
ikinci Sene No. 458 

ABONE ŞARTLARI : 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI t50 
6 850 

12 .. 1500 
f.cne bi memleketler için 

12 ayl ııı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma· 
yan tediyat uıakbu) değildir. 

ÇARŞAMBA 

., . 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Müracaat yeri Gün Saat 

Cinsi 
Şekli Muhm. bed. Teminat 

---
. &) Münakasaıar 

~ Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Ke.dık- h ı ·ı oy al binasına yapılacak yıkanma yer en e 
C helaları (temd.) 
l(:ınlıu~iye~ caddesinde bioa inşaatı .(tem~.) 

Yserıde ınşa edilecek karabarut, dınamıt, kapaül 
tecrit depolarile bekçi kulubesi inşası (şart. 
60 ' ~·ı kr.) (temd.) 

ı. oryada yapılacak spor ve eğlence tesisatı 
.. t. tevkifhanesi tamirat ve inşaat işi (temd.) 
ı,,a k y ç. •da Komutan! k deposu tamirata " 
t~ılköy hava müfrezesi içio yapılacak paratöner te• 
•ısatı 

Xoııy.. "l . d . . t . . 1\ noemınare,, n:ıe resesının amırı 

8 ~nyada "Büyilkkaratay,, ,, " 
l ıkeairde yapılacak dotum evi inşası 

aç. eks. 

• 
paz. 

aç. eks. 
aç. eks. 
paz. 

" 

kapalı z . 

" 
" 

908 72 

9148 73 
11937 06 

1224 75 
5017 45 

110 20 
217 -

6923 -
8503 90 

14500 -

63 15 

895 35 

91 86 
378 -

9 -
32 60 

519 -
638 -

1087 50 

latanbul Belediyesi 

Sıvas Evkaf Müd. 
lahie. U. Mlid. 

letanbul Belediyesi 
lıt . Nafıa Müd. 

n Komut. SAK 
Tophane Lvz. " 

Konya ili Kült. Oir. 

" Balıkeıir Vilayeti 

13-9-37 

10-9-37 
23-9-37 

23-9·37 
14-9-37 
24-9 37 
15-9-37 

?3-9-37 
23-9-37 
23-9-37 

14 --

15 -
ıs -

14 -
ıs -
15 30 
14 30 

15 
15 -
15 -

~~rik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemeai) 

~•ki~ehir Memleket hut. kalorifer tesinh (temd.) 
tınır konsol (elektrik tesisatı içın ) : 50 ad . 

~at- Boşaltma • Yükletme v. s. 

l<uru ot nakliyat. 

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

İskar · f b l pın: 100 çift • işçi iıkarpini: 200 çift · ut o 
ayakkabısı: 25 çift 

Hak: 1 •starlık bez: 430000 m. (şart. 6,45 L.) 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, a. 
Sö ·k ını ok kömürü: 200 t.•çeltik kömilrü: 50 t. (temd) 

,, 300-"'00 t. 
Meşe odunu ile kok köraü• ü 

Kalın makine yağı: 2000 litre - iııce makine ya~ı: 
2000 litre-ıres yağı: 1000 litre-vakum ya~ı 3000 lit. 

l<o~< kömürü: 300 t . 
>.4anral kömürü (Sinekli veya Çerkezköy malı): 20,4 t. 

~ferrik 
~uhar lokomotifin alınmasL 1arfı aa.ıar edildi 
() ekovil ray ve vagonları 
il t~ınatik marangoJ: makinesi: 1 ae . 
ç' ediye nakil ve vasıtaları için muhtelif cins malzeme 

s~tna~ır kurutma makinesi: 3 ad. 

V Perıinıan: 600 t . 
ıır111• ~on toz boy:a: 1000 kr . 

Erı k ~t, Sebze v. ı. 
s,d 
1<. cya~ı: 11.4 t. (temd.) 
Yut?nir: 400 k . - yumurta: 41000 ıtd. (temd.) 
~,/. 80 t . 
lJ a'Ur: 50 t 
"'il: 298 t . 
f\.U . 

S 
ru ot: 745 

ııı.ır . t. 
~ etı• 11 

Sohn· 
1
· O t. (temd.) 

. 25 t . 

b) ~tizayedeler 
t,~\ u 
~chir t~ltaPan köprüsünün hurda ak1amlan 

l\ulao?ıc"troıu 01terd kıımile sahne perdesino ko· 
Giib reklam i •i 

re: 10 t. " 

kapalı z. 17110 75 

paz. 

acr. eks. 

aç. eks. 

kapalı z. m. O 30 

aç. cka. 
kapalı z. 

pu. 

kapah z. 
aç. eks. 

kapalı z. 
aç . ekı. 
kapalı z. 

" 
n 

aç. eks . 

paz. 

·~· ekı . 
n 
,, 

kapalı z. 
paz. 

n 

" 

7015 

t. 18 60 
816 -

7250 -
1800 -

14300 -

123. 0 -
4000 -

9120 -
MO -

3200 -
4500 -

37399 
52150 -
16500 -

6250 -

kapalı r;. 42260 
aç. elu . 

ac;. art. 25 

1233 31 
.f 1 -

105 -

50 81 

7700 -

526 13 

418 50 
61 20 

- -
544 -
135 -

1072 53 
S18 25 
922 50 
300 -

684 -
48 -

240 -
337 50 

2805 -
3912 -
1237 -

468 75 

3165 -

1 88 

Eskişehir Nafıa M üd. 
Harb Akad. Komut. 

Sıvas Baytar Dir. 

l.tanbul Belediyesi 

20-9-37 
13-9-37 

21-9-37 

23-9-37 

Milli Müdafaa Vekileti SAK 27-9-37 

Slvas F.r•ek Lis. Müd. 
Çocuk Eair. Kur. G. Mrk. 
THK Gen. Mrk. Ank. 
lnhis. U. Müd. 

lıt. V akf. Dir. 
Mü eler Art. ve Elu. K. 

Ask . P'abr. U . Müd. 
lnhiı. U. Müd. 
lıtanbu~ Bele~iyeai 

" Tophane Ln. SAK 
D. D. yolları Ankara 

" 
H. paşa 

.. 
Sıvu Tüm. SAK 
Sıva• Erk. Lis. Müd. 

n Baytar. Müd . 

" 
Tüm. SAK 

Mersin As~. SAK 
Vixe " n 

Sıvas Tüm. SAK 
Tophane Lvz . SAK 

l.taabul Belediyeıi 

" 
Selimiye Ask. SAK 

10-9-37 
20-9-37 
15·9·37 
24-9 37 

23.-9-37 
23-9-37 

26·10-37 
23-9-37 
22-9-37 

15-10-37 
24.9.37 
21.9.37 

9.9.37 
10-9-37 
?0-9-37 
20·9-37 
22-9-37 
14-9-37 
14·9-37 
10-9-37 

24-9-37 
23.9.37 

15 
11 

1-4 -

14 

15 

1.f -
10 

14 

ıs -
14 30 

14 
14 
15 -
15 30 
15 30 
ıo -

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

15 -
14 -

15 -

~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ilanı 

ar, Emirler, Tebliğler: 
EKMEK FlATl 

E:vıo.ı~~tanb~l Belediyesinden: 
tknıck 

0
un 8 cı çarşamba gününden itibaren birinci nevi 

ceıa_ on ~ buçuk kuruş ikinci nevi ekmek on kuruş fran· 

~~k~u~ru~ş~t~ur~·~~~~~~~~~~~ 
~NIÜNAKAS LAR 
lrı•aat~ T . 
~ amırat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

't 3.9,9
37 

İıtanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
lqll cuma al .. t 15 d '•i taka .. • nu saa e açık eksiltme 

rrur eden 5037,45 lira kotif bedelli 
ıuretile 

İıtanbul 

Tevkifhanesi tamirat ve inşaat işinin muayyen olan gün 
ve saatte talip çıkmamış olduğundan 2490 ıayılı kanu
nun 43 üncü maddesi mucibince ihalesi 14.9.937 sah gü
nü saat 15 te Nafıa müdürlüğünde tekrar yapılacaktır. 

Bu işe ait keıif ve şartnameleri tlairesinde görüle-

cektir. 
Muvakka\ teminat 378 liradır. 
İsteklilerin en az bir kalemde 5 bin liralık bu işe ben· 

zer iş yaptığına dair göstereceği vesika üzerine Nafıa 
müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve ticaret oda
sı vesikalarile 14.9.937 günü aaat 15 te gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif ltedeli 908 lira 72 kuruş olan Kadıköy bal bi

nasına yapılacak yıkanma yerlerile helaları açık eksilt-

8 Eyliil 1937 

İDAREHANE : 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İ rlarehanemizd e görüşülur 

Telgr.: ist. MÜNAKASA 
T el~fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

meyew konulmuş ise de belli ihale gününde giren buluo
madıgından eksiltme 13.9.937 pazartesi gününe uzatıl· 
m.~ş~~r· ~~şif evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde 
goru.lebılır. İstekliler 2490 No.h kanunda yazılı vesika ve 
68 hra 15 kuru~luk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber yukarıda yaııh ilinde aaat 14 de Daimi encU· 
mende bulunmalıdırlar. 

. Konya ili Kültür Direktörlüğünden: 
.E.k~ıltmeye konulan it: Konyada Büyükkaratey medreaesi ta

mırıdır. 

Ketif bedeli 8503 lira 90 kuruştur. 
Ekıiltme kapalı zarf usuliledir. 

,_ Edkıiltme müddeti 4.9.37 tarihinden itibuen 23.9.37 tarihine 
11;a ar yirmi gündür. 

Muvakkat teminatı 638 liradır. 

İhale 24.9.37 tarihine raslıyan cuma ııünü ıaat l5te K H-. 
k- d · · d onya u 

u.met aıreaın e Kültür Direktörlütü makamında yapılacaktır 

llteklilerin, teklif mektuplarını ve 2490 numarah kanun mucl
~i~ce Ticaret Odası vesika.mt . ve Nafıa Vekaletinden 1937 yıh 
ıçtn a~ınmıt ehliyet fenniye veıikasını ve bu gibi işleri yaphğı· 

na daır muteber belgeıile birlik 638 Hrahk muvakkat teminat 
veya mektubunu altıncı maddede yazılı giin de ihale 1aatinden 
en az bir uat evvel Kültür Direktörlütüne makbuz mukabilinde 
verilmi.t olmalar~ şartır. Poıta ile gönderilecek mektupların ni• 
hayet ıhale aaatıne kadar Kültür Direktörlilj"line gelmit olmuı 

ve dıt zarfın mühür mumile iyice kapanmış bulunması lizLmdır. 
Postada vlki olacak teahhür kabul edilmez. 

Keıif evrakı ve fenni ve ek,.iltme ıartoamelerl ve mukavele• 
0.~me. her gün Konya Eıki Eserler Müı:eai Direktörlütünde oö· 
rulebılir. • 

r:ı•ricde b~Juoanlara sarih adreslerile posta ücretini J'Önderdik
Jerınde kendılerine yollanır. 

• • .Ekailtmiye konulan iş : Konya İnceminare medreıeıinin ta-
miridir. 

Ketif bedeli 6923 liradLr. 
Eksiltme kapah zarf uaaJiledir. 
Ekılltme müddeti 4-9-937 tarihinden itibaren 23-9-937 tarihine 

kadar 20 gündür. 
Muvakkat teminat ~19 liradır 
İhale 24·9-937 taı-ihine r atlıy~n cuma günü saat on bette Kon

ya Hükumet d .. iresinde Kültllr Direktlirliltü makamında yapıla
caktır. 

. lstek~ilerin teklif mektublarını ve 2490 numaralı kanun muci
~ı~ce Tıcaret Odaaı vesikaaını ve Nafıa Vekaletinden 937 yıh 
ıça~ alınmıt ehliyeti fenniye veBikasını ve bu gibi işleri yaptıtına 
daır muteber belgeıile birlikte 519 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubunu altıncı maddede yazılı günde ihale aaa· 
tinden en az bir saat evvel Kültür Direktör:üğüne mu
buz mukabilinde vermiş olmaları şarttır. Posta ile 1rönderilecek 
mekt~bların nihayet ihale aaatine kadar Kültür Direktörlütüne 
gelmış olmaaı ve dış zarhn mühür mumile iyice kapanmıt bulun· 
masa lizımdar . Postada viki olacak teahhür kabul olunmaz. 

Keşif evrakı ve fenni ve eksiltme şartnameleri ve mukavele
na~~ bergü.n Konya Eski Eserler Müzesi Direktörlüğünde görü
lebılır. Hanede bulunanlara sarib adreslerile poıta ücretlerini 
gönderdiklerinde kendilerine yollanır. 

Bahkeıir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Bahke1irde müceddeten yapılacak doğum c:vi inşaatı proJ'""· 

. "b" h nın .. 
ıı m~cı ınce ve ~a idi fiat cetvellerine göre 14500 lirahk kı•mı· 
nın ınfHl 23 ey.lul 37 tarihine rashyan perşembe günü 1aat J5de 
k.apa~ı zarf usulıle ibaleıi yapılmak üzere 15 gün müddetle ok· 
sıltmıye konulmuıtur. 

Bu ite aid evrak şunlardtr! 
Huıuıi şartname 

Ketif cetveli 
Menba cetveli 
Vabidi fiat cetveli 
Projeler 
Ekıiltme ıartnameai 

Mukavele proje1i 
Muvakkat teminat keşif bedelinin yüzde yedi buçutu olan '-in 

ıeksen yedi ltra elli kuru,tur. 
ihale Balıkesirde Vilayet makamında teşekkül edecek Encümen 

daimi huzuruuda yapılı,caktır. 
İsteklilerin 937 yılı için Nafıa Vekaletinden alınmış mClteabbid

lik veaikaıını ve bu işe girmeQ'e aalihiyet veren reımi n1aiki 
i.,.az etmeleri tarttır. 

• • * 
Kayseride inşa edilecek Karabarut dinamit kapıül tecrid de-

polarile Bekçi külubeıi inşası. Bak : İnhisarlar U. M. ilinlanna. 
• * • 

Floryada yapılacak spor ve eğlence teıiaatı. Bak : lat. Beledi-

yesi ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat veMalzeme 
Harb Akademisi Komutanbğından : 

Harb Akademisi harici elektrik tesisatında kullanılmak üzere 
plinda gösterilen etkal ve eb'ad ve evsafı dahilinde em aded 
demir konıol pazarlıkla ahnacakbr. 



:Sayfa 2 ...,,.. ........ 

İstekli olanların 41 lira pey nkçesile birlikte 13 eylfıl 937 pazar
tesi saat 11 de Yıldızda Harb Akademisinde Satınnlınıı Komisyo
nuna müracaatları. 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 

MÜNAKASA GAZETESi 

pazartesi günü saat 15.30· da lstanbulda Tophanede Levazım a
mirliği satınalma komisyonunda kapalı zarfla e siltmesi y. pıla
caktır. Tahmin bedeli İstanbul için 2250 lira Bursa için 2t 10 li
radır. İlk teminatı 518 lira 25 kuruştur. Şnrtnamesi komi!lyonda 
görülebilir. 

• • • 26.8.37 tarihinde ihalesi mukarrer olal' 17110,75 lira keşif be
delli Eskişehir memleket hıstanesin J • k brif r tesisatıkapalı zarf 
usul ile eksiltmesi istekli çılcmadığından doln} ı 2490 numnrah ka· 
nunun 40 ıncı madde!:ine tevfikan 20.9. l7 tarihine musadif pazar- ı 

tesı günü saat 15 e kadar temdid edılmıştir. 

1 adet otomatik marangoz makinesi alınacaktır. Bak: İst. Be-
led. ilanlarına. 

"' • • 
l adet çift devirli otomatik tabı makinesi alınacaktır. 

İnh. U. Müd. Hanlarına. 
1 

Bak: 

Eksiltme Vilayet binasında toplanan encümende icra edilecek· 

tir. 
Muvakkat teminat 1233.31 liradır. • 
Bu işe aid proje, keşif, tali .ıat, fenni şartname, eksiltme ş:.ırt

namesi ve muk vele projeleri her zaman nafıa drıiresinde görü
lebilir. 

İsteklilerin nnfuı vekaletinden alınmış vesikasile en nz 15000 
liralık benzeri işleri yaptığına dair bonservisi ve ticaret odası 

referansını teklıf ı.1cktublnrına eklemeleri lazımdır 
Mektublnrın yevmi m('zkfırda saat 1-1 de encüm n riyasetine 

tevdi edilmesi \ cyn inde i taahlıudlu olarak posta ile gönderilmiş 
bulunmnsı şarttır. Postada vaki olacak teahhür, nazarı itibara a
lınmaz. 

Matu ukat Htnzin-M, kine \, ı J rr ·• ~ 

r. H K. Genel l\llcrk zinden: 
Türk hava kurumu genel mer' ezi için kuru meşe o· 

dunu ile kok kömürü alınac'lğınd ın taliblerın cylu un on 
beşinci çarşamba gürıii m rkcz bina ı mübay t kornis· 
yomına müracaatları. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: 
Kurumumuz ve müesseselerinin ıhtiyacı içın alınacak 

.300 ita 400 ton sö ni ko c kapalı zarf ile ekı;iltmeye ko
nulmuştur. İhale 20.9.937 pazartec;i günü saat 1 O d ı Ço
cuk esirgeme kurumu genE>l merkezinde y pı acakhr. 
Şartnamesini görmek isteyelılcrin genel merkez hesap iş· 
leri direktörlüğüne mür ıcau. eylemeleri. 

Müteferrik 
Jandnrm:ı Genel komutanlığı Ankara Satınalmn ko nisyondap 

Bir tanesine 350 kuruş kıymet b çılen vasıf ve örn •kine uyğun 
2()00 kilim kapalı zarf usulile 21·9.37 p rşc'tlbe gh ı şut l 5de 
satın alınacaktır. Şartnamesi parasız ol rak komis n-lan alına 

bilecek olrın bu ek'lıitmeye girme< ısteyc:nlerin nrt m le yazılı 

belge ve 52j liralık lk te ninat ma~bl zu vey b ı1< nek ubunu 
muhtevi ıe1<lıf z rf rı ı b IJUn t d ı zd m evve ımi ona 
•. ernıış oımalnrı. 

Yuksek Deniz Ticar ti Mektebi \iüdürlüğünd n : 
Cinsi 1i\darı Beh rinın fi tı Ttıtarı '\fov kkat 

Beş çifte Kik 
Yedi çifte Kik 

Aded 
2 
2 

Lira 
52;> 
725 

1050 ) 
1450 ) 

2500 

teminatı 

Lira Kr. 
ln7 .ıO 

Mektebimize lüzumu olan dört adet Kikin keşif ve şartname

sine tevfikan imalıye ve nıübayaaları 2!.9.917 gunü ıe rashy:ın 
çarşamba günü saat on dörPc açık elcsiltme usulil ihal~leri ya
pılacaktır. 

Taliblcrhı evsaf şartnamesi ve k ·şfi görme!< üzere Mekteb 
Muhaseb~sine v 2493 sayılı kanu un 2 v<• .~ lİnc- ıı dd l ·rind -
ki şartları haiz olın ları lazım gelen el<silt niy • iştırak ed cekle
rinde yukarıda yazılı muvakkat teminatlarmı fc;tandul Yuksek 
Mekteble Muhasebeciliği veznesine yatırdıklarını göslerr mnk
buzlarile \'eya Banka melttublarile mektt-bde müteş"kkıl Komis· 
yonu mahsusuna belli gün \ e tıaatte müracaatleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Mlidürlüğü Satınalma Komisyonundan : 
27-9-937 pazartesi günü s.ıal 13 de kap lı z rf a ihrıle ed leceği 

Ankar Ulus ve 1 tanbulda Cumhuriyet g- t>telerinde 5, 7, 9, 11 
"'e lzmırde Anadolu g zetesinJ 5, 7, 10, 12 ağustos 937 gunle· 
rinde ilan ed len bır adet buhnr lokomot;fın · n ş rtnamesınde de· 
ğ şıklık yapılın ı a lüzum göruldugünden mezkur günlerde çıkan 
ilanlar hukumsuzdur. 

Milli ı\'iüdtı.f a \ ekaleti Satınalma Komİ'>}Onundan: 
9i.100 metre lcan.!t şer dı açık ksıltıne}•e l ı>n nuş ur. 
Tahmiıı edılen bede ı 298-l lıra olup ıl c teminat parası 221 

liradır. 

İhale i '.... I birinci teşrin 937 pcr,.embe günü saat 10 dadır 

Devlet e niryolları ve Limanları işletme U nuın İdar siuden: 
l\luhaınmen bedelı 12300 lira ol n 6JO ton Süpersı nan 24 'J.37 

cuma gunü saı\t l:i,JO da kapalı zarf usulü ile Ank rada id re 
binasında satın alına aktır. 

Bu işe gırmek istlyenlerin 922.50 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayın ettıği ve ıkaları ''e Nafıa ~üteahhıllik vesika
sı ve tcklıflerini ayni gün saat 14.30 a kadar komısyon reisliği· 

ne vermeleri lazımdır. 
Şarln.ımeler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 

Haydarpaş da Tesellüm ve Se k Şefliğindcıı dağıtılmaktadır. 

• • • Muhammen bedeli 4000 lira olan IOOO kg. vermiyon toz 
boya 21.9 37 salı günü saat 10 d Haydarpaşada Gnr binası da· 
hilindeki sahnnlma komisyonu lornrından açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek i tcyenlerin kanunun tayın cttiğı veuik ve 300 
liralık muvakk t teminatlnr le birlıkte eksiltme günü saatine ka· 
dar komisyona miirac.ııatlari lazımdır . 

Bu işe ait şartnam ler parasız olarak komisyondan dağıtıl-

maktadır. 

İstanbul Levazım Amirliği S tınalma Komi yonundan: 
İttanbulda Maltepe ask Tİ lısesi ıle Piy de atış okulu ve Bur 

sa askeri lıseleri ıçın üç ad t çama ır kurutma makinesi 15.10.37 

I Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Sıvas Tümen Sahnnlma Komisyonundan 

Sivastaki Birlikler için kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş ve 
ihale günü istekli çıkmadığından bir ay zarfında pazarlıkla ihale
sine karar verilmiş olan 1 IOO:>O kılo sığır eti 14 Eylül 937 salı 

günü saat l l de pazarlıkla ihale edılccektir. Bedeli 16500 lira 
ve ilk teminatı ı23i lira 50 kurustur. Şartnamesi her gün Sivasta 
Komisyonda görülebilir. 

Erzincan Tümen Sntınalma Komisyonundan : 
232000 kilo sığır eti kapalı zaafls eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen bedel 53360 liradır. İlk teminatı 3918 lirndır. Eksilt
me 20 Eylul 937 pazartesi günü saat 17 de Enincanda Tüın ka
rargahında Satınalma komisyonunda yapılacaktır. istekliler ihale 
günü tecim ve Endüstri Odasında kayıtlı bulunduklarına dair 
vesıka ibraz edeceklerdir. Şartnamesini görmek isteyenler bir ade
dıni 270 kuruştur. 

* "'* 62000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur 
Tahmin edılen bede.:I 17360 liradır. İlk teminatı 13)2 liradır. Ek
siltme 20-9·937 pazartesi günü saat 16,30 da Erzincanda Tümen 
karargahındaki Salınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Mersin Askeri Sahnal:ua Komisyonundan: 

1 - Mersindeki askerin 1 senelik ihtiyacı olan 298 
ton unu kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. Eksiltme 22 
eylül çarşamba günü sast 16 d.ı Mersinde kışl.ıda yapı-

1 lacaktır. Zarflar saat 15 e kadar alınacaktır. 
2 Muhammen bedel 37399 lira ve muvakkat teminat 

2805 liradır. 

İzmir Müstahkem Mevki Satınalma Komi yonundan: 

lzmir müstahkem mevki merkez kıtaatı hayvanatı için 
~952CO kilo saman kapalı zarfla eksil meve konulmuştur. 
ihalesi 20.9.37 pazartesi günü saat 17 de kışlada satınal
ma komisyonunda yapılacf\ktır. Şartnamesi hergün komis· 
yonda görülel> lir. Muham e 1 tutarı 5904 lira olup ilk 
teminatı 452 lira 80 kuı u~tur. 

Vize Askeri Satına ma Komisyonundan 
Pazarlıkla olan iş Pınar his r topçu ala)'ının 745 ton kuru otu 

ilı le i paı:. rlıkla Vızede yapılac;ıktır. 

Kuru otun muhammen bedeli 52150 lira ilk teminatı 3912 li
radır. İhalesi 14 eylfıl 937 s<ılı üuü saat 15de yapılacaktır. Şarl
n~mey! görmek isteyenler her gün Vıze satınalma Jkomisyonund 9 

gosterılmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara satın alma komisyonundan 
Kapalı zarftan paıarlığa tahvilen satın alınması icap eden ve 

bir kilosuna 27 kuruş bedel tahmin edile ı '>n beş binden yiruıi 
beş bine kiloya kadar sığır eti 22 Eylul 37 çarşamba günü saat 
IOda pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnnmesi komisyondan parasız . lınabilecck ve pazarlığına 

ı:irmek istiyenlerin 506 lira 25 kuruşluk ilk teminatları ile birlik
le oelli gün ve saatte komisyona baş vurmaları 

Konya Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 400.00U kilo yulafı kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi• Kon yada Levazım 
amirlikleri Satınalma Komis):onlarındadır. istekliler şartnameyi 
komis) onlarda okuyab~lirler işbu 400,000 kHo yulafın muhammen 
tiltarı 178u0 liradır. Şartnamesindeki yüzde 25 miktar fazlası da 
dahil oldugu halde ilk temi:ıatı 166 lira 75 kuruştur. Eksiltme 
21 Eylfıl 937 tarihine tesadüf eden salı günü saat 15 te komis
yonda Levazım amirliği Salınal:na Komisyonunda yapılacaktır. 
İstekliler 21 9-937 salı günü saat 14 de kada.r teklif mektuplarını 
Konyadn Levazım amirliği Satınıılnıa Komisyon bat'rnnlığına 
verecek veyahut göndereceklerdır. 

• * Kon) adaki kıtantıu ihtiyacı olan 500000 kilo yulnf kapalı 
zarf usuliyle el<ı;ı tmeye konulmuştur. Şartnamesi Koııyada Leva· 
zım i'tmirliği istanbul, An karada Levazım amiri iklerı Satınalma 
Komı yo.nlarındadır. İsteklıler şartnameyi komısyonlarda okuya
bılırler. işbu 500,000 kilo yulafın muhammen tutarı ~2250 liradır 
Şartnamesindeki yüzde 25 nıiktar fazlası da dahil olduğu halde 
ilk teminatı 20 j lira 9-l kuruştur. Eksiltme 21-9-937 tarihine te
saduf eden salı günü saat 15,30 da Konyada levazım amirliği 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. -
Cannkkale Müst. Mevki Sntınalma komisyonundan 

ÇanaI<kale Müstahkem Mevki Birlikleri için kapalı zarf
la 65000 kilo sığır eti satın alınacaktır. Sığır etinin be· 
her kilosu 30 kuruştan 19500 lira biçilmiştir. İhalesi 24· 
9-37 cuma günü saat 16 da Çanakkale Müstahkem mev
ki satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

İstekli. İhaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 1463 li· 
rayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesaikle bir saat evvel komisyona müracaat etmeleri. 

Midyat Askeri Satınalma Komısyonundan: 
Miiyat garnizonunun ihtiyacı olan 250 t. fabrika unu kapalı zar-

fla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 27 eylül 37 pazartesi günü 
saat 14 de yapılacaktır. Unun muvakkat teminatı 2250 lir~dır. 

İsteklılerin kanunda yazılı vesikalarla yazılı gün \e s&atlan bir 
saat "!Veline kadnr teklif mektublarını mezkur komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 
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Sarıkamış Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Sarıkamış garııizonu ihtiyacı için aşağıda cinsleri ve 

miktarlarile tahmin bedelleri ilk teminatları ve ihale ta
rihleri gün saatleri ve ihale şekilleri yazıla üç kalem er
zak kapalı eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltmeleri Sarıka
mışta askeri satmalma komisyonun binasında y3p1lacaktır. 
Eksiltmelerin evsaf ve şartlarını görmek isteyenler her 
gün ve ihaleye iştirak edeceklerin de belli edilen zaman 
ve saatte komisyona müracaat edeceklerdir. Şartnameleri 
parasız olarak komisyondan verilir. 

Cisni Mikdarı 

Kilo 
Un 650000 
Sığıreti 15000J 
Arpa 600000 

Tahmin bedeli 
lira kuruş 
84500 
25500 
150!)0 

• 

İlk teminatı 
lira kuruş 
5175 
191 1 50 
1125 

f hale tarihi ••ah 

17.9.937 9 
17.9.937 il 
17.9.937 15 

• • 
1 

14 kalem sebze alınacaktır. Bak : fst. Vakıflar Direk. ilanlarına. 
~~~~~~~~~=--~~ 

1 

b) AVEDELER 
• 

Şehir tiya•rosu operet kısmile sahne perdesine konulacak 
rc:klam işi Bıık: İst. Belediyeei ilanlarına. 

• • • 
Eski Unknpant köprüsünün hurda aksamının satılması. Bak : 

İst. Belediyesi ilanlarına. 

Keşif bedeli 1224 lira 75 kuruş olan Floryada yapı
lacak spor ve eğlence tesisatı açık eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö
rülebilir. fstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan 
başka belediye fen işi ri müdürlüğünden alacakları fen 
ehliyet vesihısile 91 lira 86 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 23- 9 937 perşembe günü saat 
14 de Daimi Encümt:nde bulunmalıdırlar. (8) (5987) 943 

* * * 
Fatih tamir atölyesine lüzumu olan bir tane otomatik 

maran~oz makinası açık eksiltmeye konulmuştur. Buna 
1800 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 249) No. h kanunda ya· 
zılı vesika ve 1 .35 liralık ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber 23·9 937 perşembe günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdtrlnr. (13) (5985) 9 il 

• • • 
Hepsine 42200 lira bedel tahmin olunan eski Unka-

pam köprüsünün hurda aksamının satılması kapalı zarfla 
arttırmaya konulmuştur. Ke~if evrakile şartnamesi Levazını 
Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 24.9.937 cuma günü 
saat 15 de Daimi (·.ncümende yapılacaktır. İsteklHer 2490 
No.lu kanunda yazılı vesika ve 3165 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber teklif mektublarını havi 
kapalı zarflarını yukarda yazılı f'Ünde saat 14 e kadaf 
Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verile• 
cek zarflar kabul olunmaz. (B) (5986) 942 

* • * 
Şehir tiyatroı;u öperet kısmıle sahne perdesine konu· 

lacak ve reklam işi açık arttırmaya konulmuştur. 91 
metre marabbaı olan ilan yerinin beher metre murabba· 
ına 8 lira 50 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Şartname•i 
Levaum Müdürlügünde görülebilir. İstekliler 2490 N.h 
kanunda yazılı vesiica ve 58 lira 1 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 23.9.937 perşembe gii· 
nü saat 1 1 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) (5988) 914 _, 

Yüksek Mühendis Mektebi Direk ı örlügiinden: 
Eksiltmeye 

Şekli konan eş· Miktarı Tahmini Pey ak· Ek iltme gün ve 
yanın cinsi Fi ah çesi tanhi saati _.....-: 

j\çı1' 
Elbise 148 takım 2439 k. 271 L. 17-9-937 14 cuma 

Palto 85 adet 1~93 " 121 " 17-9-937 15 cuma 
, 

Siyah elmas 
Deı;kre 24 ,, 2800 " 51 " 20 9-937 14 pazartesi ' 

Mektebimizin muhtelif ihtiyacından olan yukarıd cins, 111i1'' 
tar, muhammen bedel \:e ilk te-minatları } az.ılı üç kalem eşy• •' 
çık eksiltmeye konulmuştur. Eluıltmeleri hizal.ırmda gösterile' 
gün, tarıh ve saatlerde yapılacaktır. Şarlr.ameleri görmek i•te' 
yenlerin hergün ve eksiltmeye girn ek isteyenlerin belli gün "' 
saatte Gümüşsuyundaki mektep binası dahilinde müteşekkil ~O' 
misyona müracaatları ilin olunur. (5622) 881 3-4 

ı- Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden-.-. _....,,,,..,,, 

Kiralık emlak 
Semti Mahallesi Sokağı No. Cinsi d,.O 

Kasımpaşa Kayık iskf'lesi 16 atik 41 No.h arı• 

Galata 
Galata 

20 cedit müfrez arı• 
Yeni cami Fermeneciler 124-33 dükkan -" 
Sultanbeyazıt 6ncı Vakıf han 133 maklup büyük 01•1 

altında 135 . .1• 
Yukarıda yazılı vakıf mallar 31.5 938 sonuna kadar kır 

ver!lmek üzere açık artbrmaya konulmuştur. v•' 
ls•eklilerin 13.9.937 pazartesi günü saat 14.30 da Beyoğlu f1" 

kıflar direktörlüğü akarat kalemine gelmeleri. (5772) 
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l D 1 i Umum Mu .. dürlüg"Unden 1 _ev et Demiryolları şletme 
Muhammen bedeli 22000 lira olan muhtelif cins lastik m~l~e

llleai 21.10.937 Perşembe günü .saat 15.30 da kapalı zarf usulu ıle 
Ankarada idare binaıında salın alınacaktır. . ·1 

Bu işe girmek isteyenlerin 1650 liralık muvakkat temına'tk 1 
e 

k "t hh'tlik vesı ası 
•nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafın mu ea 

1 
••• 

Ve teklifle . . " t 14 30 a kadar komisyon reıslığıne 
rını aynı gun saa . 

Vermeleri lazımdır. · · d 
Ş k d Malzeme Daıresın e, 

artnameler parasız olarak An ara a 
Haydarpaşada Tf'sellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(5881) 922 3 -4 

* •"' · döküm 
Muhammen bedeli 16 000 lira olan 200 ton Hematıt _ . 

Piki 20.9.937 Pazartesi s:Ünü saat 15.30 da kapalı zarf uıulu ıle 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. . ·1 

B . . 1200 ı· ı k muvakkat temınat ı e 
u ışe girmek isteyenlerın ıra 1 ' k 

kanunun tayin ettigi vesikaları ve Nafıa mütea~hitlık ~es.• .ası 
Ve tekJ'f . . " t 14 30 8 kadar komıs)On reıslığıne 

ı erını aynı gun saa · 
Vernı el . 1 ~ 

Şa terı azlımdır. l k Ankarnda l\1alzeıne Dairesinde, 
H r name er parauz o ara k • 
aydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğınde d( ğ~~~m;2 ~ a~r. 4 

--------_..,--------------:~--:-~-:;----ı 
1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

l k 
.1 k muş olan Kayscride 

. - Kapalı zarfla e sı tmeye on . . • 
ınşa edilecek Kar barut dinamit, k 1p ul, tccrıd depola 
tiyle bekçi kulubesi inşansı ve etrafını 1 t l ö~gulcrle .. ~.u
h f . • 'f d·ı b d 1 h JayJkta gorul· a azası ışleri ıçm teklı e ı en e e 
ı:ı:ı d' - ı k 1 tırılmıştır. 

e ıgınden pazarlıkla yaphrı ması b 
11- Pazarlık 23-IX 937 tarihine ra ı an Perşem. e 

2ilnü saat 15 de Kab.:ıtaşta Levazım ve Mub yaat Şubesın· 
deki Alım Komisyonunda yapılac l tır. . 

lıt- Keşif bedeli 1 l937.06 lira ve .muvakkat temınat 
895,35 liradır. evrakı 60 

lV Şartname, keşifnam~ v.e sair eksiltme 
k 1 h 1 inşaat şubesinden 
Utuş mukabilinde hergün n ısar ar 

alınabilir. . .. 
V- İst~ldilerin pazarlık için tayin edılen gun ve ~aatte 

Yüıde 7 5 güvenme parasile birlikte adı g rı komısyona 
relnıeleri ilan olunur. (5976) 939 

1 4 

• 
* • d · r t 1-Şartnamesi mucibince bir adet çift ev r ı o oma· 

tik tabı makinesi kapalı zarf usulile eksıltmeye konulmuş · 
tur. 

l l Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 
450 liradır . 

111-Eksiltme 25 X.937 tarihine rastl yan pazartesı 
günü saat 15 de Kabataşda İnhisarlar Levazım ve ~1u· 
bayaat Şubesindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Şartnameier parasız olarak yukarıda adı geçen 

Komisyondan alınabilir. 
V Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin, fiatsız. tek-

lif mektuplarını ve kataloğlarını eksiltme gününden en az 
bir hafta evveline kadar inhisarlar Tütün fabrikalar şu
beıi müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

Vl -Mühürlü teklif mektubu, kanuni ves ıka ve yüz.le 
7,5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kn palı zarflar ek· 
•iltnıe günü en n-eç saat 14 e kadu yukarıda adı geçen 
kornisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verılmiş ol-
tnalıdır. (591 t) 929 l 4 

• ıt: • 

1 -Şartnamesine tevfikan 4 ü 62X84 ve 4 ü de 63X96 
eb'adında olmak üzere 8 adet lito taşı pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

il-Pazarlık, 17.IX.937 tarihine rastlayan cuma günü 
sal at 15 de Kabataşda Levazım ve Miıbayaat Şub sindeki 
a ırn K omısyonunda yapılacaktır. 
b ili- Şartrıameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu· 
edeıı alınabılir 

l' . Yü d'/ isteklilerin pazarlık için tayin edilen gun ve saatte 
Yo~a e 7,5 güvenme paralarile birlikte adı g n komis 

gelmelet ı ılan olunur. (5737 J 90.> 2 - 3 
* 

tes\ l-Şartnamesi mucibine:,., İzmir İrıhisarlar Fa ilrasınn 
2 ~ 24 ton mazot pazarlıkla satın alınacaıdı . 

•aat Pazarlık, 10 IX-937 tarihine rastlı} an cu a gunu 
Alını 1~ d~ Kabataşta L•vazı n :• Mubayaat Şu e 'ndeki 

3 °,rnısyonunda yapılacaktır. 

Şubed Şartnameler parasız. olarak her i'Ün sözü geçeıı 

4 
eQ alınabilir. 

•tte .. İsteklilerin paıarlık için tayin edilen 
l<ornruzde 7,5 gi.ivenme paralariyle birlikte 

5Yona gelmeleri ilin olunur. (5578) 

gün ve sa. 
adı geçen 
874 3~3 

1 ••• 
İçin 

125 
Şartname ve nümunesine tevfikan tütün denkleri 

lınacakt;~O adet beyaz çul "başı bağlı,, pazarlıkla satın a-

2 
iÜtıü ; Pazarlık, 20.IX.937 tarihine rastlıyan Pazartesi 
•indeki aalt l6 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şube-

a ını K . 3 omısyonunda yapılacaktır. 
Şubed Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

4 ~ tlınabilir. 
'••tte y" sdtcklılerin pazar!ık için tayin edil~n gün ve 
1( uz e 7 5 .. oaıiıyo · guvenme paralariyle birlikte adı geçen 

na gelmeleri ilin olunur. 

(5703) 899 2-4 

o 

MÜNAKASA GAZETESi 

• 
* * 

1-Şartname ve nümunesine tevfikan pazarlıkla I0,000 
metre Amerikan bezi satın alınacaktır. 

2-Pazarlık, 16 IX-937 tarihine rasthyan Perşembt 
günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaet Şube-

.Sayfa 3 .. 
MUHTİRA 

-·-
Cuma l 0-9·937 

sindeki elım Komisyonunda yapılacaktır. . 
3 - Şartname parasız olarak her gün sözü geçen şu-

Hüviyet cüzdanları için kap (İst. Bel.) No 445 
• Nuin vapuru (Den. yol. İşlt. Dir.) No 445 

beden alınabilir. 
4-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis-
yona gelmeleri ilan olunur. (5702) 898 2-3 

• * • 
1-Şartnamesi mucibince bir adet buhar kazanı ka-

palı zarf usuliyle eksilmeye konulmuştur. 
il -Muhammen bedeli 1950() lira· ve muvakkat temi

nat 1462.5 liradır. 
lll-Eksiltme l l X :-137. tarihine rastlayan pazartesi gü· 

nü saat 15 te Kabataşta inhisarlar Levazım ve Mubaya · 
at Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Şartnameler parasız olarak hergün yukarıda adı 
geçen şubeden alınabilir. 

V Münakasaya "Sulzer, Skoda, Grimma, Vercınıgte 
Kesselwerkc, Krııppe Kdenschel, Steimmüller, Erste 
Brüuner, M.A.N. Wolff, Stranch Und Schınidt ve Stork,, 
gibi yalnız birinci sınıf fabrikalar iştirak edebilirler. Bu 
fabrikalardan maada firmalar münakasaya iştirak etmek 
istedıkleri takdirde bulundukl:ırı Şehir Sanayi ve 
Ticaret o~alarmdan birinci sınıf fabrika oldukla
rına dair Türk Konsolosluğunca musaddak bir tas· 
dik~ame ibraz ve itasiyle. mükelleftirler. Bu yolda tasdik · 
name ibraz edemeyen "ismi yukarıda yazılı olmayan,, 
firmalar münakasaya iştirak ettirilemez. 

Vl Teklif veren firmalar, münakasa tarihinden bir 
hafta evvel fiatsız teklifleriyle planların ı ve sair bilumum 
lüzumlu evrakın Galntada İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Müskirat Fabrikalar Şubesine tevdi edeceklerd'r. Şube 
teklifleri tetkik edecek ve b!.lnlaı ı şatnameye ve matluba 
uygun bulduğu takdirde münakasadan bir gün evvel 
''Münakasaya iştirak vesikası,, verece .tir Bu vesikayı 
haiz olmayanlar münakasaya iştırak edemezler 

Vll-Mübürlü teklıf mektubu, kanuni vesaik ve eksilt
meye iştirak vesikasiyle yüz.le 7,5 eminat akçec;ini ihtiva 
edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e 

kadar } ukarıda adı geçen Komisyo kan lığına m kbuz 
mukabilinde verilmiş olmalıdır. ( - 33 868 2 4 

1 lstanbul Vakıflar Direklörlııijtinden : 
Muh mmeo ilk 

bedeli teminat ihale 

Cinıi Mikdarı Lira Lira kuruş günü 

Taze bamya 500 kilo 

Kabak 3800 " 
Patlıcan 4000 adet 

Tazef asulye 3000 kilo 

Semizotu 1000 " 
Ispanak 3000 " 
Domates 3500 ~ lW1 112 57,S 

4000 
20-9-937 

Lahana " 
Pırasa 4000 

Pıı:zartesi 

" 
Kereviz 750 

saat 15 de 
" 

Enginar 500 • 
Tazebakla 1500 " 
Dolmalık biber 250 " 
Havuç 200 " 

Gureba Hastahanesine lüzumu ol~n cins ve mikdarı yazılı seb· 
ıeler açık eksiltmeye konulmuşdur. ihalesi } ukarda } azılı gün ve 
saatte Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan Komı&}Onda 

yapılacaktır. 
Şartnamesi hergün levazım kaleminde görül bılir. (58 ) 924 

lstanbul Defterdarlığından: 

Yedıkulede lnıı a ıor il} as bey mahalle ve caddesinde Lr Kr 
yeni ve eski 17 ı;ay ılı ve 57 Metre 50 Santimetre 
Murabbaı ar nın tamamı: 92 

Yedikulede İmrahor İlyas bey Mahalle ve caddt•ıinde Es-
kı il 18} ılı ve 45 Metre 92 Santimetre murnbbaı 
arsanın ta namı: 

Ortakö}de Divanyolu caddesinde kain eski ve yeni 67 
ve 67 1 sayılı ev ve meğazanın 720 de 119 Pa} ı: 

80 36 

544 50 
Eminönnünde Şeyh Mehmet Geylini Mahallesinin Sebze· 

ciler sokağında kiin f'!ski 11 yeni il. il l sayılı üs-
tünde odaları bulunan dükkanın 8960 da 1622 Payı: 1719 50 

Küçükpazarda Kantarcılar ve Deve oğlu yokuşu so· 
kağında kiio eski ve yeni 15 sayılı dllkkinın 40 

da 5 payı: 
Mercanda Yavaşça Şahin Mahallesinde Uzunçarşı so· 

kağında kiin eski 163 yeni 240 sayılı dükkinın 84 
de 30 Payı: 

Topkapıda Beyazıt ağa mahallesinin Kalaycı soka
ğında kain 17 sayılı ve 31 Metre 55 Santimetre 
murabbaı arsanın tamamı: 

Ortaköyde Divanyolu caddesinde eaki ve yeni 69 ve 

50 

I 

133 

30 

71 sayılı fırın ve dükkanın 1 3 Payı: 1450 
Yukarıda yauh mallar 10-9-937 Cuma günü saat 14 de satı· 

lacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve yüzde 5 faizli hazine 
tahvilleri kabul olunur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçelerini mu· 
ayyen val\ittcn enel yatırarak mezkur günde Defterdarlık Milli 
Emlik Müdürlütünde mütetekkil sabş Komisyonuna müracaatla· 

r ı. (F.) (5599) 879 

Maden kömürü • Uzunköprü maden kömürü (Edirne Vil.) N. 446 
Balıkesir hükümet cad. inşa edilecek zemin kat dükkanlar, J ci 

kat vakf. Müd., 2 cı kat ikametgah (Balıkesir Vak. M.) N 446 
Gelibolu-Keşan yolu tamiri (Çanak. Naf. Mücl.) No 4-16 
• Elektrik kablo teli • demir manşon - kanaviçe çul ıskarta • 

hurda kazan ve buhar makinesi, hurda eşya (İnh. U. M ) N 447 
~inyit ve kok k~mürü (Afyon Kor SAK) No 447 
istim makinesi llst. Vıl. Zır Müd.) No 449 
Yulaf - kuru ot (Ank. Bel.) No 449 

Hurda demir (Ask. Fabr Tıc. Kal) No 450 
Yulaf - &aman (Vıze A k. SAK) No 450 
Kemik düğme (Toph ne 1 n. No 451 
Hükümet konağı tamırı Lüleburgaz Malmüd ) No 451 
Çam kökü \ e gürgen oJ ın tZnrn 36 A lay SAK ) No 451 
Urf~ vil. h~kümet ko agı~ın tadilen orta okul halıne ifrağı ve 
halal~rı .. ı.ı ınşaalı (Urfa nfıa ı1ud.) No 451 
Un (IEparta Tüm.) No 4j2 
Rezakı üzüm (Ank. Lvz.) No 452 
Akşehirde göçm •n evleri Konya İsk Müd) No 452 
Kiremit (Keş n isk. Memur.) No 453 
Parke taşı (Sıvas Bel. No t5~ 
Külçe kurşun kalın ve ince icim (İst. PTT) No 453 
Kuru ot (Jndr. G. Komut. Ank.) No 453 
Kereste: 5 kalem (D. D. >ol. No 454 
* Duba (Akay İşit.) No 455 
Avadank malzemesi (MMV) No 412 
Sabit ve seyyar telgraf makine ve yedekleri D. D. yol.) N· 412 
Sabit telgraf mnkinesi (Nafıa Vek. No 414 
Un (Erzincan Tüm. No 429 
Alaca mrk. göçmen evleri inşaatı Çorum Yal.) No 433 
Şişe - kulu (İst. omut) No 435 
Eğer takımı (Gümr. Muhaf. G. Komut.) No 4-10 
Oksijen İst. Komut.) No 440 
Sömikok ve krible kömürü Bandırma Şarbay.) No 440 
Pırinç • bulgur (Çanak. Mst. Mvk.) No 441 
Odun (Edirne Vıl.) No 4.12 
Samsunda yapılacak PTT binası in4natı ve elektrik, su ve kalo· 

rifer tesisatı (Samsun PTT No 4~2 
Kırklarelide Hızırbey camisinin t mıri (Kırklareli Vakf. D.) N 442 
Ekmek, koyun eti, erzak (Edirne Vıl ) N 'l 142 
Fizik aletleri (Teknık Okulu m d. No 443 
Odun (Trabzon Ask SAK} No 41 \ 
Elbise (Ank. Mekt. Mubay. Kom) 'o 443 
Gölçükte > apılncak hukumet bina ı (Kocaeli Nafıa Müd.) No 443 
Zeytinyağı (Ank. Mekt. Kom ) No .j43 
Un (Bursa Ask. SAK1 No 443 
Un (Trabzon Ask. n ) No 443 
İst. Pertevniyal Lisesinde pavyon inşaatı (fst. Nafıa müd.) No 444 
Tophane P.T.T. binasının tamiri tlst. P. l .T. Müd.) No 444 
Sığı eti (Trabzon Aık.) No 444 
Un (Isparta Tüm.) No 444 
Mazut (lnh. U. Müd.) No 444 
Pamuk çorap ipliği (M.M.V.) No 444 
Si} asal bilgiler okulunda donanma tesisatı (Ank Mekt. Mubay. 

Kom.) No 444 
Adapazarın. Sakarya köprüsü tRhldmatı (Kocaeli Nafıa Müd.) No 444 
Minder kılıflık bez (M.M.V.) No 444 
Soba borusu, dirsek, soba tablası v ı. (İst. Bel.) No 4ı5 
Benzin, Mobil yağı, gaz (M.M.V) No 445 
Motori ı (Tahlisiye Gen. Dir.) No 4-15 
Dökme soba (Edirne Vilayeti) No 456 
Septik çukurunun yaptırılması (Vakf. U. Müd.) No 457 
Yemekhane intaatı dst. Naf. Müd.) No 4 7 
H. pıışa liıeıi tamiri (H. paşa Lisesi) No 457 
İlk okul intaatı (Malatya ilbay) No 457 
• Traktör makinesi (Sinop Vıl.) No 4:>7 
• Kuru çam odun (Sinop Orman Müd. l No 457 

Cumartesi 11 9- l 937 

Sıhhi ınalzeme (MMV) No 415 
Fotoğraf malzemesi (MMV) No 414 
Pırınç ıTekirdağ Ask. SAK) No 428 
Linyıt maden kömürü Cİzmir Mat. Mvk.) No 4 t6 
Somıkok (Ank. Lvz.) No 4n 
Arpa (Tahlisiye U. Müd.) No 451 
Yaz ık ve kışlık elbise (Gümr Muh. Komut.) No 457 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzııyedeyc aittir. 
Hamiş: "No.,, işareti ili t h:ıvi guete nızın sayısını gösterir 

(Suıte de la 4 · me page) 

Constr. fosse septique (Dir. Gen. Vakoufı Ank.) .\: 457 
,, d'un refectoıre (Dir. Trav. Pub. lst.) X 457 

Rep. au Lycec Haydarpacha (Oir. Lyc · e H.pacha) .\! 457 
Constr. d'un: ecole primaire (Vıl. Malatia) .\' 457 

Samedi 11 - 9- t 937 

Articles sanitaircs (Min. Def. Nat.) .Y 415 
Articleı photoauphiques (Min. Def. Nat.) .\: 414 
Riz (Com. Ach. Mılıt. Tekirdagh) .\~ '128 
Charbon lignite (Com. Ach. Mıl. lzmir) .\: 446 
Semi·coke (lntend. Ankara) .\~ 447 
Orge (Dir. Gen. Sauvetare) 'S 451 
Costumcs d'hiver et d'ete (Surveil. Douan. lst.) ~\~ 457 

* Les aateriıque9 indiquent une venteJpar voie de surencbere. 

N. B.- Leı Nos indique• en regard de• ıırticles sont ceux du 

journal danı lcquel l'aviı 3 paru. 

imtiyaz sahibi ve yazı i41eri 
Direktörü: lamail Girit 

Ba11ldıjı yer: ARTUN Baıımevı 
Galata Billfar aobk No. 10 
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•• 
A 

. 
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journal Quotidien des Adjudicationı 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

Mode Prix 
d'adjudicat. eatimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 
Proviaoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbargea 

Jours 

Conıtruction-Reparation- Trav. Publicı·Materiel de Conıtruction-CartogrRphie 

Conatruction veapuiennu au batiment Halle Ka- Publique 90I 72 68 15 
dikeuy (aj.). 

Constr. d'un bitiment a la place de la Republique 
(aj.) . 

Conıtr. depôta, cabanes pour rardien et entourare 
de •rillu au depôt de poudre a Kaiseri (cah. eh . 

P. 60) (aj ). 
lnstallation place de ıport a F1oria 

Constr. bôpital d'aeeouchement a Balikcıir 
Rep. a la ın~dresc •ındjeminare,, a Konia 

,, • ,, "Buyukkaratayrı ,, ,, 
,, et conıtr. a 1a pri11on lıt. (aj .). 

lnstall. de paratonnerre a la cıs~rne de Y echilkeuy 
Rcp. au dôpôt de correapondance a Matchka (aj.). 

• 
Gre a grc 

Publique 

Pli eaeb 

" ,, 
Publique 
Gre a rre 

• 
Hahlllemeot - Cbaussures Tiuu.a- Culra. 

Eacarpinı : 100 paires· Escarpina pour ouvrierı : 
200 pairu• Chauasurea pour sport 25 p. 

Publique 

91ıt8 73 

119,7 06 

1224 75 

14500 
6923-
8503 90 
5037 45 
217 32 
110 20 

Toile pour deublure : 430000 m. (eah . eh. P. 645 Pli caclı le m. 0,30 

Combustible - Carburant-Huilu 
Huile pour machine : 4000 litres· Huile rraiue 

1000 litreı· Huile vacuum: 3000 litres 
Semi-eoke : 200 t.- Charbon : 50 t. (aj .). 
Semi-coke : 300 400 tonnu 
Boiı et coke 
Coke : 300 t . 
Cbarbon de boia : 20,4 t 

Gre a rre 

Publique 
Pli caeh 

Pli cach 
Publique 

7015 -

la t. 18,60 
816 -

Electricite-Gaz-Clıauffage Cectral (lnstallation et Mat~riel) 

lnstall. de ehauffaıe central a l'bôpital rerional Pli caeh 17110 75 
d'Eıkicbchir (aj.). 

Fer pour inıtallation eleetrique a l'ae3d~mie de Gre a rrc 
ruerre a Yildiz : SO p. 

Tranmpon- Cluu''l•merıt - D6charcement 
Traasport de foin 

Divera 
L'adjudicatioa concernant l'acbat d'un loeomotive 

İl vapeur • ete anaulee 
Ruban : 97100 metres 
Materiet pour moyrH de transport 

Macbine auto•atique pour meauiserie 1 p . 
Waıoas et rails pour decauviHe 
Superaimane : 600 t. 

Madainea pour ıechare de linre : 3 p. 
Couleur en poudre : 1000 ka-. 

Pro•i•iou 
F arine de miaoterie : 250 tonnes 
Viande de l:oeuf : 65 t. 
Farinc : 650 tonnnes 
Viande de boeuf : 150 t . 
Orre : 600 t. 
Farine : 1327 t. (cıh. cb. L. 9150) (aj.). 

• : 300 t. 
Orre : 500 t. 
f oi• : 500 t. 
Farine : 254324 kiloı 

Bourre fraia : 9,5 tonnea 
Ora-e : 325760 kiloıı 
Foin : 255960 ,, 
Viando de boeuf : 60 tonneı 
Far ine : 64 tonnea 

• : 50,5 ,, 
Bles eoneaases : 50 t . 
Lait : 5 t .- Yo~hourt : 7 t.

(aj. ). 
Viando de boeuf : 110 t. 
Oirnons : 125 t. (aj .) . 

B) ldjudicıHtıs a la surndıire 
Piece• camelote1 du pont Ounltapan 
Aff aire de recla•e a la acene du theltre de la 

villo 
Fumier : 10 t. 

Gre a rre 

Publique 
Pli cacb 

Publique 
Pli cacb 

" 
,, 

Publique 

Pli caoh 
,, 
,, 

" ,, 
• 
• 
" 

" 
,, 

• 
" 
" ,, 

Publique 

Gre a gre 

" 

Pli caeh 

l984 -
14300 -

1800 -
7250 -

12300 -

4000 

19500 -
14500 -
25500 -
15800 -

185780 
39000 -
18750 -
:20000 -
38148 7fJ 

7600 -
19545 60 

6399 -
10800 -
7840 -
6187 -
4500 
1200 

16500 -
6258 -

41200 -

895 35 

91 86 

1087 50 
519 -
638 
378 -

32 60 
9-

50 il 

7700 -

526 13 

418 50 
61 20 

1233 31 

41 -

105 -

224 -
ıon ~3 

135 
544 
922 50 

518 25 
300 -

22 ~o 
1463 -
5475 -
1912 50 
1125 -

10359 -
2925 -
1407 -
1500 -
28,1 1, 

570 -
1465 9'.l 
479 95 
810 -
588 -
465 -
337 50 

90 -

1237 50 
468 75 

'H65 

1 88 

{ 
Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Dir. Ecenom. rı ,, 

Dir. V akoufı Sivas 

Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

( Com. Perm. Munieipalite lst. 
\ Oir. Economat ,, ,, 

Vilayet Balikesir 
Dır . lnıtruction Publique Konin 

,, 
Oir. Trav. Publique lıtanbul 

Com. Ach. ~nd. lat. Tophane . 
Com. Ach. Comm. lst. Findildi 

{ 
Cam. Perm. Munieipalite lıtanbul 
Oir. Econom. ,, ,, 

Com. Ac:h. Mio. Def. Nat. Ankara 

Com. Ach. Eeon. Mo nop. K .tache 

Dir. Lycee Sivas 
Lia-ue Protection d'enfant a Ankara 

• G en. d' Aviation Ankara 
Dir. Vekoufıt lıtanbul 

Cam. Ach. Musecs lstanbul 

Dir. Tıruaux Publicı Eski chchir 

13·9-37 

10-9 37 

" 3-9-37 

23-9-37 

23-9 37 
24-9-37 
24-9-37 
14.9.37 
15-9-37 
24·9-37 

~3-9·37 

10-9-37 
20-9-37 
15-9-37 
23-9-37 
23-9 37 

20-9-37 

Coma. Aca.ıe nie d e ucrrc a Yildiz 13.9.37 

Dir. Veterinııire Sivns • 21-9-37 

Com. Ach. D . G . Fab. Mılıtaircıı Ank. 

Com. Aeh. Min . Def. Nat. Ank . 

{ 
Com. Perm. Municipalite lslanbul 
Dir. Econom. n ,, 

21 -10-37 
22-9-37 

idem 23·9-37 
Com. Acb. E.conom .MonopolesK.tacbe 26-10·37 

{ 
Adm. Gen . Ch. Fer f.tat Ank . 21-9-37 
Bur. d'Exped ıtion Haydarpacha 

Com .. Aob . lntend. latanbul Tophane 
1 E.xploit. Cb. cie Fer Etat H.paeha 

Com. Acb. Milita.ire Midiate 

" 
Tchannkkale 

,, Sarikamiche 
,, 
" 

Cam. Aeh. Militaire Kirklareli 
Com. Adı. Militaire Nighde 

,, 
,, 

15-10-37 
21-9-37 

27-9-37 
24-9-37 
17-9 37 
17-9-37 
17-9-37 
20-9-37 
20 9.37 
20.9 .. 37 
20-9-37 

Com. Ach. BatailJon Gcnd. Ambulannte 28-9-J7 
Hoı:at 
idem 

,, 
" 
• 

Com. Ach. Division Bornova 

• 
Sivas 

n " 
" " ,, " 

Cam. Ach. lntend. lst. Tophanf> 

{ 
Com. Pena. Municipalite lıtao l ul 
Dir. Economat ,, ,, 

lciem 
Com. Acb. Milit. Selimiye 

27-9-37 
28-9-37 
27-9-37 
27-9-37 
21 -9-37 
2 1-9-37 
20-9-37 
13.9 .. 37 
9.9.37 

14-9-37 
10-9-37 

24-9-37 

23-9-37 
15·9-37 

Heure 

14 -

15 -

15 

14 

15 
15 
15 
15 
14 30 
14 30 

14 

15 

14 
10 

15 
14 30 

15 

11 

ıv 

15 

14 -
15 -
15 30 

15 30 
10 -

14 -
16 
9 -

11 -
15 -
16 -
14 -
13 -
16 -
11 -

11 -
9 -
9-
9 -

10 
11 
15 -
11 
15 -
11 -
14 30 

15 

14 
15 

8 Septembre 1937 

ADMINISTRA·ı ıuN 

Y oghourtchou Hı:m 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

Du Ministere des Travaux 
Publics 

Le mardi, 14 Septembre 937, a 11 heures il y aur• 
lieu par devant la Commission d'Enche!'e de Materiel dıı 
Ministere des Travaux Publics iı Ankara, l'adjudicatioP 
de gre a gre, d'un groupe turbo-~lectrique d'une puis· 
sance de 100 HP. d'un prix estimatif de 21000 Ltqs. 

Oıı peut se procurer gratuitement le cahier de• 
charges de l'adjudication et les aonexes a l DirectioP 
de Materiel du Ministere des Travaux Publics iı Ankar•· 

Le cautionnement provisoir est de 1575 Ltqs. 
Les interesses doivent se oresenter iı la Commissio" . 

SUS· mentionn~e Je mardi, 14 Septembre 937 a 1 t heurelı 
munis du certificat de fournisseur de materiel, delivrt 
par le ministere conformement aux prescriptions des ref 
lements ad-lıoc, et d'une lettre ou de la quittance de 
garantie. (2984) (5577) 873 4-4 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Vendredi 10 9- 1937 

Outillare (Min. D ' f. Nat.) S· 412 
\taehines tel~graohiqueı fixes et mobiles avec picccı de rechanıe' 

(Ch. de Fer Etnt) X• 412 
Maehincs telegraphiques fixes (Min Trav. Publics) -'! 414 
Farine (Div. Erzındjan) J\". 429 
Conatr. mi\ ısons pour immigres (Vıl. Tchoroum) .. , : 433 
Bouteillos et boites (Command. lst.} ,,! 435 
Ar ticlea de aellerie ( Sı.lrveil. Douan. lst.) .y. 440 
Sem ·coke et houille criblec (Mun . Bnndirma) _,.._ 440 
Riz et bles concasses (Com. Ach . Milit. Tchanakkale} ·'~ 441 
Bois (Vil. Edirne} .Y 442 
Conııtr. du bitiment de PTT a Samsoun (Dir. PTT. Samıo ın) 44 
Rep. a la moııquee Hızirbey (Dir . Vakoufs Kirklareli) .,! 442 
Pain, viande de mouton, far ine ete. (Vil. Edirne) .:\! 442 
lnıtrument de physique (Dir. Ecole Teehııique) !\! 443 
Bois (Com. Ach. Milit. Trabizonde) .\: 443 
Costumcı (Com. Aeh. Ec. Ank.) .Y! 443 
Constr. du batiment gouvernemental a Guewldjuk (Dir. Trav. pıı 

Kodjaeli} ,,! 443 
Huıle d'elive (Cam. Ach. Ec . Ankara) ,;\"• 443 
Farine (Com. Ach . Mil. Trcbizonde) ., ; 443 
Constr. d'un pnvillon au Lyoee Pertevniyııl (Dır. Trav. Pub· IJ 

.:\! 444 
Farine (Com. Ach. Mıl. Brousse) .\! 443 
R~p. au batiment PTT. Tophane (Dir. PTT. lst.) .\! 444 
', iando de boeuf (Div. Isparta) .~ 444 

Maxoute (Dir. G en. Monop .) -'~ 444 
Fil de eoton . pour chaussottes (Mın. Döf. Nat.) ,,.._ 444 . 4 
in.tali . electrique p our illuminııtion (Com. Ach. Ec. Ankara) .\ 
Rep. du porıt "Sakarian (Dir. Trav. Pub. Kodjaeli) ~\! 4'44 
Toile pour housse (Min . Def. Nat.) .\! 444 
Tuyaux de pocle, courdes, pclles ete. (Mun. lst.) .\~ 4'45 
Benzine el petrole (Mın. Def. Nal.) ,,:\ ". 445 
Motorine (Dir. G en Sauvetage) • 445 
Couvercle pour carnet d' identitc (Mun. lstanbul) No 445 
• Vapeur "Naaım,, (Exploit. Ligne$ Marit.) No 445 
Houille (Vil. Edirne) No 446 
Conatr. dea magasinı maisons ete. (Oir. Vakouf Balikoeir) N° 
Rep. de chausıec ıı route Gueli olou-Kechan (Oir. Trav. pıı 

Tchanakkale) No 446 ( 
• Cable cilectrique, fer, canevas, machine et chaudron camolote 

Gen. Monopoles) No 447 
l'oele (Vilayet Edirne) No 456 

Lia-nite et coke (Co . Acb. Corps Arm. Afion) No -447 
Machine İl vapeur (Oir. Agı;. lst.) No 449 
Foin (Mun . Ank.) No 449 
Paille (Com. Ach. Mılit. Tekirdagh) No 449 
Fer camelotc (Sect. Com. Fabr. Milit.) No 450 
Foin et paille (Com. Ach . Mılit. Viz.e) No -t50 
Boutons en os (lnt. Tophane) No 451 ,..ı' 

Lulebourgııı) Rcp. du konak gouvernemental (Dir. Biena Nat. 
Boiı (Com. Ach. 36 eme Garn. Zara) No 451 
Tranıf. du konak gouver . en ecol e secondııire (Dir. 

fa) No 451 

,o 
Trav. pııb 

Farinc (Div. Isparta) No 452 
Constr. maisons pr. immigrcs (Dir. Etabl. lmm. Konia) No 452 

Tuileı (Dir. Etabl. lmm. Kechane} No 453 
Pavca (Mun . S ·vas) No 453 
Plomb et ficelle (Dir. PTT (st. ) No 453 
Foin (Gcndr. Ank.) No 453 
Charpente: 5 lota (Ch. de fer F.tat) No 454 
• Chalons (Expl. Akay) No 455 

(Lire la ıtUİte en 3me pıre) 


