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Bugün Han olunan Münakasalar ve Miizaye eler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri 

a ) MOnakasaıar 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, MaJzeme, Harita 

Bergama·lvrindi yolunun aras ında kaldırım 
banket yapıs ı 

aç. eks. 4000 -

Şerefli Koçhisar kaza merkezinde yapılacak 
dispanser binası (temd.) 

Bala kazasında hususi idare dispı:ınscırinde ya· 
pılacalc tamirat (temd.) 

Sıvas kız ortıı mekt. yapılııcnk döşeme ve bah
çe duvarı korkuluğu inşaatı 

Belediye merkez binasının iist katında ya ılıı· 
cak tamirat ve tadiliit 

paz. 

., 

ç. eks. 3168 77 

" 1536 13 

S eyh:m vilayetinin 4 kazasında göçmen evleri 
inşaatı 

pıız. 161634 24 

haçlar, Klinik ve İspençiyari aliit, Hastane Lev. 

A.nonyak: 1500 k. 
aç. eks. 1950 

EJektrik-Havagazı-KaJorifer (tesisat ve malzemesi) 

Mahzenı evr:ık b nast kalorıfcr tesısatı tamiri 
E.skışehır M mlek~t hnstanesi kalorifer tesisatı 

paz. 2094 -
kapalı z. 17110 75 

Mat ban işJeri-K ırtasiye-Yazıhnne Levnzımı 

Evrakı mııtbua: 65 kıılem (tewd.) 

Nakliyat- Boşaltma - Yükletme v. s. 
400 -

Tuz nnkliyı>tı 
aç. eks tonu O lt' 

Mensucat, Elbise, Kundur<J, Çamaşır v. s. 

Siyah fotin: 240- 50 çift aç. <'ks. 1250 -

Mobilya, ve ve büro eşyası, Muşamba-Hah v~ 

Motörlü tnyynre mekt mefruşatı (temd.) {şart. 
10 L.) 

Mahrukat, Benzin, Makine yagfarı ~· 

Gürgen odunu: 918 t. (temd.) 

Müteferrik -------
Döküm malzemesi: 7 kalem 
Arka tezkert-si: 50 ad .• çevrilecek kolu: 50 

ad. kablo dolabı: 400 ad. • talık tertib -
lı: 50 çift 

Velense, 692 adet (temd. 

Şehır tiyatrosu döner sahnesine yaptırı'acak 
tnakıne tertibatı 

Hctrolik kaldırma alalı (8 tonluk): 1 adet 
Kamyonet (2 tonluk): 1 ad. (temd.) 

~ak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Kuru ot: 800 t hart. 140 kr.) 
Patates: 200 t. 
Sohn: 125 t. 
Un: 522725 k. 
Sabun: 11605 k. 
)Jn: 306365 k. 

" 622952 k. 
Sıtır eti: 197760 k. 
Ün: 709300 k y . 

ufka: 13 t. (temd.) 
Kuru ot· 40 

( · t. •arpa: 80 t. • uman: 30 t. 
tc.nıd.) 

Zcyr 
T ı n yııg-ı: l t. (temd.) 

ereyag.t· 800 k. 
Et: 4300 k 
Kase · 
Sk Yo~urdu: 17200 adet 

ut: 4940 k 
yular: 276 t~ 

" 

,, 891 t. 
., 649 t 

Arpa: 106 . 

aç. eks. 
kapalı z. 

" aç. clcs. 

" pa:r.. 

J..apnlı .t. 

" 
" 

kapalı z. 

" 
" ,. 
" 
" 

aç. ek•. 

aç eks 

" 
" kapalı z. 

" 

32643 -

4500 -
9700 

8996 
450 -

1900 -
2500 -

28000 
12000 
6250 -

65340 63 
6382 75 

36763 80 
87212 28 
45484 80 
92209 
2340 -
5125 -

k. o 62 
k. 1 -
1849 -
688 -
494 
k. o 05 
k. o 05 
k. o 05 

6000 k. (şıırt. 192 kr.) (temd.) 

b ) ..... .. 
•--ıuzayedeler 

Su <l 

" 38376 -

f{ eposu· 2 
'\ındur , 3· ad. - hurda demir boru: 8 m. 

F'ıtın k •· 63 çift 
· ~•ntı k 

Ve azıntıeı: fOOO k. 

pat. 

" 
" 

89 

25 -
17 50 

300 hmir Viliiyeti 

Ankara Valilig-i 

" 
237 65 Sıvas Bayındırlık Direkt. 

115 21 lstanbul Belediyesı 

Seyhan iskan Müd. 

14 25 lstanbul Belediyesi 

157 15 
1233 31 

Mnliye Vekiileti 
Eskişehir Nnfı:ı Mfid. 

lznıir Eşrefpaşa Hastahanesi 

350 - Çam ltı Tuzlası Mud. 

q3 75 

2448 

337 50 
727 50 

675 -
33 75 

142 50 

210) -
900 
468 75 

4900 55 
478 71 

2757 80 
6541 
3411 36 
6915 76 
175 -
374 38 

'i6 50 
6) -

138 68 
51 05 
37 05 

1035 -
3342 -
2435 
2878 20 

3 75 
3-

Tahlısiye U. Müd. 

Turk Hava Kurumu 

A kıırn Lvz. SAK 

M. M. Vekaleti SAK 

" 

" lııtanbul Belediyesi 

" Pendik Belediyesı 

Kırklareli Tümeni SAK 
Tophane Lvz SAK 

" 
Elaziz Tüıneni SAK 

" ,, 
" ,, 

Ankara Lvz. SAK 
Hıırta Genel Direkt. 

lst. Vakıflar Direkt. 

.. 
fst. C. MüddeiumumiliR-i 

" 
" Çanakkale Mat. Mvk. SAK 

" 
" Ankara Lvz. SAK 

lst. Defterdarlı~ı 
Tophane Lvz. SAK 

,, 

---Gün Saat 

- e o 
• 

19-8 37 1 ı -

1-:- İs anbul B led·yesinin Ka~ıköy, 
Uskudar ve Beyl<oz şubeler· sınırları 
i inde 15 Ağ ıs os 1937 ve Adalar, 
Bakırköy, Saı yer ş beleri sı ırları i
ç· nae 20 Agu os 1937 tarinlerinden 
itibaren aı kaukla her nevi eşya taşın
ması yasak edilıniştir. 

Pazartesi· Perşembe 

12-8 37 15 

16 8-37 15 

23-8-37 14 

23-8 37 14 -

20 37 15 
26-8-37 15 -

16-8 37 9 

16-8 ~7 15 

23 8-37 15 -

17-8-37 15 -

10-8-~7 15 -

21-9-37 
23-8-37 

21-8 37 
23-8-37 

23 8-37 
9-8-37 

24-8-37 
23-8-37 
23-8 37 
24-8 37 
23·8·37 
24·8-37 
24 8-37 
25-8-37 
24 8-37 
9-8-37 

16-8-37 

13-8-37 
13-8-37 
?3-8-37 

23-8-37 
23-8-37 
13-8-37 
13-8 37 
13·8-37 
19-8-37 

l1 
11 

11 -
14 

14 
16 

l] 

15 30 

15 -
il -
10 -

9 
11 -
9 -
9-

11 ..:. 
10-11 

15 -
15 -
14 -
16 -
14 -
16 -
16 
16 -
11 -

2- İs elelerde deniz vasıtalarından 
kara vası alanna yükleme ve boşaltma 
işlerile kara vasıtalarından ınağazulara 

e h .nı ra boşaltn1a ve buralar an ka
r vas ala ına yüklemı::. işi rinde arka-
lık kuH n1 Sı şi d i c izdir. 

3- eh in ı telif mınta {alarında 
bulunan ve araba, ıı.an1yo , kamyonet 
ıbi vasıtaların işleme ine usaid olm -

yan d c d;J ) ok şJara nakliyat için 
ark lık k ılla ul bilir. Anc k nev · eş
yanın yokuş arın başın 1 a r araba ve 
yahud kamy nla taşının ş. olması laznn 

el iği g ı taşınacak her parça yükün 
yetıniş bcs kilodan fazla olması caiz de
ğildir. 

4- Her türlii deniz v sıtalarından 
kıyılara kadar kömür, kum, t ğla, ça
kıl ve kereste taşınınasında arkalı kul
Ianılnıasına izin verilmiştir. 

5- Bu tenbihler şimdılik seyyar sa
tıcılar hakkında atbik olunmayacak ır. 

( "968) 796 

İnşaat-
ar ita 

İ parta viliiyeti ·af a ü urlu u den: 

. . 1 .- Ek ltmiye l·o ıulan iş: Eğı di htikfı~ t konağı 
ıkıncı kısım ın aatı lceş'f be le i 7052 lı ·a 25 k ru~tur. 

2 - Bu iş 28.7.937 den itibar~n ı ~ ~ üdd 1 e'"C 
siltmeye ~ık~rı mışhr. 12.8 937 günü saat ı .ı -ie . defter-
darlık daıresındc teşekkül edecek komisyon çık e it-
me suretiyle ih lesi yapı]ac ıdır. 

3- E siltmeye girebilmek için i tekiilerin 5' lira 92 
kuruşluk muvakkat tem'n t vermeleri ve buod n b şka 
aşağıda yazılı vesikaları ıbraz etmeleri lazımdır. 

A Müteahhidlik vesıka sı 
B Bu gibi işleri veya benzerini yaptığına ddir ehliyet 

vesikası. 

C 937 yılına aid ticaret odası vesikasıdır. 

Galataaaray Liseıi Satınalma Komisyonundan : 

Lisemizin Ortaköydeki ılk kmm binasında rtnanıe.11i muci-
bince 24 O lira 3 kuruşluk keşif içindeki tamır:ıt 20 8 9J7 c a 
günü saat 15 te İstanbul Kültür Dıroktörlüğü bın ında Li 1 r 
Muhasebeciliğinde toplanan okul komisyonund açık eluiltme i 
yapılacaktır. Bu işe aid fenni ve eksiltme şartnamesi v keiıf 
evrakı okulda görülüp Öğrenılir. 

181 liradan ibaret muvakkat teminat ıhale sa tinden evvel 
Liseler Muhasebe veznesine } atırıl caktır. 

fsteklilerın en az 2000 liralık bu işe benzer iş görec ği ve ·• 
kaların üzerino almış olduğu müteahhit ve Tıcaret Od sı esı • 
sı veya teminat m kbuzlarile belh gun ,,.c saatte komisyon 
gelmeleri. 

Ankara Valiliğinden: 

9-8 37 
10-8-37 
10 8 37 

14 -
15 -
15 30 

Bala kazasında hususi idare disp n erinde yapılac k 
tamirata talih çıkmadığından ılıalcııiıı on giin müddetle 
uzatılmasına karar ve rilıniştir. 

J 

İsteklilerin 12-8-937 perşembe günü saat 15 de vılay t 
daimi enci:menine müracaatları. 



' 

Manisa lıkan Müdürlüğünden: 
Keıif 

Mevkii Tip Cinsi tek ev bedeli 
Salihli kazası Yeşilova köyünde 3 kerpiç 4 1836 
Akhiaar kaıaıı merkezinde 2 kirgir 3 1593 
Akhisar Marmara nahiyesinde 2 ,, 5 2655 
Akhiaar Palamut nahiyesinde 2 ,, 2 1062 
Akhisar Selendi köyünde 4 ,, t2 531G 
Akhiaar Sakar kaya köyilode .ı ,, 3 1329 
Akhiurın Mecidiye köyünde 4 ,, 1 443 
Akhiaarın Dere köyünde 4 ,, 1 443 

l - Yukarida yazılı yerlerde göçmen tvleri inşa ~dilecektir. 
13 atustos 937 tarihine müsadif cuma günü saat 15.30 Maniaa 
iskan müdürlüğünde her kazada ayrı ayrı ihale e.lilmek için açık 
ekıiltme ile münakaaaları yapılacaktır. 

2 İnta edilecek itbu evlerin keresteleri de dahil olduğu 
halde bilumum malzemesi müteahhidine ait oJmak üzere inşaat 
anahtar teslim edilmek ıuretile yapılacaktır. 

3 istekliler yukarıda yaıulı kıymetlere göre yüzde 7,5 niı-
betinde teminat akçeıini teslimi vezne etmeye mecburdurlar. 

4 - Bu evlere ait keşifnamelerin fenni ve idari ve münakasa 
şartnameıini ve planlarını istekliler Manisa isl<an müdürlüğünde 
Abhisar ve Salihli kaymakamhklarında görebilirler. 

Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden : 

l - Ankara Müzik Öğretmen okulunda yapılacak tamirat açık 
eksiltme ile yapılacaktır. Keşif bedeli 2951 lira 31 kuruftur. 

2- Münakasa 16-8-937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 3 te 
Okullar Sağışmanlığında teşekkül cdl!n Komisyonda yapılacaktır. 

3- İıtakliler yüzde 7,5 iÜven paralarile tayin olunan iÜn ve 
saatte Komiıyona gdmeleri. 

4- Keşif projesini görmek istiyenler Müzik Ôğretıneo Okulu 
Direktörlüğüne başvurmaları. 

Kocaelı Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Adapazarında yapılacak orta okul binası inşaatından 85 bin 
liralık bedeli keşiften 80 bin liralık iş kapalı ıarf uıulile eksiltmiye 
konulmuştur. 

2 - İhale 20 8 H37 cuma günü Kocaeli Nafıa Müdürlüiü daire· 
ıinde saat 15 te toplanacak Komiayon taranndan yapılacaktır . 

3 - Eksiltme kapalı urf uıuliledir. 

4- İsteklilerin bu işe aid doııya muhteviyatını Kocaeli Nafıa 
Müdürlüğünden 4 lira bedel mukabilinde alabilirle:-. 

5- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 5250 liralık muvak·) 
kat teminat vermeıi: 

A Ticaret Odası kayidli olduğuna dair vesil<a ile Nafıa 
Vekilt:tindeo asgari 33 bin liralık hiııa inşaatı yaphğına dair 
ınüteahidlik veıikasını hamil olması. 

Sıvas Vilayeti İıkin Müdürlüğünden : 

Şarkışla kazaamııı Gemerek nahiyesine bağlı Lisanlı kö· 
yünde 50 tek, 50 çift, Karagöl kövünde 30 tek, 35 çift, Denğil 
köyünde 18 tek 25 çift, Çepni köyünde 24 tek 25 çift olmak üzere 
cem'an 390 aded kirgir ve Tekınen köyünde 20 tek kerpiç göç
men evinin inşa11 kapalı :zarf usulill! münakasaya konulmu;tur. 

Talibi zuhur etmediğind~n 2 8·937 d.~ o itibaren 2-9-937 ye kndar 
bir ay içinde pazarlıkla ilııtleyt! konmasına karar verildi. 

2- llu evlerin muhammen bedeli 202254 lira 26 kuruştur. 
,\ Talihler plan, fenni ve idari şaıtnameleri görmek için tatil 

ıünlerinden maada hergün Jıvas ve İıtanbul iskan Müdürlükle· 
rine müracaat edebilirler . 

..ı- 2490 uyılı kanun hükümlerine göre eksiltmiye İftİrak 

edecek talihlerin yukarıda yazılı günden itibıuen bir •Y içinde 
Sıvaa Vilayetindeki Komisyona müracaatleri. 

5- Muvakkat teminat miktarı 11332 lira 71 kuruttur. 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Şehirde yapıla<'ak muhtelif yolların inşası iti on beş gün 

müddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif b~deli 1.15000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 16H50 liradır. 
4 Şartnamesini 790 kuruş bedel mukabilinde almak iste-

yenlerin her gün yazı işleri kalemine müracaatları ve ihale 20 
ağustos 937 cuma günü saat 1 1 buçukta belediye encümeninde 
ye pılacaktır. 

• • • 
1 - Yaptırılacak Yenişehir ve Cebeci yolları inşaatı işi onbef 

gün mGddetle kapalı :zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bedeli keşfi 25000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1875 liradır 
4 Şartnameıini şörmek istiyenlerin hergün yazı işlnrine ka-

lemine müracaattları ve ihale 20 ağuıtos 937 cuma günü ıaat 
onbir buçukta belediye encümeninde yapılacaktır. 

Vize Belediyesinden : 
1 - Keşif bedeli 3859 liradan ibaret Belediye hamamının eaaslı 

tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 iAuvakkat teminat miktarı 289 lira 42 kuruştur. 
3 - Bu işe ait keşif ve tartname paraaız olarak Belediyemit

den alınabilir . 
4 - ihale 17 ağuıtos 937 ulı günü aaat 16 da Belediye Encü

meninde )apılacaktır . lıteklilerin meıkur gün ve saatte Beledi· 
yemize müracaatları. 

Sıvas ViHi} eti İıkin Müdürlüğ'ünden : 
1 -- Şarkışla kaıasının Gemerek nahiye merkezinde 166 tek 

lö7 çift olmak üzere cem'an 500 aded kıirgir ev münakasaya çı
karılmıljlır. Talibi zuhur etmediğinden 2-8-937 den 2-9-937 ye ka
dar bir ay içinde paurlıkla ihaleye konmasına karar verilmiştir. 

2 - Bu evlerin muhammen bedele 246, 160 lira 63 kurut tur. 
3 Talihler planı ve fenni, idari tartnameleri görmek için 

tatil günlerinden maada hergün Sıvas ve iıta~bul İskan Müdür
lüklerine müracaak edebilirler. 

4 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmiye iştirak 
edecek talihlerin yukarıda yazılı günden itibı.ren biray içinde Sı· 
vas Vilayetindeki Komisyona müracaatları. 

5 - Muvakkat teminat mıktarı 13,558 liradır. 

Ankara Vilayetinden: 

Şerefli Koçhisar kaza merkezinde yapılacak dispanser binasına 
talip çıkmamasından bir ay müddetie pazarlıga konulmuştur. ı •. 
teklilerin her pazartesi ve perşembe günleri saat 15 te vilayet 
daimi encümenine müracaatları. 

"' . "' 
Belediye mrk. binasının üst katmda yapılacak tamirat 

ve tadilat. Bak: lst. Belcd. ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari al at: 

İstanbul Sıhhi Müesıeaeler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Haydarpaşa Mümune hastanesinin 13 kalem rontken 
film ve malzemesi açık eksiltmiye konulmuş.tur. 

Eksiltme 20 8·937 cuma günü saat 15 te Sıhhat ve İç· 
timai ~1uavenet müdürlüğü binasındaki komisyonda ya· 
pılacaktır. 

Muhammen fiat 2000 liradır. 
Muvakkat garanti 150 liradır. 
İstekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 

* • • 
Haydarpaşa Nümune ha!tanesine lazım olan 20,000 

metre gaz idrofil açık eksiltmiye kouulmuştur. 
Eksiltme 20·8·937 cuma günü saat 14,30 da Cağaloğ· 

lunda Sıhhat ve İçtimai M!.lavenet Müdürlüğü binasında 
kurulu komısyonda yapılacaktır. 

Muhammen fiat 2000 liradır. 
Muvakkat garanti 150 liradır. 
İstekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 

• 
* * 

Haydarpaşa Nümune hastanesinin 159 kalem ilaç ve 
sıhhi malzemesi kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 

Eksiltme 20-8 937 cuma günü saat 15,30 da Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Müdürlüğü binasındaki komısyonda yapı· 

lacaktır. 

Muhammen fiat 5108 lira 55 kuruştur. 
Muvakkat garanti 383 lira 15 kuruştur. 
İstekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda gö· 

rebilirler. 

İzmir Emrazı Sariye Hastanesi Başhekımliğinden : 
Hastanenin 1937 mali yılı ihtiyacından aşağıda tah· 

mini fiatı ve muvakkat teminat miktarı yaz.ılı 101 kalem 
eczai tıbbiye 15 gün milddetle açık eksiltmeye konmuştur. 
Şartname ve listeyi İstanbulda Sağlık Direktörlüğünd.! 
ve İzmirde Hastane Başhekimliğinde hergün görülebilir. 

Eksiltme 21 ağastos cumartesi günü saat 11 de Tepe
cikte Emrazı Sariye Hastanesinde toplanan Komisyon 
huzurunda yapılacaktır. Muvakkat teminat para ve para 
mukabilindeki evrak Komisyonca alınamıyacağından is
teklilerin ihale güniinden evvel teminatlarını İzmir Mal
sundığına yatırmaları lazımdır. 

Tahmini bedeli Muvakkat teminat 
Kuruş Kuruş 
228978 1717.t 

• • * 
1500 k. amonyak alınacaktır. Bak: İst· Belediyesi ilan-

la rııı a. 
't",' c=:y - JZiD X~& ? CM • rt&Md ! c 1 ' -
Elektrik, Havag~zı, Kalorifer Tesisat ve Mal?!~"~ 

Malive Vekaletinden: 
Pazarlığa konulan iş (mahzeni evrak binası kalörif er 

tesisatı tamiri.) Keşif bedeli: 209-1 lira, 
İsleyenler bu işe aid evrakı görmek ve izahat almak 

için maliye vekaleti mali emlak müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
Pazarlık 20 ağustos 937 cuma günü saıat 15 de milli 

emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 
Pazarlığa ğirebilmek için istuklilerin 157 lira 15 ku

ruş teminatı yatırmış olmaaı ve Ankara nafıa müdürlii
ğünden bu iş için verilmiş ehliyet vesikasını göstermesi 
lazımdır. 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 
26·8 937 tarihine musadif perşembe gücü saat 15 de 

Eskişehir Vilayet dairesinde toplanan Oajmi Encümende 
17110 lira 75 kuruş keşif bedelli Eskişehir Memleket 
Hastanesi kalorifer tesisatı eksiltmesi kapalı zarf usulile 
icra edilecektir. 

4000 lirası 937 bütçesinden ve mütebakısı 938 senesi 
bütçesinden tesviye edilmek şartile eksiltmiy'! konulmuş 
olan bu işe aid proje, keşif, fenni şarhaame, talimat, ek· 
siltme şartnamesi, mukavele projeleri her zaman Nafıa 
Müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 1233.31 liradır. 

İsteklilerin teklif mektublarına 937 senesi için Nafıa 
Vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikasını en az 15,000 
liralık benzeri işleri yaptığına dair bonservisi veya sa
lahiyetli bir mütehassısın mes'uliyeti deruhde edeceğine 
dair noterden musaddak taahhüdnamesini ve 937 seııesı 
için Ticaret Odası refarasını eklemeo:leri lazımdır. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası,Muşamba, Hah v.s. 

Türk Hava Kurumu Merkezinden: 

1- Ankarada yapılmakta olan molörlü tayyare mektebi mef
ruşatı eksiltmesine iştirak edenlerin vesikalarındaki eksiklikler 
yüzünden eksiltme 25 gün uzatılmıştır. 

2- Ekıiltme 17 ağustoı 937 salı ıünü aaat on bette Ankarada 
Türk Hava Kurumu merkez binasında yapılacaktır. 

3 - Mefruıatın tahmini bedeli 32.643 lira, muvakkat teminat 
2.448 liradır . 

4 Şartnameler t\nkarada Türk Hava kurumu merkezinden 
İstanbulda Hava kurumu lstanbul şubesinden IO liraya alınacaktır. 

İstanbul Belediyesinden : 
l O ağustos 937 sah gününden itibaren Karaköy 

köprüsü üzerinde seyrüsefer icabı ve Belediye zabı
tası talirnalnamesile Belediye tenbihi hükümlerine gö-
re aşağıda yazılı huıusat tatbik edilecektir. 

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

1 - Halk köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir 
taraftan diğer tarafa ancak çivile İ!laret edilen saha 
dahilinden geçecektir. 

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

gelmelidir. (B.) (4880) 779 3- 7 

Mensucat Elbise-Kundura-Çamaşır~: 

-..... fil ..... 
1 

nı ... 
o.. :;; 

1 
1 
1 

1 
2 

3 
1 

4 

51 
1 

6 1 
1 

7 1 
1 

İnşaat Usta Okulu Direktörlüğünden : 

Kaput bezi 
( 150 Sın. eninde 500 
Kaput besi 
(120 sm . eninde) 1000 
Kaput bezi 
(8~ sm. eninde) 1200 
Kaput bezi 
(80 aını. eninde) 200 

Pamuklu kumaş 
Haki renkte 70 sm. 
eninde l 00 

Pamuklu kumaş 
( Bej renginde 75 
sm. eninde) 1400 

Postal 200 

İskarpin 200 

Hamam havlusu 50 
Yüz havlusu 250 

Harici elbise 60 takım 
(caket , yelek ve pantalon) 
Harici kasket 150 

-... 
111 ..... 
:ı • 

E-- ...J ~ 

3'25 

600 

396 

50 

715 

630 

1000 

990 
65 

187 50 

11 ı o 
165 

..... 
111 

..:ıı:z 

..:ıı: .. .. c 
> ·-
:ı E 
~ " . ,.:::; ..... -J 

24 

45 

29 

3 

53 

47 
75 

74 
4 

14 
83 

12 

~ 

38 

70 

75 

63 

25 

25 

88 
07 
25 

38 
1 - Yukarıda adları, mikdarları , muhammen fiyatları ve mu· 

vakkat teminat akçeleri yazıla 12 kalem giyim eşyası açık ek· 
siltme suretile ve parti parti halinde taliplerine ihale edilecektir. 

2 - İhale 19.8 .~)37 per.şembe günü saat 15 te Ankarada okullar 
sağışmanlığında toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 

J - Talihlerin ihale snatin-ien evvel teminat akçelerini iami 
geçen muhasebe ve~nesine yatırmaları lazımdır. 

1 ilıale edilecek giyim eşyasına ait şartnameleri okumak 
veya nümunele rini görmek isteyenler her gün inaşat usta okuluna 
baş vurabilirler. 

Milli Müdafaa Vekaleti Salımalma Komisyonu 

Bir kilosuna tahmin edilen fiatı 208,5 kuruş olup mü
leahhid nam ve hesabına alınacak olan 20,000 kilo sarı 
sabunlu köseleye t eklif edilen fiat pahal, görüldüğünden 
pazarlığa bırakılmıştır. Şartnamesini 210 kuruşa almak ve 
örneklerini görınek iıliyenlerin her gün komisyona gelme· 
leri. İlk teminat miktarı 3127 lira 50 kuruştur. İhalesi 
23 8 ·937 pazartesi günü saat 1 l dedir. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s 

lstanbul Vakıflar Dirktörlüğünden: 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 
kilo kuruş 

Mangal könıü ı ü 7000 4 

İlk teminat 

Lira 
21 

İhale günü 10.8.937 salı saat 15 tedir. 
Gurebn hastanesine lözunıu olan yukarda cins vemik

tarı yazılı kömüre teklif edilen fiat haddi liyıkında gö· 
rülmediğinden eksiHmesi on gün uzablmıştır. İhalesi 
yukarda yazılı gün ve saatte Komisyonda yapılacaktır. 

~arhıamesi hergün levazım kaleminde görülebilir. 

MMV. Satınalma Komisyonundan : 

Hepsine tahmin edilen fiatı 6050 lira olan 20000 kilo 
benzin ile 546 şar kilo Mobil t\ . Mobil B. Mobil C. veya 
Şel yağı kapalı zarfla alınacaktır. 

2· Şarınamesini parasız almak isliyenlerin her gün ko-
misyona gelmeleri. 

3- İlk teminat miktarı 453 lira 75 kuruştur. 
4· ihalesi 20.8.937 cuma giinli saat 11 dedir. 
5- Münakasaya gir~ceklerin 2460 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerir.de yaıılı vesikaları ilk teminatları ile 
birlikte teklif mektublarını ihale saatından en az bir 
saat evvel MMV. satınalma komisyonuna vermeleri. 

Yedikule Ermeni Hastancıinden : 

Hastanemize lazım olacak 200 gürgen ve 500 met• olnı•" 
üzere 700 çeki odun ve 2.50 ton krible maden kömürü için kapal• 
zarfla yapılacak eksiltme müddeti öoümüzdeki ağuıtoı 6 cuın• 
günü akşamına kadar teındid edilmiştir. 

1 Muracaat: Çakmakçılar, Büyük yeni han, 1 iı:aci kat' No. 48·5 



6 Ağuatoa l 937 

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli lık teminat 

Zeynep Kimil hastanesinin hama· 

mına konacak fayans ~ini 

Kuyucu Murat paşa medresesinin 

tesviye betonu 

Beyoğlu 29uncu mektebin tamiri 

Buzhane lröyü ., 

Beyoğlu 31 ci • ,, 
Karaaj'aç müeaaeseai banyo dairesi· 

165,GO 

236,25 
248,00 
230,65 
248,99 

12,42 

17,72 
18,60 
J7,30 
18,67 

ne lüzum olan bir tane termosifon 106,00 7,95 

1 

Sandal bedeatanına yaptırılacak hala 299,95 22,50 
Beykoz parkı lağımıoın tamiri 155,54 11 ,67 

Yukarıda ketif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı pazarlığa 

konulmuşlardır. Keşif evrakile şartnameleri Levazım Müdllr

lüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında ır<Jaterilen ilk temi· 

nat makbuz veya mektubile beraber 9-8·937 pazartesi günü 

saat 14 de Daimi Encümende bu.unmalıdırlar. 

\\üteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
1 - Yedi kalem döküm malzemesi açık eksiltmeye 

konmuştur. 
2 Tahmin edilen bedeli 4500 lira olup ilk lemiııat 

parası 337 lira 50 kuruştur. 
3 - ihalesi 21 Eylül 937 sah günü saat 1 idedir. 

50 tane arka teskeresi 
• • * 

50 n çevrilecek kolu 
400 ,, kablo dolabı 

50 çift talik tertibatı 
Yukarıda cins ve mikdarları yazılı dört kalem muha· 

bere malzemesi satm alınmak üzere kapah zarfla eksilt
meye konmuştur. Hepsinin tutarı 9700 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi komisyonumuzdan parasız verilir ve nümune· 
leri de komisyonumuzda görülecektir. İhalesi 23. VIII. 937 
pazartesi günü 11 dedir. İlk teminatı 727 lira 50 kuruştur. 

• • • 
Velense : 692 adet hayvan velensesinin kapah zarfına 

i~tekli çıkmadığmdan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Hepsinin tutarı 8996 liradır. Evsaf ve şart

namesi parasız olarak süvari şubesinden verilecektir. 
İhalesi 21. VIII. 937 cumartesi günü saat on birdedir. İlk 
teminata 675 liradır. 

Pendik Belediyosinden : 
Belediyemizce alınacak iki tonluk kamyonet ~ünaka

saya çıkarılmış ve talih çıkmadığuıdan 9.7.937 gününderı 
9.8.937 gününe kadar bir ay içinde pazarlık suretile satın 
almmasına karar verilmiştir. 

1- Muhammen bedeli 2500 liradır. 
2- Pazarlığa iştirak edecek talihlerin 2498 sayılı ka· 

nunun hükümlerine göre yukarıda yazılı günden itibaren 
9.8.937 pazartesi günü saat 16 ya kadar Pendik Belediye 
dairesinde müteşekkil Daimi Encümenine (hergün öğleden 
sonra saat 16 da) yalnız şartnameyi görmek isteyenlerin 
<le sabah saat 8,30 dn 12 ye ve öğleden sonra saat 13 ten 
~~Ye kadar Belediye Reisliğine müracaat edebilecekleri 
ılan olunur. 

* • * 
Şehir tivatros• döner sahnesine yaptırilacek makine 

tertibatı. Balr: İst. Belediyesi ilanlarına. .. 
* * 

B ~ İdet 8 tonluk hidrolik kaldırma 
ak. st. Belediyesi ilanlarına. 

~zak, Zahire, Et ve Sebze: 

alatı ahnacakhr. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli İlk teminat 

z Kilo Kuruş Lira kuruş 
1' eytinyağı 1000 62 46 50 
ereyağı 800 100 60 00 

İhalesi 13-8 937 cnma günü saat 15 te yapılacaktır. 
kat;ur.eb~ hastanesine lüzumu .olan yukarda ~azı~ı iki 
d ~ ~.htıyaçtan tereyağına verılen bedel haddı layıkın
~ a gorulmediğinden ve zeytinyaiına da istekli çıkmadı· 
gyından ekıiltmeleri on ıün uzatılmıştır. ihaleleri yukarıda 
azılı ·· ı ri K i.un Ye saatte Komiyonda yapılacaktır. Şartname e-

ornııyonda görulebilir. ----
lstanbul C. Müddei umumiliğinden : 

lıtanb 1 
kadar • ceu ve tevkif evleri hastaları için 31-5·937 aktamına 
Yoturd:•tın alınacak 4300 kilo et, 4940 kilo süt ile 17200 ki.ae 
bedeli ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Etin muhammen 
Sütün l849 lira olup muvakkat teminatı 138 lira 68 kuruttur. 
5 kuru ~uharnrnen bedeli 494 lira olup muvakkat teminatı 37 lir" 
ternina:· ur. Yoğurdun ınuhammen bedeli 688 lira olup muvakkat 
••at 14 

1 

d 51 
lira 60 kuruştur. Etin eksiltmesi 23-8-937 Pazartesi 

A•ir Efe :. ve ıütün eksiltmesi ayni günde aaat 15 de Sirkecide 
hpılac•:t 1 

•okak 13 No. da İstanbul Adliye Le vaıım Dairesinde 
ff(ill lıta ~r. lateldiler şartnameyi tatil ıünlerinden maada her 

0 
ul Adliye Levazım Dairesinde fÖreblJirler. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Tamir atölyesine lüzumu olan 1 tane 8 tonluk Hidra• 
lik kaldırma alatı açık eksiltmeye konulmuştur. Buna 
1900 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi levazım Mü 
dürlilğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda ya
zılı vesika ve 142 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber ı3·8·937 pazartesi günü saat 14de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. {8) (4966) 795 

• • • 
Karaağaç müessesatı buz fabrikasına lüzumu olan 

1500 kilo amonyak açık eksiltmeye konulmuştur. 
Buna 1950 lira bedel tahmin edilmiştir . Şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülebilir. İatekliler 2490 N.lı 
kanunda yazılı vesika ve 146 lira 25 kuruşluk ilk temi
nat makbuı veya mektubile beraber 23 8 937 pazartesi 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• * • 
(4963) 792 

Keşif bedeli 1536 lira 13 kuruş olan Belediye merkez 
binasmın üst katında yapılacak tamirat ve tadilat açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi leva
zım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. la ka· 
nunda yazılı vesikadan başka Belediye Fen işleri Müdür 
lüğünden alacakları fen ehliyet vcıikalarile 1 15 lira 21 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
23. 8. 937 pazarteai günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) (4965) 794 

• • • 
Şehir tiyatrosu döner ıahneıine yaptırılacak makine 

tertibatı açık eksiltmeye konulmuştur. Buna 450 lira bedel 
tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö
rülebilir. İstekliler 2490 N. la kanunda yazılı vesika ve 
33 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 23.8.937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (B) (4964) 793 

f Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden / 
Beher tonunun muhammen bedeli (52,50) lira olan takriben 

450 ton lokomotif, otomotriı ve ocak ateş tuğlaları 20-~).1937 
pazartesi günü saat 15,30 da kap.ılı zarf uaulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1771,88) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5· 1936 gün 
ve 3297 veya 1-7-1937 T. ve 3645 No. lu nüshalarında intifar 
etmiş olan talimatname dairesinde alınmıt ve•ika ve tekliflerini 
aynı ıün aaat 14.30 a kadar komi•yon reiıli~ine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler paruız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 

Haydarpafada Tesellüm ve aevk şefliiindcn dağıtılmaktadır. 
(4806) 765 2- 4 

Gasetemizin 4.8.937 tarihli nüıhaa'nda intişar eden (4806) No lu 
O.O. Yollarının tuğla illnında ( vesika ve tekliflerin ayni günde 
saat 14, 30 a kadar) cümlesi 14 e kadar yaelış olarak neşredil-
miş olduğundan itizar ile tashih olunur· ( ıMünakasa Gazetesi) 

Betonarme Köprü İnşaatı 

Nafıa Vekaletinden : 
l - Eksiltmeye konulan iş Erzincan Vilayetinde Erzincan • 

Kıtı yolu üzerindeki Bey çayırı köprüsünün betonarme olarak 
intaatıdır. Ketif bedeli 55,500 liradır. 

2- Eksiltme 18-8-937 tarihine müsadif Çarşamb11 günü aaat 
J6 da Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme 
komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme fRrtnamesi ve buna müteferri diğer evrak 278 
kurut mukabilinde Şoae ve ~ÖJ?rüler ~eisliğinde~ alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek ıatıyenlerın 4025 lıralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair Veki
letimizden alınmıt müteahhitlik ehliyeti fenniye vesikasilc Tica· 
ret odasına kayıtlı bulunduklarına dair vesaik ibraz etmeleri la
zımdır. 

isteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir aaat evveline kadar Komisyon Reisliiine makbuz mukabilin
de vermeleri muktazidir. Postada olacak i'ecikmeler kabul edil-
mez. (2374l (4766) 755 2 - 4 

1 Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Cinai Miktarı 

adet 
80 

200 

Tahmin bedeli Tutarı İlk teminat 

Etüd Sırası 
Tabure 

Lira 
45 
2,5 

Lira 
3600 

500 

4100 

Lira 

307,5 

Der• Sırası 150 25 3750 281,25 
Okulumuz ihtiyacı olan yukarıda cina, ve mikdar, tahmin 

bedelleri, tutarı ve ilk teminatı Yazılı ııra ve ta bu reler iki ayrı 
şartnamede ihalesi yapılmak üzere 9·8-937 srününe rastlayan pa
zartesi günü Etüd Sırası ve Tabure 14 de ve dera Sırası aaat 
14,30 da açık eksiltmeye konulacaktır. İsteklilerin Yıldızdaki oku
lumuzdan alacakları irsaliyelerle ilk teminatlarını Yüksek Mühen-

dis Mektebi muhaaebeciliğine yatırarak alacakları makbuzlarla ve 
beli'eleriyle yukarıda sözü geçen gün ve aaatta utınalma komiı· 
yonunun toplanacağı Yilkaeka Mühendis mektebi muhaaebeaine 

1 gelmeleri . ( 4436) 708 4-4 

imtiyaz aahibi ve yazı itleri 
Dirckt&ü: lamail Girit 

Ba11ldıi1 yer: ARTUN Baaımevi 
Gt11at. Billur aokaic No. 10 

Sayfa 3 

1 İnhisarlar U. üdüı· iiğü en: 
48 adet 
48 ,. 
48 " 
24 

6 
24 
60 

48 

24 

3 

" 
" ,, 

" 
,, 

,, 

S. T.F. 330 Kauçuklu banda 666 x 1840x 1 1 lın 
İ.S.F. 310 ,, ,, 610 x 960X J ı 2 ,, 
İ.S.F. 300 P ,, ,, 510x 2650X 2 ., 
Kauçuklu nihayetsiz banda 220 x 171 O x 1 1 2 ,, 
25 s m lik Mililer kıyım makinası bandası 
40 " " ,, ,, ,, ,, 
Nihayetsiz bandrol makinesi banda ı 
50x 2246X 2 m m 

Roz tütün terazi banda ı nihayetsiz 
l40 x 3360x 2 l 2 mm 
Roz tütün paket bandaeı ucu meşinli ve düz: 
155X8650 x 2 1 2 mm 

T.M.S. T.S.B.-6-4 Jdişlil 
H. Kutru Dış kutru 

kamalı 

720 m/: - 7~-ı 
150,, S.C.M. 550 Rezistans 220 V 

1 - Yukarda yazılı malzeme numune ve şartnamesi 
mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 Pazarlık, 1 l ·8·937 tarihine rasthyan Çarşa.Jba 
günü saat 14 de Kabataşta Levaum ve Mubayaat ~ube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü e-eçen 
Şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edileo gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen koıuis
yona gelmeleri ilan olunur. (4565) 725 ~-3 

, MUHTİRA -.... 
Pazartesi 9 8-1937 

Difenilamin: 1 santrolit: 2 t. (Ask. Fabr.) No 3 3 
Müdür evi ve ahır inşaatı (Kars Nafıa Müd.) ' o 39~ 
Yulaf: 80 t. - sap saman: 70 t. (Tekirdağ İnanlı Aygır depoı.u} 

No 399 
Maden kömürü, odun, benzin ve gazyagı (Ank. Mckt. SAK) 

No 400 
Göçmen e\•leri inşaatı (Aydın Sıh. Eks. Kom., No 408 
Sadeyağı: 40 19-7,8 ve 5,5 t. (İst. Komut.) No 409 
Kitapsarayı tamiri (İıt. Nafıa Müd.) No 409 
Ekmeklik un: 6IO ve 2B t. (Tekirdağ Ask. SAK) No 409 
Ecnebi lisanlarda kitab (Ank. tarih, dil, coMr. Fakül.) No 409 
Ekmek: 173 t. (izmir Cezaevi) No 4JO • 
Trepan ve katot cinsinde muhtelif sondaj &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. Fobr.) No 411 
Ploınbajın pota: 150 ad . - cam (DO. yolları) No 4 11 
Toz paket kolası 30 bin k. (İnh. U. Müd.) No 411 
Kuru ot 360 t. (İzmir Mst. Mvk. SAK) No 411 
Beyaz ve kaşar peynir - un • makarna • irmik v.s. Yiiks. Mü-

hendis Mekt.) No 411 
Babaeski kasabası ~lektrik tesisatı projesi (Bab. Bel.) No 412 
Erzurumda yapılacak başınüdlirlük binası inşası (lnh. U. Müd,) 

No 410 
İzmir-Menemen-Bergama yolunun arasrndıı şose inşantı (İzmir 

Vil.) No 410 

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

B. peynir, k. peynir, mercimek, kuru bamya (lst. Vokf. Dir.) 
No419 

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

ması işi (Ank. inh. Başınüd. ) No 412 
Sıkke çeliği 10350 k. (Darph. ve Damga Mat. Müd.) No 412 
Falih parkınm elektrik lenviratında yapılacak islnhat ve ilaveler 

(sıt. Beled.) No 413 

Tepebaşı bahçesi ~rkasındaki toz koparan caddesinin beton as-
falt yapılması llat. Beled.) No 413 

Sığır eti 24 t. (Polatlı Ask. SAK) No 414 
Saman 262.9 t. - un 441 t. (Manisa Tüm. SAK) No 414 
Sığır eti 48 t. (lzmir Mıt. Mvk. SAK) No 414 
Ank. yüks. ziraat enstitüsünde yapılacak yemekhane inşaatı 

(Nafıa Vek.) No 414 

Kasımpa,ada kain deniz hast. için yeniden tamir ve inşaatı 
(MMV) No 414 

Çanakkale Balya arasında çekilecek kumun ihracı n kli ve istifi 
işi (Çanak. Nafıa Müd.) No 414 

Göçmen evleri için kereste (Manisa İsk. Müd.) No 414 
Hava kıtaabnın nakliyatı (İzmir Mst Mvk. SAK) No 414 
Vakum yatı 5 t. - motorin 5 t. İnlı. U. Müd.) No 414 
Etiket tahtası 105000 adet - tahta kapsülü 20 bin adet (lst. PTT 

Vil. Müd.) No 414 
Yulaf 240 t. (Çorlu Kor SAK) No 415 
• İakarta çul ve kınap parçaları (Ödemiş lnh . Müd.) No 416 
Fevzipaşa-Diyarbekir hattı üzerinde Kömürler Eroğlu i tasyon~arı 

arasında 7000 m3 balast b!lt kenarına nakil (DD. yolları) 
No 420 

Etüd sırası- tabure • ders sırası 50 ad. (Tek. Ok. Dir.) No 416 
İsterilize süt ve yoğurt (İzmir Mst. Mvk. SAK) No 416 
Patates 150 t. (Kırklareli Tüm.} No 416 
Pirinç, şehriye, kırmızı biber v.s. (Çanak. jondr.) No 417 
Kayseride göçmen evleri inşaatı (Kayseri ilbay.) No 419 
Ekmek et ve erzak (Ank. Vnl .) No 424 
Tophane fırınıuın elektrik tesisatının tamiri (Tophane Lvz.) 

No 424 
Çam kereste: 220 m3 (Elaziz İak. Dir.) No 424 
Benzin: 300 teneke (Adliye Vek.) No 4~4 . . 
Marsilyıı kiremidi: 68668 ad. - mah3 e kıremıdı ; 1506 adet 

tKırklareli İskan Müd.) No 424 

• 
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Deuxieme Annee- No. 425 

ABONNEMENTS: 
Villc et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptrs. 

" " 
" " 

450 
850 

1500 

Etranger: 12 mois Ptrs. 2700 -Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite a'adreuer 

a l' Adminiıtralion 

VENDREDI 

journal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'~djudication 

A) Adjııdications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatif 

Cnution. 
Provieoire 

Lieu d'adjudication et <lu 

Cahier des Charges 
Jours 

Construction-Reparation- Trav. Publics Matericl de Construction - Cartogrnphie 

Reparation ..fe ehaussee et autre s routa Berg:ıma- Puhlique 4000 - 300 - Vilayet lzmir 19-8-37 
lvrindi. 

Reparation au dispensaire de B~la (nj . '. 
Construction au dispensaire Kotchissar (aj ) 
Construetion maisons pour immigres en m .. çonne· 

rie iı Seyhan 
Construction au batimen~ Municipal 

Construction et reparation iı I' eco!e secondaire 
Sivas 

Gr~ a gre 
., 
., 161634 24 

Pul-ıliqu .. 1536 13 

" 3168 77 

Produits Chimiques e~ Pharmaceutiques 

Amoniac : 1500 k. 

lnstruments Sanitaires 

Publique 1950 -

Habillement - Chaussures Tissus - Cuirs 

Chaussures : 240-250 paires Publiçue 1250 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (ln .. ta\lation et Materiel) 

R~paration de l'installation de calorifere du bati- Gr · ~ı gre 2094 
ment dcs A!faircs de Fınanccs 

lnstall:ıtion clectrique a la pri~on d'lst:ıbnl Publıque 

lnstallation chnuffage cenlral iı l'hôpital d'f.skichf'hir Pli cach. 

Ameublement pour Habitation et Bureaux - Tapisserie 

Ameublement pour l't;colc aeronautique (calı. eh 
L. 10) (aj.). 

Bois de Construction1 Planches Potenux ete. 

• 
Combu!itible Carburant-Huiles 

Benzine : 20 t.- Hu ile rno ıile :516 k.· A.B . :516 K 

c.: 546 k. 
Boıs : 120 tchekıs· Ch:ırho:ı de boi : 500 k. (aj.) 
Bois : 918 t. (aj.). 

1 ra'vaux d'lmprimerie-Papcterie 

lmpre11ion de registre : 65 lots (aj.). 

Transport- Chargement Dechargcment 

Chargcment et dechargement de sel 

Di vers 

Articles de sellerie : 662 p. (aj ) 
Articles de correspondance tels que : armoire ı:our 

cible ete. 
Articles de fonderie : 7 lots. 
Appareil pour hydraulique (de 8 tonnes) : 1 p. 

lnstallation de maehine au tlıeatre de la vi!le 
Caınionnette (1 tonne) : 1 p (ıj.). 

Provisions 

Farine: 522725 k. 
Savon: 11605 k. 
Farine: 306365 k. 
Farine: 622952 k. 
Viande de boeuf: 197760 k. 
Farine: 7119300 k. 
Orge: 759 t. (cnh. eh. P. 190). 
HerLc : 800 t. (cah. clı. P. 140). 
Oignons : 125 t. 
Pommes de lerre : 200 t. 
Provision : 72 lots 
Fnrine : 66500 k.- Viande de boeuf 22000 k. 
Viande de boeuf : 165962 k. 
Foin : 276·891 et 649 t. 

Pain : 417 t. 
Herhe : 87600 k. 
Youfka : 12 t. (aj.). 
Viande : .ıl,300 k • Lnit: 4940 k.- Yoghourt: 1720 1 

tasseıı 

Foin : 40 t. Orge : 80 t • Paille : 30 t. laj.). 
Viande <le boeuf : 47 t. (nj.). 
Orge : 1066000 k. (cah. eh P. 192) (•i ). 
Paılle : 838800 k. (aj ). 
Viaııde, pain et prr.vision (aj ). 
Huile d'o\ives : 1 t. Beurre : 800 k. 

B) Adjudications a la surencher~ 
Souliera : 363 paires 

Plı c.ıclı. 

Grc iı gr~ 

Pu'.lliqu,. 

Pli Cl\Ch. -

" 

• 
Publique 

" 
Grı! iı g-re 

Pli cach. 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
.. 
,, 
,, 
" 
" ,, 
" Publique 
,, 
.. 
" 

Plı cııch. 

Gre a gre 

" 
" 

Gre a grc 

1643 
17110 75 

ete. 
32643 

6050 -

400 

IA t . 0,66 

8996 -
9700 -

4500 -
1900 -

450 -
2500 

65340 63 
6382 75 

36i63 80 
87212 28 
45484 80 
92209 -
37950 -
28000 -

6250 -
12000 -
5641 50 

1500 2500 
29873 -

le k. 0,03 
2340 -

5125 -
13630 -
38376 
10904 40 

25 -

,, Ankara 12-8·37 
" Ankara Luı di et Jeudi 

Dir. E.tablissement lmmigrfs S"yhan 

115 21 
{ 

Com Pcrm. Municipnlite fstan bul 
Oir. Econom. ,, ,, 

23 8-37 

237 65 Dir Trav. Publics Siv.ıs 16-8-37 

F ourniture pour. Hôpitaux 

146 25 

93 75 

157 15 

424 -
1233 31 

2448 

453 75 

350 

675 -
727 50 

337 50 
142 50 

33 75 

4900 55 
478 71 

2757 28 
6541 -
3411 36 
6915 76 
2846 -
2100 
468 75 
900 -

2239 '49 

3441 05 
198 -
175 

374 38 
10~2 -
2878 20 

817 83 

106 50 

3 75 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Eeonom. " ,, 

Dır Generale Sauvetage 

Ministere de Fiııance 

Direction Travau'.'C Publics Istanhoul 
Dir. Trav:ıux Publici Eskiclı 'hir 

Ligue Aviation Turque Ankara et 
lslnnbul 

Com. Ach. 'v1ın. Def Nat. Ankara. 

Dır. Bieııs N.ıtıonaux lstanbul 
Com. Acb. Dır lntend. Ankara 

Hôpital Regional lzm;r 

Direcıion Snline Tchamalti 

Com . Aclı . Min. f) "f. Nationnl Ank. 

" 

,, 
Com. Perm. Municipalite lstnnbul 
Dir. Econom. ,, " 

idem 

Mıınicipalil C- Pendik ~ 

Coın. Ach. Division Elaziz 

" 
ti 

,, 

" 
" Crım. Achat Division Erzindjan 

" 
,, JI 

Kirklareli 

23-8 37 

23-8-37 

20 8-37 

27-8-37 
26-8-37 

l :l-8-37 

20-8·37 

12-8-37 
10-8-37 

16-8·37 

16-8-37 

21·8-37 
23-8-37 

21-9-37 
23-8-37 

23-8-37 
9-8·37 

24-8-37 
23-8-37 
24 8-37 
24-8-37 
25-8-37 
24 8-37 
16-8-37 
24-8·37 

,, ,, ,, Tophane '.l3·8·37 
" ,, " ,, 23-8-37 

Vilayet An kara 23-8-37 
Cooı Ach. Militaire Kutahia 10·8-37 

" ,, ,, Elnziz 25·8-87 
,, ,, ,, Tchanakkale 13·8-37 

Com A:<.h. Ec. lngenieur Gumuchsouyou 23·8·37 
Oir. Sarete Ankara 16-8-37 

Com. Acb. Dir. lntendance Ankara 9-8-37 
Procureur Gen. Republique lstanbul 23-8-37 

Dir. Gen. Cartographie Anknra 
Com. Ach. Comm. lst. Findik'i 
Com. Acb . lntendance Ankara 

" 
Jusqu'au 

Vilayet Ankara 
Dir. ValcQufs lstanboul 

16-8-37 
23-8-37 
19-8-37 
17·8·37 
9-8-37 

13-8-37 

Com. Ach. lntendance lstanbul Tophane 10 8-37 

• 1 p 

t eure 

11 

15 

14 

15 

14 -

15 

15 

10 
15 

15 -

11 

14 
15 

9-

15 

11 
11 

11 
14 

14 
16 

11 -
10 -
9 -

11 
9 
9 

16 _, 

11 -
15 -
15 30 
16 

9-
16 -
14 
16 -
11 
15 

10 11 
16 
11 -

15 -
1" -

15 
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ADMINISTRA l .ul'ı 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephonc: 49442 

Boite Poslnle N. 1261 

Adresse Telegraphique: 

latanbul MÜNAKASA 

ME 'ENTO DES ADJUDICATIONS 

Lundi 9 Aofıt ı 937 

Diphcnyla'tline : 1 t.- centralıte: 2 t. (Fab. Mılitaires) No 383 
Construction ferme pour elevage vacheıı et local pour direction 

(Dır. Trav. Pub. Kars ı No 394 
Foin: 80 ı.- paille: 70 t . (Dir Veterinaire I ckirdagh) No 399 
Houille clıarbon crible- bois de sapıııs· charbon de bois ete.· ben-

zine, P' trole, hu ile pour auto (Com. Achat Eeoles Ankara) N. 400 
Constr. des maisons imınigr ·s (Com. Ach. Sanitaire d'Aydin) N. 408 
Beurre frais (Comm. lstıınl oul) Y Y 409 
Reparation au Palais Ragippac1la (Dir. Trnv. Pub. lstanboul) No 409 
Farine pour pain : 610 t et 233 t. (Oiv. Tekirdagh) X 409 
Livres en langucs etrang ·res (Dir Faeulte d'hıstoire, languc et geo· 

gr:ıphie Ankara) .Y 409 
Construction :ınnexe a l'hôpital Regional d'lımir (Vıl. lzmir) .\' 410 
Divers op ·rat'ons de o dage (Mın. Trav. Pub.) .\' 410 
Construction d'une pavıllon pour l'arm e (Min. Def. Nat. Ankara) 

.\' 411 
B nzine: 15 t. 17400 k. (lnt. Tophan~) 
Suif : 1300 k. (Fnb. Militaire) ,\' 411 
Plombagine : 50 p. - vitres pour wngons et bfitimenta (Ch. de fer 

Etat) .Y 411 

Colle en poudre (Dir. G 'n. Monopoles) .\ 411 
Foin (Com. Ach. Mıl. lzmir) \ 411 
Fromage blanc et kaclıer. farine maearonie ete. (Ecole Superieurl 

d'lngenieursl X 411 
Present:ı.tion projet install tion ·ıectrique iı in ville Babaeski (Murı. 

Babaeski) ,\' 412 
Constr bitıment directorial a Erzeroum (Oir. Gen. Monopol ) .\: 410 
Constr. de chauss • e s route lzmir·M~nemen Bergama (Vilayet Jzmir) 

.\' 42 t 
Transport de marchandises : 500 t. (lntend. Ankara} .Y 412 
Transport de bidons vides et articles monopolises (Dır Monopole 

Ankara) No 412 
Acier: 10350 k. (Oir. Palais de Monnaiıı) No 412 
lnslallatıon de ırarage centrnle nu kiosk des Affaires Etransrere~ 

(Min. Trav. Puolics) No 412 
lnstallation electrique annexe au pare de Fatih (Mun 1 t ) No 4 t.3 
Constr beton et asphnlte s route Tepebachi-Tozkoparan (Mun. lst.) 

No ·413 
Viande de boeuf (Com Ach. Mil. Polalli) No 414 
Paille- farine (Division Manissa) No 414 
Vıande de boeuf (Com. Ach. Mil. lzmir) No 114 
Constr. d'unc reFectoire a l'lnstitut Agricole d' Ankara {Min. Trav 

Publics) No 414 
Reparation et construction iı l'hôpital maritime de Kassimpacha (Mirı 

Def. Nat.) N-> 414 
Charpente pour construction des maisons pour immigres (Dir. Etab 

lmmigres Manissn) No 414 
Transport par voie de terre de diverses mıırchandises (Com. Ach 

Mil. lzmir) No 414 
Huile vacoum : 5 t.· motorine: 5 t. (Dir Gen. Mon. Knbatache 

No 414 
Etiquettes de bois : 105000 p.- ld. grandes : 20000 p. (Oir. pT1' 

Vilayet Istanboul) No 414 
Foin : 240 t. (Com. Ach . Mil. Tehorlou) 

• Canevas et autres {Dir. Mon. Eudemich) No 416 
Transport de 700 m3· balaste s route Fevzipacha-Diyarbekir (Ch d 

fer Etat) No 420 
Bancs pour etude· tabourets· banca (Dir. Ecole Tech. a YiJdı' 

No 416 
Lait et yoghourt (Com. Azh. Mil. lımir) No 416 
Pomme de terre : 150 t. (Dir. Kirklareli) No 416 
Construction maisons pour immigres a Ka'ı'sserı) (Vıl. KaYsseri) 

Pain, viandc et provision (Vil. Ankara) .\'• 424 
Reparation de ı'ııst.ıllation electrique du four milit. a Tophane 

(lntend. Tophane) No '424 
Sapin: 220 m3 (Dir. Etabl, lmmigres Elaziz) No 424 

• Les asterisques indiquent une vente par voie de &urenchere. 

N. B.- Leı Nos indiqucs en regard dcı articles sont ceux dı.J 
journal dans lequel l'aviı a pnru. 

Bilumum üteahhit ve Tüccarlarm 

ikkat ~ zarı a 
Türkiye Cürnhuriyeti hududları dahilinde bUtllll 

Münalrn a ve Müzayede il Anlarını, günü gününe, top" 
lu ve t if e ilm ş suret e anc k "MUNAKASA 
G \ZET Si .. nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzüınltı 
Rehberiniz dir. l\ cnfaatmız ic bı hemen abone kıı)" ) 
dcdilıniz ve do tlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 
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