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Telgr.: İst. MÜNAKASA_jl 
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Posta kutusu N. 1261 

Organıdır 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi ' 
-

'---------C_i_n_si--------------------~ Şekli Muhm. bed. Teminat 

~) Münakasaıar 

~t, Tamirat, N.!!.!ia işleri, Malzeme, Harita 

~~tut depesu tamiri (temd) .. 
lltet romorkörünün güverte taeıırı 
~" " makine tamiri 

t '.ı ıılatyada cezaevi in aatı 
A. tlatya Kay11 istasyonu binaları inşaatı 
Dha\:;öy meltt. tamiri 
ıvanyolunun asfalt dört yol ağzında yazlık ıinema 
0niine kadar olan kısmın parkeye t:ıhvili 

~açlar, Klinik ve İspençiya!i alat, Hastane 

ljtt l,b .... b. -
ı ecu: 59 kalem 

Jle "1 
..,,, ~aa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Leva~ımı 

~"'akı matbua tabettirilmcsi: 36 kalem (temd) 
''ta.iye malzemesi (1 ıene için) 

paz. 
aç. eks. 

" 
kapalı z. 

" 
aç. eks. 
kapalı z . 

Lev. 

aç. elts. 

kapalı :ı . 

aç. ekı. 

1572 35 
367 so 

75457 98 
40712 56 

384 38 
7745 56 

1500 -

5352 -

~ilya, ve bür_o ~şyaaı, Muşamba-Halı v.s. 

Dolap imaliyesi ve ahşap teıiaat m~lzemesi 
~sucat, Elbise, Kundura, Ça~şır v.s. 

paz. 

~-b ı:- 0 etçi muşambası: 1000-1400 ad . 
(,lb· 
~ •se: 370-430 t a kım 

A.~ıırpin: 370·430 çift 
llıcriknn vidalası: 900 ayale - taban astarı: 50 le. • 

y taban köseleıi: 95 it. (temd) 
a a~1ı1c elbiıe: 3409 takım (temd) 
t~: 2925 m. 

\,~ 3912 " r lr~z havlusu: 1000 ad. 
a. l · cı.,ert kumaş: 1250 m. 

ya•tilt. ayakkabı: 900 çift ( temd) 
~· •tılı kız ve erkek talebeleri için kumaş ile 20 

"'•nto, 29 rob, 6 tayyör, 6 eteklık ve 50 takım 
trkek elbiıeıai imali 

N~yat-Boşaltma-Yükletme v.s. 
il 
lltk1ı taşıııın ihzar ve nakli: 198500 ad. 

~ukat, Benzin, Makine yagları v. s. 
11 ~•den ._.. ·· ·· · 294 5 t ~ .. omuru. , . 

a illin: 4 t . 
ttııin: 12.S t. 

~eferrik 
Çiftlik ihtiyacı için RUD. SAK C . O. S. E. 29 ti-

r r Pind1: 29 adet diiz diıkli 45 Sm. disk kutrunda 
320 Sm. iş genişliğinde 10-12 Sm. iş derinlitinde 

D 
~78 Klg. sıkletiade diıkaro: 2 takım 
t-· &l tr potrel: 24 ad. 

1\ <>kaj ve ktrma taşı: 135 m3 - kum: 135 aı3 
fi-0 1lıplf! Ronitkin Rot (motörler için) 
•doıı: 80 ad .. 

r' ~k. Zahire, Et, Sebze v. s. 

lın: 245 t. 
jj " 187 ,. 

" 246 " 
s.. 112 " 
t-.'.2-•t eti: 14400 Jc. r, . 
S tınç: 33,2 t. 

~ııbıın: 18358 k. 
A. 11k•rna: 20,2 t. 
1\ tpa şehriye: 12,9 t . 
a. fasulye: 25,7 t. 
1\ lll!ur: 18, 1 t. 
S · lllüm: 6,2 t. 

ıç'"'•n: 130 t. 
f)·

0 Yun eti: 90 t. 
~ltirıç: 126 t. 

<>hut: 11 t. (temd) 

,, 6,3 " " 

tk,, s " " 
1\ '-'•it: 35 t. 
S •rrııı bahar: 12 t . (temd) 
-lllıın: 215 t. ,, 
~ M üzayedeler 

()dı.ırı: 30 t. 

kapalı z. beh 14 -

.. 8170 
aç. eks. 1935 ·-

paz . 18749 50 

" 1725 -
• 1546 80 

" 900 -
kapalı :ı. 5750 -
paz. 1836 
aç. ekı. 2635 ve 2130 

aç. ekı. 3534 -

" 866 

" 
2706 25 

aç. eks. 690 -

paz. 417 20 

" 
" 

405 
aç. eks . 1920 

kapalı z . 34300 -

" 
n 

aç. eki. 

.. 
kapalı z . 

,. 
aç. elts. 

" 
" 
" ,, 
" kapalı z. 

" aç ekı. 

" ,. 
n 

26180 -
34440 -
156811 -

3600 -
7304 -
5691 -
4444 -
2838 -
3341 -
2S34 -
1116 -
1950 -

45500 -
20Ill0 -

paz. 1440 -
aç. ekı. 4300 -

paz. 

117 93 
27 56 

Sü25 -

3054 -
28 83 

580 57 

112 50 

401 40 

110 -

147ll -
613 -
146 -
63 -

1407 -
131 63 
119 38 
67 50 

431 25 
137 70 

198 ve 160 

265 
64 

202 97 

- -

62 58 

- -
31 -

l-44 -

2573 -
1864 -
2583 -
1176 -
270 -
548 -
427 -
334 -
213 -
2S1 --
190 -
84 -

146 25 
3037 50 
1502 -

61 88 
34 88 
30 -

289 
108 
322 

Müracaat yeri Gün 

Balıkcııir İnhis. Başmüd. her gün 
Tophane Lvz. SAK 3 1-38 

" 
3-1-38 

Malatya Nafıa Müd. 6-1-38 

.. 14-1-38 
lstu nbul Belediyesi 6-1-38 
Adana Belediyesi 3-2-38 

Deniz. Lvz. SAK 5-1 38 

O. O. yol. Ank. H. paşa 5-1-38 
Belediye Sular İda~csi 22-12-37 

Türk Hava Kurumu Anlı. . 24-12-37 

M. M. V. SAK 
Bnlıkesir Ortaok. SAK 

" Karacabey Har. Müd . 

4-1·38 
30-1-38 
30-1-38 

21-12-37 

Gümr. Muh. G. K. l.t. SAK 5·1 38 
Tophane Lvz. SAK 29-12-37 

,, 
n 

" 

29-12-37 
29-12·37 

-4-1-' 8 
" 23-12-37 

Tarih, Dil. Cog-r. F. Dir. 4-1·38 

Kayseri Vilayeti 23 ·12-37 

Bornova 57 Tümen SAK 3-1-38 
İstanbul P1 T Müd. 4·1-38 

" 
4-1-38 

Lüleburgaz Devi. Çift. SAK 10·1-38 

lstanbul PTT Vil. Müd. 24-12-37 
Türk Hava Kurumu Ank. 20-12~37 

• ümr. Muh. G. K. lst SAK 24-12-37 

" 4-1-38 

Vıze Askeri SAK 7-1-38 

" 7-1-38 

" ?-1-38 

• 7-1-3~ 

Bornova 57 Tümen SAK 3·1·38 

" 
3-1-38 

• 3-1-38 

" 
4-1-38 

,. 4-1-38 

" 
4-1·38 

,. 4-1-38 

" 
4·1-38 

Balıkesir Ask . SAK 31-12-37 
Ankara Lvz. " 

7-1-38 

" 
10-1-38 

Bursa Ask. SAK 20-12-37 

,. 20-12-37 

" 
20·12-37 

Yültı. Müh. Mekt. SAK 5-: -38 
Ankara Lvz . SAK 21-12-37 

,, 23-12-37 

Buru Millt Emllk Müd. 25-12·37 

Saat 

14 -
14 
14 -
14 -
14 -
15 -

14 -

15 30 
ıs 

15 -

11 -
15 -
15 -
ıs 

15 -
14 -45 
14 
H 30 
ıs -
15 -
15 -

9 30 
15 30 
15 

16 -

ıs -
ıs -

11 25 
11 25 

15 -
16 -
10 -
11 -
9-

11 -
16 -
9-

10 -
11 
15 -
16 -
11 -
15 -
15 -
11 

11 -
11 -
15 -
15 30 
15 -

Nafıa Vekaletinden: 

Müteahhitlerin Nazarı Dikkatine 
1937 takvim senesi için müteber olmak üzere ve

sika alanlar nihayet kan un:ıevvelin 20 inci günfine ka
dar ellerindeki vesikalarının mezkür vesikaları aldık

tan sonra yaptıkları işleri ihale bedellerile zikretmek 
ve alacakları referansları da dilekçilerine bağlamak 

suretile tebdili hususunda vekalete müracaat etmeleri 
aksi taktirde ellerinde yalnız 1937 senesi için veril
miş olan vesikalarla yeni sene teahhütlerine iştirak 
edemiyecekleri ilan olunur. 

\.------------------------------~ 
NAK 

İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Malatya Nafıa Müdürlğünden: 

6.1.938 perşembe günü saat 15 te Malatya Nafıa da· 
iresinde 75457,98 lira keşif bedelli Malatya Cezaevi inşa
atı kapala zarf usulile ek~ iltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri. proje, keşif hulasası ile buna miltef
erri diğer evrak her gün Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat te.ninat 5023 liradır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ve en az 50 bin liralık 
bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa vekaletinden almış 
olduğu müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarını havi 
kapalı zarfların 6.1.938 perşembe günü saat 14 e kadar 
Malatya Nafıa müdürlüğüne vermeleri ilan olunur. 

* * * 14.1.938 cuma günü saat 15 te Malatya Nafıa da
iresinde 40712·56 lira keşif bedelli Malatya Kaysı istasyon bi
naları inşaatı kapalı :zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fen
ni şartnameleri, proje keşif hulasası ile buna müteferri 
diier evrak hergün Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 3054 liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en az 25 bin liralık 

bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa vekaletinden almış 
olduğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarını havi 
kapalı zarflarını 14. 1.938 cuma günü saat 14 e kadar Ma· 
latya Nafıa müdürlüğüne vermeleri ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
İstnnbvl levazı ın yollama müdürlüğü emrindeki Cüret 

romorkörünün güverte ve makine tamiri 3. L93S pazartesi 
günü saat 14 te Tophanede İstanbul levazım amirliği sa
tınalma komisyonunda açık eksiltme ile yapılacaktır. Gü
vert~nin keşif bedeli 1572 lira 35 kuruş. İlk teminatı t 17 
lira 93 kuruştur. Makinenin keşif bedeli 357 lira 50 ku
ruş, ilk teminatı 27 lira 56 kuruştur. Şartname ve keşfi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni belgele
ile belli saatte komisyona gelmeleri. 

Balıkesir İnhisarlar Başmüdurlüğündeo: 

Evve.ı.ce açık eksiltmeye konulan barut deposu tami
ratı 11.12 937 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve pa
:ıarhkla yaptiacağından isteklilerin hergün saat 15 te İn
hisarlar Başmüdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

Adana Belediye Riyasetinden: 

1 - Oivanyolunun asfalt dört yol ağzından Yazlık sı

nema önüne kadar olan kısmının parkeye tahvil inşaatı 
kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Bede!i keşfi 7145,56 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 580,54 liradır. 

4- İhalesi 938 senasi şubatınm 3 üncü perşembe günü 
saat 15 te Belediye encümeninde yapılacaktır. 

5- Proje ve şartnameler Fen müdürlüğündedir. İste
yenler oradan dört kuruş mukabiiinde alabilirler. 

6- T aliplerio ihale saatinden bir hafta evveline kadar 
Belediye encümenine müracaatle bu işin ehli olduklarına 

da:r ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
7 - Teklif mektuplarının .i.2.938 perşembe günü saat 

12 ye kadar kabul olunacağı ilan olunur. 



• • • 
Atvaköy mektebiniıı tamiri. Bak lıtanbul Belediyeai illn· 

larına. 

_!L!22L!!! C2!'. 

ı\\ensucat-Elbise·Kundura-Çamaşır v .s. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıtı 

l.tanbul Satın.ima Komisyonundan : 
Gümrük Muhafaza Eratı için 3409 takım yazlık elbisenin kapa· 

lı zarfla eksiltme1ine htekli çıkmAdığından 5·1·938 Çartamba ırünl 
aaat 15 te pazarlıtı yapılacaktır. 

Taaınlanan tutarı 18749 lira 50 kuruştur. 
Şartname evsaf Komi•yondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat olarak 1407 liralık vezne makbuzu veya 

Banka mektupları ve kanuni vesikalariyle birlikte o ırüıı Galata 
Eıki ithalat Gümrüğü binaaındaki Komisyona ırelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Her bir tane.ine tahmin edilen fiatı 14 lira olan lOOO ili 1400 
adet nöbetçi muşambası kapalı zarfla ihalesi 4-1·938 Salı ıünü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 1470 liradır. Evsaf ve şartnameıini al
mak istiyenler bedelsiz olarak her ırün ögleden sonra M. M. Ve• 
kilet utınalma komisyonuna müracaatları. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ırösterilen vesaikle teminat ve teklif mektupları ile bir· 
likte ihale uatind•n en az bir uat evvel komisyona ..ermeleri. 

deli 1546 lira 80 kuruttur. İlk teminatı 117 lira 38 kuruıtur. 
Şartname ve nümuneai komiıyonda görebilir. isteklilerin ka
nuni belgelerile belli saatte komisyona gelmeleri. 

• • • Ordu hastaneleri için alınacak 1000 adet yüz havlusu 
29.12.937 çartamba günü saat 14,30 da Tophanede İstanbul leva
zım amirliği Hhnalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Tah· 
min bedeli 900 lira, ilk teminatı 67 buçuk liradır. Şnrtname ve 
nilmuneıi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kRnuni belgelerile 
belli uatte komiıyona gelmeleri. 

• * • Ordu hastahanelerinde müstahdem bemtireler için 900 çift 
lastik ayakkabının pazarlığına i•tekli çıkmadı~ından yeniden 23. 
12.37 perşembe günü sa.at 15 de Tophanede İstanbul ı~va:ı:ım a
mirliği sahnalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1836 lira, ilk teminatı 137 lira 70 kuruştur. Şartname ve 
nümuneıi komisyonda görülebilir. lıteklilerin hanuni belgelerile 
belli saatte komisyona ıelmeleri . 

• • • Ordu butanelerinde müstahdem hemşireler için manto 
yapılmak üzere 1250 metre lacivert kumaş 4. 1.936 sah günü saat 
15 te Tophanede İ•tanbul levazım amirliği satınalm11 koıniayonun
da kapalı zarfla ekıiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 5750 lira 
ilk temioati 431 lira 2:1 kuruştur. Şartname ve nüınuncıi komis·, 
yonda ıörulebilir. İsteklilerin kanuPİ belgelerile teklif mektup~ 
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona 1 
Yermeleri. 1 

• 1 

, ı\\Lıtbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi ! 

De?let Demiryolları ve Limanları İşletme Uumum 
İdaresinden: 

18 BirincikAnua 1937 
wl'rt. P7s"ı'# _.,...-

Müte 
Türk Hava Kurumundan : 

Orman Çiftliği karşı ındaki Türkkuşu planör alanına gideo 
yolun tamiri için lüzumu olan 135 er nıetrcmikabı blokaj ve 
kırma taşı ile 14 ını:trenıikabı kum açık pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. 

Verıneğe talip olanların 20.12.937 Paz rtesi günü aat ı 5 te 
Kurum Levazım ube .. ine müıueaat etmeleri. 

lstanbul PTT Vilayet Müdürlögünden: 
idare telgraf hatları için 20 tanesi sekizer metre, 4 tane•i 

onar metre uzunluğunda olm k üzere 24 tane 16 desimetrelik 
demir potrelin alımı pazarlı2"a kor.ulınuştur. Pazarlık 24.12.937 
cama {(Ünü sa at 15 se Büyükpostane binası birinci katta İstanbul 
PTT Vilayet Müdürlüğünde müteşekkil Alım satım komisyon· 
unda yapılacaktır. Muhammen bedeli 417 lira 20 kuruş, kat'i 
teminat 62 lira 58 kuruştur. İsteklilerin ş rtnamesini g-örmek ü 
zere çalışme. günlerind mezkur Müdürlük idari kalemine, p• · 
zarlık gün ve saatinde de kat'i tominatlarilc birlikte komisyona 
müracaatleri. 

Lü Jelrn r~az D(·dPt Çiftliği Satınalına Komi. yon undan . 
Çiftlik ihtiyacı için alınacak RL;D.SAK C. D. S. E. 29 ti· 

pinde 29 adet diiz di kli 45 ., m. Di ... k kutrunda :~20 S. 111 

i: genişliğinde 10 12 S.ın. İ;;- derinliğinde 878 Klg. sıkletinde 
tahminen 6 O lira kn rm·tin le iki takım Di karonun 10.1.938 
Cuma giiııii Lüleburgaz rnalmüdürlüğünıle yapılacak açık 
ebiltnıe ile alınacağından taliplerin yüzde 7.5 pey :ıkçclerik 
o ~ün aat 16 da nıalıniidürlüğlindeki komi yona ınürac. at· 
lan ve :arlnaınelerini mal mi.idürlii~ünıicn almaları ilan o:unur . 

• • • 
Loko tender ve Vagon B ndajları alıoncnktır. Bak; Devlet 

Balıke~ir OrtaokuHarı Satın Alma Komisyonundan: 

Eşyanın nevi azı çoğu tahmini 
fiat 
lira 

8170 

eksiltme 
şekli 

Muhammen bedeli 5352 lira olan 36 kalem evralu 
matbua tabettirileceğinden bunun ekıiltme 5. l .938 çar
şamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usu life Ankarad ı 
idare binasında yapılacaktı. 

1 Demiryolları ilanlarına. 
~ ~--- -.r-~-~~~~""!'>" ........ ~"""!"J.l>!'!~'"!:"'~o<:&~.....,.._,., • ..-_,,~. 

kumaıile be· 370 430 
raber takım 
elbise 

muv. 
teminatı 

lira 
613 kupah zarf 

iskarpin 370 430 1935 146 açık eksiltme 
Balıkesir yatılı orta okullarmın ihtiyacı olan yukarıda 

yazılı iki kalem giyecek eşyası onbeşgün müddetle ek
ıiltmeye konulmuştur. Elbise ve kunduraların ihaleleri 
30. l .938 perşembe günü saat 15 de Balıkesir hükümet 
konağında Kültür direktörlüğü odasında yapılacaktır. 

Elbise eksiltmesine ait ve 2490 numaralı kanunun ta
rifatına uygun olarak hazırlanacak olan teminat teklifle· 
rini havi zarfların yukarıda yazılı günde nihayet saat l 4 
e kadar komisyon başkanlığına verilmesi. 

İskarpine talip olanlar da kanuna uygun teminat mak· 
buz veya mektublarile yazılı gün ve saatte komisyona 
başvurmaları. 

Bu işlere ait şartname ve numunelerin Necatibey öğ· 
retmcn okulu kaleminde bulunduiu ilan olunur. 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 

10.12.937 de Bursada eksiJtmeıi yapılacağı ilan edilen 
900 ayak amerikan vidalası 50 kilo taban astarı ve 95 
kilo taban köıelesine talip çıkmadığından eksiltme on 
gün uzatılarak eksiltme 21.12.937 sah güııüne bırakılmıştır. 

Ekıiltme Hara meke:ziode ve faat 15 te yapılacağın· 
dan isteklilerin 63 lira teminat ile belli günde Hara mu
bayaa kom:syonuna ve şartnamesini görmek isteyenlerin 
her gün hara muhasebesine ve Bursa baytar direktörlü
ğüne müracaatları. 

Tuih, Dil, Coğrafya Fakültesi DirektCSrlütünden: 

1- Tarih, dil, coğrafya fakültuinin 90 yatılı kız ve erkek ta
lebeleri için alıaacak kumatlar ile 20 manto, 29 rob, 6 tayyör, 
6 eteklik ve 50 takım erkek elbiıesi imali açık eksiltmeye ko· 
nacaktır. 

2- Kumaşlar için muhJLmmen bedel 2635 lira imaliye için mu· 
bammen bedel 2130 liradır. 

3- Satın alınacak kumaşların nümunelerini ve imal ettirile· 
cek itlerin tartnameıini ırörmek iıtiyen Fakülte hesap ityarına 

müracaat ederler. 
4- iık teminat kumatları için 198 lira, imaliye için 160 lira· 

dır. 
5 - ihale 4·1-938 uh günü ıaat 15 de okullar aatıtmanlıtında 

yapılacaktır. 

6- Teminatın okullar uğışmanlıtı veznesine münakasadan 
bir naat evveline kadar yatırılmış olmuı lbımdır. 

7 - İmal edilecek itlerin ihale tarihinden itibaran bir ay zar· 
iında tealim edilmesi. 

8 - hin ücreti müteahhide aittir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Ordu hutanelerindede müıtahtem hemşerilere elbise yapılmak 
üzere 29'>~ metre bez 29. · 2.937 çartamba günü 1aat 14,45 te Top· 
hanede istanbul levazım amirliti utınalma komisyonunda pazar· 
lıkla alınacaktır. Tabuıin bedeli 1755 lira, ilk tem inalı 131 lira 
63 kurattur. Şartname ve nümuneai komisyonda ırörülebilir. İı
teklilerin kanuni belgelerile belli saatte komiıyona gelmeleri. 

Bu ise iirmek isteyenlerin 401,40 liralık muvaldrat te· 
minat ile kanunun tayın ettiğ! vesikaları ve Nafıa müte
ahhitlik vesikasını ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine verrnel ri lazımdır. 

Şartnameler parasız ol 1rak \nkarada malzeme daire
sinden ve Haydarpaşada Mağaza şefliğinden dağıtılmak· 

tadır. 
Evrakı mat9ua örnekleri de ayni yerlerde göriilebilir. 

Belediye Sular İdaresinden: 

İdaremizin bir yıllık kırtnsiye malzemesi ibtiyac~ açık 
eksiltme satın alınacaktır. 

Bu husus için tanzim edilen şartname il 4 kırtasiye 
malzeme cetveli paraıız olarak levazım servicinden alına· 
bilir ve oümuneleri görülebilir. 

Açık eksiltme şartname hükümlerine göre 22.12.937 
çarşamba günü saat 15 te Taksimde idare binasında mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır. ._. _ 
Mobilya, Ev ve Büro eşy·ası, Muşamba, Hah v .s. 

Türk Hava Kururnund:.ı11: 

Kurum Malıeınc <lepo-ıunun ah~ap lesi-.at ınalzenF•"iyle 

yerlı dolapların imaliyesi açık pnzarlığ..ı konmuş! ur. 
Kati ihale::.i 24. 12.937 Cuma günü ... .ıat lS tc yapılacaktır. 1 

Şartnamesi Kuruııı Le\'uzım şube:>inden alıııınalıdır. 

İlk teminat maktuan l 10 liraJır. 
1::.teklilerin Lelli gün ve ::.aatte Kurum lıina ııı<lıı bulun· 

malan. 

Nakliyat: Boşaltma -~ ükletme ve s. 

Kayseri Encümeni Villayettiııden: 

Kayreri • Niğde Kayseri Sıvas ve Kayseri · Yozğat 
yollarının şehir dahiline tesadüf eden ve7200ınetro mu· 
rabbaından ibaret bulunan sahanın parke döşemmesi ve 
Kurnarh veya Mimarainan ocaklarından 198500 adet par 
ke taşanın ihzar ve nakli, eksiltmiye çıkarılmış ve talip 
ler tarafından teklif edilecek bedel haddilayik görüldüğü 
takdirde 23.12.937 perşembe günü ihalesinin yapılması 
kararlaştırılmış olmakla ilan olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan V:.2.:_ 

lstanbul P. T. T. Vilayet ~1üdürlüğiindeıı . 
İdare ihtiyacı için 12,5 ton benzinin alımı açık ek iltıniye 

konulmu~tur. Eksiltme 4. 1.938 Salı günii saat I '.) te Bil) ük 
po tane bina:;ı birinci katta lstu ııbul P.T.'l'. Vila •et Miidür· 
lü&ünde ınüte ekkil Alım Satım Koıuisvoııum.la )~\jHlac..ıktır. 

b ~ J 

Beher kilosıınun mulıaııımen be<leli 21.65 kurn~, hr-p:;inlıı 
bedeli 2706.25 lira, muvakkat teminat 202 lira 97 kuruştur. 
İsteklilerin şartnamesini görmek ve muvakkat teıniııatlarmı 
yatırmak üzere çalı:.-ma giinlerinde mezkur .l\liidiirliik ldaı i 
kalemine, eksiltme gün ve ::.aatinde muvakkat teminat ve Ti('a
ret O<la:::-ı vesikasile birlikte Komh;yona müracaatları. 

: • Okullar için yatak kılıfı yapılmak üzere 3912 metre be:ı ' "'• • 
29.12.937 çar4amba ıünü aaat 14 te T ıpbaoede lıt. levazım imir- 4000 kilo Benzin alınacaktır. Bak lst. PTT. Vil' Müd. ilin· 
liti aatıaalma kamiıyonuııda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 9e- ' larına . 

E. a'~. Zahıre, f t ve Sebz : 

Cin~i 
Vize A keri S. tıırnlm:ı Komi yonunclan: 

i\liktarı !\L Bed li ilk teminatı lhal" ı:;aatı 
kilo Lir.ı lira 

Vize Uıı 21500 I 31300 2573 7.1.938 Cuma ıs 
AlpulJu un 187000 26180 1864 7.1.938 Cuma ıo 
Pınarhisar un :!46000 34410 2583 7.l.938 Cuma ıo 

)) )) 11 ~000 ] ;)680 1 76 7. l.938 Cuma 11 
): ukarda cin~ miktar tahmin bedel ve teıııinatlan yazılı 

unlar avrı ayrı, ilıalel~ri Vizede tümen atınalma komi yo· 

ııunda lıizalaı ında yazılı "'aatlenle kapalı zı:ırfla atıııalı~ıa· 
raklır. Şnrtııaıııeleri lrnmısyoıııla ~örülebılir . .\1iirıakosı:ıya i)İ" 
rak edeeekleriıı hildirılen gün \e tayin edilen ebiltnıe saı.ı· 

tinden bir ııat ~VVP) tr·nıirıat \'f' t ·klif nı ktuplarını icnb eden 
ve~ııikin koınİ"')Orıa tt \diı. 

Ankara Lı>\azım İ\ınirliği Satınalma Komi ... yonundan: 
Harh okulu ilıti) acı ul::ııı 12.000 kilo Karnabaharın 9.12.937 

açık ek ilınıc iııdı:: talip ç.kmadığından 21.12.937 saat 15.30 
da Ankara Lv. <lınirliğı satınaima Komi yonunda pazarlığı 

} apılacaktı r 
Muhammen bedeli 1 t40 lira ilk teminatı 108 liradır. art· 

rıaıne i hergiiıı komi yunıl ı göriili.ir. 1 teklılerin kanuni v;sikıı 
ve teminatlariyle belli gün \C ..,aatte komisyoııd.ı hnlıırıımıları. 

* • * Harlı oklllu lı L\\'.tnat ihtiyac·ı olaıı 215 ton Saınaııll 
1:l12.937 ek ıltmesiııd~ t.ıh b cıkmudığınclan açık eksiltnwı;:i 
2:3.l 2.9:~7 ı:;,ı, L 13 te \ııkarn Lv. amirliği atınalına koıni-.· 

yuııunda ynpılacaktır. 

Mulıanıınen bedeli 4300 lira ilk teminatı 322 liradır. Şart· 

namesi lıergüıı komi~yonda görüliir. l~teklilerirı kanuni ve.:>ikn 
ve temiııatlariyJc belli gliıı ve aatte komi voııda bulunmaları· 

y 
Bur a Milli Emlak :\1iidürliığunden: 

Miktarı 

Kilo 
30,000 

~1u ham men Bedeli 
Cin i 
Zeytin, me~e, du , a ma (bı>lıer kilo u) 
ve çınar odunu (-O para ) 

Lira 
150 

Kanal için istimlak edilen araziden çıkan ve 1arlı deıe ile 
barakı fakıh köyleri ara ındaki !)ahJcln i tif ediJmi bulunan 
yukarıda kilo ve cin i yazılı odunlar 2.5.12.937 tarihinden 
itibaren bir ay nıliddetle pazarlıkla atılacaklarıııda almak i::te .. 
yeıı!r.ri ıı yüzde 7,5 teminat paralarile ihale günü olan 25.12.937 
tarihine kadar lıergiiıı .\1iJli Emlak müdlirlüği.inc müra "aatlnrı 
ilan olunur. 

Keşif bedeli 384 lirn 38 kuruş olan Ağvaköy mekte· 
binin tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile 
şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 numaralı kanunda yazılı veıikadan başka Nafıa nıii· 
dürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 28 lira 83 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
6.1.938 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bu· 
lunmalıdırlar. (1) (8453) 1292 

ş 
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r U. M .. dürlüğünd • • 

1 K P · · 'b' ., üçük Yozgatta şartname ve ro1esı mucı ınce 

~btılacak 3 odalı memur evinin inşadtı 2.:ı.Xl.937 de 
e ~dilemediğinden yeniden ve pnzarhk usuliyle eksilt

'Ye k 
1 

onmuştur. 

~ Keşif bedeli 3730 lira 95 kuruş ve muv o. ~at te

l~tı 280 liradır. . 
ı - Pazarhk 20.XU.937 tarihine rastlayan Pazartesı 
1 Q" 11 sa .. t 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 

1~eki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. . . . . 
~ - Şartname ve Projeler 19 kuruş mukabılmde lnhı
tlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesiyle Ankara Başmü-

'lltliıg·.. d ] b·1· V un en a ına ı ır. . A 

Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerm fen n evrak 
~ \'esaikini inhisarlar İnşaat Şube ine ibraz eAderek mü· 

asaya iştirak ıçin ayrıca vesika almaları lazımdır. 

~ Vı - İsteklilerin pazarlık için t_ayin. ~dilen gün ve 
~ tte yüzde 7,5 güvenme paralarıle bırhkte adı geçen 
a~İsyona gelmeleri ilan olunur. (8087) 1237 4-4 

• • • 
l Şartname ve Projesi mucibince Aydında yaptırı

~Cak karabarut deposunun inşaatı pazarlık usuliyle eksilt
tye konmuştur. 

~· 11- Keşif bedeli 2695 lira 17 kuruş ve muvakkat te
ıııatı 202.14 liradır. 
, 111 Eksiltme 20.XII-937 tarihine rastlayan Pazartesi 

~.11:tü saat 15 te Kabııtaşda Levazım ve Mubaykat Şube
lfldeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 
d iV Şartname ve projeler 13.kuruş bedel mukabilin
&e İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesiyle Aydın 
itşlllüdürlüğündeu alınabilir. 

V - Eksiltrneve iştirak edeceklerin fenni evrak ve ve· 'rk . 
, 

1 İni nhisarlar inşaat Şubesine ibraz ederek münaka-
Ya iştirak için ayrıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
Vı - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 

•a~tte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
~dı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

• ... . (8088) 1238 4-4 

~ l Mıktar ve eb'adı şartname ve listelerinde yazılı 386 

littçadan ibaret yemek masası, sıra, elbise ve yemek do· 
itb - . • b· 1 ıle al<ajo renkte sandalya resım ve planlan mucı-
111Ce pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Iı - Pazarlık 24.Xll.937 tarihine rastlayan cuma gum.ı 

~itat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin
eki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
hl- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

Ş~beden aiınabilir. 
lV- isteklilerin p. zarlıkiçin tayin edilen gün ve sa

atte yüıde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
~eçen Komisyona gelmeleri iliin olunur. 

(8229) 

• • • 

1262 3-4 

~ 1 Üsküdar Depolar Gurubuna bağlı ŞarkTütün ba

l~llı evi için şartnamesi mucibince sat~~ .. alı?~cak 2. ton· 
k nıaa teferruat 1 adet Yük asansoru ıçın eksıltme 

~Üııü olan 22.Xl.937 tnrihinde talip zuhur etmediğinden 
~Crıiden ve pazarlık usulile ekıiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 
4So liradır. 

ili-Pazarlık 22.Xll.937 tarihine rastlayan çarşamba 
~.ünu saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
'1ndeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - ~artnameler 30 kuruş mukabilinde hergün İnhi
sarlar İnşaat Şubesinden alınabilir. 
t V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenl.~r~.n fiatsı~. te~-
f ı:nektubu ve kataloğlarını pazarlık gununden uç gun 

~.\'\Peline kadar inhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fab· 
tıkalar Şubesine vermeleri ve teklıflerinin kabulünü mu
t~lanımın vesika almaları lazımdır. 

Vl- İ teklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
8
ilatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıdn 

ildı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. 
(8253) 1264 4- 4 

• * • 
1-Şartname ve resmi mucibince Çamaltı tuzlası 

Panalarına aid 5 adet çelik akson pazarlıkla satın 
nacaktır. 

hm· 
alı-

11 Pazarlık, l7 .XIl.937 tarihine rastlayan Pazartesi 
&iinü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak lıergün söıü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte " 0 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis-
l'ona gelmeleri ilan olunur. (8363) 1282 2- 4 

M(Jr Al\A5A GAZETESi 
-3df mzı:-ıkv H 9WEFF%ECT mzrs:zzv 

1 ! .D.YOLLARI L. LETME u. MÜoLiı<LüGÜNoEN j 
l\1uhamıncn bedelleri, muv-ıkkat t •minatları ve ekıiltıne ıaatı 

aşağıda y. ılı lokomotıf Tenci r \_ Vagon bandajları 2-2-1938 Çar
şamba g.ınü kapalı ı.urf uıuıü ile Ankarada İdare binasında ayrı 
ayrı aahn alı nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda yaulı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalar. ve Nafia müteabJait!ik Teaikaıı He 
tekliflerini aynı saat 14 e kadar komiıyon Reiıliğine vermeleri 
lizımdır. 

Şartnııme ler 219 
satılmaktadır. 

kuruşa Aakara ve Ha~ darpaşa vezaeleriade 
(8382) 1283 1- 4 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat Saat 
İsmi Lira Lira 

Lok o ve tender ) 
bandajları 43857 3289 ) 15 

2 - Vagon bandajı 96000 6050 ) 
~,..... ~~ M li'TYA" t:ts ·vr::ezwr:r :%SES'- -

lıtanbul Defterdarhg1ndan: 

Kıymeti 

Lira Kuruş 
Beyotlu Kurtuluş mahalleıinin Kaaımpaşa cadde· 
sinde eski 133 yeni 169 aayıh 172,38 metre murab· 
baı !lraaoın tamamı: 

Büyükçarşı Terlikciler sokağında kain eıki 15 
yeni 15 ve 15 l sayılı dükkln millkünün nııııf 

hiuesi ile derununda müstakar iki gedikten bi· 
ri~inin tamamı 

Üsküdarda Selami Ali mahallesinde eaki Gemi
ci Ohanea yeni Reisülkuttap sokağında eski 
15 yeni 17 sayılı evin yarı payı: 

Boğaziçinde Kuruçeşmede Kır sokağında eski 
10 ili 16 yeni 12 ili 18 sayılı 3Gl,57 ınetre mu· 

387 

75 00 

200 00 

rabbnı arsanın 16 da 2 hissesi: 81 J5 
Yukarıda yazılı mallar 28-12-937 Sah günü saat on dörtte satı· 

lacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve yüzde beş faizli hazine 
tahvilleri kabul olunur. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçalarıoı 
vakti muayyeninden evvel yatırarak Defterdarlık Milli Emlik Mü
dürlüğünde müteşekkil satı, komiıyonuna müracaatları. 

(M.) (8326) 1277 

l!_stanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünde~I 
İdare ihtiyacı için 4000 kilo benzinin alın:ıı açık ekıiltmeye 

konulmuştur. Eksiltme 4. l.938 ~ah günü saat 15,30 da Büyük 
Postahane binası birinci katt I tanbul P. T . T. Vilayet müdür· 

' lüğünde müteşekkil alım ıııatım komisyonunda yapılRcaktır. Be
her kilosunun muhammen bedeli 21.65 kuruş hepsinin 866 lira, 
muvakkat teminat 64 lira 95 kuruştur. İsteklilerin ,artnameaini 
görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma ıün-

1 lerinde mezkur müdürlük idari kalemine eksiltme ıün ve saatinde 
muvakkat teminat makbuzu ile birlikte komiıyona muracaatları. 

(8439) 1291 1 4 

Yev mi 

Selim Y etgin 
Müteahhit 

Münakasa Gazetesi ~ 
Bütün Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki 

zelesi dir. 

ga-

Galata Ada İıan No. 1-2 

Telefon: 49442 

(Dördüncü sahifeden duam) 

Küçük Yozgatta memur evleri inş. {inh. U. Müd.) .\! 541 
Adıyaman kasabasının halihazır baritalartnın tanzimi (Dahiliye 

Yek.) .\! 541 
Çorlu mıntakuında yaptuılacak iki adet hanıar hamam ve ça· 

maşır yeri mutbah ve tesisatı ile 6 adet erat paviyonu (MMV) 
.\! 542 

Büyük kıl yem torbası (Tophane Lvx.) .\"! 542 
Çamaşır etajerleri }·apılmaaı (Siyaaal Bilı. Ok. SAK) ,,! 542 
Kitab bcstırılrnaıı (Başvek. istat. Gen. Dir.) .i\':. 542 
Dar hat meşe traversi - normal bat için takımlık İngiliz tip naa-

kaa traverai (u D yol.) .\~ 543 
Amplifikatör lf'ıiaatı (OD yol. H. pa,a) 543 
Ekmek (Kütahya Jndr. Ok. Komut.) .~! 543 
Muşamba , pardeaü, caket, pantalon ve şapka (DD yol. H. pa,a) 

~\! 543 
İıkarpin ve manto (Konya Kült. Oir.) .\~ 543 
Un (Mardin Aık. SAK) .\! 543 
Çıplak alüminyum matra (MMV) .\~ 543 
Saman (Vize Ask. SAK~ X! 544 
Buğday (En.urum Aık. SAK) ~\: 544 
Bulgur (İzmir Lvz.) .\~ 544 
Arpa (Ankara Lvz.) ,,, -; 544 
Buz fabrikası makinaaı, teferruat ve teıiıi (Kiliı Beled.) .\~ 544 
İzmir Memleket haat. tamiri (İzmir Vil.) .\; 544 
Etlik mrk. laboratuYarı bahçe teniyesile iıtinat duvarları inşaatı 

(Ankara Val.) .\~ 544 
Kömür yükletilmeıi ve aktarması (İzmir Lim. i,ıt. Müd.) .\! 544 
Pulluk ecnebi mamulatı (Ank. Vil.) .\: 546 
Balast (DO yol. Sirkeci) .\! 547 
Fotoğraf mabemeıi (Har. G. Oir.) .\! 547 
* Lükı motörü (Şirketi Hayriye) .\! 548 
Tı.bta ve lata (Tophaae Lvz.) .\! 548 

!rntıyaz sanibi ve y zı it :-i 
Dırekt.öru: iımAil Girit 

Baııidıiı yer: ARTUN Baauncm 
~ııtJ1 BıHur ııokak No. 10 

Zat işleri sicil oda11 pencerelerine bir çerçeve iliveıi (Maliye 
Yek.) .\! Mg 

Sıtar eti (Kütahya Jndr. Ok.) .\! 549 

Sayla ;, 
e _.,..,...,..... -mm oman· 1 w=a., • 

• Kayın kereste (Kocaeli Orm. Başmüh.) .\: 549 
Elektrik santral binaıı yaptırılması (Bolvadin Şarbny.) .\~ 550 
• Az kullanılmıt Fiat otomobili (Ank. Defterdar.) ·'~ 554 
• Buğday (Konya Türk Hava Kur.) .Y! 551 
Nohut, kuru fasulye, bulgur (Tophane Lvz.) .\-. 558 
Bulgur (İst. Komut.) .\! 553 
Tütün, ıigarn v.ı. evrak nakliyata (İnhis. Samsun Tütün Fabr ) 

.'\~ 533 
Kanaviçe (Top ane Lvz.) .\! 55:{ 
Alet dolabı ve ekstaosiyon karyolası (İst. Komut.) '! 577 
Defter, makbuz T.s. enak b ıtırılm.ısı (İz111ir Boranın) .\! 554 
Yağlama için yüo fitil (OD yol. H. paşa) 554 
Evrak ıandığı (MMV) X! 55-t 
* Boş sandık (MMV) X 554 
Lahana n patateı (Ank. Ln.) .\! 555 
Sadeyat (Deniz Lvz.) .\~ 555 
Kaptan kaputu (Gümr. Muh. Gen. Komut.) .Y• 555 
Muğla hükümet konağı tamiri (Muğla Defterdar.) .:\! 555 
İ•t. 48 inci mekt. tamiri İıt. Beled.) .~ 555 
Kızıltoprakta Zübtüpaşa ınekt. tamiri (İst. Beled.) .\! 553 
Beykoz parkının duvarlam11n tamiri dst. Beled.) .\! 555 

* Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No.n işareti ilanı hııvi gazetemizin sayısım göstori1 

~~~J-

Dimanche 19. 12.937 

Construction fossc septıque pour le regiment Suloghlou (Brırade 
Edirne) N. 544 

Blee (Corps Arm · ıs Tchorlou) N. 546 
• A.uto marque Dotch (Municipalite lstanbul) N . 549 

Lundi 20 - 12- 1937 

Di"crıes constructions pour adduction d'eau a la villc Mougbla 
(Miniıtere de l'Intericur) N. 515 

Oignons (Coınmaad . lat.nbul) N. 530 
Üiliformes pour les employea de ıurete (Dır. Surete Vılay.t lzmir) 

N. 532 
Accessoires et pieccs de rechanges po r wagona d'ouvriere (Ch. de 

Fer Etat Ankara) N. 532 
Materiel en f~r pour travaux de can:ılıs.ıtıon (S. A T . de Construc

fon Sirkedji Palace 3 e1J1e E.ta~e) N. 539 
lm;>ression des ıtafo.ı tiques (Dırecti0n G~neral Statistiqucs Ankara) 

N. 540 
Constructioa depôt de po·1dre n?ire iı Aydin (Direction General 

Monopoles) N. 541 
Conatruction habitatione p e ur fonctioonairc 3 Kuçnk Yozgat (Dir . 

Gen Monopole-9) N. 541 
Presentation cıırtc actue11e vılle Adıyaman (Min. de l'lnterieur) 

N. 541 
Construction hanrar, lıeu po:.ır lı::ssive et buandcrie a Tchorlou (Min. 

Def. Nat.) N. 542 
Grandı sacs a fourrage thtend. Tophane) N. 542 
E.tageres p.)ttr linres (Dır . Ecolc de Sciences Politiques) N . 542 
Iınpressıon des livrcı (Oir Gen . Statistiqucs Ankara) N. 542 
Traveraes pour voie norınales et etroitea (Cheı:ains de Fer Etat Ank.) 

N. 543 
lnstslıatıon d'amplificateur iı la rare de Haydarpaclaa (Ch. de Fer 

Etat H.pacha) N. 543 
Pain (Ecole de Gendarmerie Kutrahia) N. 543 
P ietots, chapeaux, iaqueUes et pantalons impermeableıı (Cb. tle Fer 

Etat H pacha) N. 5-!3 
Paletota et chaussures (Dir. lostruction Publiquc Kooia) N. 543 
Farine (Commission Aeıtwat Militaire Mardine) N . 543 
Gourdes en aluminium (Min Def. Nat.) N. 543 
Paille (Coınınisııion Achat Militaire Vize) N. 544 
Blt·s (Coınmission Achat Mılitairc !rı:eroum} N. 544 

,, concasses (Com. Ach . latendaace lzmir) N. ~4 
Orge (Intcndance Aakara) N. 544 
Machin•s et acceuoires pour insta!lation de fabrique de glace (Mu· 

nicipalite Kiliı, N. 544 
Reparation bôpital Regional lzmir (Vilayet lxmir) N. 544 
Ajustement de la terre et con11truction de mur au jardin du labora· 

toire d'Etlik (Vilayet Ankara) N. 544 
Chargement et dechargement de charbon (i'.xploi•ation du Port lz mir) 

N . 544 
Cloıarrueı a doublea socı (march . etrang.) (Vilayet Ankara) N. 546 
Ballaat (Ch. de Fer Etat .5irkedjı) N. ~8 
Articles photographiqucs (Dir. Gen. Cartobrap. Ank..) N. 547 
• Moteur de luxe (Chirketi Hl\yriye) N. 548 
Cooııtructio• des cbaasiH aux fenetreı (Ministere Finanee.s Ankara) 

N. 549 
• Charpente (Dır. For~ts Kodjaeli) N . 549 
lnstallation centrale electrique (Municipalit e Bolvadiae) N. 550 
• Auto marque Fiat (Defterdarat Ankara) N. 550 
Poiı chicbe, haricots secs el bles concuses (lntendance Tophane) 

N. ~53 
Bles concuses (Command. lıtanbul) N. 553 
Tranıport d'articleı nıonopoUıeı (Dir. Fabr. de Tabacs Monopoles 

Samsoun) N. 553 
Canevaa (lntend. Topbue) N. 553 
Armoireı pour inııtrument et litı pour extension (Comaaand. lıt . ) 

N. 554 
lmpresııion de cahiers et regiatres (Bourses d'lzmir) N . 554 
Graiueur en laine (Ch. de Per Etat H .pacba) N. 554 
Caisıe pour do~siers (Min. Def. Nat. Ank .J N. 554 
• Caiaııes videa (Min. lJef. Nat .) N. 554 
Choux et poaımes de terre (lntend . Ankara) N. 555 
Capoteı pour cap•tain•s (Command. S..rvcillance Douaoiere lıtanbul) 

N. 555 
Repardion Konak Gouvernemental Mou~hla (Defterdarat Mourhla} 

N. 555 
Reparatio;ı bitiaıent 48eme ecole lstanbul (Mun. lstanbul) N. 555 

,. ,, ecole Zuhtipacha iı Kiziltopralt (Mun. lst.) 555 
,, murs du pare de Beykoa (Mua. lıtanbul) N. 555 

• Lea .ıateriıquea indiqucnt une venle par voıe de aureaebere. 

N. B.- L .. Noa indiquea en rerard dea uticles ıoat ceux du 
iou rnal daaa lequel l'aviı a paru. 
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ABONNEMENTS: 

3 
6 

12 

Ville et Province 
MOIS Ptrs. 450 

., 

.. 
.. 
.. 

850 
1500 

Etrangcr : 12 aois Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 

SAMEDI 

Quotidien des Adjudicationli 

• u A 
GAZE 1 

--·----

• g..fı 
18 Decembre 1 

ADMINISTRA'! ı ,, 

Yoghourtchou Ha n 
ler Etage, N. 3-4 

'Galata, Percbembe Bazar 

Tel~phone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Pou,. la Publicite ı'adreaaer 
iı l' Adminiatration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de I'Etat 

Adresse Telegraphique: 
lstanbul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Avis 
Objet de l' adjudication Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

estimatif 
Caution. 

Proviaoire 
Lieu ci'adjudication et du 

Cahier des Cbarges 
Jours Heure 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation- Trav i.Jublics·Materiel de Construction-Cartographie 

Construction penitencier a Malatia 
Constr. bitiments a la ıtation Kayt ı a 
Reparation rcmorqueur Djuret 
Rep. machine du remorqueur Djuret 
Rcpıuation depôt de poudre l •i ). 
Reparation batiment ecole Afvakeuy 

Malatia 
Pli cach 

,, 
Publique 

" Gre a gre 
Publiquc 

75457 98 
40712 56 

1572 35 
367 50 

384 38 

5023 -
3054 -

117 93 
27 56 

28 85 

Dir. Trav. Pub. Malatia 6-1-38 14 

" 14-1-38 14 
Coa. Actı. lntend. lst. Tophane 3-1-38 14 

" 
3-1-38 14 

Dir. Monopoles 6alik6ser Chaque ioure 
6 -1-38 14 

{ 
Com. Perm. Mıın. lstanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

Pavement de ro~e a Divanyolou Publique 7745 56 580 54 Municipalite Adana 3 2-38 15 

Produits Chimiques. et Pharmaceutigı..ıes · lrıs~ruments .Şauit_~~= F o~!ture_Eour Hôp~~aux 

Produits pharmaceutiques : S9 lols Publique 1500 - 112 50 Couı. Ach, lnten<l. Mıuine K.pacha 5-1-38 

Habillement - Chaussures 

Costumes : 370-430 p. 
Escarpins : 370-430 paire~ 
Ores pour aentin elle• : 1000-1400 p 
Costume• d'etc : 3409 p. (aj .). 

Tissus- Cuirs. 

Peaux de veaux : 900 pieds· Doublure pour ıou-
liers : SO k.- Cuir : 95 le. (aj.). 

Toile pour robes d'infirmieres : 2925 m. 
To' le pour houıse : 3912 m. 
Esıuies-maina : 1000 p . 

Pli cach 
Publique 
Pli cach 
Gre a rre 

Gre a gre 
,, 
,, 
,, 

8170 -
1935 -· 

la p. 14 -
18749 50 

1725 
1546 80 
900 

1836 -
S750 -

613 -
149 -

1470 -
1047 

63 -

131 62 
117 38 
67 50 

137 70 
431 22 

Chau~ıureı en caoutchouc : 900 paires (ai }. 
Etoffe blcue: 12SO m . • 

EtoHe pour costuıne et confection de 20 paletotı, Pblique 2635 et 2130 19& et 160 
24 robes, 6 tailleura, 6 jupes et 50 coıtumes pr. 
garçonı 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Fab•ication d'armoires et materiel ı:our installation 

Combu!ltible 

Houille : 294,S t. 
Benzine : 4 t. 
Ben&ine : 12,5 t. 

Carburant-Huiles 

1 ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

laıpression de regiıtres : 36 lots (aj .). 

Articlcs de papeterie (pour 1 annee). 

Transport- Chargement Dechargement 

Transport et preparation de paves : 198SOO p . 

Divers 

Disc:ıros İl disque plats et largeur et profondeur 
dt' travail : 2 p. 

Bidonı: 90 p. 
Complet "Konitkin Rot,, pour moteurs 
Poterelles en fer (dıv. dim.) : 20 p. 
Pierres : 135 m- Sable: 13S m3. 

Provisions 

Viande de boeuf : 14400 k . 
Ri:ı : 33,2 t. 
Savon : 183S84 k. 
Macaronia : 20,2 t. 
Petits pois : 12,9 t. 
Haricots secs : 2S,7 t. 
Bleı concuses : 18, 1 t. 
Raisins secs : 6.2 t. 
Viande de mouton : 90 t. 
Riz : 126. 
Paille : 215 t. (aj.). 
Pain : 35 t. 
Pois chicheı : 22,3 t. (aj.). 
Paille : 130 t. 
Farine: 245 t. 

,, 187 ,, 
,, 2-46 ,, 
" 112 ,, 

B) Adjudications a la sureochere 
Boi!! : 30 t. 

Publique 

" ,, 

Pli cadı 

Publique 

Publique 

" 
Grc a gre 

,, 

" 

Publique 
Pır cach 

,, 
P'ublique 

" 
• 
" 
" Pli cach 
,, 

Publique 

n 

,, 
,, 

pli cach 
,, 
,, 
n 

Gre i. rre 

3534 -
866 -

2'706 25 

53S2 

690 -

1920 -
405 -
417 20 

3600 -
7304 -
5691 -
4444 -
2838 -
3341 -
2534 -
1111 -

45500 -
20160 -

4300 -

1950 -
34300 -
26180 -

3'4-40 
15880 -

110 -

265 
64 9S 

202 97 

401 40 

1'4-4 -
31 -
62 58 

270 -
548 -
427 -
334 -
213 
251 
190 
89 -

3037 50 
1502 -
322 -
289 -

146 25 
2S73 -
186 .. -
2583 -
1176 -

Com. Ach. Ecoles Second. Balikeser 30-1-38 
,, 30-1-38 

Com. Ach . Min. Def. Nat. Ank. 4-1-38 
Com. Ach . Comm. G . Surv. Douan. ht. 5-1·38 
Dir. Hara Karadjabey 21-1 2 37 

Com. Ach . lntend. lst. Tophane 
,, 
,, 
,, 
,, 

Dir. Faculte Hıııtoire, Languc et 
Geographie Ankara 

Lifue Aviation Turque Ankara 

Com. Ach. Division Bornova 
Dir. P. T. T. fstanbul 
Dir. P. T. T. Iatanbul 

{ Adın. Gen. Ch. de Fer Et:ıt Ank. 
\ Bur. d'Expedition Haydarpacha 

29-12-37 
29-12-37 
29-12-37 
23-12-37 

4-1-38 
4· 1 38 

24-12-37 

3· 1-38 
4-1-38 
4-1-38 

S-1-38 

Administr. Municipalites des Eaux 22-12-37 

Vilayet Kai'seri 

Com. Ach. Ferme de l'i.tat 
Lulebour'az 

Com. Ach. Command.G. Gend. Ank. 
,, 

Dir. P. T. T. lstanbul 
Lirue Aviatioıı Turque Ankara 

Com. Ach. Div. Bornova 

" ,, 
" ,, 
,, 
" 
" Com. Adı. lntendance Ankara 

" 
" Com. Ach. Ec. loır. Gumuchsouyou 

Com Acb. Militaire Brousıe 
,, Baliiceıer 

Com. Ach. Milit. Vi&e 

" 
" ,, 

Dir. Bienı Nat. Brou ae 

23-12-37 

10-1-38 

4-1-38 
2-1-12-37 
24-12-37 
20-12-37 

3 1-38 
3·1-38 
3·1-38 
4-1-38 
... ı-38 
4-1-38 
'4·1-38 
4-1·38 

7-1-38 
10-1-38 

23-12-37 
5-1-38 

20-12-37 
31-12-37 

7-1-38 
7-1-38 
7- l-3i 
7-1 38 

25-12-37 

14 -

15 
lS 
11 
ıs 

14 45 
14 
14 
15 

15 
15 

15 

9 30 
ıs 30 
15 -

15 30 

11 -

16 -

11 25 
11 25 
1S 
lS 

9 
11 
16 
9 

10 
11 -
ıs -
10 -
lS -
15 
15 
15 
11 
11 
15 
16 
10 
11 

Du Minister d s Trava"J 
P b ics 

A l'Attention des Fournisseurs 
et des Entrepreneurs 

Les personnes qui ont obtenu un vecika valab 
pour l'annee 1937 doivent jusqu'au 20 decembre ~ 
prendre UD llO'Jveau faisant etat du vecika en le 
possession. Ce docunıent devra mentionner les aff~ 
res qu'ils ont realisees avec les montants des ııdJıf 
dications. A la requete qui sera presentee au yj)aYe 
pour le renouvellement doivent etre joiutes )es re~( 

C . ' ı· f .. ııt· rences. eux quı n auront pas remp ı cette orıP .. it 
ne pourront participer aux entreprises de la nou\l'el 
an1ıee avec le certificat qui leur avait ete deli~rı 
seulement pour l'annee 1937. 

"'------~mnı--~-----------------_,. 
De l' Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Ports de l'Eta~~ 
Un wagon·salon type B cl'une valeur eatimative de 1, 

Ltqs sera achete par voie d'adjudication sous pli cachete (1 
Mardi l Fevrier 1938 a 15 h. au local de l'Admioiatratioıı 
nerale a A~ka~a.' fi': 

11 
Ceux quı desırent y prendre pnrt doiveot remettre a 1• 

sidence de la Commission le jour de l'adjudication juıqu'İ ~ 
b. leur~ ~ffres, une garantie provisoire d,. 5000 Ltqa, Jeı c~ 1 
cats exıges par la loi et un certificat de competence deli•'e 
le Miniater~ des Travaux Publics. _ ~ 

Lcs cahıera des chargeı aont en veote au prix de 37a 4 
aux Caissı-s d' Ankara et de Haydnrpaşa. (8357) 1279 2,.,. 

• • • 1 
Dea bandages pour locomotiveı, tenders, voiturea et \\ d ( 

d?nt. le~ v~leurs eat.im~tiv~s, ~es garanties provisoires et l'bt ~ 
d ad1udıcatıon sont ındıquees cı-bas seroot achetes aepareıneııt 

1 
voie d'adjudication sous pli cachete le Mercredi 2 Fevrier 1~ 
loca! de l' A_dm~n.istration Generale a Ankara. el 

Ceux quı desırent y prendre part doivcnt remcttre a la f't4 ~ 
dence de la Commission le jour de l'adjudicalion juaqu'i 1 ; 
leurs offrea, une garantie proviıoire indiquee en rerard de cb•q~ 
adjudication, lea cerlificats exiges par la loi et un certific•t 
competence deline par le Ministere deı fravaux Publica. ,ı 

Lea ' cahiera des charres soot en vente au prix de 219 Ptrs 'J 
Caiuea d'Ankara et de Haydarpata. (8382) 1284 l""t 

Valeurs Garantiea t-1• 
Objets Ltqı Ltqı 

----.~~~~--~~·--~~-
1- Bandagea pour locomotivea 

et tenden 
2 Bandages pour wagon 

43857 
98000 

w 

Pazar 19.12.1937 

3289 
6050 

v 

) I~ 
) 

~ 

~ 
Suloğlu i•rniz:onundaki paviyonlarından ikinci mecra çukurl• 

beton armc inşaatı (Edirne Garp Hudut. Tttğ. ) No 544 
Buğday (Çorlu Kor) No 546 
• Doç marka otomobil (İst. Beled.) No 549 

Pazartesi 20.12.937 

~ 
Mutlaya 4 5 km. menbalarına şehre isalesi su deposu inşası 

şehir teaisatı müteferri diğer itleri (Dahil. V ek.) ·'~ 515 
Kuru soğan (İıt. Komut.) .~-.. 530 
Sivil elbise (İzmir Vil. Emn. Müd.) .\: 532 
A A~l mele vagoneti, madeni akaamı ve yedekleri (DO yol. ~ .. 

.Y• 532 
ı 

Kanalizaayon itleri için demir aksamı (İst. Sirkecipalaa 3 el k' 
.\~ 539 

İstatistik baskısı (Başvek. İıtat. Gen. Dir.) .\! 540 
Aydında yaptırılacak karabnrut depoıunun inşaatı (lnhiı. U. ~t 

dür.) .Y• 541 

(Devamı 3 üncü Hhifede) 


