
lkirıci Sene No. 424 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 n 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylı~ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Re"mimakbuz mukabili olma. 
yan tediyat makbul değildir. 

PERŞEMBE 

GA TE 1 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedele Listesi 
Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 

Erzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 

Un: 66500 k. - sığ"ır eti: 22000 k. 
Sebze, erzak, et v.e.: 72 kalem 
Et, ekmek ve erzal.. (temd ) 
Sığır eti: 165962 k. 
Saman: 838800 k (temd.) 
Yem otu: 87600 k. 
Sı2'ır eli: 47 t. 
Ekmek: 417 t. 

kapalı z. 1500-2500 

" 

kapalı z. 
pıız. 

aç. eks. 
kapalı z. 
aç. eks. 

5641 50 

29873 -
10904 40 

k. o 03 
13630 -

k. o 11 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Kırıklı:alede yaptırılacak inşaatı (,art. l,20 L.} 
A nkarada fakülte inşaatı 
l~irdir hükumet konağı inşaatı (2 ci kısım) 
Isparta vilayeti göçmen evleri inşaatı: 27 çift 

ve 30 tek 
Salihli kazası Yeşilova köyünde göçmen evleri 

inşaatı: 4 tek 
Akhisar kazası mrk. göçmen evleri inşaatı: 3 

tek 
Akhisar Marmara nahiyesinde göçmen evleri 

inşnntı: 5 tek 
Akhisar Palamut n:ılıiyesinde göçmen evleri 

inşaatı: 2 tek 
Akhisar Selendi köyünde göçmen evleri inşa· 

atı: 12 tek 
Akhisar Mecidiye köyünde göçmen evleri İn· 

onatı: 1 tek 
Seherde yapılacak muhtelif yollar inıaah (şart. 

790 kr.) 
Yeni ve Eaki şehirde muhtelif yerlerde yaptı

rılacak yollar 
Süleymnniye Ask. matbaanın bir kısmına yeni· 

den bir od ı yaptırılması 
Demir Kapıdaki MMV yoklama heyetinin işgal 

ettiği bina tamiri 
Akbisarın Dere köyünde göçmen evi inşaatı: 

1 tek 
Daday ve Anaç kazalarr merkezinde yapılaoık 

ilk mektebler inşaatı 
Polis jandarma mektebi bahçe merdivenleri in· 

1aatı (şart. 18 kr.) 
Y •nişehir ve Cebecide yollar inşaatı 
Teknik okulu tedriut binasında yapılacak ha· 

demiyat, çatı inşaatı, betonarme döşemeler, 
su ve elekt·rik tesisat ve ter errüııtı (şart. 237 
kr.) 

aelediye hamamının tamiri 
Galatasaray lisesi Ortaköydeki ilk kısım bina· 

sında yapılacak tamirat 
Sarı kışla kazasın de göçmen evleri i nşa:ıtr: 410 

adet (temd.) 
Sarıkışla kazasının Gemerek nahiyesinde göç· 

men evleri inşaatı: 500 adet (temd.) 
M" ·k uzı Öğ'retmen okulunda yapılacak tamirat 
Adapuarında yapılacak orb okul binıı1ı inşa· 

atı (şart, 4 L.) 

kapalı z. 
aç. eks. 

" kapalı z. 

aç. eks. 

aç. eks, 

" 

n 

,, 

" 

23843 40 
4761 60 
7052 25 

24361 98 

1836 -

1593 -

2655 

1065 -

5316 

kapalı z. 315000 -

paz. 24015 50 

aç. ek•. 300 -

" 
297 65 

" 
.. 43 -

paz. beh. 29620 25 

aç. eks. 3694 35 

kapalı z. 25000 
kapılı z. 47485 43 

aç. ekı. 

" 
pu. 

" 

3859 -
2400 03 

202254 26 

246160 63 

aç. eks. 2951 31 
kapalı z. 80000 -

~•ktrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Teknik okulu binasında su ve elektrik tesisat 
T ve teferruatı (Bak: inşaat sütununa) 
I ophane fıranın elektrik tesisatının tamiri 
at. tevkifhHesindc yapılacak elektrik tHisatı 

paz. 
aç. eltı 

195 88 
1643 -

Me~sucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V• s. 

Kaput bezi (150 sm. eninde): 500 m. 
" ., (120 1000 m. ,, " 
" n (85 ,, ,, 1200 m. 

~ " ., (80 ,, ,, 200 m. 
•hluklu ._umaş: 1100 m. 

p " " 1400 m. 
l ostal: 200 çift 
skarpin: 200 
1-Iarn " Yüı anı havlusu: 50 adet 

1-1 • ~avlusu: 250 adet 
arıcı lb' 

e ıse (caket, ye'ek ve paııtalon): 60 
tıkım 

Kasket: 150 d 
Sab 1 a et 

un 11 sarı kösele: 20000 k. (ıart. 210 kr.) 

aç. eks. 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
n 

" paz. 

325 -
600 
396 -

50 -
715 
6.30 -

1000 -
990 -

65 -
187 50 

1110 -

165 -
k. 2 10 

Mobil 
~· ve ve büro eşyası, Muşamba-Hah !!:.... 
Muşamba ve 1· 1 

ıno eum kapalı z. 19382 50 

22 9 -
817 33 
198 -

1022 
344 05 

1788 26 
:JS7 n 
528 92 

1827 14 

16850 

23 

23 

278 

1875 
7122 82 

289 42 
181 -

11362 71 

13558 -

5250 

14 69 
124 -

24 38 
45 -
29 70 
3 75 

53 63 
47 25 
75 
74 25 

4 88 
14 07 
83 25 

12 38 
3127 50 

1453 69 

Müracaat yeri 

Kütahya Topçu Taburu SAK 
Ankara Valiliğı 

" EIUziz Ask. SAK 
Ank:ıra Lvz. SAK 
Ankara Emn. Müd. 
lst. Komut. SAK 
Yüksek Mühendis Mekt. SAK 

Ask. Fabr. SAK 
Ankara Kültiir iS:ıkanlığı 

lııpart:ı Vilayeti Nafıa Müd . 
,, Vilayeti 

Maniın iskan Müd. 

" 

" 
.. 

" 

" 
Ankara Belediyesı 

.. 
lst. Komut . SAK 

" 
Manisa iskan Müd 

Knatamonu Vilayctı 

Nafıa Vekaleti 

Ankara Belediyeeı 
Nafıa Teknik Okulu Mlid 

Vize Belediyesi 
Gıılatıısaray Lisesi SAK 

Sivas Vil . iskan Müd 

" 
Müzik Ô~r. Okulu Dir. 
Kocaeli Nafıa Müd. 

Nafıa Teknik Okulu Müd. 

Tophane Lvz. SAK 
lst. Nafıa Müd. 

İnşaat Usta Okulu Direkt . 

" 
" ,, 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 

" M. M. Vekaleti SAK 

D. D. yolları 

Gün 

10.8-37 
23-8-37 

0-8-37 
25-8-37 
17·8 37 
16-8-37 
23-8-37 
23-8-37 

24-8-37 
19-8-37 
12-8-37 
16·8-37 

13-8-37 

13 8-37 

13-H-37 

13-8 37 

13-8 37 

13 8 37 

20·8-37 

6- .37 

20 8 37 

20 8 37 

13 8 37 

28-8 37 

19-8 37 

20-8-37 
25-8 37 

17-8-37 
20-8 37 

2-9-37 

2-9 37 

16·8-37 
20-8-37 

25·8-37 

9-8-37 
27-8-37 

19·8 37 
19·8-~7 
19·8 37 
19-8-37 
19.5.37 
19-8-37 
19 8-37 
19-8-37 
19-8-37 
19-8-37 
19-8-37 

19-8-37 
23-8-37 

26-8-37 

Saat 

16 -
15 
9 

ye k dar 
lo -
16 -
14 -

15 
16 
14 
16 -

15 30 

15 'lO 

15 30 

15 30 

15 30 

15 30 

11 30 

10 30 

15 

ıs 30 

15 30 

10 -

15 -

ll 30 
15 -

16 -
15 

15 -
15 -

15 -

15 30 
14 -

15 -
15 -
15 -
15 
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

15 -
11 -

15 -

5 Ağustos 1937 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR! 
1 darehanemizde görüşülur 

~V"""""""T~e~lgNr.v:~İs~tN.vM~Ü~N~AvK~A~SNA""'~~~ T ebfon : 49.W2 

Posta kutusu N. 1261 

AKAS 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonunda11: 

Tümen birlikleri için 40200 kilo sabun kapalı zarfla 
23-8·937 saat 16 da alınacaktır. Muhammen bedeli 16482 
lira, ilk teminatı 1326 lira 15 kuruştur.Teklif mektubları 
belli saatten bir saat evveline kadar kabul olunur. lıtek
~il~rin Ş. ~tnan_ıe~ini ıörmek üzere her gün ve eksiltmeye 
ıştırak ıçın bıllı gün ve saatte teklif mektubları ve ka
nuni vcsikalarile Lüleburgaz Tümen Satınnlma komisyo
nunda bulunmaları. 

Ankara V aliliğindeıı : 

Etinıesut Sıhhat merkezi müessesesinin 937 yılı ayıı 
sonuna kadar et, ekmek ve erzakına talip çıkmadığın 'nn 
ilanın bir hafta uzahlmasına karar verilmiştir. fsteklil<> in 
9. 8. 937 pazartesi günü saat 15 te vilayet sıhhnt müdt ,·
lüğüne müracaatları. 

Elaziz Tümen Satınalma Komisyonundan : 

1- Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 165,962 kilo ığır 
eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiıtmeıl 25. 8. 937 çarşamba günü saat 9 da 
Elazi~de tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3- f tin muhammen bedeli 29873 lira olup muvakkat 
teminatı 2239 lira 49 kuruştur. 

Ankara Levazım Amirliii Satmalma Komiıyonundan: 

1- Ankara garnizonun birlik vo müessesat hayvanatı 
için kap lı zarftan pazeırlığa cevrileu 838880 kilo amana 
pazarlık günuode istekli çıkmadığmdan son pazarlığı olan 
17-8-937 salı giluuue kadar devam edecektir. 

2- Samanın tutarı 10904 lira 40 kuru§ olup muvakkat 
teminatı 817 lira 83 kuruıtur. 

Ankara Emniyet Müdürlüğünd n; 
Muhammen Fi. teminatı 

Kilo G. Cinsi kuruş santim lira kurut 
87600 00 yem otu 3 00 198 00 

ihale günü 16.8.937 paurtelİ 1aat 16 dadır. 
Yukarda miktarı yazılı yem otu göıterilen günde açık ek· 

ıiltme ile alınacaktır. Şartnameıi Emniyet mildürlüj'ündedir. is
teklilerin yukarda yazılı teminatla müdüriyette toplanacak komis 
yona gelm leri. 

istanbul Komutanlığ'ı Satmalma Komisyonundan : 
. Çatalca ~at. Mv. komutanlıgı tkıtatının ihtiyacı olan 47000 

kllo sıtır eh satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihale. 23 ğ t 937 • _ _ 
6 

a us os 
~azarteıı gunu sa~t 1 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 13630 
l~ra~ır. Şar.tnameıı her gün ÖQ'leden evvel komisyonda görülebi· 
lır. ilk temınatı 1022 liradır. 

l inşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 
1 • 

Çanakkale Viliyeti Daimi Encümeninden : 

Bedeli keşif Muvakkat teminat 
Lira Kr. Lira Kr. 

49847 63 3739 ()() 
- Gelibolu · Keşan yolunun O x 000 - 2 l X 168 

kilometreleri arasında yapılacak olan 18171 metre tu
lündeki ıose tamiratı esaaiyesi 17 ajuıtos 1937 tarihine 
rashyan cuma günü ıaat 15 te ihaleıl icra kılınmak üıe· 
re kapalı ı:arf uıulile ekıiltmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme müddeti 29-7-937 tarihinden itibar~n 20 
iündür. Malümat almak iıteyenler Çanakkale Daimi En
cümen kalemine müracaat edebilirler. lıteklilcrin 17-8-937 
cuma günü saat 15 te bizzat veya tahriren 2490 sayıla ka
nunda ya:ııh bilcümle vesaikle beraber Vilayet Daimf En
cümenine müracaatları. 

Milis Beledie Reiılij'iuden : 

Milas kasaba11nın hali hazır haritası mftnakaaaya çıka· 
rılarak Cumhuriyet g-aı:etesinin 13, 16, 19, 29 temmuz 
tarihli nüshalarında il•n edilmiş ise de talip çıkmadığın
dan 29 temmuz 937 tarihinden itibaren bir ay müddette 
pazarlığa bırakılmıştır. Talihlerin Milis Belediye Encüme
nine ml\racaatları ilin olunur. 



. ... . 
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Sayfa 2 
"lf!' 3 1 •• - 2""---- _.22!Sl-1 

haçlar, Klinik ve İspençiyari alit, Hastane Lev. 

(lüç ve sıhhi malzeme (Haydarpaşa Nümune 
haat. için): 159 kalem 

Rontken filim (H. p3şa Niımune hast. için): 11 
kalem 

Gaz idrofil 
20000 m. 

,, 

Eczayı tıbbiye: 101 kalem 

,. ,, ,, 

Nakliyat- Boşaltma - Yükletme .,, !:___ 

Göçmen evleri için kereste nakli: 747,542 m3 

Kereste· Tahta v.s. 

Çam dıl..ne: 6752?0 nı3 
Vaıon tahtası: 1557799 m3 (şart. ikisi için 

152 kr.) 
Çıralı çam lcer~ste: 220 m3 

Mahrukat, Benzin, Makine yaR"lan v. s. 

Meşe odunu: 120 çeki · m:ınY,al kö:nürü: 500 
k. (temd.) 

Benzin: 300 teneke (temd.) 
Benzin: 20 t. molnl yağ A. : 546 k. B 

546 ve C. : 546 k. 
Odun: 700 çeki • krible kömürü: 250 ı. 

Müteferrik 

Bal.ı!!t: 4000 m3 
Aroı.öz. vidanj ve siipürgeli ar ~ba v s . (temd.) 
Cam (muhtelıf ebatta}: 106 adet 
Temizlik araba tekerleklerine yaptırılacak lastik 
Dürbün' 160 adet (temd.) 
Torna makınesi! 1 adet 
Bına ve vagon camları (muhtelif cins) 
Buhar lokomotifi: 1 adet 
Marsilya kiremidi: 68668 ad · mahye kir~mi-

di: 1506 adet 
Amyant ve klingırit 
Uzun ııiş;rn fişeg-i: 250000 adet 
Su kapsülü ve diğer levazıuı ı: 660000 adet 

,, ,, : 2110000 adet 

b) Müzayedeler 

Su molörü: 1 adet 
Göztepe fiıhnlığ'ı bağının 1 yıllık ü:ıüm mahsu

lü 

!tapalı z. 5108 55 

aç . ekıı. 2000 -

,, 2000 -

" 
2289 78 

aç. eki. 

kapalı z. m3 45 -
,, uı3 45 

aç. eks. 8800 -

beh. 318 -
kapalı z. 6050 

" 

paz . 

aç. eks. 

paz. 

kapalı z. 

" paz. 

kapalı z. 
paz. 

aç . cks. 
., 

paz. 

5600 -

487 
2800 -
8000 -

t>OO -
23819 20 
20000 -

9204 75 

1065 
3ıb5 -

150 -
105 -

Askeri Fabrikalar U. M. Salınalma Komisyonundıın 
Kırıkkalede yaptırılacak inşaat 

Keşif bedeli 23843 lira •tO kuru~ olan yukarda yazılı 

inşaat askeri fabrikalar umum müdürliiğü sntmalma ko· 
misyonunc:ı :!4 ağustos 9J7 salı günü saat 15 de kapalı 

zarf ile ihale edilecektır. Şartname 1 lira 20 kuruş mu

kal>ilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 1788 lira 26 kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de ~490 No. lı kanunun 2 ve J maddeleindeki 
vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Kastamonu Daimi EncÜmf'ninden: 
1- Pazarlık: Daday ve Araç kazalım merkezlerinde yapılacak 

ilk mekteplere aiddir. Her mektebin keşif bedeli 29620 lira 25 
kuruştur. 

2 Pazarlık müddet 27.7."\7 tarihinden itibaren 28 8.937 tari-
hine ruthyan cumarte1i ~ünü saat ona kadardır. Bu müddet 
içicde Kastamonu hükumet konağında daimi eııcümende aleni 
pazarlık yapılacaktır. 

3 - istekliler her mekteb için 222 '! lira muvakkat teminat 
verecektir. Muvakkat teminat olarak 2-190 numaralı kanunun 
16 ıacı maddesinde uyıldığı veçhile nakit istikrazı dahili ve er· 
gani denıiryolları istikrazı tahvilleri de ksbui edilir. 

4 - Her mekteb için yirmişer bin liralık mılzeme h:ılk tara· 
fından teberru edilmiş ve ilçer bin beşer yüz liralık malzeme de 
satın alınmıı olduğundan ist~kliler cernıan her mekteb için yirmi 
üçer biu beşer yüz liralık mnlz~meyi aynen kabul edecektir. 

Nafia Vekiletinden: 
l - Eksiltıneye konulan iş: Aııkara polis, jandarma mektebi 

bahçe merdivenleri infuhdır. Keşif bed::li 369-1 Jira 35 kuruştur. 
2- Eksiltme 19.8.937 pu~embe günü saat 15 de Nafıa veka

leti yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komiıyonu oduında 
açık ekıiltme suretiyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnameıi ve buna müteferri evrak 18 kuruş 
bedel mukabilinde yapı işleri uınum müdürlüğünden alınabilir, 

4 Eksiltmeye girebilmek için taliklerin 278 liralık muvak· 
kat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik 
vesikası göstermesi lazımdır. ----

İstanbul Kumutanlığı Satınalına Komisyonundan: 
Süleymaniye askeri matbaanın bir kıımına yeniden bir oda 

yaptırılacaktır. Açık eksiltme ile ihıtles i 20 ağustos 1937 cum1t 
günü sl\at 15 te yapılacaktır. Muh"ammen keşif bedeli 3001 iradır. 
. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görtUebilir. 
Iıteklilerin 23 liralık ilk teminat makbu.: veya mektupları ile ihale 
gününden evvel inşaat şubesiııden alacakları ·. esil<alarile beraber 
ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık satınalma 
komisycnuna gelmeleri. 

* • • 
Demirkapıda1<.i M. M. Vekaleti yoklama heyetinin iual ettiği 

bina tamir ettirilcektir. Açık eksiltme ila ihalesi 20 ağuıtoı 1937 
cuma günü saat 15,50 da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
297 lira 65 kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden evvel komiı · 

yonda görülebilir· lıteklilerin 23 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile ihale gününden evvel inşaat şubeıinden alacakları 
ve.ikaları ile beraber ihale günü vakti muayyeninde fındıklıda 
.komutanhk utınalma komisyonuna gelmeleri. 

383 15 

150 -

150 -

171 74 

2278 87 
5205 05 

72 22 
453 75 

420 -

36 52 
210 -
601 -

45 -
1788 44 
1500 -

690 36 

79 -
237 37 

11 25 
8 

MÜNAKASA GAZETESi 
iHı-T : :n =rm ! 4 ; 

Sıhhat ve lçt. Muav. Müd 

,, 

,, 

lzmir Emrazı Sar. Haat. 
Sag-lık Direkt. 

Babaeski lıkan Memur. 

O. D. yolları 

" 
Elaziz iskan Direkt. 

lıt. Defter. Av V crgiteri 
Varidat Müd. 

Ank. Adliye Vekaleti 

lst. 

Milli Müdafaa Vekaleti SAK 

Yedilcule Erm. Hast. Çakmakcı 
lar Büyük Yeni 1 lan No 48 

D. D. yollara 
Ankara Belediyesi 

,, 

" Gümr. Muhaf. Gen . Komut. 
lzmir Sıh. ve lçt. Muav. ,ı{üd. 
D. O. yolları 
Ask. Fabr. SAK 
Kırklareli lık. Müd. 

D. D. yolları 
İnhisarlar U. Müd. 
lstaııbu l Bcledı yeıi 

İstanbul Belediyesi 
Asma Fidanlıkları SAK 

Kültür Bakanlığından : 

20·8-37 

20-8-37 

20-8-37 

'.21-8-37 

16·8·37 

20·8 37 
20·8-37 

9 ·8-37 

12·8-37 
9-H-37 

20·8·37 

6 8 37 

20 ·8-37 
2-9-37 

20-8-37 
17-8-37 
20·8-37 
20-8-37 

7.9.37 
27-<J-37 

9-8-37 

26-8-37 
19-8-37 
20·8·37 
20-8-37 

1'.2-8-37 
12 8-37 

: : 

15 30 

15 -

14 3Cl 

11 

14 -

15 30 
15 30 

15 -

14 
15 
l : -

15 -
kadar 

10 30 
1 t) 3tJ 
15 -

15 30 
15 

15 
15 
14 
14 

14 -
10 -

1 ~ Eksiltmeye konulan iş: (ismet İnönü kız enstitüsü ile de
rniryolu arasındaki tarih, dil, coğraf1 a fakültesine aid sahada 
temel mah<\llİnin ihzarına aid hafriyat) 

Keşif bedeli: 4761 ,60 liradır. 
İstiyenler şartuarneleri ve evrakı Nafıa vekaleti yapı işleri 

umum müdürlüğünde ve Kültür bakanlığı yüksek öğretim daire
sinde görebilirler. 

2~ Eksiltme 19-8-937 tarihinde pertembe güoü a t 16 da 
Ankarada Kültür bakanlığı arttırma ve eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

3- Eksiltme açık ekıiltme uauliyle yapılacaktır. 
4 - Eksiltme girebilmek için isteklinin 357 lira 12 kuruş mu

vakkat teminat vermeıi bundan başka bu kabil tesviye işlerini 
iyi bir surette ikmal edebileceğine dair Ankara vilayeti Nafıa mü· 
düı·iyetine bir vesika getirmesi lazımdır. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

23. 8. 937 Pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Nafıa 
Müdürlüğünde 999 lira keşif bedelli İstanbul Gümrük Baş 
Mödürlüğüne merbut Paket gümrüğü binasında yapılacak 
ahşap işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel husuai ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile l>una müteferri 
diğer evrak dairesicde görülecektir. 

Muvakkat teminat 75 liradır. 
İsteklilerin 500 liralık bu işe benzer iş yaptığuıa dair 

gösterecekleri vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış 
olduğu müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. 

İsparta Vilayetinden: 

Eksiltmeye konulan iş: 
İsparta vilayeti Uluborlu kazasının Senirkent nahiye· 

sine bağlı Güreme köyünde yapılacak 27 aded ~ift ve 30 
adet tek göçmen evleri inşaatı. 

Keşif bedeli 24361 lira 98 kuruştur. Bu keşif bede
linden daha evvel mübayaa olunan 10126 lira 87 kuruş 
bedelli 36 J ,67 4 metre mikab kereste aynen müteahhide 
devrolunarak bedeli keşif tutarından tenzil olunacaktır. 

İsti yenler evrakı lsparta sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlilğünde iÖrebilirler. 

2- Bu iş 1.8 937 den itibaren 15 gün müddet!e ek· 
siltmeye konulmuftur. Eksiltme 16.8.937 pazartesi gunu 
saat 16 da kapalı zarf usuliyle İsparta vilayet makamında 
içtima edecek komisyon~ mahsus tarafından ıcra kılı · 
nacaktır. 

3- Eksiltmeve girebilmek için isteklilerin 1827 lira 
1-4 kuruşluk muvakkat teminat v~rmesi ve bundan başka 
aşağıdaki vesikaları ibraz etmesi lazımdır. 

A Nafıa vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası. 
B- Bu gibi inşaatı veya Lenzerlerini yaptığına dair 

ehliyet vesikası. 

-
İstanbul Belediyesinden : 

ı O ağustos 937 salı gününden itibaren Karaköy 
köprüsü üzerinde seyrüsef~r icabı. ~e ~e~_ediye_ zab.~
tasa talimatnamesile Beledıye tenbıhı hukumlerme go· 
re aşağıda yazılı huıusat tatbik edilecektir. 

Sayın halkın ve bütün vesaiti nakliye sahiblerile 
şoförlerin, arabacı ve sürücülerin aşağıdaki maddele
re riayet etmeleri ilan olunur. 

ı - Halk köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir 
taraftan diğer tarafa ancak çivile işaret edilen saha 
dahilinden geçecektir. 

2 - Bütün nakil vasıtaları, bu sahaya geldiği va
kit buradan yaya geçen varsa derhal duracak ve ya· 
ya gidenler geçtikten sonra yoluna devam edebilecek
tir. Bu sebeble nakil vasıtaları bu sahaya gayet ağır 

gelmelidir. (B.) (4880) 779 2-7 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

İstanbul Levazım Amirlıği Satınalma Komisyenundan: 

Tophane fmnının elektrik tesisatının tamiri 9 8 937 pa · 
zarteşi g~nü saat 15,30 da Tophanede sahnalma komis
yonunda paıarlığı yapılacakt.r. Keşif bedeli 195 lira 88 
kuruştur. İlk. teminatı t 4 l'ra 69 kuruştur. Şartname ve 
keşfi komisyonda görülebilir, 

fıtanbul Nafıa Müdürlüıünden : 
27 8-937 cuma günü saat t4 de İstanbuldn Nafıa Müdürlüğün· 

da 160 lira keşif bedelli İstanbul Tevkıfhane inde yapı-
lacak elektrik tes:aatı işleri açtk eksiltmeye konulmuştur · 

Mukavele, Eksiltme, Bayındtrlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri proje ve keşif hulasasile buna müteferri diğer ev• 
rak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 124 liradır. 
İsteklilerin en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

gösterecekleri vesika üzerine i-Jafıa Müdürlüğünden almıt olduğu 

müteahhitlik ve Ticaret Odası vesiknlarilc gelmeleri. 
·- -~ -=-

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
Babaeski iskan Memurluğundan : 

Bu ıene Babne1ki kazasında yapılacak göçmen evleri için 
Babaeski istasyonundan inşaat yerlerine 747,542 metre mikabı 
kerute nakli açık eksiltmeye konmuştur. Eksıltme 16.8.937 pa· 
zartesl gfinü saat 14 te Babaeski İskan Memnrluğu makamında 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Kerestenin bir tonunu bir kilomelre mesnfeye nakli mulıam· 
men bedeli on kuruştur. Ekıiltmeye iştirak için gene muhammen 
bedeli üzerinden tutacak yüzde yedi buçuk nisbelinde depozito• 
nun vezneye teydii ile makbuzunun ibrazı lazımdır. . 

Bu işe ald şartnameyi görmek isteyenlerin her gün lstnnbul, 
Kırklareli, Edirne İskan müdürlüklerine ve Babaeski iskan Me· 
murluğuna müracaatları ilan olunur. 

s 

ı\\iitef errik 

Devlet Demiryolları Umumi İdaresinden: 
Fakılı-Paşalı istasyonları arasında 300·350 kilometrede· 

ki taş ocağından çıkartılacak 4000 m3 balast pazarlıkla 

alınacaktır. 

Muhammen bedeli 5600 ve muvakkat teminatı 420 lira 
olup müddeti 9 aydır. Pazarlığı 20 8·9 }7 ye rastlayan cu· 
ma günü saat 15 de Ankarada ikinci işletme müdürlüğü 
binasmda yapılacaktır. Mukavele projesi ve şartname Kay
seri istasyonu ile işletme müdürlüğünde parasız olarak 
verilmektedir. 

Askeri Fabrikalar U. M. Satınalma komisyonundan: 
Bir adet buhar lokomotifi 

Tahmin edilen bedeli 20,000 lira olan bir adet buhar 
lokomotifi Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satınalma 
komisyonunca 27.9.937 tarihinde pazartesi günü saat t 5 te 
kaprlı zarfla ihale edilecektır. Şartname paraaız olarak 
komisyondan verilir. Muvakkat teminatı 1500 liradır· --

Devlet Deıınir İşletme Umum Müdürlüğünden : 
Muhammen bedeli 23819.20 lira olan muhtelif cins 

bina ve vagon camları 7.9.937 salı günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alı· 
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1786.44 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Reımi Gaze-
tenin 7·5·936 gün ve 3297 veya l-7-937 T. 3645 numra· 
lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a ka
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartname parasız olarak Ankarada Malzeme dairesin
den, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağt
tılmaktadır. 

• • • 
Amyant ve klingirit alınacaktır . 

Yolları ilanlarına. 
• * • 

Bak: Devlet Demir 

250,000 adet uzun nışan fişegi aluıacaktır· Bak: İnhi
sarlar U. Mud. ilanlarına. 

• * • 
66000 tane su kapsülü alınc.caktır. Bak: lst. Belediyesi ı · 

linlarma. 
• • • 

2, t 10,000 tane su kapsülü alınacaktır. Bak: lst. Beledi
ye ai ilanlarına . 
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Kereste, tahta ve saire 

Elaziz İskan Direktörlüğünden : 

1 
1 İnhisarlar U. Müdürlüğü den:! 1 Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden 1 
.!--....:..------------------~~ - ' f İsmi. muhammen bedeli ve muvakkat teminatı aşağıda yazılı 

Elaziz iskan inşaatı için 220 metre mikabı çıralı çam 
kerestesi açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 

1- Bu kerestelerin muhammen kıymeti 8800 liradır. 
2- Keresteler ihaleden itibaren 20 gün zarfında am· 

bara tamamen teslim edilmiş olacaktır. . 
3 - Mübayaa edilen keresteler Elaziz iskan ambarında 

teslim ahnacaktır. 
4- Münakasa 9.8.937 pazartesı günü saat 15 teElaıiz 

İskan Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
"' • * 

675,220 mZ> çam dilme ve 1757,799 m3 vagon tah-
tası ahnacaktır. Bak D. D. yolları ilanlarına. - -ı= -
Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

İstanbul Belediyesi için menba su kablarmda kulla· 
nılmak üzre lüzumu olan 2, 110,000 tane su kapsülü açık 
eksiltmeye konulmuştur. Bu kapsüllerin hepsine 3165 lira 
bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi ve nümunesi le· 
Vazim müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı ka
nunda yazılı vesika ve 237 lira 37 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 20 8-937 cuma günü 
s:ıat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdnlar. 

• • • 
(8) (4937) 791 

Ankara Belediyesi için menba su kablarında kullanıl· 
mak üzre lüzumu olan 660000 tane su kapsülü ve diğer 
levazim açık eksiltmeye konulmuştur. Bu kapsüllerin hep· 
sine 1065 lira bedel tahmin olunmuştur. Nümunesile şart· 
namesi İstanbul Belediyesi levazim müdürlüğünde görule
bilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 79 
liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 20-8 937 
cuma günü saat 14 de İstanbul Belediyesi Daimi Encii-
mende bulunmalıdırlar. (A) ( 4936) 790 

"' . ... 
Su nakli için kullanılan bütün arabaların önünde ara-

bacıların oturması için damacanaların konduğu kısımdan 
en aşağ• 75 santimetre bir hail ile ayrılmış bir yer bu· 
luoması mecburidir. 

Damacanaların üzerine oturulması ve zati eşya konul
ması yasaktır. Hilafına hareketi sabit olanların umuru 
belediyeye müteallik ahkamıcezaiye kanununa göre ceza· 
landırılacağı ilin olunur. (B) (4935) 789 

• • * 
Senelik 

Muhammen 
kiraıı 

tık 
teminatı 

Floryada Florya çarşısında 9 N.lı dükkan 120 9 
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6 
6 
9 
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120 
80 
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,, (üstünde 

4,50 
4,50 
4,50 
4,50 

2 oda ile) 120 9 
Yukarda semti m~vsimlik kira müddetleri yazılı olan 

Floryadaki dükkanlar teslim tarihinden itibaren 938 se
nesi N' k' ·1 k lizre ııakn ayı sonuna kadar ayrı ayrŞı ıraya 

1 
v.erı1me . açı artırmaya konulmuşlardır. artname erı eva-

:1~ nıüdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gös· 

2~~ılen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
l 8·937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bu-
unnıalıdırlar. (8) (4933) 788 

• s •• 
hlahen~lik muhammen kirası 300 lira olan Karaaiaç pay 
detı aıı •. avlusu içinde 1 numaralı ot depoıu bir sene müd· 
lisi ~ kıraya verilmek üzere açık arttırma gününde istek
le ulunnıadığmdan pazarhğa çevrilmiştir. Şartnamesi 
5o V~zım Mildürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 22 lira 
10.8.~ruşlu\c ilk temina..t makbus veya mektubile beraber 
rnaı 937 •ah günü saat 14 de Daimi Encümunde bulun· 

arı· ( 4928) 786 

l<ad~~~;li~ muhammen kira::* 840 lira olan Köprünün 
den if b ıskelesinde 3 x 6 boyunda dükkan teslim tarihin· 
• . ı aren 938 . k d ttıray3 veya 939 senelerı Mayıs sonuna a ar 

VerHm k . Ş llanıesi l e üzre açık artırmaya konulmuştur. art-
63 liralı\c e~~zirn Müdürlüğünde görülebilir. istekli olanlar 
turna iün·~ teminat mektup veya makbuzu ile 20-8·937 

.!!,ırlar. u saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı-
{B) ( 4930) 787 

1- Nümunesi mucibince 250.000 adet ltzun nışan muhtell~ .cins amyantlar, linoleumlar 26.8.93~ perşembe günü ııant 
fişegw i pazarlıkla satın alındacaktır. 15 ten ıtıbaren ve ayrı ayrı kapalı zarf usulıyle Ankarada idare 

2-Paz ırhk 19-8-937 tarihine rastlıyan Perşembe gunu 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Numune her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

4- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. (4923) 785 1 - 3 

• • • 
1 - İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında tesis oluna

cak Ot ıite kılıfı imalathanesi için şartnamesi mucibince 
satın alınacak IO kalem makine açık eksiltmeye konul-
muştur. 

2 - Muhammen bedel 4960 lira, 
372 liradır. 

muvakkat teminat 

3 - Eksiltme 24-8-937 tarihine rastlayan salı gunu 
saat 15 te Kabataşda İnhisarlar Levazım ve Mübayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. · 

4 - Şartnameler hergün parasız olarak İnhisarlar Müs· 
kirat Fabrikalar Şubesinden alınabilir. 

5- İsteklilerin fiatsız Fenni tekliflerini eksiltme gü
n Un den en az 5 gün evveline kadar İnhisarlar Müskirat 
Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve eksiltmeye 
iştirak edebileceklerine dair vesika almaları lazımdır. 

6- İsteklinin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve 5 inci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme 
paraaiyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yukarıda adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. "•t057,, 649 3- 4 

• • • 
1- 30,000 kilo toz paket kolası 9.8.937 saat 14 

24 adet alttan sürme araba t0.8 .9;\7 saat 14 
Yukarıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, hizalarındagöslerilen güııve saatlerde 
Kaba taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler paras .. olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen glln ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko-
miı1yona gelmeleri ilin olunur. (4483) 709 3 - 3 

• * • 
1 -Şartnameleri mu"ibince 5000 kilo vakum yağı "İz -

mirde teslim11 50000 kilo ağır dizel yağı "Motörin,, Ci · 
baliye teslim,, 

Yukarıda yazılı iki kalem yağ pazarhkla satın alına
!caktır. 

2 - Pazarlık 9·8-937 tarihine rastlıyan pazartesi 
günii saat 15 de Kabat::ışta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sfü.ü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (4563) 724 3 - 3 

* • * 
1 - Resim, şartname ve keşif mucibince Paşabahçe 

Fabrikası esas g!riş ve muayene kapıları inşaatı pazar
lıkla yaptırılacaktır. 

2-Keşif bedeli 2384,20 lira teminat 178,82 liradır. 

3-Pazarlık, 16- 8-937 tarihine rasthynn pazartesi günü 
saat 14 de Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler ve sair münakua evrakı 2 kuruş 
mukabilinde her gün İnhisarlar İnşaat Şubesinden alına
bilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 ıüvenme paralarile birlikte adı e;eçen 
Komisyona gelmeleri ilin olunur. "4729,, 149 2 - 4 

• • • 
1 - Şartname, keşifname ve planları mucibince Erzu

rumda yapılacak 58814,47 lira muhammen bedelli Baş· 
müdürlük binas• inşaatı yeniden pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Pazarlık, 9·8·937 tarihine ras~lıyan Pazartesi 
günü saat 11 de İstanbulda Kabalaşta inhisarlar Leva · 
zım ve Mübayaat Şubesi müdürlüğü binasındaki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde 
inhisarlar inş at şubesinden alınabilir. 

4 Muvakkat teminat 419 ),75 liradır. 

binasında satın alınacaktır. 
Bu ite a-irmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat 

ile kanunun tayin ettiği v aikaları,Resmi Gaz.etenin ı .a.936 g. ve 
3927 veya 1.7.937 T. 3645 No. lu nüshalarında inti~ar etmiş olan 
talimatname dairesinde .alınmış vesika ve tekliflerini nynı gün 
saat 14 e kadar komisyon Reiıliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpafad~ Tesellüm ve aevk tefliğinden dağıtılmaktadır. 

lsmı Muham:nen bedeli Muvakkat teminllt 
Muşamba ve Linoleum 19382,50 lira 1453,69 lira 
Amyant ve klina-irit 9204,75 ,, 690,36 ,, 

* • * 
( 4922) 784 1 - 4 

Metre mikabı ve muhammen bedeli 45 lira olan aşağıda cins 
ve miktarı yazılı çam kereste 20.8.937 cuma a-ünü saat 15,50 dan 
itibaren aıra ile ayn ayrı ihale edilmek üzere Ankar•da idare 
binasında ıatın alınacaktır. 

Bu İf~ giı mek isteyenlerin her listenin hizasında yazılı mu· 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları Resmi gııze
tenin 7.5.936 T. 3297 sayı veya 1.7 937 T. 36ı5 sayılı nüshasında 
intişar etmiş olan talimvtname dairesind~ Nafıa Vekaletinden 
alınmış müteahhitlik vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankara, Haydaıpafa, Eskişehir, hmir ve Adana 
veznelerinde 152 kuruta satılmaktadır. 

Liıııte No. Cinsi Mikdarı Muvakkat teminat 
l Çam Dilme 675,220 M. 2278,87 Lira 
2 " vaıon tahtası 175i,799 M. 5205,05 n 

(4920) 783 1 4 
• ... ... 

Eksiltmesi 19-8-937 tarihinde yapılacağı ilin edilen Sivaı 
Atclyesi Elektrik santral ve şofaj tesisatı e\uiltmesi , görülen 
lüzuma binnen 8-9·937 Çarşamba a-ünü ııaat 1~ 130 tehir edilmiş 
olduğu ilan olunur. (4805) 764 2- 2 

• 
- MUHTIRA -_ .. _ 

Pazartesi 98-1937 

Difenilamin: J santralit: 2 t. (Ask. Fabr.) No 383 
Müdür evi ve ahır inşaatı (Kars Nafıa Müd.) No 394 
Yulaf: 80 t. - sap uman: 70 t. (Tekirdağ inanlı Aygır deposu) 

No 399 
Maden kömürü, odun, benzin ve gazyağı (Ank. Mekt. SAK) 

No 400 
Göçmen evleri inşaatı (Aydın Sıh. Eks. Kom.) No 408 
Sadeyağı: 40 19-7,8 ve 5,5 t. (İıt. Komut.) No 409 
Kitapsarayı tamiri (İat. Nafıa Müd.) No 409 
Ekmeklik un: 610 ve 233 t. (Tekirdağ Ask. SAK) No 409 
Ecnebi lisanlarda kitab (Ank. tarih, dil, coğr. Fakül.) No 409 
Ekmek: 173 t. (İzmir Cezaevi) No 410 
Trepan ve karot cinsinde muhtelif sondaj ı.meliyatı (Nafıa Vek.) 

No 410 
Erat pavyonu yapısı (MMV) No 410 
Benzin: 15 t. ve 17400 k. (Tophane Lvz:. SAK) No 411 
Don yağı: 1300 k. {Ask. Fabr.) No 411 
Plombajın pota: 150 ad. · cam (OD. yolları) No 411 
Toz: paket kolası 30 bin k. (İnh. U. Müd.) No 411 
Kuru ot 360 t. (İz:mir Mst. Mvk. SAK) No 411 
Beyaz ve kaşar peynir • un - makarna • irmik v.ı. (Yüks. Mü

hendis Mekt.) No 411 
Babaeski kasabası ıı:lektrik tesisatı projesi (Bab. Bel.) No 412 
Erzurumda yapılacak başmüdürlük binası inşası (lnh. U. Müd.) 

No 410 
İzmir-Menemen-Berıama yolunun arasrnda ~ose intaatı 

Vil.) No 410 
(İımir 

Hariciye köşkü müdür evi garaj serlerin kalorifer tesisatı (Nafıa 
Bakan.) No 412 

B. peynir, k. peynir, mercimek, kuru bamya (İıt. Vakf. Dir.) 
No 419 

Eşya nakli 500 t. (Ank. Lvz. SAK) No 412 
Kızılcahamamdan Ankaraya iade olunacak boş kapların ta4ın

ması işi (Ank. İnh. Başmüd.) No 412 
Sıkke çeliği 10350 k. (Darph. ve Damga Mat. Müd.) No 412 
Fatih. parkının elektrik tenviratında yapılacak islahat ve ilaveler 

(slt. Beled.) No 413 
Tepebaşı bahçesi arkasındaki toz koparan caddesinin beton as-

falt yapılması Üıt. Beled.) No 413 
Sığır eti 24 t. (Polatlı Ask. SAK) No 414 
Saman 262.9 t. - un 441 t. (Manisa Tilm. SAK) No 414 
Sığır eti 48 t. (İzmir Mst. Mvk. SAK) No 414 
Ank. yüks. ziraat enstitüsünde yapılacak yemekhane inşaatı 

(Nafıa Vek.) No 414 
Kaaımpaşada kain deniz but. için yeniden tamir ve in,aatı 

(MMV) No 414 
Çanakkale Balya ar sıoda çekilecek kumun ihracı nakli ve istifi 

işi (Çanak. Nafıa Müd.) No 414 
Göçmen evleri için kereste (Manisa isk. Müd.) No 414 
Hava kıtaatının nakliyatı (İzmir Mıt. Mvk. SAK) No 414 
Vakum yatı 5 t. - motorin 5 t . \İnh. U. Müd.) No 414 
Etiket tahtası 105000 adet - tahta kapsülü 20 bin adet (İst. PTT 

Vil. Müd.) No 414 
Yulaf 240 t. (Çorlu Kor SAK) No 415 
• İıkart çul ve kın p parçaları (Ödemiş inh. Müd) No 416 
Fevzipnşa·Diyarbekir hattı üzerinde Kömürler Eroğlu istasyonları 

arasında 7000 m3 balast hat kenarına nakil (DO. yolları) 
No 420 

Etüd sırası· tabure - ders sırası 50 ad. (Tek. Ok. Dil'.) No 416 
isterilize süt ve yoğurt (izmir Mst. Mvk. SAK) No 416 
Patates 150 t. (Kırklareli Tüm.) No 416 

Raraldıiı yer: ARTUN Ba~unevi 
Galab Billur ,okak No. 10 

5 - Taliplerin nafia vekaletinden verilmiş müteahhitlik 
vesikalarını haiz bulunmaları ve Mimar ve Mühendis de
ğillerse bu sınıftan bir meslek adamının iştirakini temin 
etmiş olmaları lazımdır· (4808) 763 3 - 4 

Pirinç, şehriye, kırmm biber v.ı. (Çanak. Jandr.) No 417 
Kayaer ide göçmen evleri inşaatı (Kayseri İlbay.) No 419 
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Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication Mode Prix Caution. Licu d'adjudieation et <lu Jours lfoure 

d'adjudieat. cstimatif Provisoire Cııhier des Charges 
~--~~~~~--~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~-~- ----------~..;;... ________ .....;;.... __________ ~----~~-

A) Adjııdications au Rabais 
Construction - Rcparation- Trav. Publics Materiel de Construction - Cartographie 

Construction des routes a Djebedji et Yenich chir Pli cnch. 25000 1875 Munieipalite Ankara 20-8-'.H 
20-8-37 Construetion de ehaussee et autre a Yenieht·lıir ,, 315000 - 16850 - " 

(cah. eh. P. 79 1). 
Conııtruction maiııon pour immi greıı ;ı Isparta : 27 

doublea et 30 simples 
Construetio. a fairc a Kiriklc:ale (cah. eh L l ,2o) 
Construction •iu bitiment de la fneult f. d'histoire 

gı!ographie et langu~s a Ankara 
Construetion au batimcnt Gouvernemental a lgir<lir 

(2me partic) . 
Construetion deı esealıers au jardin de l\cole d'a· 

gent de poliee (cah . eh . P. 18). 
Conıtruction cles maiaonıı pour immia-rC:s «"n mıı

çonnerie dans diverı villages Akhisar: 31 s "ımples 

Construetion d'une chambre annexe Ü l'imprimerie 
militaire Suleymaniyc 

Reparation au bitiment milıhirc de Dı;mirkapi 
Conıtr des batiments de deux ecoles primaires 
Construeıion de ehauasce a Eski et Yeııiclıchir. 
Construction toiture, plıınehcr en beton armi-, i ns· 

tallation eleetrique et d'e:ıu nu biitiment de l'e· 
eole Teehnique ( cah. eh. P. 237 ). 

Construction du batiment de ı·,~cole ıecondaire a 
Adapaz.ır (cah. eh. L. 4). 

Rı.> paratioo ;ıu batiment du Lyc · e Galatasarı:ıy se 
trouvant a Ortal:euy 

Reparation au hain Municipal 
Construction maisons pour immigres en mıı.,:onne· 

r;c eimplcs et doubles : 410 I'· {aj .) 
Construelion maison!I µour İnıoıig-res en maçonne

rie : 500 p. (aj.) 
Reparation a l' eco~e de musique 

,, 

" Publiquc 

n 

., 

., 

,, 

.. 

24361 98 

23843 40 
4761 60 

7052 '.ô 

3694 35 

1-4677 

300 

297 65 
Gre iı gre p. '.29620 

" 24015 50 
Plı <'neh. 47485 43 

.. 80000 -

Publique 2400 03 

" 
3859 -

Grı> a gı P. 202254 26 

" 
'.246 160 6"i 

.. 2951 .31 

Produit.s Chirniqucs e Pharmaceutiques lnstruments Sanitaire<ı 

Mrdıcanıenls et articles sanitaires (pour lıôpıtal 

Modele Haydarpaclıa) : 159 lots 
Fılcns Rocntgen (pour hôpital Modele Haydarpa· 

clıa) : 13 lots 
Gaz idrophıle (pour hôpital Modele Haydarpaeha): 

20000 m. 

Produits pharmaceutiques : 101 lot~ 

Habillement - Chaussures 
Toile pour C.lpoles : '.2900 m. 

Tissus Cu:rs 

Etoffe en coton: 2500 m • Chaussures: 200 pairc-s· 
Eıearpinı: 200 paires- Essuie•-mains: 300 p.· Cos 
tumcs: 60 pieees· Casqucttes : 150 pieees 

Plı cıdı . 5108 55 

Publique :ıooı -

2000 -

,, 2289 78 

Publique 1821 

.. 

Cuir jaune savonneux: 20000 kilos (eah. eh. P. 210) Gri> a gr[. le "· '.2.10 

Elec tricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallntion et Materiel) 

lnstallation electrique et d'eau au batimcnt de l'e · 
cole l'eehnique (voir Con11truetion). 

Reparııııon ele l'iıı!ftallation e le..:trirıue au foıır mi Gri· iı gre 1g5 
lıtaire Tophane 

Ameublement pour Habitation et Rureaux- Tapisserie ete. 

Linoleume et toile ciree 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete . 

Sapin "Dilme,, : 675,?.20 m3· Chnrpcnte pour wa-
gons : 1757,799 ın3 (cah. eh. P. 152). 

Sapin : 220 m3 

Combustible - Carburant- Huiles 

Ben:.ı.inc : 300 bidons (ai ). 
Boiı; : 700 tchek.is · Houille criblee : 250 t. 

Transport- Chargement Decharg ement 

Pli cach. 1938l 50 

Pli caen le m3 45 

Publ.e 8800 -

le bid. 3 ,18 
Pli cneh. 

Transport de charpente poıır construction .i es maı· Publique 
sons pour immigrcs : 74754'l ro3 

Diver.s 

Amiıınte el nutre 

Capsules el aceesııoires : 66000 ı p. 

Capeules d'eau : 2110000 p. 
Roues en eaoutchoue pour les voitures de voierie 
Vitre (dıverses dimensions} : 1(16 µ . 

Juınclles : l 06 p. (aj .). 
Extraeliorı de balaste : 4000 m3. 
Arroscuse a balais, vidıınge, ete. (nj .) 
Cartouches : 250000 p . 
T our : 1 pieee 
Locomotive a vapcur : 1 p. 
Tuile~ : 68668 et 1506 p. 
Vitreıı pour wnır nı et bütiment 

Pli caclı. 

Publıquc 

.. 
n 

" Gre a ~re 
.. 

Crc a grı! 

Pli cnch 
Gre iı gre 
Pli caeh . 

no4 75 

1065 -

3165 -
2800 -

487 -
8000 -
5600 -

600 -
20000 -

23819 20 

1827 14 

li88 26 
357 1'2 

528 92 

'.L78 -

'.23 

23 
2222 

7122 82 

5250 

181 

289 42 
11362 71 

13558 

Vilayet Isparta 16 8-37 

Com. Aeh. D. G en. F.:ıb. Militaires Ank . 24-8-37 
Min. lnstruction Publique Ankara 19-8-37 

Dır. Travaux Publici lspıırtn 

Min. 
" " 

Dir. Etablisaernent lmmigres Mani sn 

Com . A. Coıomand. lst. findikli 

" Vilayet Kastamonou 
Municipalitlı Ankara 
Dir. E.cole Technique a Yildiz 

Dircetion Travnux Publics Kodj:ıe li 

Com. Aeh. Lycee Galataıınray 

Municipalıte Vize 
Directir.n Etabliıısement lmmigres Si· 

vas et fstanbul 
idem 

Dir. Ecole Normale Musique Ankara 

12·8-37 

~9-8-37 

13-8 37 

20-8-37 

20-8-37 
28 8-37 
6-8<~7 

25-8-37 

'20-1$-37 

20·8-37 

17-8-87 
2.9.37 

2-9-37 

16-8-37 

Fourniture pour. Hôpitaux 

383 15 Mın . Hyg. Assist. Social Djaghnlo).?lılou 20-8-37 

150 -

150 -

171 74 

102 83 
95 63 

:H'l7 v 

14 69 

1453 69 

7'2 '.22 

690 l5 

79 

237 
210 -

36 52 
600 
420 

45 -
1500 -

1786 44 

,, 20-8-37 

" 
20 8-37 

Hôp Mııl. Contııg. lznıir Office Sanit. lst. 21·8-27 

D.r. Ecole Contres-Mııitres Ankara 

" 

Com. Ach . Min. D · ı Nııt. Ankara 

Directioıı Travaux Publics iı. Yildiz 

19-8 -37 
19-8-37 

23·8-37 

25-8-37 

Com. Ach . lntendance l'>tanbul Tophane 9 8-37 

A'1m. Gen . Ch Fe.r Etat Ankara 26-8-37 
Bureau d'Expedition Haydarpaeha 

{ 
Admin . Gen. Ch. F r Etııt Ankara 20-8-37 
Caiucs Haydarpııcha-lzmir·Adana 

Dir. Etablissement lınmigrcs Elaziz 9-8 37 

Ministcre de Justice Ankarn 9 8-37 
Hôpita~ Armenien a Y~dikoule-Tehak- 6·8-37 

makdjilar Buyuk Yeni Han No 48-51 

Dir. Etablissemeots lmmigres Babııcski 16 8-37 

{ 
Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 
Bureau d'E.xpedition H ydarpaeha 

26-8-37 

{ 
Com. Perın. MunİcİJitalite Istanbul 20·8·3 i 
Dir. Econom. ,, " 

idem 20-8-37 
Municipalite Ankara 17-8-37 

" 20-8-37 
Com. Aeh. Comm. G. S. Douaniere lst. '.20-8-37 
Cooı. Expl. Ch. Fer Etat Stat. Kalseri 20·8-37 
Municipalite Ankara Jusqu'au 2-9-37 
Com. Ach. Econom. Monopoles K.tache 19-8-37 
Min. Hyı. Aıısist. Soe. lzmir 20-8-37 
Com. Ach. D. Gen. Fab. Mılitaires Ank. 27-9-37 
Dir. E.tabliuement lmmiırr~ı Kirklareli 4-8-37 

{ 
Adm. Ch. Fer Etat Ank. Burıa 7-9-37 
Bur. d'Expedition Haydarpaclıa 

11 30 
11 30 

16 

ıs 
16 

14 

15 

15 30 

15 -

15 30 
10 -
10 30 
15 -

15 

15 

16 -

15 -

ı s 30 

15 -

14 30 

11 

15 

ıs - 1 

11 

15 -

15 39 

ıs 

14 30 

ıs -

lS 

14 -

1 ı; 

14 -

14 
10 30 
10 30 
15 
15 

15 

15 -

15 .30 
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ADMINISTRA1 ıui'ı 

Y oghourtchou Hnn 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poslale N. 1261 

Adresse T elegraphique : 
1.tnnbul MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Lundi 9 Aoüt 1937 

Diphcnylamine : 1 t.- centralite: 2 t. (Fab. Mılitaires) No 383 
Conııtruction f erme pour elevage vaehes et loeal pour direetioP 

(Dir. Trav. Pub. Kars) No 39'4 
Foin : 80 t. · paillc: 7Q t. lf) ir. Vetcrinaire 1 elcirdagh) No 399 
Houille· charbon crible· bois de sapins· eharbon de boiı ete.· beıı 

zrnc. petrole. huile pour auto (Com. Aehat Ecoles Ankara) N. 4()0 
Constr. dcs maisons immigres (Com. Aeh. Sanitaire d' Aydin) N. 40 
Bcurre frais (Coaım. Iıtanboul) .\~ A! 409 
Reparation au Palais Ragippacha (Dir. Trıw . Pub. lstanboul) No 40 
farine pour pain : 610 t et 233 t . (Div . Tekirdagh) ·'! 409 
Li vres en langues etrangercs (Oir. Faeulte d'h istoire, langue et geo 

g-raphie Ankara) .,: 409 
Conııtruetion ıınncxe a l'hôpital Regional d'lzmir (Vil. Izmir) J't -41 
Oivcrs opeorations ele ıondage (Min . Trav. Pub.) .\! 410 
Construetion d'une pavillon pour l'armee (Min. Def. Nat. Ankara 

.\~ 411 
B nzinc: 15 t.· 17400 k. (lnt. Tophane) 
Suif : 1300 k. (Fab. Militaire) .\! 411 
Plombagine : 50 p . - vitreı pour wagons et batimenta (Ch. de fe 

Etat) .\~ 41 ı 
Colle en poudre (Oir. Gen. Monopoles) .\; 411 
Foin {Coaı. Aeh. Mil. lzmir} .Y 411 
Fromage blanc et L:acher. farine macaronie eto. (Ecole Superieu 

d'lngenieurs) .\~ 411 
Preıentation projet inıtaUation clcetrique a la villc Babaeski (Mu• 

s~baeski) .\! 412 
Constr. batıment dircctorial a Erzeroum (Dir. G en. Monopol ) ~\! 41 
Constr. de ehaussee s route l2mir-Mencmen· Berrama (Vilayet lzrrıı 

.\! 421 
Transport de marchandises : 500 t . (lntt'nd. Ankara) .\'! 412 
Transport de bidons vides et articles monopolıscs (Dir. Monopdl 

Ankara) No 412 
Acier: 10350 k. (Oir. Palais de Monnaiı) No 412 
lnıtallation de garai'e centrale au kioik des Affaires Etranrerf 

(Min. Trav. Publica) No 412 
lnstallation eleetrique annen au pare de f 3tıh (Mun . lst) No 4 
Constr beton et asphalte ı route Tcpebachi-Tozkoparan (Mun . Is 

No 413 
Viande de boeuf (Com. Aeh . Mil. Polatli) No 414 
Paille· farirıe (Division Manissa) No 414 
Viande de boeuf (Com. Aeh. Mil. lzmir) No 414 
Constr. d'une refeotoire İl l'Institut Agricole d' Ankara (Min. Tr• 

Publies) No 414 
Reparation ot construetion a l'hôpital maritime de Kassimpıeha ( .. 

Def. Nat.) No 414 
Charpente pour construction des maiıons pour immiır~s (Dir. EV 

lmaıigres Manissa) No 414 
Transport par voie de terrc de diverseıı marchandiıcsı (Com. }. 

Mil. lzmir) No 414 
Huile vacoum : 5 t.· motorine: S t . (Dir. G en . Mon. Kabat•' 

No 414 , 
Du Mi istere des 

Publics 
La fourniturc <lu materiel suivant d'un prix cstiıntt 

de 19200 Ltı1 . c::;t mi::; en adjudication ous pli cachf 
Mire::; taclıeometrique 1:10 piece ; ruban en acı 

a maııche ele 50 metre : 40 pieccs, de 30 metres: 
pieces, de 20 metrP.. : ı 00 pi ece ı cin 20 metres: 60 f 
ece ' de 10 metres: 80 piece ; 15 jeux d·acces oires 
reparation pour ruban en acier; parasoles d'outillage 
piec~ : prismes 3 pieces; planimetre (No 2): 15 pice 
planimetre (No 70) 5 piecc : regle::; a calcul 51 pie 
simplographes 19 jeux; pistolet : 39 j'·ux: pon": 50 ~ 
ce::;; table de ) ordan 50 pieres et trace~ de courbe 
pieees. 

L'adjudication ourn lieu Je lundi, 13 Septe1111 

] 937 A 15 lıe urc:; au Bureau de la Coınmi ioıı d'f 
clıere de Materiel du Mini tere cles Travaux Pııb 
a Ankara. r 

Le cahitır de charge:; et leıa autre piece y afft' 
te ~eront delivıes gratuiteıncııt par la Oircctio11 

Materid a Ankara. 
Le cautionııement pro\ i ... oire c:;t de 1140 Ltq::o. 

1 
Ceux qui veulent y partici per doivent e hihcr 

certificat d'eııtreprenP.ur, nouYeau, ou ancienneınc11' 
line par le linistere on le::ı Departeınent Coıı1 
tents, conformeınent aux ı eg le ıncnt publie dans )e 
3645 du 1-7-1937 du "Rc ... ıni Gazete". 1 

Les interes"'e doivent rcmettrc leur offres iı Iıı 
si<lence de la Comıni ::;İon jusqu'a Lundi 13 Sepıeı~ 
19.)i a 14 lıcures. (2259) 4391 (710).) ... ~ 

.. 


