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Bü ük ve namağlüb bir mıllet olduğunu. ıs!'at ede? 

(3o
y A~ tos) ın onbeşinci yıl dönümü bıze ıdrak ettı· 

gus . '"b k 
ren ulu Önderimiz "Atatürk,, e;. tedmı~ ve muK ~~~. 
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daki asil kanlarile sulayan büyük gazılerımıze ve kah· 
raman Ordumuza bin minnet ve şükran. 

"Münakasa Gazetesi,, 

~-------------------------...,. 
a) M AKA AR 

İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Trakya Örnek ve Üretme Çiftliği Direktörlüğünden: 

Lüleburgazda kain Trakya Devlet Örnek ve Üretme 
Çiftliği Saraytepe mevkiinde yapılacak bir büro ile üç 
memur evinin inşaat proje ve planları yapılacaktır. 

İnşaat mühendis ve müteahhidlerinin esaslı tafsilat için 

Çiftlik İdaresine acele müracaatları. 

Ankara İnhisarlar Basmüdürlüğünden: 
' 

· 1268 lira 7.5 kuruş keşif varakasına göre Bala kazası 
inhisarlar idare binası çatısının tamiri için 25-8 937 ta· 
rihinde yapılan açık eksiltmesi verilen fiatın h~dd~ layı· 
kında bulunmadığından 2490 sayılı kanunun 4~u?cu mad· 
desi veçhile açık eksiltme ve ihale 6·9·37 tarıhınde saat 
15 de tekrar icra edilecektir. Tayin edilen gün ve saat· 
te taliblcrin 95 lira 16 kuruş muvakkat teminat parala
rile birlikte baş müdürlüğümüz binasında toplanacak ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. 

Konya Vilayet Daimi Enciımeninden: 

Ek· iltmeye konulan iş: Konya - Ankara yolunun O + 
000 - 6 + 200 km. arasında şose için taş ve kum ih· 
zar atı. 

Ke.şif bedeli: 18630 lira 45 kuruştur. 
Eksiltme 20.9.37 pazartesi günü saat l 5de Konya vili· 

Yeti daimi encumen odasında kapalı zarf usuliyle yapıla· 
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna aid evrak 138 kuruş be· 
del mukf\bilinde Konya Nafıa müdürlüğünden tedarik olu· 
na bilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1197 lira 28 ku· 
ruşluk muvakakt teminat vermesi ve Nafıa vekaletinden 
alı1nmış yol müteahhidliği vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

steklilerin teklif mektuplarını 3 üncü maddede yazılı 
saaten bir saat evveline kadar vilayet daimi encümeninde 

~eşekkül edecek komisyon riyasetine makbuz mukabilin· 
e vermeleri muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiy t ilan olun r. 

Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün 

a) Münakasaıar 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita - --- - ....;.__;.,..._ ______ _ 
Hey~el iada sanatoryumun ara pavyonu inşaatı (şart. 

410 kr.) 

Sııraytepe mevkiinde yapılacak 1 bina ile 3 memur 
evinin in ş ııııt pro je ve planları 

Erzincan· Kığı Y "~u üzerinde betonarme "Beyçan" 
köprüsü inşaatı (şart. 278 kr.) 

Tophanedeki 2 No lı dikimevi tamiri (temd.) 

" n n n n n 
Ko nya-Ankarn yolun arasındaki şose için taş ve 

kum ıh ur atı (şart. 138 kr .) 
Bali kazasıln hisarlar ld . binası çatısının tamiri temd.) 
Eşrefpaşa hast. Kaosman altının onarılması 
Ödemi şte Beydağ' köprüsünün ,, 
l:zmir Sahil Sıhhiye İdaresi binasının tamiri 
f ethiye cad orta Hamamın trmiri 
Göçmen evleri inşaatı: 298 ad. 

kapalı z. 81913 81 

kapalı z. 55000 

paz. 1907 47 
,, 1502 55 
kapalı z. ı8630 45 

aç. eks. 1268 75 

" 
742 58 

" 
1495 84 

" 500 
,, 122 50 

155742 21 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

Sülfür dü kıırbon: 5 t. (temd.) 
Ecznyı tıbbiye: 69 kalem (temd.) 
Aliitı cerrahiye: 77 kalem (temd.) 

aç . eke. 
paz. 

,, 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Gııziemirde tayyare alayı garnizonunda su ve elek· 
trik tesisatı 

Harb okulu yemek taşıma asanıörü yapısı (temd.) 

paz. 

" 
Mobilya, ve ve büro eşyaıı, Muşamba-Halı vs. 

1750 -
1050 -

606 55 

584 37 

3060 -

Sıra yaptırılmnsı: 80 adet 
Evrak dolabı: 14 ad. 

aç. eks. beh. 5 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

Ekmek torbalık bez (yerli veya yabancı fabrikalar 
mamulatı): 157000 m. (şart. 746 kr.) 

Arka çantalık beı. (yerli veya yabancı fabrikalar ma· 
mulitı): 141000 m. {şart. 423 kr.) 

Sarı sabunlu kösele: 60-80000 k. (şart. 720 "-r) 
Minder kılıflığı bez: 9000 m. 

Nakliyat· Boşaltma - Yükletme v. s. 

Panıraltıdan Ayazağaya eşya nakliyesi: 365 t. 

Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Mukavva: 5 t. 

Mahrukat, Benzin, Makine yagları v. s . 

Benzin: 25000 litre • gaz:: ı8000 litre 
Linit kömürü: 427 t . (temd.) 

" " 
220 t. ,, 

Müteferrik 

istim makinesi: 1 ad. 
Soğuk asfalt: 30 t. (temd.) 

Cıva: 1000 k. 
Kelle karpit: 3000 k. 
El arabası • lafım demiri - kürek sapı • varil v.s. 

alat ve edevat: 17 kalem ~tcmd.) 
Kurşun üstübeç: 2 t. · sülyen: 500 k. - kaynamış 

bezir: 2 t. - cığ bezir: 1 t.·ıikatif vernik: 200 k. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Kuru soğan: 19 t. 

• " 
20 t. 

" 
12 t . 

" 
" " 

12 t. 
Buğday kırması: 1400 t. 
Yoğurt: 86 t. 
Yulaf: 67,6 t •• kuru ot: 54,l t. (temd.) 

Un: ısı t. 
Arpa: 445 t. 
Sığır eti: 42 t. (temd.) 

,, ,, 77,4 t. " 
Yulaf: 18,5 t. 

" 
80 t. (temd.) 

,, 90-100 t. " 
" 

30-35 t. " 
Koyun eti: 4, 1 t. 
Kuru ot: 335-138 ve 180 t. 
Saman: 300 ve 150 t. 

" 

kapalı z:. 

" 

" aç. eke. 

paz. 

aç. eks. 

pu. 
,, 
" 

paz. 
aç. ekı. 

" 
" paz:. 

aç. eks. 

paı. 

" ,, 
,, 
kapalı z. 

,, 
aç. eks. 
kapalı z. 

,, 
paz:. 

,, 
aç. eki. 

,, 
,, 

:ıç. eks. 

" 
" 

868 -

m. O 95 

" o 60 

k 1 80 
m. O 34.5 

720 -

4250 -

6298 25 
2910 -

700 -
3315 50 
3500 -

750 -
491 20 

2960 -• 

950 -
1500 -
450 -
540 -

6909 18 
16340 -

3989 -
20250 -
18515 -
10080 -
17088 -

44PO 
5500 -

1640 -
k. o 02,5 

6143 54 

4025 -

143 -
ı13 

ı167 28 

95 16 

ı 3ı 25 
80 
47 -

43 -

229 

30 -
65 10 

8i07 50 

5480 -

8450 -
246 50 

53 90 

318 75 

472 37 
218 63 

248 -
262 50 

56 25 
38 -

222 -

72 -
113 -
34 -
41 -

720 70 
225 50 
299 18 

1519 -
1388 67 
756 -

1277 10 

330 
4ı2 50 

133 -
1300 03 

418 -

lst. Sıh. ve lçt. Muav. Müd . jJ-9-37 

Trakya Örnek ve Üret. Çifti. O . -

Nafıa Bakanlığı 

lst. Komut. SAK 

" Konya Vil. 

An\c. lnhis . Başmüd. 
lzmir Vil. 

" lzmir Sah. Sıh . Dir. 
Kocaeli Vaki. Müd. 
Oiyarbekir lsk. Müd. 

lst. Vıl. Zir. Müd. 
Tekirdağ Vıl. 

,, 

lz:mir Mat. Mvk. SAK 

14 9-3. 

17-9-37 
17-9-37 
20 9-37 

6-9-37 
9-9-37 

13-9-37 
8-9-37 
3-9·37 

16 9-37 

6-9-37 
1 9-37 
1·9-37 

3 .9.37 

Mılli Müdafaa Vekaleti SAK 3-9-37 

Tekirdağ Vil. 
Ank. Valili~i 

Milli Müdafaa Vek. SAK 

" 

" ,, 

Tophane Lvz. SAK 

Ask. Fabr. SAK 

Ankara Belediyesi 
lımir Met. Mvk. SAK 

" 

lst. Vil. Zir. Müd. 
Adana Beled. 
Ask. Fabr. SAK 

,, 
Tekirdağ Vil. 

Ask. Fabr. SAK 

Vize Ask. SAK 

" ,, 
" Topnane Lvz. SAK 
,, 

Ankara Belediyesi 
Merı.if on Ask. SAK 

" 
lz:mir Mat. Mvk. S A K 

" Kocaeli Vil. 
Tekirdağ Veteriner Dir. 

,, 

" 
Vil. 

., Ask. SAK 

" ,, 

8-9-37 
13-9-37 

15-10-37 

15-10 37 

15-9-37 
15-9-37 

3 9.37 

17-~-37 

3-9-37 
2-9-37 
2-9-37 

10-9-37 
6-9-37 
17-9-37 
15-9-37 
24-9-37 

ıs.9.37 

1·9-37 
1-9-37 
1-9-37 
1-9-37 

14·9-37 
ıs-9-37 

10·9-37 
17-9-37 

17-9-37 
1-9 37 
1-9-37 
1·9-37 
1-9-37 
6-9-37 
8·9-37 

13-9-37 
10-9-37 
14-9-37 

11 

15 

11 
10 

ı6 

14 
15 
14 
14 3 

ıs 

15 
ıs 

15 
ıs 

15 3 
10 
15 
16 
15 
17 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
16 



Sayfa 2 

b) Müzayedeler 

Tug-la fabrikasının metrOk alit ve edevatı (temd.) 
Kuru , çam, cnka:ı: odun 
Odun' 105000 kental 

n 5400 ,, 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan iş : Heybeliada Sanatoryomunun 
ara pavyonu inşaatı. 

Keşif bedeli : 81,913 lira 81 kuruş. 
Muvakkat garanti : 6, 143 lira 54 kuruş. 
Heybeliadada Sanatoryomuna yaptırılacak olan ara 

paviyonu kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 
1 - Eksiltme : 13.9.937 pazar· esi günü saat 15 te 

Cağa.loğlunda İstanbul Sıhhat ve İctimai Muavenet Mü
dürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 ~ Mukavele, Bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartları, proje, ve keşif hülasasile buna müteferri 

' diğer evrak 410 kuruş bedel mukabiliude Komisyondan 
alınabilir . •! 

3 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesika-
.,. sile bu işe benzer 50000 liralık iş yaptığına dair Nafıa 

Vekaletinden almış olduğu müteahhidlik vesikasile mu
vakkat garanti makbuz veya banka mektubile birlikte 

· ihale saatinden bir saat evvel tekliflerini havi mektub-
1 larını Komisyona vermeleri. 

Nafıa Bakanlığından 
1 - İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış · 

olan En:incan Vilayetinde ve Erzincan - Kiği yolu üze-
• rinde betonarme o1arak inşa edilecek Beyçayırı köprüsü 

bu defa yeniden münakasaya konulmuştur. Keşif bedeli 
55,500 liradır. 

2 - Eksiltme 14.9·937 tarihine müsadif salt günü 
'1 saat 16 da Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği 

Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapıla
caktır. 

'! 

3 - Eksiltme şartnamesi 
evrak 278 kuruş mukahilinde 
ğinden alınabilir. 

ve buna milteferri 
Şose ve Köprüler 

diğer 

Reisli-

4 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin 4025 liralık mu-
vakkat teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabilecek· 
Jerine dair vekaletimizden alınmış müteahhidlik ehliyeti 
fenniye vesikasile Ticaret Odasına kayidli bulunduklarına 
dair vesaik ibraz etme~eri lazımdır. 

İsteklilerin teklıf mektublarmı ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine mak· 
buz mukabilinde vermeleri muktazidır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

Diyarbekir İskan Müdürlüğünden: 
Bir evin 

1 
Kazası Köyü Tipi Adedi bedeli Yekun 
Merkez Karabaş 3 50 476 14 23807 -

' 

" Satı 3 50 465 tO 23255 -
Erg anı 
Oamaniye Merke:ı:i 2 15 630 21 95~8 15 

n Harbeto 3 35 520 21 18207 35 
Biımil An bar 3 80 583 21 46656 80 
Silvan Merkez 2 15 590 90 8863 50 

1 ,, Aslo 3 35 491 63 17207 05 
Merkez Kabi 3 12 456 52 5478 24 

,, Yeniköy 3 6 456 52 2739 12 
----

298 155742 21 
Yukarda isimleri yazıh dokuz merkezde yapılacak 298 göçmen 

evinin Heyeti Vekilenin 19-12-93~ tarih ve 2-3711 aayılı kararna
mesine tevfikan 30 Ağustos 937 den itibaren münakasaya çıkarıl
mıştır. İhale müddeti 1 ti Eylül 937 ye müsadif perşembe günü ıaat 
tam on üçe kadardır. 

Taliplerin bu müddet evinde her merkezdeki evlere köybeköy 
veya dokuz merkez için birden peyleri kabul olunur. 

Müteahhitliğe talip olanların şimdiye kadar en az 10000 lirahk 
iş yaptıklarına dair vesaiki ve koyacakları peylere ve alacaklar1 
f"Vlerin bedeli keşiflerinin miktarına göre ihale gününe kadar kanu
ni teminatlarını mal aandığlDa yatırmış olmaları elzemdir. 

Pazarhtın son kararı Dr. Bekir iakan müdüriyetinde yapılaca· 
ğıodan şeraiti öirenmek ve usulü dairesinde auretlerini almak 
istiyenler Dr. Bekirde i kan müdürlüğüne ve kazalarda Bismil, 
Ergani, O maniye, Silvan, kaymakamlıklarına müracaat edebile• 
ceklerdir. 

f stanbul Komutanlığı Satın alma Komisyonundan 

Tophanedeki 2 No lı Dikim evi binasında yaptırılacak 
tadilat ve ta.miratı için ihale günü talibi çıkmadığından 
pazarlıkla ihalesi 17 Eylül 937 Cuma günü saat 16 da 
yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 1907 lira 47 kuruştur. 
Şartnamesi hergün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 143 lira ilk teminat makbuz veya mektuplarile 
Komutanlık inşaat şubesinden ihale gününden evvel ala
cakları vesikaları ile beraber belli gün ve vakti rnuayye· 
ninde Komutanlık Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

• * • Tophanedeki 2 No. lı Dikim evi binasında yaptın· 
lacak tamirat için ihale günü talibi çıkmadığından pazar· 
lıkla ihalesi 17 Eylul 937 Cuma günü saat 15,30 da yapı
lacaktır. Muhammen keşfi bedeli 1502 lira 55 kuruştur. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. 

55 37 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gebze K:ıymakam. 
Ank. Orman Müd. 
Kocaeli Orman Müd. 

" 

23--8-37 itib. 
6-9-37 
2-9-37 
2-9-37 

1.5 ay 
15 30 
15 
15 30 

İsteklilerin 113 liralık ilk teminat makbuz veya mektup
ları ile ihale gününden evvel Komutanlık inşaat şubesinden 
alacakları vesikaları ile beraber belli gün ve vakti muay· 
yeninde Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. 

İzmir İskan Müdürlüğünden : 
İzmir Vilayetinin Torbalı, Kemalpaşa, Menemen, Kuş

adası, Foça, Bergama, Çeşme, Dikili kazalarında yerleş
tirilmiş olan göçmenler için kerestesi İskan dairesi tara
fından verilmek ve anahtar teslimi suretile inşa edilecek 
826 aded tek köy sipi, 94 aded çift köy tipi, 45 adcd 
şehir tipi kirgir evler münakasaya konulmuş ve 
23.8.937 tarihinde kapalı zarf usulile ihalesi mukarrer 
bulunmuş ise de talihlerin evsaf ve şeraiti kanuniyeyi haiz 
bulunduğuna dair vesaik ibraz etmediklerinden 24.8.937 
tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlakla ihalesi te
karrür etmiş ve kazalara iştirak edeceklerin şartnamesi
ni ve keşfini görmek üzere hergün ve pazarlığa girmek 
üzere pazartesi ve perşembe günleri İzmir İskan i\I üdür
lüğünde müteşekkil Alımsatım Komisyonuna teminat mak· 
buz ve vesikalarile birlikte müracaat etmeleri ilan olu
nur. 

* * * Beşiktaşda Yıldızda bulunan Teknik Okulunda yapılacak hed· 
miyat. çatı inşası, betonarme döşemeler ve saire ekailtmiye ko
nulmuıtur. Bak: Nafıa Teknik Okulu Müdürlüğü ilanına. 

• • • 
Bakırköy kazaaının iki ttelli köy mektebinin tamiri açık ek-

siltmeye konulmuttur. Bak: latanbul BeJediyeai ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

latanbul Vilayet Ziraat Müdürlüğünden: 
Evsafı fenni sartnamede ya:ı:ılı 5 ton Sülfür dü Karbon sart

namesi veçbile ve Merainde tealim kaydile eksiltmiye konulmuş
tur. ihalesi 27.8.937 tarihine musadif cuma günü nat 15 de Vi
layet Konağında Ziraat müdürlüğü odasında müteşekkil komis
yon huzurunda ve açığ eksiltme auretile yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1750 liradır. 
Ekıiltmiye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 32, 33 üncü 

maddelerinde yazıla ahkam dariresinde yukarıda yazılı gün ve 
saate kadar komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 

Eksiltmeye iştirak için vakti muayyenden evvel muhammen 
bedelin yüzde yedi buçuğu olan 131 lira 2!l kuruşun makbuz mu
kabilinde malaandığına yatırılmış olması veya banka teminat mek
tuLunun komisy.>na verilmesi şarttır. 

Şartnameai ve fenni şartnameai hergün Ziraat Müdürlüğü ka
leminde gorülebilir. 

• • • 
Aynen yukarıda yazılan ili.oda tayin olunan ihale günü Sül· 

für dü Karbona talih çıkmadığından evvelki şerail dairesinde ek
iltme müddeti on gün daha uzatılmış ve eylülnn altıncı pazartesi 

srünü aaat 15 te ihaleainin icraaı mukarrer bulunmuştur. - %3 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme - -----
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Asansör: Harb okulu yemek taş,ma asansörü yapısının 
eksiltmelerine istekli çıkmadığından bu defa pazarlığa 
konmuştur. Keşif tutarı: 3060 liradır. Keşif proje ve şart·
nameleri parasiyle inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi: 
3.9.937 cuma günü saat on buçuktadır. İlk teminatı: 229 
lira 50 kuruştur. 

• * • 
Beşiktaşta , Yıldızda Teknik Okulu binasında yapılacak au ve 

elektrik teaiaab ve teferruatı eksiltmiye konmuştur. Bak: Nafıa 
Teknik Okulu Müdürlüğü ilanına . 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane MAizemesi 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan: 
5 Ton Mukavva 

Tahmin edilen bedeli 4250 lira olan yukarıda mikdarı 
ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satınalma komisyonunca 17.9.937 cuma günü 1Jaat 
14.30 da açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 318 lira 75 kuruş- ve 2400 numaralı kanu· 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. 

• • • 
Eanaf hüviyet cüzdanları için 50 bin tane kap yaptırılacaktır. 

Bak: İatanbul Belediyeai ilanlarına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

İstanbul Levazım Amirliği İlanları 
Pangaltıdan Ayazağaya 365 ton eşya naklettirilecektir. 
Pazarlığı 3.9.37 cuma günü saat 16da Tophanede Sa· 

tınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 720 
liradır. İlk teminatı 53 lira 90 kuruftur. Şartnamesi ko
misyonda rörulebilir. 

30 Atuatos 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası,Muşamba, Halı v. s. 
Ankara Valiliğinden : 

Huauıi idare ile tahakkuk ve tahsil tubeleri için 14 evrak dola
bının imali açık eksiltmeye konulmuştur. 

Ketif bedeli 868 liradır. 
İhale 13 eylül 937 paurteai a-ünü aaat 15 buçukta Tiliyet daimi 

encümt!ninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek için 65 lira 10 kuruıluk muvakkat teminat 

itiaı lizımdır. 

İateklilerin ihale günü daimi encümene, şartnamesini görmek 
isliyenlerin husuai muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır ~ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satıoalma Komisyonundan 

Beher metresine 36,5 kuruı kıymet konan 9000 metre minder 
kılıflığ'ı bez açık eksiltmeye konmuştur. 

Teminatı 246 lira 50 kuruttur. 
ihalesi 15 eylül 937 çarşamba günü aaat 10 dadır. 

• * • Her bir kilosuna tahmin edilen fiab 180 kurut olan 60,000 
ili 80,000 kilo sarı sabunlu kösele kapah zarfla alınacaktır. Şart
namesini 720 kuruşa almak ve örneklerini görmek iatiyenlerin 
her gün koınisyontt gelmeleri. ilk teminat miktarı 8450 liradır. 
İhalesi 15 eylul 937 çarşamba günü saat 1 dedir. 

* • • Yerli veya yabancı fabr ikalar mamulatı olan ve her 
bir metrosuna tahmin edilen fiatı 95 kuruş olan 157,000 
metro ekmek torbalık bez kapalı zarfla alınacaktır. Şart• 
namesini 7 46 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti
yenlerin hergün komisyona gelmeleri, ilk teminat mikta
rı 8707 lira 50 kuruştur. ihalesi 15.10.937 cuma günü 
saat 11 dedir. 

* * • Yerli veya yabancı fabrikalar mamulatı olan ve 
her metrosuna tahmin edilen fiatı 60 kuruş olan 141,000 
metro arka çantalık bez kapalı zarfla alınacaktır. Şart
namesini 423 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti· 
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. İlk teminat mik
b:rı 5480 liradır. ihalesi 15.10.937 cuma günü saat 15 te 
dir. 

1 
Mahrukat lienzin-Makine yağları v. s 

Ankara Belediyesinden: 
Su idaresine alınaca 1i: 2500 litre benzin ve 18000 litre 

gaz 3 eylül 937 cuma günü saat 10.5 da pazarlıkla alı· 
nacağmdan isteklilerin belediye encümenine müracaatları. 

Müteferrik 
Askeri Fabrikalar Umum MüdürJilğü Satınalma 

Komisyonundan: 
1000 Kilo Civa 

Tahmin sdilen bede i 3500 lira olan yukarıda mikdarı 
ve cinsi yazıiı malzeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satınalma komisyonu ca 17.9.937 cuma günü saat 
14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 262 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mcıkür gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

* * * 3000 Kilo Kelle Karpit 
Tahmin edilen bedeli 750 lira olan yukarıda mikdarı 

ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satmalma komisyonunca 15.9.937 çarşamba günü 
saat 14.30 da açık eksiltme ile ihale edilecektır. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan 56 lira 25 kuruş ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkür glin ve 
saatte komisyona müracaatları. 

• • "' 2000 kilo Kurşun üstübeç 
500 kilo Sülycn 

2000 kilo Bir kaynamıt bezir 
1000 kilo Çiğ bezir 
200 kilo Sikatif vernik 

Tahmin edilen bedeli 2960 lira olan yukarıda yazılı mal:ı:eme 
askeri fabrikalar umum müdilrlüğü satın alma komiıyonuoca 
15-9-937 çarşamba günü saat 14 de açık ekailtme ile ihale edile· 
cektir. Şartname parasız olarak komiayondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 222 lira ve 2490 numarala kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur ııüo ve aaatte komiayona mü
racaatları. 

İstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlüğünden : 
- Sıcak hava makinesi için pazarlıkla bir aded 

şartnamesinde evsafı yazılı istim makinesi mübayaa edi
lecektir. 

2 - Bu makinenin muhammen kıymeti 700 türk Ji
rasıdır. 

3 - Vermeğe talib olanların eylulün onuncu cuma 
günü saat on dörde kadar ziraat Müdürlüğüne müracaat 
ederek teklifte bulunmaları lazımdır. 

4 - Şartnameler hergün Ziraat Müdürlüğü Kalemin
de görülebilir. 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Açık eksiltme ile alınacağı evvelce ilan edilen 30 ton 

soğuk asfalt için teklif edilen fiat haddi liyıkında görul· 
mediğinden açık eksiltme müddeti on gün uzatılmıştır. 

Muhammen bedeli 3315.50 liradır. 
Muvakkat teminatı 248 liradır. 
İhalesi eyluliin 6ıncı pazartesi günü saat 15 de Beledi· 
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Ye Encumeninde yapılacaktır. İste-
Şartnamesi Belediye Fen işleri müdürlüğündedir. 

Yenlere parasız verilir. 
Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat mak~u:· 

la ·ı b 1 k Encu··menı"ne müracaatları ılan rı e ir i te Belediye Keşif bedeli 3096 lira 90 kuruş olan Bakırköy kaza
sına bağlı iki telli köy mektebinin tamiri açık eksiltmeye 
konu lmuş ur Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı 
ves:kadan başka Nafaa Müdürlüğünden alacakları fen 
ehliyet vesikasile 232 lira 27 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 13.9.937 pazartesi günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

olunur. 

"' 
• • d" k 1000 adet deve IO,OOO adet soba borusu, 1000 ndet ırse • k 

b t lınacaktır. Ba ; • 
0 Ynu dirsek soba tablası, maşa ve kürek sa ın 

ı ' . ~Belediyesi ilanlarına. 

~ak, Zahire, Et ve Seb;e: 
Ankara Belediyesinden: 

Temizlik hayvanahna alınacak 67.00~ kilo 
541()() kilo kuru ot için istekli çıkmadıgından 
Olesi on gün uzatılmıştır. 

yulaf ve 
açık eksilt· 

Muhammen bedeli 3989 liradır. 
Muvakakt teminatı 299,18 liradır. . 

1 
. 

Ş k . t 1 ·0 her gün yazı ış erı artnamesini görme ıs eyen erı .. .. aat 
kalemine ve isteklilerin de IO eylül 1937 cumn gunu s 
l0.5 de belediye encümenine müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalm1 Komisyonundan: 
Trakya ve İstanbulda bulunan birlikler için 1400 ton _ka· 

dar buğday kırması 14.9-37 salı günü saat !5,30 da 1 op_
hanede İst. Levazım amirliği sahnalma komısyonuoca ka 
Palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. . . 

l'abmin bedeli 6909 lira 18 kuruştur. ilk temın~tı 720 

lira 70 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görüle~ihr. . 
T k İ b ı · · yrı fiat .._ erıl~cektır. ra ya için avrı, starı u ıçın a _ .. 

. • * * İdareleri 'ist. Levazım amirliğine bag!,ı .. muessesat 
•çiıı 86 b" k'I - t 15·9 37 çarşamba gunu saat on 

(İ) (5630) 884 
• * • 

Esnaf hüviyet cüzdanlarına lüzumu olan 50 bin tane 
kap açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1750 
lira bedel tahmin edilmiştir. Kabın nümunesile şartname· 
si Levazım Müdürhiğünde görülebilir. İstekliler 2490 No.lı 
kanunda yazılı vesika ve 131 lira 25 kuruşluk ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber 10.9.937 cama günü 
sant 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (5602) 876 
"' • • Adet Cinsi Beherinin muhammen bedeli 

10000 soba borusu 30 kuruş 
1000 Dirsek 35 

" 1000 Deve boynu dirsek 45 
" 150 Soba tablası 150 
" '50 Maşa 35 
" ı ı:o Kürek 25 
" 

b IQ ıo yogur ~ . r·· 
eş otuzda İstanbulda Tophanede Levazım amır ıgı sa-

htıalına komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılaca~
tır. Tah . b d r 16 bin üç yüz kırk Jlradır. Jlk temı· 

İlk okullar için lüzumu olan yukarda mikdarile muham
men bedelleri yazılı soba levazımı açrk eksiltmeye konul
muştur. Ş.artnamesi ve listesi Levazım Müdürlliğünde gö
rülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 
308 lira 6l kuruşluk ilk teminat İnakbuz veya mektubile 
beraber 10-9-937 cuma günü saat 14 de Daimi Encü
mende bulunmalıdırlar. (1) (5604) 877 

mın e e ı d .... 
1 rıatı 1225 buçuk Iircldır. Şartnamesi komisyon a goru e

bilir. 

un 
Merzifon Askeri Satınahna komisyonundan 

Merzifondaki kıtaatın ihtiyacı olan 150 bin kilo 
apaJı zarf usuliyJe el<siltmeye konulmuştur. 

Unun tahmin edilen bedeli 20250 lira ve muvakkat 
tcnıinatı 1519 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda 
iÖtiilebilir. 

ihalesi 17·9.37 cuma günü saat 15de Merzifonda aske· 
ti satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

* • * Merzifondaki kıtaatı hayvanatının ihtiyacı • olan 44
5 hin kilo arpa kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul-

nıuştur. · 

'fahmin edil~n bedeli 18515 Jira ve ilk teminatı 1388 
ira 67 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görüle
bilir. 

1 İhaıesi 17.9.37 cuma günü saat 16da Merzifouda satın· 
nıa korni1Jyonunda yapılacaktır. 

Teknik Okulu 
üdürlüğünden : 

,, iV l<apalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş : İstanbul Beşik · 
irı ıldızda bulunan Teknik okulu tedrisat binasında şartname· 
u t iöre Yapılacak hedmiyat ratı inşası, betonarme döşemeler, ~ l ' y 

2 e elctrik tesisat ve teferruatıdır. \'\'t; l<eşif be:feli 47485 lira 43 kuruştur. Eksiltmeden iki saat 
tnd_'ne kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile Yüksek mü · 
İta si lnektebi mııhuebe.ine yatırılacak olan ilk temınat 7122 

3_ lturuftur. 

•hi nı Ekıiltnıe şartnamesi ve teferruatı yüksek mühendis mek
lırıac,~h:ebesine yatırılacak olan 237 k_ur~ş bede! _mukabiJinde 
4- E ~kbuxun ibra21 ıartile mektebımızce verılır. 

5 dt G .. kaıltnıe 20·9·937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 
l>lttıa u~Üfıuyunda yüksek mühendiı mektebi muhasebeciliğinde 
S - İ•t olan eksiltme komiıyonuoda yapılacaktır. 

\'\' 1 • tıklil . . . d b ' t c i Yük erın teklif mektuplarını eksıltme saatın en ır saa 
'tkanlı.ıı. •ek tnühendis mektebi muhasebesinde toplanan komisyon 
la aına nı kb d k' 

Calt itciklll • uz mukabili vermeleri lazımdır; Posta a va ı 
tk•iltllle eler kabul edilmez. 

•Ooo lira {e ıirebilmek için Nafıa vekaletinden alınmış ve en az 
•lıhitıik \' u~•rında betonarme bina inşaub yaptığına dair mü· 
):1'-'dır. eııkaaı ve cari sene ticaret odası belgeleri bulunmak 

(5616) 880 1- 4 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde_J 
1 - ş rı ·ı 

"-
0

rika81 :rtnarne ve planı mucibince Paşabahçe İspirto 
tf ll rasınd b b' k 1 •uliıe Ilı" a yaptırılacak kılıf am arı ması apa ı 
~ - ~ub Unakaıaya konulmuştur. 

ltıtnat ıss3 ~?11llen bedeli 25094,80 lira ve muvakkat 
3 - Ek . ıradır. 
ü •ıltrn 6 

i'a •aat 15 de e .JX.937 t':lrihine rastlı an Pazartesi 

4 at Şubesind l<_abataşta Inhisarlar Levazım ve Mu· 
, 1- Şartn ekı Alım komisyonunda yapılacaktır. 
; ar hıfaata;~cr. 1 ~6 kuruş mukabilinde her gün in

- A1üb- u eaınden alınabilir 

-Mu Ti A 
---

Çarşamba 1-9-937 

Bandırma şehrinin au tesisatı (Dah. Vek.) No 401 
Telgraf fincanı (Nafıa Vek.) No 403 
Pors len te graf ve elektrik izolatörleri (D.D. yol.) No 403 
Adi tutya (Ask. Fabr.) No. 402 
Un (Uda Ask. SAK ) No. 426 
Nohut lTekirdağ Ask. SAK) 429 

Sivas Koyulhisar yolu üzerinde yukarı kale ve Koyulhisar Re-

tadiye yolu üzerinde aşağı kale köprüleri betonaı me ol rak 
inşaatı (Nafıa vek.) No. 430 

İst. tip talebe yurdu yemekhanesinde yapılacak kat ilayesi inşaati 
(İst. Nafıa müd.) 432 

• Çam ağaç (Eskişehir Orman D ir.) No. 4?2. . 
Kadiköy hal binasında hela ve yıkan~a yerı ınşaatı (Ist. Bel ) 434 
Muhtelif kağıdlar. sicim, tutkal v. ş (J t. Bel.) No. 433 
Astarlık ve çamaşırlık bez (M. M. V .) Ne.. 433 
Vidala fotin (Gum. Muhaf, Gen. Kom.) No. 433 
Kışlık elbiselik kumaş (M. M. V.) No. 433 
Gri renkte kumaş (Emniyet U. Müd.) No. 433 
Sinop·Ayancık yolu üzerinde betonarme Karasu köprüsü inşaatı 
(Nafıa vek.) No. 433 

Sığır eti 115,3 t. (Çanakkale Jandr. SAK) No. 433 
Orman çiftliğinde yemekhane inşaah (Nafıa vek. No. 43S 
Bayrak (Adliye Vek. Ank.) No. ~35 
Makarna-şehriye v. s. (Sihhat ve içti. Muav.) No. 435 
Kaputluk kumaş (M. M. V.) No. 435 
Haymana kazasında göçmen evleri inşaatı (Arık. Vıl. l No. 435 
Ekmek (Silifke Jandr. Okulu) No. 435 
Dershane sırası tamiri (Ank. Mekt. SAK) No. 436 
Kücük Yozgatta yaphrılacak •u kanalı (Ask. Fabr) No. 436 
Çift ökçeli terlik (Sıhhat ve iştimai Muav. Müd.) No. 436 
Bulaşık yıkama makinesi Uandr. Gen. Komut) NG. 436 

Bulgur - patates {Samsum Ast. SAK) No. 436 
Koyun eti (Çorlu Kor SAK) No. 436 

Kuru üzüm - arpa (Lüleburgaz Tüm) No. 437 
Serom şişeleri ( Ank. Mrk . Hıfzısıhha Mues.) No. 438 
Gölcük ile Değirmendere arasında 3 menfez inşaatı 

llb.) No. 438 
Te1 iye aleti (izmir Mst. Mvk.) No. 438 
Sabun, sadeyağı (Sıvas Tüm.) No. 439 
Kuru ot, saman (Harita Gen. Dir.) No. 440 

(Kocaeli 1 

Kayseri müze bina11nda elektrik tesisatı (Kays. Nafıa Müd.) No. 4431 
Mabruti çadır (Harita Gen. Dir.) No. 443 
Yulaf, sığır eti (İzmir Mst Mvk.) No . 443 

Galatasaray Ortaködbeki binası tamiri (Galatasaray Lisesi) No. 444 
Cumhuriyet cad. mağaza ve ev inşası (Sivas Evkaf Müd.) No. 444 
Şeker (Vize Ask. S.A.K.) No. 444 
İp yular başlığı, belleme, gübre (Ank. Lvz.) No. 445 

Küçükçeşme, Küçük köy, Silahtarağa yolunun tamiri (İst.Bel.) 445 
Topkapı · Silivri asfalt yoluna illi.ak eden Davutpaşa yolunun 

! 

Sayfa 3 

Liman dairesi tamiri. (Çanakkale Nafıa Müd.) No 447 
Musluk tamiri (M.M.V.) No 447 
Tutkal, çivi, tahta cam v. s. (M.M.V.) No 447 
Snman ve Nohud (Çanakkale Müıt Mvk.) No 447 

Perşembe 2-9-1937 

J Kriple ve tuvenan maden kömürü (İst. Bel.) No 437 
I Şıvas Erzurum hattının ve Er t ıuyu üzerinde 2 
1 Demir köprü inıaatı ve montajı (Nafıa Vek.) No 407 

1 Vagon ; cer tertibatı ve fren techizatı malzemesi - İşçi mesai kont
rol saatı (D.D.Y.) No 407 

Sa~ıkışla kaza anda göçmen evleri inşaatı 9IO adet (Sıvas Vil . 
iskan Müd.) No 424 

Un (Urfa Ask. SAK) No 426 

İri tuz, toz şeker. sabun, zeztinyağı v .•. (Kadıköy Vakf. Dir.) No 429 
Dolap camekan v. s. yaptırılması (Ank. Etnografya müze i Dir.) 

No 430 

Sade yağı 36.3 t. (İst komut. No 431 

Kazma kürf'kle bunlara nid kızılcıkdan mamul sapların alınması 
(Ank. Vil.) No 431 

Afyonda inşa edilecek P.T.T. binası (Af. k .hisar P.T.T Dir.) No 431 
Arpa, saman , kuru ot, kuru yonca (Ank. Yüks. Zir Enst.) No 432 
Ebonit kutuları için ebonit, Bez hortum (D.D.Y. Hay.paşa)No 434 
Haseki hastanesinde tedavi paviyonu inşaatı - Gureba ha tanesindo 

Nisaniye paviyonu tamiratı ve operasyon kısmı (İst. Üniv.) No 433 
Bolvadin mekt. üst. atı Marsilya kiremitlerile örtülmesi (Bol

vadin Kaymak.) No. 433 

Ankara·Kayaf yolunun arasında şose tamiratı ve teş ihzaratı 
(Ank. Vil.) No. 433 

Sami kok (Ank. Val.) No. 433 

İla~, 1 Astik malzeme, bakteriyoloji laboratunr eczası, kimya 
lnboratuv r eczası, tesri ki marazi labornt•var eczası, f drofil pa· 
muk, röntgen filmi ve eczası (Ank. Nilmune hııst.) No. 435 

Mendil, havlu (M. M. V.) No. 436 
Benzin (Ank. Val.) No. 436 
Mahruti çadır (Manisa İlb.) No, 436 

Kuru fasulye, koyun eti (S msun Ask. SAK) No 436 
Fatih tamir atölyeıinin bakiyei inşaatı (İst. Bel.) No. 437 
• Çam keı estesi ve kömürü (Ank. Val.) No. 436 
Sığır eti (Sıvas Tüm.) No. 437 
Sadeyağı (Eskişehir Ask.) No. 437 

Dağlıç eti, sade y ğı (Sultanahmet Erk. San. okulu) No. 438 
Balıkhane müzayedcsindeki b!ilıkların yıkanması için deniz ıuyu 

getirilmesi (ist. Defter. Av. vergileri) No 438 
İzmir, Menemen, Bergama yolunun aruındaki şose yapııı (fxmir 

Vil.) No 439 
Sömikok ( Aok. Vil.) No 440 

Ank. - ist. yolunun arasında 760 m3 taş ihzaratı (Ank. Val.) No 443 
Tuzlaya getirilecek içme suye (Tuzla Bel.) No. 443 
Evrak sandığı (Tophane Lvz.) No. 445 
Un 206 t. (Vize Ask. SAK). No. 445 
Sömi kok (Ank. Vat.) No. 445 

Üsküdar, Prevantoryum, f brahimağa yolun tamiri (ld. Bel.) No. 446 
Boru ve dirsek (Kartal Bel.) No. 446 

Maltepe Ask. Okulu ocakları tamiri (Tophane Lvz. SAK) No. 446 
Yulaf İzmir Mst. Mvk. SAK) No. 446 

Vilayet müzesi tamirı (Afyon Nafıa Direk.) No. 447 

* Önlerinde yıldız: işareti olanlar müznyedeye aittir. 
Hnmiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını gösterir 

(Suite de la 4eme page) 
Beurre frais {Command. lst.) No 431 
Manche pour pellcs pioches ete. (Vil. Ankara) No '431 
Constr. du batimcnt P .T.T. a Afion COir. P .T .T. Afion) 
Orge, paille, tre fles ete. (Dir lnstitut Agricol Ank .) No 432 
Boites e bonite, manche iı Jın (Ch. de Fer Etat) No 434 
Constr. d'un pavillon iı l'hôpital Haseki et Goureba (Com Ach. 

Universite lst.) No 433 

Constr. de la toiture de l'ecolc Bol vadine (Maire Bol vadine) No 433 
Repar. du chaussee s route Ankara Kayachc (Vil. Ank.) No 433 
Semi coke (Vıl. Ankara No 433 

Medicaments, articles en caoutchoucs, produits pour laboratoire de 
bacteriologie et chimique, coton hydroohile, fılın roentgcn et me
dıcaments (Hôp . Modele Ankara) No 435 

Mouchoirs Essuies·mains (Min. Def. Nat . Ank .) No 436 
Benzine (Vılayet Ankara) No 436 
Tentes coniquu (Vil. Manissa) No 436 

Haricots secs· Viande de mouton (Mil. Samsoun) No 436 
* Bois de upin et charbon (V 1. Ankara) No 636 
Achevement de la constr. a l'atelier de reparation a Fatih (Mun. 

lstanbul) No 437 

Viande de boeuf (Mıl. Sivas) No 437 
Beurre frais (Mıl. Eskichehir) No 437 

,, Vıande "Daghlitch,, (Ecole dee Arts iı Sultanahmet) N. 438 
Transport d'eau au batiment deı ventcs de poisson (Dir. lmpôts de 

ClEllses et Biena Nat. lıt.) No 438 

Rep. de chaussee ı routo lzmir-Menemene-Bergama (Vil. lzmir) 
No 439 

Sıcni coke (Vil. Ankara) No 440 

Prepar. de 760 m3 pierres s route Ankara·l•tanbul (Vilayet Anlc.) 
No 443 

Adduction d'eau a Touzla (Mun. Touzla) No 443 
Caisses pour dossiers (lnt. lst. Tophaoe) No 445 
Farine (Mil. Viı.e) No 445 
Semi coke (Min. Fin . Anlc .) No 445 

Rep. de la ro•ıte pr · ventoruim Uslcudar lbrahim Aa'ha (Mun. lst.) 
No 446 • 

Tuyaux galvanises pour ndduction d'eau (Mun. Kartal) No 446 
Rcp. de foycr iı l'ecole militaire MalMpe (lnt. Topbaae) No 446 
Foine (Mil lzm ı r) No 446 

aü\' Ur)ij tekJ"f k • 
ilt tnnıe ı me tubu, kanuni vesaik ve yüzde 

Ilı Parasın 'ht" d k c lfliııu ı 1 ıva e ecek olan lcapah zarflar 
• 

0tııiay0Q bn geç saat 14 e kadar yukarıda adı ge· 

tamiri (İ•t. Bel.) No. 445 . 
Çatalcanın Tepecik köyü mekt. ikmali inşaatı (Ist. Bel ) No. 445 
Lahit yaptırılması (İst. Bel.) No. 445 
Tahsildar makbuzu teclidi, makara, kopca v. •., Röntgen tıbbi 

levazımı, tıbbi ecza, sargılık bez (İst. Bel.) No. 446 

* Les uterisqucı indiquent une ventcJpar voie de ıurencbcre. 

N. B.- Leı Nos indiquea en rcgard du articlu ıont ceux du 
journal danı lequcl l'ıviı a paru. 

Yulaf, saman (Vize Ask. S.A.K.) No. 446 
İki Benzin tankı ve teferrüatı {lst. P. T. T.) No 447 

aşkanlığına makbuz mukabilinde Yerilme-

5425 853 3 - 4 imtiyaz sahibi ve yazı itim 
Direktörü: lsmail Girit 

Ba1ıldıiı yer: ARTUN Baıımevı 
G.alab. BillUJ" sokak No. 10 



Deuxieme Annee- No. 449 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 
6 " ,, 850 

12 " ,, 1500 

Etranger : 12 moia Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 

LUNDI 

•• 
A 

GAZ 

Pour la Publicitc s' adresaer 
a l' Adminiatration 

f ournal Quotidien des Adjudication 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de J'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'•djudicat 

Prix 
e&timatif 

Caution. 
Proviaoire 

Construction-Reparaticn- Trav . Publics·Materiel de Constru tion-CartogrRphie 

Lieu d'adjudieation et du 
Cahier des Charges 

Jours 

Rep. iı la maison de couture No 2 a Tophane (aj.) Gre a grc 1907 47 143 Com. Ach. Comm. lst. Fındıkli 17 -37 

" " " 1S02 5S 113 - " 17-9-37 
Constr. d'un pavillon au sanatorium Heybeliadı Pli cach 81913 81 6143 54 Dir. Hyg. As ist. Soc. Djaghalogh ou 13-9 37 

(cah. eh P. 410). 
Plan et projet pour la eonstr. , e 3 maisons et 1 

bureau iı la ferme Saraytcpe 
Dir Ferme Produc et \1odel a Thrace - -

Constr . en beton arme du pont "Beytihan" s route 
Erzindjan-Rize (cnh. eh. P. 2i8). (nj.) 

Rep. de la toiture du bitiment de monopoles iı 
Bala (aj .). 

Preparation de sable et pierreı pour eonstr. chau • 
see s route Konia-Ankara (cah. eh. P. 318) 

Pli cach 

Pul:lıque 

Pli caeh 

55000 4025 - Mınislere Travaux Publics 

1268 75 95 16 Dir. Monopoles Ankara 

ı8630 45 1197 28 Vılayet Konia 

Constr. maisons pour immigres iı Diyarbekir: 278 p. 1SS742 21 Dir. Etablis. lmmigr~s Dıyarbekir 
Repar. au bitiment de l'office sanitaire iı lzmit Publique 500 - Oir. Offıce Sınitaire lzmlt 

n du pont "Beydagh" a E.udemiche ,, 1495 84 Vilayet lzmir 
,, a l'hôpital Echrefpacha ,, 742 58 n 

" au bain de la rue Fethiye 122 50 Dır. Vakoufs Kodjaelı 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques - lnstruments Sanitaires -Fourn!ture pour. Hôpitaux 

Sulfure de carbon : 5 tonne! (aj.). Publique 1750 - 131 25 Dir. Agricole Vilayet isi. 
Produits pbarmaceutiques : 69 lots (aj.). G ·e a gre lOSO - 80 Vilayet Tekirdagh 
lnstruments de chirurgie : 77 lots (aj.). ,, 606 55 47 " 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

14-9-37 

6 9-37 

20-9 37 

16-9-37 
8-9 37 

13-9-37 
9-9-37 
3.9.37 

6-9-37 
1-9-37 
1-9-37 

Toile pour saca de pain (indig. ou Europ.) : Pli cach le m. 0,95 8707 50 Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ankara 15-10-37 

157000 m. (cah. eh. P. 746). 
Toile pour havresac (in-Jig. • ou Europ.) 141000 m. .. " 0,60 

{cah. eh. P. 423). 
Cuir jaune savonnenx : 60-80000 k. (cah. eh. P. " 

le k. 1,80 
720). 

Toile pour housse : 9000 m. Publique lem. 0,36,5 

Ameuhlement pour Habitation et Rureaux-Tapisserie ete. 

Armoire pour dossier : 14 p. Publique 868 
Bancs : 80 p. " la p. 5 -

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

Carton : 5 tonnes Publique 4250 -

ElectricitO-Gaz-Chı:ıuffage Cectral (lnstallation et Materiel) 

lnıtall. d'aacenseur pour transport de nourriture a Gre a gre 3060 -
l'ecole de guerre (aj.) . 

lnstall. eleclrique et d'eau iı la garnizon Gaziemir P.ublique 584 37 

Transport- Chargement Dechargement 

Transport de marehandiıes de Pangalti a Ayazagha: 
365 t. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Benzine 25000 litres- Petrole : 18000 litrea 
Charbon lignite : 427 t (aj.). 

,, : 220 t. (aj.). 

Divers 

Boulons : 1000 k. 
Acetylene: 3000 k. 
Ceruse : 2 t. Vernis : 200 k. ete. 
Asphalte : 30 t. (aj.). 
M.1chinc de pression pour eau chaude 
Voiture a main, fer p ur canalisation, manches 

pour pelles et divers autres articles similaires : 
17 lota (aj.). 

Previsions 
Concassage de bles: 1400 t. 
Y oghourt : 86 t. 
Oignons : 19 tonnes 

,, :20 " 
,, : 12 " 
• : ı2 " 

Vinnde de boeuf: 77.4 t. (aj.) 

" .. ,, 42 t. " 
Farine: 150 t. 
Orge: 445 t. 
Foin: 67,6 t. - id. see: 54,1 t. (aj.) 
Foin: 18.5 t . 
Viande de mouton : 4,ı t. 
Foin : 335-138 et 180 t. 
Paille : 300 et 150 t. 

B) Adjudications a la surenchere 

Gre a gre 

Grc iı gre 

" 
" 

Publique 

" 
" 
" Gre a grc 

" 

Pli cach 

" Gre iı gre 

" 
" 
• 

gre a gre 

" 
Pli cach. 

" Publique 
n • 

" ,, 
,, 

720 -

6298 25 
2910 -

3500 
750 

2960 -
3315 so 
700 -
491 20 

6909 18 
16340 -

950 -
1500 -
450 -
540 -

17088 -
10080 -
202SO -
18515 -
3989 -

1640 -

S480 -

8450 -

271 

6S 10 
30 -

318 75 

229 -

43 

53 90 

472 37 
218 63 

262 50 
S6 25 

222 
248 

38 -

720 70 
225 50 

72 -
113 -
34 -
41 -

1277 -
756 -

1519 -
1388 67 

299 18 

133 -

" 
,, 

" 

Vilayet Ankara 
,, T ckirdagh 

15-11,,-37 

15-9-37 

ı5-9-37 

13-9-37 
8·9-37 

Com. Ach. Oir. G. Fabriq. Milit. Ank 17-9-37 

Com. Ach. Min. O f. Nııt. Ank. 3-9·37 

Com. Ach. Mi itaire lzmir 3-9-37 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

Municipalite Ankara 
Com. Adı. Milit. lzmir 

" 

Com. Ach. D. G. Fab. Mılitaires An\c:. 

" 
n 

Municipalite Adana 
D r. Ag-ricole Vıl. lstanbul 
Vilayet Tekirdagh 

Com. Ach. lntend lst. Tophane 
,, 

Com. Acb. Militaire Vtze 

" 
" ,, 

Com. Ach. Milat. lzmir 

" ,, Merzifone 

,, " 
Municip. Ank. 
Vil. Kodjaeli 
Com. Aeh. Militaire T ckirdagh 

,, 
• 

3.9 37 

3-9-37 
2-9-37 
2-9 37 

17·9-37 
15-9-37 
15·9-37 

6·9-37 
ıo-9-37 

24-9-37 

14·9-37 
15-9-37 
1.9.37 
1-9-37 
1-9-37 
ı-9-37 

1-9-37 
1-9-37 
ı7-9-37 

17-9-37 
10-9-37 
1-9-37 

13·9 37 
10-9-37 
ı4-9-37 

Heure 

16 -
ıs 30 
15 -

16 

ıs -

15 

13 

11 -
11 -
ıs 

lS 
ıs -
ıs -

11 

ıs 

11 

ıo 

ıs -
15 -

14 30 

10 30 

17 -

16 -

10 30 
ı7 

16 30 

14 -
14 30 
14 -
15 
14 

ıs 30 
ıs 30 
15 -
15 -
15 -
15 -
17 30 
15 30 
ı5 -
16 -
10 30 
15 -
16 -
16 30 
16 30 

lnstruments et ınachinu d'uoe fabrique do briquea 
(aj.). 

Maire Guebze Un mois et demi a partir du 23-8-37 

30 AOUT 1937 

ADMINISTRA 1 ıoı 

Y oghourtehou H n 

1 er Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegrııphique: 

latanbul MÜ AKASA 

Avis 
e a Municipalite d' nka a 

il avait ete annor ce pr cedemment que les offtt 
pour les ar oseuc; s, le voitures a b la ·s et de vidan 
et autres a cheter par notre Municipalı e, devaient e 
remises a la Presidence de la Municıpalıte jusqu'a 
date de 2 Aofıt 937. O , ayant ete constate, sur 1 
demarches faites par les interesses, que les offres ne po 
raient pas parv nir dans cc. laps de temps, le delai a e 
prolonge ju.:.qu'au 2 Septembre 937. Le fait a ete por 
a l'attention des soumissionnaires. 1956 891 2 

Mercredi 1 9- 1937 

Macbi .e pr laver la vais~ ile (Gendr. Ank.) No 436 
Bl ·s concasses, pommes de terre (Com. Aeh. Mıl. Samsoun) \ 
Vıand: de mouton (Corps Arın . Tchorlou) No 436 
Raisins secs et orge (Dıv. Lulebourgaz) No 437 
Bouteilles pr. s rum (Mın. Hyg. Assıst. Soc. Ank.) No 438 
Constr. troıs arches (Vil Kodjneli) No 438 
Appareil d'ajustement (Com. Ach. Mılıt. lzmir) No 438 
Savon el beurre frais (Dıv. s·vu) No 439 
Foin et paille (Dir. Cart Ank. No 440 
lnstal. electrıque au musee Kayseri (Dır. Trav Publ. Kayseri) "'1 
Tentes coniques (Dir. Cart. Ank.) No 443 
Foin et viande de boeuf (Com. Ach. Mılıt. lzmir) No 443 
Repar. au batiment du lycee Galataray iı Ortakeuy (Lye. Galat-= 

No 444 
Cırnstr. maisons et magasins (Dır. Vak. Sıva .. ) No 444 
Adduction d'eau iı la vı le Bandırma Mın inler ) No 401 
lsolateurs (Min. Trav. Publ.) No 403 

,, clectriques en porcelaıne (Ch. de fer Etat) No 40S 
Zinc (Fabr. Mılit.) No 402 
Farine (Com. Ach. Mılıt. Ourfn) No 42b 
Constr. 2 ponts en beton arm · s route Koyoulhisar-Rechadiy 

(Min. Trav. Publ.) No 430 
Const. d'un refectoire (Dır. Trav. Pu 1. lst) No 432 
• Bois de sapin (Dir. For. Eskichehir) No 432 
Constr. au halle Kadikeuy (Mun. lst.) No 434 
Pnpier, colle, f ıcelle ete. No 43 ~ ,, " 
Doublure et to le pr l ı ngerie Min. D f Nat.) No 433 
Chaussures (Surv. Douan. lst.) No 433 
E.toffe pr. unıformes (Dır. G ·n. Sur. No 433 
Constr. du pont "Karasou,, en beton armee (Mm. Trav. Pub 
Viande de boeuf (Gend. Tchanakkafe) No 433 
Const. refectoire a l'ecole agrıcole (Mın. Trav. Pub.) No 4 
Drapeaux (Mınistcre Justice) No 43S 
Macaronis, pehts pois eto. (Mm. Hyg. Aıısıst Soc.) No 43 
Etoffe pour capote!ll (Mm Def. Nnt.) No 435 
Constr. maisons pour immigres (Vıl. Ankara) No 435 
Pain (Gend Sılifke) No 435 
Rep des bancs (Com. Ach. E.coles Ank.) No 435 
lnstall. cana! rl'eau iı Kutcbuk Yozghat (Fnbr. Mılıt.) No .{ 
Chauss.ıres et pantoufles (Minıst Hyg. Assıat. Soc) No 4 
Sucre (Com. Ach Mılit. Vız ) No 444 
Brides ceı ntu es gants pour triller les chevnux (lntend J.r>~ 
R par d chaussee s route Kutchuk chechm ·Kutchukkeı.J 

taragha et in route Davoutpaclıa (Mun 1 t) No 445 
Ac venıent de la constr. a l' cole T pedjıkeuy et coıı 

tom eaux (Mun. lstanbul) ~\ 445 
Relıure de carnets :rı No 44S 
Agr feı. bobine& ete. ,, No 446 
Articles roentgcn produite pharmaceutiques et toile po11' 

(Mun. lst.) No 446 
F in et pnille (Com. Ach. Mıl. Vıze) No 446 

lnstall. de deux tnnks pr. benzine (Dır. PTT lst.) No 41 

Rep. au batıment du port (Dır. Trav. Publ. Tchanakk•I 
Colle, clous, vıtre ete. (Min. Def. Nat.) No 447 
Rep. des robınets (Min. Def. Nat.) No 447 
Paille et pois chiche (Com. Aeh. Mil t. Tehanakkale) f"1 

Jeudi 2 Septembre 937 

Houille tout-venant (Municipalite lst. No 437 
Constr. de deux ponts metalliques (Min. Trav. Pub.) f"1, 
Materiel pour courant de wngons-compteurs pour contf 

ete. (Ch. de Fer Etat) No 407 5' 
Con .. tr. maisons pour immigres (Dır. Etablıs. lmmigreS 
Farin~ (Com. Ach. Milit. Ourfa) No 424 
Sel, s.uere: s~von et .olıves (~ir. Vakoufs Kadıkeuy) f'l4 
Armoıres a vıtres (Dır. Musee Etnographie Ank.) N° 

(Lire la suite en 3me pare) 


