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Bugün ilan olunan Münakasalar ve ------ Cinai Şekli Mubm. bed. Teminat 

Müzayedeler Listesi 
Müracaat yeri Gün Sut 

1 ği satınalmı komisyonunda açık eksiltme ile yapılacaktır. 
\ Keşif bedeli 508 lira 60 kuruştur. ilk teminatı 38 lira 15 

kuruştur. Şartname ve keşfi komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

a) Münakasaıar 

~at, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Seliıniye kışlumda 7 auth•lı ocafıaın kömür ya
kar bale tahvili 

1-faydarpaşa ha1t. mutfak ocaldarınrn kömür yakar 
k.ale tahvili 

Sahpuaranda MMV eşya ve teçhizat ambarı tami
ratı (temd) 

Y •ıiUı.öy aak.intıt mekt. la ündeki iık.eleniain ~eniı· 
lettirilmui 

S.tiaaiyede Kavak iıkeleainin tamiri 
Fırın ta•iri 
Çarıamba Yeti 1 lrmatınm iici sahil üurinae mıııh-

.auılar inşası 

l<ır•ızı ıu mecralı üıtüne beton kapakla k•patıl. 
Bira-Karabiga yolu üzerindeki köprülerin t:ımiratı 
1\onıervatuar yatı kıamınm yap. su tevsih teıiHtı 
Rtıca içme suyu te1isatı ve inş . (şart. 157 kr) 

pn. 381 60 yüzde 15 -

,, 

aç. ekı. 

gaz. 

.. 
aç. ek~. 

,, 

,, 
,, 

222 50 

508 60 

7760 81 

542 -
1310 24 
39:15 32 

1968 31 
2467 96 

pn. 70 4'> 
kapalı z . 31406 91 

,, 15 -

38 15 

582 07 

40 65 
9~ 'l.7 

294 40 

150 -
185 10 

2355 52 

Seliıniye Aık . SAK 

" 
Topbaue Lvz. SAK 

• 

n 

Çanak. Jndr. SAK 
Nafııı- Vek. Samsun Su 

l~l. Vlll ci Şube Müd. 
Diyarbelcir Vil. 
Çanak. Nafıa Müd. 
lıt. Beled. 
Dahiliye Vole.. 

12-11-!7 

12-11-37 

16-11-37 

15-11-37 

10-11-37 
19-11-37 

25-11-37 
18-11-37 
12-11-37 
12-11-37 
25-12-37 

14 -

14 -

15 

14 30 

14 ıs 

ıs -

15 -
14 -
15 -
14 -
11 -

-~ektrik-HaTagazı-Kalorifer (tesiıat ve malzemest) 

l' elcfon aalxemeıi 

~SU..!_at, Elbiıe, Kundura. Ç~~atır v. s. 

l'ire çorap: 54980 çift 
y~ 

Un ,. : 27640 ,, 
Fotin: 60 çih - iskarpin: 140 çift - terlik: 60 çift 
Atlet faailaaı: 1200 ad. (temd) 
liıtik ayakkabı: noo çift (temd) 
.. ıtarlık beı. baki: 13090 m.-kurşuni: 1;!600 m. (temd) 

~tbaa işleri-K ırtaıiye-Y azıhaııe Levazımı 

~uhtelif evrak bastırılması 
l'.Jefon rehberinin taba ve teclidi (temd) 

~eferrik 
Soba borusu: 6600 ad. - ditıl'k alat•rka: 800 ad . -

alafraara: 800 ad. - (temd) 
:.Ctrlevba (1X2000X 1000 • a): 2. 7 t . 
!><>bin ipliği: 300 aci. 
1 ~llulc iki demirli: rne ad. 
; 1 tekerlekli p•lluk: 75 ad. 

Dek .. • 75 .. 
ııııı. ç demirli undıkla ve ekici pulluk: 25 ad. 
Qalaıt: 8000 .3 
ICiçilc vantilatörlü kabili ukil ocak: 50 ad. - beru 

•e•reneli kabili aakil tezı-ih: 3i ad. 

~k. Zahire, Et, Sebze v. ı. 
~~ud: 48 t. (temd) 
~tytia taaui: · 11 t. 

uru ii•ü•: 13 t. 
>-4trci•ek: 18 t. 
Y •laf 

~llru faaulye: 100 t. (lead) 
~•ek pİfİr•ui (6 ay müd.) 
~tday kırdırıl•aaı: 344090 k. 
"-'ıaek ffUevi içia: 40 t. (tead) 
~İİ•ütlaane el•:ıeı: 7 t.·ayva: 6 \.·portok•I: 10000 ad 
~ •reyıt: 1 t. - kay••k: 300 k. 

•tel: 1 t. 

......_b) Müzayedeler 

~•te oduau ve kömürü 
ç,. ve köknar cakası: 200i0 kenbl 

it n ,. ,. 18000 ,. 
" " " ,, 15000 • 
it ,, " ,, 

12000 ,, 
1t ataca: 802 m3 

~•te odunu ve k.öaür 
liurda de•ir: 40 t. - harele çink: 2,S t. 
••I çiaHto çuval: 2100 ad. 

· •Ülta· 

aç. ekı. 1200 -

kap.it ~. çifti o 2·ı 

" n O 4S 
pax. 948 -

• 
• 
" 

pu. 

" 

pu. 

,, 
aç. eks. 

" 
• 
" ,, 

kapalı x. 
aç. eka . 

paz. 
aç. ekı. 

.. 
• 

paz. 
kapalı z . 
aç . ek.s. 
pu. 

aç. ekı . 

,, 
.. 

a9. art. 
.. 
• .. 
.. 
,, 

" 
" 

600 -
2340 -
8361 50 

370 -

2318 so 

2700 -
llSS -
4SOv -
1875 -
1087 50 
1St0 -
aı3 1 5S 
1580 -

4800 -
3300 -
2210 -
1080 -
5000 -

15000 -
2736 -
4499 -

2295 -
1310 -
4SO -

m3 5 10 

907 17 
932 85 

45 -
175 50 
627 12 

173 8Y 

202 50 
86 63 

118 50 

360 -
249 so 
116 -
aı -

37S 
1125 -
205 20 
674 85 

210 -

173 -
99 -
34 25 

108 70 
105 -
94 50 
78 75 
63 -

307 -

116 40 

Ank. Vil. 

M. M. V. SAK 

• 
Aok. Yal. 
Tophane l.vz. SAK 

• 

lıtanbul Beled. 
lst. Telefon Dir. 

Tl'>plıarıe Lvz. SAK 

O. O . yol. H . P•t• 
Devi. Bu1m. Oir. 
Ank. Vil. lıt. Zir. Müd . 

" ,, 
,, 

O. O. yollan Sirkeci 
,, H. paşa 

Auk. Lvı. SAK 

" Oıyarbekir Aık. SAK 

• 
Tophane Lvı. SAK 
Kırkl:ırelı Tiim. ,. 
Tophaae Lvz. ,, 

" Çaaak. C. Müddeiu•. 
H. paşa Liıeai SAK 

" 
" 

l.t. Ora. Başmlheııd. 

" 
" 
" ,, 

25-11-37 

25-11-37 
25-11-37 
29-11-37 
12-11-37 
12-11-37 
16·11-37 

12-11-17 
18·11·47 
(tulıih) 

11-11·37 

15-11-37 
26-11-37 
25-11-37 
25· 11-37 
25-11-37 
25 11-37 
25·11-37 

29-11-37 

19-11·37 
25-11·37 
15-11-37 
lS-11-37 
11-11-37 
26-11-37 
24-11-37 
17-11-37 
30-11-37 
25·11-J7 

25-11-J7 

25-11-37 

23-11-37 
17-11-l7 
18·11-37 
J 8-11-37 

17-11-17 
Çanak. Orm. 
Balıkesir ,. 
lst. Vaid. Oir. 

Başıaülıaedd. 12-11-37 
,, 16-11-37 

25-11-37 

15 -

15 -
14 -
15 -
14 
15 -
14 30 

14 -

15 15 

10 30 
ıs -
15 -
15 -
15 -
15 -
lS 30 
18 -

lS 
15 
10 -
14 
14 -
16 -
14 ~ 
14 -
14 -
ıs -
15 30 

15 45 

1-4 -
9 30 

14 -
9 30 

14 -
ıs 

ıs -
lS -

a) M0NAKASALAA da Tophanede İıtanbul levazım imirliii 1atınalma komiı· 
yonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 7760 lira 81 kuruttur. 
İlk teminatı 582 lira 7 kuruştur. Şartaame ve keşfi ko· 
miıyonda görülebilir. İıteldileria belli saatte kanuni bel
gelerile beraber komisyona gelmeleri. 

~aat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

İstanbul Levazım Amirliği Satınal•a Komisyonundan: 

l-... •• ~etilköy makinist maktebi önündeki iskelenin geniı· 
~rılmeei pa:ıı:arlıiı 15.1 1 .937 pazartesi günü saat 14,30 

* * .Salıpazarında MM vekaleti eıya ve teçhizat ambarı 
tamiratının açık eksiltmesine istekli çıkmadığından 16.11.37 
salı günü saat 15 de Tophanede İstanbul levazım amirli-

• • • Seiimiyede Kavak İskelesinin tamiri 10.11.937 çar· 
şamba günü saat 14, l 5 de Tophanede İstanbul Levazım 
Amirliği satmalma komisyonunda p:narlıkla yapılacaktır. 
Keşif bedeli 542 lira ilk teminatı 40 lirn 65 kuruştur. 
Keşfi 'Ye şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni belgelerile belli saatte komisyona gelmeleri. 

Nafıa Vekaleti su işleri Vlll ci Şube Mühendisliği 
Arthrma ve İhale Komisyonundan: 

1 - Çarşamba Yeşil Irmağının her iki sahili üzerinde 
mevcut projesine göre sucuklu mahmuzlar inşası ameli
yatı 3.11.937 tarihinden itibaren 21 gün müddetle vahidi 
kıyas üzerinden açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2- Keşif bedeli 3925 lira 32 kuruş olan bu ış ıçın 

mevcut evrak şunlardır. 
A) Ameliyat ve i nşaat resimleri. 
B) Hulasa keşif cedveli. 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D) Hususi ve fenni şartname. 

3- İkinci maddede yazılı evrakı ~u İşleri VllI ci şube 
mühendisliğinde hergün öğleden sonra görmek mümkündür. 

4- Eksiltmeye girebilmek için Nafia Vekaletinden 
1937 senesi için bu gibi işleri yapabileceğine dair alınmış 
bir ehliyet vesikası veyahut şimdiye kada~ bu işleri yap
mış olanları fenni ehliyetlerini tasdik ettirmek üzere eksilt
me gününden bir hafta önüne kadnr ellerindeki vesika
larla birlikte Su işleri VIll ci şube mühendisliğine müra
caatları lazımdır. 

5- Eksiltme 25.11.937 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat 15 de Samsunda Su işleri Vlll ci şube mühendis· 
liii binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
Talipler ihale saatinde.ı behemal şubede bulunanları ve 
2400 sayılı kanunun hükümlerine göre usuline tevfikan 
hazırlanmış teklif mektubunu ihale saatinden komisyona 
vermeleri lazımdır. Postada Taki olacak teehhürler nazarı 
itibara alınmaz. 

6 ~u inşaatın muvakkat teminatı 294 lira 40 kuruştur. 
7- işi üzerine alan müteahhit Yüksek Vekaletçe iha

lenin tasdik olunduğu kendisine ~·azı ile tebliğ edildiği 
tarihten itibaren 15 gün içinde mmiakkat _teminatı kafi 
teminata iblağ ve ayni müddet içinde mukaveleyi Noter
likten tescile mecburidir. 

Dahiliye Vekaletinden: 
Bucaya 3,3 kilometre mesafedeki suyun isalesi ve bu 

ıu deposu inşasile diğer müteferri işlerin yapılması kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1- !şin muhammen bedeli 31406 lira 91 kuruştur. 
2 - istekliler bu işe aid şartname proje vesair evrakı 

157 kuruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar 
Heyeti Fen Şefliğinden alabilirler. 

~- Eksiltme 25.12.937 tarihine raslıyan cumartesi 
günü saat 1 t de Ankarada Belediyeler Bankası binasında 
toplanacak Belediyeler İmar Heyetince yapılacaktır. 

4 ~ · Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda ya
zılı teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar Komis
yon Reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve l 7 nci maddelerine 
uyıun 2355 lira 52 kuruşluk muvakkat teminat. B. Kanu-' 
nun tayin ettiii vesikalar. C. Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince eksiltmiye girmiye bir mani bulunmadığına 
dair imzalı bir mektub. O. Belediyeler İmar Heyeti Fen 
Şefliğinden münakasaya girme için alacakları vesika. 

5- Teklif mektubları ihale gilnü saat 10 a kadar 
makbuz mukabilinde komisyon Reisliğire verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektublarınm iadeli taah
hüdlü olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona gel
miş bulunması liıımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Bele
diyeler imar Heyeti Fen Şefliğine müracaat etmeleri. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Selimiye kışlasında yedi mutbah ocağının kömür yakar 
hale tahvili işi pazarlıkla ihale olunacaktır. 

Pazarlık 12.1 t.937 cuma günü saat 14 de askerlik da
iresi binasındaki satmalma komisyonunda yapılacaktız. 

Keşif bedeli 381 lira 60 kuruş olup pazarlık sonunda 
takarrur edecek bedel üzerinden yüzde 15 kat'i teminat 
alınacaklar. 



Şartname ve keşif rapor) rı hergün komisyonda görü· 

lebilir. 
işbu pazarlığa iştirak edeceklerin İstanbul Komutan 

lığı inşaat şubesinden bu işıere vukuflarını mübeyyin bi
rer vesika getirmeleı i meşruttur. 

. * • ır Haydarpaşa süel, h stahaııesiuin Selimiye kışla
sında işgal etmekte olduğu mutbah ocaklarının kömür 
yakar hale tahvili işi pazarlıkla ihale olunacaktır. 

Pazarlık 12. t 1 933 cuma günü saat 14 de Selimiyede 
asl:erlik binasındaki s ahnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Mutbah ocaklarının kömür yaka· hale tahvili keşif 
b deli 222 lira 50 kuruş o up pazarlık sonunda takarrür 
edecek bedel üzerinden yüzde 15 kati teminat alınacaktır 

Şartname ve keşif raporları komisyonda her gün gö· 
rülebilir. 

İşbu pazarlığa iştirak edeceklerin İstanbul komulLtn· 
lığı inşaat şubesinden bu işlere vukuflarım mübeyyin bi· 
rcr ve"ika göstermeleri meşruttur. 

• * • 

MÜNAKASA GAZf.'l'ESl 

Levazım amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla alına· 
caktır. Tahmin bedeli 8361 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 
627 lira l 2 kuruştur. Şartname ve nünıunesi Komisyonda 
iÖrülebilir. isteklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazı hane Malzemesi 

. . • • 
Muhtelif evrak Bastırılması. Bak: 2 inci ıahif efleki İst. 

Belediyesi Hanına. 

Müteferrik 
Ankara Vilayetinden: 

İstanbul Belediyesinden: 
Muham. bedeli 

Haıtanelerle sıhhi müet;seselere bas
tırılacak 50 cilt tesellüm makbuzu 1500 
adet ihbarname, 2000 cilt talep müzek· 
keresi yaptırılması 

Hastanelere 50 tane yevmiye tlefteri. 
Konıervatuar yatı kısmına yaptırılacak 

su tevsih tesisatı 
Sıhhi müesseseler için lüzumu olan ma· 

liyet ihraç. pusulasile muvakkat makbuz 
Hastaneler talimatnamesinden 100 tnne 

55 
114 

70,42 

91 

bas1 ırılması. 1 1 O 

Yukarda yazılı işler ayrı ayrı pazarlığa konuhııUf 
~tur. Evrakları Encümen kaleminde görülebilir. İstek' 

liler 12.1 1. 937 cuma günü saat ı 4 de Daimi Enciİ' 
mende bulunmalıdırlar . 

Konservatuv r yatı kısmına yaptırılacak su tevsih te-

1- Vilayet Çiftçilerine dağıtılmak üzere satın atına
cak 25 adet üç demirli sandıklı ve ekici pulluğun 25.1 l 37 
perşembe günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacakiır. 1 

2- Pulluklarm Muhammen becldi 1500 liradır. ı 
3- Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat Miidürlük- ı 

lerinde meccanen verilir. Itır---,-----··------------~ 
İsteklilerin Pullukların yüzde 7,5 tutarı olan meblağa sisatı. Bak: 2 inci sahifedeki İst. Belediyasi ilanına. 

M ın-• 

Elektrik, avagaz1, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 1 
....a ._es- .---z-;rrı:_.,.. 

Ankara Valiliğinden: 

Muhammen bedeli 1200 lit·adan ibaret bulunan ve jan· 
darma komutanlığı ihtiyacı için satın alınacak olan tele· 
fon malzemesi 25. l t.937 günü saat 15 te ihaledi yapılmak 
üzere t. t 1.937 gününden itibaren :-ıçık eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

Tnliplerin bedeli .nubammeu;nin yüzde 7,5 nisbetinde 
teminat vermeleri ve şeraiti anlamak isteyenlerin daimi 
encümene mürac~rntları ilan olunur. 

Mensucat-Elbise· · undura-Çaı ıaşır v .s. 

Ankara Valiliğinden: 

Etimesut yan okulu talebelerine 60 çift fotin fiatı 470 
kuruştan 282 lira, 140 çift iskarpin fiatı 450 kuruştan 
630 lira ve 60 çift terliğin de fiatı 120 kuruştan 72 li· 

radır. 
Bu ayakkabılarin muhammen bedeli 948 liradu. Pa-

zarlığa gireceklerin bu miktarın yüzde 7 ,5 nisbetindeki 
muvakkat temin~[ al.çesini hu.,usi muhasebe müdiirlüğü · 
veznesine yabrmaları ve açık eksiltme 29. 11.937 günü sa
at 15 te vilayet binasındaki enctımeni daimi salonunda 

yapılacaktır. 
Bu husus hakkında daha etraflı mnliimat almak ve 

şartnameyi görmek isteyenlerin Ankara kültür direktör

lüğüne müracaatları. 

1 
1 
1 

1 

1 
t 

Milli Müdaf a Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
• 

Beher çiftine tahmin edilen fi atı ~2 kuruş olan 5 4980

1 
çift tire çorap kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 25. l 1.937 perşembe günü saat 15 dedir. 
İlk teminat 907 lira 17 kuruştur. Şartname parasız o· 

larak MMV satınalma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektupla, ını ihale saatinden behemehal bir 
saat evvel MMV. satınalma komisyonuna vermeleri. - ,.. '* 4 Beher çiftine tahmin edilen fiatı 45 kuruş olan 
27640 çift yün çorap kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur 

liıalesi 25.1 l.937 perşembe günü sa;ıt 11 dedir. 
İlk teminat 932 lira 85 kuruştur. Şartuamesi parasız 

olarak MMV satınalma komisyonundan alınır. 

Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 
likte teklif mektuplarını behe.:nehal ihale saatinden bir 
saat evvel MMV satınalma komisyonuon vermeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Harp Okulu için 1300 çift lastik ayakkabının pazarlı· 
ğına istekli çıkmadığından yeniden 12.11.937 Cuma günü 
saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım amirliği satıoalma 
komisyonunda pazarlıkja alınacaktır. Tahmin bedeli 2340 
liradır. İlk teminatı l 75 buçuk liradır. Şartname ve nü· 
munesi komisyonda görülebilir İsteklilerin belli aatte 
komisyona gelmeleri. 

* * • Harp Okulu için 1200 adet atlet fmıilesinin pazar· 
lığına istekli çıkmadığınnan yeniden 12.11.937 Cuma günü 
saat 14 .le Tophanede İstanbul Le;vazım amirliği satınalma 
komisyonunda pazarhkln alınacaktır. Tahmin bedeli 600 
liradır. İlk teminatı 45 liradır. Şartname ve nümunesi komis· 
yonda görülebilir. İsteklilerin b ili saatte komisyona gel· 
meleri. 

* *,.. Okullar ıçın 13090 metre haki 12600 metre kurşuni 
astarlık benzin kPpalı zarfl<l eksiltmesine istekli çıkmadı· 
ğından 16.11.937 Salı günü saat 14,30 da Tophauede İst. 

ait Banka mektubu veya hususi muhasebe direktörlüğü 

veznesine yatırılmış makbuz ile birlikte eksiltme günü 
gösterilen saatte Vilayet Daimi Eneüm~nine gelmeleri 
ilan olunur. 

* • * Vilayet çiftçikrinine dağıtılmak üzere satın alı
ıaacak 75 adet yerli mamulatı tek tekerlekli pulluğun 

25.1 1.937 perşembe giinü saat 15 te açık eksiltmesi yapı

lacaktır. 
Pulluldarın muhammen bedeli 1087,5 liradır· 
.Şartnamesi Ankara ve İst:.ınbul Ziraat Müdürlüklerinde 

meccanen verilir. 
İsteklilerin pullukların yüzde 7,5 tutarı olan meblağa 

ait banka mektubu veya hususi muhasebe direktörlüğü 
veznesine yatırılmış makbuz ile birlikte eksiltme günü 
gösterilen saatte vilayet daimi encümene gelmeleri ilan 
olunur. 

***Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere satın alınacak 
100 adet iki demirli pulluğun 25.11.937 perşembe günü 
saat 15 te açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Pullukların muhammen bedeli 4500 liradır. 

Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat Miidürlüklerin· 
den meccanen verilir. 

İsteklilerin pullukların yüzde 7,5 tutarı olan meblağı 
banka mektubu ,,.eya hususi muhasebe direktörlüğü vez
nesine yatırılmış makbuz ile birlikte eksiltme gunu 
gösterilen saatte vilayet d:.:imi encümenine gelmeleri ilan 
olunur. 

* •,.. 1 Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere satın a-
lınacak 75 adet iki tekerlekli pulluğun 25. J 1.37 perşem· 

be günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
l- Pullukların muhammen bedeli 1875 liradır. 
Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat müdürlüklerin

den ınecannen verilir. 
İsteklilerin pullukların yüzde 7 ,5 tutarı olan meblağa 

ait banka mektubu veya hususi muhasebe direktörlüğü 

veznesine yatırılmış makbuz ile birlikle eksiltme günü 
gösterilen saatte vilayet daimi encümeuine gelmeleri ilan 
olunur. 

İstanbul Levazım .\mirliği Satınalma Komisyonundan: 
istanbul Levazım amirliği için 6600 ndet soba borusu 

800 adet alaturk:ı 850 adet alafranga dirsek J 1. 1 1 .937 
perşembe günü saat 15, 15 de Tophanede Satınalma ko
misyonunda pazarhkla alınacaktır. Tahmin bedeli 2318 
buçuk lira ilk teminatı 173 lira 89 kur•ştur. Şartname 
ve nümuneleri komisyonda görülebilir. İsteklilerin beJli 
saatte komisyona gelmeleri. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Muvakkat pey 

Mikdarı Cinsi Tahmini tutarı akçesi 
300 adet Bobin ipliği 1155 lira 86,63 lira 

Basımevimiz cilt işlerinde kullanılacak bobin ipliği açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. İsteklilerin 26.11.937 Cuma 
günü saat 15 de yüzde 7,5 pey akçesile devlet Basımevi 
idare komisyonuna müracaatları. 

şartname parasız olarak Direktörlükten alınabilir. 

Devlet Dcıııiryollaı ı \'e Limanları 1:-leıınc l . lrlare"inrl<·ıı 
~lulıaınnıeıı hcdeli 1580 liıa olan SO adet büvük vt: kii-

J 

ı;ük vantilfitilrlil kalıili nakil nı;akla :m ad~ı bom ınen~eıwli 
k.ılıili ııakjl tez!.!fılı ~.c>.Xl.<X~7 Pazarte i güııii !'aat 10 da Jia, dar 

~ J 

pnsadn (,::ır hina;:,ı rhhiliııdrki koınİq) on tnr:ıfınrlan a<'ık 

ek~iltme ile ~ ltırı alıııal'aktır. 

Bu işe ırirmı·k i-.tiveıılnin 118 1 2 lirn ıııu\akkat teminat n J 

H' knnunım tayin etliği vesaik le birlikte eksiltme giinü ~aatiııı' 
kadar komi yona müracaatları lazımdır. 

Hu işe ait ~artııameler koıııi-,vondan p.ıra-.ız olarak dağı

t ı1 maktada r. 

* * * Mulıaınınerı lıt>ıleli :-;irkr·l'İ hattı İİ7erin<le kilometre 
27 ue \agon iİ:.lerinde te~limi şartile lıt>her nı:~ 155 kuru~ olaıı 
800 J ııı-~ Lal ast kapalı zarf' usnlilı· 25. 11,<XH Perşeın!Je günü 
saat 15.30 da Sirkeı·ide 9 urıcıı l;lt>tıııc Eksiltme Komisyo· 
nunda ~atın alınacaktır. 

Hu j .... e girmek İ:::tİ) enlerin ylizdc 7.5 niı;hctiııdP muvnk~" 
teminatla kanunun tayin <>ttiği \e-,ikaları. Nafia j~Jerine" 
ek:::iltmel~ıe girmek i ... tivenlerden aranacak miiteahhitlik ,·e· 

j 

ka:,.ı hakkındaki talimatname dain· inde alınını~ veı:iktt ' 
tekliflerini ayni giin ... mıt 11.30 a kadar komi-.) On reiı:li~iıı' 
\ermeleri lfwmılır. Şartnameler para ... ız olarak .Ankar861 

;\.lalıcnıe daire ... inde \ e ~irkecide İ-.letnıı> Knmi&\'nnııııda \erı 
111 f: k lf'ıl i r. 

• • 
2700 kilo Bakır 

ilanlarına. 
vha alınacaktır. Bak: D. D. Yoil8

( 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

\ııkarn l.ı•vazıın Amirli~i ~atırıalma KomiS)Onırnılnn: 
nkara garnizon birlik 'e ınür:ı e eleri ihtiyacı olall .t: 

toıı Nolıuda 19.10.9:37 ek ... iltrııesinılf' \Cril<-'n fiat pnhalı g<if~ 
• l~Üf!ii11dı·ıı l<J. l 1.937 -.aat l.:> de pazurhkla \ııknra l...e''3r.ı 

Aıııirliği :-:atınalma komi ynııuııdn almaraktır. 
t\lıılıamıneıı ht!dc"Iİ 1800 lira ılk tf•rııinatı 360 liradır. ~' 

naıııı•,.;ı lıı>r gün koıııi ) oııda giiriilür. l,,teklilerirı lt'ırıinnl 
1 

kanuni vı• ilc.alaril~ h<·lli ~iiıı vı· ... autte komi. yonıla hııtuı11 

bıı. 

• * * Ankara ~arnizon ve lıarh okulu ihti)acı iı;in 11000 ~ 
z~ytin tane İ aı:ık ebiltme ile 2.S.J l.937 nal ]5 dP 11~1 

LeHtzını Arnırli~ô ~atınalma komi voııunda alına~aktır 
~hıhammen bedeli :~:mo lira. ilk teminatı 247 lira 50 ~ 

ru:;-tur. Şartnnme"'i lıergün komi yonda görülür. İ::ıteklile 
kanuni ve ... ika 'e teminatlaril.- lıelli gün w saattP komi.:) O~ 
hulun malan. 

= 

D.D.YOLLARI İSLETME u. MÜDÜRLÜGÜNDf~ 
• 

.M~ham~en bedelleri ~35000) lira olan 29030 kg. muhtelif '~~ 
çelık ıle 2650 kg. mııhtelıf eb' atta c;elik tel ve 1000 adet b811 r 
çene torna kalemi 2.l.12 1937 Perşembe günü saat 15,30 da I<' 
lı zarf Ululü ile Ankarada idare binasında •atın alınacaktır· 

Bu işe ıirmek isteyenlerin (2625) liralık muvakkat tenıiP8t ~ 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesi"' 1 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon Reidij'int 

1 

melcri lizımdır. 
Şartnamaler 

satılmaktadır. 

·rl 
175 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vozaeter• J 

(7534) 1165 '//' 

• * • ~~ 
Muhammen bedeli 2700 lira olan IX2000X 1000 na rn lik ~ 

kilo bakır levhıı 15.XI.937 Pazartesi günü ~aat on buçukta ~V 
Pa,ada gar binası dahilindeki komisyon tarafın.lan paıarl• 
sabn alınacaktır. 'f 

Bu işe girmek isteyenlerin 202 J 2 liralık munkkat teııı;,; 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlilctc pazarlık günü ••' 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. ,r 

Bu işe aôt ş .. tnamele• komiayoada• puaoız oluak d•lt~) 
tadır. (7612) 1173 1-~'. 

=Tiyatrolar Lf()N~S~ 
Tl~PEBAŞI DRAM KISMI ~~ 

Bu akşam ~er 1~~n!L-·Acı'Jv; Jı. 
aaat 20,30 da klJ Q\l\V"" 

lspanyol ıııı ııı ıııı 
Bahçelerinde 111 

1111111 3 perde 

Yazan: Joze Felingodina 
Terccme eden: M. Feridun 

ESKİ FRANSIZ TiYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Ateş Böceği 
4 perde komedi 

Molnar 

, , ıııı~~ı ııır ' 

~l~~~ ... u \ 
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ABONNEMENl'S: 
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Ville et Province 
MOIS Ptıı. 

., ,, 
" ,, 

450 
850 

1500 

Etranger : 12 aoiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite s'adreHer 

a l' Adminiıtration 

MERCREUI 

. 
AZ ES i 

.touroal Quotidien des Adjudicationı 

T ableau Synoptique des Adjudications 
Jours Heurc Gbjet de l'adjudication 

...........___ - ·-

A) Adjudications au Rabais 
~nstruction-Reparation- Trav. Publicı·Materiel de Construction-CartogrRphie 

Repar. depôt a Salipaznr (aj.). Publique 508 60 38 ıs Com. Ach. lntend. Iıt. Tophane 16-11-37 
10-11·37 
15-11-37 

15 -
14 15 
14 90 

,, dcbarcadairo Kavak Selimiye Grc a gri- 542 40 65 " 
Elargiuement de la route pres l'icole ı:ıaecaniciea ,, 7760 81 582 07 ,, 
l' a Yechilk~uy 

tansforraation deı foyers de la cuerr.e Sf.limiyr 

R. " ,., 
{•p. d ·un four 

,, ,, l'hiıpital Haydarpacha 

Constr. arches .au flouve Tcharch:ınha 

Rcp. ponts en hoiı s route Bira-Karabiga 
Constr. couvrrcles en beton arme a la source Kar

nıızı Sil 

Travaux de construction et d'installation d'eau 
pot.able a la ville Boudja (calı. eh. P. 157). 

ltı!itıtllation d'eau a l'lnternat du Consı:rvatoirc 

. ..J:!abi1Jement - Chaussures Tissus- Cuirs 
~~~~~~--~ 

Clıausııelteı : 54980 pııireı 
" de laine : 216'40 p.aİrCI 

Bottineı : 60 paireı· Escarpinı : 1'10 patres 
ı pantourle• 60 paires 

Rluıelles pour sport : 1200 p. (aj.). 
Clıırnssureı en caoutchouc : 1360 paires (aj.). 
1'oile pour doublurn ınarron : 1:l090 m.- lcl. frİıe: 

12600 m. (aj.). 

~'ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

lınprcssion et reliure &es guideı telephoaique1 

" 
de divers reriıtres 

" 
" Puhlique 

" 

,, 
,, 

Pli cacla 

Grt'· :, ~re 

Pli cach 

" 
Gre a tre 

" 

" 

Gre a rre 

• 

381 60 
222 50 

1310 24 
3925 3:! 

2467 96 
1968 31 

31-406 91 

70 42 

la p. O 22 

" o 45 
948 -

600 
2340 -
8361 50 

370 -

~ectricite-Gaz·Chauffare Central (lnstallation et Materiel) 

Artideı telephoniqueı Publique 1200 -

..J:?ivers 

Tuyaux pour pocleı: 6600 p.- Coudeı pour poele: 
1650 p. (aj.). 

Plaque de cuivre (J x20nOx 1000 mm) : 2,7 t. 
Ballut : 8000 m3 
Fover1 a ventil.ateur et transportable 50 p.- F.ta

bli~ tranıportahle : JO p . 
Fil en bobine : 300 p. 
l'racteurs en fer : 100 p. 

,, :ı double rouea : 75 p. 
., ,, unc roue: 75 p. 
,, peur 1emence : 25 p. 

p .. 
.__rovısıons 

1 Iaricotı secs : 100 t. {aj.). 
Raisins sen : 13 t. 
Leatilles : 18 t. 
Pain pour le penitencier : 40 t. (ai.). 
Poiı chiches : 48 t. (aj.). 
Olives : 11 t. 

Cuisson de pain pendant 6 moia 
Moudure do bles : 344090 lt. 
Foin 

Fruits, beurre, ereme et confiture 

Gr~ a grı' 

" Pli cach 
Puhlique 

" 
• ,, 

" 
" 

Pli cach 
Pub}ique 

Gre a ~re 
Publique 

,, 
Gri- a rrf. 

" 
" 

2318 511 

2700 
le m3 1 55 

1510 -

1155 
4500 
1875 
1087 50 
1500 -

1~000 -
2210 
1080 

4800 -
3300 ~ 
2736 -
4499 -
5000 -

İnhisarlar U. üdürlüğünden: 1 

1- Şartnamesi mucibince 14 adet elektrik motörü açJk 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

U- Muhammen bedeli 1960 lira ve mu~akkat teminat 
147 liradır. 

ili- Eksiltme 2 Xll 937 tarihine rastlıyan Perşembe 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Ş.ıbe
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak sözü geçen Şubeden 
alınabilir. 

V- Fiatsız teklif ve kataloklar eksiltme gününden bir 
hafta evveline kadar Tötün Fabrikalar Şubesine veril
melidir. 

v l- İsteklilerin eksittme için tayin olunan gün ve 
saatte 0 

u 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

reçen Komisyona gelmeleri ifan olunur. 
"B,, (7109) ııo• 3 - • 

15 1 il 

15 fi u 

98 27 
294 40 

185 10 
150 -

2355 52 

907 17 
932 85 

45 -
175 50 
6'.!.7 ] :l 

173 i9 

202 50 

118 50 

86 63 

1125 -
116 
81 -

210 -
360 -
247 50 
205 20 
674 -
375 -

Com. Ach Militaire Sclimiye 

" 
Com. Ach. Gendumerie Tchanaldc:ale 

" 
,. 8eme Sect. Affaireı Hydr. 

i Saaasoun 
Dir. Travaux Publics Tclıanakkale· 
Vilayet Diarbekir 

12-11-37 
12-11-37 
19-11-37 
25-11-37 

12-11-37 
18-11·3i 

J)ir. Restauration Municip.alite Pres 2S·l2-37 
Miniıtere de 1 'lnt. 

Com . Perm. \funicipalite l!ltanbul 12-11-37 
Gir. Ecom. 

" .. 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

" Vilayet Ankar:ı 

Cow. Ach. lntcnd. isi. Tophani• 

n 

" 

Dir. Telephoncı Iıt.anbul 

25-11-37 
25-11-37 
29 ·11 37 

12-11-37 
12-11 37 
16·11-37 

18-11-37 
(rectit) 

f Com. Pera. Munic:ıip.alite latanbul 12-11-37 
1 Qir. P:conom. ,, • 

Vilayet Ankara 

Com. Ach. lntend lst. Toıthane 

1 Expl. Cb. ne Fer Etat H.p.acha 

9 ,, ,, • " ,, Sirkedji 
,, " ,. ,, ,, H. pacha 

Dir . Imprimerİt' dt' 1 'Et:ıt 
Vil. Ankan Oir. Aıricole Istanbul 

" 
" 
" 

Com. Ach. Oivision 1\irklarila 
Com. Ach. Milit. Diarbı>kir 

" " 
Proc. Gen. Rep. Tch.analtkale 
Co . Ach. lntendancc Ankara 

" Com. Aob . lntend lıt . Tophane 

" ,, 
Com. Ach. Lycee Haydarpach:ı 

• • • 

25-11-37 

15-11-37 
25-11-37 
29-11-3i 

26-11 37 
25-11-37 
25-11-37 
25-11-37 
2~-11-37 

26-11-37 
15-11·37 
15-11·37 
30-11-37 
19·11-37 
25·11·37 
24-11-37 
17-11-37 
11·11-37 
25·11-37 

14 -
14 -

15 -
15 

15 
14 

11 

14 

15 -
11 

15 -

14 -
15 -
14 30 

14 

15 -

lS 15 

10 30 
15 30 
ıo -

ıs -
15 -
15 - lı 

ıs -
15 -

16 
10 -
14 -
14 -
ıs 

15 -
14 -
14 -
14 -
15 -

1 - Şartnamesi aucibince alınacak 2 tonluk bir adet 
yük asanıörü kapalı zarf usuliyle ekailtmeyc konmuttur. 

il - Eksiltme, 22-Xl-937 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 15 de yapılacaktır. 

JII - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat te· 
minat 450 lirallır. 

l V - - Şartnameler 30 kuruş mukabilin.le her giin İn
hisarlar İnşaat Şubesinden alınabilir. 

V - Asanıör .. W ertheim Stiglar, Sehindler veya A. 
T. G.,, markalı olacaktır. 

VI - Fiatsız teklifler ve kataloklar eksiltme giinün· 
"den en ıeç bir hafta evvel Tütün Fabrikalar Şulaesine 
v~rilerek eksiltmeye iştirak vesikası alınacaktır. 

V Jl - Mtıllürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, eksilt
meye iştirak vesikası ve yüzde 7.5 rU•enme parasını ih· 
tiva edecek otan kapalı %arflar eksiltme gunu en geç 
saat 14 e kadar y•karıda adı ıeçen Komiıyon Batkan
lığma makbuz mukabilinde verilmit olmalıdır.,, 

(8.) (G808) l 062 4-' 

1 O Novembre l 9:i7 

ADMINISTRA1 ıUl'ı 

Y oghourtchou Hnn 
l er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphiquc: 
hıtanbul MONAKASA 

Perşembe t 1.11.937 

Haketal tel (Ank. PTT Lvz. Müd.) .\". 475 
Arpa ve yulaf (Lüleburgaıı: Tüm.) .\? 492 
Adanada berdar regülatörü ve berdar sağ ve aol sahil ulama 

kanalları (Nafıa Yek.) .Y! 496 
Odun (Diyarbekir Lvz.) X 502 
Üç renkli el i'aret feneri, el hizmet feneri, muhtelif cİDI fener, 

ete, biz, marangoz kalemi, kazma, kürek, varyoz, tahta, el 
araba11 (OD yol. H. pata) .-\~ 503 

Alüminyum kılıflı ve kapaklı matra (jndr. G. Komut.) .\! 506 
Edirne Selimi ye camiinin tamiri (Edirne Vakf. Müd.) .\':. 506 
Menfez inş. (Balıkesir Vil.) .\' 507 
Çubuklu gaz depolarında bazı tamirat (i.t. Bel.).\' 507 
Sülfat dö striknin (Zir. Vek.) .\~ 507 
Beyaz ve siyab ıtil ipi, pasa ipliği (Tophar.e Lvz.) .Y• 507 
Kuru fasulye (Deniz Lvz.) J\~ 507 
B'1lgur (Lüleburgaz Tüm.) .\~ 508 
Maçka silah depc.sunun tamiri (Tophane Lvz.) .\! 508 
Kuru ıoğan (Çanak. Mst. Mvk.) .\' 511 
İzmir-Manisa yolunun ar sında dıvar ve köprü tamiri (izmir Vil.) 

.\~ 512 
Kok kömürü (Kütahya Ua. Dir.) .\! 512 
Motörin v: binek atı (Lüleburıaz Devi. Çifti.) .\' 514 
Un (Vize Aık. SAK} .\~ 515 
Bamya (Ank. Lvz.) .\~ 515 
Battaniye (Orm. Kor G. Komut.) .\' 516 
Aydıncık kasaba11 halihazır harita~ı tanzimi (Aydıncık Beled.) 

No 517 
Kereste nakliyatı (Konya İsk, Müd.) No 518 
Mefe kömürü (İzmir İnh. Ba,müd.) No 519 

"' Önlerinde yıldız İfareti olanlar müzııyedeye aittir. 

Hamit : "No.,, itareti ilanı havi gazetemizin ıaymnı rö.t rir 

Jeudi 11 - il - 1937 

Cible telephooique (Dir. PTT. Ankara) N. 475 
Orre et ioin (Div. Lulebourıraz) N. 492 
Con1tr. regulateur de Berdan et canaux d'arrosage (Min. Trav. Pub 

N. 496 
Bois (lntend. Diarbekir) N. 502 
Lanternes tricoles et a m:ıin, articles de menuicıerie. manche de pıc 

ches, pelles et brouettes (Ch. Fer Etat H.pach.a) N. 503 
Gourdes en alumioium (Command. Gen. Ank.) N. 506 
R~p. mosquee Selımiye Edirne (Dir. Vakoufs Edirne) N. 506 
Constr. arches en beton arme (Vilayet B.alikeıir) N. 507 
Rep. depôt de petrole a Tchoubouklou (Mun . lst.) N. 507 
Sulfate ııtrychnino (Min. Agriculture) N. 507 
Fil blanc et marron et fil (p.as.) (lat. Tophane) N. 507 
Haricots secı (lnt. Marine Kasıimpach.a) N. 507 
Oirnons (Com. Ach. Place Forte Tchanakhle) N. 511 
Rep. depôts de fuıils a Matcbk.a (lnt Tophane) N. 508 
., ponts et mur s route l:r:mir (Vil. l • mır) N. 512 

Coke (Dir. Lycee Kutania) N. 512 
Motorine et chnaux de monture (Dir. Ferme Etat Lulebourgaz) 5 
Fariae (Com. Ac~. Milit. Vıze) N . 515 
Combeaux (lntend. Ank.) N. 515 
Couvorturu en l.aine (Dir. Gen. Prote g.arde forets Ank.) N. 51 
Presentation carte actuelle bourg Aydindjik (Mun. Aydındjik) 51 
Tranıport de cbarpente (Dir. E.tat lmı:aigres Konia) N. 518 
Cbarbon de boiı (Dir. Moaopole1 lımır) N. 519 

"' Le1 uteriıquea iadıqueat une vente par voıe de 'urenohere. 

N. 8.- LH Noı iodiqueı ea reıard dcı1 articles ıoat ceux 
journal daDI lequel l'aviı .a paru . 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Büyüt Eşya Piyangosu 
ikramiye 5' Lira 

Çekilit 8· 12 937 Bir bilet bir lira 
Biletler: Cemiyet merkez ve şubelerile Yeni Pos· 
tane karşısında Erzurum hanında ilan işleri büro-
sunda ve piyango bayilerinde sahhr. (6553) 

!mtiya:.ı Nhibi ve yazı it 
Direktörü: lınuil Cirit 

l.lasııdığı ycı: ARTUN Ba 
Gnlau Billfuo No. 



arı e deki 

1 

Ş besi 

Bütün yenilikleri havi olan bu yuva 

Bir aile köşesidir 

Bayan 

L 

A 

Lokanta 

ve 

Birahanesi 

Bu yuvayı her gün yüzlerce aile 

ziyaret eder 

Okuyucularımıza hararetle favsiye ederiz 

MEŞHUR 

BAYAN 

Ayrıca 

Her akşam ROMEN ORKESTROSU iştirakile 

OL VE AYSEL 

andolin ve Kitara ile icrai ahenk edilecektir 

Her gün öğle yemekleri arasında Romen Orkestrosu tarafından 12 den 13 buçuğa kadar klasik morsolar çalınacaktır 
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