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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI ~50 
6 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylı2"ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma· 
yan tediyal ınakbi'ıl değ-ildir . 

ÇARŞAMBA 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Muhm. bed. Temina~ Müracaat yeri Gün Saat 

Cinsi 
Şekli 

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

Stadyomda toprak iri bün tevsii işi 
Galatasaray Ortaköydeki binası tamiri (temd.) 
Kültür Bakanlığı hademe pavyonu inşası v.•. 

tamiratı 

Cumhuriyet cad. mağaza ve ev inıası _ _ 
Kutuklu mevkiinde istimlak edilen saha ustun-

de yapılacak stadyoma ait toprak imlası 
Beşiktaş 34 üncü mekt. tamiri· 

Bozhane köy mekt. tamiri 
Beyoğlu 29 uncu mekt. tamiri .. 
Üsküdar kısıldı park havuzun tamırı 
itfaiye için yaptırılacak saraç odası 
Devlet basımevi atelyeııi inşaatı 
lst. Pertevniyal lisesinde pavyon .i~şaatı 
Tophane PTI mrk. binasının tamırı 

Kültür dairesi tamiri 
Halkalı ziraat mekt. makine hangarları inşaatı 
Adapazarı-Hendek yolundaki Sakarya köprüsü 

tahkimatı 
Küçükmenderes islahat ame•iyatı sahasında ya-

pılacak Belevi cellad ve uğ-lık kavuşutları 

aç. eke. ıSOO -
2400 03 

aç. eke. 971 71 

,, 

paz. 

" ,, 

" 
" 
" aç. eks. 

" 
" kapalı z. 
,, 
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9148 73 
8272 ı4 

37 -
2ı6 74 
40 -
40 -

190 07 
617 -

9990 -
1842 Sl 

SS9 33 
19780 26 
14100 -

130444 44 

inşaatı (şart. 6,53 L.) 
Emirgin meurlı2'ına yapılacak demir kapı paz. 

lıt. 56 ıncı mekt. tamiri n 

ı87 ?5 
250 

haçlar, PC.linik ve İspençiyari alcit, Hastane L~ 
Tıbbi ve kimye•İ ecza (Haseki hast. için) 

Ecza ve devai ampul: 7 kalem 
Saf ve adi hamu:ı kibrit, tuzruhu, hamıu azot, a· 

monyalc, muhtelif cinsten nişadır ve şap, 
kükürt v.•. : 9 kalem 

paz. 

" aç. eks. 

394 40 
497 50 

3ı34 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malı:emesi) 

Siyasal bilgiler okulunda yadtırılııcak donanma 

te1isatı 

aç. ekı. 3776 03 

Mobilya, ve ve büro eşyası, Muşamba-Hah !!:.._ 

Sıra: ı75 ad. - saç ıoba maa boru: ı8 ad. • aç. eks. 

demir ıoba 1 No lı: 18 adet 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V• s. 

Mınder kılıflık bez: 200·2S0000 m. (şart. 456 

kr.) 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. ı. 

Gaz ya2ı: 25 t. (temd.) 
Mazut: 24 t. 
Benzin: 450 teneke - üstübü: 50 k. 
Vak um yağı: ı500 k. - benzin: 400 teneke • 

rrea yağı: '300 k. - arap sabunu: 80 k. 

Müteferrik -------
p.•muk çorap ipliği: 30-40000 k. (şart. 324 kr.) 

Sırara paket makinesi: 2 ad. 

B " makineıi: 3 adet 
uhar kazanı: 1 ad. 

Kurıun ve tel 
2 •det P"rçin makinesi alınması va:ı g-eçilmiştir 
Orak, muhtelif menrene, havya. boru, keski 

b-ıçağı, muhtelif vitvort dişi klavuzu, dök
meci aleti, muhtelif kovanlı anahtar, balast 

M yabaaı ve pens g-ibi alet ve edevat: 24 kalem 
uhtelif vantilatörlü kabili nakil demirci ocağı: 

T 5o ad. - tezrah boru menrenesi: 30 ad. 
ebeşir (kalın ve yatlı ve adi renkli): 8 kalem 

~ak, Zahire, Et, Sebze v. •· 

Arpa: 444.2 t. 
Un: 863 t. 

• 1218 t y . 
F Oğurt: ı2 t. (temd.) 
S abrika unu: ı26 t. (temd.) 
adeyağ'ı: 26,4 t. 

Un: 234 t 

Sabun: ıi t. (temd.) 
Sığır eti: 60 t. 
~eçel: 6400 k. (temd.) 

•bun: 14 t 
Pirinç: 61 t.' 
Şek.er: 24 t 
Nohud: 24 ~ 
Patates: ıo ;, 
Un: 408 t. 
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Ankara V al~liği 
Galatasaray Lisesi SAK 
Kü~tür Lvz. Dir. 

Sıvas Evkaf Müd. 
Sıvas CHP Başk. 

lstıınbul Beleciyesi 
,, 
" ,, 

" lıt. Nafıa Müd. 

" lst. PTT Müd. 
lst. Kültür Dir. 
lst Zir. Mekt. SAK 
Kocaeli Nafıa Müd. 

Nafıa Vekaleti 

lstanbul Belediyesi 
,, 

lstan bul Belediyesi 

" D. O. yolları Haydarpaşa 

Ank. Mekt. Mubay. Kom. 

Sıvas Kültür Dir. 

Milli Müdafaa Vekaleti SAK 

Kırklareli Tüm. SAK 
inhisarlar U. Müd. 
Sinob Vilayeti 
Kütahya Vilayeti 

Milli Müdafaa Vekaleti SAK 

lnhiı. U. Müd. 
,, 
,, 

İstanbul Belediyesi 
Milli Müdafaa Vekaleti SAK 
D. D. yolları H. paşa 

n 

" 

Erzincan Tüm. SAK 
lzmit ,, ,, 

,, 
Çorlu Kor SAK 
Beytüşebab Ask. SAK 
Erzincan Tüm. SAK 

Isparta ,, ,, 
Kırklareli Tümeni SAK 
Trabzon Ask. SAK 
Ank. Lvz. SAK 
Vize Ask. SAK 
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a) M .. 

iDAREHANE. 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR! 
İdarehnnenıizde görüşülur 

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

Posta kutusu N. 126J 

AKA .. AR 

İnşaat- Tamirat-Naim işleri ve Malzemesi-Harita 

Ankara Valiliginden: 
Keşif _bedeli 1500 liradan ibaret bulunan Stadyom 

toprak. tnbün tevsii işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
. Eksıltme 9.9.937 perşembe günü saat 15 te vilayet 

daımi encümeni odasında yapılacaktır. İsteklilerin ticaret 
odası vesikası ve 112 lira 50 kuruşluk teminat mekhıbile 
nafıa müdürlüğünden alacaklara ehliyet vesikasını hamilen 
yuk:ırda _yazıla g~n ve saatta encümeni daimiye gelmeleri. 

Isteklıler keşıf evrakı ile şartnarııe ini n fıa müdürlü· 
ğünde gözden geçirebilirler. 

Galatasaray Lisesi Satınalma Komisyonundan: 
Lisemizin Ortaköydeki ilk kısım binasında şartnamesi 

mucibince 2400 lira 3 kuruşluk keşif içindeki tamirat 
20.8.9.17 tarihinde ihale edilecegi ilan edilmişti. Belli gün
de eksiltmeye hiç kimse iştirak etmemiş olduğundan on 
gün uzatılarak 1.9.937 çarşamba glinü saat 14 te İstanbul 
Kültür Direktörlüğü binasında Liseler muhasebeciliğinde 
toplanan Okul Komisyonunda ihalesi yapılacaktır. Bu işe 
aid fenni ve eksiltme şartnamesi ve keşif evrakı okulda 
görülüp öğrenilir. 

181 liradan ibaret muvakkat teminat ihale saatinden 
evvel Liseler muhasebe veznesine yatırılacaktır. 

İsteklilerin en az 200D liralık bu işe benzer iş göre· 
ceği vesikaları üzerine almış olduğu müteahhit ve ticaret 
odası vesikası veya teminat makbuzlarile belli gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. 

Kültür Levazım DirektörlOğilnden: 
Kültür bakanhğı had me pavyonu inşası ve sair tami· 

ratı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 971 lira 71 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 72 lira 90 kuruştur. 
Şartname keşif levazım direktörlüğündedir. Eksiltme 

günü 27.8.937 cuma ğünü saat 15 tedir. Muvakkat temi
nat banka mektubu veya makbuz ile levazım direktörlü
ğünde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

lstanbul Nafta Müdürliiğüeden: 
27.8.937 cuma günü saat 15 de İstanbulda Nafta mü

dürlüğünde 617 lira keşif bedelli Devlet basam evi ter
tip atölyesi ikmali inşaata pazarlıkla eksıltmeye konul
muştur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdırlık işleri genel, hususi şart· 
nameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer ev· 
rak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 47 liradır 

İste~lile.~in en ~~ ~ liralık. bu işe benzer iş yaptığı· 
na daır gosterecegı vesıka üzerine Nafıa müdürlüğünden 
almış oldukları müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarile 
gelmeleri. 

* • * 10.9.937 cuma günü saat 15 de lstanbulda Nafıa 
müdürlügürıde 9990 lira keşif bedelli İstanbul Pertevni
yal lisesinde yapılacak pavyon ı'avesi inşaatı açık eksilt
meye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna mütef erri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 750 liradır. 
İsteklilerin en az 5000 liralık b'J işe benzer iş yaph· 

ğına dair göstereceği vesika üzerine Nafıa müdürlügün
den almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesika· 
larile ielmeleri. 

Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden: 
~dapazarı·Hendek yolundaki Sakarya köprüsü sahil 

tahkımatı 14, 100 lira keşif bedelile kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye konmuştur. Bu iie aid, evrak şunlardan ibarettir. 

Eksiltme şartnamesi, mukavelename, baymdırlık işleri, 
genel şartnamesi, keşif hulasası. 

İhale 10.9.937 cuma günü nafıa dairesinde saat 15 te 
toplanacak nafıa komisyonu tarafından takarrür ettirele· 

cektir. 
İstekliler bu işe aid dosyayı nafıa müdiırlüğünden ala-

bilirler. 
Eksiltmeye girebilmek için: 
1057 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat. 
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Sayfa 2 

isteklilerin 1 O bin liradan fazla Nafıa vekaletinin mü
teahhidlik vesikasile Ticaret Oda ına kayidli bulunduğu
na dair vesikaları ibraz eylemeleri lazımdır. 

istekliler 2490 No.lı kanuıı mucibince ihzar edecekleri 
evraklarını muhtevi kapalı zarflarını eksiltme günü saat 
15 te Na.fıa komisyonu reisliğine v ... rmeleri ilan olunur. 

İstanbul Ziraat Mektebi Satma.ima Komisyonundan : 
9-9-937 tarih perşembe günii saat 15 de İ:ıtanbulda liseler mu· 

hasebeciliğinde toplamın ziraat mektebi ek iltıne komisyonuna 
19780,26 lirn keşif bedeli Halkalıda Ziraat mektebinde yeniden 
yapılacak makine hangarları inşaatı kapalı zarf u!ulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri. proje, keşif lıalasasile buna mütefcrri diğer evrak 
liseler muhasebeciliğinde görülecektir . 

.Muvakkat te:ninat 1483 lira isteklilerin en az 15000 liralık bu 
işe benzer iş yaptığma dair Nafıa V ckiiletinden almış olduğu mü
teahhitlik ve ticaret odası vesikalarını ve teminat mnkbuzunu havi 
kapalı zarfları 9 9-937 perşembe günü saa~ 14 de kadar liseler 
muhasebeciliğinde toplanan komisyon başkanlığına makbuz karşı
lığında vermeleri lazımdır. 

İstanbul Kültür Direktörruğünden : 
13 9-937 tarih Pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Kültür 

Direktörlüğünde eksiltme komisyonu odasında 559,33 lira keşif 
bedeli Kültür Dairesinde yapılacak tamirat açık c-ksiltmey.? ko· 
nulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık İşleri Genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 
dairesinde görülecektir. 

~uvakkat teminat 4~ liradır. 
isteklilerin en az 500 liralık bu işe b .mz~r iş yaptığına dair 

göstereceği evrak üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu 

müteahhitlik ve ticaret odnsı vesikalarile gelmeleri. 

Nafıa Vekaletınden: 

Eksiltmiye konulan iş: Küçükmenderes ıslahat ameliya· 
tı sahasında yapılncak Belevi, Celliid ve Sağlık kavuşut· 

ları inşaatı. 

Keşif bedeli: 130,444 lira 44 kuruştur. 

Eksiltme 20 eylfıl 37 tarihine raslıyan pazartesi gunu 
şaat l 5te Nafıa Vekaletinden Sular Umum Müdürlüğü Su 
Eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapı
lacaktır. 

İstektiler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayın
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve pro1eyı 
6 lira 53 kuruş bedel mukabilinde Sular Umum Müdiir· 
lüğünden alabilirler. 

Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 7772 lira 23 ku 
ruşluk muvakkat teminat vermesi \'e 50 bin lira lık Nafıa 
Eill işlerini taahhüd edip muvaffı kiyetle bitirdiğine ve bu 
kabil su işlerini başarmakta fenni kabilhyeti olduğuna 
dair Nafıa Vekaletindcr. alınmış rnüteahhidlik ve&ikasını 
ibraz etmeleri. 

İsteklilerin teklif mektublarını ik inci maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Suiar Umuın Müdürlüğu · 
ne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. 

İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 
Tophane P. T. T. Merkez binasının keşifnamesi dahi

linde tamiri açık eksiltrniye konulmuştur. Eksiltme 10·9 
37 cuma günü sant 14 te Büyükpostaue binası birinci 
katta İstanbul P. T. T. Vılayet Müdürlüğünde müteşek-· 
kil Alırn Sahl)l Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 
1842 lira 51 kuruş muvakkat teminat 139 liradır. Talib
lerin mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri umumi, husu
si ve fenni şartnameleri, proje keşif hulasasile buna ili
şik diğer evrc: kı görmek ve muvakkat teminatlarıoı ya
tırmak üzere çalışma günlerinde idari kalemine ve el<silt
me gün ve saatmdan bir hafta evvel İstanbul Nafıa Mü
dürlüğüne müracaatle en az bin liralık bu işe benzer iş 

yaptıklarına dair alacakları fenni ehliyet ve Ticaret Oda
sı vesikasile birlikte Komisyona rnüracaatleri. 

• • • 
Beşiktaş 34 cü, Beyoğlu 29 cu, Bozahane ve Çeltik 

köyleri mektebleria tamirile , Üsküdar Kısıklı 
park havuzunun tamiri ve itfaiye için saraç odasınm 
yaptırılması, lst 56 ncı mektebinin tamiri ve Emirgan 
mezarlığına demir kapı yaptırılması eksiltmeye konulmuş· 
tur. Bak: ikinci sahifedeki İst. Belediyesi ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve İs1>ençiyari alfıt: 

* • • 
Haseki hastanesine lüzumu olan tıbbi ve kimyevi ecza, ve 

keza 7 kalem ecza ve de\•rıi ampul eksiltmeye konmuştur Bak: 
2 inci sahifedeki İst. Belediyesi İlanlarına 

• • * 
Saf ve adi bamizi, şap kükürt amonyak nişadır ibaret 9 kalem 

malzeme alınacaktır Bak: Müteferik sütununda D. D. Yolları 
ilanına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat veMalzeme .,....rrvr_ ~~ 

Ankara Mektebleri Mübayaat Komisyonu Reisliğinden : 
Siyasal bilgiler okulunda yaptırılacak donanma tesisatı 

açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10-9·937 cuma 
günü saat 15 de Ankara mektebleri muhasebeciliği bina· 
sında olacaktır. Tahmin edilen fiat 3776 lira 3 kuruştur. 
ilk teminat 283 lira 25 kuruştur. Plan, keşif ve fenni şart· 
nameleri görmek istiyenler okula müracaat etmelidirler . 

• 

MÜNAKASA GAZETESi 

~ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır ~ 
Ankara Mektebleri Mubayaat Komisyonu Hcisliğinden: 

Siyasal bilgiler okulu talebesi için kumaş ve bütün 
malzeme müteahhide aid olmak üzere 300·350 takım el
bise kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 
lO eylfıl 37 cuma günü saat 15te Ankara Mektebler 
Muhasebeciliği binasında yapılacaktır. Tahmin edilen 
bedel beher takım için 34 liradır. İlk teminat 892 lira 50 
kuruştur. Elbise siyah ceket, siyah yelek çizgili panta!on 
olacaktır. Kumaşın evsafını, dikilen elbise nümunesini ve 
şartnameyi görmek ve fazla tafsilat almak ıçın hergün 
Ankarada Cebecide Siyasal Bilgiler okulu idaresin& mü · 
racaat olunmalıdır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 
Bir metresine tahmin edilen fiah 36,5 kuruş olan 200 

b;n ila 250 bin metre minder kılıfhk bez ile bir kilosuna 
tahmin edılen fi atı J 60 kuruş olan 30 bin ilci 400() kilo 
pamuk çorap ipliği kapalı zarfla ayrı ayrı alınacaktır. 

Minder kılıflık bezin şartnamesini 456 ve ipliğin şart
namesini 324 kuruşa almak ve öroeklerjni görmek isteyen 
lerin her gün komisyona gelmeleri. 

Minder kılıflık bezin ilk teminatı 58 J 2,5 lira ve ipliğin 
ilk teminatı 4490 liradır. 

Minder kıhflık bezin ihalesi J0.9.937 cuma günü saat 
11 de ve ipliğin ihalesi 10.9.937 cuma günü saat 15dedir. 

-?t-nra• FtCTai'Ett ,.,-. 3 ....--- fi t cat 

Mobilya, t:v ve Büro eşyası,Muşamba, Halı ·v. s. 
Sivas Kuitür Direktörlüğünden: 

İlk okullara gerekli 175 Sira ile 18 adet saç soba 
maa boru ve 18 adet 1 Numaralı demir soba I0.8.937 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye ko · 
nulmuştur. · 

30.8.937 pazartesi günü saat 14 de ihalesi yapılacağın· 
dan isteklilerin yüzde 7,5 teminat akçeleri ile birlikte 
daimi encümene ve şartnameyi görmek isteyenlerin de 
Kültür dairesine gelmeler; . 

Kereste, tahta ve saire 

Ankara Belediyesinden ; 

Otobüs idaresine alınacak keresteye istekli çıkmadı 
ğından 17·9·937 cuma gününe kadar bir ay içinde pazar
lıkla alınacağından isteklilerin her cuma ve salı ırünleri 
saat on buçukta belediye encümenine müracaatları. 

Mahrukat Henzin-Makine ya~larr v. s 

Trabzo.ı As~. Sltınılcnı Komisyonundan: 
Trabzon garnizonu için 950000 kilo odun kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli J 1875 lira
radır. İlk teminat 891 liradır. Eksiltme 1 O eyllıl 937 cuma 
günü saat 15 te Trabzon kalesindeki Satmalma komisyo
nunda yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenler parasız 
mezkür komisyonundan aldırıp görebilirler. 

Kırklareli Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı için salın alınacak 

olan 25 bin kilo gaz yağına verilen fiyat pahalı görüldü· 
ğünden tekrar kapalı zarfla 25 bin kilo gaz yuğı satın 
alınacaktır. Muhammen fiatı 22 kuruş olup tutarı 5750 
liradır. İlk teminatı 431 İira 25 kuruştur. İhalesi 6 9 937 
pazartesi günü saat 16 dadır. 

Kütahya Vilayetinden : 
Vilayet Nafıa Dairesi için 1717 lira muhammen be.:feli 1500 kilo 

Vakum yağı, 400 teneke benzin, 300 kilo Gıras yağı ve 80 l<ilo 
arap 11nbunu 19.9.937 Cuma günü saat 15 de ihale edilmek üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname ve nümuneleri her gün Daim! Encümen kaleminde 
görülebildiği gibi şartnamesi Vilayet Nafıa Müdürlüğünden iste
nebilir. İsteklileri mezkur gün ve saatte Vilayet Daimi Encüme
nine müracaatları ilan olunur. 

:::::ı 

Müteferrik 

Gedikpaşa İstanbul Jandarna Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 

Lira Kr. Ura Kr. 
2750 adet Ambalaj sandığı 3162 50 • 237 19 

Cinsi, miktarı, tahmin ve ilk teminat bedelleri yukarda 
yazılı beş boyda 2750 anbalaj sandığı açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Eksiltme 8 eylfıl 937 çarşamba günü saat 15 te Gedik
paşadaki jandarma satınalma komisyon bina ında yapıla-
caktır . 

25 Ağuıtos 

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif veya 

muhammen bedeli 
37 lira Beşiktaş 34 cü mekebin tamiri 

Bozhane köy mel<tebinin tamiri 
Beyoğlu 29 uncu mektebin tamiri 
Üsküdar kıaıklı park havuzunun 

tamiri 
Silivrinin Çeltik köy mektebinin 

tamiri 
Haııeki hastanesine lüzumu olan tıbbi 

ve kimyevi ecza 
İtfaiye için yaptırılacak saraç odası 
Haseki hastanesine lüzumu olan 

7 kalem ecza ve devai ampul 
Tebhirhanelere lüzumı olan kurşun 

ve tel 
Emirgan mezarlığına yapılaczak 

demir kapı 
İ•tanbul 56 ncı Mektebin tamiri 

216,74 
40 

40 

231,19 

3ll4,40 
90,07 

497,50 

199,30 

187,25 
250 

teminatı 

5,55 
32,47 
6, 

_6, 

34,68 

59,16 
28,51 

74,63 

29,93 

26,75 
37,50 

Yukarda yazılı işler ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. 
Keşif evrakile şartnameleri ve listeleri Encümen kaleminde 
görülebilir. İıtekliler hizalarında göıterilen teminat makbuz 
veya mcktublle beraber 27-8·937 cuma günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. 

~-------------------------------
yazılı 4 grap malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek 
sartile 13.9.937 pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşa
da gar binası dahilindeki satınalma komisyonu tarafından 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

1- Orak, muhtelif mengene, havya, boru, keski biçağı, 
muhtelif Vitvort dişi klavuzu, dökmeci aleti, muhtelif ko
vanlı anahtar, Balast yabası ve pens gibi 24 kalem alet 
ve edevat mıihammen bedeli 1292 lira 55 kuruş, muvak· 
kat teminatı 96 lira 94 kuruştur. 

2 - 50 aded muhtelif vantilatörlü kabili nakil demirci 
ocağı, 30 adet kabili nakil tezgah boru mengenesi muham
men bedeli 1580 lira, muvakkat teminatı 118 lira 50 ku
ruştur. 

3 - 8 kalem muhtelif kalın ve yağlı ve adi renkli ve 
beyaz tebeş·r, muhammen bedeli 814 lira 21 kuruş, mu· 
vakkat teminatı 61 lira 7 kuruştur. 

4 - Saf ve adi hamızı kibrit, tuzruhu, hamızı azot, 
amonyak, muhtelif cinsten nişadır ve şap, kükürtten iba
ret 9 kalem malzeme, muhammen bedeli 3134 lira, mu
vakkat teminatı 235 lira 5 kuruştur. 

* • • 
Tebhirhaneler için lüzumu olan kurşun ve tel aatın •lınacahtır. 

Bak: 2 inci sahifedeki İst. Belediyesi İlanlarına. 
• • • 

30-40,000 k. pamuk çorap ipliği alınacaktır. Bak : Mensucat 
ıütununda M M.V. hanına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Trabzon Ask. Satınalma Komisyonundan: 

Tı abzon garnizonu için 250000 kilo un kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedel 30720 liradır. 
İlk teminat 2304 liradır. Eksiltme 10 eylfıl 937 cuma günü 
saat 16,30 da Trabzon kalesindeki Satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenler 30 kuruş mu· 
kabilinde ~:nezkfır komisyondan alabilirler. 

Bursa Ask. Satınalma Komisyonundan : 

Garnizonu Cinsi Kilo Muhammen Muvakkat 

Bursa 
Mudanya 
Bandırma 

Un 

" 
" 

Miktarı 

479000 
208000 
208000 

Tutarı 

Lira 
62270 
~7040 

27040 

Teminatı 

Lira Kr. 
4670 25 
2028 00 
2028 00 

Bursa, Mudanya, Bandırma garnizonları için yukarıda 
miktarları yazılı ekmeklik unun 10·9-937 cuma günü saat 
17 de Bursa askeri satınalma komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Beher kilosu 13 kuruş hesabile 

tutarları ve teminatları yukarıda yazılıdır. 
Üç garnizonun unu ayrı ayrı isteklilere ihale edilebi

lir. Ancak istekliler teminat mektublarına ve teklif mek-
tublarında ununa iştirak edecekleri garnizonların isimlerini 
açık olarttk yazmalıdırlar. 

Ankara Mektebleri Satınalma Komisyonundan : 
Tahmin Muhammen Muvakkat 

Şartname ebat ve evsaf puslllaları her gün Gedikpa- · Cinsi Miktarı Fi atı bedeli teminatı 

şadaki komisyonumuzds görülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminatları ve şart~ 

namede yazılı evrak ile komisyona müracaatları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
M. M. Vekaleti satınalma komisyonunca 5. I0.937 salı 

günü saat 15 te ihale edileceği ilan edilen iki adet per
çin çivi makineıinin şimdilik satın ahnmasından vazgeçil· 
miştir. 

Devlet Demirlollari ve Limanları İşletme U. idaresinden: 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda 

Kuruş Lira Lira 
Zeytinyağı 1 l .600kilo 75 8700 652 
İhalesi I0-9-937 günü saat 15 de kapah zarf usulile yapılacak. 

Komisyonumuza bağlı Ankara yatılı okullarının ihtiyacı 
olan miktarı, muhammen fiatı, muhammen bedeli ve Ola 7,5 
teminatı yazılı zeytin yağı 4-8-937 çarşamba günü saat 
15 de kapah zarf mmlile münakasaya konulmuş iken şart· 
namesindeki hatadan dolayı ihaleye vazedilmediğindeo 
yeniden kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalo 
lO 9·937 cuma günü saat 15 de mekteble muhasçbecili· 
iinde yapılacaktır. 
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Isparta Tümen Satınalma Komisyonundan. A 
T f . . .h . . . 389500 kilo askerı ev· e ennı garnızonu ı lıyacı ıçın . 

Beton arme Köprü İnşaatı 

Nafıa VekaJetinden: safta arpa kapalı zarfla eksiltmeye konuld~. lh~le günü 
T h bedeli 16 9.937 perşembe günü saat IO dadır. " mm 

dört kuruş, ilk teminatı 1461 liradır. k·ı 
* T . . .hf için 38 1500 ı o as· • * efennı garnızonuııun ı ıyacı ld İh I 

1.- Eksiltmeye konulan iş: Sivas vilayetinde Sivas-Koyulhi· 
sar yolu üzerinde Yukarı kale ve Koyulhisar·Rc,adiye yolu üze· 
rinde aşağı kale köprülerinin betonarme olarak inıaatıdır. 

keri evsafta yulaf kapalı zarfla eksiltmeye. konu 0 : a e 
günü 16·9-937 perşembe günü saat 1 l d.edır. Tahmın be
deli beş kuruş olup ilk teminatı 182? .lıradır. . • 

Her iki J,öprünün keşif bedeli (68,00U) liradır. 
2. Eksiltme 1·9·1937 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 

* D . 1. . ihtiyacı ıçın 47 4500 kılo as 
16 da Nafia vekaletinde şose ve Köpl'üler Reisliği eksiltme ko· 
misyonu odasında kapalı zarf usu' ile yapılacaktır. 

* * enız ı garnızonunun ı·h ı 
ke - ft k ı arfla eksiltmeye konuldu. a e rı evsa a arpa apa ı z d ı· 3 

3.- Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (340) 
kuruş bedel mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir 

15 9 937 b ·· ·· saat 11 dedir. T~hmin be e ı · · çarşam a gunu . 
kuruş 75 santim, muvakkat teminatı 1668 lıra~ır. _ 

* D . . ihtiyacı için 47 4500 kılo askerı 

4.- Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (4650) liralık muvak· 
kat tf!minat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair 
vekaletimizden alınmış müteahhitlik ehliyeti fenniye vesikasile 
Ticaret odası sicil varnkası ibraz etmeleri lazımdır. * * eoız garnıı:onu 

1
.h l 

15 evsafta yulaf kapalı zarfla eksiltmeye ko,nuldu: a e . İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı uatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine m.ıkbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

ey}Af 937 b ··nü saat 15 tedir. rahmın bedeJı 5 u çarşam a gu 
kuruş muvakkat teminatı 2225 liradır. • *: Antalya garniı.onunun yıllık ihtiyacı olan 234000 
kilo askeri evsafta un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi J0·9·937 cuma günü saat 1 O da Isparta da 

(2622) (5091) 811 4-4 

tümen satıoalma komisyonunda yapılacaktır. . 
U t h . bedeli 12 kuruş ve muvakkat temıuatı 

mum a mın .. ··1 bT 
2633 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda goru e ı ır. 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan 
Harb okulu ihtiyacı için açık eksiltmiy~ konulan IO 

ton k · tekli çıkmadığından eks Itmesı 28.8.37 cu· 
avuna ıs 0 .. uzatıl-

rtıartesi günü saat onda yapılmak üzere 1 gun . 

rtııştır. . 45 r 
K t t 600 lira olup muvakkat temınatı ı· avunun u arı .. ·-ı-· 

tadır. Şartnamesi her gün komisyonda parasız . ~or.u ur. 
• A k garnizon birlikleri ve müe s-eselerı ıhtıyact * * n ara ~ 'l 8000 İçin kapalı zarfla eksiltmede ike~ pazarlıga ~.e~rı .~~ .. 

k:ıo zeytin yağına verilen fiat pahalı goruldugund~n 
26-8 937 perşembe gününe kadar pazarlığa devam edece~tır. 

Z t . - tutarı 5400 lira olup muvakkat 405 Jıra· ey ın yagının .. .. . . 
dır. Şartnamesı her gün komisyonda parasız gorulebılır. 

!!L_r\11 Ü Z A Y E_D __ L_E_R_ 
İstanbul üçüncü İcra Memurluğundan: 

Mahcuz olup satılmasına karar veri~en. 6 a?et müsta~el 
l.iudyer markalı otomobil iç ve dış laahklerı, cantlarıle 
birlikte Taksim bahçesi karşısında Kemal Halil ve Meh
met Rifat şürekası Tatko şirketi kapısı önünde 31-8-37 
tarihinin salı günü bunu da yegane cild unsuru olan 
saat 12 ile 14 arasında birinci artırılma11 icra kılınaca
ğı ve muhammen kıymetin yüzde 75ini bulmadığı takdir· 
de ikinci artırmaya bırakılarak 2, 9, 37 perşembe günü 
ayni saat ve yerde ikinci artırması yapılacağı ve talip 
olanların maha'inde hazır bulunacak memuruna .ni-ıcıat • 
~ri lüzumu ilan olunur. 
"?!!:::::e~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!~~~~~ 

GitJ:ı=mı:n•iuo1111c:ıesıı 
1 Hepsine 150 lira kıymet biçilen Şehzadebaşında ka
Nllderhane mahallesinin orta sokağında eski 32 yeni 5 7 
t .ı. evin enkazı satılmak üzre açık artırmaya konulmuş
li~r. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istek· 
l\ı~:1 1

1 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mck
e11~ .. t: beraber 9.9.937 perşembe günü saat 14 de Daimi 
~lllende bulunmalıdırlar. (B.) 5565 872 

~olları işletme Umum Müdürlüğünden ] 
Mu ham d l · k' turu hlen bf'delleri ile miktar ve vasıfları aşağı a yazı ı ı ı 

d• sr:r rn~lzerne 2-9-1937 perşembe günü saat IO da Haydarpaşa
elc•iltnıe b'.~aaı dahilindeki Satınalma Komiayonu tarafından açık 

ftu . 
1 

e •atın alinacaktır. 
"at "e ~e girnıek İ•teyenlerin hizalaranda yazıla muvakkat temi
tirıe kad •ıaunun tayin ettiği ve1aikle birlikte ekıiltme günil aaa-

ftu 1.,•r korniıyona müracaatları lazımdır. 
laı e a't 
•kt•dır 1 

t•rtnameler komiayondao parasız olarak dağıtıl· 

ed~·i; ı~ ~det eborıit kutuları için ebonit kapak muhammen 
2._ 90o ıra muvakkat teminatı 130 lira 50 kuruttur. 

655 lir• hletre muhtelif eb'atta bez hortum muhammen bede
rnuvakkat teminata 49 lira 13 kuruştur. (5261) 836 3 4 

Muh•rnrne * • • 
rular1 il n bedeli 94138 lira olan lokomotif alev ve duman a" e reg~I ... 

l • •e"k b u •tor boruhrı, baj'ahk çelik çekme boru ve fren 
~~ lıluhtefj;r: ~e parçaları ile muhammen bedeli 20222,66 lira 
l 937 P•ı batta galvanize ve demir ıaz boru ve teferruata 
~ liatelere •r~eai günü uat 15,30 dan itibaren bir ve iki numa

rı 1:ı. •r•d• ·ıd •ıt zarfl•r açılmalı ıuretile ve kapalı zarf uaulü ile 
o •re b· le \l ite rı ınaaında satıa ahnacaktır. 

t 
0

lllotif al::•k iateyenlerin ltir numarala liate muhteviyatı olan 
~: lıluhte\rj ve dum•n boruları için 5956,90 ve iki numaralı 

MUHTİRA 

Perşembe 26·8-937 

Kar makinesi dar ve normal hat için: 2 ad. (D.D. yol.) No 424 
Muşamba ve linoleum (D.D. yol.) No 4~4 
Amyant ve klingirıt ,, ., No 424 

Eskişehit memleket hastanesi kalorifer tesisatı (Eskişehir Nafıa 
Müd.) No 425 

Sığır eti - kuru ot (Manisa Tüm.) No 426 
Yemeni: 10000 çift (l\IMV) No 428 

Gureba hast. kulak, boğa~, bu.~un kliniği bitirme ve hariciye 
0

• 

perasyon kısm tamiri (lst. Univers. AEK) No 428 
Sadeyağ • beyaz peynir • pirinç • kuru fasulya v s. (jandr. Gen. 

Komut.) No 428 

Bayburt kazası halkevi inşaatı (Gümüşhane CHP İlyönk. Başk.) 1 

~m j 
Un (Isparta Tüm.) No 4W 
Soba (İst. Belcd.) No 430 
Yemeni 4670 çift (M.M.V.) No 430 1 
Un (İslahiye çercili köyünde Tuğay SAK) No 430 1 
Arpa tKaraköse Ask. SAK) No 430 
Buğday - <ırpa • mısır v. s (Karaköse Ask. SAK) No 430 
Sade yağı (Kırklareli Tüm.) No 430 
Arpa (İst. Bel.) No 430 
Yaş sebze (Bölge San. Okulu A.E. Kom.) No 431 
Un • arpa (Samsun Ask. SAK) No 431 
Balıkesir • Bandırma ve Balıkesir ~ Bigadiç iltisak ıose trotuvar· 

Iarı üzerinde beton yapılması ve asfaltaj (Balıkesir Vil. Daimi 
Ene.) No 431 

• Sert buğday • yumuşak buğday - arpa • yerli arpa (inhisarlar 
Umum Müd.) No 432 

Kuru ot (Sivas Tuğ.) No 432 
Yazlık elbise (Tahlisiye U. Müd.) No 435 
Sungurluda yeniden yapılacak 5 dershaneli ilk okul binası (Çorum 

Nafıa Müd.) No 436 
Merkez hükumet konağında yapılacak inşaat (Kayseri Vil. Defter.) 

No 436 
Elektrik malzemesi (Polatlı Ask. SAK) No 437 
Yerli kok kömürü (İıt. C. M. U.) No 437 
Elbise, kaput ve kasket (Daruşşafaka Dir.) No 438 
Üzüm 10 t. (Ankara Levazımı) No 440 
Kok kömüı ü, kriple kömürü, meşe kömürü, benzin, gaz yağı, o

tomobil yağı (Aak. Mekt. SAK) No 443 
Tophanede 2 No lı dikimevi tamiri ve hamamı tamiri (lst. Ko

mut) No 443 

Cuma 27-8-1937 

Buraa-!\ıludanya yolunun tam iri ve asfalt beton ile kaplama işi 
(Buraa Vil.) No 414 

Kırklarelide yapılacak kıslorifer teıiutı (Ank. Aak. Fab.) No 395 
Motörlü komple sondaj aleti (O.O. yol.) No 398 
Demir baakül (D.D. yol.) No 415 
İst. te\. kifhanesinde yapılacak elektrik tesisatı (iıt. Naf. Müd.) 

No 424 
Ot, aaman, arpa v.s. (Jndr. G. Komut.) No 428 
Balast: 11100 m3 (D.D. yol. Adana) No 429 
Portatif çadırlık bez (MMV) No 429 
Komodin (Ank. Mekt. Kom.) No 429 
Un (Erzincan Tüm.) No 429 
Kalay varak (Ask. Fabr.) No 430 
Kütahya ask. garniıonunda yapbrılacak yol ınşası (Eskişehir l 

Aık. SAK) No 430 
Yulaf, saman (Vize Ask. SAK) No 430 
Arpa (Karak<Sse Aık. SAK) No 430 
Sadeyağı (Manisa ,, ,, ) No 430 

,, (Lüleburgaz Tüm.) No 430 
Un (Safranbolu Aak. SAK) No 431 
Karpuz, kavun, üzüm (Yiiks. Müh. Mekt.) No 431 
Koyun eti: 42 t. (Ank. Lvz.) No 431 
Sığır eti (Samıun Aalr. SAK) No 431 
Koyun eti: 130 t. (Ank. Lvz.) No 431 
Kitab ve içindeki resimlerin bastırılması - kağıt (Yükı. Deniz 

Tic. Mekt.) No 431 
Yün ve lire çorap (MMV) No 431 
Dahili ayakkabı - terlik (lıt. V akf. Dir.) No 431 

i •lckat tenı~atı ~az bor• ve parçaları için de 1516,70 lir• lık 
1~ 7:5·936 1~•t ıle lcan•nun tayin ettiği veıikaları, resmi gaze

ltı·ıfl• 11ltitar tn ~e 1297 veya 1-7-937 T. ve 3645 No. lu nüıha-
e · e nıı, t ı · 

eler· 11111 •Yaı • unatname daireainde alınmıt veaika ve 
ş 1 l&ıılbdır RÜD •••t 14,30 a kadar komiıyon Reialiğine ver-

Biga-Çam yolu üzerinde katran varyant inşaat ile 11 adet ah-
şap tahliyeli menfezin betonarmeye tahvili inşası (Çanakkale 

•rtaı• . Nafıa Müd.) No 435 

.Sayfn 3 

Boya levazımı (İst. B~led.) No 432 
Tıbbi malzeme ,, ,, No 432 

Çivril kasabaaının halihazır haritasının alınması (Çivril B eltd.) 
No432 

Maçkadaki muhabere deposu tamiri (fst. Komut.) No 432 
Hükümet konağı inşutı (Bingöl Nafıa Müd.) No 432 
Benzin: JOO teneke (AdJ. Vek.) No 432 
Belediye matbaa binasının tamiri (İst. Bel.) No 432 
Bakır tel ile izolatör: 200 ad. (Çorlu Kor SAK) No 432 
Odun: 515 t. (Samsun Ask. SAK) No 433 
Memleket hast. inşaatı (Kayseri Vil.) No 43j 
Sülfür dö karbon: 5 t. (İst. Vil. Zir. Müd.) No 435 
Elbise ve kundura ( Ank. Bel.) No 435 
Benzin ve gaz ., ,, No 435 
Araba malzemesi ,, ,, No 435 
Yulaf ve kuru ot ,, ,, Ne 435 
Kadıköy !O uncu mekt. tamiri (İ.;t. Bel.) No 436 
Kuru soğan (Çı:talca Tüm.) No 437 
Fırın odunu ,, ,, No 437 
Snman (Lüleburgaz Tüm.) No 438 
Tanzifat arabası: 10 ad. (Balıkeair Bel.) No 438 
Kiremid: 119400 ad. (Niğde isk. Müd. ) No 439 
Taş, kum, kiremid, çivi, kireç, cam v.s. (Demirköy Kaym.) N· 439 
Gö;men evleri inıaatı (Demirköy Kaym.) No 439 
Arpa: 153 t. (Sıvas Tüm.) No 439 
Un: 155 t. (Erzincan Tüm.) No 439 
Yulaf veya arpa (Çatalca Tüm.) No 440 
• Cam kavanoz • teneke v.s. (Tophane Lvz.) No 441 
Kağıt (Kütahya Vil.) No 441 

Blokajhk ve moloz taşı ocaklarından çıkarılması (Edirne Vil.) 
No 442 

Vize-Saray-Kırklareli yolunun arasında şose tamiri (Kırklareli iı-
baylığı) No 442 

Uzunköprü kömürü (Edirne Kültür Dir.) No 442 
H. pafa ask. mutfağı tamiri (Selimiye Ask. SAK) No 443 
Kuru soğan ve patates (Kayseri Kor SAK) No 4t3 

Cumartesi 28-8-1937 

2 ilk okulları insası (Kastamonu Vil.) No 424 
Odun: 125-140 t. (jndr. Komut. Ank.) No 428 
Kuru ot (İzmir Mst. Mvk.) No 431 
Sığır eti (Eskişehir Aık. SAK) No 431 
Zeytinyağı (Kırklareli Tümeni) No 431 
Tesviye aleti (İzmir Mst. Mvk.) No 434 
Kuru ot (Samsun Ask. SAK) No 433 
Fidanlık dairesi inşaatı (Keşan Şarb.) No 435 
Üstüpü, valvalin, gaz yağı, v.s . (Trakya U. Müfot.) No 435 
Meşe travers (O.O. yol.) No 437 
Tue bamya (Ank. Lvz.) No 437 
Su ve elektrik tesisatı (İzmir Mat. Mvk.) No 439 
Yulaf (Sıvas Ask. SAK) No 439 

Zımpara kağıdı, zif kağıdı, mühür kur~ua, amerikaıı bezi, ben· 
zin v.a. (Harita G. Dir.) No 440 

Uzunköprü kömürü (Edirne Kültür Dir.) No 442 
Kavun (Ank. Lvz.) No 443 
Tıbbt malzeme (Antalya Vil.) No 443 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş: "No.,, işareti ilanı havi g.uete:niziıı sayısını göttorlr 

(Suitc de la 4cmc page) 

Oignons (Div. Tchataljda) .\! 437 
Bois pr. fout (Div. ,, .\~ 437 
Pa;tle (Div. Lulcbourgaz) .;\:. 438 
Voitures pr. voierie: 10 p. (Mun. Ba'ikcssir) .\! 438 
Tuilcs (Dir. Etabl. lmmig. Nigde) .,! 439 

Pierres, sable, clous, chnux, vıtre ete. (Mair. Dcmirkeuy) ,,~ 439 
Constr. maisons pr. immigres (Mair. Demirkeuy) .\; 439 
Orge, 153 t. (Div. Sivas) X 439 
Farine: 155 t. (Div. Erzindjan) .\! 439 
Orgc ou paille ,, Tchataldja) .N• 440 
• Pots en verre et bidona (lntend. Tophane) No 441 
Papicr et articles d'imprimcric (Vıl. Kutahia) No 441 
Extraction de pierres de taille p ur construction de ohıussce (Vıl. 

Edirne) No 442 

Repar. de chıuıısee s route Vıze·Kirklareli (Vil. Kirldareli) No 442 
Repar. a la buand r•e do l'hôpital militaire Haydarpacha (Com. Ach. 

Milit Selimiye) .\! 443 

Oignons et pommes de tcrre (Corps Arme~ Kaisciri) ~'! 443 

Samcdi 28 Aoiit 1937 

Constr. des batiments de deux ecolea (Vilayet Kastaınouni) .'\! 424 
Boiı : 125 et 140 t. (Gendarm. Ankara) .'\! 428 
Foin (Com. Ach. Milit. lzmir) .. ,! 431 
Vıande de boeuf (Com. Ach. Milit. Eskichebir) •'! 431 
Huile d'oHves (Div. Kirklareli) .\! 431 
lnstrument d'ajustcment (Com. Ach. Milit. lzmir) ~\! 434 
Repar. au batiment agricol (Mun. Kechan) .\! 435 
Etoupe, petrole, benzine, valvaline (lnspection Gen. Thracı) .:'! 435 
Traverses de bois (Ch. de Fer Etat) ~\~ 437 
Combeaux (lntend. Ankara) .l\! 437 

lnstall. elıctrique et d'eau (Com. Ach. Milit. Izmir) .,! 439 
Foin (Com. Ach. Mılit. Sivas) M 439 

Papier emeri, plomb, toile americain, fil ete. (Dir. Gen. Cartova· 
phie Ank.) .\; 444 

Houille {Dir. lnstruction Publique Edirn6) .\! 442 
Melon• (lntendance Ankara) .\~ 443 
Art cles sanitaires (Vilayet Antalia) _.,: 443 

* Les a•terısquca indıquent une vente par voıe de aurenobere. 
N. B.- Lea Nos ındiquea en rcgard dea ıırticles aont ceux du 

>'d•r lıleler Par., 1 
P•t•d• T 11 o arak Ankarada Malzeme daireainden 

eıell" ' 
um ve ıevk fefliğinden daj'ıtılmaktadır. 

A nk. ta yy ate meydanındaki han garın zem İn betona jı ve p ene e- 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
relerinin yeniden yapılması (Hava yol. D. ltlt. ld.) No 431 I 

Çankayada hariciye köşkünde yapılacak tamirat ve kalorifer teai· 

journal dana lcquel l'avia a paru. 

(5344) 845 4-4 ub (Haric. Yek.) No 431 
imtiyaz sahibi ve yazı itleri 

Direktörü: lamai] Girit 
Buıldıiı yer: ARTUN Baaımevi 

Galat.a BillU.. aokaık No. 10 
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Deuxieme Annee- No. 444 MERCREDI 

•• ABONNEMENTS: 

3 
6 

12 

Ville et Province 

MOIS Ptra. 450 
850 

1500 

AKASA 
• • 
" " 

Etranger: 12 moiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 

GAZETESi 

Pour la Publicite •'adreuer 
a l' Admioiıtration 

Jouroal Quotidien des Adjudicatioııa 

l~~~~~~~-T_a_b_I_e_a_u~~-~nop~;ue des Adjudications 
Objet de l'adjudication d'adjudieat. eotimatif 

A) Adjııdications au Rabais 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudıcation et du 
Cahier des Cbarges 

Construction - ReFaration- T ra v . Publics-Materiel de Construction-Cartogrl\phie 

Construetion d'un pavillon pour domestiques Publique 971 71 72 90 Dir. Economd lnstruc. Pub. Ank. 
Ajusteınent do la terre pres tribuneı du stadiume ,, lSOO - 112 50 Vilayet Ankara 
Reparation au biitimcnt de l'ecole Ga1atasaray iı 2400 03 Com. Ach. Lyeee Galatasaray 

Ortakeuy (aj.). 
Construction magasins et maiırıons a l:ı place de la 

Republique 
Ajuıtement de la terre pres du stadiume 
Reparation iı la 34eme ecole Bechiktaehe 

,, 3. l'Ccole Bozha.nekeuy 

" a la 29eme eeole Beyoırhlou 
n au baısin du pare Kisikli a Scutari 

Construction d'une chambre pour Jes articles sel· 
l ries de pompiers 

Diverses conıtructions a "Kutchuk ~1endf.res" (cah. 
eh. L. 6,S3). 

Constr. pont "Sakaria,, s soute Adapazar-Hen<lek 
n hangarı pour machine a l'ecole arricole Hal· 

kali 
Repar. au batiment lnstruction Publique 

,, au batıment 1-'.T.T. iı Tophane 
Constr. d'un atelier iı l'imprimerie de l'Etat 

,, d'un pavillon au Lycee Pertevniyal 
,, porte en fer au cimetiere Emirghan 

Publique 

Gre a gre 

" 
" 
" 
" 

Pli caeh 

" 
" 

Publıque 

" Gre iı gre 
Publique 
Gre iı g-re 

9148 73 

8272 14 
37 -

216 74 
40 -
40 -

190 07 

130444 44 

14100 -
19780 26 

5S9 33 
1842 51 
617 

9990 -
187 25 

5 55 

32 47 
6-
6-

28 3ı 

7772 23 

ıos7 50 
1483 

42 
139 
47 

750 
26 75 

Dir, Vakou!s Snmsoun 

Presid. Maisons Peuple Sıvas 

{ 
A.ım. Gen. Ch Fer E.tat Ankara 
Bureau d'E.xpedition Haydarpacho 

idem 

• 
" 
• 

Miniıtere Travaux Publics 

Dir. Travaux Publie• Kodjaeli 
Com. Aeh. Eeole Agricole lstanbul 

Dir. lnatruetion Publique lıtanbul 
Dir. P.T.T. lıtanbul 
Oireelion Travaux Public• l•tanboul 

• 
Islan· ul 

• 
{ 

Com. Perm. Municipalitc 
Dir. Econom• t " 

Repar. iı la S6eme t'eole lstanbul Gre iı gre 250 - 37 SO idem 

Prod1ı1its Chimiques et Pharmaceutiques • lnstruments Sanitai.res-Fourn!ture pour. Hipitaux 

Produits eh" miques et medioaux pour hôpital H>s· Gre iı gre 394 40 S9 16 
seki 

Medie meni• : 7 lots et ampou 1es : 7 lols 
1 

Amoniac, soufrc, amidon, alun, i'Cİdc sulfurique, 

acıde chlorydrique ele. : 9 lots 

" Publique 

Habillement Chaussures Tissus- Cu'rs. 

497 50 
3134 -

Toile pour house : 200-250000 m. (,ah. eh. P. 4S6) Pli cach lem. 0,36,5 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnstallation electrique pour illumination iı l'ecole Publique 3776 03 
Scienees Politiques 

Combustible - Carburant-Huiles 

Petrole ; 25 tonnes (aj.). Pli each 5750 

74 63 
235 05 

S812 50 

283 25 

431 25 

{ 
Com. Perm. Munieipalite lstanbul 
Dir. Econom. 1 n 

idem 
1 Exploit. Ch. de Fer Etat H.pacha 

Com. Aeh. Min. Del. Nal. Ank. 

Com. Ach Ecoles Ankara 

Com. Achat Division Kirklarel 
Vilayet Sinob 

Jours 

27-8-37 
9-9-37 
1-9-37 

1-9-7 

13-9-37 
27-8-37 

27-8-37 
27-8-37 
27-8-37 
27 837 

20-9-37 

10-9-37 
9.9.37 

13-9-37 
10-9-37 
27-8-37 
10-9-37 

27-8-37 

27-8-37 

27-8-37 

27 8-37 
13-9-37 

10-9-37 

10-9-37 

6-9-37 
Benzine : 4SO bidons· Etoupe : SO k. 
Mazoule : 24 t. 
Huile valvaline : lSCO k.- ld. g a;sse : 300 k.

Benzine : 400 bidon•- Savon: noir : 80 lı:. 

Gre iı gr' 
Publique 1717 -

Com. Ach. Econom. Monopoles K.tache 10-9-37 
Vilayet Kutabia ı9-9-37 

Ameublement pour Habitation et Bureaux--Tapisserie ete. 

Bancs: 175 p.· Poeles avec tuyaux: 18 p.· Poel.s 
en fer : 18 p. 

Divers 

Fil de coto~ : 30-40000 k. (cah. eh. P. 3~4) 
Maehines pour eigarotıes : 3 p 

,, pour paquets de cigareıtes : 2 p. 
Chaudron iı vopeur (marque Sulzer. Seode, Grima, 

Veringıts. Kesselwerlie, Konippe, K-ienschil ete) 
Orac, appareil pour fonderie, clC111, r inces et diver'i 

autres instruments : 24 lots 
Foyers pour lorgerons et mobil : 50 p.· 

Etablia p ur tuyaux : 30 p. 
Craies : 8 lots 
Fil de plomb (pour lieu de desınlection). 

L'adjudication eoncernant J',chat de 2 machincs 
pour fabrrquer lcs rivets a ete annulee. 

Provisions 

Viande de mouton: 700 k.· ld. de boeuf: 5200 k.· 
ld. d'agneau : 800 k. 

Foin : 208 t. {aj.). 
Viande de boeul : 17 t. (aj.). 
Yoırhourt : 23 t . (aj ). 
Lait ıterilise : 2S,3 t. (aj.j 
F arine : 408 t. 
Savon : ı4 t. 
Riz : 61 t. 
Suere : 24 t. 
Pois chiehes 24 t. 
Pommeı de terre 10 t. 
Orge : 474,S t. 
Foin : 474.5 t. 
Orsre : 839,5 [t. 

Foin : 389.S t. 

Publique 

Publique 
Pli each 

" 
" 

Publique 

• 

• 
Gre iı gre 

Publique 

Gre iı gre 

n 

Gre iı gre 
P;i each 

" Publique 

" 
" Pli cach 

" 
" 
" 

le k 1,60 
30000 -
18000 -
19500 -

1292 5S 

1580 

814 21 
199 30 

1747 -

11440 -
4760 -
3220 -
3795 50 

67320 -
6020 -

14640 
7S66 -
3360 -

800 -

4490 -
22SO -
1350 
ı462 so 

96 90 

118 20 

6ı 07 
29 93 

131 

858 
3S7 
341 
285 ı4 

soso -
452 -

1098 -
567 -
252 -

60 -
1668 -
2225 -
ı461 -
1826 -

Dir. lnstruetion Publique Sivaı 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Com. Ach. Econom. K.tache Monop. 

" 
" 

1 Expl. Ch. de Fer Etat H darpaeha 

" 

• 
{ 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Econom. n n 

Com. Ach. Min. Del. Nat. Anlı:ara 

Com. Adı. Militaire lzmir 

" 
• 
• 
• 

Com. Ach. Militaire Vize 

• 

" 
" 
" Com. Aeh Division Isparta 

" 
• 
" 

30-8-37 

ı0-9-37 

12-10-37 
12-ı0-37 

11-10-37 

13-9-37 

13-9-37 

13-9-37 
27-8-37 

6-9-37 

ı-9-37 

ı-9-37 

3ı-8-37 

31 8-37 
27-8-37 
3-9-37 
3-9-37 
1-9-37 
4.9.37 
4.9.37 

15-9-37 
ıs-9-37 

16-9-37 
16-9 37 

Heure 

lS 
ıs 

ı4 

15 -

ıs 

ı4 

14 -
14 
14 
14 

15 

ı5 

ıs 

ıs 

14 
15 
lS 

14 

14 

14 

14 
10 

11 -

ıs -

16 

14 
15 

14 -

ıs 

ı5 

ıı 

lS 

ıo 

10 

10 
ı4 

16 30 

ıs 30 
17 -
ı7 30 
ı7 30 
ıs 

ıs 

ıs 

lS 
11 
11 
11 
ıs 

10 
11 
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ADMINISTRA 1 ıur. 

Y oghourtchou Han 
!er Etaa'e, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Po•tale N. 1261 

Adresse Telei'raphique : 
lıtanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO OES AOJUOICATIONS 

Jeudi 26 Aoüt 1937 

Chaase-neige pour voie etroite et normale : 2 p. (Ch. de Fer ııJ 
No 386 

Amiante et autre (Ch. de Fer Etat) No 424 
lnstall ehaullage central iı l'hôpital Eskicbehir (Dir. Trav. Pu 

Eskichehir) No 425 
Viande de boeul et paille (Div. Manisu) No 426 
Chaussures (Min. Del. Nat) No 428 
Constr. iı l'hôpital Goureba (Com. Ach. Universitı' lst.) No 428 
Beurrc Cra.i•, fromagc, ·iz, haricots ete. (Comma.od. rendarm. AJ 

No 428 
Constr. de la Maison du Peuple iı Baybourt {Pres. Mai•on du 

ple iı Gumuehane) No 429 
Farine (Div. Isparta) No 429 
Poeles (Municipalite lıt.) No 430 
Chaussures : 4670 paires (Min. Def. Nat.) No 430 
Farine (Brigade lslahiye) No 430 
Orge (Com. Ach. Mılit. Karakeuıse) No 430 
Houille (Proeur. Gen. Rep. lıt.) No 437 
Costumes, capotes et easquettes (Liguo lnstr. Turque Nuruos 

No 438 
Rai.ins : ıo t. (Div. Ankara) No 440 

Bles, orge, mai's ete {CoJ1. Ach. Milit. Karakeusse) No 430 
Beurre lrais (Div. Kirlr.lareli) No 430 
Orge (Munieip. lst.) No 430 
Legumes (Ecole Art. Iıt.) No 431 
Farine et orge (Com. Ach. Milit. Snısoun) No 431 
R;ıpar. et constr. de ehaussee s roule Balıkesıir-Bandırma et 

dıtch (Vil. Balıkessir) No 43ı 
Bles, mai's, org-e ete. (Dir. Gen. Monop.) No 432 
Foin ( rig-ade Sivas) No 432 
Costumes d'ete {Dir. Gen. Sauv.) No 435 

ti 

"'· "' b 
ICü 

(t 
l'op 

}' 

ç.t 
L,~ 
"1u 
l\aç 

~ 

E 

Conat. du batiment d'une ecole de S classea iı Sounıourlo" 
Trav. Publ. Tchoroum) No 436 

Constr. du Konak gouvernemental (Vil. Kahseri) No 436 
Articles electriques (Com. Ac~. Milit. Polatli) No 436 

Houille, charbon, petrole, benzine (Com. Ach. Ecoles 
_,; 443 

Yat 
5 

/1 n 
Pıj4 
F're 
l\u Reparation iı la maison de eouture No 2 (Command. lıtanbııll 

Vendredi 27 Aoiit 1937 

Repar. de ehaussee s route Brousıe·Moudania (Vil. Brouı•• ~ö 
lnstall. de ehaullag-e eentral iı Kirikkale (Fabr. Milit.) ,\: :J9' il •n 
Appareil de ıondage iı moteur (Ch. de Fer Etat) .\; 398 •n 
Bucules en fer (Ch. de Fer Etat) ,,~ 415 
lnstall. eleetrique iı la prison lstanb 1 ( Dir. Trav. Pub. lıl "10 
Paille, herbe et orge (Gondarmerie Ank ) .Y 428 
Balaste : ı ııoo m3 (Ch. de Fer Etat Adana) _,; 429 
Toıle pour tentes (Min. Del. Nat.) ,\; 429 
Comodineı (Eeoles Anlı:ara) .\; 429 
Farine (Div. Erzindjan) ,\; 430 
Feuilles d'etain (Fabr. Militnireı) N. 430 
Conıtr. de ehauısee iı Kutahia (Com. Acb. Milit. Eıltieh• 
Foin et paille {Com. Ach. Milit. Vize ,,; 430 
Orıe (Com. Ach. Milit. Karakeus•) .Y 430 
Beurre frais (Div. Maniua) .Y, 430 

,, (D>v. Lulebourgaz) ,\; 430 
Farine (Com. Acb. Miht. Safranbolou) ,,; 431 ~ Ct 
Meloos et pastequeı, raiıinı (Eeolt lng-en. lstanbul) No 
Viande de boeul (Com. Aeh. Mili!. Samsoun) No 431 E'.t 
Viande de mouton (lntend. Ank.) No 431 s~ 
lmpression des livres et papier pour dictionnaires (Dır-

meree Marine) No 4'.H 
Chauısettes (Mın. DıH. Nat.) No 431 lı0 Chaussureı et pantoulles (Dir. Vakoufs lstanbul) No 431 
Constr. de chaussee et arehcs s route Biga·Tcban (Dit· • 

Tehanaklcale) No 431 ·ıı' " 
Constr. en beton armee et lenetres iı I'hang-ar d'aviatı 

• 

Ligueı Aıironautique de l'Etat) No 43ı /fi 
lnstall. de chaullage eenlral et reparation au batimen•_, 

deı Allaircs Etran2eres (Min. de• Affaires Etrang-eren 
Materiel pour couleur (Mun. l•t.) No 432 
Produits pharmaceutiqueo ,, No 432 • ) 
Presentatioa earte actuellc vılle Tebivr,J (Mun. Tehi..,.~ 
Repar. au depôt de correopondanee (Command. Iıt.) 

Constr. du Konak Gouvernemental (Dir. Trav. Pub. Bi 
Benzine: 300 bidona (Mın. Just.) • : 432 
Repar. iı l'iınprimerie municipal (Mun. lst.) ,\; 432 
Isolateurs et eal:le en cuivre (Corps Arm. Tchorlou) :~ 
Bois: 515 t. {Com. Acb. Milit. Samaoun) _,; 433 
Constr de l'hôpital Regional (Vil. Kai'sıeri) • ; 435 
Sulfure de earbone: 5 t. (Dir. Aır. Vil. Iıt.) .\; 435 
Costumes et ehaussures (Mun. Anlı:.) ,,\ 435 
Benzine et petrole ,, ,, .\; 435 
Materiel pr. voiture de voierie {Mun. Anlr..) .\; 435 

ı, 

Orge et foin (Mun. Ank.) .\; 435 JJ' 
Repar. iı la 10 eme ecole Kadikeuy (Mun. Isı.) ,; 'il 

(Lire la su ite en 3me pare) •i 


