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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
6 

12 " 

Kuruş 

450 
850 

1500 
Ecnebi memleketler ıçin 

12 aylı~ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbü) değ"ildir . 

PERŞEMBE 

o 

'GAZETESi 
Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

== rr REiXT7 
[ ;as 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Müracaat yeri Gün Saat - Şekli Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 
fnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita --

Bera-ama-Kale yolunun arasında 1090 m. uzu~l~ğun: 
da bulunan dar kısım 5 m. kadar genişlcttırılmesı 
geri" kalan 2210 m. geniş kısmın tesvıycsi ve ze· 
ırıinde kalmış olan kayaların varyozla kaldırılması 

aç. eks. 1997 55 

" Saınranpazar bahçesinin tanzimi ve purgnla inıası (temd) 
Şehrin muhtelif mahallerinde 6 tane umumi abdeıt· paz. 

3'794 69 
35138 32 

hane inşası 
lıt. 4 cü m kt. tamiri 
BeyoR-lu hast. etüv tamiri 
Verem dispanserinin tamiri 
Baş Müd. idare binasının dahil ve haricinde boya 

kısımlarının tebdili ve dış cephede vukua gelen 

çöküntülerin izalesi (temd.) 
Big-a·Çan yolu üzerind4 61984 m. katrancı varyant 

inşaatile ıı ad. ahşap tahliyeli rnenfe in betonar· 

ıneye tahvili (temd.) . 
Osküdarda Rum Mehmet paşa mahallesinin Şemse 

paşa cad. vakfa aid 32, 34, 36 No. yerlerde ya· 

pılacak tamirat (temd.) 

" 
" 
" 

aç eks. 

81 40 
382 50 
205 05 

5569 80 

kapalı z 18904 68 

aç. eks. 6904 81 

~çlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane ~ 
Snlfur dö karbon: 5 t. (temd.) 

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

ruluın: eo takım 
•lcarpin: 175 çift 
Kaputluk kumaş: 3090 m. (temd.) 
İıace bez: 1600 m. - kalın bez: 900 m. • renkli beı: 

120 m. 

l<ışlık elbise: 166 takım • yazlık elbise maa kasket: 
1 6 takım - kıılalc kaput: 166 ati. (temd.) 

Bez: 6 kalem (temd.} 

pu. 
aç. eks. 
kapalı z. 
aç. eks. 

700 -
m. 3 74 

2775 -

Mobilya, ve ve büro eşyaıı, Muşamba-Hah vs. 

F'rlim dolabı: 1 ad. 

Matbaa işleri-K ırtcuiye-Yazıhane Levaz.ımı 

l<arten dosya: 80 ad. 

~rukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

Odun: 960103 k. 

~ilteferrik 
•'1ad • a cnı malzeme 
~Uz fabrikaııı maldnalarına lüzumu olan eşya: 56 kal. 
l• uhtclif civatalar 
''laden . 
~ ve ağaç vıdaları 
1' :

1
"dela, ıupilya, bakır perçinleri 

G ralvaniz: 200 m. 
a\..,an· ı· y ız ı boru ve dirsek: 600 m. 
tın torbası: 10477 ad. 

Erıak ~t, Sebze v. s. 
'Un: 280 
Bul t. 
f<. ~Ur: 14600 k. 
Nolı ••ulyc: 16450 k. 

S Ut: 10800 k ... . 
•": 1141750 k. 

1( " 812918 k uru • 
Sad ot: 812948 k. 

'Y•R"ı: 65 t. (şart. 280 kr.) 

paz. 75 -

paz. 44 -

kapalı z. 19205 06 

paz. 
aç. eks. 
kapalı z. 

" 
" paz. 

lı.:apalı z. 

1255 83 
33318 -
4986 -
2751 

225 -
600 -

8381 60 

kapalı z. k. O 12,50 
aç. ekı. ,, O 12 

" " o 12 
" " o 08 

!tapala z. 22835 ~ 

" 
" 
" 

16258 86 
44712 14 
55900 -

189 73 

12 21 
57 38 
30 76 

417 72 

1417 85 

518 -

53 -
780 75 

50 28 

.. 64 -

208 12 

11 ?5 

6 60 

1440 16 

94 19 
2498 85 
373 95 
206 33 
33 75 

628 62 

1875 -
132 -
149 -
45 -

1712 63 
12·9 -
3363 14 
4045 -

lzmir Vilayeti 

Ankara Belediyesi 

" 
latan bul Belediyesi 

" 
" Ank. lnh. Başmüd. 

Çanakkale Nafıa Müd. 

Kndıköy Vakf. Dir. 

lst. Zir. Müd 

20·9-37 

17-9-37 
24-9-37 

10-9-37 
10.9.37 
10 9.37 
14-9-37 

24·9-37 

14.9.37 

15-9-37 

Ankara Belediyesi 1 1-9-37 
" Bölge San. Ok. Dir. 23-9-37 

Milli Müdafaa Vekaleti SAK 24·9-37 
lıtanbul Belediyeai 23·9-37 

lst. Lim. Sah. Sıh. Mrk. SAK 14-9-37 

" Vakf. Dir. 

lıtanbul Belediyeıi 

lstanbul Bele~iyeı.i 

Elaziz Tüm. SAK 

Ankara Belediyesi 
lstanbul Belediyesi 
D. D. yolları Ank. 

" 
" latan bul Belediyesi 

Kartal ., 
lst. Jandar. SAK 

Menemen Ask. SAK 

" 
" 
" Eliziz Tüm. SAK 

" 
" Deni1: Lvz. SAK 

17-9.37 

10-9·37 

10-9-37 

24-9-37 

14-9 37 
23-9-37 

26-10-37 
26-10-37 
25-10 37 

10-9-37 
13-9-37 
24-9-37 

27-9-37 
22-9-37 
22-9-37 
22·9 37 
24.9.37 
24.9.37 
24-9·37 
24-9 37 

11 -

10 30 
10 30 

14 --
14 -
14 
16 

14 

15 -

15 

10 30 
15 -
15 
14 

15 

15 -

14 

14 -

ll -

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

16 -
15 -
15 
15 
11 -
10 -
10 30 
14 ·-

b) ~üzayedeler 
Çu\ral: 30 Sand 

1 
00 ad. paz. 41 - Harb Akad. Komut. 13·9-37 11 30 

~~il~re~k~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!!!~~~!!!!!!~p~a~z~.!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~!l!!!!!!!!!!~~!!!!!!~~Ç~a~oa~k~kmamle~M~u~h•af~.~M~u~·d~.~~16~·~9-~3~7~~1~5~!!!!1' 

~MÜNAKASALAR 
inşaat. . . . 
~ Tam1rat-Nafıa işleri ve Malzemesı-Hanta 

;!:~~:ı ~evazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan: 
:•tarlıtı f 5-

9
;"• rnGfrezesi için yapılacak paratöner tesisatının 

1lll ltııirlit,. 1 çarşamba günü Hat 14.30 da Tophanede Leva· 
lt•tif b ~ •.•tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
l'elllina:. i~ ~17 lira 32 kuruştur. 

lıra fSO kuruştur. ----
••taııbuı K .. 

Pttaçkad K omutanlıgı Satınalma Komisyonundan 
" onıutanhk Muhabere depoıu tamiratına ihale ıün ü 

talibi çıkmadığından ihalHi pazarlıkla 24.9.37 cuma günü ıaat 
15,30 da yapılacaktır. Muhammen keşif b~deli 110 lira 20 kuruş· 
~ur. Şartname1i her gün öğleden evvel komiıyonda görülebilir. 
lıteklilerin 9 liralık ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale 
günündea evvel komutanlık intaat tubeainden alacakları veaika· 
larile beraber belli gün ve vakti muayyeninde Fuadıkhda Komu
tanlık Sabnalma Komisyonuna gelmeleri. 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Başmüdürlük idare binasının dahil ve haricinde boya 

kısımlarının tebdili ve dış cephede vukua gelen çökün· 
tülerin izalesi için 5569 lira 80 kuruşluk ketif varakası
na göre 3.9.37 tarihinde yapılan aleni eksiltmede verilen 
fiabn haddi layıkında bulunmadığından 2490 sayıla kanu-

9 Eylfıl t 937 

srr 

iDAREHANE 
Y oğurtcu han, 1 ci k "t 

No 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İtiarehanemizde görüşülur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
Tel~fon: 491-12 

Posta kutusu N. 1261 

na. öre eksiltme ve ihale on gün müddetle uzatılmış ol
dugundan taliblerin 14.9 37 tarihinde saat 16 da 417 li
ra. 72 kuruş muvakkat teminat paralarile birlikte idare· 
mızde toplanacak komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Ankara - B;i';diyesinden 
. Sa~anpazarı bahçesinin tanzimi ve burgula 
ısteklı çıkmadığından açık eksiltmesi on gün 

Muhammen bedeli 379.Jı.69 liradır. 
Muvakkat teminatı 18917 3 liradır. 

mşası ışme 

uzatılmıştır. 

. Şar~namesini görmek isteyenlerin her gün yazı işleri 
kalemıne ve istek~ilerin de 17 eylfıl 37 cuma günU saat 
on buçukta beledıye cnc&menine müracaatları 

•.* •. Şehrin muhtelif mahallerinde 35138,32 İira bedeli 
k:şı~lı altı tane umumi abdeshane inşası 24.9.37 cuma 
gunune kadar pazarlıkla verileceğinden isteklilerin her 
cuma ve salı günleri saat on buçukta belediye encümeni
ne miiracaatları. 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden : 
18904 lira 68 kurnş keşif bedelli Biga-Çan yolu üzerinde 619.84 

me~relik Katrancı Varyantı inşaatile 1 l aded ahşab tahliyeli m~n
f~zın .betonarmeye tahvili inşaatı hulasai keşfiyede yazılı vahidi 
kıyası. fiatl~rı üzerinden 24.9.937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
15" te ıhalesı yapılmak üzere 9 9.937 tarihinden itibaren 15 gün 
ı~udd.etle ve kapalı zarf usulıle eksiltmiye çıkarılmıştır. Eksiltmiye 
gırcbılmek için isteklilerin 1417 lira 85 kurufluk muvakkat temi· 
nat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden verilmiş müteahhidlik veai· 
~ası göster~ele~i ve bu veıika içinde asgari 15 bin liralık şose veya 
ımalita ~ıcaıye ıılerine girebilir kaydı bulunması lazımdır. 

Teklıf m"ktupları 24 eylül 937 cuma günü saat 14 e kadar Ça
n~~kale Vilayet makamuıda toplanan Encümene makbuz muka· 
bılınde vermeleri ve bu saatten sonra verilecek ve gelecek teklif 
zarflar~ kabul edılmiycceği ve bu işe aid evrakı keffiye ve şart
nameyı görmek istiyenlerin Çanakkale Nafıa Müdürlüğüne mü
racaatlara ilin olunur. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden: 
Muhammen keşif bedeli Muvakkat teminat 

Lira Kuruş Lira Kurut 
6904 81 518 00 

Üsküdarda Rum Mehmet paşa mahallesinili Şemsi pa
şa caddesinde vakfa aid 32, 34, 36 N o.lu yerlerde yapı
lacak ta~irat ve tadilata aid açık eksiltme 10 ıün uza· 
tılmıştır. ihalesi 14 9J~37 salı günü saat 15 dedir. Şart· 
name ve resimleri görmek üzere her gün Kadidöy va
kıflar müdürlügüne müracaatları. 

• • • 
Beyoğlu telefon santralına mücavir arsada yaptırılacak duvar 

v.s. intaatı. Bak: ist. Telefon Direkt. ilanlarına. 
• • * 

Cerrahpa,a baat. yapılacak mutbah ve çamaşırlık binuı inşa• 
sı. Bak: iıt. Beled. ilanlarına. 

* . • * 
lst. 4 eü mekt. tamiri, Beyoğlu hast. etüv tamiri ve verem 

dispanserinin tamiri. Bak: 2 ci sahifedeki İst. Beled. ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

İstanbul Ziraat Müdürlüğünden : 
Ekıiltmiye konulduğu evvelce Cumhuriyet ve Akfam gaıete

lerile neşredilmiş olan bet ton ~ulfür dö karbon şartnam•ıinde 
yapılan ufak bir tadil dolayııile ekıiltme müddeti 10 ıün daha 
temdid edilerek Eylülün 15 inci Çarşamba g-ilnü saat IS te ihalesi 
mukarrer bulunm•ştur. Şartnameyi ıörmek ü:ıere talihlerin Zi-

raat Müdürlüğüne müracaatları ve ihale günü vakti muayyeninde 
ha:ıır bulunmaları ilin olunur. 

Mensaıcat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 
Beher metreıine tahmin edilen fiat 30 kurut olan 430 bin met

re haki astarlık be:ı kapalı zarfla alınacaktır. Şartnameıini 645 
knruta almak ve örneklerini görmek iıteyenlerin her sıün komiı
yona gelmeleri. İlk teminatı 7700 liradır. İhalesi 27.9.37 pazarte· 
ıi günü uat 15 dedir. 

lıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komiıyonundan: 
Müıtahdemin için 166 takım kıflık elbiae ve 166 takım yazlık 

elbile maa kasket ve 166 adet kıtbk kaput için 7 Eyh11 937 aab 
günü yapılan kapalı zarf ekıiltmede nrilen fiat uyıua ~lSrBlae· 
diğinden : Eksiltme 14 Eylul 937 ıala srüaü saat OD beıt• .,.i terait 

altında yapılacaktır. 
Tahmin bedeli kıtbk elbiıelerin maa kasket takımı 15 lira 25 

kuruş kaput 14 lira 75 kuruf ve yaıhk elbiaeler 7 lira 25 kuruştur. 
lıtekliler ellliaelerin nümunelerini merke:ıimi:ı levaumında gö: 

rüp ıartnameleriai paraaız alabilirler. 
Ekıiltmete 1rireceklerin ekıiltmeden bir saat evvel teklif mek· 



, 
İstanbul Belediyes·nden: 

1 Muhammen 
bedeli 

Cerrahpaşa Hastanesine lüzum olan 80 tane 
örneği gibi karton dosya beheri 55 kuruştan 

Edirnekapı sıhhat merkezine bir tane fılim 
dolabı 

İllanbul 4 üncü mektebin tamiri 
Beyoğlu Hastanesi etüv tnmiri 
Verem dispan5erinin tamiri 
Haseki Hastanesine 200 metre ince tel 

44 

1[, 
81,40 

382,50 
205,05 

temi
natı 

6,60 

ı 1,25 
12,21 
57,3~ 

30,76 

tuplarını komiyona vermeleri ve muvakkat teminatlarını yatır

maları şarthr. 

Muvakkat teminat paruı 464 liradır. 

Eksiltmeğe gireceklerin terzi olduklarına dair tıcaret odasının 
937 Hnesi vesikalarını göstermeleri farttır. 

Milli Müdafaa vekaleti Satınalma Komisyonundan 
3.000 metre kaputluk kumaşın eksiltmesinde beher met

resine verilen 37 4 kuruş fiat vekaletçe pahalı görüldü
ğünden yeniden kapalı zarflı eksil meye konulmuştur. Be· 
her metresine tahmin edilen finh 37 4 kuru ~tur. İhalesi 
24.9.37 cuma günü saat 15 dedir. 

İlk teminatı 780 lira 75 kuruştur. 

Ankara Belediyesinden 
Otobüs idaresi müstahdeminine alınacak 80 takım tulum 

14.9.37 salı günü saat 10 30 da belediye encümeninde 
paıarlıkla alınacağından işteklileıin müracaatları. 

Ankara Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden: 
Okulumuıı: talebeleri için nümunesine göre aşağıda cins, mik

tar ve tutarı yazılı 175 çift iskarpin açık eksiltme ile alınacak 

tır. İstiyenler şartnameyi görmek üzere h rgün okul direktörlü
tüne ve eksiltmeve gireceklerin de teminatları ve kanunun ica· 
bettirdiği veıaikle birlikte 23.9.37 tarihine tesadüf eden pe.r«iembe 
günü uat 15 de Ankara okullar ııağışmnnlığındn toplanacak olan 
alım nhm komisyonuna müracaatları. 

Cinai Miktarı fiati 
iskarpin (nümunesi 175 çift 4 L. 
gibi) 

Tutarı 

700 L. 
yüzde 7,5 temin. 

53 L. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden 

Muhammen ilk 
CİNSİ Miktarı bedeli teminat ihale günü 

Lira Lira Kuruş 

Altı kalem bez 9450 2775 208 12,5 \7-9-37cuma 
saat 15 te 

Gureba hastanesine lüzümu olan yukarıda cins ve mikta· 
rı yazılı bezlere teklif edilen fiat haadi l'tiyıkında görül
mediğinde ihalesi on gün uzatılmıştır. ihalesi yukarıda 
yazılı ıün ve saatte komisyonda yapılacaktır. Şartname
sı her gün Levazım Kaleminde görülebilfr. 

* ~ . 
1600 m. ince, 900 nı. kalın ve 120 m. renkli bez alınacaktır. 

Bak: ist. Bel. ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yaı?lan V:.2_ 

Müzeler Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden : 

Cinsi Evsafa 

Mangal sinekli veya 
kömürü Çerkesköy 

malı 

Muvakkat Eksiltmenin gün 
Muhammen teminat 

Miktarı bedeli mikt rı 

Kilo Lira K. Lira K. 
20400 816 00 61 20 

ve s ati ve ne
rede yapılacağı 

23.9.937 perşem· 
be 2ünü saat 
14,30 da Müzeler 
Genel Direktör-
lüğü binasında 

İ•tanbul Müzelerinin maagal kömürü ihtiyacı açık eksiltmiye 
konmuştur. İlleklilerin şartname] i iÖrmek uzere hergün ve eksilt
miye girecek olanların da eksiltme gününde Ticaret Odasından 
aldıkları vesika ve teminat makbuzlarile Müzeler Arttırma ve 
Ekıiltme Komisyonuna müracaat etmeleri. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden ' 
Muhammen ilk 

Cinai Miktarı bedeli teminat lha'e günü 
L. K. L. K. 

Ton 
Kok kömürü 300 

Tonu 
18 60 418 50 23·9-937 perşembe 

saat 15 te 
Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıda cins ve miktarı ya 

zıh kok kömürü kapalı zarf uıulile eksiltmiye konulmuş~ur. 
İhaleai yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar Bıışmüdürlütü 

binuında toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi hcrgün 
1 

Levazım kaleminde görülebilir. isteklıler 2490 sayılı kanunun tari
fab veçhile hazırladıkları teklif mektublarım ihale saatinden bir 
aaat evveline klldar Komisyon riyasetine makbuz mukabilindo 
vermiş olmaları şarttır. Posta ile gönderilecek mektublar da gene 
ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş bulunması lazım 
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

* • * 
2 bin litre ince ve 2 bin litre kalın makine yağı, bin litre 

grH yağı ve 3 bin litre vakum yağı alınacaktır. Bak: İnh. U. Mü
clürlGtü ilanlarına. 

MÜNAKASA GAZETESi 

M~tbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mdzemesi 
* * * 80 tane karton doıya alınacaktır. Bak· 2ci sahifedeki İst. Be· 

led. ilanlarına. 

Mob"lya, Ev ve Büro eşyası,Muşamba, Hah v.s. 
* * * 1 tane filim dolabı alınacaktır. Bak: 2 ci sahifedeki ist. Be· 

led. ilanlarına. 

Müteferrik 
Kartal Belediyesinden : 

Kartal Belediyesi su yolları için bi.· buçuk kutrunda 600 metre 
galvanizli boru ve dirsek gümrüksuz olarak alınacaktır. 

Muhammen bedel 600 liradır. 
Yevmi ihale işin acele olmasından ötürü 13.9.937 pazarleai günü 

saat 15 tc Belediye Daimi Eecümeninde yapılacaktır. İlan ol nur. 

Ankara Belediyesi.nden. 
Otobi1s idaresine alınacak 6147 lira muhammen bedelli 

madeni malzeme l 4.9.37 salı günü saat on bucukta bele· 
dıye encümeninde pazarlıkla alınacağından ist ldilerin 
müracaa ti arı. 

İstanbul Jandarma Satına ma 

Miktarı Adet 
10477 

Cinsi 
Yem Torbası 

Komisyonundan : 
Tahmin 
bedeli 

Lira K. 
8381 60 

iık 
Teminat 

Lira K. 
62~ 62 

Cinsi, Miktarı, tahmin ve ilk teminat bedelleri yuk'lrıda yazılı 
evsaf ve nümunesine uyııun 10477 adet yem torbası kapRh zarf 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Eksiltme 24.9.37 cuma günü saat 15 de Gedıkpaşadaki jandar
ma satmalma komisyonu bin sında yapılacald ır. 
Şartname ve nümune her gün satmalma komisyonunda görüle· 

bilir 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ile ilk teminat ve 

teklif mektuplarını ihale günli saat 14 e kadar komisyona mnk· 
buz mukabilinde. vermeleri. 

• • • 
Deko\ il ray ve vagonları alınacaktır. Balı: : İnh. U. Müdürlüğü 

ilanlarına. 

* • * 
500 m3 mıcır ve 150 m.~ kum alınacaktır. Bak: İst. Belcd. 

Hanlarına. 

• 
* * Karaağaç mezbahasile buz fabrikası makinalarına lüzumu o-

lan 56 kalem eşye ahnacakhl'. Bak: fst. Beled. ilanlarına. 

* * • 
Muhtelif cıvatalar, maden ve ağaç vidaları, rondela, gupilya, 

bakır perçinleri alınacaktır. Bak: O. O. yolları ilanlarına 
• 

* * 200 m. ince tel galv&niz alınacaktır. Bak: 2 ci sahifedeki İst. 
Beled. ilanlarına. 

rzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Hoz t Seyyar Jandarma Alayı Satınalma Komisyonundan : 
Mamekideki seyyar Jandarma alayı ihtiyacı için 255960 kilo 

kuru ot kapalı zarf eksiltmesile satınalınacaktır. 
Eksiltme 27-9-937 pazartesi günü saat 9 da Mamekideki seyyar 

jandarma satınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 
Alınacak kuru otun evsafı mahalli teslim ve şartları şartna

mede yazılı olup şartnamede Mamekideki adı geçen koıniıyondaa 
hergün parasız alınaoilir ve nümunesi görülebilir. 

Kuru olun tahmin bedeli 6399 lira ve mu\fakkat teminatı 479 
lira 95,5 kuruştur. 

Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar muvak
kat teminatı konulduğu zarf içine konulacaktır. 

Kapalı zarflar eksiltme günü saat sekize kadar komiıyona 

verilmelidir. 

"'* • Mamekideki seyyar jandarma alayı ihtiyacı için 9500 kilo 
sade yağ kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

Eksiltme 27-9 937 pazartesi günü saat 11 de Mamekideki seyyar 
jandarma alayı satınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 

Alınacak snde yağın evsafı mahalli teslim ve şartları şarlna
mede yazılı olup şartnamede Mamelddeki adı geçen omisyondaa 
lıergün parasız alınabilir ve nümunesi görülebilir. 

Yağın tahmin bedeli 7600 lira ve muvakkat teminatı 570 liradır. 
Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar ınuvnk· 

kat teminatın konulduğu zarf içine konulacaktır. 
Kapalı zarflar eksiltme günü saat ona kadar koıniıyona veril

melidir. 

* *"' Mamekideki seyyar jandarma alayı ihtiyacı için ()0000 kilo 
sığır eti kapalı :ıarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

Eksiltme 21·9-937 pazartesi günü saat 9 da Mamekideki seyyar 
jandarma alayı aatınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 

Alınacak etin evsafı mahalli teslim ve şartları şartnamede ya
zılı olup şartnamede Mamekideki adı geçen komisyondan hergün 
parasız alınabilir ve nümunesi görülebilir. 

Etin tahmin bedeli 10800 lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. 
Şartnamenin dördüncü mad jesinde isten ilen vesikalar mu

vakkat teminatın konulduğu zarf içine konulacaktır . 
Kapalı zarflar eksiltme günü saat sekize kadar komisyona 

verilmehdir. 

• • • Mamekideki seyyar jandarma alayı ihtiyacı için 254324 ki
lo 700 gram un kapalı zarf eksiltmeaile satın alınacaktır. 

Eksiltme 28 eylul 37 sah günü Hat J 1 de Manıekideki seyyar 
jandarma aatınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 

Alınacak unun evsafı mahalli teslim şartlara şartnamede yazı

lı olup şartname de Mamekide adı geçen komisyondan her g~n 

parasız alınabilir ve nümunesi görulebilir. 
Unun tahmin bedeli 38148 lira 70 kuruş ve muvakkat temi

natı 2861 lira 15 kuruştur. 
Şartnamenin 4üncü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 

teminatın konulduğu zarf içine konulacaktır. 
Kapalı zarflar eksiltme günü saat ona kadar komisyona veril· 

melidir. 
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"'• • Mamekedelt.i aeyyar jandarma alayı ihtiyacı için 325760 
kilo arpa kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

Eksiltme 28.9.937 sah günü saat 9 da Mamekideki seyyar jan
darma utınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 

Alın ak arpanın evufı mahalli teslim ve şartları şartnamede 
yazılı olup şartname de Mamekideki adı gcıçen komisyondan her 
gün parasız alınabilir ve nümunesi g~rülebilir. 

Arpanın tahmin bedeli 19545 lira 60 kurut ve muvakkat te• 
minatı 1465 lira 92 kuruştur. 

Şartnamenin dördüncü maddesinde iıtenilen vesikalar muvak
kat teminatın konulduğu zarf içine konulacaktır. 

Kapalı zarflar eksiltme günü saat sekize kadar komisyona 
vermelidirler. 

Erzincan Jandarma Okulu Satınalma Komiıyonundan: 
Erzincan jandarma Okulu eratının 1.10.37 ayından 31 mayıı 

938 ayı sonuna kadar ekmeklik un ihtiyacına karşılık olarak yüz 
altmış sekiz bin kilo unun beher kilosu on üç kur Jf yetmiş beş 
santim üzerinden yirmi üç bin yüz lira bedeli nauhammeneli ve 
bin sekiz yüz otuz iki lir" elli kuruş teminatı muvakkatc ile 10. 
9.37 günunden itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarf usu· 
lile ~ksil tmeye konulmu,tur. 

Eksiltmeye aid zarflar 27 eylul 937 pazartesi günü saat 16 da 
Şarbaylık salC>uunda Okul Sahnalma Komisyonu tarafından açı· 
lacaklır. 

Ekıiltıne 2-190 sayılı kanunun buna aid maddelerine göre ya 
pılacağından iııteklilerin mektuplarını hazırlayarak iltenilen gün 
ve saatte usulüne tevfıkan Erzincanda Şarbayhk binasında Ko
misyonda bulundurmaları. 

İstekli olanların şartn&meıini görmek üzere Ankara h Jandar· 
ma Komutanlıklarına müracaatleri ilan olunur. 

Kırklnreli Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı için kapalı :ıarfla Htın ah· 

nacağı ilan edilen 1327 ton ekmeklik una talip çıkmadıtındao 
yeniden kapalı zarfla satınalınacaktır. Muhammen fiatı 14 kurut 
olup tutarı 1857RO liradır. İlk teminatı I0339 liradır. Şartnameıi 
her gün Tümen sahna\ma komisyonunda görülebilir. İsteyenlere 
şartnamesi 950 kuruş mukabilinde verilir. İhaleıi 20 eylul 37 pa· 
zarlesi günü saat 16 da dır. ----İstanbul Levazim Amirliği Satınalma Komiıyonundan 

İdareleri İsbnbul Leuzim amirliğine bağlı müe11e1&t için 125 
ton ıoğanın pazarlıkla eksiltmeahıde verilen fiat pahalı ııörüldii· 
ğünden 10.9.37 cuma günü saat 14,30 da Tophanede Levazım i· 
mirliği satınalıua komisyonunda pazarlıkla ekailtmeai yapılacak" 
tır. Tahmin bedeli 6250 liracır. İlk teminatı 468 lira 75 kuruştur· 

CA de' 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan. 
Selimi> e Askeri ahırları önünde biriken on lon rübre açıls 

artırma yolile satılacaktır. 
Gübrenin tahmin bedeli 25 lira " muvakkat teminatı 188 kır 

ruotur. 
Açık artırma 15 eylul 37 cuma iÜnü saat 15 

Askerlik Daireai binaaındakı Tümen Satınalma 

ı yapılacaktır. 

de Selimiyed• 
komiayonuod• 

Alakadarların mezkur gün ve saatte komisyonda hazır buluO" 
1 malnrı ilan olunur. /ı 

1 Devlet Demiryolları isletme Umum MüdürlUğünd,0 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aıağıda ya~ 

üç kalem malzeme 26-10-937 salı giinü uat 15 te kapalı ı 
usulü ile Ankarada idare bina11nda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her kalem hizasında gösterilen 111d" 
vakkat teminatı ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa 111.4' 
teahhitlik vesikası ve tekliflerini ayna giln saat 14 de kadar kodlil' 
yon reisliğine nrmeleri liuuıdır. 

Şartnameler para.ız olarak Ankarada Malzeme daire1ind•" 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk şefliğinden dağıtılmaktadır • ......f 

Cinai 

1- Muhtelif civatalar 

(6001> 949 ı , 
Muhammen Muvakk 

bedeli teınio•' 
Lira ~ 2498·~ 

2 - Maden ve ataç vidaları 
3- Rondela, Gupilya, bakır 

33318 
4986 373·"" 

perçinleri 2751 

* ** ~ İdarece vagon, makine ve aairenin naklinde kullanılan d~ 
ların tamiri için inşa edilecek kızağın imaline muktazi aş• ,_ 
cinsi ve miktarı yazılı 5 kalem muhtelif ebatta kereste 10·9-ti 
cuma günü saat 10 da Haydarpaşada gar bina11 dahilindeki ı• 
alına komisy'lnu tarafından pazarhkla sabnahnacaktır. ' 

Muhammen bedeli 3218 lira 94 kurut olup bu pazarlığa gird',I 
isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik Ye 241 lira 42 kurut ti/ 
vakkat teminatları ile birlikte pazarlık günü aaatine kadar lcO 
yona müracaatları lizımdır. ,; 

Bu ite ait şartnameler komisyondan parasız olarak d• 
maktadır. (5871) 9'll 3-3 pi) 
Adet boy en kalınlık 

10 Gürğen azmanı 

50 Gürğen izgaralık 

50 ,, 
" 

60 Gürğen veya mete 
izgara dötemeliği 

m. e.m ı. m 
16-17 x 24-26 x 24·26 

4 x 15-20 x 15-20 
5 6 x 15 x 25-30 

6-12 x 20 x 20-30 

lO Küpeştelik mete eğriıi 3 4 X 22·25 X 28·30 

180 Yekun 
• • • d ~ 

Muhammen bedeii 52.500 lira olan 3000 ton auni Portl•0 
_,,.-

ınentosu 23.9.37 perşembe günü saat 15.30 da kapata zarf 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. ·ı1•! .J 

Bu işe girmek iıteyenlerin 3.875 liralık muvakkat te1111_,iY. 
kanunun tayin ettiği vuikaları ve ,.afıa müteahhidlik ~.~ 
ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon r•• .,./ 
vermeleri lazımdır. ,ı,ıİ"" 

Şartna:neler 260 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve•;-' 
satılmaktadır. (5918) 931 
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Dnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

MÜNAKASA GAZETESi 
-- •ear Sayt:ı 3 

:::sı: 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden 

.. 

. .b. satın alınacak kurulu deko-
1 Şartnamesı mucı ınce f usulile eksiltmeye ko- Beher metre mikiibınm 

muhammen bedeli 

Bilumum ispirto Bayilerinin İnhisarlar İdaresinden ruh
sat almağa mecbur oldukları kanunda yazılı ve muayyen 
fiatla fazlasına satış yapmaları da yasak bulunduğu ve 
1.6.37 tarihinden itibaren Başmüdurlüğümüzden ispirtolu 
içki beyyiye tezkeresi alanlara ispirto satmak için d~ ay· 
nı tezkere ile ruhsat verilmekte olduğu halde münhasıran 
ispirto satan diğer eşhasın idaremizden ruhsat tezkeresi 

vil rav ve vağonları kapalı zar 

nulmuşhır. .h. astlayan salı günü 
11 Ek ·ı 26 X 937 tarı ıne r 

- sı tme . . . L vazını ve Mubayaat şu-
saat J 5 te Kaba taşta lnhısarlar e k 

. da yapılaca tır. 
besindeki Alım Koınısyon.un. 

50 
l'ra ve muvakkat teminatı 

l l l Muhammen bedelı 72 1 

544 liradır. larak hergün sözü geçen 
iV-Şartnameler parasız 0 

Şubeden alınabilir. k . t en firmalar eksilt-. f "k etme ıs ey 
V -Münaka aya ış ıra J f. t ve mufassal teklifle· 

'h· d .. evve ıa sız • ıne tarı m en on gun .. l ·ıe inhisarlar Umum . . T·· F zca tercume erı . rını urkçe ve ransı .k 1 Şubesine vermelerı ve M .. d .. 1·· .. M'' k'rdt Fabrı a ar . t' "k 
u ur ugu us ı .. .. .. - ü takdirde miinakasaya ış ıra 

teklifleri muvaffık goruldug d ·k almaları lazımdır. 
. . . k • su be en vesaı edebılmek ıçın rnez ur " b k ni vesika eksiltmeye 

Vl-M .. h .. lü teklif ruektu u, anu ' ·hr 
. u ur .. de 7 5 güvenme parasını ı ıva 
ıştırak vesikası ve yuz ' k 'it günü en geç saat 
edecek olan kapalı zarflar e sı aıkeomisyon Başkanlığına 
14 e kadar yukarıda adı geçen 

kb k b ·ı· de verilmiş olm;ılıdır. ına uz mu n ı ın (B) (
5975

) 938 

• • * 

l-4 

• . ZOOO litre ince makine yağı, 
Şartnameleri n~ucıbın~~ 1 OOJ litre gres yağı ve 

2000 litre kalın mak~oe yag '
1 

kl satın alınacaktır. 
3(}()() ı·t k yagı pazar ı a .. .. ı re va um 'h. rastlıyan cuma gunu 

11- Pazarlık, 24 IX·937 tarı ~ee Mubayaat Şubesindeki 
saat 14 de Kabataşta Levazım 
Al . d yapılacaktır. ım Komısyonun a I k her gün sözü geçen 

ll 1 - Şartnameler parasız o ara 

Şubeden alınabilir. . . t in edilen gün ve sa. 
iV - isteklilerin pazarlık ıçı~ l ay b. ı·kte adı geçen 

5 .. e paralarıy e ır 1 

atte yüzde 7, guve~~ olunur (M) (5974) 937 J -3 
Komiayona gelmelerı ılaa · 

• 
* * 

F b .k nda şartname ve planına tev-1 Pa abahçe a rı ası k · ı 
fk - iş k Kömür yığma yeri inşaatı açık e sı tmeye 

500 metre -nikap ımcır 6 lira 
150 ., ,, kum .. 

" Yollar şubesi için lüzumu olan ve yukarda miktarile 
muhammen bedelleri yazılı bulunan mıcır ve kum açık 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlü
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yaıılı ve· 
sika ve 270 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 20.9.937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encü 
mende bulunmalıdırla r. (B) (5895) 927 

• • • 
Keşif bedeli 101817 lira olan Cerrahpaşa Hastarıesine 

almadıkları ve muayyen fiattan fazlasına ispirto sattık
ları görülmektedir. 

Böyle tezkeresiz veya muayyen fiattan fazlasma ispirto 
satanlar hakkında kanun ahkamının tatbik olunacağı ilan 
olunur. (5936) 936 2-3 

MUHTİRA yaptırılacak mutbah ve çamaşı iık binası kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuş ise belli ihale gününde kapalı zarf Cuma 10·9·937 

vererek giren bulunmadıi'md~a pazarlığa çevrilmiştir. Kc- Hüviyet cüzdanları için kap (iıt. Bel.) No 4-15 
şif evrakı ve şartnamesini isteyenler 510 kuruş mukabi- • Nazin vapuru (Den. yol. işit. Dir.) No 445 

linde levcızım Müdürliiğünden alabilirler. İstekJiler 2490 Maden kömürü • Uzunköprü maden kömürü (Edirne Vil.) N. 446 
No. lu kamında yctzılı vesikadan başka fen işleri Müdür- Balıkesir hükümet cad. inşa edilecek z.emio kat dükkiolar, 1 ci 
lüğiınden alacakları fen ehliyet vesikasile 6340 lira 85 kat vakf. Müd., 2 ci kat ikametgah (Balıke.sir Vak. M.) N 446 
kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber Gelibolu ·Keşan yolu tamiri (Çanak. Naf. Müd.t No 446 

• Elektrik kablo teli • demir manşon - kanaviçe çul 11karta · 
13 9.937 pazartesi günU saat 14 de Daimi Encümende hurda kazan ve buhar makinesi, hurda efya (lnh. U. M ) N 447 
bulunmalıdırlar. (5956) 946 Linyit ve kok kömürü (Afyon Kor SAK) No 447 

• • • İstim makinesi (lst. Vil. Zir Müd.) No 449 
Senelik muhammen kirası 240 lira oJan Yenihalde ar-

1 
Yulrıf • k•Jru ot (Ank. Bel.) No 449 

diyesiz 55 numaralı yazıhane üç sene müddetle kiraya Hurda demir (Ask. Fabr Tic. Kal ) No 450 
verilmek üzre açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Yulaf - uman (Vize Ask. SAK) No 450 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 54 li- Kemik düğme (Tophane Lvz.) No 451 
hk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 24.9.37 cuma , Hükümet konağı tamiri (Lüleburgaz Malmüd.) No 451 

Çam kökü ve gürgen odun (Zara 36 Alay SAK) No 451 
günü saat 14 de Daimi Encüaıtinde bulunmalıdırlar. Urfa vil. hükümet konağının tadilen orta okul haline ifrağı ve 

(B.) (6022) 950 halalarının inşaatı (Urfa Nafıa Müd.) No 451 
• • • . . l 1 Un (ieparta Tüm.) No 452 

Mevs~mlık .Ik Rezaki üzüm (Ank. Lvz.) No 452 
kıra temınatı .Akşebirde göçmen evleri (Konya isk. Müd ) N\l 452 

Müddeti ı Kiremit (Keşan İsk. Memur.) No 453 
dükltan 120 9 Parke taşı (Sıvas Bel.} No 453 

80 6 1 Külçe kurşun kalın ve ince sicim (lst. PTT) No 453 
80 6 Kuru ot Undr. G. Komut. Ank.) No 453 

• Floryada Florya çarşısında 9 N.lı 
JO 

" 11 ,, 
" " " 
" " ., 

,, 

" 
" 

ı an yapı aca 

konulmuştur. b d li 585 ı.32 lira Muvakkat teminat ' II- Muhammen e e 

80 6 Kereste: 5 kale.m (D. O. yol.1 No 454 
ı 20 9 * Duba (Akay işit.) No 455 

Avadank malzemesi (MMV) No 412 
80 6 Sabit· ve seyyar telgraf makine ve yedekleri (D. D. yol.) N· 412 

15 ,, 
n 

" 18 

,, 
" ., ,, 
" 

" 

" 
" 

438.85 liradır. . . l p b 
111- Eksiltme 16-IX-937 tarıhıne rast ay.~n erşem e 

gihıü saat 14 de Kabaiaşda Levazım ve Mubayaat!Şube-
sindeki alım Komisyonunda yapılacakhr. . . 

iV _ Şartnameler 30 kurut ~~kabıhnde her 
gOn fuhisarJar inşaat Şubesind~n al~oabıl~r. _ 

V- İsteklilerin pazarlık içın tayın edılen gun ve saa~te 
Yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komıs· 

Yona gelmeleri ilan olunur. (5704) 900 3-4 

• . "' 
1-Şartnamesi mucibince 250000 metre düz beyaz ka· 

neviçe pazarlıkla satın alınacaktır. .. .. 
2-Pazarlık, 17.JX.937 tarihine rastlıyan cuma . gun~ 

saat 14 de Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesındekı 
alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 -lsteldilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat.le 
Yib:de 7,5 güvenme paralarile birliktt. adı geçen koruıs· 
Yona gelmeleri ilan olunur. (5790) 908 2-3 

• • • 
I - Bitliste inşa edilecek Atölye binası kapalı zarf 

Usuı· ı 1Y e eksiltmeye konulmuştur. 
l 1 - Eksiltme 21-IX-37 tarihine· rastlayan salı gunu 

ş•at 15 de Kaba~aşda İnhisarlar Levazım ve mübayaat 
Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
2~ I I - Keşif bedeli 39025,02 lira, muvakkat teminat 

1~.88 liradır. . . 
._ - Keşifname Şartname proje ve saır eksıltme ev-ta"ı ınn ' . d 

ı\n au kuruş mukabilinde İnhisarlar inşaat şubesm en 
bili;~ta 'Ve Bitlis inhisarlar Başmüdürlülderinden alına· 
"'e~ı-: Ekıiltmeye iştirak edeceklerin Nafıa Vekaletinden 
biz 

1 

ltıış rnüteahhitlik ruhsatnamesini haiz bulunmaları, 
zat M .. h d ki kd. d b 1 da11 bi . ~ endis ve mimar olma ı arı ta ır e un ar· 

llles' /
111

Yle müşterek olmaları veya işin sonuna kadar 
istilı: •Yetini deruhde edecek bir mühendis veya Mimar 
ede ~rn etıneleri ve vesikalarını inşaat şubesine ibraz 

te" b · ·k 1 lar1 l.. u ışe girebilmek için oradan ayrıça vesı a a ma-
Vı aııındır. 

•iltrn - Mühürlü tek 'if mektubu, kanuni vesaik ve ek· 
ti\ra :~e iştirak vesikasile muvakkat teminat akçesini ih· 
'•at 14 ecek olan kapalı zarflar eksiltme güuü en geç 
ğın8 ın ~e kadar yukarda adı geçen komisyon Başkanlı

a buz rnukabilinde verilmiş olmalıdır. "B.,, (5870) 

lıı-. 
-oq)~ -ıtib. 
I)~ .. 1 Ve Yazı İtleri 

törü: ı.ıne.il Cirit 

920 2 " 

Baııldıiı yer: ARTUN Baaımevı 
Galata Billur ıoluıık No. 10 

" " " 
,, 

60 4 50 ' Sabit telgraf makinesi (Nafıa Vek.) No 414 
(50 4 50 Un (Erzincan Tüm.) No 429 

21 ,, 
22 

" " " " 
" " " " " 

60 4 50 Alaca mrk. göçmen evleri intaatı (Çorum Val.) No 433 
60 4 50 Şişe - kutu (lst. .omut.) No 435 

23 
" " " " " 1 

" " '• 24 " " 
Yukarıda semti mevsimlik muhammen kiraları yazılı 

bulunan Floryadaki dükkanlar ayrı ayra kiraya verilmek 
üzere açık artırmaya konulmuş isede belli ihale gününde 
giren bulunmadığından pazarlığa çevrilm~ştir. Şartname
leri Levazım MUdürlüğünde görülebilir. istekliler hizala
rında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 16.9.937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (B) (6025) 95~ 

• * * 
Karağaç mezbahasile buz fabrikası makinalarina lüzu-

mu olan 56 kalem eşya açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bunların hepsine 1255 lira 83 kuruşluk bedel tahmin e
dilınittir. Listesile şartnamesi Levazım Müdür! üğünde gö
rülebilir. İstekliler 2490 N. h kanunda yazılı vesika ve 
9.ı lira 19 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 23.9.37 perşt:mbe günü l ·I de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (602 t) 948 

• • * 
Hepsine 250 lira kıymet konulan Üsküdarda !-fac7 

Masna Hatum mahallesinde Paşalimanı caddesi sokağın· 
da yeni 125 numaralı evin mutfak, odunluk ve taş oda
ları enkazı satılmak üzre açık artırmaya konulmuştur. 
şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 
18 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 23.9.937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (B·) (6020) 947 

* * * 1600 metre ince ara bezi beher metresi 23 kuruştan 
900 ,, kalın ,, ,, ,, ,, 28 ,, 
J 20 ,, renkli bez ,, ,, 42 ,, 

Düşkünlerevina Hızumu ~lan ve ~ukarda mıktarları 
yazılı bulunan amerikan beıı açı.k eksıltmeye konulmuş
tur. Bezin nümunesile şartoamesı Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yaıılı veaika 
ve 50 lira 28 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu· 
bile beraber 23.9.937 perşembe günü saat 14 de Daimi 
Encimende bulunmalıdırlar. (6023) 951 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden : 
Eksiltmeııinin 3 l ·8·937 tarihinde yapılacağı raıete ile ilan etti

rilen Beyoğlu Telefon santraline mücavir arsada yaptırılacak 
duvar ve saire inşaatı işi pazarlığa çevrilmiştir. Pazarlık 22-9·937 
tarihine müıadif Çarşamba günü saat 15 de Müdürlüğümüz mer· 
keı binasında toplanacak Alım Satım Komiııyonunda icra edile
cektir. Şartname ve keşifnameleri hergün Levazım Dairemizde 
görülebilir. isteklilerin mezkür gün ve saatte 100 liralık ilk temi· 
nat akçeleri, en az 1000 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair 
Nafıa Müdörlüğünce müteahhidlik ve Ticaret Odası vesika· 
larile m6racaatları. (5921) 932 

Eğer takımı (Gumr. Muhaf. G. Komut.) No 440 
Oksijen dst. Komut.) No 440 
Sömikok ve krible kömürü Bandırma Şarbay.) No 440 
Pirinç • bulgur (Çanak. Mat. Mvk.) No 441 
Odun (Edirne Vil.) No 442 
Samsunda yapılacak PTT binası in4aatı ve elektrik, su Ye kalo· 

rifer tesisatı (Samsun PTT) No 442 
Kırklarelide Hızırbey camisinin tamiri (Kırklareli Vakf. D.) N 442 
Ekmek, koyun eti, erzak (Edirne Vil ) No 442 
fizik aletleri (Teknik Okulu müd.' No 443 
Odun (Trabzon Ask. SAK) No 443 
Elbise (Ank. Mekt. Mubay. Kom.) No 443 
Gölçükte yapılacak hükumet binası (Kocaeli Nafıa Müd.} No 443 
Zeytinyağı (Ank. Mekt. Kom ) No 443 
Un (Bursa Ask. SAK) No 443 
Un (Trabzon Ask. n ) No 443 
ist. Pertnniyal Lisesinde pavyon inşaatı (İst. Nafıa müd.) No 444 
Tophane P.T.T. binasının tamiri (ist. P.T.T. Müd.) No 444 
Sığı- eti (Trabzon Ask.) No 444 
Un (İsparta Tüm.) No 444 
Maz:ut (inh. U. Müd.) No 444 
Pamuk çorap ipliği (M.M.V.) No 444 
Siyasal bilgiler okulunda donanma tesisatı (Ank Mekt. Mubay. 

Kom.) No 444 

Adapaz:arın. Sakarya köprüsü tahkimatı (Kocaeli Nafıa Müd.) No 444 
Minder kılıfhk bez (M.M.V.) No 444 
Soba borusu, dirsek, soba tablası v.s. (İst. Bel.) No 445 
Benzin, Mobil yağa, gaz (M.M.V.) No 445 
Motori ı (Tahlisiye Gen. Dir.) No 4;a5 
Dökme soba (Edirne Vilayeti) No 456 

Septik çukurunun yaptırılması (V akf. U. Müd.) No 457 
Yemekhane inşaatı (İst. Naf. Müd.) No 457 
H. paşa lisesi tamiri (H. paşa Lisesi) No 457 
İlk okul inşaata (Malatya ilbay) No 457 
* Traktör makinesi (Sinop Vil.) No 457 
• Kuru çam odun (Sinop Orman Müd.) No 457 
Soğan (Tophane L·:z.) No 458 
Bina inşaatı (Sıvas Evkaf Müd.) No 458 
Sömikok, peynir ve yumurta (Sıvas Erk. Lis.) No 458 

Cumartesi 11·9·1937 

Sıhhi malzeme {MMV) No 415 
Fotoğraf malzeı:qesi (MMV) No 414 
Pirinç (Tekirdağ Ask. SAK) No 428 
Linyit maden kömürü (izmir Mit. Mvk.) No 446 
Sömikok (Ank. Lvz.) No 447 
Arpa (Tahlisiye U. Müd.) No 451 
Yazlık ve kışlık elbise (Gümr Muh. Komut.) No 457 

Pazar 12-9-1937 

Blok maden kömürü (Ank. Lvz.) No 440 
Tütün, içki v.s. nakliyat (Edirne inh. Başmüd.) No 453 
Taze baınya (Ank. Lvz.) No 456 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gaıetemizin aayııını gösterir 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 
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6 

12 

MOIS Ptra. 450 

" 
n " 

850 
1500 

Etranger : 12 aoia Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

JEUDI 

•• 
NA 

GAZ T 

Pour la Publicite a'adreHcr 
a l' Adminiatration 

Journal Quotidien des Adjutlicatioı 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat 

Prix 
eıtimatif 

Caution. 
Proviıoirc 

Lieu d'Adjudıcation et <lu 
Cahier des Ch:ırges 

Conıtruction-Reparation- Trav. Publics·Materiel de Construction -CartogTRphic 

Elargiısement de chaucsec s route Berıama-Kale Publique 1997 55 Vilayet lzmir 
Rep. au l::atiment du monopole a Ankara (aj.). ,, 5569 80 417 72 Oir. Prineipııle MonoClpole Ankara 
Conatr. au jardin Samanpazari (•i ). ,. 3794 69 189 73 Municipalite Ankara 

" de aix veıpasienne.5 Gre a gre 35138 32 ,. 
Rep. au batiment de la 4eme ecole l.5tanbul " 81 40 12 21 Com. Perm Municip:ılite lst. 

Dir. Economat " 

Rep. de l'etuve de l'hôpital Boyoghlou 
n au diıpensaire de tuberculeux 

Tranaformation en beton arme 11 arches et conıı
truction variante ı route Bira-Tehan (aj.). 

" 
" Pli cach 

Rep. aux divera batimenta a la Rııe Chemıipacha Publıque 

a Scutari (aj.). 

382 50 
205 05 

18904 68 

6904 81 

57 38 
30 76 

1417 85 

518 

n 

idem 

" 
Oir. T.ravaux Publies Tchanakkale 

Oir. Vakoufs Kadikcuy 

Produita Chimiques et Pharmaowtiquea · lnstrwaenta Sanitaires-Fourniture pour. Htpitaux 

Sulfure de carbone : 5 t. (aj.). 

Hahtllement - Chauısures Tiısu.- Culrs 

Etoffe pour eapotea : 3000 m. (aj.) 
Toile fine : 1600 m. ld. grosse : 900 m.- ld. en 

couleur : 120 

Chıuasuru : 175 paires 
Coatumea pour travail : 80 p. 
Toile : 6 lots (aj.). 
Coıtumeı d'ete : 166 p. - ld. d'hivcr : 166 p. ca

poteı : 166 p (aj .) 

Combustible - Carburant-Huileı 

Boia : 960103 k. 

Tra••~ d'lmprimeric-Papeterie 
D:>asier en oarton: 80 p. 

9ivers 

Boulons 

Via 111et&lliquH et en bois 
Rivet de cuivre, rondelleıı, goupillonı 

Materiel pour machines de la fabrique de glace et 
abattoir : 56 lota 

Fıl ralvanise: 200 m. 
Articles meta'liques pour autobus 

Pli cacb le m. 3,74 
Put lique 

n 700 -
Cre a gre 

2775 -

Pli cach 19205 06 

Gre a grc 44 -

Pli cach 33318 

" 
4986 

" 
2751 -

Publique 1255 83 

Gre a ıre 225 
Gre a ıre 

Oir. Agricole lstanbul 

780 75 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
50 28 { Com. Perm. Municipalıte lstoobul 

Oir. Eeonom. " " 

53 - Dir. Ecoles des Aris Ankara 
Municipalite Ankara 

208 12 Dir. V akoufs lstanbul 
464 - Com. Ach. Office Sanitaire Port lst. 

1219 4~ Com. Ach Division Elaziz 

6 60 
{ 

Com. Perm. Municipalite lstan ul 
Dir. Economat " ,. 

2498 85 { Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank . 
Bur. d'Eıı:pcdition Haydarpacha 

373 95 idem 
206 33 n 

94 19 { Com. Perm. Municipalıte lstanbul 
Oir. Econom. ,, " 

33 75 idem 
Municipalitc Ankara 

Jour:ı. 

20-9-37 
14-9-37 
17-9-37 
24-9-37 
10 9 37 

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

14-9-37 

15-9-37 

24-9-37 
~3-9 37 

23-9 37 
14 9-37 
17-9 37 
14-9-37 

24 9-37 

10-9 37 

26-10-37 

26-10-37 
26·10-37 

23-9·37 

10-9 37 
14·9-37 

Saca pour nourriture : 10477 p. 
Tuyaux et coudea sralvaniae• : 600 m. 

Pli cach 8'.i81 60 628 62 Com. Ach. Gendarmerie Gucdikpachn 24-9-37 

Pro•iıiou 

Farine : 280 tonnes 
Bleı eoncauea : 14,6 t. 
Haricota aeea : 16450 lı:. 

Poiı chichea : 10,8 t. 
Farine: 298 toaneıı 
Foin : 745 • 

n : 80 n 

Beurre frais: 4-6 t. - Froınage blanc : 1-2 t. (aj ). 
Fromage : 400 k. · Oeufa : 4000 p. (aj.). 
Pain pour le peniteneier (l an). 
Orge : 20 t. 
Paille : 114 !750 le. 
Paille 812948 k. 
Foin : 812948 k. 
Beurr• fraia : 65 t. (eah. eh. P. 280). 

B) Adjumcatiens a la surenthere 
Barque avec ramea 
Sacı en canevaıı : 3000 p. 

Pli cach 
Publique 

• 
" Pli cach 

Gre a ire 
Publique 

n 
,, 

Gre a grc 

Pli cach 

.. 
" 
" 

Gre a rre 

" 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Vendredi 10 - 9- 1937 

600 - Municipalite Kartal 13-9-37 

le k. 0,12,50 1875 - Com. Acb. Militaire Menemene 27-9-37 

n 0,12 

" 0,12 

" 
0,08 

37399 -
52150 -

3200 

640 
8760 -

le k. 0,04 
22835 -
16258 86 
44712 14 
55900 

132 -
149 -
45 -

2805 -
3912 -

240 
441 -
48 -

675 -

1712 63 
1219 -
3363 14 
4045 -

41 

n 22-9 37 

n 22-9-37 
.. 22 9-37 

Com. Ach. Militaire Mersine 22-9-37 

" 
Viıe 14·9 37 

Oir. Veterinaire Sivas 20-9-37 
Com Ach. Comm. G. Gendarm. Ankara 16 9-37 
Oir. Lyeee Sivas 
Proeureur Gen. R 'p. Tekırdagh 
Muaieipalite Edirne 
Com. Ach Dıvision Elaziz 

" 
" Com. Ach. lntend Mar. K.pacha 

Oir. Surveil Douaniere "Tehanakkale 
Command. Academie de Guerre lat. 

10 9.37 
27-9-37 
21-9-37 
24-9-37 
24·9-37 
24·9-37 
24·9-37 

16-9-37 
13-9-37 

Pain, viande de mouton, farine ete. (Vil. Edirne) .~ 442 
ln•trument de physique (Oir. Ecole Techrıique) "': 443 
Bois (Com. Ach. Milit. Trabizonde) X 443 
Coıtumes (Com. Ach. Ec, Ank.) J'! 443 

9 Septembre 1937 

ADMINISTRA·ııvl\ 

Y ogbourtchou Han 
1 er Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Tclephone: 49442 

Boite Postalc N. 1261 

Adresse Telegraphıquc : 
lstanbul MÜNAKASA 

Tuyaux de poele, eourdes, pellcs ete. (Mun. lst.) '!\' 445 
Benzine et petrole (Min. Def. Nat.) .:\! 445 
Motorine Dır. G n Sauvetage) \' 445 

, !eure Couve ele pour carnet d'ıdentite Mun Jstanbul) No 445 
• Vapeur "Nazım,. (Exploit. Lignes Marıt.) No 445 
Houille (Vi Edırne) No 446 

11 -
16 
10 30 
10 30 
14 

14 
14 
14 

15 -

15 -

ıs -
14 -

15 -
10 30 
15 
15 

Constr des niagas ns mııisons ete. (Dir Vakoufs Balıkesir) No 446 
Rcp. d chnussee s rou e Guelı olou-K ehan Dir. Trav. Publicf 

Tc:ı akkale) No 446 

• <:aole i-lectrıque, fer, canevas, machine et chaudron camelote (Dır 
G •ıı Monopoles) No 447 

Pocle (Vılayct E'.dirn ) No 456 
Lignıte et coke (Com. Aeh. Corps Arm Aiion) No 447 
Machıne iı vapeıır (Dır. Agr. lst ) No 449 
Foin (Mun. Ank ) No 449 
Paıllc (Com. Ach. Mılıt. Tekirdagb) No 449 
Fer camelote (Sect. Com. Fa . Mılit.) No 450 
Foin et paılle (Com. Ach. Mılit. Vıze) No 450 
Boutons en oı; (lnt. Tophı:nc) No 451 
Rcp du konak gouvernemental tDır. Bıens Nat. Lulebourgaz) N. 
Boi<ı (Com Aeh. 36 eme Ga n Zara) No 451 
Tra f. du konak gouver. en e.,I secondaire (Dır. Trııv. Publ. 

fa) No 451 
Farınc (Oiv. Isparta) No 452 
Constr n.nisons pr immigres (Dır Etabl. lmm. Konia) No 452 
Tuiles (Oir. Etabl. lmm. Keclıane) No 453 
Pav s ( \ılun. S vas No 453 
Plomb et ficelle Oir. Pli lst. No 453 
Foın (Gendr. Ank.) No 453 
Charpentr: 5 lots (Ch. de fer Etat) No 454 
• Chıılons (Expl. Akny) No 455 

Constr. fosse seplique (Dır. Gen Vakoufs Ank.) X 451 
" d'un refectoıre (Dir. Trav Pub. lst.) ' 457 

Rep. au Lvcee Haydarpacha (Dır .• Lye e H.paeha) ·' 457 
Constr. d'un • · co~e prımaıre Vıl. l\falatıa) ,\ 457 
Oignons (lntend. Tophane) ·' 458 

9 Constr. de ba•ıment (Dır. Vakoufs Sivas) \ 458 
Houille, fromage et oeuf (Lycee S vas) \~ 45 

14 

15 -

15 -
15 
li 

14 
10 30 
15 -
15 

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

15 -
11 30 

Samedi 1 l - 9- 1937 

Articles sanitaires (Min D f. Naq 415 
Artıcles photographiques (Min. Def. Nat.) Y 414 
Riz (Com. Ach. Mılıt T kirdagh) ~· 28 
Charbon lıgnite (Com. Ach. Mıl. Izmir) ,\' 446 
Semi·coke (lnteııd. Ankara} \' 447 
Orı:-e (Dır. Gen. SauvelAge) .\' 451 
Costumes d'hiver et d'ete (Surveil. Oouan. lst.) ~~~ 457 

Dimanche 12·9· 1937 

Houille (lntend. Ankara) .\. 444 
Tr•nsport d'articles monopolises (Monoı oles Edirne) X 453 
Combeaux (lntcndıınee Ankara) \• 456 

• Lcs aııtcrısques ındıquent une venle par voıe de surenob 

N. B.- Leıı Nos ındiques en regard dea ıırticle sont C,., 
journal dans lequel l'ııviı a paru. 

Ye~i~ule ve Kur~alı~ere 
KO ÖMUR 
A vrupanınkilerle rekabel 

edecek derecede 
Külsüz ve dayanıklıdıt 

' 
Constr. du bitiment gouvernemental iı Gueuldjuk (Oir. Trav. Pub. D ima bu 

terci'1 
Kömürler• 

Outillaıe (Min. Def. Nat.) .'\! 412 
\tachines telegraphique• fixes et mobiles avee pieceı de reehangeıı 

(Ch. de Fer Etat) -'! 412 
Machines telea-raphiquea fixes (Min Trav. l>ublics) ~-:. 414 
Farine (Div. Erzındjan) .\! 429 
Conatr. mniaons pour immiırea (V ıl. Tchoroum) .ıY! 433 
Bouteilles et boitea (Commıınd. lst.) .\! 435 
Articles de ıellerie (Surveil. Douan. lat.) JY 440 

- Semı-<:oke et houille eri blee (Mun. Bandirma) ~'! 440 
Riz et bles concasses (Com. Ach. Milit. Tchanakkale} .Y 441 
Boia (Vil. Edirne) -'~ 442 
Conıtr. du bitiment de PTT. a Samsoun (Oir. PTT. Samao:ın) 442 
Rep. İl la aoaquee Hizirbey (Oir. Vakeufs Kirklareli) • : 44'.l 

Kodjaeli) ~! 443 
Huıle d'olive (Com. Aeh. Ee. Ankara) .\: 443 
Farine (Com. Ach. Mil. Trcbizonde) .:\~ 443 
Constr. d'un pavillon au Lyoee Pertevniyal (Dır. Trav. Pub. lst) 

~'! 44i 
Farine (Com. Ach. Mil. Brousse) .\: 443 
Rrp. au batiment PTT. I ophane (Dir. PTT. lııt.) .\! 444 
\ iande de boeuf (Div. lıparta} J'! 444 
Ma:ıoute (Dir. Gen. Monop.) ,,; 444 
Fıl de coton pour chausaottes (Min. Def. Nat.) .\' 444 
lnatall. eleetrique pour illumination (Com. Aeh. Ec. Ankara) .\~ 444 
Rep. du pont "Sakari•n (Dir. Tr.ıv. Pub. Kodjaelı) .\: 444 
Toile pour housH (Min. Def. Nat.) X 444 

ediniz 

Metro Han, Tünel Meydanı . 
S A T G A Z E L Ticaret Şu.,ef' 

Telefon : 44800 


