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ikinci Sene No. 416 ÇARŞAMBA 

ABONE ŞARTLARI: •• 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 " 850 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 ayhQ'i 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma
yan tediyat makbul değildir . 

GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugür. ilan olunan Münakasalar ve 

a) Münakasaıar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Sığır eti: 83 ve 27 t. kapalı z . k. 0,35-0.32 2179·6~8 -
k. o 31 2328 -

" tt 100 t . 
Sabun: 11 t. (te md.) 
Yulaf: 618 t. (temd .) 
Patates: 150 t. ,, 
Kuru soğ«ın: 20 t . 

" 5060 - 379 50 
" 

Kaşar peyniri: 15 t. (temd.) 
Beyaz peynir: 30 t . (temd.) 
lsterılize ıtlt: 25,3 t. 
Y o~urt : 23 t. 
Sabun: 50 t. 
Arab sabunu: 2 t. - beyaz sabun: 2 t . 
Zeytin yağı: 5 t. 
Tuz: SOo k. - toz şeker : 250 k. • sabun: 70 

k. - pirinç: 60u k . - sadeyağı: 100 k. • zey· 
tinyağı: 100 k. (lemd.) 

Yulaf: 180 ve 300 t . 

Ekmek: 35 t. 
Dağlıç eti: 8 t . 
Sadeyağı: 2,5 t . 
Kuru erzak: 44 kalem 
Yaş sebze ve yemiş: 29 kalem 
Kesme ve toz şeker: 2 kalem 
Süt ve yoğ'urt: 3 kalem 
Ekmek (cezaevi için) 

paz. 
kapalı z. 
aç. eks. 
pn. 

" aç. ekı . 
,, 

kapalı 7.. 

ac. eks. 
,, 

aç. cks . 
,, 
" 
tt 

" 
" 
" 

kapalı z. 

10500 
1500 -
7800 -

10800 -
3795 -
3220 -
k. o 35 

1600 -
3000 -

3850 -
3600 -

2250 -
4996 75 
1732 25 
760 50 
325 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Sinema binası inşaah (temd.) 
Göçmen evleri inşaatı: 131 adet 
Vilayet evleri meydanında yaptırılacak pcrgo 

lalarla, Şeref h!llleri, taş merdiven ve isti · 
nad dıvnrlnrın inşaatı (şart. 5, 15 L.} 

Gölrelik inşaatı 
Telefon müdüriyetinin müdürlük qinasında ya· 

pılacak bahçe dıvan ınşaah ve te(erruatı 
Galatasaray lis~ıi binası tamiri 
Bayrameşte yarım kalan 2 bölük jandarma P'-" 

viyonu ikmalı inşaatı 
Göçmen evleri inşaatı: 74 tek (temd.) 
Niğde-Nevşehir yolunun arasında 4840 m3 mo· 

loz t şı ve 792 m3 kumun ihzar ve şose ke· 
narlarına nakil ve istiff 

paz. 20900 -
" 55059 60 

kapalı z. 102700 40 

paz. 
aç. okı. 

299 75 
3954 93 

aç. ekı. 2500 -
kapalı &. 14771 64 

,, 
" 

32625 12 
9198 72 

_!!Açlar, Klinik ve İspençiyari alAt, Hastane ~ 
Ustunç: 166 takım - tıbbi alit: 8 kalem kapalı :1 . 5207 60 

!1 nsucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V· s. 

Çizıne: 448 çift 
Patiska: 50 m .• amerikan bezi: 1500 m. 

aç . eks. çifti 10 50 
aç.. eks. 387 -

Matbaa i~leri-K ırtasiye-Yazıhane Levaıımı 
74 forma tahmin olunan rene} nu(us sayım\ 

neticeleri göatere.n 12 cilt kitaptır. Seherin· 
den ikişer bin adet bastırılnıa11 

kapalı z. 2590 -

Mobilya, ve ve büro eşyaaı, Muşamba-Hah va. 

Dtüd sıran: 80 adet - tabure: 20o adet - ders 
•ırası: 150 adet 

~efenik 

aç. eks. 1400 -

787 50 
113 -
585 -
810 -
285 14 
241 50 

1312 50 
120 -
225 

288 75 

168 75 
374 76 
129 92 
57 04 
24 37 

2239 92 

6385 -

297 

188 -
1107 87 

690 -

390 57 

352 80 
29 25 

195 

105 -Siy~h veya haki renkte makara (40 No behe· 

1 r~ ıooo yardalık): 7000 adet 
ııu_ır Karaburnuna konacak 12 millik fener • 

.::;( İlifkede konacak 10 deniz millik feaer 
şart, 150 kr.) 

kapalı z . 20461-8771 1535-657 -

Katına '- l 
k 

' lla dırım çekici. el araba5ı, kuma ve kü· 
re sapı 

Yangın - .. • 
Elcktrol'sondurme aliıh (No 4): ı5 adet 
T 1 ,. k ıt bak1r: 230 t . (şart. 7 ,48 L.) 

T ı \&ın • 
kıl b ' çıınento , boş çimento torbası, fa· 
lu' etorı demir, müstamel tahta, çivi , oluk-

lialaıı~aç , kuma, kürek v.ı . ena 

Portatif 
çadır: 3730 aded (şart. 173 kr.)(temd.) 

paz. 84 -

aç . eks. 390 -
kapalr z. 149500 -
paı. 

kapalı 2 . 10000 -

6 30 

29 25 
8725 

paz. 34403 - 2581 

Müzayedeler Listesi 
Müracaat yeri 

Edirne Tu~ayı SAK 

" Kırklareli Tümeni SAK 
Buru Aslc. SAK 
Kırklareli Tümeni SAK 
Vize Ask. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

" İzmir Mat. Mvk. SAK 

tt 

Deniz Lvz. SAK 
Ask. Fabr. SAK 

" Kadıköy Vakf. Dir. 

Tekirdağ Aık. S~K 

Polis Okulu Direkt. 

" 
" 
" 
" 
" 
" Sinop C. Müddeiu mumilig-i 

Malatya hbaylığı' 
Eceabat lskin Memurluğu 
Dahiliye Vekaleti 

Adana Ziraat Mekt. Müd. 
lst. Telefon Direkt. 

Galatasaray Liıesi SAi\ 
Çanakkale Na(ıa Müd. 

Ela:ıiz iskan Direkt. 
Nig-de Vilayeti 

O. D. yolları 

lııtanbul Belediyesi 
Koıaeli Vilayeti 

lıtatistik Genel Direkt. 

Teknik. Okulu Direkt. 

Askeri Fabr. SAK 

Tahlisiye Genel Direkt . 

lstanbuı Belıciyeıi 

lst . C. Müddeiumumilıfi 
Ask. F•br. SAK 
lst. Deniz Ticareti Müd.) 

Gün 

11·8-27 
11-8·37 
10·8·37 
20·8-37 
9·8 37 

29-7-37 
29-7-37 
29.7.37 

9-8-37 
9·8·37 

10-8·37 
16·8-37 
16·8-37 

2-8-37 

17-8-37 

Saat 

10 
16 
15 -
17 -
16 -
15 -
15 30 
ıs -
10 30 
11 -
14 -
14 30 
14 -
15 -

16 -
(tashih) 

12-8-37 10 -
12·8-37 14 -
12·8-37 14 -
12-8 37 14 -
12-8·37 14 -
12-8 37 14 -
12·8·37 14 -
23·8·37 15 -

21-7 37 den 1 ay 
4·8-37 16 -

11-8·37 15 30 

6 8-37 
13-8-37 

13-8-37 
14·8 ·37 

5·8-37 
4 8·37 

15 
15 

15 
1 () 

15 
15 

16·8 37 15 -

6-8·37 14 
4-8-37 15 

6-9-37 14 30 

9-8-37 14 30 
(tashih) 

16·8·37 

15.9.37 

29-7-37 

16-8-37 
16-9-37 

30-7-37 

14 30 

15 -

14 -

16 -
15 -
15 -

D. O. yolları lzmir8 inci ltlt. Müd. 16-8·37 
GUmrük Muhafaza Gen. Komut. 17-8-37 

16 -
16 -

28 Tem muz 1937 

İDAREHAN E· 
Yoğurtcu han, l ci k nt 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR! 
İ cJarehnnemizde görüşü! ur 

Telgr.: ist. MÜNAKASA 
Telefon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

,---.------------------1----mll~ 
Istan ul Belediyesi den: 

Daimi amele için lüzumu olan kazma, kaldırımcı 
çekici. el arabası, kazma ve kürek sapı pazarlığa ko· 
nulmuştur. Bunların hepsine 84 lira bedel tahmin o· 
lunmuştur. Evrakı Encümen kaleminde görülebilir. İs
tekliler 630 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber 29.7,937 cuma giinü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. 

•• 
a) M NAKAS AR 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

lstanbul Levazım Amirliği Satıııalma Komisyonuntlan: 
İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müeuesat için 15 

ton kaşar peynirinin kapalı zarfla eksiltmesine istekli çıkmada· 

ğandan pazarhğa 29.7.937 perşembe günü saat 15,30 da Tophane· 
de salmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 7800 li· 
radır. İlk teminata 585 liradır. Şartnamesi komiayonda görülebi
lir. 

* • * 
idareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müess~sat için 

alınacak 30 ton beyaz. peynirin kapalı znrfl~ eksiltmesine talip 
çıkmadığından pazarlığı 29-7-937 perşembe günü saat 15 de Top· 
hanede ııatınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
10800 liradır. ilk teminatı 810 liradır . Şnrtnamesi komisyonda 
görülebilir. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden : 
Cinsi Miktarı Kilo fiatı 

İri tuz. 500 4,5 
Toz şeker 250 26 
Sabun (Perniye yağından) 70 23 
Pirinç pilavlık (toıya) 300 ıg 

,, Çorbalık (Merain) 300 14 
Sadeyağ (ikinci erimiş Kan) 100 62 
Zeytinyağı (birinci yemeklik) 100 60 

Yukarıda cins ve mikdarı ı~aterilen en kın eksiltm si 10 n 
uzatılmı,tır. İıteklilerin 2-8·937 pazartesi günü aaat 15 d K dı· 
köy Vakıflar müdürlüğüne müracaatları. 

Askeri Fabrikalar U. M. Satınalma Komisvonund ı:ın 

5 bin kilo zeytin yağı 

Tahmin edilen bedeli 3 bin lira olan yukarıda nıik
darı ve cinsi yaıılı malzeme askeri fabrikalar umum ıDÜ· 
dürlüğü satınalma komisyonunca t 6.8.937 pazartesi günü 
saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna 'lle 

parasız olarak komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat 
teminat olan 225 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 

1 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 

• • • 
2 bin kilo arab sabunu 
2 bin kilo beyaz ıabun 

Tahmin edilen bedeli 1600 lira olan yukarıda cinsi 
yazılı iki kalem sabun askeri fabrikalar umum mlldürlüğü 
satınalma komisyonunca 16.8.937 pazartesi günü saat 15 
te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat 
olan 120 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeld vesaikle mezkür gün ve saatte komisyona müra
caatları. 

Edirne Tuğay Satınalma Komisyonundan: 
Kıtaaaı Cinsi Miktarı Muhammen 1. Teminatı 

kiloıu fiyatı Lira Kr. 
Kr. Santim 

Edirne Birlikleri Sığır eti 83000 35 00 2179 00 
Üzunköprü birlikleri Sıtır eti 27000 32 l 10 648 00 

ihaleleri 11-8-937 iÜnÜ ıaat 1 O da ve l l de kap ah zarf usulile 

yapılacaktır. 
Süloğlu birlikleri Sıju eti 100100 31 00 2328 00 

İhaleai 16-8-935 günü saat 16 da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Tutay Birliklerinin senelik ııtır eti kapah zarf u ulile müna· 

kasaya konulmuştur. Evsaf ve şartnamesini ıörmek isteyenler 
tatil günlerinden başka her ıün komiayonumuz:a müracaat ede
bilirler. İsteklilerin belli saatinden bir ıaat evvel Edirnede Trak· 
ya müfettişliği binaaında komisyonumuz:a gelmeleri. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 
1- Demirköyün 20000 kilo kuru ıoğan1. 
2 - ihaleıi nçık eksiltme ile Vizede yapılacaittır. 
3 - Kuru soğanın muhammen bedeli 1500 liradır· 
4- Kuru soğanın ilk teminab 113 liradır. 
5- İhaleai 29 temmuz 937 perşembe a-ünü ıaat 15 dedir. 



1 

' 

Mahrukat, Benzin, Makine y gJarı v. s. 

Gazyağı: 25 t. 
Odun ve kömür: 3 kalem 
Mnrin la ve kömürü: l 75 t 

Kok kömürü: 75 t 
Motorin: 20-30 t. (temd.) 

b) Müzayedeler-

likar\a çul ve kınnp parçalan 

kapalı z. 
aç eks 

" ,, 

Kırklareli l'ümen Satınalma komisyonundan: 

5750 -
700 50 

2450 
1425 
1830 -

Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı için satın alınacak 
11 bin kilo sabuna verilen fiat pahalı görüldügünden tek
rar kapalı zarfla 11 b:n kilo sabun satm alınacaktır. Mu
hnmnıen fiyatı 46 kuruş olup tutarı 506{) liradır. İlk te
minatı .J79 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her gün komis
yonumuzda görülebilir. ilıale i t0.8 937 alı günü saat 15 
tedir. 

• • • 
Kı. idareli Tümen birlikleri ihtiyacı için satan alınncalc olan 

15tl00(1 kiıo patates verilen fiyat pahalı görüldüğünden tekrar 
kapalı zarfla salln alınacaktır ıAuhammen fiyatı 7 kuruş olup 
tutarı 10500 liradır. ilk teminata 787 lira 50 kuruştur. Şartname 
her CÜn komis}onumuzda görülebilir. İh lesi 9.g.Q37 pa:ıartesİ 
gunu sna t rn dadır. 

Bur a Askeri Satınalm"l Komisyonundan: 

Yulaf Tonu 

Bursa 4SO 
Mudanya 84 
Bandırma 84 

Bur a, Mudanya ve Bandırma garnizonları için 20 tem· 
muı 937 salı günü saat 17 de kapalı zarfla eksi tmenin 
yapılacağı ilan edilen yukarıda yazılı 618 ton yulafa tek
lif edilen fiyatlar pahalı görüldüğünden ayııi evsaf ve 
şerait dahilinde bir ny müddetle pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. ilk pazarlığı 30 temmuz 937 cuma gunu 
aat 16 da yaptlacaktır. Şartnameler İslanbul A kara le
vazım amirlikleri sahnalmn komisyonları ve Bursada as
keri cıatmnlma komisyonundadır. 

Polis Okulu Direktörlüğünden : 

Cinsı Miktarı Tutuı Tem. bedeli 
kilo Lira Kr. Lira Kr. 

Biriucı nevi ekm k 35000 3850 288 75 
Dalğlıç ctı 8000 3600 270 
Urfa sade yağı 2500 2250 168 75 
Kuru erıak (Kırk dört kalem) 499(i 75 374 76 
Ke.ıııne ve toz şekerler (iki k,ıılem) 7 60 50 57 04 
Yaş sebze ve y. ş yemiş (Yir:nidokuz kalem 1732 25 129 92 
Süt \c yoğurd (Üç kalemdir) 325 24 37 
Odun ve kö-nür (Üç kalemdir) 700 50 52 54 

lhale saatleri: S at 10 ilii 12: Elemek. et. ude yağ ve } aş 
ııclne. S:ıat 14 ilii 17: Kuru erzak, şekeri •r. süt, yoğurd ve odun, 
kömur. 

l Okulumuzun 1938 senesi anay11 nikayetine kadar ihtiyacı 
olan bu husus müteallik tanzim olunan şartnamelerde müfreda.tı 

göstcrıldiği \ cçhile ekmek, et, sade yağ, kuru erzak vesairenin 
utın alınmalara için açık eksiltmiye konulmuştur. 

2 _Eksiltme 12·8·937 tarihin musa<lif perşembe günü yuk•· 
rrdtiki ı;natlerde İstaııbul Vilayetı Muhasebe binasında sahnalma 
l<0ınisyonunda yapıl .. cakhr. 

3 Hunlara aid şartnameleri görmek ve cins, miktar ve fiat• 
l rıuı Öğrenmek istiyen talihlerin Yılaızdn Polis Okuluna uK-ra
maları ilin olunur. 

Sinop C. Müddeiumumiliğinden : ...,. 

Sinop Genel ceza evindeki mahkum ve nfevkuflara 
ihale tarihinden itibaren 1-6-938 gününe ka~r verilecek 
ekmek 9-8-Sl37 gününden itibaren 15 giiıı müddetle kapa
lı zarf usuli 'e eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 Verilecek ekmek 650 randımanlı Samsun bir baş 
unundan yapılacak ve beher ,ekmek 960 gram olarak 
pişirile ektir. 

2 - Ekmekler Cezaevi ISirektö,rlüğünden gösterece• 
ği lüzum üzerine yevmiye 700 ila 1000 adet ara1Jmdan 
hergün nihayet saat 14 de kadar Cezaevine teslim edile

cektir. 
3 İstekliler muhammeh bedelin yü-zd yedi buçuk 

olan 2239 lira 92 kuruıluk teminatı muvakt~ata verecektir. 1 

4 İhale ~3 8 937 pazartesi gtinü saat 15 de C. i 
Miiddeiumumiliğinde müteşekkil komisyonda Adliye Ba· 
kunlığmm mezuniyetine t:ılikan yapılacaktır. 

5 Teklif mektupları 23·8·937 pazartesi günü saat 
on Leşe kadar sıra numarasile makbuz mukabilinde dör· 
düncü maddede yazılı komisyon reisliğine verilecektir. 

{i Mektublan beşinci maddede gösterilen saatta 
yetişmek üz.ere iadeli taahhütlii mektub şeklinde gönde
rilmesi caizdir. Bu halde zarfın mühür mumu ile ve iyice 
kapatılması lüzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 

edilmez. 

İıışaat- Tamirat-Na\'rn i leri ve Malzemesi-Harita 

Nafıa Veldiletinden : 
Eksiltmeye konulan iş iıtaııbul Yüksek Mühendis mek· 

tebi pansiyon binası inşaatıdır. 
Keşif bedeli 260907,49 liradır. 

2 - Eksiltme 11-8-937 tarihinde Çarşamba günü ıaat 15 de 
Nafıa Vekaleti yapı işleri Umum Müdürlüğü ek•iltme komisyonu 
odasında kapalı r.arf usuliyle yapılac11kh r. 

431 25 
52 54 

183 75 
106 88 

MÜNAKASA GAZETESi 

Kır\..lareli Tümeni SAK 
P'olis Okulu Direkt. 
lst. C. Müddciumumiliği 

" lst. Deniz Ticareti Müd. 

IÖdemiş inhisarlar Müd. 

10-8·37 
12-8-37 
16-8-37 
16 8-37 

3·8·37 

9-8-37 

16 -
14 -
14 -
14 
15 -

14 ·-

3 - Eksiltme fartnameai ve buna müteferri evrak 13 lira 
beş kuruş bedel mukabilinde yapı işleri umum Mödürlüğünden 
ahMbilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklUerin 14186,30 liralık 
muvakkat teminat vermesi ve nafia vekaletinden alınmış müte· 
alıhitlik vesikası ibraz etmesi ve yaptıtı en büyük İnfaat bede· 
lin 50,000 liradan aşağı olmaması ve muteahhidin bizzat diplo· 
lomalı mühendis veya mimar olması veya bunlardan birinin f en.ni 
meııuliyeti altında işin yapılacatı ve intaat miiddetince itin ba · 
şanda bulundurulacağını teahhüt etmesi lAzımdır . 

Zonguldak Valiliğinden : 

Mukaddema kapalı zarf usulile eksiltmeye ç1karılip talih 
çıkmıyan Zonguldak · Devrek yolunda 1+616- 27+ 000 kilomet· 
releri arasında yapılacak 22673 lira 69 kuruş keşif bedelli şose 

esaslı tamiri işi arttırma, ekıiltme kanununun -lO nci maddeai 
mücibince 2·8·937 pazartesi günü ıaat 15 te Zoniuldak Vilayet 
Daimi Encümeninde ihale edileceğinden iıtekli1c:rin muvakkat 
teminatları ve Nafıa Vekaletinden alınmış milteahhidlik vesika . 
sile Ticaret Odasından Ş37 yılında alınmış veıika ile birlikte 
Vilayet Daimi Encümeninde hazır bulunmaları ilin olunur. 

Erzurum Nafıa Direktörlüğünden : 
ispir kaza merkezinde j eniden yapılacak olan 15000 bin lira 

bedeli kaşifli Hükumet Konağı kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme günü 12·8-937 perşembe günü saat 15 te tesbit 
edilerek Erzurum Hükümet Konağı içinde Vilayet Makamında 
yapılacaktır. 

2 istekliler evrakı fenniyeıioi Erzurum Nafıa MüdürlüğünrJe 
ve İspir Kaymakamlığında okuyabilirler 

3 - Muvakkai teminata bin yüz yirmi beş liradır. 
4 istekliler Resmi Gazetenin 7·5-936 gün ve 3297 sayıla 

nüı;hasanda çıkan talimatnameye göre vesikalarını baurlayıp 
2490 sayılı kanununun 32 nci maddeıi mucibince teklif mektub· 
)arını birinci maddede yazıla g11o ve saatten bir saat evveline 
kadar Komisyon Reisliğine göndermeleri mecburidir. Postada 
gecikmeler kabul edilmez. 

M~latya İlbaylığmdan : 
20900 lira keşif bedelini mühtevi olon 20 gün müd

detle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan ve vila
yet merkezinde yaptırılmakta bulunan sinema binası ik
mal inşaatına talip çıkmadığından 21.7.937 tarihinden 
itibaren bir ay zarfında pazarlıkla isteklisine verilecektir. 

İstckliler'n Nafıa vekaletinden verilmiş ehliyetname
lerini ibraz eylemek şartile her gün vilayet daimi encÜ· 
menine müracaatları ilin olunur. 

Elazız İskan Direktörlüğünden 

Eliiziz merkezinde göçmenler için 1 numaralı şehir 
planına göre yapılmak üzere 3-7-937 tarihinde kapalı 
zarf usul ile eksiltmeye çıkarılmış oları 7 4 tek evin inşaa
sına talih zuhur etmediğinden 5 ağustos 937 tarihine ras
lıyan perşembe günü saat 15 te Elazi z İskan dairesinde 
ihalesi yapılmak üzere 22-7-937 tarihinden itibaren 15 
gün müddütle kapalı zarf usulile yeniden münakasaya 
konmuştur. 

t - Bu evlerin mecmuu keşif bedeli 32625 lira 12 

kuruştur. 

2 Bütün malzeme isçiliğile beraber müteahhide 
aid olmak üzere ve anahtar teslimi sureliyle yapılacaktır. 

3 - Yüzde yedi buçuktan tutan olan muvakkat te· 
minat bedelinin ihaleden evvel yatırılmış olması lazımdır. 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden: 
1•177 l lira 64 kuruş keşif bedelli Bayramişle yarım 

kalan iki bölük jandarma paviyonu ikmali inşaatı 14.8.937 
tarihine raslıyan cu~arteıi günü 1aat 1 O da Çanakkalede 
Nafıa Müdürlüğü odasındaki komisyonda ekıillmesi ya· 
pılmak üzere 28.7.37 tarihinden itibaren lB gün müddet
le lcapalı zarf usulile tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1107 lira 87 
kuruşluk muvakkat teminat akçesi yatırmaları ve resmi 
gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
göre yi:ipı işleri knüteahhidlik vesikası ibraz etmeleri 14· 
zımdıl". 

Niğde Vilayetinden: 

1-Eksiltmiye konulan iş: Niğde-Nevşehir yolunun 4000 6X500 
kilometreleri arasında 1200 metre mikib moloz taşan beher metre 
mikabı bir lira 33 kuruş ve 240 metre mikib kumun beher met· 
re mikabı 81 kuruş ve ayni yotun 32 XOOO 33X OOO kilometrele
ri arasında 2640 metre mikib toplama tafın beher metre mikabı 
bir lira 93 kuruş ve 352 metre mikib kumun beher metre mikabı 
81 kuruş ve 1 X 000 - 4 X 000 kilometreleri ara.anda 1000 metre 
mikab taşan beher metre mikabı bir lira yetmiş beş kuruı ve 
200 metre mikib kumun beher metre mikibı bir lira 9 kuruş 

ki ceman 4840 metre mikib moloz taşı ve 792 metre mikab ku
mun ihzar ve şoıe kenarlarına nakil ve istifi: Keşif bedeli 9198 
lira 72 kenışhır. 

'l Eksiltme 16-7-937 tarihinden başlıyarak 4 8-937 çarşamba 
günü aaııt 15 te Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
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3 - Ekıiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. İlin ücreti ve 
bütün muraf müşteriye aiddir. 

4 - Eksiltmiye ıirebilmek için istenilen 690 lira muvakkat 
teminat verilmesi liı:ımdır. 

Galat&1aray Lisesi Satınalma komisyonundan : 
Lisemiz binasında şartnamesi mücibince 2500 lira 

keşif içindeki tamirat 13·8·937 cuma a-ilnü saat 15 te 
İstanbul Kültür Direktörlllğü binasında Liseler Muhase

beciliginde toplanan Okul komisyonunda açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Bu işe aid fenni ve eksiltme tartnameai ve keşif ev
rakı Okulda görülüp öğrenilir. 

188 liradan ibaret muvakkat teminat, ihale saatinden 
evvel Liseler Muhasebe veznesine yapılacaktır. 

İsteklilerin en az 2000 liralık bu ise benıer iş glSre· 
ceği vesikalar üzerine almış olduğu müteahhid ve Tica· 
ret Odası vesikua veya teminat makbuzlarile belli gün 
ve saatte Komisyona gelmeleri. 

ftaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Devlet Oemiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
Muhammen bedeli 5207 lira 60 kuruş olan 166 ustunç 

takımı ile 8 kalem tıbbi alet 16.8.937 a-Unü saat 15te 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki satınalma komisyonu 

• larafmdan kapalı zarfla sahn alınacaktır. Bu işe girmek 
isteyenlerin 390 lira 57 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte resmi gazetenin 
7.5.937 gün ve 3297 veya 1.7.937 gün 3645 No.h nüsha· 
larında intişar etmiş olan talimatname daireıinde alman 
vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Haydar
paşada komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe aid 
şartnameler komisyondan para~ız olarak dağıtılmaktadır. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M&lzemesi 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

Aza Çoğu Muhammen Çotu 
forma forma fiah tutarı 

' aded aded Lira Kr. Lira Kr. 
2500 aded beş hitabın 
basılma11 80 142 26 3692 
Kitablarln içindeki e•· S-M2 S-M2 
kil ve resimler 40000 

. 
50000 o 0,75 375 , 

I 

Fazla baatmlaca.k 9lan 
500 aded hlgat kitabı· maktuan 110 
nın kiğıt bedeli '" 3000 o 27 sıo 

.c: 3987 ()() 
Mu~akkat teminatı 374,0Z"İfiradır. 
Mektebimiz tedriaatınl · littumu olup forma tutarı yukarda ya· 

zıh termodinamil{1 deniz tirareti, hukuku, buhar makineleri tari· 
fatı, kimya teknol~i ve İngilizceden türkçeye denizcilere slSz
lilk kitablarının baaılmuı ye resim Ye şekillerinin yapılmau ve 
cildiyesi, 11.8.37 tarihine raahyan çar,amba günü uat 14 de a· 
çık ekıiltme ile ihale edilecektir. 

Talihlerin ,artnameyi görmek üzere mekteb muhasebesine ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ıartları haiz ol· 
malan lazım relen eksiltmeye iştirak edeceklerin de muvakkat 
teminatlarını lıtanbul yüksek mektebler muha11ebeciliti vezneıine 
yatırdıklarmı gösterir makbuzlarile veya banka mektublarile mek· 
tebde müteşekkil komisyonu mahsuıuna belli gün ve saatte mü· 
racaatleri. 

İstatistik Genel Direktörlüğü Ekı. ve İhale Komis. : 
l - Kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılan iş 7 • forma 

tahmin olunan genel nüfus sayımı neticelerini gösteren 
12 cilt kitaptır. Seherinden ikişer bin aded bastırılacak
tır. 

2 - Tahmin olunan bedel 16 sahifelik beher forma
sı ıçın 35 lira üzerinden 2590 liradır. Muvakkat teminat 
olarak l 95 liralık banka mektubu veya tahvil verilecektir. 

3 Teklif zarfları 937 sen es~ eyini ayının 6 ncı pa· 
zartesi günü saat 14,30 da genel direktörlük binasında 
toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s 

Deniz Levazım Satınalma Komiıyonundan: 

Muhammen bedeli 25- bin lira olan 100 ton kalan ben· 
zin l 1 ağustos 937 tarihine raslıyan çarşamba günü sa

at t 4te kapalı zarf usulile alınmak Uzere münakasaya ko

nulmuştur. 
Şartnamesi l 25 kuruı mukabilinde komiıyondan her 

gün alınabilir. Muvakkat teminatı 1875 liradır. 
İsteklilerin 2400 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan

zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün 
ve satten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Ankara yüksek ziraat enstitüsü röktorlüğünde11: 

Enstitümüzün önümüzdeki kış mevsiminde kalorifer 
tesisatı olan binalarının kalöriferlerle kalörifer tesisatı ol
mayan binalarının kok kömürü ıobasile ve 165 gün müd
detle ısıtılması kapalı zaff uıulile eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 18 bin lira ve muvakkat teminat 

tekliflerinin yüzde 7.5 dır. 
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İhale yüksek enstitü röktörlük binasında toplanan ko

misyon tarafından 10.8.937 tarihine raslıyan salı gilnü 

saat 16 da yapılacaktır. ----
lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Müdüriyet ve kılavuzluk motörleri için 21.7.937 tari· 

hinde yapılan açık eksiltme ile alınacak 20-JO ton mo· 
törine talih zuhur etmediğinden keyfiyet tarihi ilandan 

itibaren on giln temdid edilmiştir. 
Taliblerin muhammen bedel olan 1830 liranın yüzde 

7 ,5 teminatı muvakate makbuz veya banka mektublarile 
3.8.937 salı günü saat 15 te Galatada Deniz Ticaret mü
dürlüğünde müteşekkil komisyona ve şartnameyi görmek 
isteyenlerin Müdüriyet idare şubesine müracaatleri. 

Kırklareli Tümen Sat. Al. Komisyonundan : 
Kapalı zarfla 25000 kilo ia:ıyağı satın alınacaktır. 

Muhammea tutarı 5750 liradır. ilk teminatı 431 lira 25 
kuruştur. Şartnameıi hergün ıatın alma komisyonu nda 
görülebilir. 

ihalesi lO Ağustos 937 salı günü saat 16 dadır. 
* * 

kalem odun ve kömür ahnacaktır. Bak . Erzak ıütununda 

!\\ ütef errik 
Adana Belediye riyaretinden: 

1 - Açık eksiltme suretiyle bit - :ıze nakliye otoma· 

bili salın alınacaktır. 
2 Muhammen bedeli 24,10 liN .. Q 

3 - Muvakkat teminatı 182 liradlt. 
4 - İhalesi ağustosun 12 inci perşembe günü saat on 

beşte belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. İsti· 

yenler oradan parasız alabilirler. 

Harita Genel Direktörlüğünden 
l - Harta kıta erleri için aşağıda muhammen bedeli, ihale 

günü ve saatleriyle ıekli ihaleleri yazılı 100 adet mahruti çadır 
ile 20 ton toz: ,eker ıatın alınacaktır. 

2 - İstekliler şeraiti anlamak üzere hergün ve ekıiltmeye 
gireceklerin de teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel 
Cebecide Harta genel direktörlük satın 1*ma komisyonuna gel· 

... Muvakkat T. 
meleri. 
Muhammen B. 
Lira K. 
5600 00 

Cinıi Miktarı Lira K. 

6500 00 

Toz 'eker 20 ton 420 00 
Mahruti çadır 100 adet 487 50 

İhalesi Kapalı zarf He 10-8-937 Hh günil saat 10-15 de. 

Tahlisiye Genel Direktöriüğünden: 
Fenerlerin mevkileri Mubam. bed. Muvakat 

İzmir karaburnuna konacak 12 deniz 
millik fener 20461 1335 
Silifkede Pravansal adasına konacak 10 
denix millik fener 8771 657 

Yukarda muhammen bedellerile mevkileri yazılı 2 aded fene· 
rio mübayaa ve inşasile yerlerin~ konulması kapalı zarf uıulile 
ve 45 gün müddetle elui\lmeye konulmu,tur. 

Karakterlerlerile rüyet menfeleri fenni f&rtnamelerinde yazıh 
bulunan bu 2 fenerin ihalesi ayrı ayrı olarak 15.9.37 çartamba 
arünü saat 15 de Galatada liman hanının 4 üncü kalındaki aab
nalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler tahliıiye umum 
müdürlüğü muhasebesinden 150 kr. mukabilinde alınacak ve tek· 
lif mektublan 15.9.37 çırfambll günü saat 1-4 e kadar komisyon 
reisliğine tevdi edilecektir. 

Nafıa Vekaletinden: 
~ 13 Eylül 937 pazartesi günü saat 15 de Ankarada ve· 

kalet malzeme eksiltme komisyonu odasındu 19200 lira 

50muha~aıen bedelli 130 adet takeametre m~r'ası 40 adet 
m.lık 40 adet 30 m.lik 100 adet 20 m.lık 60 adet 20 

m.lik saplı 80 adet 10 m.lik ıaph çelik şerit metre, 15 
takım çelik şerit tamir paftası 60 adet alet şemsiyesi 3 
adet prizma 15 adet planimetre N o.2, 5 adet plaonimot· 
re No. 70 51 adet Regla kalkül 19 takım simple2raf 39 
takım münhani cedvel, 50 adet pens cedvel, 50 adet 
Y erdan cedveli ve 50 adet Trase dö kurp kapalı zarf 
uıulile eksiltmeye kouulmuştnr. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak paraıı ola
rak Ankarada malzeme müdürlüğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat 1440 liradır. 
Reami i•zetenin 1~7 ·937 tarih ve 3645 numaralı nusha

sında intişar etmiş olan talimatoeme dairesinde vekalet
ten veya salahiyetli makamdan yeni veya evvelce alınmış 
müteahhidlik vesikası ibrazı. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhj'a Satınalma 
Komiıyonundao: 

.. 1 .. - 373() tane portatif çadırın kapalı zarfla verilen fiat pahalı 
ao.ruldütünden 17-8-937 .. ıı günü aaat 16 da pazarlıtı yapılacak. 

2- Taaılanan tutarı 34403 liradır. 
3 - Şartname ve evaaf komisyondadır. 173 kuruş mukabilinde 

Verilir• 

\' 
4 

l.teldilerin ilk teminat olarak 2581 lirahk vezne makbuzu ,:Y• banka mektubları ve kanuni yeıikalarlle birlikle o ıün 
laka\ l6 da Galatada eski İthalat Gümrüj'G binasındaki komutan · 

••tınalma komiıyonuna gelmeleri. 

M D· D. Y alları İşletme Umum İdaresinden: 
kilolu~harnrn_en bedeli 8800 lira olan 20 adet 500 ve 30 adet 1000 
uıulij .

1 
deınır baskül 27-8-937 cuma ıünü saat 15 de kapalı zarf 

8 
1 
.e Ankarada ieare biDuında satın alınacaktır. 

ltarıu u ııe .airrnık iıtey811lerin 860 liralık muyakkat teminat ile 
3297 :un tayin ettiti vesikaları' resmi ıazetenin 7·5-936 pn ve 

•Y• 1-7-937 G. 3845 No. lı nüabuıada iatiaar et... olan 
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talimatname daireıinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün 1 1 
.. at 14 e kadar komi•yon reiıliğiııc vermeleri lazımdır. ı Nafıa Vekaletinden : 

Şartnameler paraıız olarak Ankarada malzeme dairuinden , 
Haydarpafadıı teullilm ve sevk fefliğinden dağıtılmaktadır . ----------------- - --------

10 EylGl 937 Cuına günü saat 15,30 da Ankarnda \ 
Bolu Nafıa MüdürlUğünden Malzeme Eksiltme Komisyonunda 6250 lira muhammen bedellı 2 

Bolu Nafıası için 1803 lira 50 kuruş muhammen be- adet sabit Telgraf Makinesini n ka palı zarf usuliyle eksiltme-si y 
delle 20 g~in müddetle aşık ekıiltmiye çikarılan bin kaz· pılacakbr. 
ma, bin kürek, 300 çekiç, 40 varyoz ve 27 el arabası Ekıiltme şartnamesi parasız olarak Vekalet 1\-. alzeme Müdür-
için teklif edilen bedel haddi layık görülmediğinden ek- l üğünden alınabil ir . 
siltme 10 gün müddet:e temdid edilmiştir. Muvakkat teminat 468 lira 75 kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarım talimatnamesine iÖre Vekiilet-
T eminab muvakatesi 135 lira 25 kuruştur. ten aldığı 937 senesi Malzeme müteahhitliği vesik 111 ile birlikte 
İhale 29.7.937 tarihinin perşembe günü saat 15 te Bolu 10 Eylül 937 Cuma gü nü saat 14,30 a kadar Vekalet Malzeme 

daimi encümende yapılacaktır. Memur ve nümuneleri ve Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. "2260,, "4556,, 723 2 4 
şartname ve mukaveleame projeıini görmek istiyenlerin 

nafıa müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilin olunur. -
Adana Belediye Reisliğinden • 

1 - Belediye itfaiyesi için kapalı zarf uıulile bir arazöz sa· 
tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli altı bin lirad11. 
3 - Muvakkat teminatı dört yüz: elli liradır. 
4 - lhale.i Eylülün 6 ncı Pazarte1i ıünü saat on beııle 

Belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 
~ - Şartnamesi Belediye Yazı işlerindedir. iıtiyenler oıadan 

paraaıx alabilirler. 
6 - Tallblerin tekliflerini teıninatlariyle birlikte ihale günü 

uat oo ikiye kadar belediye reiıliğioe vermit bulunmaları 
lazımdır. 

Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü Sat. Al. Kom. 
7000 adet 40 No. Beheri 1000 yardalık siyah yeyn 

Haki Renkte makara 
Tahmin edilen bedeli 1400 lira olan yukarıda mi kd arı ve 

cinsi yazılı malıeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 16-8-937 paz:arteai günü uat 14.30 da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliblerio muvakkat teminat olan I05 lira ve 2400 
numaralı kanunun 2, ve 3 maddelerindeki vesaikle rueakür gün 
ve saatte komisyona müracaatları . 

• • • 
Kazına, kaklırımcı çekici, el ar ap. kazma, ürek say alına-

caktır. Bak l inci sahifedeki İst . e\d. ilanınıı. 

e e • e A 

(l~1filll :IIJl:J~!i•Jr4flll!!Jll!;131 
kira 

müddeti 

Senelik 

muhammen İlk 
kirası teminata 

Yeni halde ardiyeaiı:32 N.h ya11han~ 3 sene 240 54 
" " 41 " ,, 3 " 240 54 
" " 45 " " 3 " 240 54 
,, ,, 63 ,, kahvehane 2 ,, 1440 216 
,, ,, 62 ,, kıraathane 2 ,, 840 126 
,, " 61 ,, lokanta 2 ,, 480 72 

Yukarda ıemti, senelik muhammen kiralarıle kira 

müddetleri yazılı olan mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek 

üzere açık arhrmaya konulmuşlardır.Şartnameleri levazım 
ve Hal müdürlüklerinde görülebilir. istekliler hizalarında 
gösterilen makbuz veya mektubile beraber 12·8·937 per
şembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır-
lar. 4666 7 39 

• • • 
Vesaiti nakliye resminden olan borcucdan dolayı ha· 

ciz altına alman 2123 numaralı Doç markalı Otomobilin 

Taksimde Merkez Garajında 30.7.937 günü saat J 4 de açık 
arttırma ile satılacağı ilan olunur. {8) 4665 738 

C!!!2 -
Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

Cinıi 

Etüd Sırası 
Tabure 

Miktarı 

adet 
80 

200 

Tahmin bedeli 
Lira 
45 
2,5 

Tutarı İlk teminat 
Lira Lira 

8600 
500 

- - 307,5 
4100 

Ders Sırası 150 25 3750 281,25 
Okulumuz ihtiyacı olan yukarıaa cinı, ve mikdar, tahmin 

bedelleri, tutarı ve ilk teminatı yazılı sıra ve la bu reler iki ayrı 
şartnamede ihalesi yapılmak üzere 8 8-937 gününe raıtlayan pa· 
zartesi günü Etüd Sırası ve Tabure 14 de ve ders Sırası saat 
14,30 da açık eksiltmeye konulacaktır. isteklilerin Yıldızdaki oku · 
lumuzdaıı alacakları irsaliyelerle ilk teminatlarını Yüksek Mühen-

dis Mektebi muhaHbeciliğine yatırarak alacakları makbuzlarla ve 
belıeleriyle yukarıda ıözü geçen gün ve aaatta satınalma komis
yonunun toplanacağı Yükıeka Mühendis mektebi muhasebes ine 
relrneleri (4436) 708 2- 4 

...... 

j Devlet Demir)olları işletme Umum Müdürlüğünde; 1 

Muhammen bedeli 29000 lira olan Sabit ve seyyar telıraf m a· 
kina ve yedekleri 10.9.937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada Nafıa Vekal~ti binası içinde Malzame daire
ıinde toplanan Merkez 9-uncu Arttırma ve Eksiltme Komisyo
nunca ıatın alınacaktır . 

Bu işe ıirmek isteyenlerin 2175 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettij'i vesikaları, re1mi ıazetenin 7.5. 1936 gün ve 
3297 veya 1.7.1937 G. 3645 No. lı nusbaıında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmıf vesika ve tekliflerini aynı ıün 
ıaat 14,30 a kadar İdare Malzeme dairesindeki Komisyon Reis
lij'ine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 145 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. ..&528 719 2-4 

- MUHTİRA 
- •az 

Cuma 30 7-1937 

İskele inıaatı (Kartal Beled.) No 405 
!ütün v . ı . nakliyatı (Bur.sa İn h. Dir ) No 405 
ila ç ve malzeme (S ıhhat ve içt. Muav. Müd.) Na 406 
!-Jn: 62 t. (Tekirdağ Ask. SAK) No 400 
iç ve dış IA.tiği: 4 adet (İzmir Beled.) No 406 
• K . .• amyon ve olo : 11 adet (lzmir Beled.) No 06 
Üzüm ve tuz çuvalı (İn h. U. Müd.) No 407 
Bir hanga r inşaatı (Menemen Şarb.) No 408 
Yulaf: 257)6 t. (Manisa Ask. SAK) No 408 
Yapra k tütün nakliyatı (Samsun İoh. Müd.J No 409 
Kelıan- Arnbkir yolunun arasınd a sınaiye inşa tı (El z:ız Nafı 

Müd.) No 409 
Sığır eti: 17 t. (İzmir Mıt . • ı1vk. SAK) o 40-t 
Kaldırım insaatı (Ank. Beled.) No 404 
Kırklare l i-Vize yolu nun ara.anda menfez ı.ı~a tı tKırklarcli lN fı 

Dir.) No 40.f 
Postal: 379 çift (Ank. Beled.) No 404 
Don, yatak ve yastık kılıfı (Ask. Fabr.) No 404 
Krezil ve sülfat dö fer (Ank. Bel od.) No 404 
Kadıköy 10 uncu ilk okul binas ı inşaatı (İst. Beled.) No ..ıoı 
Döküm kökü: 150 ve 30 k. (Aık. Fabr.) No 404 
Makine yağı ve gres (İst. Beled.) No 404 
S u saatları içi n undık: 80 ad. (Ank. Beled.) No 404 
Motopomp ve hortum (Danganbey Beled.) No 40 
Francala: 24 t . (Ank. Lvz) No 402 
Beton arme Şeker köprüsü inşaab [lafıa Ve .) l'\lo 402 
ahşibanda bina inşaatı (MMV) No 402 

fla ve a lat (Afyon Meml. Hast.) No 402 
Ma~en kömürü ve lavemarin: 500 ve 400 t. (Toph ' z.) No 402 
Rekompoze kömürü, mangal kömürü v.s. l• t. Va~ • r} No 402 
Lave marin köm ürü: 100 t. (Tophane Lvz.) o 403 
Yulaf: 122-40 ve 15 t. (İzmir Beled.) No 403 
Koyun eti: 12 t . (Manisa Ask. ASK) No 403 
Yulaf, arpa ve saman (Sultansuyu Har. Dir.) No 403 
Motörlü tahli siye sandalı: 1 adet (Tahlisiye Gen. Dir.) o 72 
Koyua ve kuzu eti {lst. Komu t.) No 393 
Yazlık elbiselik bez (MMV) No 40) 
Pamuklu çorap ipi Uandr. Komut.) No 401 
Türbin: 170 adet (Gümr. Muhaf. G en. Komut.\ No 401 
Yulaf veya arpp (Lüleburgaz: Tümeni) No 401 
Un: 644 t. (Konya Kor) No 401 
Paşa bahçe fabrikas ı civarında yapılacak inşaat (ln ı. U. Mud ) 

No 402 
Göçmen evleri i nşaatı (Seyhan is kan Müd ) No 402 

Arpa: 1066()()0 k. (Ank . Lvz.) No 4IO 
Sebze ve erzak (Türk Okut. Yurdu) No 411 
Mamekide hükumet konağı intaatı (Tunceli Nafı a Dir.\ No 412 
Bir bölüklük karakol inşaatı (Eliziz Nafıa Dır.} No 41 2 

Çarşamba 28-7-937 

Kuru sebze ve erzak (Ankara Vil.) No 401 
Jandarma binasında yapılacak tamirat (Aok. J andr. Kom.) No 404 
Tuz çuvalları nakliyesi (ist. inh. Başmüd.) No 404 
Benzin: 20 t. - makine yağı : 1638 k. - gaz:: 20 teneke (MVV) 

No 404 
• Günlük gazela: 1500 k . (Adliye Vekalet i) No 404 
Sıtır eti: 70 t. (Tekirdağ Ask. ASK) No 4 6 
Balast: 1300 m3 (DD. yolları) No 409 

Patate1: 10,5 t . - ıoğan: 10 t. (Tekirdağ Ask. S AK) No 413 

" Ön.lerinde yıl d ız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamıı : "No.,, İfareti ilanı havi gazetemizin say ısın ı gösterir. 

(Suite de la 4cme page) 

Samedi 31 Juillet 1937 

Proviıion e' lea-umes (V ı layel Ankara) .\" 401 
Reparation au biitiment de la gendarmerie (Gendarmeric Ankara) 

X· 404 
Transport des sacı de sel (Direction Monopoles lsla nbul) 11~ 404 
Henz:ine : 20 tonnes - huile pour machine : 1638 kilos· petrole · 20 

bidona ( Mi ni ııt e re Defense Nationa le) .1: 404 
* j ournaux : 1500 kitos (M inislere de Justice) ,\"• 404 
Viande de boeuf : 70 t. (Com. Achat Milltaire Tekirdai'h) .Y 4 l6 
Balaate : 13000 metres (Chemins de Fer Etat) A: 409 
Pommes de terrc : 10,5 tonncs - oignons : 10 tonnes tComm Ach 

Militaires Tekirdagh) .\! 413 

• Leı aaterisqueı indiquent unc vente par voıe de surench 're. 
N. B.- Le1 Nos indiques en regard deı nrticle sont ceux du 

journal danı lequel l'aviı a paru. 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü : lımail C...irit 

Buıldr r • 
( tııı 

· A RTUN Baııme-vı 
u ıok No. 10 



Deuxieme Annee- No. 416 MERCREDI 

•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptn. 450 

6 " " 850 
MUNAKASA 

12 " " 1500 

Etranger : 1 '.l moiı Ptrs. 2700 

Le N o. Ptrs. S 
Pour la Publicite a'adreuer 

a l' Adminiıtration 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication Mode 

<l 'adjudicat. 
Prix 

estimatif 
Caution. Lieu d'adjudıcation et du 

P Jours Heure, 
ı ovisoire Cahier des Charge-s -------------------------l 

A) Adjudications au Rabais 
Construction -Reparation- Trav. Publics Materiel de Conslrucliou-Cartographie 

Conıtruction mur de soutenemeı.t, escaliers en Pli cach. 102700 40 6385 Ministere de l'lnterieur 
pierres ete. a la place du maisons dea Vilayets 
(cah. eh. L. 5, 15). 

Construction maiıons en mıçonnerie pour immigıes: 
131 piecea. 

Gre iı gre 55059 60 Dir. Etııblissement lmmigres Edjeabat 

J 1-8-37 . 15 30 

4-8·37 16 -

Conıtruction du batiment d'un cine iı M.ılatia (aj .) 

Conatruction d'un mur de ıoutenement et autre au 
jardin du batiment directorial du tcleplıone. 

" 
20900 -
3954 93 

Vilayet Malatia a partir du 21-7-37 Un mois 
Publique '297 Direction Telephones lstanbul 13-8·37 15 

Reparation iı. l'ecole agricole Adana 
Construction maisonı pour immigr~s i.ı E.luiz: 74 

simpleı (ıj.). 

Achevement de la conslruction du pavillon de gen
darmerie 

Preparation et tranıport de 4840 m3 pierres de 
taille et 793 m3 aable 

Gre a gre 
Pli cach 

" 

" 

299 75 
32625 13 

14771 64 

9198 92 

Dir. Ecole Agricole Adana 
Dir. Etabli~aement lmmigres Elazi:ı 

1107 87 Dir. Travaux Publici Tchanakkale 

690 - Vilayet Niglıde 

6-8-37 
5·8-37 

14-8-37 

4-8 37 

Reparation au bitiment du Lycee Galatasaray Publıqut! 2500 188 - Com. Ach. Lycce Galatasaıay 13-8-15 

Produits Chiıniques et Pharmaceutiques 

lnatrumentı de chirurıie : 8 lots· Articles sanita~-

lnstrumcnts Sanitaires-Fourniture pour. H6pitaux 

Pli cach. 5207 60 :390 57 1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpacha 16 8-37 
rea: 166 lota 

Habillement - Chaussures 

Bottines : 448 paires 

Tissus - Cuirs 

Pu':>liqu,. 14.50 la paire 352 80 

Toile : 1500 m.· Batiste : 50 metres PubJlque 387 29 25 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Banca pour etude : 80 p. - TabL urets : 200 pieceı· 
Bancı : 150 pieces 

Combustible - Carburant-Huiles 

Petfole : 25 tonnes 
Charbon lave marine : 175 t • Houlle : 75 t. 

Charbon et bois : 3 lota 

Motorine : 20-30 tonneı (aj .). 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpression deı livreı (74 formats) 

Divers 

Baacule en fer (de 500 kilos) 20 p. (le 1000 k . 

'.:O P· 
Arroıeuıe : 1 piece 
Tacheoınetre : 130 p.- Ruban d'acier : 80 p.-Pris· 

meı:3 p.· Plan:metre:15 p.·reg-les İl cılcul 5lp.etc. 
Extraction et preparation de Balaste : 17000 m3 
Tentea coniqucs : 100 p. 
Auto corbillard : 1 piece 
Coton pour 50 lits 
L'adjudication concernant l'achat de 150 t. fıl de 

fer a ete annulee 
Voiturea : 27 p.- Pioohes : 1000 p.· Pellcs : 1000 

p.- Grands marteaux : 40 p. ete . (aj ). 
lnstallation de deux phares un a lzmir et autre a 

Silifke (cah. eh. P. 15.0). 
Bobine fil noir ou marron (No 40) : 7000 pieces 
Piocbes, pelles, voiture a main. tigea pour pclle 

ete. 
Pierres, Hble, ciment, caillouır, plancbes, clous, 

tôlea d' acier ondulees, piocbes, pelles ete. 
Cuivre electrolytique: 230 t. (cah. eh. L. 7,40) 
Appıreil pour extinction (No 4) : 15 p. 
Extraction de balaate 
Tentea portatives: 3730 p. (cııh. eh. L. 1,73) (aj .). 

Provisiona 

Viande de mouton : 12 tonnes 
Foin : 240 to. nea 
Foin : 440-180 et 300 tonneı 
Raiıinı aecs : 35 tonnes 
Sucre : 60 tonnes 
Sucre : 20 tonneı 
Provision : 32 lots 
Pain : 35 t.- Viande: 8 •· Beurre fraiı: 2,5 t. 

Provision : 44 lo~s- Sucre : 2 lata- Fruits et le· 
ıumes : 29 lota· Lıit et yoghourt : 3 lots 

Paio (pour penitencier). 

B) Adjudicatiens a la surentbere 
Caractere d'imprimcrie : 1175 k .- Machine pedale: 

1 p. (aj.). 

Publiquc 

Pli C/\CD. 

Publque 

Pli oach. 

Pli caclı. 

,, 
" 

,, 
,, 

Publiqııe 

Gıe a ~re 

Pli caclı. 

Publique 
Gre iı grti 

,, 

Pli c:ıch. 

Publique 
Plı cach. 
Gre a gre 

Pli cach. 
,, 
" .. 
" ,, 

Publique 

• 

Pli cach 

5750 431 25 
183,7'i-
106,88 

700 50 52 54 

1830 -

2590 -

8800 -

6000 -
19200 -

6500 -
2440 

241 ~5 

1803 69 

20461-8771 

1400 -
84 

149500 -
390 

10000 -
34103 -

8650 -

5600 -

206 

195 -

060 

450 
1440 

1353 75 
487 50 
182 -

18 09 

135 25 

15~5·657 

105 -
6 30 

8725 -
29 25 

2581 -

405 -
990 -

1188 -
420 

2239 92 

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

Vilayet Kodjacli 

6 8-37 

• 4 8 37 

Dir. Ecole Technique İl Yildiz (Rcctif.) 9·8-37 

Com. Ach. Division l.ulehourgaz 
Procurcur Gen. Re publique l.stanbul 

Direction Ecole Agent de Police a 
Yildix 

Dir. Commcr~• Maritimc Istanbul 

Com. Ach. Dir. G en. Statisliquc 

{ 
Admin. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 
Bureau Expedition Haydarpacha 

Municipalite Adana 
Direction Travaux Publics 

4me Com. Eırpl. Ch. Fer Etat Ka1sseri 
Dir. Gen. Cartographique Ankara 
Municipalite Adana 

{
Com. Perm. Municipalite lıtan \. ul 

Dir. Economat ,, ,, 

Direction Economa\ P.T.T. 
Dir. Travaux Publics Bolou 

Direction Generale Sauvetage 

Com. Ach. D. G. Fab. Militaires 
{ Com. Perm. Munioipalite lstanbul 

Dir. Econom. ,, ,, 
Dir. Commerce Maritime Istanbul 

10 8-37 
16·8-37 

12-8-37 

3.3.37 

6 9-37 

27-8-37 

6-9·31 
13-9-37 

10-8-37 
10-8-37 
12-8-37 
29-7-37 

15.9.37 

16-8·37 
'l.9-7-37 

30-7-37 

Com. Ach. D. Gen. Fab. Militaires Ank. 16-9-37 
· Procureur Gen. Republique fatanbul 16-8·37 

8 Com. Expl. Ch. Fer E.tat lzmir 16·8·37 
Com. A. Comm. G.Surv. Douanniere lst. 17-8-37 

Com. Ach. Corpı Armec Tchorlou 

" Com. Ach. Miıitaire Tekirdagh 
Com. Achat Division Luleboorgaz 
Com. Ach. lntend. Marine K.pacha 
Dir. Gen. Cartographique An icara 
Ecok Gendarmer)e Kutahia 

Dir. ~cole Agcnt de Poli~ a Yildiz 

Procureur Gen. Rep. Sinop 

Vilayet Kodjacili 

10·8-37 
9-8 ·37 

17 ts-37 
13-8-37 
11·8-37 
lü-8-37 
20·8-37 
12-8-37 

23-8-37 

31-7-37 

15 
ıs 

10 

15 

15 

15 -

14 

15 

14 -

16 -
14 -

17 -

15 -

14 30 

14 

15 
15 

15 -
15 
15 
14 

15 

15 -

14 30 
14 

ıs 

ıs -
16 -· 
16 -
16 -

16 -
16 
16 
16 
15 
10 

10-16 
10 -14 

15 

Avis 
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ADMINISTRA'l ıor-.. 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephooe: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adrcue T elegraphique : • 
l•tanbul MÜNAKASA 

Officiels 
-

,--------------------------~ Du Ministere des Travaux 
Publics 

La fuurniture <lu materiel uivant d'un prix cstimatii 
de 1 <J200 Ltq-.. e~t mi:, eıı ad3udicatioıı ou pli caclıete: 

~ti re .. taelıeornetriq ues 1. O pi ece!';: ruhan en acier 
<l rnaıwlw de 50 metres: :o piecc ' de 30 metres: 10 
pit~ce-., de 20 metre~: 100 piece-., df• 20 metre : 60 pic.~

ece:,, dt' 10 nıelre"': HO pit'Ce"-: 15 jeııx ıl'acces~oires ele 
reparation ponr ruhan en acicr; para::;oles d'outillage 60 
piece-.: pri .. ırıı· :~ piecc~; planinıetres (No 2): 15 pic.~ce : 
planirrn:tre::. (No. 70) 5 piı'cc,: regle a alcul 51 pifr<' ; 
simplograplıc::; 19 jeux: pi Lolet : 39 jı!llx: pons: 50 pit~

ce~; talıle de ) onları 50 pieces et trace de courhe 50 
piôces. 

L'adjuılicalioıı aura lieıı le luııdi, ] 3 Septemhre 
1937 a 15 lıeures au Bureau de la Coınmi!'; ion d'En
cl11~rc;, de ı\1ateriel du MinisterP de Tra\ aux Publics 
a Ankara. 

Le cahicr des dıargf"ı:: et le autres piece y afferen
tes seront Jelivres gratuiteınent par la Oirection du 
Materiel ~ı Ankara. 

Le cautionnement pro\ İ::,oirc c::;t de 1440 Ltq . 
Ceux qui veulent y participer doivcnt exhibcr lcur 

ccrtificat d'Prıtrt'(>rcıwur. ııou\'eau, ou ancieıınerneııt de· 
livres par le Minl::,terc ou le Departement Compe· 
tcnb. r.onform,nıent aux ıeglenıent ptıblie dans le No 
36 b5 du 1-7-1937 clu "He..,ıni Gazete,,. 

Le!) intere ... e <loivent remettrc leur offre a la Pre· 
sidence de la Cornmission jusqu'a Lundi 13 Septembrc 
1937 a 14 heure . (2239) 4591 (710) 1-4 

M EMENTO DES ADJUDICATIONS 

V endredi 30 Juillet 1937 

Foin : 257600 k. (Com. Ach. Militaires Manisaa) .\: 400 
Herbe : 75-90 t. (Dir. Vcterinaire Tekirdagh) .\' 400 
Toile pour costume d'ete (Min. Def. Nat .) .,! 401 
Fil de coton pour bas : 12129 k. (Gendarmerie Ankara) ,,! 401 
Jumelles : 160 p. (Surveillance Douaniere Istanbul) .Y 401 
Foin ou orge (Division Lulebourgaz) .Y 401 
Farine : 615 t. (Corpı Armee Konia, .\' 401 
Construction a la fabrique Pachabahtche (Dır. Gen. Monopoles) 

,, ; 402 

Conıtruction maisons pour immigrcı (Dir. Etablissement lmmigres 
Seyhan) .\: 402 

Frangeole : 24 t. (lntendance Ankara) .Y 402 
Conıtruction en beton arme do port "Cheker,, (Min. Trav. Publicı) 

,,! 402 

Conatruction de 3 batimcnts a YalıchiHan (Min . D ef. N•t.) S 402 
Medicamentı et instruments de chirurgie (Hôp. Regional Afion) 

N: 402 
Houille et lave marinc : 500 et 400 t. (lntendance Tophane) .\~ 402 
Charbon de bois. recomposc et lave marine (Dir. Vakoufs lstanbul) 
Benzine : 16000 litres (Dir. SOrete Jstanbul) .\' 402 
Charbon lave marine : 100 t. (lntendance Tophane) X 403 
Foin : 122-40 et 15 t . (Mun. lzmir .\! 403 
Viande de mouton : 12 t. (Com. Ach. Militaires Manissa) .Y 403 
S es pour sel et raisin (Dir. Gen. Monopol~s) .\! 407 
Conatruclion d'un hangar (Municipalitt! Menemene) .Y 408 
Transport de tabacs (Monopoles S2msoun) .Y 409 
Conıtruclion d'art ıı routc Kibar·Arabkir (Dir. Trav. Publics Elaziz) 

.\~ 409 

Orge : 1,066,000 kilos (lntendance Ankara) .;\' 410 
Legumeı et provisionı (Ligue lnstruction Turque Nourouosmaniye) 

.\~ 411 

Construction <lu Konak Gouvernemental a Mamak (Dir. Travauı 
Publica a Toundjeli) .\:. 412 

Construction d'une caserne (Dir. Trav. Publics Elaıia) ~\! 412 

(Lire la suite en 3me pare) 

'SAVA NİKOLAİDİS 

Boya, Vernik, Asfalt, Selülos, Roberoit Macunları, 

ve her oevi husuai boya sıparışı yapılır 

Galatada, Balık Pazar, Kurtunlu Han, 21 


