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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI t50 
6 " 850 

12 .. 1500 
Ecnebı memleketler için 

12 aylı~ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma
yan tediyat makbül değildir. 

PAZARTESİ 

•• 

GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün 

a) Münakasaıar 

_İnşaat, Tamirat, Nafia işleri~ Malzeme, Harita 

Osm:ıniye telsiz ist sy.lnu llOX100X80 am aç. elcs . 
eb'adında bölmeli bır saf su depo<ıile kutru 
116 ve irtifaı 167 sın olan üstüvani şekilde 
bir soğutma suyu deposu yapılması 

Göçmen evleri inşaatı: 117 adet 
Yozgat viliy tinde göçmen •vleri inşaatı (temd.) 
Manisa spor sahasında tribün inşaatı (şart. 

1,46 L.) 
Büyükpostahane binı\11 bahçesinde iki adet ben· 

zin tankı, tulumba ve teferrüatı yaptırılması 
Büyü!<postalıane binasının küçük paket daire

sinde yaptırılacak tadilat işleri 
Borlu-Demirci yolu~un nasında 22 adet belo· 

narme menfez inşantı ve 3061 m. uzunluğun
da şose inşaatı (temd.) 

Gureba hast. ku'ak, boğaz, burun kliniği bi· 
tırme ve hariciye operasyon tamiri (şart. 

5 L.) 
Mamak ınuke fnbrikasında yaptırılııcnk atelye 

binası. 2 adet depo binaları ve muhtelif İsli· 
nad dıvarlan inşaatı 

Şarki Karaağaç halkevi inşantı 
Metris çiftliğinde bulunan lopçu atış okulu bi· 

nıılarının tamiri \temd.) 
Maltepe ask. binaeının bina ve pencerelerinin 

tamiri (temd.) 
Muhtelif kazalarda göçmen evleri in~aatı (t .. m· 

dit) 
Karşıyn\tada yaptırılacak futbol sahası 

kapalı E. 

paz. 
kapalı z. 

aç. eks . 

,, 

p .z. 

kapalı z . 

" 

aç. eks. 

kapalı z. 

600 -

29731 93 

29222 80 

800 

1427 05 

11$682 87 

83877 54 

44763 55 

8104 81 
1561 70 

991 95 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malıemesi) 

Bergama kazuına ba~lı Kınık nahiyesi beledi· 

ye elektrik tesiaatı 

Kereste-Tahta v .s. 

Kontrıplnk: 600 adet (temd.) 

aç. clı:s. 

aç. eks. 992 97 

~ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

K~ndura: 25000 çift (şar .. 563 kr.) 
Çyızıne: 10000 çift (şart. 450 kr.) 

kapalı z. çifti~ 50 
9-

eıneni: 10000 çift 

~kek ve kadın elbisesi: 29 lı:a t 
lbise ve tulum (temd.) 

~akli Yat- Boşaltma - Yükletme v. s. 

TCDD 8 inci lşl~. Alaancalc ve H. pınar de
j01arına gelecek 32000 t. kömürünün vag-on• 
ar~an yere tahlıye, istif ve lokomotiflere 
Verıınıesi 

~ukat, Benzin, Makine yağları v, ı. 

Kardif k" -
Mad ~murü: 3000 t. (şart. 333 kr.) (temd.) 
B ~n komürü: 12 t. 
en2ın· 360 

V '- · teneke 
•~urn 

Yatı: 100 le . • valvalin: 100 k. • grea 
Yatı: 15 k 

Üd . 
Un: 125-140 t . 
.. 75 t. 

Mütefer "k 
-~ 

Jelatin k 
Kab ataaı: 1 adet 

artına efk 
Ate~ tut} 1 et basma makinesi: 1 adet 
l<aın ası: 2000 adet 
l Yonet· 1 d 
ngiliı · a · (temd.) 
l' Y•Pıaı rn t" 1 . . l •ş "Mak 0 or er ıçın yedek parça arı 
1'1.ttk ı •utlun: 588 m3 
E'.ıck: : ,~ooo k. 
Ç ro ıt bak 1 llıcnto: 

150
1
": 230 t. (şart. 7,40 L.) (temd.) 
t. (temd.) 

" 
,, 

" " 
2-

aç. eks. beh. 26 -
paz. - -

kapalı :z. tonu O 05 

paz. 
pu. 
,, 

aç. eks. 

paz. 
aç. eks. 
paz. 
aç. eks. 
kapalı z. 
paz. 
aç. eks. 
kapalı z. 
paz. 

66600 -
324 -

le. o 02,50 
1125 -

2500 -
190 -

2500 -
5873 -
441 -

2100 -
149500 -

45 - lst. PTT Vılay-t Müd 23 8-37 

1479 90 Tekirdağ l,k. Müd . 18·8-37 
Yozgat llbaylığı 11-8 37 

2191 71 Manisa CHP llyönkurul 23-8·37 

60 - lst. PTT Vil. Müd. 23-8-37 

708 - " 
?3-8-37 

yüJ:de 15 Manisa Valiliği 29-8-37 

5443 83 lst. Üniversitesi Art. Eks. l<om. 26-8-37 

3357 55 Kızılay Gen. Mrk. Başk 13 8 37 

l!iiparta liyönkurul 19-8-37 
" 117 - lst. Komut. SAK 12·8·37 

75 - ,, 12-8-37 

lzmir lık. Müd. 23-8-37 

Türk&por Kur. lzmir Bölg. Başk . 

1800 - Kınık Belediyesi 20-9-37 

74 48 D. O. yolları 16·8-37 

6875 - Milli Müdafaa VeHlcti SAK 25 8-37 

5750 - ,, 25-8-37 

1500 - ,, 2t>·8-37 
Tapu ve Kadastro U. Müd. 23-8-37 
Edirne Şarbaylığr 13-8-37 

672 - O. D. yolları lzmir 23-8·37 

4995 - M. M. Vckileti Deniz Mrk. SAK 208-37 
24 50 Edirne Vilayeti 20-8-37 

68 - ,, 20-8-37 

4 15 
" 

20-8-37 

262 50 Jandr. Gen . Komut. Ank. SAK 28·8-37 
85 - Burnava Tümeni SAK 23·8·37 

- - inhisarlar U. Mild. 25-8-37 

188 - 23-9-37 ,, 
14 25 D. D. yolları 18-8-37 

187 50 Kocaeli Vilayeti 14-8-37 

441 - Gümr. Mu haf. Gen. Komut. 25-8-37 

33 - Edirne Vilayeti 20 8-37 

157 50 Ası..:. Fabr. SAK 12-8-37 

8725 -
o. o." yollaıı 9 uncu l~lt. 

28·9-37 

- - Dir. 16-8-37 
Sirkeci 

Saat 

15 -

14 
16 
l 1 

14 30 

14 

15 -

15 

16 -
15 -

15 30 

13 -

16 

10 -

11 -
15 -
11 -
15 -
15 

16 -

H -
15 -
15 -
ıs -

10 -

10 -

15 -
15 -
11 
11 -
ıs 

15 -
14 -
15 -
15 30 

a) 

9 Ağustos 1937 

İDAREHAN E 
Yoğurtcu han, 1 ci knt 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLAR! 
İdarehanemi:zde görüşülur 

Telgr.: ist. MÜNAKASA 
Tel~fon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- arita 

Kırklareli, Encümeni Daimisinden: 

Keşif bedeli 7716 lira 28 kuruştan ibaret Kırklareli, 
Vize-Saray yolunun 10+ 189 52+ 170 nci kilometreleri a· 
rasmda 19 parçada 3775 metre tulündeki şose esas ta· 
miri 17.8.937 salı günü saat 16 da ihale edilmek üzere 
eksiltmeye konmuştur. İlk teminatı 579 liradır. İsteklile· 
rin keşif ve şartnameyi görmek ve eksiltmeye girmik ü:z:e· 
re teminat makbuz veya mektubunu ve 937 yılına mah· 
sus nafıa vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasile bir· 
tikte Kırklareli D imi eucümene müracaatları ilan olunur. 

İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 

Büyükpostahane binası bahçesinde iki aded be'lzin 
tankı lulumb,a ve teferrüatının yaptırılması açlk eksilt iye 
konulmuştur. Eksiltme 23 8-937 pazartesi günü saat 14, da 
Büyükpostahane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Vilii· 
yet Müdürlüğünde müteşekkil Alım Sabm Komisyonunda 
yapılacaktır. , 

Keşif bedeli 800 lira, muvakkat teminat 60 liradır. 
İsteklilerin mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri umumi, 
hususi ve fenni şartnamelerile proje, keşif ve sair evrakı 
görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma 
günlerinde Müdürlük İdari kalemine, eksiltme gün ve s a· 
tinden bir hafta evvel gösterecekleri vesaik üzerine lstan· 
bul Nafıa Müdürlüğünden en az 500 liralık bu işe benzer 
iş yaptıklarına dair alacakları fenni ehliyet vesikasile bir
likte eksiltme saatinde Komisyona müracantleri. 

Yozgad İlbaylığmdan , 

Hoğazhyan merkezinde 102 tipten 24 tek ve 106 tip· 
ten 36 çift ve Boğazlıyanın Kadılı köyünde t:p 103 ten 
14 tek ve tip 105 ten yedi çift ve Akdağ kazasının Bebek 
ve Karayakub köylerinden ayni tiplerden 11 er tek ve seki
zer çift ve Vilayet merkezine bağlı Saray köyünde ayni 
tiplerden 18 tek ve 15 çift evlere yapılan ılanata rağmen 
talih zuhur etmemesine binaen eksiltme kanununun kırkıncı 

, maddesine tevfikan on gün müddetle pazarlığa çıkarılmıştır. 
1- Bu evlerden tip 103 ün kerestesi iskanca inşaat 

mahallinde müteahhidine teslim edilmek ve diğer bilcümle 
malzeme ve işçilik müteahhide aid olmak üzere keşif 
bedeli 286 lira 25 kuruştur. Tip 105 in de aynen kereste i 
iskanca verilmek üzere 507 lira 30 kuruştur. 

ı 2- Bu evler müteahhide gösterilecek mahallerde yap· 
brılacak ve anahtar teslimi suretile ihale olunacaktır. 

3 - Talihler o!1 gün zarfıııda Yozgad İskan Miidürlüğü 
ile diğer Vilayet iskan Müdürlüklerine müracaatle planla· 
rını, malzeme müfredat cetvellerini tetkik ve izahati kafiye 
alabilirler. 

4 - İstiyenler bu köylerden bir veya bir kaçını almak . 
ve ayırtmak hakkını da haizdirler. 

5- Ta 'iblerin keşif bedellerinin tutarı üzerinden yüzde 
1,5 teminatı muvakkatı ibraz etmeleri ve ihale günü olan 
11-8-937 günü saat 16 da Yozgad İskan Müdürlüğünde 
müteş~kkil Komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 

Manisa C. H. P. İlyönkurul Başkanlığından : 

1- Manisa spor sahasında tribün inşaatı 29,222 lira 
80 kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usulile ek· 
siltmiye konulmuştur. 

2- Bu ise aid şartname ve keşifname ve sair svrak 
1 lira 46 kuruş bedel mukabilinde C. H. P. Manisa İlyön· 
kurul Başkanlığından alınabilir. 

3- Eksiltme ağustosun 23 üncü pazartesi günü saat 
17 de Manisa Halk evinde Parti İlyönkurul huzurunda 
yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat miktarı 2, 191 lira 7 t kuruş'"ur. 
5- Eksiltmiye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alı .rnış 

ehliyet vesikalarını ve bu yıla aid Ticaret Odnsı ve ka
sını beraberlerinde bulundurmaları şarttır. 
6.-Bu eksiltme 2490 sayılı kanuna tevfikan yapılacaktır. 

Talihlerin kapalı zarflnrı bu kanun dairesinde h zırhyarak 
ihale günü saat on altıya kadar Parti Başkanlığına tevdi 
etmeleri ve kapalı zarflarını posta ile göndereceklerin 
mezkur kanunun 34 üncü maddesine riayet eylemeleri ilan 
olunur. 



Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Un: 1327 t. (şart . 9,50 L} 

Ekmek (Cezaevi için) (1 sene) 
Sığır eti: 47 t. 
Yog-urt: ıco t . 
Sığıı eti: 110.2 t. {şart. 1S2 kr. ) 
Un: 128 t 

n 200 t. 
,, 200 t. 
,, 300 t. 
" 300 t . 

Sade yağ: 30 t . 
Kuru ot: 800 t. (şart. 140 kr ) (temd.) 
Toz ~eker: 40 t. (temd .) 

• 

kapalı z. 185780 - 10539 -

kapalı z. 13630 lu22 -
paz . 17000 1175 
kapalı z. 30305 2273 -

,, 16000 - 1200 

" 
28000 - 2100 -

n 30000 - 2250 
,, 51000 3800 -

" 
StoOO - 3800 -

" 
19800 - 148S -

kapalı z. 28000 2100 
paz. 11200 - 340 -

MÜNAKASA GAZETESi 
!!!!225 ı: 

Kırk lareli Tümeni Sı\K 20 8·37 
(tashih} 

,, C. Müddeium. 16·8-37 
lst. Komut. SAK 23 8 37 
Tophane Lvz. SAK 10-8·37 
hmi r Mıt. Mvk. SAK 24-8-37 

,, 24-8-37 
Karaköse Ask. S AK 25·8 37 

n 25 ·8-37 

" 
2S-8-37 

n 2S-8·37 
Sarıkamış Ask. SAK 2S-8-37 
Kırklarel i Tüme ni SAK 24-~-37 

Ank . Lvz . SAK 23-8-37 

16 -

10 -
16 -
14 30 
16 -
17 -
10 -
11 
ı s 

17 
11 
11 

Sığır eti: 15-25 t . • zeytin yağı: 1-1.5 t. 
Zeytin tanesi: 1-2,5 t . · sabun: 2-3 t. 
SadeyDğı: 4-6 t. 

kapalı z. k. O 27 veO, 70 S06 2S Jandr. Gen. Komut. SAK Ank. 2S-8-37 10 
aç. eks. k. o 36-0,45 247 50 ti 25-8-37 ıs -

Beyaz peynir: 1·1.2 t . - pirirı c , kuru fuulya: 
merci mek . çay. nohut v.s. 

Ot, saman, arpa v.s. 

b) Müzayedeler 

Fotin: 1818 çift • çizme: 203 çift • yemeni: 
29 çift • hayvan derisi: 2 adet 

Pa nuk ve ipekli mensucat (temd.) 
Sade yağ: ve dığra yağ 

" 
kapalı z . 

aç . cks. 

Tekirdağ İskan Müdürlüğünden: 

k. o 90 

Eksiltmiye konulan iş: Çorlu Merkez kasabasında 70, 
Tekirdağ vilayet merkezinde 47 cema'n 117 adet göçmen 
evi inşaah olup muhammen bedeli 29731 lin 93 kuruştur. 

Bu işe aid şartname, plan ve keşif evrakı Vilayet is· 
kan dairesinden alınacaktır. 

Yapılacak iş Çorlu v~ Tekirdağ için ayrı ayrı dahi i
hale edilecektır. 

Eksiltme J 8 aiustos 937 çarşamba günü saat l4 te 
Vilayet İskan dairesinden kapah zarf usulilc yapılacak· 

Şerait haiz isteklilerin 1479 lira 90 kuruşluk muvak· 
kat teminata aid mühürlü teklif zarfını dördüncü madde
de yazılı saatten bir saat evveline kadar Vilrl;-et İskan 
komisyonu başkanlığına tevdi eylemeleri. 

İstanbul P . T. T· Vilayet Müdürlüğünden: 
Osmaniye telsiz istasyonu için 1 lOX IOOX80 sm· eb'a· 

dındeı bölmeli bir saf su deposile kutru t 16 ve irtifaı 167 
sm. olan üstüvane şeklinde ve derunünde bir parmaklık 
bakır borudan yapılmış tel 14 helezon bulunan bir soğut
ma suyu deposu yapılması açık eksiltmiye konulmuştur. 

Eksiltme 23-8·937 pazartesi günü saat 15 te Büyükpos
tahane binası birinci katta İstanbul P. T. T. vilayet mü· 
dürlüğünde müteşekkil alım satım komisyonunda yapıla· 

caktır. Muhammen bedeli 600 lira muvakkat teminatı 45 
liradır. İsteklilerin şartnamesini gprmek ve m. tem.larını 
yatırmak üzere ç~lışma günlerinde mezkur Müdürlük i-
dari kalemine müracaatleri. 

Manisa Valiliğinden: 

Borlu-Demirci yolunun 17+108 27 + 448 inci kilometre· 
leri arasında hepsi 18682 lira 87 kuruş keşifli 22 adet 
betonarme menfez inşaatı ile ayni yolun 26+ 850 -29+ 
911 inci kilometreleri arasında 306 l metre uzunluğunda 
şose inşaat eksiltmesine giren olmadığındau mezkur in· 
şaat 29 ağustos 937 tarihine kadar bir ay içinde pazar· 
lıkla istekliıine verilecektir. 

Bu işi pazarlık sure tile almak istiyenler bir ay müd · 
det ve mesai :zamanları içinde Manisa vilayet daımi en· 
cümenine geleceklerdir. 

Bu işe aid keşif vesair evrak Manisa Nafıa miidürlü
ğünden parasiz olarak almabilir. 

İş kimin üzerine ihale olunursa müteahhidden ihale be· 
definin yüzde on beş nisbetinde kat'i teminat alınacaktır. 

Kızılay C. üenel Merkezi Başkanlığından: 

Eksiltmeye konalan iş: Mamak mas1rn fabrikasında yap· 
tırılacak atelye binası, iki adet depo binaları ve muhte
lif istinad divarları inşaatı tahmini keşif bedeli 44763 li· 
ra 55 kuruştur. 

İstenilen şartname ve evrakı Kızılay genel merkezi 
muhasebesinde görebilirler. 

Eksiitme 13·8 937 cuma günü saat 15 de Kızılay ge· 
nel merkezinde yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3357 lira 55 ku· 

ruşluk muvakkat teminatı vermesi bundan başka aşağıda
ki vesikaları haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi 
lazımdır. 

A.-En az bir parçada 50,000 liralık bina inşaatı yapa
bileceğine dair nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik 
vesikası. 

B.- Bu seneye aid ticaret odası vesikaları. 
C·- Şimdiye kadar yaptırdıkları işler için mal sahih· 

terinden aldıkları iyi hizmet vesikaları. 

İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden 
BUyükpostahane binasının küçük paket dairesinde yap-

441 " 
26·8·37 10 -

49'.l 45 26·8·37 15 -
" 

- - ,, 27-8-37 10 15 

Ank. Lvz . SA i< 11-8-37 14 -

lst. Gümr. Başmüd . 16-8·37 i tib. her g. 
,, 10-8-37 14 

tmlacak tadil.at işleri açık eksiltmiye konulmuştur. Eksilt
me 23 8- 937 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 te 
Büyükpostahane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Vila· 
yet Müdürlüğünde müle§ekkil Alım Satım Komigyonunda 
yapılacaktır. K2şif bedeli 1427 lira 05 kuruş, muvakkat 
teminat l 08 liradır. 

İsteklilerin mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri umumi, 
hususi ve fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna 
müteferri diğer evrakı görmek ve muvakkat teminatlarını 
ya ' ırmak üzere çalışma günlt:rinde mezkiir Müdürlük İdari 
kalemine ve eksiltme gün ve saatinden bir hafta evvel 
İstanbu l Nafıa Müdürlüğüne, gösterecekleri vesaik üzerine 
en az bin litalık bu işe benzer iş yaptıklarına dair almış 
olmaları lazım gelen fenni ehliyet vesikasile birlikte ekı;ilt· 
me saatinde Komisyona müracaatleri. 

* • * 
Beşiktaşta Yıldızda bulunan teknik okulu tedrisat binasında 

yapılacak lıcdemiyat, çatı inşası . betonarme döşeme-ler, su ve e · 
lektrik tesisatı eksiltmC)'e konmuştur. Bak: Nafıa Teknik O
kulu Müd. ilanına . 

• • • 
Haydarp aşa Emrazı Sariye hast. yapılacak demir camekanla 

örtülme ameli yatı. Bak: İst. Sıhhi Mües. Art. Eks. Kom. ilan· 
larına. 

• .. . 
Bakırköy Emrazı Akliye hast. 6 paviyonun tamiri eksiltmeye 

konulmuştur. Bak: İıt . Sıhhi Mües: Art. Ekı. Konı. ilanlarına . 
1 == 

Elektrik, Havagazı, Kaloriier Tesisat ve Malzeme 
Kınık Belediye Riyasetinden : 

1 Yapılacak ış : Bergama kaza11na bağlı kınık Nahiyesi 
Belediye elekrik tesisatı . 

2 Kınık İzmirden 135 ve Soma istasyonundan 25 kilomet· 
re meıafede ve İzmir·Soma şoşesi üzerindedir . 

3 - Münakasa müddeti : 4·8·937 tarihinden itibaren 45 gün· 
dür. 

4 Münakasanın şekli : Kapalı zarf uıulile ve bu işlere mü· 
tedair k a nun : e talimatnameler hüküm ve kaidelerine tevfi • 
kandır. 

5 Teıisatın şekli : Nafıa Vekaletinden kuyud ihtiruiyeıi 

nazarı dikkate alınmak suretile Vekaletçe musaddak proje, plin 
ve şartnarnelere göred ir. 

6 - Planların t~~dariki : Ek9iltme şartnamesi, şutnamei fenni 
ve mukavele •uretlerile buna a id bütün evrak bedeli mukabilinde 
Kınık Belediye Riyasetinden alınabilir. 

7 - Münakasanın son günü v e yeri : Kapalı zarflar, 20-9·937 
pazarl r:si günü saat J6 da Kınık Belediye Dairesinde müteşekkil 
B,.lediyc Encümeni huzıırunda açılacaktır. Z1rflar en n ihayet o 
gün saat 15 e kadar mutlak surette verilmiş bulunmalıdır. 

8 - Teminatı muvakkate : 1800 liradır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
~----------~~~;.... __________ ......; ___ ____ 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 
Bir çiftine tahmin edilen fiatı 450 kuruş olan 25 bin 

çift kundura ile bir çiftine tahmin edilen fiatı 900 kuruş 
olan JO bin çift cizme ve bir çiftine tahmin edilen fiatı 
200 kuruş olan 10 bin çift yemeni ayrı ayrı kapalı zarf
la alınacaktır. Kunduranın şartnamesi 563 ve cizmenin 
şartnamesini 450 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
isteyenlerin her gün komisyona gelmeleri. Kunduraların 

ilk teminatı 6875, cizmenin 5750 ve yemeninin 1500 li
rrdır. Kunduranın ihalesi 25.8.937 çarşamba gunu saat 
1 l de, çizmenin ihalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 15 
de ve yemeninin ihalesi 26.8.937 perşembe günü saat 11 
dedir. 

Tapu ve:Kadastro Umum Müdürlüğünden: 
Umum müdürlük hademe ve odacıları için kumaş ve 

malzemesi müteahide aid ve yerli mallar pazarından a· 
lınmak üzere 29 katı erkek ve kadm elbisesi açık eksilt
me ile diktirilecektir. 
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İstanbul Belediyesinden : 
10 ağustos 937 salı gününden itibaren Karaköy 

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

Sayın halkın ve bütün vesaiti n~kliye sahiblerile 
şoförlerin, arabacı ve sürücülerin aşağıdaki maddele· 
re riayet etmeleri ilan olunur. 

l - 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 6 - 7 

Eksiltme 23.8.937 pazartesi günü saat üçtedir. 
Beherinin muhammen bedeli 26 liradır. 

Şartnamesi umum müdürlük levazım müdürlüğünde 
görülebilir. • 

isteklilerin tamamının muhammen bedeli üzerinden 
yüzde 7,5 pey akçesile mezkur günde umum müdürlük 
levazım müdürlüğünde toplanacak komisyona müracaat
ları ilan olunur. 

• • • 
İıt. Tıb Talebe Yurdu için 1210 m. paltoluk kumaş alınacak· 

tır. Bak: İst. :.iıhhi Mües. Art. Ekı . Kom. i lanlarına. 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden 
Muhammen bedeli 992 lira 97 k~ruş olan 6 JO adet 

kontruplak 16.8.937 pazartesi günü saat t O da Haydarpa· 
şada gar binası dahilinde~<İ satınalma komisyonu tarafın · 

dan ~çık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 7 4 lira 48 kuruş muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte komis
yona müracaatları lazımdır. Bu işe aid şartnameler ko· 
misyondan parasız olarak daiıtılmaktadır. 

Mahrukat Benzin-Makine yağ'lart v. s 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 

28 temmuz 937 çarşamba günü yapılan eksiltmesine 
talibi çıkmayan 3 bin lon kardif kömürünün pazarlıkla 
eksiltmesi 20.8.937 cuma günü saat 14 te M. M. V. bina· 
sında mütteşekkil komisyonumuzca yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 66600 ve llk teminatı 4995 liradır . 
Şartnamesinini lstanbulda Kasımpaşa deniz levazım sa· 

tınalma komisyonunda ve Ankarada komisyonumuzda 333 
kuruş mukabilinde verilmektedir. 

~üteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Umum İdaresinden: 

Muhammen bedeli 190 lira olan 2000 adet ateş tuğlası 
taahhüdün ifa edilmemesi hasebile müteahhidi nam ve 
hesabına 18 8·937 çarşamba günü saat 1 t de Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki satınalma komisyonu tarafından 
pazarlık suretile satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1 125 kuruşluk muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltmo 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu i~e ait şartnameler komisyondan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan : 

1 - İngiliz yapısı motörler için yedek parçaların 
25-8-937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarfla eks 'ltmesi 
yapılacaktır. 

2- Tasınlanan tutarı 5873 liradır. 

3- Şartname, listesi Komisyondadır. 
4- İsteklilerin ilk teminat olarak 441 liralık vezne 

makbuzu veya banka mektublarmı kanuni vesikalarile bir· 
likte teklif mektublarını o gün saat t 4 e kadar Galata eski 
İthalat Gümrüğünde bulunan Komutanlık Satınalma Komis .. 
ycnuna vermeleri. 

Kocaeli Vilayetinden: 

Vilayet yolları için alınacağı ilan edilmiş olan 2500 ti· 
ra muhammen kıymetli bir aded kamyon için istekli çık .. 
madığıudan ağustosun t 4 üncü çumartcsi günü saat oıı 
birde ihalesi yapılmak üzere açık ~ksiltme müddeti oO 

gün uzatılmıştır. isteklilerin yüz seksen yedi buçuk lirahlc 
muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzile o ta" 
rilıte vilayet makamına şartnamesini ıörmek isteyenle' 
rin de Vilayet Nafıa müdürlüğüne müracaatleri. 
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Askeri Fabrikalar U. M. Satınalma Komisyonundan: 

230 ton e!ektrolit bakır 
Tahmin edilen bedeli 149,500 lira oları yukarıda mik

tarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
müdürlüğü satınalma komisyonunca 28·9·937 salı günü 
saat 15 te kapalı zarfla ihale edileçeklır. Şartname 1 
lira 48 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Muvakkat 

teminat 8725 liradır. 

"' • • 
6000 Kilo Tutkal 

Tahmin edilen bedeli ~ 100 lira olan yukarıda mikdarı 
ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür· 
lüğü satın alma komisyonunca 12·8-9.li perşembe günü 
saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat 
teminat olan 157 lira 50 kuruş. 

Devlet Demiryolları 9 ncu İşletme Direktörlüğiinden: 
İstanbulda Tan, Kuruo ve Ankarada Ulus gazeteleri· 

nin 19, 21, 23, 25 tarihli nushalarında ilan edilmiş olan 
150 ton çimento eksiltmesine talip zuhur etmediğinden 
2490 numaralı kanunun 43 üncü maddesine tevfikan ek· 
siltme 16.8 937 tarihine müsadif pazartesi gününe talik e· 
dilmiştir. Taliplerin aynı gün saat 15,30 da Sirkecide 9cu 
işletme komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

* • * . 
1 adet jelatin kazanı alınacaktır. Bak: Iohis. U. Müd. ilanla· 

rına. 

• • • 
1 adet kabartma etiket basma makinesi alınacaktır. Bak: İnh· 

U. Müd. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 

Çanakkale Müstahkem Mevki Birlikleri için kapalı 
zarfla yulaf ıatın alınacaktır. Yulafın beher kiloso 5 ku
ruştan muhammen fiat biçilmiştir. İhalesi 13 ağustos 937 
cuma günü saat 16 da Çanakkale müstahkem mevki Sa
hnalma Komisyonunda yapılacaktır. 
Alınacak yulaflar kilo Muhammen fiat Teminat 

kuruş 

Gelibolu ırarnizonu için 276000 5 
Ezine ve Geyikli " 891000 5 
Çanakkale, Kilidibahir, 
Eren köy 649000 5 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 

Lira 
1035 
3342 

2435 

istanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu talebeıi ihtiyacı için mevcut 
şartname ve mühürlü numuneıi gibi 121 O metre paltoluk kumaş 
kapalı zarf suretile eksiltmeye konmuştur. 

1- Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü
dürlüğü binasındaki komisyonda 18-8-937 çarşamba günü saat 
15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: bir metresi 420 kuruştur. 
3- Muvakkat garanti: 381 lira 15 kuruştur. 
4- latekliler numune ve şartnameyi Çenberlitaş civarında 

Fuat paşa türbesi karşısında Leyli Tıp Talebe Yurdu Merkezinde 
görebilirler ve paraıız olarak alabilirler. 

5 İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesikası ve 
2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve bu işe yeter muvakkat 
~aranti makbuz veya Banka mektublarile birlikte belli günde 
ıhale saatinden bir aaat evvel komisyona zarf arını vermeleri. 

• • • 
4722 747 

Eksiltmeye konulan it= 1, 10, 14, 15, 17, 18 No. lu paviyonlaran 
tarniri. 

Ketif bedeli: 7634 lira 71 kuruş. 
Muvakkat garanti: 572 lira 63 kuruş. 
Bakırköy emrazı akliye ve asabiye hastahaneıinde yapılacak 

olan yukarıda yazılı işler açık eksiltmeye konulmuştur. 
1- Eksiltmeye konulan iş 18·8-937 saat 15.30 da Cağaloğlunda 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komis
Yonda yapılacaktır. 
r 2 :- Mukavelename, eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve 
•nnı Şartnameleri, proje ve keşif hüliisasiyle buna müteferri diğer 

evrak 39 kuruş bedel mukabilinde komisyondan alınabilir. 
b 3 - lıtekliler cari seneye aid ticaret odası ve•ikalariyle bu işe 
0~nı.er 5000 liralık iş yaptıtma dair Nafıa Müdürlüğünden almış 
B dukları müteahhitlik veıikasile muvakkat garanti makbuz veya 

l ·~"· mektubu ile birlikte belli srün ve Hatte Komisyona gelme-
erı. (485 J) 776 

• 
Ek ·ı "' • 

dek· 11 trneye konulan iş : mutbak ve huta bakıcı odaları üzerin· 
Kı taraıın demir cemekanla örtülmesi. 
M eşif bedeli : 1998 lira 80 kuruş. 
li Uvakkat garanti 149 lira 91 kurut. 

rıd •ydarpaşa Emrazı sariye hastahanesinde yapılacak olan yuka· 
• Yazıl · 1- E 1

• ış açık ekıiltmeye konulmuştur. 
içtimai ksıltme 18-8-937 günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve 
lacaktı Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapı· 

r. 

fa~t-;a M~ka.vele, Eksiltme baymdırlık işleri ıenel hususi ve fenni 
korniı~e ~rı, proje, keşif hülinıiyle buna müteferri diğer evrak 

3 f°n a görülebilir. 

hen~, ~~~il~r cari. seneye aid ticaret odası vesikasiyle bu işe 
oldukla hrahk 1f yaphğına dair Nafıa Müdürlütünden almıt 
Banka rı ~ütuhhitlik vesikaıiyle muvakkat ıaranti makbuz vf!ya 
rtltltri. me tublariyle birlikte belli gün ve saatle komisyona gel· 

(4850) 775 

MÜNAKASA GAZETESi 

11 İnhisarlar U. Müdürlüğünden:l 1 Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünd~ 
t -Şartname ve resmi m ıcibince bir adet jelatin ka· 

zam pazarlıkla satır. alınacaktır . 

2-Pazarlık, 25· Vlll-937 tarihine rasth yan çarş:ımba 
günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaal Şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin pazarlık ıçm tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. 5041 804 l - 3 

• * • 
1 -Şartnamesi mucibine! 1 adet k bartma etiket bas· 

ma makinesi açık eksiltme sureti!e satın alınacaktır. 
2-Muhammen bedel 2500 lira, muvakkat teminat 188 

liradır. 

3-Pazarlık, 23.9.937 tarihine rastlıyan perşembe gii
nü saat 14 de Kabataş ta Levazım ve Mubayaat Şu beşin
deki alım komisyonunda yapıla.:aktır. 

4-Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir . 

5 - Fiatsız teklif ve kataloğların ihale gününden en 
az bir hafta evvel İnhisarlar Tütün Fabrikalar şubesine 
vermeleri lazımdır . 

6 - İsteklilerin tayin edilen gün ve saatte yüzde 7 ,5 
güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gel-
meleri ilan olunur. (5042) 805 1 - 4 

• * • 
1 - Nümune ve şartnamesi mucibince ( 10000) kilo sı· 

cim pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık, 18-8-937 tarihine rastlıyan çarşamba 

günü saat 14 de Kaba taşta Levazım ve Mubayaat şübe • 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 · · Şartnameler parasız olarak hergüıı sözü geçen 
şübeden alınabilir. 

4 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı 2"eçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4855) 780 2- 3 

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

Fabrikası esas giriş ve muayene kapıları inşaatı pazar
lıkla yaptırılacaktır. 

2-Keşif bedeli 2384,20 lira teminat 178,82 liradır. 
3-Pazarlık, 16-8-937 tarihine rasthyan pazartesi günü 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler ve sair m~nakasa evrakı 2 kuruş 
mukabilinde her gün inhisarlar inşaat Şubesinden alına
bilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvonme paraJarile birlikte adı g-eçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. "4729,, 7 49 3 - 4 

• * • 
1- Numunesi gibi 3500 adet tuz küfesi pazarlıkla 

satınalmacaktır. 
2- Pazarlık, 16·8- 937 tarihine rastlıyan pazartesi 

günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şübe· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

J Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şübeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlı'dçin tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 ırüvenme paralarile birlikte adı geçen Ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (4728) 748 2- 3 

Nafıa Teknik Okulu Müdürlüğünden 
- Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş : İstanbul Beşik· 

taş yıldızda bulunan Teknik Okulu. Tedrisat binasında şartname
ıine göre yapılacak Hedmiyat, Çatı lnşaası, Betonarme döşemeler, 
su ve elektrik tesisat ve teferrüatıdır. 

2 Ketif bedeli 47485 lira 43 kuruıtur. Eksiltmeden iki saat 
evveline kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile yüksek Mühen· 
dis Mektebi muhuebesine yatırılacak olan ilk teminat 7122 lira 
82 kuru,tur. 

3 - Ekıiltme şartnamesi ve teferrüatı, Yükıek Mühendiı Melde
bi Muhasebesine yatırılacak olan 237 kuruş bedel mukabilinde 
alınacak makbuzun ibrazı şartile, mektobimizce verilir. 

4- Eksiltme 25 8-937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 
15de gümüşsuyunda Yüksek Müh.endis Mektebi Muhuebeciliğinde 
toplanacak olan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5- İst klilerin teklif mektuplarını eksiltme aatından bir 
saat evveline kadar Yükıek Mühendis Mektebi Muhasebeıinde 
toplanan komisyon başkanlığına makbuz mukabili vermeleri 
lazımdır. Postada vaki olan ıecikmeler kabul edilmez. 

6- Ekıiltmeye girebilmek için Nafıa Vekaletinden alınmış ve 
en az 30,000 lira tutarında Betonarme bina invaatı yaptığına dair 
müteahhidin veslkaıı ve cari sene ticaret odası belgeleri bulunmak 
lazımdır. 

imtiyaz aahibi ve yazı iıleri 
Direktörü: lımail Girit 

(4907) 782 1-4 

Basıldıiı yer: ARTUN Baaımevı 
Galata Billur ıolrak No. 10 

Beher tonunun muhammen bedeli (52,50) lira olan takriben 
450 ton lokomotif, otomotris ve ocak ateş tuğlaları 20·9·1937 
pazartesi günü s n at 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarad, İdaı e 
binasında cahn alınacaktır. 

Bu işe girmek isleyenlerin ( 1771,88) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7·5· 1936 g ün 
ve 3297 veya 1-7-1937 T. ve 3645 No . lu nüshalannda i ntişar 
etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekl iflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır . 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dıı ireıi nden , 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliginden dağıtılm aktadır. 

(4806) 765 3 -4 

* • • 
Metre mikabı ve muhammen bedeli 45 lira olan aşağıda cins 

ve miktarı yazılı çam l<ercste 20.8.93i cumn günü ıı aa t 15,3!l dan 
1 itibaren sıra ile nyrı ayrı ihnle eu ·\\mPk Üzere Ankanda idare 

binasında ıahn alınacaktır. 

Bu işe giı mek isteyenlerin her liste ni n lıizasında yazalı mu· 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettİl,İ ••esi ka •arı q_es mi gaze· 
tenin 7.5.936 T. 3297 sayı veya 1.7 937 T . 3()4~ sr.yıh nüshasında 
intişar etmiş olan talim'l?tname dairesinde Nafıa Vek;;!etinden 
alınmış müteahhitlik vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankara, Haydaıpaşa, Eskişehir, lımir ve Adana 
veznelerinde 152 kuru9a satılmaktadır. 

Lhıle No. Cinsi Mikdarı Muvakkat teminat 
1 Çam Dilme 675,220 M3 2278,87 Lira 
2 ,, vagon tahtası 1757,799 M3 5205,05 ,, 

(4920) 783 3 - 4 
• • • 

İsmi , muhammen bedeli ve muvakkat teminatı aşağıda yazılı 
muhtellf cins amyantlar, linoleumlar 26.8.937 perşembe günü .saat 
15 ten itibaren ve ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı mu vakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği v ikaları,Resmi Gazetenin 7.5.936 g. ve 
3927 veyn 1.7.937 T. 3645 No. lu nüshalarında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde nlınmış vesika ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 e kadar k omisyon R~isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler pıırasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydnrpaşada Teselliım ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

İsmi Muhnm:nen bedelı Muvakkat teminat 
Muşamba ve Linoleum 19382,50 lira 1453,69 lira 
Amyant ve klingirit 9204,75 ,, 690,36 " 

(4922) 784 3 4 

- MUHTİRA -
-·--

Salı 10-8-1937 

Harb okulu yemek taşıma asansörü yaptırılması (MMV) No 14 l 
• Çakı. çatal, kaşık, baston v.s (İst. C. Müd.) No 411 
Dibek Urfa pirinci 2 t. • Urfa yağı 500 k (İlt. C. Müd) ,. 412 
Baytari malzeme 2 kolem (MMV) No 4l2 
Kağıt · beyaz mürekkep (ist. Beled.) No 413 
Zeytin y.ıği 40 t. (Deniz Lvz. SAK) No 414 
Mualce ve aliitı hbbiyesi (Edirne Vil.) No 414 
İktisat Vekiiteti tarafından neşrinin lüzumu görülecek kitabların· 

da ticaret anlaşmalarının 1-6-37 - 31-6 38 arasında baskı iş· 
leri (Türkofis İst. Şubesi Dir.) No 414 

Toz şeker 20 ton (Harita Gen. Dir.) No 415 
Koyun eti 12 t . (Çorlu Kor SAK) No 415 
Ça~akkale · Bnlya yolunun arasında çekilecek kumun ihraç, na

kil ve istifi işi tÇnnak. Nafıa Müd.) No 415 
Kalorifer tesisatı olan binaların kaloriferle, kalorifer tesisata ol-

mıyan binaların kok kömürü sobasile 165 gün müddetle ısıt
tılmaaı (Ank. Yüks. Zir. Enst.) No 415 
Gri şayak 300 m. (lst. Beled.) No 415 

Mahruti çadır IOO adet (Harita Gen. Dir.) No 415 
Balast ihzarı 17000 m3 (DD. yolları) No 416 
Gazyağı: 25 t. - sabun: 1 l t. {Kırklareli Tüm.) No 416 
Sabun 50 t. (Den. Lvz. SAK) No 416 
Kuru bamya, toz şeker, kuru ~rik , çay, s irke, kuzu eti, (Çanak . 

Jandr. SAK) No 416 • 

Pınarhisar·Burgaz yolunun arasında şose tamiratı (Kırklarel i Vil .) 
No 417 

Gazyağı 2600 k. (Çanak. Jndr. SAK) No 417 
Memleket .hast. yapılacak yağlı boya tamirai ı (Edirne Vil.) No 418 
Bakırköy iki telli mekt. tamiri - Silivrin:n Feteköy mekt . tamiri 

(İst. Beled.) No 418 
Kereste (Ank. Bel.) No 421 
Bıı\aat ihıar ve teslimi 6050 mS (OD yolları) No 421 
• Yanık yağ 8·10 t. (Ank. Beled.) No 421 
Elektrikle çalışır linotip makinesi 1 adet (H arb Okulu Komut.) 

No 422 
Mangal kömürü 7 t. (iıt. Vakf. r: ir.) No 423 

Göçı:nen evler i inşaatı : 57 adet (Bilecik İsk. Müd.) No 426 
Kereste nakli (Vize İlçebayhğı) No 426 
* Domuz, keçi, koyun ve öküz (MMV) No 426 
* ÜzGm (İıt. Z\raat Mekt.) No 426 
Dudullu, Sarıyer 36, İst. 18 inci ve 17 inci, Beylerbeyi 27 okul· 

ları tamiri {İıt. Beled.) No 427 
Yulaf, saman v.s. (Kırklareli Vil.) No 427 
Sabun: l 1 t. (Kırklareli Tümeni) No 427 
Yulaf: 208 t. (İzmir Mst. Mvk. SAK) No 427 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gaxetemizin uymnı göıterir 

Construction maisons pour immigres : 51 p (Dır. Etablissement 
lmmigres Biledjik) .\: 426 

Transport de charpcnte (Vize Vize) .\ :. 426 
• Raisicıs (Ecole Arricole lst.) ~\! 426 
Rcparation de diveues ecole primaires (Mun. lstanbul) . · 427 
Foin, paılle ete . (Vil. Kirklareli) .\' 427 
Savon : 11 t . " ~\! 427 
Foin : 208 t. (Com. Ach. Mil. lzmir) 427 
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Journal Quotidien des Adjudicationb 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudicalion 

A) Adjudicalions au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Charges 

Jours 

Construclion-Reparation- Trav. Public!.-Materiel de Constru~tion-Cartographie 

Constr. d'un dcpôt frigorifique a I:ı station deT.S.F Publique 600 - 45 - Oirection P.T.T. Vil. Ist:tnbul 23-8-37 

d'Osmnniye 
Constr. des uıaisons pour immigres : 117 
Conslruction dcs maisonı pour immigres aux villa

ges de Yozgad (aj.}. 
Conslruction de tri bunes iı la place de aport de 

ManİS!la (cah. eh. L. 1,46). 
lnst:ıllation de deux tanks pour benzine et une 

pompe avec ses aceessoires 

Grande poste 
au jard n dt! la 

Reparation a la poste de paquet 
Constr. de 22 arehes et 3061 metres 

s route Borlou· Ocnıirdji (nj ). 
de chauuee 

Oiverses rcparation a l'hôpital Goureba (cah. eh L 5) 
Construclion d'un ntelier deux depôts murs de 

soutenement et autres iı la fabrique de masque 
iı Mamak 

Constr. de in m'lison du peuple iı Karaııglıatc~ 
Rcparation aux oiitiments de l'ecole de tir sc trou· 

vant iı la ferme Metri!l {aj.).j 
Reparation au batiment du Lycee mi litaire Maltepe 

(aj.). 

Aiustcment du terrnin de la pince Footbal İı Kar· 
chiy11kn 

Constr. maison!l pour immigres dans divers villa
ges lzmir (ai.). 

Ha billement - Chaussures Tissu~ - Cuirs 

Chaussures : 25000 paires (cah. eh. P. 563). 
Botıincs : 10000 paires (cah. eh. P. 450). 
Chaussures : 10000 paires 
Costumt'S pour c'lt\ve : 29 p. 
Costume!il pour p mpier (aj ). 

Combustible Carbur, ut ....-Huiles 

Bois : 75 t. 

Bois : 125140 t. 
f-4>uille : 12 t . 
Benziac : 360 hidonı 
Huile vacoume : 100 k - ld. graisse: 15 k - Val· 

valine : 100 k. 
Cardiff : 3000 t. (cah. eh. P. 333) (aj.). 

Pli cach. 
Grc a gre 

Pli cach. 

Publique 

" Gre iı gre 

Pli cach 

n 

Pııblique 

Pli each. 

29731 93 

29222 80 

800 

14'.l.7 05 
18682 87 

83877 54 
44763 55 

810-t 81 
1561 70 

991 95 

Pli cAch. le pa. 4,50 

" " 9 
" ,, 2 

Publique lap. 26 
Grc a gre 

Pulılıque 1125 
,, 

Gre a gre 324 50 

" 

" 
66600 

Electricite-Gaz-Ch.ııuffage Cectral (lnstallation et Materiel) 

lnstallation electrique iı l:ı ville Kimik Publique 

Bois de Construction, Plnnches Poteaux ete. 

Contre plaque : 600 p. 

Divers 

Cuivre clectrolytiqııe 230 t. {cah. eh. L. 7,48) 
(11j . ). 

Colle : 6000 k. 
Pterre "Maksoutlou,, : 588 m3 
Chaudrons pour jelatine : 1 p. 
Macbine pour impreısion d'ctiquettı; : 1 p. 
Briqu ı refractıaires : 2000 p. 
Camionnette : l p. (aj.). 
Pieces de reebangcs pour motf'urs 
Ciment : 150 t. (aj.). 

Transport- Chargement Dechargement 

Chargement et dechargement de 32000 tonnes de 
clıarbon 

Provisions 

Farine: 1327 t. (cah. eh. L. 9,50) 
Pain (pr. le penitencier) (1 nn) 

Viande de boeııf: 47 t. 
Yoghourt: 100 t. 
Viande de bocuf: 110,2 t. (cah. eh. pr. 152) 
Fnrine: 128 t . 

., 200 •. 
" 200 t. 
,, 300 t. 

" 300 t.' 
B eurre f rnis: 30 t. 

B) Adjudications a la surenchere 

Tissus de coton et soie (ııj.) 

Beurre et huile 
Chaussures et peaux 

Publique 

Pli cach. 

Publique 
Gre a gre 

,, 
,, 

Gre a g-rc 

" Pli cach. 

Pli caci1. 

,, 

Plı cach. 
Gre a gre 
Pli caeh. 

" ,, 
• 
" 
" 
" 

992 97 

149500 -

2100 -
441 -

2500 -
190 -

25ro -
5873 

la t. 0,05 

185780 -

13630 -
17000 -
3305 -

16000 -
28000 -
30000 -
51000 -
51000 -
19800 -

1479 90 

2191 71 

60 -

5143 83 
8357 55 

117 

75 

6875 -
5750 -
1500 -

85 -
262 50 

24 50 
68 
4 ıs 

4995 -

180') -

74 48 

8725 -

157 50 
33 -

188 -
14 25 

187 50 
441 -

672 -

10539 -

1022 -
1275 -
2273 -
1200 -
2100 -
'=250 -
3800 -
3800 -
1485 -

Oir. Etablisıement lmmigres Tckirdagh 18-8 37 
" Yozgat 11 ·8-37 

President Mıı.ison c!u Peuplc Manissa 

Dir. P.T.T. Vilayet lstanlıul 

" 
Vilayet Manissa 

Com. Aclı. Universitc Istanbul 
Presidenl Gen. Croissant Roufe 

President Mıı.ison <lu Peuple Isparta 
Com. Aeh. Comm. lıt. Findık i 

" 
Presid. Ligue Sportive Turque Iımir 

Dır. Etablissem nt lmmigrcı lzmir 

Com. Ach Min. Def. National Ankara 

" 
" Dir. Gen. Cadastre Ankara 

Munieipalite Edirne 

23-8-37 

23·8-37 

23-8-37 
24-8-37 

26-8-37 
13 8-37 

19-8·37 
12-8-37 

12·8-37 

23·8-37 

25-8-37 
25-8-37 
26 8-37 
23-8-3i 
13-8-37 

Coın. Aehat Division Burnava ?3-8-37 
Com. Aoh. Comm. G. Gendarın. Ankara 28-8-37 
Vılayet F.dirne 20-8-37 

,, 
" 

20 8-37 
20-8-37 

Com. Ach. lntendnnee Marine K.paeha 20·8-37 

Municipalıte Kinik 

l Com. Expl. Ch. Fer F.tat H.paeha 

Com Aeh . O. G. Fab. Militaires Ank. 

" 
Vilayet F.dirne 
Com. Ach. Eeonom. Monop. Ktache. 

" 
I Exploit. Ch. de Fer Etat H.pacha 
Vilayet Kodjaeli 

Com. Ach. Comm.G Surv Douaniere lıt 
9Exploit. Ch. de Fer Etat Sirkedji 

8eme Exploit. Ch . de Fer Etat lzmir 

Com. Ach. Division Kirklarcli 
Procureur Gen. Repub. " 
Com . A. Command. Ist. Findikli 
Com. Aeh. latend . Iıt. Tophane. 
Com. Aeh. Militaire lzmir 

" Com. Adı. Militairc Karakeueııe 

" 
" 
" Com. Ach. Militaire Sarikamiche 

Oir. Ventes Douanes lıt. Chaque jour 
a partir du 

11crn 
ICo-m. Ach. Dar. lntend. Ankara 

20.9.37 

16-8 37 

28-9·37 

12-8-37 
20-8 37 
25-8-37 
23 9.37 
18-8-37 
14 8·37 
25-8-37 
16 8-37 

23 8-37 

?.0-8-37 
16-8-37 
23-8-37 
10-8-37 
24-8-37 
24-8-37 
25-8-37 
25-8-37 
25 8-37 
25-8-37 
25·8-37 

16-8-37 
13·8-37 
11-8-37 

15 

14 
16 -

17 -

14 30 

14 

15 
15 

16 
15 

15 30 

13 -

11 -
ı5-=-
11 -
15 -
15 

ıo -
10 
15 
15 
15 

14 

16 

10 -

15 -

14 
15 
15 
14 
11 
11 
15 

15 30 

16 

(rectif) 

16 -
16 -
14 30 
16 
17 -
10 -
11 
15 -
16 
15 

14 -
14 -
14 -

Avis 
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ADMINISTRA·ı 101'4 

Y oghourtchou H:m 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boitc Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 

lstanbul MÜNAKASA 

Officiels 
,----------·-------------------~ Du Ministere des Tr vaux 

Publics 
Lı fourniture du rn:ıtericl ~uivaııt d"un prix e tiınatif 

de 19200 Ltq:::ı. e::;t mi:::ı en adjudicatioıı ~ous pli caehetc: 
l\lirc:-ı tacheornetrique:s l..ıO piecc ... : nıban::ı en acier 

a manche de 50 metre : 10 pieces, de 30 metres: 40 
piec '!-., rle 20 metre~: 100 pie ·e:-ı, cı~ 20 metres: 60 pic
ıke , de 1 O mHre~: 80 picce::;: 15 jeux d'acc('s oire de 
repnr.ılion pl)ur ruban en acier; pnrnsolcs croutillnge 60 
piec~,.,: pri..;ıne:s :~ piecc ; plnnimetre ( o 2): 15 picre : 
planimctres (No 70) 5 piece .. : regle tı ralcul 51 piece-: 
simplographc lQ jeux; pi toleb: 39 j"ux; pon.:;: 50 pie
ce::ı; t ıble de Yordan 50 picces et trace de eourhe 50 
pİt;C'C:-ı, 

L'adjn lication aura lieu le lundi, 13 Septenıbre 
1937 a 15 heure au Bureau de la Commi ıon d'En
chere:-, de Mntericl du Mini terı· de Trarnux Puhlic 
ft Ankara. 

Le cahie.r de::; elıarges et Ies autres pit~cc ... y affı;ren
te eront deline gratuitcınent par la Dirf'<:tion du 
l\1atericl ~ \nknra. 

Le cautionııernent JH'O\ i oire e t de 1440 Ltq . 
Ceux qui veulent y participer doivent e\lıiher Ieur 

certificat d'entrepreneur, ııouveau, ou anciennemenl de· 
1 i vres par le \1ini tere ou lc::ı Departement<: Compe· 
tent , ~onforınement au ıcglcment publie dans Je No 
36ı5 du 1-7-1937 clıı '·He'>mi Gazete,, 

Le::. intere!o. .. e doivcnt remettre ı~urs offre a la Pre· 
sidrncr de la Comıni ion jıısqu"<I Lundı 13 ~t>pteınbrc 
1937 .ı 11 lıeurc<:. (2259) 4591 (710) 4-4 

~-----------------------------
MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Mardi 1 O Aout 1937 

Clous pour fer a eheval : 5303646 p. (Min. Def. Nnt.) .\: 379 
Acier iı reısort et chnrgeur : 4000 k. (Fabr. Milit. Ank.) 11: 384 
lmpression des revues (Vilayet lst.) X 405 
Constr. de la mnison du peuple a Artvin (President de la maiso' 

du peuple du Tehorouh) .\' 407 
Vıande de boeuf : 70 t. (Com. Aeh. Milit. Tekirdagh).\' 409 
Benzine : 1500-20 O bidons (Offiee Sanit. du Port lstanbul) y 40" 
Voitures : 24 p. (Dir. Gen. Monop.) .\: 41 l • · 
lııstııllntion d'ascenseur pour transport de nourriture a l'eeole ~ 

guerre (Min. Def. Nat.) .\'! 411 
• Cuillers, couteaux, eannes ete. (Procureur Gen. Rep. Iitanboıl 

.\: 411 

Riz : 2 t.- huile : 500 .k. (Proe. Gen. Rep. lstanbul) .~· 412 
Artieleı de veterinnires : 2 lots (Min. DC'f. Nat. Ankara) .!\~ 412 
Papier- suere (Mun. Istanbul) X 413 
Huile d'olive : 40 t. (lnt. Mar. Kassimpacha) .\~ 414 
Mcdie:ıment et instruments de chirurgie (Vil. Edirne) .\: 414 
lmpression des aeeords commereiales (Dir. Turkofis lst.) .,: 414 

S~ere en poudre : 20 t. (Dir. Gen. Cartographique Ankara) :\: ~1, 
Vumde de boeuf (Com. Ach. Mil. Tchorlou) Extraetion et Transı>' 
de sable s route .\! 415 

TchanakkalC-Balya (Dir. Trav. Pub. Tchanakkale) .'\: 415 
Chauflage pendant 165 jours des poeles et calorifcre de l'instil 

Arricole (Oir. lnst. Agr. Auk) .\: 415 
Etoffe grise: 300 01. (Mun. lst.) .\' ıı15 
Tentes coniqueı: 100 p. {Dir. Gen. Cart Fabr.) .\' 416 
Extraction et preparation de balaste 17000 ın3 (Clı. de fer Etııt) 

·'~ 416 
Petrole: 25 t. (Div. Kirklnreli) .\' 416 
Savon : 50 t. (lntend. Marit. Kasimpaeha) X 416 
Viande, the, vinaigre ete. {Com. Aeh. Gend. Tehanakkale) \~ 4! 
Con•tr. du chau111ce s routc Pinarhissar (Vıl. Kirklareli) ~~ 417 
Petrole : 2600 k. (Gend. Tchnnakkale) .\' 317 
Reparation a l'hôpital Rcgional (Vıl. Edirne) .\: 418 
Reparation iı l'ecole de Fetekeuy (Silivri) 

,, " " iki Telli (Bnkirkeuy) (Mun. 1st.) .\! 421 
Extraction de balastc (Ch. fer Etat) .;\; 421 
• Huile brOle : 8-10 t. (Mun. Ankara) .\: 421 
Maehine linotipe fonctionnant iı l'electrieite (Command. Ecol' 

Gucrre) X 422 

Charbon du bois : 7 t. (Oir. Vakoufı lstanbul) X 423 

• Les asterisqueı indiquent une venle pnr voie de surencher0• 

N. B.- Leı Nos indiqucs en rcgard deı nrticles aont c•uıı JI 
journal danı lequel l'avia n paru. 

• 


