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Şekli Muh•. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 
~- -......_________c_ı_·n_ı_i __ ~~~~--~~~-
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Cl) Münakasaıar 

paı.. İstanbul Belediyesi 13-12-37 14 

111Şa.at, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

~~ın: ~iııarındaki ıaman mektebi hinasıaın tamiri 
~ & tıbrevi haııtanesine yaptırılacak heli inşası 

l::dan bsabasmda su yolu yapısı (temd) 
aç. e"s. 
paz. 
kapalı z. 

271 10 
1251 27 93 85 

Buldan Belediyesi 
Çorlu Kor SAK 

28-12-37 14 
24-11-37 itib 1 ay 

2053 - 27·12-37 16 cburguda mevcut ~araiın noksanlı.rile su te .. isalı 
b• 1l•rt. 137 kr .) 

t• 

~lar, Klinik Ye İspençiyari alat, H~e _ Le_v_. __ 

aç. eks. 

.. 
pa7.. 

L,b Ç· Orııtuvu armatörü: 11 kalem 
~'Çelı: a~ı tüpü 
•ııta muşaoıbaıu düşkünler evi için): 100 taııe 

2000 
1848 
200 -

150 -
13K 60 

Ank: . Mrk. Hıfz . Miic:a. SAK 25-12-37 

" lstanbul Belediye i 

25-12-37 
13 12-37 

11 30 
11 -
14 -

~trik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

tıck lrik santral binuı yaptırılırıaııı aç. eks. 5375 47 

~ucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

tlbis 1 d' •·t· · ı . ~ · e ve pa to ııı; ırı me11 
•lto: 16 ad . (teınd) 

aç. eka. 
paı. 

1362 

~ya, ye büro eşyaaı, Muşamba-Hala v.s. 
~il· 

• .. : 20000 ad. (,art. 349 kr.) kapalı z. lteh. 3 49 

tr~ k . ~t, Sebze v. s. 
lJıı· ~--~--

kapatı z. 
aç. eks. 
paz. 

kapalı z. 

6Q46 
1000 

403 -

102 15 

4740 -

520 95 
75 

446 

Bolvadin Şarbaylıg-ı 20-12~37 14 -

ı\nk. Mrk. Hıfz. Mües. SAK 29-l:l-37 15 
Tapu Kadastro U. Müd. 16-12-37 13 

M. M. V. SAK 28-12-37 

Aak . Fabr. U. Müd. Ankara 27-1-38 
lstıtnbul Belediyesi 28-12-37 
Buldan ,. 24· J 1 -37 

Polatlı Askeri SAK 27-12-37 

11 -

ıs -
14 -

itib. (ay 

14 1\ı: 54 t. (temd) 
~ ~"lık pirinç: 20 t. " 

4400 - 330 Çatalca Tümeni SAK 28· 12-37 15 
&~tbalık ,, 21.2 t. " 

4028 - :J02 10 
" 

28·12-37 15 
y tday: 2000 t. 

" 
- - Tckırdag- Ask. SAK 27-12-37 11 

aç. ~ks. 15065 1130 lstanbul Komut. SAK 1' 111-r: 262 t •t . 
cyata: 1128 k. pn: . 1128 65 85 17-12-37 ıs 30 

" 

~ Müzayedeler 
A.2 it 
~ Fiat otomobili pu. 

~)MÜNAKASALAR 

~ - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Buldan lielediyesinden : 

~1 2 l.1 l.<J:~7 tarihinde ihale-.i mukerrcr Buldan u yolu ya· 
l<t ~na Vt' horu :-.alm alınına:'ına i..;;tekli l,,'tkmaclığmdarı :Zıt. l l.9:l7 

tılıi l ··b l' . . 1 l ·ı d'I ~ . il< en ılı an·n ıır ay ı çınc e eve ı'e ı fm e ı en :;-artlar 
l\ı r · · v 
1 
"~ınde boni ve teferruatının pazarlıkla .-aıııı alınacak ve 

~~ 11 da pazarlıkla yaptınlaı·aktır. 1:-tekli ı~rin ıııiinll'aatları ilaıı 
llttnr. 

t;orlu Kor Satınalma Komi yonundan : 

~al Liile~rnrga:zda ıue\ cut garajuı nok~anlarile :-u te:-.iı:ıalı ka· 
<ıl 1 zartJa müııaka-.aya k:onulnıu~tur. llk pey parası 205:~ lira 
l\ l!p Şartrıanıe:,İUİ görmek İsliyenler Curhı<la Kor Satıııalnıa 
a() 111 byoııuııda 137 kuru~ ınukabilind~ alabilirler. Müııaka· 
~1 '2.7. L2,937 Paıarte:;i günü 11a.ıt lu da \:orluJcı. Kor karıtr· 

4 50 Anlı.ara Defterdarlığ-ı :!0-12·37 15 -

gahırıda yapılacaktır. İsteklilerin belli gün \'e ~aattr.n bir saat 
eve! zarflarını komi:,yoııa vermi:.- olmaları lazımdır. l.;;tekliler 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki helgelerle birlikte belli 
gün ve ~aattı· <,.:orlu<la Kor .... aıınalrna komisvoımna ıttiira· 
caatları. • 

• • 
Rıımelilıi arında Saman ınektelıi Linasmın tamiri. Bak : 

2 iııei ::-ahit.·deki f!'lt. Heledive::,İ ilanlarına . . 
* • • 

Zühre\ i lla -.ıaııebİ ııt lıel4 rnpı ırılacak t ır. Bal: : 1 :.;t. Hele
di ye:5İ ila11larıııa. 

3 _ 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari ala~:__ 

Merkez Hıfzıssıhha Müesıeseıi Sa ınalma Komisyonundan: 

Müessese yeni Laboratuvarana satın alınacak muham
men kıymeti 2 bin lira olan 11 kalem laboratuvar arma
törü 25. 12.937 c uınartesi günü sa al 1 1 ,30 da açık eksilt
meye konrr. .Jştur. 

(Devam' 2 inei ıayfa de ) 

w ij6 iUI -
• 
iş verme şar r 

İkliaad V ek iletinin tebliıii : 
3008 nuınaralı iş kanununa 

tabi iş yerlerinin dahili talimat· 
nameleri hakkında Resmi Gaze
tenin 15 Eylul 1937 tarihli ve 
3709 sayılı nüsh .. ınd• ve Ana· 
dolu Ajanaı vasıta.ile ayni ta-
rihli günlük gazetelerde neşre· 
dilmiş olan resmi tebliğe göre 
yapılacak dahili talimatnameler· 
in iş verenlerce tanzimini kolay
laştırmak için, bunlara dercolun· 
ması mecburi tutulan esaslar 
a~atıda yazılı ıoaddelere lıaar•· 
dilmi,tir: 

1- i, yerinin ticaret sicilinde 
kayıdh olan unvana, adrHi ve 
yaptıtı iş . 

2 İş verenin ismi ve adresi. 
3- İşin herg-ünkü başlama ve 

bitme saatleri. 
4 - Mecburi dinlenmeler. 
5- }o,ula uatlerlc çalışma . 

H- ltçi ücretleri. 
7- Hafta tatili, ulusal bay· 

ram vç genel tatiller. 
8 - Satlık koruma ve iş em

niyeti bakmıından işçilerin ri 
ayete mecbur oldukları huıuıı· 
lar. 

9 - İş inzibatı hakkında işçi
lerin riayete mecbur oldukları 
buıuslar. 

10 - Cezalar. 
' 11- iş yerinde, İfçilerin ti· 
kiiyet ve miiracaatlerinin nere· 
ye ve kime yapılacatı. 

Yukarıda yazılı bendlerden 
bazılarına müteallik izahlar: 

3 numaralı bend hakkında 
A- İı yerinde 16 yaıına dol· 

durmıyaa itç:iler bulunup da 
bunların çalııma aaatlerile di
ğer büyük yaştaki i'çilerin ça
lışma saatleri arasında fark 
varu, bu çocuklara mahsuı 
olan çalatma saatleri ayrıca ıös
terilecektir. 

B - İı yerinde itin batladıta 
ve bittiği saatler mubtelii mev
aimlere fÖre detişmekte ise, 
bu detişmeler ~yrıca yazıla· 
caktır. 

C İşçi poatalarile çahıılı· 
yorsa, ber bir postanın vardiya 
nöbet-saatleri ye poataların ge· 
ce ve gündüz çalıtma aaatleri· 
nin haftadan haftaya mı, iki 
haftada bir mi veya aydan aya 
mı detittirildigi ı<Sıterilecektir. 

İhtar. Umumi memleket saati 
olmıyan yerlerde-it kanunu· 41 
inci maddesi mucibince iş yeri 
aaalinin hangi r .. mi aaate göTe 
ayar edildi(ri yazılacaktır. 

4 numaralı bend hakkında 
Çahımanıa ortalama bir za· 

manında, kanunun 42 inci mad· 
deai mueibince verilecek "mec· 
buri dinlenmeler,, in başlama -. e 
bitme uatleri yazılır. 

İşçi poıtalarile çalıııldıtı tak
dirde, her bir poatanın dinle•
me saatleri taarib edilir. 

Umumiyet itibarile dinlenme
ler bütün i' yeri için ayni ıaat
lerde olmayıp da it yerinin muh
telif k111mlarında baıka başka 
ıaaHerde veriliyoraa, her kı•ma 
aid dinlenme aaatleri ayrıca 

röıterilir. Şayed itin mahiyeti 
ioabı olarak, bütün iş yerindeki 
nya muhtelif k111mlarandaki 
İfçilerin hepaioe birden ayni 
aaatt• dinlenme vermete imkiD 
bal•nmayıp da bunlara nöbet
leşe dinlenmeler viriliyorsa, bu 
dinlenme nöbetlerinin saatlcrile 
kaçar k.işilik gruplar halinde 
aaralandırı da tasrih edilir. 

5 numaralı bend hakkanda 
lı ye.inde n yabud b1111un 

yalnız baza kısımlarında kanu
nun 37 inci maddesi mucibi•ce 

1 "fazla saatlerle çahıma. ihti
mali olup olmadı§'ı yazılır. 

6 numaralı bend hakkında 
Hangi işler için günlük ve 

haftalık veya aylık ve hansri 
işler için saat he.abile veya 
parça başına, yahud yapılan iş 
miktarına ıröre ücret verildiği 

ayrı ayrı gösterilecektir. 
İhtar: Ücretin mukannen ola

rak haftanın hanği gününde ve-
rilditi de tauitı edilir. 
7 numaralı bend hakkıuda 
A- İş yerinde haftada ~S 

veya 24 saatlik tatilden hangi
sine tabi olduğu. 

B- İşin mahiyeti dolayısile 
mul...annen olarak Pazar günle
rile "Cumhuriyet bayramı,. nın 

29 ilkteırin gQnü dahi çalışmak 
ınecburiyeti olup olmadı~ı ve 
i.>U çalışmanın bütün it yerine 
mi yoku yalnız bazı kısımla· 

rana mı şamil bulundutu. 
C Ulusal bayram ve genci 

tatiller kanunun ikinci madde· 
sinde iş yerleri içın kapanma 
mecburiyeti konmaksızın 5ayıl
mış olan tatil günlerin .Je dahi 
çalışılıp çahşılmadıtı ve şayed 
çalıtılmıyorsa işbu ihtiyari tatil 
rllnleri için işçilere icret veri
lip verilmediti glls:terilecektir. 

8 numaralı bend hakkında 
İşçilerin sağlık koruma ve 

iş emniyeti bakımından ne gi· 
bi usullere tabi olduklara ye 
ne ribi hareketlerde bulunma
larının yuak olduğu yazılacak
tır. 

ihtn: Sağlık koruma ve iş 
emniyeti bakımından bilhassa 
aran1lacak hususlar şunlardır: 

Yangından korunma, 
İş yerlerinin ve işçilerin tc· 

mizliği, 

i, elbisesi ve işçinin kulla
nacağı korunma etyasa· korun· 
ma ıözlüğü, hususi eldiven, a
yakkabı v.s. gibi -

Makine alit ve eJevatm ve 
iptidai maddelerin tehlikesizce 
kul•anılmaaı kaideleri, 

Noksanların ve hasarın bil· 
dirilmeıi usulü, 

Tehlikeli yerlere girme ve 
orada bulunan şutları, iş yeri 
doktorunun muayene ua~lcri 
ve herhangi bir zamanda ara· 
nınca bulunacağı yer, 

İlk imdad, tedavi tertibata, 
ecza dolabı ve bunların ue su· 
retle kullanılacakları, 

Revir, ballane ve saire. 

9 numaralı bend hakkında 
İt yerinin mahiyetine göre 

iazibat tedbirleri ve şartları 
şunlardır: 

iş ve dinlenme ıaatlerine 
riayet, 

İşçilerin giri' ve çıkışlarına 
kontrol, 

İşçilerin ansızın bir .ebeble 
iş yerinden kısa müddetle ay
rılmaları, 

İşçilerin, işinin başından kı· 
sa müddetle ayrılması ve iş ye 
rinin diger k111mlarına girmcıi, 

işçinin amirleri ve arkadaş
larile münasebetlerinde riayet 
edeceğ"t muamele tarzları. 
Yukarıda yazah huıuslardan 

baıka iş verenin ayraca koy· 
nıak iatediği İf şartları varsa 
bunlar-iş kanuoY·ile iı hayat.na 
müte:ıllik aair mevzuatın hü
kümlerine muhalif olmamak ve 
bu mevzuattaki hüküralerin 
tekrarı mahiyetiade bulunma
mak kaydile, dahili talimat.Da· 
melere ili ve edilebilir. 



• 

f stekliler:her zaman p: r~sız şartname ve listesini mü
esaese muhasebesinden alabilirler. 

İsteklilerin bu işle iştiğal etmesi ve ticaret odasında 
kayıtlı bulunması ve ayrıca 150 lira muvakkat teminatı 

hudut ve sahiller veznesine teslim ederek makbuzunun 
ibrazı lazımdır. 

• * * Müesseseye muhammera fiatı 1848 lira olan çiçek 
a~ı tüpü 25.12.937 cumartesi srüni:. saat t 1 de açık ek11ilt
meye konulmuştur. 

İstekliye şartnamesiui parasız müessese muhasibliğin · 
den verilir. 

İsteklinin bu iş ile işt.ğal ettiğini t~vsik etmesi ve 
ayrıca 138 lira 6<~ kuruş muvakkat teminat vermesi la· 
ı.ımdır. 

• * * 
Düşkünler evine lüzumu olan 100 tane basta muşam· 

bası alıoacakhr. Bak: 2 ci s ah ifedeki İst. Belediyesi ilanlarına 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
-------------~----··~.--......-------

Bolvadin Şarbayhğından: 

5375 lira 47 kuruş bedeli keşifli kazamız elektrik 
santral binası 2l> gün ınüddetle açık eksiltmeye konul

muştur. 

1 - İhale 20. 12.937 pazartesi gün il saat 14 de bele· 
diye encümeninde yapılacaktır. 

2- Talibler ihale şaatinden evvel yüzde 7,5 teminat 
muvakkate parası 403 lirayı ya nakden Vt!ya muteber bir 
banka mektubi)e verce eklerdir. 

3- Elektri': santral binası belediycruizde ınevcud fen· 
ni ve hususi şartname ve plam mucibince yapılacaktır. 

4- Müteahhid ihaleyi müteakib muvakkat teminat pa
rası yüzde 15 e iblağ ve noterden mukavele senedini 
yaptırmağa mecburdur. 

Bu iıususta fazla izahat almak i~tiyen talihlerin her 
gün belediye riyasetine ıuüracaatları iliin olunur. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Ankara Merkez Hıfzıssıha Müessesesi Salıoalma 
Komisyonundan: 

1- Müessese hademeleri için diktirilmesİut! lüzum 
görülen ve tutarı 1362 lira bulunan elbist: ve tutarı 29 
kanunuevvel 937 çarşamba günü saat 11 de açık eksilt
meye konulmuştur. 

2- İstekli şartnamesini müessese muhasebesinden 
parasız olarak alabilirler. 

3- isteklilerin terzilik ettiğine ve ticaret odasına ka· 
yıtlı olduğunu tevsik etmesi ve ayrıca 1 Ol lira 15 kuruş 
muvakkat teminat göstermesi lazımdır. 

Tapu Kadaitro Umum Müdürlüğünden: 

Umum müdürlükte müstahtem odacı ve müveziler için 
yaptırılacak 16 adet paltoların münakasası hakkında ev
velce Ulus gaıeteıile üç defa edilen ilan üzerine eksiltme 
günü olan 8.11.937 tarihindeki münakasasında haddi la
yıl<ı bulunmadığı cihetle 16. 1 !.937 per~embe gunu saat 
3 de mezkür paltolar pazarlık suretile ihale edileceğinden 
isteklilerin pey akçeısile birıikte eksiltme ve arttırma ko· 
misyonuDa müracaatları. 

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

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- Her bir tanesi tahmin edilen fiat 349 kuruş olan 
20 bin tane kilim kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2- İhalesi 28.12.937 salı günü saat 11 dedir. 
J - İlk teminatı 47 40 liradır. 
4 Evsaf ve ,artoamesi 349 kuruş mukabilinde MM V 

satınalma komisyonundan alınır. 
5 - EksiJtmiye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 acü maddelerinde gösterilen Yesaikle teminat ve tek· 
lif mektublarile bi~likte ihale saatinden en az bir saat 
evvel komisyona vermeleri. . _ , ___ _ 
Müteferrik 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

67 kalem eğe 

Tahmin edilen bedeli 6946 lira olan yukarda miktarı 

ve cinsi yaıılı malzeme Ankarada askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü utıoalnıa komh.yoııunca 27.1.938 perşembe 

~tanbul Belediyesinden: 
--... 

Rumeli Hisarındaki saman mektebi bi
oaaıoın tamiri 
Düşkünler evine lüzumu olan 100 tane 

Muhm. bedel 
271 10 

hasta muşambası 2ll0 00 
Yukarda keşif bedelleri yazılı işler ayri ayrı pa

zarhia konulmuştur . .Evrakile nümunesi Encümen ka
leminde görülebilir. İste~diler 13.12.937 pazarte~i gü
nü saat 14 de Daimi tncümende bulunmalıdırlar. 

1 

... _____ , ________________________ "" 

günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir . .Şartna· 
me parasız olara" komisyondan verilir. 
-Taliplerin muvakkat teminat olan 5ıO lira 95 kuruşu 
havi teklif mektuplarını mez"ür günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de l490 numaralı 
kanunun 2. 3 maddelerindeki vesaikle mezkur iİm vw 
saatte komisyona müracaatları. 

• * • 
HlOOO tane parke alınacaktır: Bak: İstn nbııl Bd~di-

yesi ilanlarına. 

Su tesisatı ıçıc Bor'J alınacaktır. Rak: İuşa:.ıl siilımun
da Buldana Belediyesi ilanına . 

teklilerin 85 liralık ilk teminat makbuz veya m~ktupları 

ile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda sa· 
tuıalma komisyonuna gelmeleri 

ıı: * * Tümen birlikleri hayvanatı ıçın 3:10500 kilo yu· 
laf vermeyi taahhüt eden üstenci nam ve hesabına 262 
bin kilo yulaf açık eksiltmeyle satınalınacaktır. M•hanr 
tutarı 15065 liradır. İlk teminatı l 130 liradır. Şartname· 

1 • 
si hergün öğleden evvel komisyonda görülebillr. lstekJile· 
rin ilk teminat makbuz veya rnektublarile beraber 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika· 
lariJe Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna iha· 
le günü vakti muayycninde gelmeleri . 

Tt>kirılaf?; \-.k<·ri S,ıtmalıııa Koınİ'-\Otıtırıdan: 

' l'ı ·ki rdu~ıııd.ı Tüını·ıı kıtaatı ihtirncı içiıı 1000 toıı ve 
Kırklaıelı kıı"aları iı;iıı LOOO tnıı kı ('em·a ıı :WOO toıı Bııg· 

davm Tı•kird.ı~ınJa te-.liııı t>dilnıek iizt>rf" kapalı zarfla ıııiin:ı· 
ka-.aya konulınu~tıır. 27. ,~.937 Pazarft'-.i gü rıii "aut 11 de 
Tı·kinhğıııııı ı.;aat lJ t<' Kırklareliııin ihalelPrİ yapılacaktır. 
Talip ıılaıılarııı ıııulıanınıı•ıı lıeılel olan 6 hııı;ıık kum~ iize· 
riııdı·ıı ilk lf'111İ11,ıtlarh k ber..ıber ilı:ılı· "aati111lerı bir .. a.ıt 

ı ·= 
;b) M 

--·-
z y E f1 

ı ----------

1 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
• 

3500 kilo ıskarta çul, Ahırkapı depo•unda 
1 aded dinamo teferrüatı Şemsipaşa deposunda 

3500 kil<' ııkarta çul, Ahırkapı deposunda 
170.~ kilo ıskarta çul, Ahırkapı deposunda 

..--:=rm·t• ..,., _a......._...,.ı_=n"O·· •'•arcıw ~,.......,...~....,......... e=t Mn·>M-.... rıtc:...uw J Yukarıda cins ve rniktorı yazılı eşya 24·Xll·937 tarihine raıtlı
yan Cuma günü saat IO da pazarlıkla satılacaktır . İsteic:lilerin m•l· 
ları hergün hizalarında yat.ılı malıallerde görebilecekleri ve pazar· 
lık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde on be~ teminat para· 
larile birlikte Kabata~ta Levazım ve Mubaynat Şubesi Müdürlii· 
ğüudoki Sacış Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Polatlı Askeri Satınalma Koınisyo ·ııından: 

l- Garnizon kıtaatının ihtiyacı olan 54 ton unun 
29.1 1.937 günü kapalı zarfla yapılan eksilt neıine talip 
çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiltmesi 27.12.9?.7 
Pazartesi günü saat 14 de Polatlı askeri satınalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeline nazaran ilk temiın 'ı 4 rn li· 
radır. Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin kamıni 
vesikalarım havi teklif mektuölannı belli gtin ve s:.ıattnıı 
bir saat evveline kadar komisyona vermderi. 

Çatalca Tümen Laltnalnı:ı Kami!;yonund rn: 

Tümen birlikleri içie çorbalık ve pilav ık pirinç mik
tarları aşağıya yazılmıştır .. İhale 28. 12.937 S:ılı günü saat 
l 5 cie Çatalcada tüm binasında kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda parasız görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat makbuzları ile teklif mektublarını 
belli saatten en aşağı bir saat evvel Çatalcada lürn sa
tınalma komisyonuna vermeleri. 

Cinsi Miktarı M. bedeli 

Pilavlık pirinç 
Çorbalık ., 

kilo lira 
20000 4400 

21200 4028 

İlk teminatı 
lira kr. 

.lJO 
302 . o 

İstanbul Komutnnlığı Satınalma Komisyonundan : 

33 Tümen birlikleri hayvanatı için 350.500 kilo yulaf vermeyi 
tHhüt eden üstenci nam ve hesabına 88500 kilo yulaf pazarlık 

la satın alınacaktır . İhalesi 14 Birinci kanun 9.H salı günil uat 
15 de yapılacaktır. Muhaımmcn tutarı 5088 lira 75 kuruttur. İlk 
teminatı 382 liradır. ihaleyi müteakip kat'i teminatı alınacaktır. 
Şartna•eıi her gün atleden evvel komiıyonda ırörülebilir. iıtek· 
lileriain ilk teminat makbuz: veya mektupları ile beraber 24~)0 aa· 
yılı kanunun 2 ve 3 ci maddelerinde yazılı veıikaları ile Fındık
lıda Komutanlık Sahnalrna Komiıyonuoa ıelmeleri. 

KGtabya 6 Sayılı Jaod:ırma Okul Komutanlığından : 

tahmin yüzde 7 ,5 
Tutarı Çotu Azı bedeli temi at 
Lira Kilo Kilo Kuruş Lira İh•le günü Sa 

10000 40000 30000 25 750 20 12-937 10,5 Sığır eti 
1- 6 uyıh Jandarma Okulu ihtiyacı olan yukarıda cins ve 

miktarı yazılı Satır eti kapalı zarf uHlile ekıiltmeye konulmuftur. 
2- Talipler kapalı zar( mektuplarını kanunda yazılı şartlar 

dahilinde muayyen saattan bir saat evvel komiayon başkanlığına 
makbuz mukabilin~e tHlim edecelrlerdir. 

3- Ekailtme 20-12·937 Paurteıi günü saat on buçukta Kütah· 
yada Jandarma Okul ıatıaalma koıniıyonunda yapılacaktır. 

4 Şa"lnameyi ırörınek iıtiyenler komiıyon işyarhğıoa müra· 
caatları ilin olunur. 

İstanbul Komutaıılığı Satına)ma Komisyonundan : 

İhale günü talibi çıkmayan Gürnüşsuvu hastaneı;inin 
1128 kilo 650 ıram T ereyağınııı ihalesi bir ay zarfında 

pazarlıkla 17.12.937 pazartesi günü saat 15,30 da yapıla· 

caktır. Muhammen tutarı l l 28 lira 65 kuruştur. Şartna· , 
weai her güu öğ'ledeu evvd koınisvoada ~örülebilir. is-

Ankara Defterdarlıhmdan: 

GO lira bedeli nıuh ırnm .. nli bir dd .. t kull.ını lınış Fiat 
otomobili 20.1 'l.937 pazartesi günü sa t l5 te pa·wrlıkl:ı 

satılacaklar. 

Ta:iblerin ·I lira 50 l{uru1 muva kat temi :ılhriyle def· 
terdar!ık satış komisyonun • müracaatları. 

..._ __ ~ .,.._ .......... .._.... A ..._. _.,, .. , .,_., ı WW'P d:ftC Z ~IW7??""2CP~ 

Guruba hn"t rne!<İnirı intiznr sal•muna gidecek yoı içi11 
lü7Umıı oJan tOOOO tane parke açık eksıHmcye konulmuş· 
tur. Şartna:nesi L'!vazım m'idürlüğlinde gö .. ülebllir. Bun
ların hepsine l 000 lira bedel tahmin edilmiştir. İsteklil~r 
2490 N.lı kanunda yazılı vesikad an h'lska fen işleri mii· 
dürlüğiinden alacakları fen ehliyet vesikasile 75 liralık 
ilk teminat makbuz vey.• mektubile beraber 28.12.937 
salı günii saai 14·te D.ıi ni Encümende bulunmalıdırlar. 

• 
* * 

(B) (8318) n75 

Keşif herteli 1251 lira 27 kuruş olan Zuhrevi hastane· 
sine yaptırılacak ht la açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
evrakile şaı tnanıesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir· 
İstekl ıler 2490 N.11 kaııundn yazılı vesikadan ba~'rn f ! P 

işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vcsikasile 93 
lira 85 kuruşluK ilk teminat makbuz veva meklubile be· 
raber 'l8. 12.937 s :ılı günü saat 14 te Daimi Encümende 
bulurımalıdırla :-. (B) (83 ı 9) 1276 

j mhisa~_la:: -
Liste No· 

~5 

26 
27 
30 
60·62 

63·71 
79 
80 

12() 

Miktarı Cinsi 

50 adet 
50 ,, 

100 kilo 
100 ,, 

A.ncrikan M.ıkkabı t • 12 Dl 111 

" ,, 10·20 ,., 

Elektrik tezgahı 

Bakır Çubuk 5 8 yuvarlak 
Bandelli kayış çivisi muhtelif 

eb'atta 

20850 adet Vida muhtelif eb'atta 
1500 Met. Çelik -. ırnıa tel 16 mm 

l 00 kilo ince galvanizli tel 
200 ,, Mehıl London veya Mangen 

veya Amerikan marin marka 
218 200Met.Motör Kayışı 7,5 mm 
318 4 Ad. Müdevver su bileği ta ·ı 50X 12 So· 

1- Yukarıda cins ve mıktnrı yazılı malzeme nümuneleri 

mucibince pazarlıkla satın alınacaktır . 
il Pazarlık 21 • Xll-937 tarihine rastlayan 

günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubnyaat 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır 

Salı 
Şube· 

lII Nümuneler lıergün sözü geçen Şubede göriile· 
bitil'. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gelmel{'ri ilan olunur. (8190) 1257 · 2 - 4 



12 •· · ·k~ ın37 '-. oırırıcı anun ;:ı \JONAl-..ASA GAZETESi Sayfa :., 
---.a...~---=:=ı~~~~~~~~~~~!"'"'::~~~:.==ı~~ı=;;---~~"'=""=""""'=""~~~~,,._~~~~~~~~~ 

~=================~==========;ı 
~OLLARı işLETME u. MUoURLUGUNorn 1 

1, 1~11h•mmen bedeli 1800 lira olan 200 adet yün 
~ ,937 Cuma günü nat 10 1 2 de Haydarpaşada ıar 
.'d~ki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın 

battanive 1 

binası da· 
alınacak· 

lQll işe ıirmek iateyenlerin 135 liralık muvakkat teminat ver
i ~ri ve kanunun tayin eltİQ'İ veuikle birlikte eluiltıne günü 
~ile kadar komiayona müracaatları laumdır. 
L 11 i'c ıit ,artnamf'lcr komi vondan paruı:r olarak da{Cıtıl· 

'ıı.tldır. (8202) 1259 2-4 

PiYASA HABE LERİ 

k Bankalardaki tasarruf 
tarı 90 milyon lirayı buldu 

- 'y •pılan bir hisaba göre, hal· 
ııı b ~ •nkalardaki mevduatı urıo 

tı~ 1 trıilyon lira iken 19.~7 de 90 
'1Yo ı· ·b· h. b" ,. n ıra gı ı mu ım ır ye· 
llııa baliğ olmu,tur. Bu artma 

rUhtelif yıllarda şu suretle va• 
1 01muştur: 

19'l() : 1 milyon lir:a 
1921 'l 
1922 3 
1924 ti 
1925 8 
192ö . 10 
1927 ; 17 
1928 : 22 
lJ29 : 27 
193() 32 

.. .. 
,, 
.. 

.. 
1931 .18 •• 
193'l .19 " 
1933 6B ., 
1934 68 .. 
193:> 72 " 
1936 : 8t ., 

.. 
,, 

.. .. 

.. 
•• 
., 

.. 
ıs:n : oo .. .. 

it 17 sene içinJc halkın L~nka 
'a yt\ptığ"ı bu ıne:vduat, beın 

llı"tıılekt"tte milli ııcn•et bakı· 
llııııd 1 . b. . k" f •. r an mu um ır ın ışa go• 
~ldiiğünü, hrm de halkın r~ji· 

llıt büyük ilimnd be lcdiğio ı 
t~'lermekteJir. 

Üç Senelik M;'Jen Programı 
lfükümetiıı programı nıucibin· 

Ct k b" )'npılacak işlt:rdcn ya ın ır 

~lllanda tatbikine geçiiecek iş, 

Mahrukat kanunu 

Maden kömürlerimizin kul· 
lanılıuuını tamim etmek dil· 
şünceaile hazırlanmış olan mah· 
rukat kanun liyihHı İktiud 
encürneııindcdir. 

Layihaya göre vaziyetleri İ· 

kinci maddede gösterilen şehir 
ve kasabalarda ve ırene üçün
cü maddede sayılan yerlerde 
teshin ihtiyacını temin için ma· 
den kömürü yakılması mccbu· 

ridir. Bu kanuna göre her ne· 
vi taşkömürü, linyit, turp ve 
bunların koic, yarıkok ve bri· 
ket gibi işlenmiı şekilleri dahi 
madenkömürü sayılır. Havar•· 

zi, petrol, petrol muştakları ve 
benzerlerile elektrik cereyanı 

<la teshin için kullanılabilir . 

Layihanın ikinci maddesi 
şöyledir: Bu kanun:.ın hiikümle· 
ri: 

Denıiryolu Üze-rinde tren 
durağı veya deniz sahilinde 
posta vapuru uğraiı olan veya 

bu durak ve uğrakların en çok 

50 kilornetro uı:aklıtındaki vi· 
\ayet merkezlerile nüfuaları iki 
bini ıeı;en kaza merkezlrinde. 

2- İılctilc:ıı kömür ocakları 
veya kule, briket f brikalarıoııı 
c:n çok dli kiloınetro uzakla· 

rındaki nüfusları iki biai geçen 
vilayet n kaza merkezlerinde 
tatbik olunur. 

Liyibauın diter hükümleri· 
ne röre bu yerlerde teahin için 
maden kömürü kullanılmaaı 

mecburi olan binalar şunlardtr: 

st. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lsta.ıbul J 

IO 1:! - 1937 

Fİ ATLAR ( Cours offıciels) 
Afion (Opi,ım) 
Burday yumuşak (Ble tendrc) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orgt: A .) 
Arpa yemlik 
Çudar (Seigle) 
Keçi kılı (Poila de Chhre 
İç fındık (Noia. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri( Poia chichc} 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Y •pak Anadolu (Mohaire) 

" Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Susam (Seaame) 
Pamuk yağı (Huile de colon) 
Suum ,, ( " sesame) 
Darı sarı (millet jaune) 

Aşağı (Moinıı} Yukarı (Plus) 

6 IO 
6-
1 1 

4 20 
4 30 

50 20 

IO 10 
7 35 

3 32 
56 -

6 17 50 

4 22 50 
4 32 50 

55 

56 20 

Peynir ka,er (Fromare kachere) 
Zeytin yatı l.ci yemcl..lik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

,, otlak 
Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mı11r sarı (Mala jaune) 
Peynir beyaz (Fromage blıınc) 
Bakla (Fcvc) 
Fındık kabuklu (Noiuttes) 
Tiftik mal 
Fasulye ufak (Haricot scc) 
Güz Yünü 

GELEN (Arrivazes 
Afion (Üpium) 
Buğday ( Blc) 
Arpa (Orge) 
Çndar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mllir (Mai's) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Faaulye (Haricot aec) 
Pamuk (Cotoıı) 
Yapak (l\tohalre) 
Yulaf (foin) 
Susam (aeaame) 
Ku, yeıni (Millet) 
Mercim~k {h:ntille) 
Nohut (Poia Clıiehel 

581 
135 
30 
f>O 75 

46 -

5 -
28 25 

Zeytin yağı (Huile d'ol.) 21 
B. Peynir (Fromaııe li.) 
Tiftik 10 
Razmol 

--------
GİDEN (Exportation) 

Razmol 54 
Arpa (Orgc) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Po:a chiche) 
İç fındık (Nois dcc.) 
Un (farine) 
Kıl (poill 
Yapak (Mohairel 
K fındık (Noiaette) 

Diş FiATLAR 
(Marches Etranırera) 

5 
50 -

Buğday (Ble) Liverpul 5 35 
,. • Şikago 4 43 
,, ,, Vinipek 5 53 

1 Arpa (Orge) Anvert 4 57 
Mısır (Maiı) Londra 4 25 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 80 
Fındık (oois.) G.Hamburg - -

K " • 

•encllk modern işletme proı· 
t•ttııdır. Bunun için icap edecek 
;•li kayn11kları. Etibankın ken· 
t 1 ltrcdisiııden istifade auretilc 
~~~i~ cdece2i ümit edilmekte• 
ır. iş o kader mühimdir ki icap 

~~•rse hükumet te yardım im· 
lltılarını arıyacaktır. 

!-Hükmi ••hsiy.ti haiz ,;,. ' 1 - C:-:- • 

1

, 

~:~.;,\:.~::::::·;::".~:ş:~~'. :j ~ -İvlAR.FET MA A $- ; , 
k 1'thıden programının başında 
0trıür işi gelmektedir. T~siıat 

"tııairc için altı milyon lira ka 
dar para harcamak ıurctile k6 · 

~Ür istihsalimiz üç ıcne içinde 

bilecek vasıftaki müeueıelerin l J Sirkeci Ebussuut caddesi No 42 Telefon: 20448 '~ p 

faaliyetlerinde kullanılan bi· Defter, fatura, zarf, büyük duvar ilini arı (hurufatla), 
nalar. f etiketler ve1air her nevi evrakı mııtbuayı nefis ve eh· 

2 Bütün re•mİ dairelerin i • ven olarak tab etmektedir. 
bulundukları binalarla devletin, : ' ı • En küçük bir işiniz dahi olsa matbanmıı:dan fiııt 

1 ıı 

llg-ünün iki nıiıli derecesine 
~•karılacaktır. Bundan ıonra 

idarei husuaiyelerin ye beledi- l L l L alm~yı _ u~a~nı:r:. _ ====-:':..'.'" 

yelerin dotrudan dotruya Yeya j - -
, " -- ~ - -- - ~ 

Ulgardağ, Keban, Divrik TC 

'•ire gihi maden arama tarafın· 
~:-tn iıtikşafı bilen madenlerin 
•şletilınHİne başlanacak, bir 
taı·aftan maden :ıraına Gümüt · 
l\acıköy ve saire ribi yeri ma· 
1lını olan madenlere ait istikşaf
llltına devam ederek bu vazife· 
~i üç sene içinde bitirecektir. 

Petrol aranıaluda da daha 
~•buk neticeye varılması için 
t~si al çoğaltılacak ve ayni za· 
~anda muhtelif yerlerde son· 
dajlar yapılacaktır. Yapılan h 0

-

•llplara göre. bua-ünkü madea 
fiyatlarile bu uyede memlekete 
•enede 14 milyonluk döviz gi · 
"ecektir. 

iştirak ıurctile i,lettikleri irn· 1 
ıue hizmetine mahaua binalar. 

3-- Kışla, poliı ve jandar • 
ma karakollarile resmi ve hu· 

auai mekt~b. hastane, dispan
ser, aanatoryom ve mabedler. 

4 Sinema, tiyatro, kahve, 
bar, dansing, keıino , lokanta, 
birahane, meyhane, hamam ve 
ot~llt>r. 

5 Borsa. ticaret ve sanayi 
odaları, kulüb ve her türlü ce· 
miyetlere mahıuı binalar. 

Liyiha, kanunla,tıktan sonra 
ne •uretle tatbik edilecetini 
göstermek üzere ayrıca bir ni· 
zamname hazırlanacaktır. 

... .. , • o • •. ~ .. • .. 4 4' " "' • .. ot ('! :4 ~ • (-, • • • 
~.ot•+•'o••. ,,.,.~'°·°"··••o+•._~+.~•. 4.•tr04c40•.-t •.:•+•••• ..... ,..• ........... . 
~ . ~ 

~:· '' E , ·:· ~ ~ 
~ . 
:i: Tercüme Bürosu ::: 
~ ~ 
.-:~ Her liı1andan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •:• 
·~·, hassa münakasa ve müzayedelere mütc.allik şartna· .-:~ 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. •!~ 
~ ~ 
•<1 Azami ihtimam ve sürat .•.• ....... 

(! Fiyatlar gayet mütedildir (>:~ ( + 
•:• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •!• 
:• Hususi tenzilat yapılır •!~ 
6 • 

--~~~~~~~!!!'!!!~~~'!!!!."!!""!!::e!!!!'!'~!'!'!s!'l!!ı ~~!!!!!'!!~~m!!'!!!!2!!21!!'!"!!~~:!!'· •:• Adres : Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 

•:• Telefon : 49442 

~~--------------------·----~ Bilumum Müteahhit ve Tiiccarlar111 

Dikkat Nazarına 

Türkiye Cümhuriyeti bududları dahilinde bütün 
Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınıı icıtbı hemen abone kay· 

dediliııiz vtı dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

\litalft~-------=--------------~ 

+ ~ 
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HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliiinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen numune gönderilir 
Adrea: G•lata, Per,embe Pazar, YoQ'urtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

(Suite de la 4eme pnge) 

Bnncs pour clıısses (Com. Ach. Lyceea lst.) N. 539 
Houille criblce (Dir. Pa1ais de Justicc Ankara) N. 539 
Etoffe de coton (lntend. Maritime K.pacha) N 539 
Toile (Dir. Vakoufs lstanbul) N. 537 
Confcctıon des paletots et co"!tumes (Ch de Fer Etat Haydarpacba) 

N. 537 
Gou rde! avcc couvcrcle en aluminium (Command. Gen. Gendarmc· 

rie Ankara) N. 537 
Chambre iı air et pneus (Mun. latnnbul) N. 537 
lnstıumcntıı de ınusique pour le conııervatoire (Municipalitt• latanbul) 

N. 537 
Articles sanitnırcs et medicaments (Dir. Vakoufs letanbul) N. 537 
Rf.paration four el depôt de farıne (Com. Ach. Milıtaıre Balikesir) 

N. 541 
Machines iı ecrire, pupitreıı, armoires pour dossier• et jumelles (Dir. 

Commerce Maritime lstanbul) N. 543 
Paille (Com. Adı. Pince Forte Tchanakkale) N. 54:~ 
Viande de mouton (Div. Sivas) N. 543 
Med;caments pour l'hôpital de la ville (Vıl. Isparta) N. 544 
*Charbon et boi.s (Dır. Forf:t lzmir) N. 544 
Orge. foin et pııille (Cooı Ach. Militaire Gııziııntep) N. 545 
Rı•paratlon batim ent maison du maıre iı Devrek tVılayet Zonroul· 

dak) N. 545 
Reparatioı hôpit l vil:e Safranbolou (Vilayet Zoııgouldak) N. 545 

n ,, " Bartin (Vıl. Zonrouldak) N. 545 

Mardi ı 4· 12-937 

Benzine (Ministere Uefense Nationalc) N. 534 
Sauce de tomııte et m.ııcaronis {lntendance Tophane) N. 536 
Toile pour havresacs (lntend:ance TophaneJ N. 536 
Cercles siclope (Dir. Gen. Monopolcs) N. 536 
Paılle (lntendance Ankara) N. 536 
Huile d'olives (Com. Adı Militairc Brousse) N. 537 
Cancvas (Ministerc des Fın:mces) N. 539 
Bois et pommes de terre (Commissıon Achat Militaire B rgama) 

N 539 
Chcvaııx pour attelage de voıturc (Ministcre Defense Nationale) 

N . . ı39 
Pavı' s et tableaux po Jr aHiches (Municipalile lstan bul) N 541 
Construchon fosse eeplique avec couvercle en beton armi• (Comwia· 

sion Achat Mılıtaıre Vizi) N. 541 
Reparatıon bitiment ecole l\athnne (Municipalitc lstanbul} N. 541 

dcpôt de poudre noirc iı Bostandji ( 'irection Monopolcı 
Balıkescr) N. 544 

Pommes (lntcndance Ankarn) N. 547 

Les aaterısquea ındıquent une veııte pıu voı de surencberc. 

N. B. - Lee Nos indiqu s en regard dcıı articles sont ccux du 
iournal tlanı lequel l'avis a panı. 

Tiyatrolar 

Tt.PEBAŞI DRAM KISMI 

ES Ki FRANSIZ TiY ATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam Bu akşam 
11111111111 saat 20,30 da saat 20,30 da 

Büyük Hala lntiltam Maçı ili 

4 perde komedi 3 perde 2 tablo 1111111 

Yazan · Türkç ıi P. Vrcebc A. Muhtar 

F Von Schönthant S; Moray 

zezzn= -
.. 
.. s ors· sı 

10- 12-1937 

p 
Stf'rlin 

l Dol r 

raıar 

623, 

20 Fransız Fr. 
122. 
80, 

20 Liret 103. 
20 Belcikn Fr. 80, · -
Drahmi 18, -

20 İavcçrc Fr. 570,-
20 Leva 20, 

1 Florin 65, -
20 Ç k kronu 78,-

1 Avusturya Si. 21,-
1 Mark · 26, 

Zloti 20.-
Pengü 21,-

20 Ley 12, 
20 Dinar 48,-

1 İ.veç kuronu 30, -
l Türk altını 1080,-

Banknot 269,-

6'28. 
126. 
ss. -
103-
84,-
23,-
580, 
23. 
70.-
82, 
23,-
29,50 
22,50 

25,
l4, 
52,-
32, 

1082,-
270, -

istikrazlar 
Açılış 

Türk B. l Peşin 
apaaıt 

Türk bor. I vadeli 14.55 
" ,, il Peşin 14.75 
,, il Vadeli 14.

lstikrau dahili 94.-

14.45 
13.75 
14.-
9ı.-

rn.tiyaz. ı.!Jhibi vo yazı :H., ... 
n·, t .. ·,. 1 mail Gir 

Çekler 
London 
Nev York 

Paria 
Milano 
Brükael 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterd. 

Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova. 

Budapcşl 

Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokkholm 

624,50 
0,8010 

23,57 
15,2185 
4,7080 

87,51 
3,46 

64,0l 12 
l,4437 
2'2,7675 
4,2275 

12,65 
1,9822 
4,24d4 
4,0225 

106,8050 
34,5875 

2,75 
23,53 

3,10 

Esham 

624, 
0,80 

23,5875 
15,23 
4,7155 

87,58 
3,4635 

64, 10'25 
1,4450 
22,785 

4,23 
12,66 

1,9838 
4,2467 
4,0L56 

106,89 
34,tll5 
2,7533 

23,51 
l 

Açılış Kapanış 

Aslan çimento 9.75 9.65 
Merkez b.ınkaıı 9ô,5fl 96, 50 

Tahvilat 
Anad. M. Vadeli 39.05 39.0 

BnsıSdığı yer: ARTU1 Baaımc•ı 

r. ı~t Billfır &0 • No, 10 
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DIMAANCHE 

Quotidien des Ad.indication~ 

•• u 
GAZETE 

-···--

12 Decembre ı9'11 

ADMINISTRA"ı ıu ı' 

Y oghourtchou Hım 
ler Etage, N . • "l-.t 

{Galata, Perchembe Bazar 

1·ele phone: 49442 

Boite Poıtale N. 12(;1 

Pour la Publicite ı'a dre11er 
İl l' Administralion Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse Tele~raphique: 

l•tanbul - MÜNAKASA 
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OhJ' et de l' ad1" udication d'adjudicat . e1timatif Proviıoire Cah ıc r dt·~ Cb:ar~ı·ı. ------------------- --·- - -·-- -

A) Adjudications au Rabais 

Construction - Reparation- Tra ..ı Publics-Materiel de Constructi~_s,_~tog~~e 

Construction vespuienne iı l'hôpital des nıala dies 

venr riennes 
Pli cach 1251 27 93 85 ı Com. Pernı . \.1unicip11lite lstaıı lıul :!8-1 2-3i 14 

Reparation b~tiaıent ı; cole Primaire iı Houm ..! li 
hisar. 

Gre a grt- 271 10 

1 Oir. F.com. " ,, 

idem 13-12-37 14 

Conıtruction pour adcluction d'cau (aj .) 
lnstallation J'eau au ırara~e Lulebou rru. (ca h c lı 

P . l'i7). 

c .... ; iı v e 
Pli caclı 

Munici pal it ı; Houlcl un Un rn oı ~ a 

Coaı . Ach. Cor ps \ rnı i· e Tl'lı(lrlnu 

part ir d ıı 'Jl · 11-37 
2'Vi0 - 27- J 'J.'~ i 16 -

Produits Chimiques e ' Pharmaceutiques · lnstrumcntc; Sanitaires Four!1!ture~?.ur Hôpitaux 

Armateun pour lalıoroıtoire : 11 lotıı. 

Tubeı pour vaccin de v~role 
Toile ciree pour le• malad .. s de l'A"ıle des Paıı

vreı : 100 ·p. 

Habillement - Chaussures Ti8sus - Cuirs. 

Confection de palctoh et costumes pour domes· 
tiqucı. 

Co,tumcs pour domeıtiqueı : 16 p. (aj.). 

P ubliq ue 

.. 
re İl grr: 

2000 -
1848 
200 

Pu blique 1362 

Amcublement pour Habitation et Burcaux- Tapisscrie ete. 

Kilim : '20000 pieccı tcab . e h. P. :H9). P l ı caclı la p . 3 49 

Electricite-Gaz-Chnuffage Cer.t~1 (lr.stallation et Materiel) 

lnstallat i oıı central electriquc a la villc Bolvad•ne 

Divers 

Lime1 : 67 loh 
Paveı : 10000 p. 

Publiquc 

Pli cacn 
Pu blique 

5375 47 

6946 
1000 

150 -
138 60 

102 15 

47-10 -

403 -

520 95 
75 

Dir lnstitu t Cent. Hygien e Ankara 25-12-37 

.. 
Com. Pcrm . Municipalit l· lıı t anb ııl 
l>i r Econom 

:lS I ' >- '~i 

13 12-.17 

Dir. ln"ltitut Cent. Hygicnc Ankara 24-12-37 

Dir. G.~ n ' rale Cııd .. tre~ Ankara 16 J:l-37 

Com. Ach. l\l i ıı . l)ef. Nat. Aııl.:arn 28· 12-37 

Municiı.ıal i tc l3ul vadine 

Coıa. A ch. D . G. Fab. Militai reoı Ank. 
l Com. Pcrm. Municipalite J-; lanbul 
1 Dir. Econoın . 

" 
,, 

.!O- 2-17 

27-1 ·38 
28- 11-37 

11 30 
11 
14 

11 

1 :~ 

11 -

14 --

15 
14 

Tuyaux pour adduclion d'cau (aj ). Gre a ~re Municipalit~ Huldıırı Un moiı a partir du 24-11 .37 

Provi~ions 

Farine ; 54 t. (aj.}. 
Riz pour pilav : 20 t. 

,. ,, soupe: 21,2 t. 

Pli cach 
Pli cach 

.. 
446 -
300 -
30:2 10 

Coın Ach. Militaire Pl>latli 
Coın. A ch. Div . Tchat.1.ldja 

" 

'J..7- 12-37 
28-12-37 
'.28- 1 ~-37 

Foin ; 262 t. 

Bcurre : 1128 it. 
Blt:ı : 2000 t. 

Puhlique 

4400 
4L28 

150t>5 
11 28 65 

1130 
85 

Com . Aclı. Comand. lst Fiııdilcli 

Gre iı 2'r~ 

Pli cach 
" 

Cuaı . Ach Militairc Ti:kirdagh 

B) ~djudications a la surenchere 
- -

Auto marque Fia• . 

De toute 

Gre a rrt- 4 50 Defterd ı rat Ankara 

Potir Vos T raductions 
nature En toutes 

Adresse:ı-vous sans hcsitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 

Techniquc, Financiere, Commercialc ek. 

Traduction de cahiers des chargeı 

Executien rapide et soiınee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de '' MÜNAKASA GAZETESi .. 

bureau de traduction " DEVRiM " 
Galata, Perchembe Pazar, Y oghourtcbou Han, No 3- 4 Telcphoue : 4944ı 

17-12-37 
27·12-37 

20-12-37 

langues 

14 
15 
15 

15 30 
10 

15 

1 

i.l 

. "'-MÜTEAHHİTLERİN . TAK·VİMİ J 
~ . Memento. des FournisseUPs 

Pazartesi 13.12.1937 

Kuru faıulye <İıt. Komut.) -'~ 530 
Şose tamiri (Zonguldak Vil.) .,~ 53'2 

i 
Muayene masası, kaput bezi, bakır tepıi , tükürük hokka•I· 

kabı, yuvarlak küvet v.s. Saınıun Vil.) ,\ : 53-l 
Un (Bayramıç Jndr. Alayı SAK) ·'~ 534 
Pirinç ve sabun (Tophane Lvz.) .\" 534 
Sabun (Vize Ask. SAK) .Y 5.16 
Sadeyağ ıTophane Lvz.) .\" 536 
Odun (Vize Ask. SAK) X 536 
Saman (Ank. Lvz.) .\" 536 
Suni aza malzemesi (MMVı .V 537 
Tomates salçası , lahana, pruea ve patatea ( Muğla Ask. sA1'1 

.\" 537 _f 

Y L~ erni4lik tabak, yemek taba~ı . ç:ıl:ıl , k af ık, Lı çak Vf! "' 11• 

(MMV) .Y 538 
Saman (İzmir Lvz. ) .Y 5."l9 
Ambalaj çemberi ve tokası i~t. Jndr. SAK) .Y S.ı!> 
Dershane ıırası (İst. Us. SAK) .\" 539 
Kriple kömürü ( Ank. Adl i yeıi SAK) .\' 5.39 
Yerli pamuk kumaş (Den iz Lvz. SAK) .\' 5.3H 
Bez (İ ıt. Vakf. Oir.) .\" 537 
Elbi~e ve kaput diktirilmeıi (OD yol. H . paşa) ·'~ 5.l7 1 
Alüminyum kapaklı ve kılıflı ıııatra tjndr. G~n . Komut. Anli'' 

.Y 537 
Dış ve iç lastiği (İst. Beled. ) .Y 5.H 
Saz (konscrvatuar için) l İst. 8f'led) .\: 537 
Ecza ve malzeme (İıt. Vakıf. Dir.) ., ; ~7 
Fırın ve un deposu tamiri ( Balıkesir Ask. SAK) .\' . 5-41 • fi 
Yazı makinesi, yazıhane, dotya dolabı 1.· c dür blin (isl. l)enı• 

careti Müd.) .Y 543 
Saman (Çanak. Mst. Mvk. SAK) .\' 543 
Koyun eti <Sıvas Tüıaeni) .\~ 543 
Vilayet ha.t. için ilaç (İsparta Vil ) .\' 544 
• Hayvan: 32 baş (Ank. Lvz.) SAK) .Y 544 
* Meşe kömürü (İzmir Orm. Başmüd .) .Y 544 

Arpa, kuru ot ve saman (Gaziantev Ask. SAK) \' 54;) 
Devrek kaymakam e vi inşası (ZonKuldak Vil .) .Y 545 
Safranbolu hast. binaaı tamiri ,, ., " 545 
BartlD " " " .. " St~ 

Sala 14. 12.937 

Ağır benzin (MMV ) .\" 53.t 
Domates salçası (Tophane Lvz.) \' S:i6 
Kesme makarna ve şchrive (Tophane Lv"Z.) .Y !;:\{; 
Arka çantalık bez (Tophaee Lvz.) ·'~ 53fl 
Sıklop çemberi lİnhiı. U. Müd.) .\" 536 
Saman (AnkaM Lvz.) ·'~ 5.36 
Zeytinyağ (Bursa Ask. SAK) .Y 537 
K<4naviçe (Maliye Vek.) .\~ 539 
Odun (Bergama Ask. SAK) .'\~ 539 
Patatet ., ,, ., .\~ 539 
Araba koşumu ve başlığı (MMV) .\ ; 53H 
Parke taşı ve afış levhalan (İst. Beled.) .\" 5-11 
Üatü kapalı betonarme bir heli çukuru (Vize Ask. S AK).': 5~ 1 

Kaithane köy mekt. tamiri (İst. Bcled.) .\" f'>4 I 
Bostancı Boğazındaki barut df'poıu tamiri (Hahke1ir İnhiı . B•f 

müd.) .\~ 544 
Elma (Ank. Va!.) .,! 547 

"' Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye ;ıittir . 
Haıniş: "No.,. işareti ilinı ha\•i gauteınizin aayl!Unı göıt•rir 

-.....J-___ _ 

Lundi l 3 - 12- 1937 

Haricota secs (Coımmandement lstanhu l) N. 530 
Reparalion de diversu chau19rea (Vil. Z<>ngouldıık) N. 532 
Table pour operatıon , toile, crachoirs, pots de ııu it, ca '!ııeroles . cıl' 

vctte~ ete. (Vıl. Samsoıııı) N. 534 
Farine (Gendarmerie Bayramitche) N. 534 
Riz et savan (lntendance Tophane) N. 534 
Savon (Com. A ch Mılit. Vi:ıc) N. 536 
Beurrc frais ( lntend . Tophane) N. 536 
Bois (Com . Ach . Milit. Vi:ı e) N. 536 
Paille (latend . Ankara) N. 536 
Materiaux pour organes artificiels (Min. Def Nat.) N. 537 
Sauce de tomateı et l eguıneı (Co111. Ac h. Milit . Mourhla) N. SS7 
Assiettcs pour fru i ts id . pour nourr iture , coutcaux. cuil lerı et v~rr• 

(Min . Det. Nat. l 538 
Pail lc (ll"tendance lzmir) N. 539 
Cerde• et boucles pour em ballage (Gcndarrn erie Gu t'· dıltpacbıs) 

N. 539 

(Lire la ~ui tc en 3we p ıare ) 


