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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYUGJ :150 
6 850 

12 ., 1500 
Ecnebı memleketler içın 

12 aylıg-ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbül değildir. 

PERŞEMBE 

1 
Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

- RC7 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Müracaat yeri Gün Saat 

i'--__--~~-C--in_s_i ______ ~~~~--~~~Ş~ek~ 
Muhm. bed. Teminat 

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

M" · Şar~•.sa köylerinde göçmen evleri inşaatı (temd.) 
E:sk· ıka~aag-açtn halkevi inşası (temd.) 
Çal •şehırde bir gaz deposu. inş~sı . 

kazasına belediyesine aıt bır kısım mezbaha ın· 
Şaatı 

<;aı k . azasının 50 hektar meskun ve 10 hektar gay· 
y rı. ıneskun kısmının halihazır haritasının alınması 
cnı inşa edı'mekte olan Bitlis halkevine ait 380 
~3 ınoloıı: kıirgir - 74,48 m'2 ahşap ve 28,300 m3 

I(~ eton inşaatı 
Uçükçeşme-Küçük köy-Silahtarağa yolunun tamiri 

l' <>( tcrrıd.) 
Pkapı·Silivri asfalt yoluna ilti1ak eden Davutpaşa 

Ç Yolunun tamiri (temd.) 
l~~lcı:ı.nııı Tepecik köyü mekt. ikmalı inşaatı (temd.) 

~ ıt yaptırılması: 100 nd. (temel.) 

aç. eks. 

:ı 
8104 -

kapalı z 10880 61 

,, 1727 45 

" 
1400 -

paz. 

,, 5787 60 

,, 2144 32 

,, 3562 50 

,, 2311 -
pız. - -

816 05 

105 

434 07 

160 82 

267 10 
173 33 

Ml\nisn lskfin Müd. 3.9.37 
Şarkikaraıığ'aç Halk. in~. K. 30·8-37 
Milli l\lüdafaa Vekaleti SAK 14-9-37 
Çal Knzıısı Beled. 9-9-37 

n 9.9.37 

Bitlis Halkevi Bıışk. 

lstnnbul Beleciyesi 1-9-37 

1-9-37 

. ,, 1-9-37 
,, 1-9-37 

31-8-37 

16 -

14 
17 -

17 -

1 haftada 

14 

14 

14 -
14 -
10 -

l(~ınhanede antrepo inşası (temd.) 
Uçükmenderes ıslahı kanallarında yapılacak şüt İn· kapalı z. 116747 06 7087 50 

lst. Liman İşit. ld. 
Nafıa Vekaleti 21-9-37 15 -

hatı (şart. 5,84 L.) 

~trik-HavagaZJ-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

B 1' Ornov:ı suyunun inşası ihalesi tehir edildi 
E~rbo elektrik grupu (100 beygir kuvvetinde : 1 ad. 

cktrik tulumbasile otomatik şalter: 1 ad. (temd.) 

Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Hüviyet cüzdanları için kap: 50000 ad. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V· s. 

a~ak kılırlık bez: 2800 m. - yatak çarşafı bez.: 
520 m. • yastık yüzlnğü be.x: 1200 m. • batta· 

niye kılıflığı bez: 4680 m. 
Pijamılık bez: 13550 m. 
Frenk gömleği: 2100 ad. 
kumaş: 1750 m. 

Makine Yagları v, ı. 

~Ötni kok: 57 t. 
Ocrı • 5 • n zın: 000 litre 
cnzin: 20 t. - mobil A yağı: 546 k. - B: 646 k. -

~ C: 546 le.. - raz: 20 teneke 
<>lorin: 15 t. 

Mu -...-..:~rik 
E.-..rak -----
ip y 

1 
•andığı: 25 ad. 

r u ar bt,şlığı: 400 ad. - belleme: 200 ad. - güb-
1' c: 400 k. 

<>rn8 
Stad ınaltineıi: 1 ad. 
l\ar .. Yonı sah .. ının sulanması için malzeme 

S ..... •na 
<>b1. b ' tencere, tepsi v .s. 
bo orusu: ICOOO ad. - dirselı:: 1000 ad. - dev· 

Ynu d" ıxı.. ırsek: 1000 ad .• soba tablası: 150 ad. -
.. şa: ıso E ad. • kürek: 150 ad. 

~Zahir .. ı;'f. F.1t ~' Sebze v. s. 

S IXıek: 41 7 
•ıra • t. 

•n: 8-lo t. 

lııı: '14 t. 

"' 60 t. 
" 60 t. 
,, 42 t. 

b) hl 
1' Uzayedeler 
~tak tör 
ı::.vi ••kin · t.. n enkaz eıı ve teferruatı {Sanderaon marka) 
l\.alın ı 
liu çul: 10855 N rda kanı k. - kanaviçe: 4206 k. 
'••~in "•p Yon yedek aksamı 
'Yl<>to • Uru 

rın: 24322 ,........,__ le. 

paz. 
aç. eks. 

aç. eks 

kapalı z. 

,, 
aç. kıı. 

,, 

aç. elc.s. 

" kapalı z. 

aç. eks. 

paz. 

" 

aç. eks. 
paz. 
aç. elı:s. 

aç. eks. 

kapalı z. 
,, 
,, 
,, 

paz. 
aç. elc.s. 
paır;. 

il) 1\11 Ü NAK ASALAR 

- -
21000 -

500 -

1750 -

6152 -

m. O 24 
beh. ? 

875 -

1573 90 
925 -

6050 -

1050 -

75 -

600 -
1694 o) 
300 -

k. o 11 

6160 -
8750 -
8550 
5985 -

150 

150 -

- -

1575 

131 25 

416 40 

243 90 
315 

65 

69 38 
453 75 

78 75 

11 25 

127 06 
45 -

308 62 

344 05 

462 -
653 
642 -
449 -

·- -
11 25 
90 85 
il 25 

- -

Ahşap inşaat 

Bornova Beled. 
Nafıa Vekaleti 
Biga öeled 

İstanbul Belediyesi 

14-9-37 
6-9 37 

10-9-37 

Mılli Müdafaa Vekaleti SAK 9.9.37 

,, 9.9.37 

" 
13.9.37 

Ank. Bölge San. Okulu Dir. 9-9-37 

Ank. Va\iliği 2-9-37 
Maliye Vekaleti 9-9-37 
MılliMüdafaa Vekaleti SAK l ı.9.37 

Tahlisiye Gen. D;r. 10.9 37 

T ophanc Lvz. SAK 2-9-37 
Ank. Lvz. SAK 1-9-37 

lzmir Sıh. ve lçt. Muav. M. 'H-8-37 

Ank. Valiliği 9.9.37 

lstanbul Belediyesi 27-8-37 
10 9.37 

" 

Yüks. Mühen. Mekt. SAK 15-9-37 
Yedıkule Ermeni Hast. fst. 
Çakmakcılar Büyük Yeni 

Han No 48 
Vize Ask. SAK 

" ,, 

Sinob Vilayeti 
lıtanbul Belediyeıi 
lzmir lnhis. Başmüd. 
Deniz Lvz. SAK 

,, yolları işit. Dir · 

lstanhul Belediyesi 

2-9-37 
2-9-37 
2-9-37 
2-9-37 

31·8 37 
9.9.37 

27-8-37 
30-8-37 
10-9-37 
27-8-37 

11 
17 

14 

11 -

15 -
14 -
14 -

ıs 30 
15 
11 -

15 -

15 
11 

10 
15 -
14 -
14 -

14 

15 -
ıs 

15 -
17 -

15 
14 
ıs 

14 -
15 -
15 -

inşaat. 
Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-H rita 

(Anahtar, ispanyelet, menteşe ve saire dahil) 74,48 
metre murabbası kapı ve 133,96 metre murabbaı pençere 

Beton inşaat 
Altı kısım için döşeme (Grebeton) 28,300 metre mi-'1otoı kı . Bitlis Halkevinden: 

'i ~lli · rgır inşaat 
ı.ı~tr 10

•• ed"I k il e lllikab ı nıe te olan Bitli• Halkevine 
e birlikte ı Moloz Elevaıiyen kargir inşaatı 

veya yalnız İfçiliii pazarlıkla. 

aid 380 
malzeme-

kabı l.jrebetoo, 20 metre mikabı beton arma lentalar, 
87 metre mikabı beton arme döşeme pazarlıkla verile
ceğinden talip olanların ilin tarihinden bir hafta sonun
da Halkevi başkanlığına müracaat olunması ilin olunur. 

26 Ağustos 1937 

İDAREHAN 
Yogurtcu han, 1 cı kat 

No 3 ve 4 

Galata, Perşem_)e paz:ırı 

iLAN ŞAR fLARI 
l 1inreh.:ınemızde görüşulur 

Telgr.: ist. MÜNAKASA 
Tel~fon: 49142 

Posta kutusu N. 1261 

Şarkikaraagv a H lk · · ç a evı mşaat komisyonu B k t v d 
Ş k"k w aş an ıgm nn 

k -~r. 1 araagaçta yapılacak 810' lira 81 kuruş bed r 
eşı b halkevinin inşası 20-8-37 den ı"t"b 10 e 

1 

müd ti k . ı aren gün 
e e ~çı eksıltmeye konulmuştur. Talihlerin kanunda 

ya.~ıh ves.ıkaları ve yüzde 7,5 teminattariyle Karaa w a ta 
muteşekkıl halkevi inşaat komisyonu başkanı v g çl 
partada jJ •· k w ıgına ve s· 

l 
yon urnl başkanlıgına müracaat etmeleri ila 

o unur. n 

Milli Müdafaa Vekal t• S t ı K . E . . . e 1 n ına ma omısyonundan: 
. skışehırde bır gaz deposu inşaatı kapah zarfla ek-

sıltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 10880 1· 61 k Ek ·ı · ıra uruştur . 
.. sı t~esı 14.9.937 salı günü saat 14 dedir. İlk temi· 

nal 816 lıra 5 kuruştur. Şartnamesi 55 kuruşa MM V 
satınalma komisyonundan alınır. · ' . 

Manisa İskan Müdürlüğünden: 

Tip Nevi Tek ev 
adedi 

Manisanın Maraüiye köyünc:je 4 kargir 

" Koldere köyünde 3 kerpiç 
" Mütevelli köyünde 3 ,, 
" Hocalı köyünde 3 ,, 
n Çobanisa köyünde 3 ,, 
,, Saruhanlı köyünde 3 ,, 
" Gömülceli köyünde 3 ,, 
" Geri köyünde 3 n 
,, Kayışlar köyünde 3 

Alaşehir kazasının Dere kö-
,, 

yünde 3 
Salihli kazasının Yeşilova kö- " 

21 
39 
35 
24 
24 
12 
25 
12 
14 

31 

Bir evin keşif 
bedeli 
L. K. 

632 07 
609 58 
609 58 
609 58 
603 58 
609 58 
609 58 
609 58 
609 58 

609 58 

yünde 3 4 
Akhisar kaza merkezinde 2 ka;gir 3 :~ ~ 
Akhisarın Marmara nahiyeıinde2 ,, 5 691 35 
Akhiaarın Palamut nahiyesinde2 2 691 35 
Akhisarın Selendi köyünde 3 ke;piç 12 609 58 
Akhiaarın Sakarkaya köyünde 3 3 
Akhisarın Mecidiye köyünde 2 : 2 : ~ 
Akhisaran Dere köyünde 3 ı 609 58 
Soma kazası merkezinde 2 ka;gir 1 691 58 

Yuk~r~da yazıl~ mevkilerde inşa edilecek göçmenlerin evvelce 
yapılan ılanl~r~akı keşif bedellerinin dun görülmesi hasebilc talip 
~uhur etmedığınden mahalli rayiç ve işçilikler üzerinde yeniden 
ıncelcmeler yapılarak tesbit edilen bnladaki kıymetler üzerinden 
3-9-~37 Cu~a günü saat 16 da Manisa iskan Müdürlüğünde a ık 
eksıltmelerı yapılacaktır. ç 

lnş_a •~ilece~ işb~ evlerin keresteleri ve diğer bilümum mal· 
zemesı muteabhıde aıt olmak üzere inşaat anahtar testimi surelile 
olacaktır. 

MünakHaya iştir~k etmek iatiyenler her mevkideki evlerin 
beşer, onar ade~ten ıbaret guruplar için teklif yapabilecekleri gibi 
perakende ıuretıle de teklifatta bulunabilirler. 

Her müteahhit kaç ev teahhüd ediyorsa o mikta · 
k ti 

· - · d r evın mecmuu 
ıyme erı uzerın en yüzde 7 5 teminat akçes· t kt • . • ı ya ıraca ır. 

Isteklaler fenni, hususi. idari şartnamderi pla · ı · · .. 
k 

- M · 1 • n pro1e erım gor· 
me uzere anısa skin Müdürlüğüne ve kaz ı d k k 
lara müracaat edebilirler. a ar a ayma am· 

İstanbul Belediyesinden • 
~el.ediyece kaldırılacak cenazeler için y~pılacak 100 ta· 

n~ lahıt. açık eksiltmeye konulmuş ise de betH ihale gü
n~nd~ gıren ~ulunmadığmdan pazarlığa çevrilmiştir. Bu li· 
hıtl~rın he~sıne 2311 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartna• 
tesıl~ ke~ıf evrakı Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
steklıler ı490 No. lı kanunda yazılı vesika ve '73 lira 

33 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
1·9·937 çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende bu
lunmalıdırlar. 

İstanbul Liman İıletme İdaresinden: 
Pazarlığı 25.8.937 çarşamba saat 10 için ilan edilen 

Antrepo inşaatının umumi şartnamesinin 9 ve 33 üncü 
maddelerinde yazılı 8 ay müddetin "Çalışılabilir 240 gün 
olduğu •• tavzih ve pazaplığın da 31.8.937 saat 10 da ta
lik edildiği ilan olunur. ----

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmiye konulan iş : Küçükmenderes ıslahı kanalla· 

rındaıı Sağlık kanalının 7 + 51 O uncu kilometresinde yapı· 
lacak büyük şüt inşaatı. 

Keşif bedeli 1 16. 7 47 lira 6 kuruştur. 
Eksiltme 21 eyliıl 937 tarihine raıtlıyan sala gOnü saat 

saat 15 te Nafıa Vekaletinde Sular Umum Müdürlüğü Su 
Eksiltme Komiayonu odasında kapalı zarf usulile yapıla-

caktır. 
İstekliler. eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayın· 

dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 



Sayfa 2 
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5 lira 84 kuruş bedel mukabilinde Sular Umum Müdür· 
lüğünden alabilirler. 

Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 7087 lira 50 ku· 
ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve laakal 50,000 liralık 
mümasil Nafıa işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitir· 
diğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti olduğuna 
dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikasını 

ibraz etmeleri. 
İsteklilerin, teklif mektublarını ikinci maddede yazılı 

saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan ge
cikmeler kabul edilmez. 

* * * 
Çukurçeşme - Kuçük köy - Silahtarağa ve Topkapı 

Silivri asfalt yoluna iltişak eden Da vudpaşa yolları tami
ri, Çatalcanın Tepecik köyu mektebinin ikmali inşaatı. 
Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat veMalzeme 
Bornova Belediyesinden: 

J0-9 37 günü ihalesi yapılacağı ilan edilen Bornova 
suyunun inşası belediyeler imar heyetince yapılacağından 
ihalesi tehir edilmiş olduğu ilan olunur. 

Biga Belediyesinden: 
Daimi encümence 500 lira bedeli muhammenle açık ek

siltme suretile mezbaha için bir adet elektrik tulumbasile 
otomatik şolter alınması işi 21.8.937 gününden itibaren 
17 gün müddetle acık eksiltmiye çıkarılmıştır. 

Talihlerin yüzde yedi buçuk teminat, ikametgah ve 
faaliyette olduklarına dair vesaikle ihale günü 6.9.937 
pazartesi saat 17 ye kadar talihlerin ismi geçen encümen 
riyaset.ne müracaat eylemeleri ve ihalenin er.cümenhuzu
rile yapılacağı ve şartnamesinin bedelsiz olarak encümun
ce riyasetten istemeleri ilan olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
Ankara Bölge sanat okulu Direktörlüğünden: 

Okulumuz talebeleri için yaptırılacak dahili elbiseler 
için açık eksiltme ile kumaş alınacaktır. İsteklilerin ku· 
maş nümunesile şartnameyi görmek üzere her gün okul 
direktörlüğune ~ksiltmeye gireceklerin de yüzde 7,5 t r.
minatlariyle birlikte 9- 9·37 tarihine tesadüf eden perşem· 
be günü saat 14te Ankarada Okullar Sağışmanlığmda 
toplanacak alım satım komisyonuna müracaatları. 

Cinsi Mık darı Fi atı Tutara Teminatı 
Hakim kumaş 
70 Sır.. eninde. 1750 M. 50 875 lira 65.62 lira 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahna!ma Kom:syonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 6152 lira olan 2800 

metre yatak kılıflık bez, 5520 metre yatak çarşafı bez, 
1200 metre yastık yüzlüğü bez, 4680 metre battaniye kı · 
lıflığı bez ile bir metresine tahmin edilen fiyatı 24 kuruş 
olan 13,550 metre pijamalık bez ayrı ayrı kapalı zarfla 
alınacaktır. 

Şartnamesini parasız c.lmak ve örneklerini görmek iı
teyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

Dört kalem eşyanm ilk teminatı 416 lira 40 kuruş ve 
pijamalık bezin Hk teminatı 24~ lira 90 kuruştur. 

Dört kalem bezin ihalesi 9.9.937 per,embe ~ünü saat 
11 de ve pijamalık bezin ihalesi aynı günün saat 15 şin

dedir. 

* * * Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 200 kuruş olan 
2100 tane frenk sömleği açık eksiltme ile alınacaktır. 

Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek is· 
teyenlerin her gün komisyona gelmeler;. 

ilk teminat miktarı 315 liradır. 
İhalesi 13.9.937 pazartesi günü saat 14 dedir, 

Mahrukat Benzin-Makine yaglan v. s 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonnndan 

Hepaine tabmin edilen fiatı 6050 lira olan 20 ton benzin 546 
kilo mobil A, 646 kilo Mobil B, 546 kilo mobil C veya Şel yatı 
ile 20 teneke gaz yatı kapalı zarfla alınacaktır. 

Şartnameaini parası:ı. almak isteyenlerin her gün komiıyona 

gelmeleri. 
hk teminat mikdarı 453 lira 75 kuruştur. 
lbaleai 10-9-37 cuma günü aaat ! idedir. 

Maliye Vekaletinden: 
Ekailtmeye konulan it: beş bin litre benzin 

ihale açık eksiltme auretiyle yapılacaktır. 
Tahmin bedeli dokuz yüz yirmi beş liradır. 
Eksiltme: 9-9-37 pertembe günü saat on bette vekilet levazım 

müdürlüğündeki eksiltme ko:niayonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı; altmış dokuz lira otuz: ıekiz kuruş olup 
merkez muhasebeciliti veznesine teılim edilecek ve alınacak 
makbuzla veya banka kefalet mektubile birlikte komisyona mü
racaat olunacaktır. 

Şartnamesi levazım müdürlüiünde görülebilir. 

Tahlisiye Genel Direktörlüğünden: 
İ.larenin fenni tesisatı için satın alınacak on beş ton 

motörin açık eksiltmiye konulmuştur. İhalesi 10 eylul 937 
tarihine raslıyan cuma günü saat on beşte Merkez Rıh · 
tım hanının dördüncü katında Tahlisiye Umum Müdürlügü 

MÜNAKASA GAZETESi 
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satınalma komisyonunda yapılacak olan bu motöriolerin 
muhammen bedeli bin elli lira ve muvakkat teminatı 78 
lira 75 kuruştur. Şartnameler sözü geçen komisyonda gö
rülebilir. 

Ankara Valiliğinden : 
Kaza merkez okulları için açık eksiltme ile 57 ton 

sömikok kömürü mübayaa edilecektir. 
İşbu kömürlerin muhammen bedeli 1573 lira 00 kuruştur. 
İstekliler muhammen bedelin yüzde 7,5 teminat muvak

kateyi muhasebei hususiye müdürlüğü veznesine yatıra· 
caktır. 

İhale 2-9·937 perşembe günü saat 15.5 da vilayet kona
ğında daimi encümeninde yapılacaktır. İstekliler şartnameyi 
görmek üzer~ her gün kültür direktörlüğüne müracaatları. 

• . .. 
24 ton mazot alınacaktır . Bak: İnhisarlar Umum Müd. 

ilanlarına. 

Müteferrik 

İstanbul Levazım Amirlıği Satınalma Komisyonundan 
İstanbul Levazım amir 'iği şuabatı için yaptırılacak :c!5 

adet evrak sandığı 2-9-37 perşembe gunu saat l 5de 
Tophanede satınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 75 liradır · Temina tı 11 lira 
25 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Adet Cinsi Beherinin muhammen bedeli 
lOOOO soba borusu 30 kuruş 
1000 D~~k M ,, 
1000 Deve boynu dirsek 45 ,, 
150 Soba tablası 100 ,, 
150 Maşa 35 ,, 
150 Kürek 25 ,, 
İlk okullar için lüzumu olan yukarda mikdarile muham

men bedelleri yazılı soba levazımı açık eksiltmeye konul
muştur. Ş~rtnamesi ve listesi Levazım Müdürlüğünde gö
rülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 
308 lira 62 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 10-9-937 cuma günü , aat 14 de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (M.) 

Ankara Valiliğinden: 
Stadyom 1ahuının •ulanması için lüzum olan malzeme açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme g..9.37 perşemb~ günü saat 15te Vilayet encümeni ri· 

yaset odasında olacaktır. 
Keşif be:feli 1694 lira 6 kuruş muvakkat teminatı 127 lira 6 

kuruştur. İsteklilerin Ticaret odası vesikasını ve teminat meklu· 
bu veya makbuzlarla birlikte yukarıda yazılı ırün ve saatte Vi
layet encümeni daimiıine müracaatları. 

İıtekliler, keşif ve ıartnameyi her gün Nafıa müdü'1üğünde 
rözden geçirebilirler. 

izmir Sıhhat ve İçtimai muavenet Müdürlüğünden: 
Cinsi Aded Muhammen kıymeti Tem. mii<.tarı 

Torna makinesi 1 600 Lira Yüzde 7,5 
Sağır, dilsiz ve körler müessesesi için alınacak yukarda 

evsafı yazılı bir aded torna makinesioiC!_ münakasası 31 
ağustos 937 salı günü saat lO da Sıhhat müdürlügünde 
yapılacağından taliplerin hergün .şartnam ~yi görmek üzere 
Sıhhat müdürlüğü bürosuna müracaatları ilan olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

400 tane ip yular başlığı, 200 tane belleme, 400 tane 
gebre, 1-9-937 çarşamba günü saat 11 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

İsteklilerin nümunelerile beraber yazılı gün ve saatte 
Ankara levazım amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. 

• .. . 
Bozhane köyü yatı okuluna lüzumu olan karavana, 

tenoere, tepsi v. s. alınacaktır. Bak: 2 ci sahifedeki İst. 
Belediyesi ilanma. .. 

.. * 
2 adet sigara paket makinesi alınacaktır . Bak: İnhi-

sarlar U. Müd. ilanlarına. 
• . .. 

3 adet sigara makinesi alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. 
Müd. ilanlarına. 

"' * • 
1 adet Buhar kazam alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. 

Müdürlüğü iladlarına . 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Erzincan Tümen Satmala Komisyonundan : 

Erzincan birlikleri ihtiyacı için 26400 kilo sade yağı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 15 9·937 çarşamba günü saat 16 da Erzin
canda tümen karargahındaki ıatm alma komisyonunda ya
pılacakbr. 

Yağın muhammen tutarı 23160 lira ve ilk teminatı 
1782 liradır. Şartnamesi komisyonda parasız görülebilir. 

* * * Erzincan kıtaatı hayvanlı ihtiyacı için 444,200 kilo 
arpa kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
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İstanbul Belediyesinden: 

Beykoz ilçesine bağlı Bozhane köyü yatı okulun• 
lüzumu olan Karavana, Tencere, tepsi ve saire pazııt 
lığa konulmuşhır. Listesile şartnamesi Encümen kale 
minde görülebilir. Bunların hepsine 300 lira bedt 
tahmin edilmiştir . İstekliler 45 liralık ilk teminat ms~ 
buz veya mektubile beraber 27.8.937 cuma günü sa• 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

* - * * Usküdar temizlik iş 'erinin malı olup çürüğe çıkll 

rılan bir İngiliz katırı 4.9.937 cuma günü saat 9 d 
Üsküdar atpazarmda satılacaktır. İstekliler o güa 
rada bulunacak memura müracaatları ilin olunur. 

~--------------------------~ 
edilen bedeli 22110 lira ve ilk teminatı 1665 lira 75 t 
ruştur. Eksiltmesi 4 9.937 saat 10 da Erzincanda tü~ 
karargahında satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan 
Demirköyün 14000 kilo sabunu, 61000 K. Piri~ 

2 1000 K. Patatesi. 
Sabun, pirinç kapalı zarfla, digerleri açık eksiltme 1 

Sabunun muhammen bedeli 6020 lira , pirinçin t4~ 
şekerin 7550, nohudun 3360, patatesin 800 liradır. 

Sabunun ilk teminatı 452, pirincin 1098, şekerin 5 
nohudun 252, patatesin 60 liradır. 

İhaleleri: Şekerin l eylul 37 çarşamba günü saat 1· 
sabunun ve pirincin 3 eyhil 37 cuma günü saat ıS 
nohut ve patatesin 4 eylfıl 37 cumartesi günü saat 
dedir. 

Şartnamelerini görmek isteyenlere her gün Vize S1 

alma komisyonund:ı. gösterilmektedir. 
* * * Demirköy alayıuın 409,000 kilo unu. 
İhalesi pazarlık suretile Vizede yapılacaktır. 
Unı. n muhammen bedeli 67,320 lira. İlk teminatı 8-

liradır. 

İhalesi 27 ağustos 37 cuma gilnü saat 15te yapılııC· 
tır. 

Şartnameyi görmek isteyenlere her gün Vize Satıo' 
komisyonunda gösterilmektedir. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 
Kor hastahanesinin ihtiyacı için 12000 kilo yoğ11 

talip zuhur etmediğinden açık eksiltm ~ suretiyle mii"' 
sasına 6-9 937 salı günü saat 16 da Çorluda Kor kaf 
g ahında yapılacaktır. 

İlk pey parası 126 liradır. Taliplerin belli gün ve'' 
te Çorluda kor satmalma komisyonuna müracaatlar•· 

Ankara Lvz. Amirl!ği S. A . Komisyonundan 
Harb okulu ihtiyacı iç!n eksiltmede iken pazarhğll 

rilen 6400 kilo çilek reçeline ilk pazarlık gününde iS 
li çıkıııadığından 7-9 ·37 tarihine kadar pazarlığı de 
edecektir. 

Reçelin tutarı 2809 lira 60 kuruş ve muvakkat 
nah 2 IO lira 72 kuruştur· Şartnamesi her gün koınif 
da parasız görülebil ı r. 

Beytüşebab Ask. Satınalma Komisyonundan 
Kapalı zarfla Beytüşebab kıtaatı ihtiyacı için e1'• 

ye konulan 126 bin kilo fabrika ununa teklif edilell 
pahalı görüldüğünden aynı mıkdar un tekrar k;ıpalı 
usuliyle eksiltmeye konulmuştır. 

Eksiltmesi t 6- 9 37 perşembe günü saat onda Beytiif 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat 
natı 1708 liradır. Şartnamesi komisyonda her gün t 
lebilir. ~ 
.....-~ ........ ~ ..... 

b) ÜZ AY E O E LJ 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : b 
Tahmin edilen bedeli 150 Iİ!'a olan bir aded , 

kamyon, yedek aksamile birlikte 30 ağustos 931 t1
0 

rastlayan pazartesi günü saat 14 te açık arttırın' 

satılacaktır. · ·ti' 
İşbu kamyon komisyonumuzda her gün görilJeb',ı 
İsteklilerin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey akçesi ola~ 1~, 

25 kı:ruşu lıtanbul Defterdarlığı Muha ebe müdilt t 
yatırarak mukabilinde alacakları makbuzla birlikte { 1 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona 
caatları. 

Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden : ~ 
idaremizin Haliçte bağlı bulunan Miralay Nsı ı 

vapuru, bu günkü halile ve bağlı bulunduğu yerd;1 
şartile pazarlık 'a satılacaktır. Pazarlık 10 eyJul 9111,ı 
saat onbeşte idaremiz levazım şefliğindt: yaP1 f 
Şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün ve pazarhğ~ ıJ' 
istiyenlerin de yukarıda yazılı gün ve saatte levaıı 
ğimize müracaatları. . / 

• .. il'" 
24322 kilo motorin satılacaktır: Bak ist. Belediyeıi 
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1. Mu··dürlüg"' ünde_;ı inhisarlar U. 
• • • 

1-Şartnamesi mucibince İzmir İrıhisarlar Fabrikasına 
teslim 24 ton mazot pazarlıkla satın almacakh . 

2- Pazarlık, IO-JX-937 tarihine rasthyan cuma günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Koyun eti: J30 t. (Ank. Lvz.) No 431 
Kitab ve içindeki resimlerin bastırılması - kağıt (Yüks. Deni 

Tic. Mekt.) No 431 

. . tın alınacak 3 adet siga-
1- Şartnameleri mucıbınce sak .

1 
kenu)muştur 

Yün ve lire çorap (MMV) No 431 
Dahili ayakkabı - terlik (ist. Vakf. Dir.) No 431 
Biga-Çam yolu üzerinde katran varyant inşaat ile k k ı f Jile e sı tmeye · 

ra ma inesi apa ı zar ~su lira muvakkat teminat 
il- Muhammen bedelı 30000 ' 3 -· Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 

şap tahliyeli menfezin betonarmeye tahvili inşası (Çanakkale 
Nafıa Müd.) No 435 

2250 liradır. "h" stlıyan salı a-linü 
111- Eksiltme 12-X-937 tarı ıne ra .. . 4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen 

atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte 
gün ve sa. 
adı geçen 
874 1-3 

Ank. tayyare meydanındaki hangarın zemin betonajı ve pence• 
relerinin yeniden yapılması (Hava yol. D. l,ıt. id.) No 431 

Çankayada hariciye köşkünde yapılacak tamirat ve kalorifer tesi 
İ b. arlar Levazım ve mu bayaat Şu saat 15 te Kabataşta 0 ıs 

1 
kt 

b . d k' Al K misyonunda yapı aca ır. 
esın c ı ım o mukabilinde her gün yuka-

IV - Şartname 150 kuruş . . . 
K · ondan a)ınabılır. 

rıda adı geçen omıs~ .1 k k" eler "Molens "Stan· 
V- Münakasaya gırebı ece ~a ıo. . " 

" .. 1 Fabrikaları makınelerıdır. 
dard,, Mu~~~:lü teklif mektubu, kanuni vesaik ve ~ 7,5 

VI- ~ .. "htiva edecek olan kapalı zarflar eksıltme 
t~.mi~at a çes::ı.; 14 e kadar yukarıda adı geçen Komis
gunü en geç v kbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 
yon Başkanlıgına ma (5534) 869 t - 4 

• * • 
l . 'b" e 2 adet sigara paket maki~ 1 _ Şartname erı mucı ınc 

f rı münakasaya konulmuştur. 
nesi kap ah zar uıubı ed l' t 8000 lira ve muvakkat teminat 

11- Muhammen e e ı 

1350 liradır. 1 t "h' rastlayan salı gunu 
IIl- Eksiltme, t 2·XI.-9h3" r~:~ ı~eevazıın ve Müb:ı.vaat 

saat J 1 de Kabataşta ı:ı. ısa 
K · onunda yapılacaktır. 

Şubesindeki Ahm omısy 1 ak yukarda 'adı geçen 
iV- Şartnameler parasız o ar 

K · ondan alıaabilir. .. 
omısy İ "Y b rg Makine alınması mutesavver 

V- darece agen e " d' M·· 
. k makine "Yageoberg,, ır. una-

olup münakasaya gıkre~et" en ba"lka firmalar fiyatsız fenni 
kasaya iştirak etme ıs ıy Y k 

. . . .. k d l 5 gün evvel tetkik edilme üzere 
teklıflerını muna asa an l . kl"f 
. . T"" ü F b 'kalar Şubesine verme erı ve te ı · Inbı&arlar ut n a rı l l. d 

. . k b 1 1 d v una dair vesika alma arı azım ır. lermın a u o un ug • "k k ·1 
VI·- Mühürlü teklif mektubu, kanunı v~s~ı'ht~e e sdı t-

. . . k "k .1 o 7 5 teminat akçesmı ı ıva e e-mıye ıştıra vesı ası e o , 
cek olan kapalı zarflar ekıiltme günü en ge~ saat l O a 

k d k d adi geçen komisyon Başkanlıgına makbuz 
a ar yu ar a 870 1 - 4 

mukabilinde verilmiş olmalıdır. (5535) 

• • ıt 

!-Şartnamesi mucibince bir adet buhar kazanı ka· 
pah zarf usuliyle eksilmeye konulmuştur. 

il-Muhammen bedeli 19500 lira ve muvakkat temi
nat 1462.5 liradır. 

111-Eksiltme 11 X 937 tarihine rastlayan pazartesi gü· 

nü saat 15 te Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mubıya· 
at Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Şartnameler parasız olarak hergün yukarıda adı 

geçen şubeden alınabilir. 
V- Münakasaya "Sulzer, Skoda, Grimma, Vercıoıgte 

Kesselwerke, Kruppe Kdenschel, Steimmüller, Erste 
Brünner, M.A.N. W olff, Stranch Und Schmidt ve Stork,, 
gibi yalnız birinci sınıf fabrikalar iştirak e~e~ilirler. Bu 
fabrikalardan maada firmalar münakasaya ıştırak etmek 
istedikleri takdirde bulundukları Şehir Sanayi ve 
Ticaret odalarından birinci sınıf fabrika oldukla
rına dair Türk Konsolosluğunca musaddak bir tas· 
dikname ibraz ve itasiyle mükelleftirler. Bu yolda tasdik
name ibraz edemeyen "İsmi yukarıda yazılı olmayan,, 
firmalar münakasaya iştirak ettirilemez. 

VJ Teklif veren firmalar, münakasa tarihinden bir 
hafta evvel fiatsız teklifleriyle planlarını ve sair bilumum 
lüzumlu evrakın Galatada İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Müıkirat Fabrikalar Şubesine tevdi edeceklerdir. Şube 
teklifleri tetkik edecek ve b?Jnları şatnameye ve matlüba 
uygun bulduğu takdirde milnakasadan . bir gün ~vvel 
11

Münakasaya iştirak vesikası" verecektır. Bu vesıkayı 
haiz olmayanlar münakasaya iştirak edemezle.r. . 

VII-Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaık ve eksılt
ıneye iştirak vesikasiyle yüıde 7,5 teminat akçesini ihtiva 
edeeek olan kapalı zarflar eksiltme g&nn en i'CÇ saat 14 e 
kadar yukarıda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz 
ınukabilinde verilmiş olmalıdır. (5533) 868 1 4 

* • * 
1 - Şartname ve planı mucibince Paşabahçe İıpirto 

F abrikaıı arasında yaptırılacak kılıf ambarı binası kapalı 
Z•rf uıulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 25094,80 lira ve muvakkat 
te · nunat 1883 liradır. 

3 - Ekıiltme 6.JX.937 tarihine rastlı)'an Pazartesi 
~Ünü ıaat 15 de Kabataşta lnbisa1'lar Levazım ve Mu· 

•Yaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
b· 4 

- Şartnameler 126 kuruş mukabilinde her gün İn· 
•ıarl•r lnş•at Şubesinden alınabilir. 

Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5578) 

Keşif 

bedeli 
i ık 

teminatı 
Çukurçeşme·Küçük köy-Silahtarağa 

yolunun tamiri. 5787,60 434,07 
Topkapı-Silivri asfalt yoluna iltisak 

eden Da vutpaşa yolunun tamiri. 2144,32 160,82 
Çatalcanın Tepecik köyü mektebinin 

ikmali inşaatı. 3562,50 267, 19 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı yol ve mektep 

tamirleri ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuş isede belli 
ihale gününde giren bulunmadıimdan pazarlığa çevrilmiş· 
tir. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan 
ba~ka Nafıa Müdürlüğünden bu işler için alacakları fen 
ehliyet vesikasile hizalarında göaterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubiJe beraber 1·9-937 çarşamba günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (5605) 878 

* • • 
Beykoz Umur yerinde neft sanayi şirketinin vergi ve 

resimler borcundan dolayı gerek kayıtlarına nazaran tahtı 
hacze alman 24322 kilo motörün 27 ağustos 937 cuma günü 
saat 15 de mahallinde açık arttırma ile satılacağı ilan 
olunur. (8) (5601) 875 

ı Teknik Okulu fVlüdürlüğünden: 
1-0kuluınuz Fizik Laboratuvarı için luzu:nu olan 4998 lira 

tahmin bedelli 223 kalem fizik aletleri şartnamesine göre ihalesi 
yapılmak üzere I0-9·937 tarihine raatlayan Cuma günü aaat 14 de 
Gümüşıuyunda Yüksek Mühendis Mektebinde toplanacak olan 
lıomiıyonumuzda açık ekıiltmesi yapılacaktır. 

2-iık teminat 374 lira 85 kuruştur. Mektebimizden "lıoacak 
inaliye ile Yüksek Mühendis mektebi muhasebesine yabrılır. lı
teklilerin tartnameyi görmek üzere her gün mcktebimize ve bel 
li gün ve saatta ilk teminatlarını yatırmış olarak ve fabrika mü· 
mesaili olduklarını bildirir vesikalarla ve bu gibi işleri yaptıkla
rına dair ticaret odası belgesi ile birlikte komisyonumuza baş 
vurmaları . (5512) 867 2 - 4 

nb (Haric . Vek.) No 431 
Boya levazımı (İst. Be:led.) No 432 
Tıbbi malzeme ,, ,, No 432 
Çivril kasabaıının halihazır haritasının alınması (Çivril Beled.) 

No432 

Maçkadaki muhabere deposu tamiri (İst. Komut.) No 432 
Hükümet konağı inşaatı (Bingöl Nafıa Müd.) No 432 
Benzin: 300 teneke (Adi. Vek.) No 432 
Belediye matbaa binasının tamiri (İst . Bel.) No 432 
Bakır tel ile izolatör: 200 ad. (Çorlu Kor SA ) No 432 
Odun: 515 t. (Samsun Ask. SAK) No 433 
Memleket ha&t. inşaatı (Kayseri Vil.) No 435 
Sülfür dö karbon: 5 t. (İst. Vil. Zir. Müd. ) No 435 
Elbise ve kıındura (Ank.· Bel.) No 435 
Benzin ve gaz ,, ,, No 435 
Araba malzemesi " " No 435 
Yulaf ve kuru ot ,, ,, Ne:. 435 
Kadıköy 10 uncu mekt. tamiri (İ t. Bel.) No 436 
Kuru soğan (Çatalca Tüm.) No 437 
Fırın odunu ,, ,, No 437 
Saman (Lüleburgaz 1 üm.) No 438 
Tanzifat arabası: 10 ad. (Balıkesir Bel.) No 438 
Kiremid: 119400 ad. (Niğde fsk. Müd. J No 439 
Taş, kum, kiremid, çivi, kireç, cam v.s. (Demirköy Kaym.) N· 4l9 
Gö~men evleri ınıaatı (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 
Blokajlık ve moloz taşı ocaklarından çıkarılması (Edirne Vil.) 

No 442 
Vize-Saray-Kırklareli yolunun arasında şose tamiri (Kırklareli İl 

baylığı) No 442 
Uzunköprü kömürü (E<lirne Kültür Dir.) No 442 
H. pafa ask. mutfağı tamiri (Selimiye Ask. SAK) No 443 
Kuru soğan ve patates (Kayseri Kor SAK) No 443 
Tıbbi ve kimyevi ecza ve ampul (İst. Bel.) No 444 
Emirgan mezarlığına demir kapı yaptırılması - Beşikhş 3:l üncü 

Beyoğlu 29 uncu, Bozhane ve Çeltik köy mekt. tamir1eri -
Üsküdar Kısıklı park havuun tamiı i ve saraç odası yaptırıl
ması (İst. Beled.) No 444 

Kurşun ve tel (lst. Bel ) No 444 
H._deme pavyonu inıaaı (Kült. Lvz. Dir.) No 444 
Atölye inşası (İst. Nafıa Müd.) No 444 
Un (Vize Ask. SAK) No 444 

Cumartesi 28·8-1937 

2 ilk okulları insası (Kastamonu Vil. l No 424 
Odun: 125-140 t. (Jndr. Komut. Ank.) No 428 
Kuru ot (İzmir Mst. Mvk.) No 431 

I --- f 1 Sığır eti (Eskişehir Aık. SAK) No 431 Devlet Demiryolları şletme Umum Müdürlüğünden Zeytinyağı (Kırklareli Tümeni) No 431 

1 

Tesviye aleti (İzmir Mst. Mvk.) No 434 
Muhammen bedeli (16000) lira olan Vagon, Lokomotif ve sair 1 Kuru ot (Samsun Ask. SAK) No 433 

1 muhtelif Kriko ve Vr-renler I Fidanlık dairesi inşaatı (Keşan Şarb.) No 435 
8-10-937 cuma günü saat 15,3 da kapalı zarf usulü ile An- Üstüpü, valvalin, gaz yağı, v.s . (Trakya U. Müfc.:t.) No 435 

karada İdare binasında satın alınacaktır. Meşe travers (0.D. yol) No 437 
Bu işe girmek isteyenlerin (1200) liralık muvakkat teminat Taze bamya (Ank. Lvz.) No 437 

ile kanunun tayin ettiii vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün Su ve elektrik tesisatı (İzmir Mst. Mvk.) No 439 
ve 3297 veya 1-7-937 gün 3645 No. lı nushasmda intişar etmiı Yulaf (Sıvas Ask. SAK) No 439 
olan talimatname dairesinde alınmış veı ka ve tekliflerini aynı Zımpara kiğıdı , zif kağıd ı , mj'ıü r k .ı r.pa, a:n~ rik ın beti, b?n 
gün uat 14,30-a kadar Komisyon Reisliğıne vermeleri lazımdır. :zin v.s. (Harita G. Dir.) No 440 

Şartnameler parasız olarak Ankarada mal xeme dairesinden, Uzunköprü kömürü (Edirne Kültür Dir.) No 442 
Haydarpaşa Tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. Kavun (Ank. Lvz.) No 443 

5527 S66 2 - 4 Tıbbi malzeme (Antalya Vıl.) No 443 

MUHTİRA ~ 
-· -

Cuma 27 -8-1937 

Bursa-Mudanya yolunun tamiri ve asfalt beton ile kaplama işi 
(Buraa Vil.) No 414 . . 

Kırklarelide y•pılacak kalorıfer tesıaatı (Ank. Ask. Fab.) No 395 
Motörlü komple sondaj aleti (D.D. yol.) No 398 
Demir baakül (O.O. yol.) No 4l5 
fst. te\. kifhanesinde yapılacak elektrik tesisatı (İst. Naf. Müd.) 

No 424 
Ot, aaman, arpa v.s. (Jndr. G. Komut.) No 428 
Balast: 11100 m3 (O.O. 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 yaptırılacak yol ınşası (Eskişehir 

Ask. SAK) No 430 

Pazar 29-8·937 

. 
Bolu-Demirci yolunun araaında menfez ve ıose inuatı (ManiH 

Val.) No 428 

Menemen-Muradiye yolunun arasında şose intaatı (İzmir Vil.) 
No 429 

• Önlerinde yıldız iıareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş: "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını gösterir 

(Suite de la 4eme page) 

Houille (Dir. lnstruction Publique Edirne) .~! 442 
Melons (lntendancc Ankara) .\~ 443 
Art cles sanitaires (Vilayet Antalia) .\~ 443 

Dimanche 29 Aout 1937 

Constr. d'arches e t chausscc Borlou·Demirdji (Milayet Maniaaa) 
.\~ 428 

Repar. du chaussee s route Mouradiye-Menemene) (Vilayet l:z•ir) 
.\ ! 429 

7 5 
5 

- Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve yüzde 
k . giivenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar 

e •ıltme gUnü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı ge
~~? koıniıyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilme-

IYulaf, saman (Vize Ask. SAK) No 430 
Arpa (Kanköıe Ask. SAK) No 430 
Sadeyağı (Manisa ,, ,, ) No 430 

• Les aaterisques indiquent une vente par voıe de surenchere. 
N. B.- Les Nos indiques ca regard dea uticles •ont ceux du 

journal dans lequel l'avis a paru . 

• ır. 5425 853 2 - 4 
,, (Lüleburgaz Tüm.) No 430 

Un (Safranbolu Aak. SAK) No 431 
Karpuz, kavun, üzüm (Yüks. Müh. Mekt.) No 431 
Koyun eti: 42 t. (Ank. Lvz.) No 431 
Sıtır eti (Samıun Aılw. SAK) No 431 

-
imtiyaz sahibi ve yazı İtleri 

Direktörü: lamail Girit 
Baaıldıiı yer: ARTUN Baıımev' 

Galata Billur ıok.ıc No. 10 
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)euxieme Annee- No. 445 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptrs. 

" " 
" " 

450 
850 

1500 

Etranger: 12 moia Ptrs. 2700 

Le N o. Ptrs. S 

JEUDJ 

AZ .... 

Pour la Publicite •' adresser 
a l' Adminiıtration Journal Quotidien des Adjudicatio11a 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjııdications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
cltimatif 

Caution. 
Provisoire 

:onstruction-Reparation- Trav. Publics·Materiel de Construction-Cartogrnphie 

Lieu d'adjuciıcation et du 

Cahier dt~ Charges 

)nstr.d'un d pôt pour· petr. a E!lkichehi (cah.ch.P.S5) Pli cach 10880 61 816 05 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
,, une partie rle l'abattoir a Tehal ,, 1727 45 Municipalite Tchal 

•rf:senhıtion carte :ıetucıı_, ville Tchal ,, 1400 105 ,, 
.. nstr Maison du Pcuple a Chark.ikaraaghatch (aj.) Publique 8104 81 Com. Const Maison Peuple Charki-

karaaghatch 

,, maisons pour immhrres iı Maoissa (aj.). 

Jours 

14-9-37 14 
9.9.37 17 
9-9 37 17 

30-8-37 

3-9-37 16 

,, 380 m3 picrre de tai \es. 74,48 m2 menuise
rie et 28300 m3 beton a la maison du peuple 

Publique 
Grö iı. gr· 

Dir. Etablis lmmigres Manissa 
Presid. Maison Peuple Bıtlis Dans une semaine 

{ p. de eı.ıaussee s route Tchoukour·tchcchme-Ku
tchukkeuy et Silahtaragha {aj.). 

{ paration de chaussee pres la caserne Davoutpa
cha (aj.). 

:onstr. iı l'eeole ·ı epedjıkeuy a Tclıataldja (aj.). 
:onstr. de tombeaux : 100 p. (aj.). 

,, cntrepôt İl Moumh:me (aj ). 
" Canal a Kutchukmendercıc {cah. eh. L. 5,84) 

,, 

" 

" ,, 

Plı cach 

H abiUement - Chaussures Tissus- Cuirs 

Tiısus pour costumes : 1750 m. 
Chemi es : 2100 p. 
Toile pour housse : 2800 m - Id. pour draps de 

lıts : 5520 m. - ld. pour oreillers: 1200 m.- ld 
pour couvcrture: 4680 m. 

Toile pour pyjamas : 13550 m. 

Publ»que 

" Plı c.1ch 

" 

5787 60 

2144 32 

3562 50 
2311 

116747 06 

875 -
la p. 2 

6152 

lem. 0,24 

Electricite-Gaz· Chauffage Central ( lnstallation et Materiel) 

L'adjudication concerrant l'adduclion cl'eau iı la 
vil!e BornOVil 8 ete ajournee 

Pompe electrique avee chalter nutomatique: 1 p. (aj.) 
Groupe turbo-electrıque d'ııne force H P 100: lp 

Com'bushble Carbur nt- f uıles 

Benzine : 20 t. · Huile mob le ou shell A 546 k -
ld. 646 k. ld - C 546 k.- Petrole: 20 bid. 

Semi·coke : 57 t. 
Benz"ne : 5000 litres 
Motorine : 15 tonncs 

f ravaux d'lmprimerie-Papetcrie 

Couverclea pour carnets d'ıdentıte : 50000 p. 

Oivers 

Tour : 1 piece 
Materiel pour arroser le .,tadium 
Caisses pour dossiers : 25 p. 
Gants pour etriller le chevaux : 400 p.- Ceinture: 

400 p.- Brıdes : 400 pieces 
Tuyauux pour pocles : 10000 p.· Coudes: 1000 p.· 

Pelles : 150 p. ete. 
Casseroleı, chaudrons ete. 

Provisions 

Yoghourt : 12 tonncs (aj). 
Oıgnonı : 7300 k. - PommC's de terre: 28 t. (aj.). 
Viande de boeuf : 21,2 t. 
Farine : 863 tonnes. 
Farine : 1218 t. 
Beurre frais : 26,4 t. 
Orge : 444,2 t. 
Farine : 234 t. 
Savon : 11 t. (aj.). 
Farine de minoterie : 126 t. (aj.). 
Viande de boeuf : 60 t. 
Confitures de fraises : 6,4 t. (:ıj ). 
Farine : 44 tonnes 

" : 60 " 
,, : 60 " 
,, : 42 " 

Pain : 41,7 ,, 
Paille : 8-10 ,, 

B~ Adjudications a la surenchere 
Camion et accessoire11 
Canevas : 4206 k. 
Vapeur "Nazin,, 
Motorine : 24322 kılos 

Publiquc 
Gre a gre 

Plr cach 

Pııblique 

" ,, 

Publique 

Publique 
Gre a gre 
Grc a grc 

Publique 

Gre a grc 

Publtque 

Publique 
Plı cach 

" 
" 
" ,, 
" ,, 
,, 

,. 
Pli cach 

" ,, 
" Pul lique 

Grc a gre 

" 

500 
21000 

6050 -

1573 90 
925 -

1050 -

1750 

600 -
1694 06 

7S 

300 -

986 -
4240 -

11..065 
60900 
23160 -
22210 -

5060 

12000 
2809 60 
6160 -
8700 -
8550 -
59155 -

150 

434 07 

160 82 

267 10 
173 33 

7087 50 

6S 63 
315 -
416 40 

243 90 

1575 -

453 75 

69 38 
78 75 

131 25 

127 06 
11 25 

308 62 

45 -

126 
74 

318 
8333 -
4568 
1782 -
1665 75 
2633 
379 50 

1708 -
900 -
210 72 

462 -
653 -
M2 -
449 -
344 05 

11 25 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

idem 

" 
" Adm. Exploit. Port lstanbul 

Miniııtere Travaux Publics 

Com. Ach. E-.olcı des Arts Ankara 
Com. Adı. Min. Def. Nat. Ank. 

" 

,, 

Munieipalit • Bornıı.va 

Mumcipalite Biga 
Minıstere Travaux Publics 

Com. Ach. Mın. DM. Nat. Ankara 

Vilayet Ankara 
Dir. Economat Min. Fit ances Ankara 
Dir. Generale Sauvetage 

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

Minist. Hyg. Assist. Soe. Izmir 
Vilayet Ankara 
Com. Ach. lntend. lstanbul Tophane 
Com. Ac:b. lntendance Ankara 

{ 
Com. Perın. Municipalite lstan ul 
Dir. Economat ,, ,, 

1dem 

Com. Ach. Corps Armee Tchorlou 

" 
Kaiseri 

Com. Aclı. Dıvision Bournava 

" 
lzmit 

.. ,, 
,, Erzindjan 
,, 

" ,, Isparta 
,, Kirklareli 

Com. Ach. Militaire Beytichehab 
,, Trabizonde 

" 
Com. Ach. Militaire Vize 

" 
" ,, 

Com. Ach. Ec. d'lngen. Gumuchsouyou 
Hôpital Arm. Yedikoule-Tchakmakdji

Jar Buyuk Yeni Han No 48 

Com. Ach. lntend. Mar. K.pacha 
Monopoles lzaıir 

Dir. Exploitation Lignes Maritimes 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Ec~om. ,, ,, 

1-9-37 

1·9-37 

1-9-37 
1-9-37 

31-8-37 
21-9-37 

9-9-37 
13.9.37 

9-9-37 

9-9-37 

6 9 37 
14-9-37 

10-9-37 

2-9-37 
9 9 37 

10-9-37 

10·9 37 

31-8-37 
9-9-37 
2-9-37 
J-9-37 

10-9-37 

27-8-37 

6-9-37 
27 8-37 
30-8·37 
15-9-37 
13-9-37 
15-9-37 
4-9-37 

10.9.37 

6-9·37 
16-9-37 
10-9-37 
7-9-37 
2-9-37 
2 9.37 
2-9-37 
2-9-3i 

15·9-37 

30·8-37 
27-8-37 
10-9-37 
27-8-3'7 

• 

14 

14 
14 
10 -
ıs 

14 
14 

ll 

11 -

17 
11 

11 -

15 30 
15 
15 -

14 -

10 -
15 
15 
lt 

14 

14 -

16 -

10 
15 -
ıs -
16 -
10 
10 
ıs 

10 
11 

15 
15 
15 
17 
14 -

14 -
15 -
15 -
15 -

26 AOUT 1937 

ADMINISTRAl lU1' 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poalale N. 1261 

Adresse Telegraphiquc: 
latanbul - MÜNAKASA 

M EMENTO DES ADJUDICATIONS 

Vendre di 27 Aofıt 1937 

Repar. de chaussee s roule Brousse Moudania (Vil. Brou1Se) ~-:. 414 
Install. de chauffage central a Kirikkale (Fabr. Milit.) .\' 395 
Appareıl de sondage a moteur (Ch. de Fer Etat) .\' 398 
Bascules en fer (Ch. de Fer E.tat) .\: 415 
lnstall. electrique a la prison lstanb 1 c Dir. Trav. Pub. Ist.) .,: 424 
Paille, herbe et orge (Gendarmerie Ank) X 428 
Balasle : 1l100 m3 (Ch. de Fer Etat Adann) .\~ 429 
Toıle pour tenles (Min. Def. Nat.) .\! 429 
Comodines (Ecoles Ankara) .\: 429 
Farine (Div. Erzindjan) .\! 430 
Feuilles d'etain (Fabr. Militnircs N. 430 
Conıtr. de chaussee a Kutahia (Com. Ach.~ilit. Cskiehebir) _y 430 
Foin et paille (Com. Ach. Milit. Vıze .\! 430 
Orıe (Com. Ach. Milit. Kıırnkeuse) X 430 
Beurre frais (Div. Manissa) .\~ 430 

,, (Dw. Lulebourgaz) .\: 430 
Farine (Com. Acb. Mılit. Safranbolou) ~hl 431 
Meloos et pastcques, raiıins (EeolC' lngen. lstanbul) No 431 
Viande de boeuf (Com. Ach. Mılit. Snmsoun No 431 
Viande de mouton (Intend. Arık.) No 431 

Impressıon des livres et papier pour dietionnaires (Dir. Eeole Co111· 
merce Marine) No 4:H 

Chıı.ussettes (Mıo. Def. Nat.) No 431 

Chnussureıı et pantoufles (Dir. Vakoufs lstanbul) No 431 
Constr. de chnuıısee et arches s route Biga-Tchan (Oir. Trav. Pub. 

Tchanakkale) No 431 

Constr. en beton armce et fenetres a l'hangar d'aviation tExploit. 
Ligııeıı Aeronautique de l'Etat) No 431 

Install. de chauHage cenlral et reparation au batiment du Ministerc 
de~ Affaircs Etrangeres (Min. des AHaires E.trnngeres) No 431 

Materiel pour couleur {Mun. Ist.) No 432 
Produats pharmaceutiqueı " No 432 
Presentation carte actuelle vılle Tchivr 1 (Mun. Tchivril) No 432 
Repar. au depôt de correapondanee {Command. lst.) No 432 
Constr. du Konak Gouvernemental (Dır. Trav. Pub. Bıngueul) N. 432 

Benzine: 300 bidons (Mın. Just.) A: 432 
Repar. a l'imprımerie munieıpal (Mun. lst.) X 432 
lsolateurs et eal:Je en cuivre (Corps Arm. Tchorlou) .\' 432 
Bois: 515 t. (Com. Ach. Mılıt. Snmsoun) X 433 
Constr. de l'hôpıtal Regional (Vil Kai'sserı) .;\ 435 
Sulfure de carbone: 5 t. (Dir. Agr. Vil. lst. J\: 435 
Costumes et chaussures (Mun. Ank.) X 435 
Benzine et petrole " ,, .\: 435 
Materiel pr. voiture de voierie (Mun. Ank.) .Y 435 
Orge et foin (Mun. Ank.) .\" 435 

Repar. a Ja 10 eme eeolc Kadikeuy (Mun. lst.) .~'\: 436 
Oignons lÜiv. Telıataljda) .\" 437 
Bois pr. fout (Oiv. ,, .\: 437 
Pa;lle (Oiv. Lulebourg-az) .\" 438 

Voitures pr. voierie: 10 p. (Mun. Balikessir) X 438 
Tuıleı (Dir. Etabl. lmmig. Niıde) X• 439 
Pıerres. anble, clouıı, chaux, vıtre ele. (Mair Demirkeuy) .\~ '439 
Constr. mnisons pr. immigres (Mnir Demirkeuy) .\! 439 
Orge, 153 t. (Div. Sivas) .\: 439 
Farine: 155 t. (Div. Erzindjan) ,\! 439 
Orge ou paille ,, Tchataldja) .\: 440 
• Pots en verre et bidona (lntend. Tophane) No 441 
Papier et ıırticles d'imprimerie (V•l. Kutahia) No 441 
Extraction de pierreı de bille p ur construction de ohıussec (V1l 

Edirne) No 442 

Repar. de ehaussec s route Vıze-Kırklareli (Vil. Kirlı:lareli) No -44~ 
Repar. iı la buanderie de l'hôpital militaire Haydarpacha (Cam. Ac~ 

Mılit Selimiye) .Y 443 

Oignons et pommes de terre (Corps Armee Kalsciri) ~-:. 443 
Medicamenls el ampoulcs (Munic. Ist.) No 444 
Conslr. porte de fer au cimetiere Emirghan et repıration aux diV.~ 

se~ ecoles lıtanbul-Heyoghlou-Becbiktache ete. (Mun. Ist.) No 4"' 
Fıl et plomb (Mun lst ) No 444 

Constr. pavillon pour domestiqucs (Dir. Eeonomat lnıt. Pub.) No ıt4' 
Constr. d'un atelier (Dir. Trav. Pub. lst.) No 444 
Farine (Com. Ach. Milit. Vize) No 444 

Samedi 28 Aout 1937 

Con.slr. dcs batiment.s de deux ecoleı (Vilayet Kastamouni) .Y J,IJA 
Boiı : 125 et 140 t. (Gendarm. Ankara) .Y 428 
Foin (Com. Ach. Milit. lzmir) .:\~ 431 
Viande de boeuf (Com. Ach. Milit. Eskiehehir) X '431 
Huile d'olivcs (Div. Kırklareli) .\; 431 

lnstrunıent d'ajustemcnt (Com. Ach. Milıt. lzmir) 0\: 434 
Repar. au batiment agricol {Mun. Kechan) .Y 435 • 4f 
Etoupto, petrole, benzine, valvaline (lnııpection Gen. Thrace) ·' 
Traversec; de boiıı (Ch. de Fer Etat) X 437 
Coınbeaux (lntend. Ankara) .Y 437 

lnstall. electrique et d'eau (Com. Ach. Milit Izmir) .Y 439 
Foin (Com. Aeh. Mılıt. Sivas) ·'~ ~39 f 
Papier emeri, plomb, toile americain, fil ete. (Dir. Gen. Cart0 

phie Ank.) .~-:. 444 

(Lire la !iuite en 3me pare) 


