aatları lazım ır. 

saatine kadar komısyona murac 
1 

k d 1rıtılmak-
. ndan parasız o ara &15 Bu işe ait şartnamel<'r komısyo 

tadır. k tuğu ı 50 adet şofaj 
220 adet şofaj sağ ve sol .t~r~~ sev t:~:koru muhammen be

irtibat başlığı 100 adet şofa~ ırtı a~ ~~ra l3 kuruştur. 
deli 2295 lira muvakkat temınatı 17 

200 
k Boraks 200 ki'· Re-

1110 Kg. muhtelif su verme tozu h g.en bedeili 1174 lira, 
çine, 50 kg. Tinol kaynak pastası mu amm 

muvakkat teminata 88 lira 5 ku~uştur. hammcn bedeli 1008 li. 
1440 Kg. muhtelif eb'atta çelık saç mu 

. 75 r 60 kuruştur. 
ra, muvakkat temınatı ıra 1 k · l!!ma demiri ve 4000 

l"f b' tta yuvar a ve " 
8700 Kg. muhte ı e a h rf b'atta ve takriben 10920 Kg 

Kilo U. demiri, 210 adet mu. ~e ~l9~ lira, muvakkat teminatı 239 
demir levhl\ muhammen bedclı 
lira 40 kuruştur. • • • 

D. 1 t•• 'u·· mazotla işler bir tane 
ıze mo or. 

k t t Belediyesi ilanına. alınacaktır. Ba : s · 

Erzak, Zahire, ft ve Sebze: 

kamyon şasesı 

B 

A . ı·-· Satınalma Komisyonundan : Ankara Levazım mır ıgı . "h . · · 
. birlik ve müesseseleaı ı tıyacı ıçm 

Ankara garn~zon - evirilen ı 6 ton taze bam· 
açık eksiltmede ıken pazarJ:galçl" k d ğından 12 9.937 
yaya ilk pazarlık gününde ıste { ıdçıb.ml a ıktir . 

k d 1 g-1 devam e e ı ece · 
tarihine a ar pazar 1 

• 1 uvakkattemioah 144 
Bamyanın tutarı 1920 lıra o up m .. .. b"l" 

. . h h"" komisyonda gorule ı ır. lıradır Şartnamesı er un "h • 
. . b" I"k ye müessesderi hayvanatının ı ta-

• A kara ıarnızon ır ı - • t 15d 
• • n . 22 9 37 çarşamba gunu saa e 

yacı için 203700 kılo samaoın5 · · t tarı 3666 lira 60 kuruş 
k k ·ı · lacaklır amanın u 

açı e il tmesı zapı. • ı· adır. Şartnamesi her gün komis · 
olup muvakkat temınatı 275 ır 

youda parasız görülür. . k 1 ıo ton ka-
• k l "htiyacı için eksıltmeye onu an 

• • Harb o ~ u_ ı. ki" kmadığ'ından bir ay z.arfında pazar-
vuna eksltme gunu ıste 1 çı 

lıkla satın alınncaktır. - t 10 da levazım amirliği satın 
İlk pazarlığı 12.9.937 sblı günu saa 
1 k . da yapılacaktır. 

a ma omısyonun . l muvakkat teminatı 45 liradır. 
Kavunun tutarı 600 lıra 0 up 
• Harb okulu hayvanatı nın ihti~acı i~in 255 ton saman 2J. 

9 • • - - t 15 de açık eksıltmesı yapılacaktır. 
. 37 salı gunu saa . t 344 r 25 

4590 lira olup muvakkat temına ı ıra 
Samanın tutarı .... 1 -k ş t esi her gün komisyonda parası:ı goru ur. uruştur. ar nam 
~ 

DE LE R 
İstanbul Gümrüğü Baş Müdürlüğünden : 

2 Sayılı Satış anbarında bulunan S H ~. J ~arkalı numarası& 
21 sandıkta 1531 kilo kanuni saf ağırlıkta crıtılmış sade yağ 7-9-937 

- - aat 14 de 535 lira 85 kuruş değer üzerinden aktarma ve 
gunu s ·ı s· k . d 
1653 lira 48 kuruş üzerinden de yurda itha\ sureta e ır ecı .e 
Reşadiye caddesindeki gümrük satış salonunda sntılacaktır: isteklı· 
lerden yüzde 7,5 teminat akçesile Maliye unvan tezkeresı aranır. 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
l Eksiltmeye konulan iş: Devlet Mahallesinde Emniyet abi · 

deıi ile Gümrük ve inhisarlar vekaleti arasındaki sahaye yapı· 
lacak olan Adliye vekaleti binası inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 450,000 liradır. • . 
2- Eksiltme 24-9-937 cuma günü saat 16 da Nafıa Vekaletı 

Yapı işleri Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu Odasında kapalı 
Zarf usulile yapılacaktır. 

3- Eksiltme şartnamesi ve 
50 kuruş bedel mukabilinde yapı 
na bilir. 

buna müteferri evrak 22 lira 
itleri Umum Müdürlüğünden alı-

4- Ekıiltmeye girebilmek için isteklilerin 21750 lira muvakkat 
teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış Yapı Müteabhıt
ligi Vesikası ibraz etmesi ve yaptığı en büyük işin 200,000 liradan 
afatı olmaması lizımdır. 

. 5-iıteklilerin teklif mektuplarının ikinci maddede yazılı ı~a.ttan 
bır •aat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabılınde 
Yernıeleri muktazidir. Poıtada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3153) (5819) 914 1 -4 

--------------------------------------. İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
1 - Cibali Fabrikasının mamul tütün ambarları du

varlarına şartnamesi mucibince pazarlıkla ahşap lambri 
Yaptırılacaktır. 

.. il Pazarlık, 13-IX-937 tarihine rastlayan pazartesi gun·· 
. u aat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sındeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
80 UI - Keşif bedeli 1072,50 lira, muvakkat teminat 

·44 liradır. 
Şu~V Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçe11 

~den ahnabHir. 
Yii d - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
Yo 

2 
e 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis· 

na gelmeleri ilan olunur. (5644) 886 3 - 4 

lrntiya~ -L·b· -
D, •cuıı ı ve yaza itlen 
~ktörü: ••mail Girit 

Baııldıiı yer: ARTUN Baıımevı 
Galata Billur ıola* No. 10 

MÜNAKASA GAZETESi 

Yollar şubesi ıçin lüzumu olan dizel motörlü mazotla 
işler bir tane kamyon şasısi açık eksiltmeye konulmuş 
isede belli ihale gününde giren bulunmadığından pazarlığa 
çevrilmiştir. Buna 3800 lira bedel tahmin edilmiştir. Şart
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
N. lı kanununda yazılı vesika ve 285 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubiJe beraber 13·9·937 pazartesi günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) (5893) 926 

1 Devlet DemiryoUarı işletme Umum Müdürlüğünden 

lık eksiltmesi feshedilerek yeni eksiltme günü bilahare bildi
rileceği iliin olunan ve beher tonunun muhammen bedeli 52,50 
lira olan takriben 450 ton Lokomotif, otomotris ve ocak ateş 
tuğlaları 18-10·937 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binaıında satın alınacaktır. 

Bu işe ııirmek isti yenlerin 1771 ,88 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği veıikaları ve Nafıa Müteahhitlik veıikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmnktadır. 

. (5697) 897 4 4 
* • * 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 4 gu· 
rup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 20-9 937 
pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
satınalma kom "syonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hi
zalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl
maktadır. 

1 2000 Kğ. sıkıştırılmış karton muhammen bedeli 1200 lira 
muvakkat teminah 90 liradır. 

2- 440 adet tahta el arabası muhammen bedeli 1650 lira mu· 
vakkat teminatı 123 lira 75 kuruştur. . 

3 - 500 Kg. yataklı vagonlar tampon gresaörü için pamuk 
fitil muhammen bedeli 1600 lira muvakkat teminatı 120 liradır. 

4- 15 adet hava boya püskürme tabancası muhammen bedeli 
510 lira muvakkat teminatı 38 lira 25 kuruştur. 

(5788) 
• * • 

9IO 2 4 

İdarece vagon, makine ve sairenin naklinde kullanılan duba
ların tamiri için inşa edilecek kızağın imaline muktaz.i aşağıda 

cinsi ve miktarı yazılı 5 kalem muhtelif ebatta kereste 10-9-937 
cuma günü saat lO da Haydarpaşada gar bin&11 dahilindeki anlın· 
alma komisyonu tarafından pazarlıkla satınalınacaktır. 

Muhammen bedeli 3218 lira 94 kuruş olup bu pazarlığa girmek 
isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 241 lira 42 kuruş mu
vakkat teminatlnrı ile birlikte pazarlık günü saatine kadar komis
yona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl-
maktadır. (5871) 921 2-3 

Adet boy en kalınlık M3 
m. s.m s. m 

10 Gürğen azmanı 16-17 x 24-26 x 24·26 11,492 
50 Gurğen izgaralık 4 x 15-20 x 15-20 8,000 
50 n 5 6 X IS x 25-30 13,500 n 

60 Gürğen veya meşe 6-12 x 20 . x ı0-30 43,200 
izgara döşemeliği 

10 Küpeştelik meşe eğriıi 3.4 x 22-25 x 28·30 3,000 

180 Yekun 79 192 .. 
• * 

Muhammen bedeli 22000 lira olan muhtelif cins lastik malze
mesi 21. 10.937 Perşembe günü :saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binaaında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin lföO liralık muvakkat teminnt ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası 
ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraıız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde, 
Haydarpaşada THellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

$ • • 
(5881) 922 2-4 

Muhammen bedeli 16,000 lira olan 200 ton Hematit döküm 
piki 20.9.937 Pazarteıi günü 1Bat 15.30 da kapalı zarf usulü He 
Ankarada idare binasında satın alınacakhr. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1200 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası 
~e tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka~a~a Mal~eme Dairesinde, 
Haydarpatada Tesellüm ve Sevk Şeflığınde dagıtılmaktadır. 

(5883) 923 2-4 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1-0kulumuz Fizik Laboratuvarı için luzumu olan 4998 lira 

tahmin bedelli 223 kalem fizik aletleri şartnameıine göre ihalesi 
yapılmak üzere 10-9 937 tarihine rastlayan Cuma günü ı;aat 14 de 
Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebinde toplanacak olan 
komiıyonumuıda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2-iık teminat 374 lira 85 kuruştur. Mektebimizden Rlınacak 
irsaliye ile Yüksek Mühendis mektebi muhasebesine yahrılır: İs
teklilerin şartnameyi görmek üzere her gün mektebimize ve bel· 
li gün ve saatta ilk teminatlarını yatırmıt olarak ve fabrika mü· 
mesıili olduklarını '9ildirir vesikalarla ve bu gibi işleri yaptıkla· 
rına dair ticaret odası beljeıi ile birlikte komisyonumuza baş 
vurmaları. (5512) 867 4 4 

Saylıı 3 

- - - UHTİRA - - -
Salı 7-9-937 

Kırmızı mercimek (Tekirdağ Ask SAK) No 429 
2 g raj yapısı (MMV) No 437 . 
Yalova kaplıcalarındıı elektrik santralı tesisi (Akay işit.) No 437 
Sığır eti (Giresun Ask. SAK) No 437 
Kuru ot, saman ve k. fasulye (Artvin Ask. SAK) No 437 
Nafıa Vek harici donanma elektrik tesisatı (Naf. Vek.) No 438 
Dana, koyun ve keçi (Pendik Bakt. Enst ) No 438 
Saman (Pendik Bakt. Enst.) No 438 
Fotin, kışlık elbise ve kaput (lst. Lim. Sah Sıh. İd.) No 440 
Demir nakliye sandığı (Nafıa Vek.) No 440 
Kışlık ve yazlık elbise, kaput (İst. Um. Sah. Sıh. Mrk .) No 440 
Fabrika unu (Siirt Tüm.) No 440 

Yazlık elbise {kaptanlar için) lacivert iş şubesi, vidala fotin, fotin 
{sandalcılar ve deniz. eratı için (Gümr. Muhaf. G. K.) NO 441 

Kütahyada meydan tesviye işi (MMV) No 441 
Afyon Karahisarda belediye binası inşası (Afy. ar. Bel.) N· 442 
Tela, kıl tela (Tophane Lvz.) No 442 
Yulaf, arpa, tuz (Edirne Vil.) No 442 
Kavaklıdere otobüs bekleme yeri inşası - Sağlık Bakanlığı kar

şısında otobüs beldeme mahalli inşası (Ank. Bel.) No 443 
Balast: 66000 m3 • 1 ci. 2 ci, 3 cü nevi blok, moloz taşı ıD. D. 

yol. H. paşa) No 443 
Elaziz·Polu ve Eliiziz-Keban yollarında betonarme (Alişan) ve 

\Çip Çay) köprüleri inşaah (Eliz iz Naf. Müd.) No 446 
Maltepe· Kartal yolunun soğuk asfalt kaplama inşası(lst. Bel.) N 446 
Sadeyağı, sabun (Samsun Ask. SAK) No 446 
Saman (Çanak. Mıt. Mvk.) No 447 
• Sönmüş kömür (Tophane Lvz.) No 448 
Tereyağı, zeytinyağı , saman v.s. erzak ve sebze (Trabzon Lise 

Dir.) No 450 
Heybeliada ilk okulu tamiri (İst. Bel.) No 451 
Yulaf, arpa (Sıvaı; Tüm.) No 451 
Buğday, arpa, mısır, pirinç kırması (ist. Bel.) No 452 
Zeytin (Tophane Lvz.) No 452 
Elbise (İst. Bel.) No 455 
Aksaraydıı eski YusufpalJa mek. tamiri ve lst. 60 ıncı mek. tamiri 

(İ .. t. Bel. No 455 

Çarşamba 8·9-1937 
Firize makinesi (M. M. V.) No. 411 
Saman 1233 t. İst. Komut.) Mo. 435 
Tı.ıtuşturma odunu (Knyseri Kor SAK) No. 436 
GazyaAı, nohut, bulgur, kuru ıoğan, şeker (Artvin Ask. SAK) 437 
Yatak ve yastık kılıfı, kilim, ekmek torbası, yazlık ve kışlık el• 

bise, çamaşır, çorap, kaput (Harita Gen. Dir.) No. 440 
Kakut, galvanizli tel (Gün. Muhaf. Gen. Komut) No. 440 
Yulaf 649 t (Çanakkale Mst. Mvk.) No. 441 
Haşeret öldürücü mayi (D. D. Y.) No. 442 
Bulgur, makarna (Edirne Garp Hudut Tug.) No. 442 
Ambalaj sandığı (Gedikpaşa·İst. )andr. SAK) No. 443 
Kömür tahmil ve tahlisiyesi (O. D. Yol. Balıkesir) No. 446 
Bursada Eemirhane atölyesi intaatı (Buru Kült. Dir.) No. 446 
Sabun (Samsun Ask. SAK) No. 446 
Acıpayan kasabası plan tanzimi (Acıpazar Yeşil Yuva Şarby.) N. 447 
İki depo inşası (Afyon Kor·) No. 447 
• Kereste (Kırklareli Orman İd.) No. 448 
Sıra yaptırılması (Tekirdağ Vil.) No 449 
Koyun eti (Tekirdağ Vil.) No 449 

İzmir sahil Sıhhiye idaresi binasının tamiri (iz. sah. Sih. Dir.) No 449 
Elaziz ve Sivrici de göçmen evleri inşaatı (Eliiziz İsk. Müd.) No 45 l 
Keınerburgaz posta mrk. Eyub mrk arasında posta nakliyatı 

(Eyub P.T.T.) No 451 
Sade yağı (Lüleburgaz tüm) No 451 
• Cam kavanoz, teneke kutu (Tophane Lvz.) No 451 
Kuru ot (Sıvas tüm.) No 451 
Tophane fırını tamiri (Tophane Lvz.) No 452 
Perçin çivisi, pnlaska ve dilse:ı toka, çengel (Tophane Lvz.) No 453 
Sıvas Elektrik santral ve şefaj tesisatı (D.D.Y.) No 420 
İıt. Tevkifhanesinde yaptırılacak elektrik tesisatı (ist. Nafıa 

Müd.) No 454 
Yf'rli Kiremid (Uzunköprü iskan Mem.) No 45ı& 

Perşembe 9-9-1937 
Elektrik motörü İnhis. U. Müd.) No. 414 
Muhtelif cins eğeler (D. D. Y.) No. 414 
Torna tezgahı (M. M. V.) No. 412 
Pirinç (Tekirdağ Ask. SAK) No. 429 

Sömi kok, mete, gürgen odun, meşs kömürG, çıra (A•k. Vil.) N.43~ 
.. Pirinç, patates, kuru üzüm (Artvin Ask. SAK) No. 437 

Franc la, yufka (Ank. Lvz.) No. 437 
Yazlık elbi•e (Gümr. Muhaf. Gnnel. Komut.) No. 439 
Yulaf (Çana kale Mua. Mvk.) No. 441 
Balaat (Nafıa Vek.) No 443 
Benzin (H va Yol. Dev. İtletme idaresi) No 443 
Halkalı Ziraat mekt. makine hangarları İnşaatı (İşit. Zir. Mek.) 444 
Stadyomda toprak tribun tevzii işi (Ank. Val.) No 444 
Yatak kılıfhk bez, yatak çarşafı bez, yastık, battaniye kılıf bezi 

ve pijamalık be:ı (M.M. Y.) No 445 
Kumaş (Ank. Bölge San. okulu) No 445 
• Bir evin enkazı (lst: Bel.) No 445 
Benzin (Maliye Yek.) No 445 
Stadyom sahasının ıulanması için malzeme (Ank. Val.) No 445 
Poıta nakliyesi (Afyon P.T.T. Müd.) No 447 
Eşrefpaşa hastanesinin kaosman altının onarılması (İzmir Vil.) 449 
Ekmeklik un (Sivaı Tüm.) No 453 
Tıbbi Ecza ve malzeme (Ank. Yal.) 446 
Asansör okulunun ikmal inşaatı {İzmir Vil.) No 440 
Samsunda kefeli Sami çiftliğinde çalışma evi inıaatı (Samsun İnh. 

Başmüd.) No 450 
Kırklareli istasyon arası ve Kırklareli, Pınarhisar, Vize arası posta 

nakliyatı (Kırklareli P.T.T. MüJ.) No 450 
Mubtelif cins yar (O.O.Yol.) No 450 .. 
Haftada iki sefer posta nakliyatı (Sinop P.T.T. Mud.) No 451 
Talebe elsesi (Darlı şafaka Dir.} No 453 
Sade yağı (T~phane Lvz.) No 454 

Yulaf (Çanakkale Jan. SAK) No 455 
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GAZETESİ 

· Journal Quotid·ien des Adjudicationı 

T ableau Synoptique des Adjudications 
Ohjet de l'adjudication 

Mode Prix 
d'adjudicat. catimatif 

Caution. 
Proviıoire 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation- Trav. Publics·Materiel de Construction-Cartogrl\phie 

Lieu d'adiudication et du 
Cahier des Charıe• 

Constr. d'un stadiu m, tribune en beton arme et Pli cach 94590 24 2250 - Municipalite Kutahia 

Jours 

ajustement de la terre (cah. eh. P. lSO). Miu.iıtere Travaux Pub. Dep. Cons· 23-9·37 
Constr. d'un refectoire et salon de sport au bati- n 110000 - 6750 - truction 

ment de l'ecole de science politique Ankara 
(cah. eh. P. 550). 

Constr. d'un hôhital de 80 lıts a Elaziz 
, 1 murs de surveillance au palais de monnaieıı 

Trav. d'asphaltage s routc Balikesir-Sindirge (aj.) 
Constr. de chauıısee a Kutahia : 2649 m. (aj.). 
Constr. et rPpar. au marche Mahmoudpacha a An-

kara {cah. eh. P. 280). 
Constr. en beton arme des ponts "Ambartchayi,, 

et "Pisyar,, s route Oiyarbekir-Silvan et Bitlis 
(cah. eh. P. 818). 

Constr. au konak gouvernemental d'Ouzounkeupru 
Rep. iı. la maison No 159 de la Rue Erzeroum 

n aux pavillons de l'armee ?olatli 
n du pont "Beylik" s route Polatlı Eskichehir 
,, au batiment du diııpensaire a Bala ( aj.). 

,, 
Publique 

Gre a gre 
Pli cach 

,, 

Publique 
Gre a· rre 
Publique 

" (re a gre 

110972 -
888 78 
3~00 -
2649 -

SS803 7S 

163SOO -

9808 14 
140 2S 
686 40 
1683 29 

1201 66 

6800 -
67 -

262 so 
1818 49 
4040 20 

942S -

736 -

51 48 

Dir. Trav. Publicı Elaziz 
Dir. Bienı Nationaux lst. 
Vilayet Balikeair 
Com. Ach. Intendance Eskiche!ıir 
M\niıtere Travaux Publics 

Dir. Trav. fublics Edirne 
Dir. Gen. Vakoufs Ankara 
Com. Acb. Militairc Polatli 
Vilayet Ankara 

.. 

15-9-37 
20·9-37 
9.9.37 
7-9 37 

27-9-37 

23·9 37 

20·9-37 
13-9-37 
7-9-37 

20-9-37 
Lundi et Jeııdi 

Produits Chimiques et Pharmaeıeutİ'fUH - lnstruments Sanita.ires-Fourniture pour. Hipitaux 

Resine : 200 kg.· Borax : 200 kg-. ete. Publique 1174 - 88 05 I Exploit. Ch. de Fer Etat H.pacha 2'i-9-37 

Hab tllement - Chaussures - Tissus- Cuirs. 
Etoffe pour capotc : 5000 m. (cah. eh. P. 125). 
Chausscttes de coton : 7306 paires· ld. de laine 

7306 paires 

Pli cach le m. 6 -
Publique 4489 53 

Ameublement pour Hahitation et Bureaux-Tapiasvie ete. 

Stores pour le magas·n du 2 me Vakoufs Han 
Podcs pour les ccoles primaires : 80 p. (ai.). 

Gre a gre 842 43 

Combustible - Carburant-Huiles 

Coke de fonderie : 184 t. Pli cach 901Ci -

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpression du resultats du rescensemrnt (31 for- Pli cach 
mate). 

Fichcs (pour machine de statistique): 1000000 p. (ai) Gre a ire 
Livres : 1069 p. 

108S 

2350 
4407 S6 

Electricite-Gaz-Chırnffage Central (lnstallation et Materiel) 

Fıl de cuivre de 12-56 m m et iıolateurs : 200 p. Publique 

Divers 
Piecea de rechanges pour moteur marque Aıle· 

mande 
Leaııive de lin~e 

Pliitres 

Broıscs pour couleur ete. 
Diverses couleurs en poudre 
Vernis 
Savon noir et blanc 
Coulcur noir pou vant rcsister ~ontre l' acidc 
Fer en lame : 8700 k.- Fer U. 4000 k.- Tôles de 

fer: 210 p. 
Tôles d'acicr : 1440 k. 
Tuyaux de distribution : 220 p.- Raccord pour 

chauffaıe : 100 p. ete. 

P.roviıions 

Paille : 300 tonnes 
Com beaux : 16 t. 
Paille : 203,7 t. 

,, : 255 t. 
Melonı : 10 t. (ai.)· 
Farine : 90 tonneı 

,, : 170 ,, 
,, : 146 ,, 
" : 150 ,, 

Viandc de boeuf : 232 tonnes 
,, : 62 " 

Foin : 400 t. 

• : 500 ,, 

B) Adjuditations a la sureacilere 
Beurre 

Pli cach 

Pli cach 

,, 
" ,, 
,, 
,, 

Publique 

,, 
" 

Pli cach 
Gre a rre 
Publique 

,, 
Gre a gre 
Pli cacb 

,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 

" 

587 80 

1963S -

9S47 -
10110 -
11905 so 
461S -
1140 -
3192 -

1008 -
2295 -

5400 -
1920 -
3666 60 
4590 -
600 -

11027 -
20825 -
17885 -
18375 -
53360 -

1736 -
17800 -
22250 -

1653 48 

1875 -
337 -

78 

676 20 

82 

177 
330 sı 

7S -

333 75 
1472 ,3 

716 03 
758 2S 
892 92 
346 13 

16 50 
239 40 

75 60 
172 13 

40S -
144 -
275 -
344 -

4S -
827 -

1562 -
1342 -
1370 -
3918 -
1302 -
1668 75 
2085 94 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Anlı:. 23·9-37 
Com. Ach. Command. Gen. Surveillance 21-9-37 

Douanierc Ist. 

Dir. Gen. Valtoufs Ankara 
Vilayet Edirne 

13-9-37 
10-9-37 

Com. Ach. D. G. Fab. Militaire1 Ank. 21·9-37 

Com. Ach. Gen. Statistique Aak. 

,, 
Dir. Faculte H stoire Langue et 

Geographie 

Com. Aclı. Corpı Armee T chorlou 

~1-9-37 

28·9-37 
22·9 37 

9-9-37 

Com. Ach. Comm. G. Surv. Douan. Jat. 23-' 37 
Dir. Faculte Histoire Langue et 21-9-37 

Geographie Ankara 

{ 
A4ia. Gen. Ch Fer E.tat Ankara 
Bureau d'Expcdition Haydarpacha 

idem 

n 

,, 
.. 
n 

1 Expl. Cb. Fer Etat H.paeha 

,, 
,, 

Com. Ach. lntendance Ankara 

• ,, 

" 
n 

Com. Aeh . Militaire Bornova 
,, 
• ,, 

Com. Ach. Division Er.zindjan 
,, 
,, 
,, 

Oir. Vcntu Oouane1 lıtanbul 

21-9-37 

21·9-37 
21 9.37 
21-9·37 
21-9-37 
21-9-37 
23.9.37 

23-9-37 
23-9-37 

20-9-37 
12-9-37 
22-9-37 
21-9-37 
12-9-37 
20·9-37 
20-9-37 
20·9-37 
20·9-37 
20-9-37 
20-9-37 
21-9-37 
21-9-37 

7.9.37 

ıs -

15 30 
14 
ıs 

15 -
ıs 

16 

16 -
17 -
15 -
14 30 

ıo -

11 
11 

17 -
15 -

ıs 30 

14 30 

14 30 
15 -

16 -

15 
15 

15 45 

15 4S 
ıs 45 
15 45 
15 45 
16 45 
10-

10 -
10 -

lS -

ıs -
15 -
10 -
10 -
15 -
lS -
16 -
17 -
16 30 
15 -
15 30 

14 -

6 Septembre 

ADMINISTRA'tıur. 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Pollale N. 1261 

Adre11e T clegraphique : 
latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO OES AOJUDICATIONS 

Mercredi 8 - 9- 1937 

Machines friseeı (Min. Def. Nat. Ank.) No 411 
Paille (Com. ıst ) No 43S 
Bois (Corps Armee Kaisseri) No 436 
Petrole (Com. Ach. Milit. Artvin) No 437 
Draps de lit!I - couvertures pr. oreillers - Tapis • sacı pr. 

coııtumes d'cte et d'hiver • capotea • Jinges - bu - toile ı 
eaine (Dir. G. Cartoır. Ank.) No 440 

Capotes - fil 2'alvanise (Com. G. Surv. Douan. lst.) No 440 
Foin (Com. Ach. Milit. Tchanakkale) No 441 
Liquide pr. tuer fer insectes (Ch. c e fer ctat) No 442 
Bles concasseea - macaronie (Brigade Edirne) No 442 
Caisaaits pr. emballage (Gendr. Gueeikpacha) No 443 
Constr. atelier de fonderie iı Brousse (Dir. lnstr. Pub. Brouııse)N 
Savon (Com. Ach,. Mıl. Samıoun) No 446 
Preıcnt. du plan de la ville Adjipayan (Mun. Adjipayan) No 447 
Constr. de deux depôta (Com. Ach. Mil. Afion) No 447 
• Charpente (Dir. des Foreta Kırldarelı) No 448 
Bancı (Vıl. Teltirdagb) No 449 
Viande de beouf (Vil. Tekirdagh) No 449 
Repar. au bitiment de l'offıce sanitaire a lzmir (Oir. OH. Saıut 

mir) No 449 
Constr. maiıona pr. immi2res a Elaziz et a Sivridji (Dir. Etıbl 

Elaziz) No 451 
T ransporl de polte enhe Kemerbourgaz-Eyub (Chef du PTT Eyub) ~ 
Beurre lr.ıiıı (Div. Lulebourgaz) No 4Sl 
Foin (Div. Sivas) No 4S1 
Rep. au four de Tophane (lntend. Tophane) No 452 
lnstall. de chauffage eentrale electrique a l'atelier de Sivas 

fer Etat) No 420 
Boulons • boucleı pr. ceinture • croehcts pr. havre sacs ~lıı 

Tophue) No 453 
lnıtall. electr. a la prison d'lıtanbul (Dir. Trav. Pub. lııt.) N• 
Tuiles indigene (Dir. Etablis. lmmıg-reı Ouzounkeupru) No .f5' 

Jeudi 9·9 1937 

Moteurs elcctriqueı (Dir. Gen. Monopoles) S 41'4 
Divcrses sellea (Ch. de Fer Etat) ~\· 414 
Tours (Mın. Def. Nat.) .\: 412 
Riz (Com. Ach . Milit. Tekirdagh) ~\: 429 
Boiı et houille (Vil. Ankara) .\! 435 
Riz, pomm~ı de terre. raisins secı ete. (Com. Ach. Mılıt. 

.\: 437 
Youfka et franreole (lntend. Ank.) .\: 437 
Coıtumes d'ete (Surv. Douaniere lst ) .X 439 
Foin (Com. Ach. Milit. Tchanakkale) .\! 441 
Bala.tc ( Min. Trav. Publics) X• 443 
Benzine (Exploit. Lirncs Aerien. de l'Etat} .\~ 443 
Conatr. hangars a l'ecolc arricolc Halkali (Ee Arricole Jıt.) 
Ajustement de la terre au ıtadıum Ank. (Vil. Ank.) .Y• _.44 
Toile pour lit et pyjaınu (Min. Def. Nat.) .X• 445 
Etoffe pour coatume (Ec. des Arts Ankara) _,\; 445 
Benzine (Mın. deıı Finances) .\! 4'4S 
Materiel pour arroser le ıtadium (Vil. Ank.) X• t45 
Transport de poste (Dir. PTT. Afion) J\! 4•7 
Rep. a l'hôpital Echrefpacha (Vil. lzmir) ~\~ '449 
Medicamentı et articleı aanitaires (Vil. Ankara) .:\! 440 
Farine pour pain (Div. Sivu) .;\! 453 
Rep. a l'ecole d'lzmir (Vil. lr.mir) .Y: 4'40 
Constr. d'unc maiıon pour travail a la fcrme Kefeli Sa111i 
Samıoun) ~\! 450 

Transport de poste entre Pinarhi11ar-Vixe 
.M 450 

Dive seı huiles (Cb. de Fer Etat) ;Y! 450 
Tranıport de poıte deux fois par ıemaine (Dir. PTT. Si•~ 
Coıtu .nes pour eleveı (Liıue lnıtruct. Turque Nowro 

J\! 453 
Beurre fraie (lntend. Tophane) .Y· 454 

Foin (Gend. Tchanakkale) ~\! 455 

• Leı aateriaquea indiquent une ventejpar voie de ıurel~ 
N. B.- L .. Noa indiqueı en reıard deı articles ıoot 

iournal danı lequel l'aviı a paru. 

·-----------------/ Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
~ 

Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde 
Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü günii~ 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNA ~.· 
GAZETESİ" nde bulabilirsiniz. O, sizin en I .~ 
Rehberiniz dir. Menfaatımı icı.bı hemen ab0~1fı 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel·' 


