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Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 
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') Münakasaıar 

~a.t, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita ----
)'a Ccz • d k · · 1 · · 't d' ık . aevın e yeme· pışırme yer erı ınş. , e111 ı 

tsır-Dursunbcy volunun Kille ve Simav köprü-
rı 1 • 

llrrıiri (te111d) 

• "•va ve badanası 
•d Yek. 1 ci bodrum !tat pencerelerine jalozi 
'P•kları işi (temd) 

•bahçe fabrikası arazisi dahilinde vıkılan baca 
t d' J 

1 
1ier mahallcı de harır ve tesviyei tura biye i-

(şart . '.l5 kr) • 

paz . 

;ıç ekcı. 

aç . ekıı. 

çlar, Klir.ıik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 
t't --

c edevat: 53 ka\em (tem<l.) 

1~ktrik-Havagazı-Kalorifer _(tesisat ve malı:emes.i) 

633 97 
9183 75 

589 59 
1681 68 

9660 -

3715 -

Konya N:ıfıa Müd . 15-11-37 15 -
689 Balıkesir Vil. 15-11-37 15 -

44 Ankara Belediyesi 26-11-37 10 30 
126 15 Nafıa Vek. 26-11-37 15 

725 - lnh u Mwd. 29-11-37 15 -

lzmir Eşrdpaş:ı Hast. B. 22-11-37 9 

kapa!, z . 54675 40 yüzde 15 -•taf K 
,
1 

• cm•lpa~a ka~abası elektrik tesisatı (1 kı-
'1) (temel) 

Muatafa Kemalpaşa Beled. 8-12-37 14 -

• 
'nııucat, Elbiıe, Kundura, Çam_a_,ır v. s. 
ic:· 
• 

1 •lbiıc: 180 tak . 
ıae. 8 

aç . eks . beh. 21 28"4 - lzınir Liıe ve Ortaok. SAK 30-11-37 
Balıkcıir Belecl. 19-11-37 

(tashih) 

16 -
· ad. 

Makine yagJarı v, s. 

ttttıı odunu: 35 t . · tahb p:ırçası (tea1d ı 10 t. r, 
~~ Ya~ı: 3400-3500 t. (temd) 
t ( tıı•dcn kömürü: 150 t. - tuvenan kömürü: 280 
~ lcınd) 
1~~: 4So çeki ·· odun: 500 çe-ki - mangal kömii-

. 82 t. (temd) 
~ t~fet"rik 

"' t ı~, tzıihı: 6 ad. 
i~, kurşun: 1 t. ve ulmutra 
q~ lllakinesi: 2 ad . 

~~lak ve lama demiri: 69230 k. 
~· Osya dolabı: 258 ad. {temd) 
'tı llotörü: .f ad. 

~-k z . • ahıre, Et, Sebze v. s. 
ltjıı 
• Ç: 25 t ··: 54 . 
) t. 
,_IJ~ eti: 12 t . (temd) 
'r;: 77 
' t. " 'b/•~: 10450 k .• 

\I C!i: 3 t. 
ttes: 95 • ~r O k. - S02'aD· 720 L • lahana: 480 k. -

~lı:ı •s•: 48rı k. - iıııpanak: 600 k. - h~kla: 150 k. 
tk. 55 \~lı · t. (tcmd) 

l,)ç ctı: 6,5 t. - karaman eli: 3,8 t. - sı~ır eti: 

o~ t. • kuzu eti: '2,7 t. {tem<l) 
~h f~ker: Cı.8 t. - ke1me şeker: 6,5 t. (tcm<l) 
~ .• ~· 7,3 t . - patateı: 7,3 t. - kuru urmısak: 135 
i., . 'Yaı peynir: 3.2 t.-hşar peynir: 2 t. (temd) 

tı 
'~1ı~ Yo~urdu: 4,3 t. (temd) 

eti: 1 t. - hindi eti: 700 k. (tcmd) 

~ b) M üzayedeler 

,, kamyonet 

aç. cks. 

paz. 

aç . cks. 
kapalı %. 

" 

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

" 
kapalı z. 

kapalı ı. 

" 
p~.z. 

" 
" aç. ekı. 

,, 

.. 
" 

" 

" 
" 

pu. 
aç. arl. 

" 

2000 -

20000 -
2725 

11900 -
8653 75 

5640 -

5250 -
k. o 11 

6525 -

8815 -
11737 -
1350 -

308 30 

k. o 10.50 

52 50 

225 -

150 -
283 95 

241 80 

1500 
205 -
892 50 
649 04 

1592 51 
423 -

394 -
446 
490 -
662 
ası -
101 25 
23 11 

433 12 
545 77 

283 95 
'...l51 44 

M 50 
64 37 
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Milli Saraylar Miid. 

Ankara Beled. 
M. M. V. SAK 
lst. Kız Ô~r. Ok. SAK 

" 

M. M. V. SAK 
Ankara Bcled. 
M. M. V. SAK 

D. O. yol. H. P•t• 
Maliye Vek . 
MMV Deniz Mrk . SAi\ 

Afyon Kor SAK 
Polatlı Aık. ,, 
hmir Lise ve Ortaok. SAK 

• 
" Aık Fabr. İst. SAK 

" 

lst. Ktr. Ôğr . Ok. SAK 

" 

ıl 

il 

• ,, 

Aak. Fabr. SAK 1st. 
lst. 8eled. 

" 

6-12-37 

ıu- 12-37 

15-11-37 
15·11-37 

15-11-37 

20-12 37 
26-11-37 
27-12-37 
18-11-37 
29-11-37 
29-12-37 

19-11-37 
29-11-37 

15 

10 30 
11 -
10 30 

11 30 

15 
10 30 
15 
15 -

17 -
14 

'·11-37 itib. 1 ay 
9-11-37 
9-11-37 

29-11-37 
29-11-37 

"' 
" 
13 30 
14 -

15-11·37 10 -
15-11 37 19 15 

15·11-37 10 45 
15-11-37 11 

15-11-37 11 15 
15-11-37 11 45 

30-11-37 14 -
18-11-37 11 -

20-11-37 11 -

mukabilinde yapı işıeri umum müdürlüğünden alınabilir. ~ MÜNAKASALAR 
ı~, 

ctat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Eksiltmeye girmek iateyenlerin 126 lira 15 kuruş mu
uakkat teminat vermeleri ve yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınmıf hususi vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

Nafıa Vekaletinden : 

~'tı~ksiltmeyo konulan iş: lktısad vekaleti birinci bodum 
l\l>enceelerİDe Jalozi kapakları işidir. 
~ eş_if bedeli: 1681 lira 68 kuruştur. 

l~i ~•ıltme 26.11.937 c•ma günü saat t 5 tc Nafıa vcka
~-~ •nasında yapı itleri eksiltme kemiıyonu odasında 

~l'lı~ usulil~ yapılacaktır. 
kaıltme şarhıamesi ve buna müteferri evrak 5 kuruş 

Ankara Belediyesinden: 

Terfi daireleri le depo idrestat binalarının bazı aksamı
nın daili sıva ve Dadanalarıoın tamiri 15 gün müd· 

detle açık eksiltmeye konulmutlur. 
Keşif bedoli 586,95 liratlır. 
Muvakkat teminatı 44 liradır. 
Sartoame ve keşifoamesini görmek isteye11lerin her 

ğün yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 26.11.937 cu
ma günü uat 10,30 da belediye encümenine müracaatları. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 

1 - Balıkesir- Dursunbey yolunun 26 ncı kilometre· 
sindeki tamirleri açık eksiltmede bulunan KıHe ve Simav 
köprülerinin tamiri için taiip çıkmamış olduğundan 15.11.37 
tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de ihaleleri ya
pılmak üzere eksiltme müddeti ı O gün uzatılmıştır. 

2- Bu işin keşif bedeli 9183 lira 75 kuruş ve muvak-
kat teminatı 689 liradır . 

3- Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Fenni şartname 
C - Mukavele örneği 
D - Keşif cetveli ve teferruatı 
I~- Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
İstiyenler bu evrakı Vilayet daimi encümen kaleminde 

veya nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
4 - İhale muayyen vaktinde vilayet makamında mü

teşehkil daimi encümen tarafından y1tpılacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için nafıa vekaletinden 937 

yılı için alınmış müteahhitlik vesikası ve bu işe ehliyetini 
isbat edecek vesika veya Balıkesir Nafıa müdürlüğünden 
alacağı vesikayı ibraz edenler girebilirler . 

İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatte muvakkat 
teminatını malsandığına yatırdığına dair makbuz veya 
banka mektubile Vilayet Daimi Encümenine müracaat· 
ları ilan olunur. 

Konya Nafja Müdürlüğünden: 

Konya Ceza evinde yaptırılacak olan 6~3 lira 97 ku
ruş keşif bedelli yemek pişirme yerlerinin inşasına talip 
çıkmadığından arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 43 
üncü maddesi mucibince eksiltme 15.11.937 gününe kadar 
10 gün uzatılmıştır. Bu işe ait fennı evrak her gün Na
fıa dairesinde görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için 47 
lira 55 kuruşluk teminat vermek, ticaret odasında kayıt
lı olmak, Nafıa Müdürlüğüne bu işi başara bileceğini tas
tik ettirmek şarttır. 

İhalenin 15.11.937 pazartesi günü saat 15 te Nafıa 
dairesinde yapılacağı ilan olunur· 

* * * 
Paşabahçe müskirat fabrikası arazisi dahilinde yıkı

lan baca ve diğer mahallerde hafir ve tesfiyei turabiye. 
Bak: inhisarlar U. müd. ilanlarına. · 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

İzmir Eşrefpaşa lıadanesi baştabibliğindan: 

Eşrefpaşa hastanesi için alınacak olan 3715 lira mu· 
hammen kıymetli 53 kalem aliit ve edevatı tıbbiyenin vi
layet encümenince yapılan eksiltmesine istekli çıkmadı
ğından vilayet encümenin olbaktaki kararları veçhile 11 
teşrinisani 937 günlemecinden itibaren IO gün müddetle 
yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün hastane baştabibliğine müracaat
ları ve ihale günü olan 22.1 1 .937 pazartesi günü saat 9 
dan 12 ye kadar vilayet encümenine .müracaatları ilan 
olunur. 

1 J u AA 

Daktrik, Havagazı, K_alırifır Tesisat ve Malzeme 

Mustafa Kemal,.aşa Belediye Riyasetinden : 

Musaddak proje mucibince 89,000 lira bedeli keşifli 
Mustafa Kemalpaşa kasabast elektrik tesisatmm şimdilik 
54675 lira 40 kur11şluk kısmını yaptırmak şartile kapalı 
zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

Eksiltme müddeti gerçi 8.1 1.937 Pazartesi hitam bula· 
cağı bundan evvel ilan edilmiş ise de görülen lüıum üz.e
rine eksiltme müddeti 8.12.937 Çarşamba günü saat 14 te 
hitam bulacak ve ihale Mustafa Kemalpaşa kazası Bele
diye Encümeninde yapılacıaktır. 

Tesisata aid evrak ve projelerin birer kopyaları İstan· 
bultla Galatada Selanik Bankasmda 5 inci katta elektrik 
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mühendisi Hasan Haletten ücret mukabili alınıp görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak edecekler yüzde 7,5 teminat ve iha

leyi müteakib yüzde t 5 e iblağ teminatlarile ihaleden bir 
saat evveline kadar müracaat etmeleri lazımdır. 

Eksiltmiye taHb olanların Nafia Bakanlığından musad· 
dak vesaiki hamil olmaları şarttır. 

Fazla izahat almak isti yenler Mustafa Kcma lpaş" Bele
diyesine müracaat edebilirler. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

İzmir Lise ve Orta Okdlar Alım Sattın Komisyonu 
Başkanlığından: 

San'at okulu talebesi için nümunesi mevcut gra ku· 
maştan ve gene mevcut elbise nümunesine göre 180 ta
kım harici elbise açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

Beher takımın muhammen bedeli 21 liradır. Tutarı 
3780 lira ve ilk teminata 284 liradır. Nümune ve şartna
me Kültür direktörlüğünde her gün g·örülebilir. 

Eksiltme 30. J 1.937 sa' ı giinü saat t 6 da hükumette 
Kültür direktörlüğünde toplanacak komisyonumuzda ya
pılacaktır. 

Bu işe isteklilerden şirketlerle yabancı tebaalılar 
2490 snyıh kanun 3 ve 4 üncü maddelerinde yazılı veCJİ· 
kalerla girebilirler. 

Balıkesir Belediye Riy aaetinden: 
11 Belediye riyasetinıien" 
Başlığı altında neşredilen Belediye zabıta 

meınur!arını yapıl ıcl?k elbis~ler ilaamın ihalesi,. 
19 Birinci te,rin 937 cnma günü yazılacak iken tarihi u· 
nutulmu, olduğundan tashihen ilan olunur. 

Kereste, tahta ve saire 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 

1- Milli sarayların döşemelerinde ikullanılmak üzere 
Polonya malı kuru meşe ağacından imal edilmiş ceman 
650 metre murabbaı miktarında parke tahtası satın alın- ı 

ması açık eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Eksiltme gününe kadar ••pazardan başka her gün 

Saraylar Mıjdürlüğü kalemine müracaat edecek olaolar 
mevcut nümuııeleri görebilecekler ve .şartnameden he· 
delsiz olorak bir nüsha alabileceklerdir. ı 

3- Açık eksiltme 6.12.937 günü Pazartesi s. 15 te Dol-1 
mabahçe Milli Saraylar Müdürlüğü binasında yapılacaktır 

4 Muvakkat teminat 225 liradır. 
Bu paranın eksiltmenin yapılacağı vakit ten bir saat 

evveline kadar malsandığına yatırılmıt ve makbuzunun 
eksiltme heyetince verilmiş olm111 lazımdır. 

Malsandığı makbuzu yerine bir bankanın garanti mek
tubu yahut arttırma ve eksiltm c kanununun 17 inci mad
desinin "C,, fıkrasında nevileri yazılı esham ve tahvilat 
dahi kabul edilir. 

Mahrukat Benzin-Makine ya~lan v. ~. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

3400: 3500 kilosu 2 bin lira olarak tahmin edilen 
dcğre yağına ihale günü talipler tarafından verilen fiat 
layık had görülmediğinden alınamamış ve 1 O gün zarfın· 
da açık eksiltme ile satın alınmasına karar verilmiştir. 
ihalesi t 5. 1 l .937 pazartesi günü saat 11 dedir. İlk temi· 
natı 150 liradır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2,3 mad· 
delerinde istenen belgelerle birlikte muayyen gün ve sa
atte M.M.V satınalma komisyonunda bulunmaları. 

Anjcara Belediyesinden: 

Belediyeye alınacak 35 ton gürgen odunu ile JO ton 
tahta parçası 1O.t2.937 cuma güniine kadar bir ay içinde 
pazarlıkla alınacağından isteklilerin her cuma ve salı 
günleri saat 10,30 da belediye encümenine müracaatları. 

• • • 
Maden kömürü, odun ve mangal kömürü almacaktır. 

Bak: erzak sütununda İst. Kız öğretmen okulu Sahnalma 
Komisyonu ilanına 

Müteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

t - 2 adet freze makinesi kapalı zarfla e1'siltmeye 
konmuştur. 

2- Tahmin edilen bedeli 11900 lira olup ilk teminat 
parası 892 lira· 50 kuruştur. 

3- ihalesi 27.12.37 pazartesi günü 1aat 14 tedir. 

4- Eksiltmeye girecekierin 2490 sayıla kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde istenilen belgelerile birlikte teminat 
ve teklif mektublarını ihale gününde en geç bir saat ev· 
velıoe kadar MMV satmalma komisyonuna vermeleri. 

• * * 6 adet torna tezgahı kapah zarfla. eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin edilen bedel 20 bin lira olup ilk te
minalı 1500 liradır. İhalesi 20. 12.37 çur~amba günü saat 
15 tedir. Ek9iltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde i.denilen belielerle birlikte teminat ve 
teklif m~ktuplarını ihale gününden en geç bir • aat evve
line kadar Ankarada MMV sntınalma komisyonuna ver· 
meleri. 

Ankara Belediyesinden: 

Su idaresine alınacak bia kilo iyi cins kiilçe kurşun 

ie 1500 kilo katranlı salmastra on be' gün müd.&etle a· 
çık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 2725 liradır. 
Muvakkat teminatı 205 liradır. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin hergiin yazı işleri 

kaiemine ve isteklilerin de 26 teşrinisani 9J7 cuın:ı gunu 
saat on buçukta belediye encümenine müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanlara İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen b~deli 8653 lira 75 kuruş olan muhtelif 
ebatta ceman 69230 kilo yuvarlak ve lama demiri 18 
teşrinisani 937 perşembe ıürıü saat 15 de :Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki komisyon iarafından pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 649 lira ·l kuruşluk mu
vakkat ve kanunun tayin ettiği vesaikle resmi gazetenin 1 

7.5.936 G. 3297 veya t.7.936 gün 3645 N.lu nushalarında 
intişar etmiş olan talimatname dahilinde alınmış vesika 
ile birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona mü
racaatları lazımdır. 

Bu ite aid şartnameler komisyonda parasız olarak da· 
ğıblmaktadır. 

Maliye Vekaletinden : 

Kapalı zarfla eksiltmesi ilan olunan 258 aded saç dosya 
dolabının ihalesi günü isteklileri tarafından getirilen nü
munelerin şartnamedeki vasıflarına uygun olnıamasuıdan 
dolayı ihalesi yapılamamış ve pazarlıkla alınması karar· 
laşbrılarak 29.11.937 pazllrlık 'günü tayin olunmuştur. 

İsteklilerin şartnameye tamamen uygun ntimırneleri ve 

bin beş yüz &oksan iki lira elli bir kuru~luk muvakkat 
teminatlarile birlikte yuknrıcfa yaulı günde saat onbeşte 
Levaıım Müdürlüğündeki Sat1nalma Komisyonuna gel· 
mclcri. 

M. M. Vekaleti Deniz Merkeı Satıoalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 5640 lira 4 adet benzin 
motörünüıı kapalı zarfla münakaaası 29. \2.37 tarihine 
mü1adif çarşamba günii saat 14 de yapılacaktır. 

2- Şartnamesini görmek isteyenleritı hergiln. müna
kasasına iştirak edeceklerin de mezkur gün ve saatte 
423 liralık teminat mektublarile teklif varakaları ve ka· 
nuni belgelerini ha•i zarfla komisyonumuza müracaatları. 

- - ' -
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Polatlı Askeri Satınalma Konıi..,voıııııHlan: 
J 

Polatlı garnizon için 54-00 ı kilo unuıı kapalı ıarfla P-k~ilt· 
lllC'-İ ~9.11.937 saat 14 de Polat!ı A-;kf'ri ..;;ıtınalıııu komi-.ro-
ırnnda yapıla<'aklı r. · 

Muhammen bedeli lıehcr kilosıı 11 kum:; ilk teminatı 
146 liradır. Teklif nıı>ktııhları ~aat 1 :~ e kadar kalıııl olunur. 
1 ... teklilerin ;;.artnaıne~ini giirmeL.: üzere hPr giiıı 'e ek-.iltıııe\·e 
iştirak için belli gün ve .;;aatta kıınuni ve-:ikalarh lı• komis
yona müracaatları. 

lstanhnl A~keri Falırikalar Satınalnrn Koıııi \onıındaıı. 
J 

Tahmin edil~n bedeli ı:-iSO lira olan :~ooo kilo ~ıiqr Pti o 
A..;keri Fabrikalar ı~taıthııl satınalma korrıisyonıııwa 2<>.11.937 
tarihin· rastlıyan p:ızartesi günii ~aat 13.~0 da Salıpazannd:ı 
Ask~ri Fabrikalar yollama bina~ındaki dain•de aı;ık ebiltııı~ 
ile satın alınucaklır. ~artname"'i h~rgiirı koıııi:-;y<ındn gi>riilf"· 
lıilir. İsleklilerin JO 1 liu 25 kurui' ilk l<·rlliııatlarile her lıanµi 
bir Mal müdürlüğüne yatırurnk 2490 ıııımarah kanuııuıı 

2 ve 3 üııl'ii ınaddelP.rindeki ve ika ile o giin H~ aal e konıj .... 
yonda bulunmaları. 

• * * Tamamının lalımin euilen b~deli :i08 lira :m kuru .. 
olan 950 kilo Patak~ 720 kilo • oğan, 480 !..ilo Lahan~, 18Ô 
kilo Pra::ıa, 600 kilo İ.::p:ıuak, 150 kilo Bakla Salıpazarırıd:ı 
Askeri FabrikaJar Yollama:-oırıdaki ~ atınalına k(lıııi .. yomıııda 
29.11.937 pazartesi günü ~ant 14 de açıl.: ~hiltnu·yc konul
muştur. Şartname her gün lcomi,.;yorıda göriilehilir. 1.tek]ile!rİn 
ilk teminat olan 23 lira 11 kuruşu her lıan~i bir mal müdür
lüğüne yatırarak 2490 numaralı kanunun 2 ve :~ iinc.ü mad
delerindeki ve aikla o gün ve ::aatta kornİ!) oııcla bulunmaları. 1 

\f)Oll Kor Satınalnıa Komi.,\anunılan: J 
Kor merkez kıtaatıuın 938 :;Pne ... i Ey lı'.il nihayetine Jaı ı 

ihti) acı olan 25 lıin kilo pirinç kapalı zarfla münBka:s(. 

konmu:tur. 
~c Münakasa 19.J l.937 günü anı on yt~ıl:id(' Kay--eride 

atmalnıa klıınisyonunc.ia yapılacaktır. ı)I 

Pirinciıı ıııtıh~ınııır:n hr~<leli 5 :.!50 liradır. Tt!minatı 3 

lirad.ır. . . .. . ... p• 
Şartn:ııııesı kor satınalnıa kom ıs ·onuıı lıer gun gorule. 

1 · · ı·ı · · · l d b" · .. .Jerih1 
eceğı gı n rnru:ten ı:-.tıyen ere e ırer ::.uretı parasız gonıı 

Teklif mektupları miiııaka:-a günü olan 19. 11.937 de ~s 
16 ya kadar satınalma komisyonu ba~kanlığına verilınit 0

" 

cüktır. Bn saatl<'n orıra mektuplar kabul f'.dilnıeı. 

1 tcklilerin kanuni 'ı> ikalariylP hirlikt~ L.:omi yonıı JJ1 

rar·aatlaı ı. 

lrnıir l.i .. e 'ı> Ortaokııllar ~atmalıııa 
Komi .. rnnu Ra:;;kanlığmdaıı : 

. s 
.\zı (;oğu Tutarı İlk tcnııO 

l :2000 14.)()() 65 - :) J 90 
Liıı:si 

"uvıııı eti, ıııe\ "-İıııiııdP
kıızu ı·ti 

K ııılı·ulhı (ji''rrı•t men ok111
" 

~ " 
nirİıtı'I ııe \ i ekıııı'k 77000 86000 8Hl!l 662 

Kız erkf'k li fleri hiilg-e .. an"at o~ııl 
~adı• v.ıi>ı 10450 12100 11737 881 

.., Biitiin 'atlı okulları~ 
lliriıll'i nı·\ i ckıııek ve -.ade ağının 9.1 t.~n7 tarilıi 11d: 

yapılaıı kapalı zarf ek-.iltıııt-lerine verilt•n fiatler haddi IA'J 
giirii)rııP.diğind.-.ıı ko, ıııı ~tinin Pk iltnıe:-..ine de tnlip çıkJtltl 
ıtıııılaıı 2 iYO :a\ ılı kanunuıı 10 ııwı madde.:>İ ınucihi11t1 

9.1 ı .ı>:n ıarihirıd.-.ıı itilKnı>ıı tıir av i ç iııd~ p:11.:1rlıkla slı 11, 
ı·aktır. l'.tzarlıklan lı c·r lııft .. ı :-l.ılı gliııii .:aaı 16 da Kiil!ll 
lJ i rı' ktii rl iiğii ndı! topla naı•ak tı r. 

İ~teklilrrılcıı ~irkf'tlPrJe \alıaıwı ıaL'alılar lıu p:ızıırlıı' 
241)() avılı kanııııtırı 3 \~ 4 iincii ınaddelerindıı \azılı ,·e· 

• J 

kftlarla girebilirler. 
Şartnameleri ~iirınek i-.tiyenler lıı•r giin Kü!tür 

lü~line miiracaat etmelidir. 

··r 
J) i rek.t0 

İstanbul Kıx Ö&-retmen Okulu Satınulma Komiıyonu 
Batkanlıtıadan 

Cinai Mıkdarı Beher kilonun Temi· Tarihi 
tahmin bedeli natı 

Ekmek 55000 IO 50 ) 433 12 

D•tlıç eti 6500 kilo 45 
Karaman di .iSOO ,, .ı2 
Sıtır eti ,noo ,, ,'}8 

) 

) 

Kuz:u eti 270() " 50 ) 
Blok Madenkömiirü 150 ton 1700 ) 
Tüvenan ,, 280 ., 1250 ) 
Toı şeker GAOO kilo 27 ) 
Kesmeşekor *'500 ,, 30 ) 
Soğan 7300 " :\ ) 
Patat.. 7300 ,, 7 ) 
Kuru aarmıuk 135 ,. 15 ) 
Beyaz peynir 3200 ,, 40 ) 
Kaşer peynir 2000 ,, 57 ) 
Silivri yoj'urdu 4.100 " 20 ) 
Odun 450 çeki 290 ) 
Odun 500 ,. ;1 tO ) 
Manıal kömürü ~200 kilo 4 50 ) 
Tavuk eti H>OO ,, 57 ) 

54::> 77 

453 75 

69 9.f 

18. ~() 

04 50 

241 80 

CS6 37 
Hindi eti 700 ,, 45 ) 

İ .. alHi 1~-11-937 pazarteai ıünü aaat IO tlan 11,45 e kadar 1' 
pılacaktır! ~' 

Okulumuzun May11 1936 ıonuna kadar ihtiyacı ola• yuk•' 11 
cina ve miktarlarile muhammen bedel ve ilk teminatları y•ı;~ 
yiyecek ye yakacaklardan kapalı zarfla ekıiltmeıi yapılıp iıte ~ 
çıkmıyao ekmek. et teklif aluo.an fiatları yük•ek ıörülea 810~ 
ve Tüvenao maden kömürleri pazarlıkla diğer erzaklar açık 'v 
ıiltme auretile Hıaleleri aşağıdaki gün ve aaatlerde l1tanbt1l 
ıeler mu9'anbeciliğinde toplana• komiıyonda yapılacaktır. ~ 

Şartnameler okuldan ırlrGlüp CStreoilir. l.tekH olanlar ;lıti 
teminat makbuzu ve Ticaret odasının yeni yıl veıikaJaril• b' 
gin ve 1&atte komisyona ıelmeleri. ~ 

()4 ~ 

_b) __ u_· _Z_A _ _!_~--~ E L ~ 
Ba>ıvekalet 1 tatistik L mum Müdürlüğii Artırma, 

Elciltm~ ve İhale Komisyonundan· 

J)aiıedc kullıırınwğa dverı~li olmctyan iki adet tauaıı h'1~ 
Vf' iki adt>t e4·rade ile hir ınaruken oda takımı 'e tlO voltlıl1, 
t :l adi"! ıııntör ye bir adet daimi ceryaııa l:~vireıı muh•''''1 ~ 
\ c d.-lıa bir kı:-ıııı hn ı ıla ~ ya ddlali) e re~ıni alıı·ıya ait olffl' 
ii.1.r·ı e ~3tılaı·aktır. 01 

llıalP- ıwı;in para ile 17.11.9~7 çarşamlıJ vününat t:{,50,,, 
ıııııımı müdiirliik biııuıl\dit toplanacak olan komi yonda } 
pılacnktır. 

l .. tanbul Askeri Fahrikalar Satınalma Kemi yonundaıı: 
$' 

l\lııhammen bedeli S2,5 lira olan Zeytinhuı mı ilah !1t 
ııı idıanesi arazi>ıi dnhilinde yetişen otların :;;artıınme::.İ veçlı\. 
hir ..:eneliği Salıpazarında A~keri FahrikaJar yollama::.ın~~ 0 
Satınalına Komi. yon unda pazarlıkla ,.;atıla<'aktır. Paıadık gıı~t 
:fü.11 .937 Salı ~iinli saat 14 de olacaktır. f.,.tt>klileriu .uı 

1
. 

7,S teminat paı·a ·ı olan 100 kuruş muvakkat teminat pıt~rı 
::.ıııııı lwr lıangi bir Malıniidürlüğiine yatırarak mezkur g~5• 
ve .;;aaltc lırnmisyon<la hulunmnları. Şnrtname hergün korı11 

yonda giiriile!Jilir. 



İstanbul Belediyesinden : 
Vesaiti nakliye reıminden olan bouundan dolayı haciz 

altına alınan Doç markalı 2054 Ne. lı takse otomobili Maç
kada Maçka garajında 18.1 t.937 günü saat 11 de açılc 
arttırma ile ıatılacaiı ilan olunur. 

• • * Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı 
haciz altına alman Doç markalı ve 3761 No. h kamyonet 
Bışiktaşta Çırağan caddesinde mektep sokağı 82-1 numa· 
rada İğneadalı Haydarın oaun depoıunda 20. t 1.937 günü 
ıaat 11 de açık arttırma ile satılacaiı ilan olunur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Ikıiltmey• konan Mık· Tah-
meYaddın cinsi darı nun 

fi atı 

Rezakı üzüm 400 k. 27,50 
Çekirdeksiz üzüm 1000 k. 25,00 
Üryani erik 400 k. 44.00 
Am&1ya erik 900 k. 16,50 

Pey 
akçeıi 

Ekıilt

me T. 
Gün ve uatı 

Kuru kayıaı 500 k. 50,00 
İDcir 600 k. 18,00 176 L. 22-11-937 Paıartemi 14 
Cniziçi 500 k. 36,00 
Aaaaıya elmHı 1500 k. 25,00 
Gtmü,ı.. elnaaıı 1500 k. 17 ,50 
Ayva 700 k. 12,00 
Portakal 0000 a. 4,00 

Mekteltin 937 mali 1euesi ihtiyacından olan yukarda cinı, 

nıikdar, muhammen bedeli ve ilk teminatı yazılı yemi,ler açık 

ekıiltmeye konulmuftur. 
Ekıiltmeıi hizasmda ıöıterilen fÜn, tarih ve aaalte yapılacaktır. 
Şartnamelerini ıörmek iıteyenlerin her ıün ve ekıiltmeyc ıire· 

ceklcria belli ıün n Hatte Güınüşıuyundaki mektep bina11 dalai
linde toplanaa komiıyona müracaatları ilin olunur. l7402) 1141 3-4 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- Şartname, Keşifname ve planına göre küçük Yoz· 
gatta yaptırılacak 3 odalı memur evinin inşası pazarlıkla 
eksiltmeye konmuştur. 

il- Eksiltme, 23-Xl-937 tarihine rastlayan Sah gunu 
ıaat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım komisyonunda yapılacakib. 

ili- Keşif bedeli 3730,95 lira ve muvakkat teminat 
280 liradır. 

1 V- Şartnameler l 9 kuruş mukabilinde hergün İnhi
ıarlar İnşaat Şubesinden ve İnhisarlar Ankara Başmüdlr· 
lüiünden ahnabilir. 

V - İsteklilerin diplomalı, Mühendis veya Mimar olrua· 
ları veyahut bunlardan biriyle müşterek bulunmaları 
lizımtlır. İstekliler MüoakaSll gününden evvel vesikalarını 
ihraz ederek pazarlığa girebilmek için İntaat Şubeıinden 
ayrıca veıika almalıdırlar. 

vı- isteklilerin eksiltme i9in tayin olunan gün ve 
saatte Yukarıda adı geçen Komiıyona gelmeleri ilan o · 
hanur. (B) (7 473) 1152 2-4 

• 
* * 

1- İdaremizin Patababçe Müskirat fabrikası araziıi 
dahilinde yıkılan hac• ve diğer mahallerde şartnamesi 
mucibince yapılacak 96ft0 lira keşif bedelli hafir ve tes· 
viyei turabiye işi açık ekıiltmeye konulmu9tur. 

il -· Eksiltme 29-Xl-937 tarihine rastlayan pazartesi 
iiinü saat 15 de Ka9ataıda Levazım ve Mübayaat Şube· 
•indeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

111·- Muvakkat teminat 725 lira~ır. 
iV - Şartname ve keşifname herrüo 25 kuru, muka· 

bilinde İnhiıarlar İnıaat Şubesinden alınabilir. 
V - Ekıiltmiye iştirak edeceklerin Mühendiı, Mimar 

Veya bir Mühendiı Te Mimarla müşterek olması ıarttır. 

811 t•raiti haiz olanlarla İdaremize eYYelce bu kabil itler 
Y•pmıt bulunanlar ekıiltmeden üç gön e"vel kadar İnhi· 
•arlar İoıaat Şubesine müracaatle münakasaya iştirak ve• 
ıikaaı almalıdırlar. 

VI- lıteklilerin kanunua kendilerinden aranılan Yeıaik
le yuknrda yazılı vesikalar ve yüzde 7,5 güvenme para
lariyle birlikte ekıiltme için tayin edilen gün ve saatte 
•dı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(7691) 1180 1-4 

. ,, ,, ""' - ,,, 

D.0.YOLLAQI iSLETME U. MUOUflLU6UNDEN • 

Mu .. ammeo bedeli 1J50 lira olan 500 adet pdcri ile 500 atlet 
•llft'i rilderi 18.Xı.37 Per,em'-e ıinü Hat 10 da Haytlarpa,ada 
far binHı içiadeki komiıyoD tarafında• açık ekıiltme ile ıatın 
•lııaacaktır. 

Bu i'e rirmek isteyenlerin 101 lira 25 kuru,luk munkkat 
t~lllinat Ye kanunun tayin t-ttiti ve1&ikle birlikte elıı:ıiltme ıi:iaü 
••atine kadar komiıyona mlracaatları lbımdır. 

Bu i'e ait ,artnameler komiıyoDdan paraııa olarak datıtılmak· 
tadır. (74'l0) 1146 3-.f 

MÜNAKASA GAZETESi 

• 
* * 

Muhammen bedeli 2700 lira olan l X2090X 10'.Jr> na m lik 2700 
kilo bakır levha 15.XI.937 Pazartesi günü saat on buçukta H· 
Patada ıraı biaası dahilindeki komisyon tarafından pazarlıkla 

uhn alınacaktır. 
Bu i4e rirnıek ist~yt•nlcrin 202 1 ı liralık muvakk:ıt temiual 

ve k&nunun tayin ettiti vcııaikle birlikte pazarlık günü aaalinc 
kadar komiıyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komiıyondar. parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. (7612) 1173 2-2 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 

[ Bourse du Commerce et des Cereales d·İstanbul ] 

12 - 11 - 1937 

FİA TLAR ( Cours officicls) 
Afion (Opium) 
Buıday yumuşak (Ble tendre) 

Buğday urt (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orıe An.) 
Arpa yemlilc 
Çndar (Seirle) 
Balcla (Feve) 
Mıaır sarı (Ma'iı jaune) 
Susam (Seume) 
Pamuk ya~ı (Huilc de coton) 
Susam ,, ( ,, ıesame) 

Yapak Anadolu (Mohaire) 
,, 'I ralcya ,, Thrace 

Kuş yemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet j•une) 
Keçi kıh (Poilı de Chevre 

• 

Aşai• (Moins) Yukarı (Plus) 

6 10 -

5 30 -
4 7 50 
4 21 

4 22 50 
16 35 -

5ö - -
68 - -

7 7 

6 17 50 
6 
4 il -

Peynir kaşer {Fromaıe kacber•) 
Zeytin yatı l.ci yemeklik (Huile d 'ol.) 
Kaplıca 

Fındık kabuklu (Noiıettes) 
Fasulye ufak (Haricot .ec) 
Butday kızılca (Ble roux) 
Yulaf {Avoine) 
Peynir beyaz (Froma1ıe blanc) 
Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Tiftik mal 

,, o{rlak 
Güz Yünü 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Nohut iri (Poiı chicbe) 

GELEN (Arrivaıea) 
Afion (Opium) 
Buğday tBlc) 
Arpa (Or1ıe) 
Çavdar (Seiıle) 
UD (Farine) 
Mmr (Mai•) 
Kepek (Son) 

120 -
60 
45 

15 
Keten tohumu {Gr. Lin) 15 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foinJ 
Su1&m (ıesame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poiı Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d' ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
K fındık (Nointte) 
Tiftik 

• 

55 

136 -

50 -

lstan bu 1 

8 20 -

32 

--------
GİDEN (Exportation) 

Afyon (Opium) k. 
iç fındık (Noiı. dec.) 
İç badem (apıande) 
Yapak (Mohaire) 
Arpa (Orııe) 
Kuş yemi (millet) 
Kıl (poil) 
Nohut (Poiı chiche) 
Mercimek (lentille) 
İç ceviz 

DİŞ FİATLAR 
(Marcbeı Etranıers) 

Butday (Ble) Liverpul 

" " Şikaıo 
,, " Vinipek 

Arpa (Orıc) Anvcu 

27 50 
15 25 

15 -
10 

5 61 

Mısır (Maiı) Londra 3 98 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 8 1 
fındık {nois.) G.Hamburıı - -

" K • 

Borsası 
----- 12- 11 - 1937 --------- -

Paralar Çekler 
Sterlin 628, - 628, London 625,- 623,50 

1 Dolar 122, - 126, Nev York 0 ,7680 0,7 
O Franıız Fr. 80, - t46,- Pariı 17,6864 17,672.5 
20 Liret 106, 112 - Milino 14,9640 14,955 
20 Belcik• Fr. 80 -- 84,- Brükıel 4,6~9 4,72 , 
Drahmi 18, - 23,- Ati na 87,37 87,30 
20 ineçre Fr. 570,- 580, - Cenevre 3,45 3,4466 
20 Len 20,- 23, - Sof ya 63,9488 63,8975 

1 Florin 65.- 70,- Amıterd. 1,4 l72 3,46'>...5 
20 Çek kronu 78,- 82, Prar 22,5610 2'2,54d0 

1 Anıturya Si. 21,- 23,- Vivana 4,2062 4,20'l5 
l Mark 26, 29,50 Madrid 13,9088 13,8975 
1 Zloti 20,- 22,50 Bertin 1,9636 1,9625 
1 Pcnııü 21,- 25,- Vartova 4,1566 4,153 

20 Ley 12, - 14, Budapeft 3,9810 3,9775 
20 Dinar 48,- 52,- Bükr•t !07,4340 !07,3482 

1 ineç kuronu 30, - 32,- Belrrad 34,5325 34,505 
1 Türk altını 1081, - 1082, - Yokobama 2,7464 2,74!03 

Baaknot 265,- 266,·- Moıkova 24,04 24,06 
Stokkholm 3, IO 3,11 

Sayln 3 

(Dördüncü ınhifeden devam) 

Koyun eti (Samsun Aık. SAK) .\: 516 
" " ve ekmek (İzmir Emr. Sar. Hast.) .\" 517 

Yulaf (Kasaba Aık. SAK) .\~ 517 
Kuru üzüm (Sıva11 Töm) No 517 
Meşe odunu, mete kömürü ve çıra (Kütahya Lis. Dir.) No 518 
Konya hükumet lconağı ve maliye tahsil şubesi tamiri (Konya 

Df'fter.) No 518 
Ahşap köprü inş. (Çumra Sul. id.) No 518 
Sabwn, tcreyaftı , J1atates ve peynir (Kütahya Lis. Dir.) No 518 
Matbu evrak (Kocaeli Vil.) No 519 
Altlı üstlü karyola (Tophane Lvz.) No 519 
Şarki Karaağaç kasabuının halihazır haritası tanzimi (Şarki Ka-

raataç Bel.) No 519 
Kuru üzüm, mercimek (Diyarbekir Ask. SAK) No 520 
Bakır levha (DO yol. H. paşa) No 520 
Ye,ilköy makinist mekt. önüntleki iskelenin genişlettirilmesi 

Tophaae Lv:ı.) No 520 
Sinop kültür müze deposu1tun tamiri (Sinop N. Müd.) No 521 
Hafık Cumhuriyet mekt. tamiri lSıvas Bayıod. Dir.) No 521 
• Trikotaj makinesi, yün mensucat v.s. (lst. Güm. Baım.) N. 522 
• Bakır, çinke ve kurşun (İzmir Evk. Müd.) No 522 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No." işareti ilanı havi gazetemizin sayısını gösterir 

Samedi 13 - l l - 1937 

Apparcils a ondes courtes et acceAsoires (Dir. P.T.T. Ank .) N. '480 
Constr. pour adduction d'eau a la villc Malati:ı (Dir. Restaur. Mun. 

Pres Mın . de l'lnterieur) N 482 
Travaux pour adduction d 'eau İı la ville Isparta et Aydin (Dir. Rcıt. 

Mun. Pres Min. de l'lnterieur) N. 482 
'l'ables jıtOUr operation appareil radi uın ete. {Commınd. lııt.) N. '482 
Traverııes et <"el isse ( Clı. Fr>r Et at Ank .) N. 492 
lns•al. chauffai'e cen-ral iı. l'hôpital Regional Eıkıchehir N. 492 
Orıeı (Com. Ach. Milit. Ourfa) N 506 
Constr. Konak Gouvernemental (Vil. Mardin) N. 50' 
Semi coke (Vil. Eskichehir) N. 507 
Riz (Oiv. Sivas} N. 508 
Constr. hôp. et crecbe iı Bıılik t>sir (Vıl. Balikesir) N. 508 

" ,, Reg;onal a Afion (Vil. Afion) N. 508 
lmprcssion de reristres (Dir. VakoufA lıt. ) N. 509 
Foin et orre (lntend. Tephane) N 509 
Haricots secı (Ct>m. Ach. Milit. lzmit) N. 512 
lnstal. e lcctrique au bourg Atcha (Mun. Atch:ı) 512 
Pommes de terrc et raisins sccs (Div. Kırklarelı) N. 513 
Armoires. pupitres et tablcs pour dactylo (Com. Ach. Ec. lnır.) 513 
Conıtr. bat. de station (Vıl. Balikesir) N. 514 
Anthracitc indigeue (Dir. Gen. Aff. Medico-Legales} N. 515 
* Bois (Dir. Biens Nat. Brousse) N. 515 

Fer, locomobile courroie ete. (Dir. Biens Nat. Brousse) N. 516 
Viaude de aıouton (Div. Samsoun) N . 516 

,, " ,, (Hôp. Maladie Contag-. lzmir) !'4 . 517 
Foio (Com. Ach. Milit. Kasab:ı ) N. 517 
Kaisiııs sccs (Oiv. Sivas) N. 517 
Bois et clıırbon (l>ir . Lycce Kutalıia) N. 518 
Repar. Konak. Gouvernemen tal et bureau fiıcal ( Deherdarat Konia) 

N. 518 
Constr. pont ea bois (Dir. Hydraul. Tchoumra) 518 
Savon, beurre, ponımes de tcrre et fromage ( 'ir. Lyceo de Katalııia) 

N. 518 
lmpression de rcgistreı (Vil. Kodja~li) N. 519 
LHs doubles (lnt. Tophane) N. 519 
Present. carte actuelle ville Charki Ka aaghatch (Mun. Charki Ka-

raaghıtch) N. 519 
Raiıins sccs et lentilles (Div. Diarbekir) N. 520 
P'laque de cuıvre (Ch. Fer Etat H.pacha) N . 520 
Conıtr . route pröı l'ecole de ın 'canicien iı Yechilkeuy (lntend. Top· 

baue) N. 520 
Rep. depôt av musee de culture Sinop (Dir. Trav. Pub. Sinop) 521 

,. ecole Hafik (Dır. Trav. Pub. Sivas N. 521 
" Machine pr. tricotage, tissus de laine ete. (Oir. V cntes Douan. lst.) 

No 52 ı 
• Cuivre. ploınb et ı.inc (Dir. Vak. iz: mir) No 522 

• Les &1teriıqueı iıadiquent une vente par voi e de sorenoherc, 

N. B.- Lu Nos indiquı'-s en rcg-ard deı ırticles ıoat ceux du 
journal danı lcquel l ' aviı a paru. 

Tiyatrolar 
ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 

OPERET KISMI Tf~PEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 
ıaat 20,30 da 

lspanyol 
Bahçelerinde 

3 perde 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Ateş Böceği 
4 perde komedi 

Yazan: Joze Felinıodina 
Tcrceme eden: M. Feridun 

Molnar K. Necati 

"" 
Dikiş Yurdu 

• Vezneciler, Kurultay sokak 18 No. Uğur Aparta · 
manında "SAGUNAY,, Biçki, D!kiş yurdunda talebe 
kaydına baılanmıştır. 

Yurt dokuz ay olup mezunlarına Kültür Direktör
lüiünden tasdikli Diploma verilir ve mezun olan her 
talebe Yurt ve Atölye açabilirler. İsteyenlere de tali
matname gönderilir. Yurtta ayrıca Moda derıide veri· 

!mtiyu ahibj •• yazı İfWİ 
Di.rektirü: 1..-ı Girit 

lir. 
Baaı!dıiı yer: ARTUN Baaımevı ... :. Gala1a Billir ..._. No. 10 ..,.. ______________________ ,,. 
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•• ABONNEMENTS: 

3 
6 

12 

Ville et Province 
MOIS Ptrs. 450 

850 
1500 

MU A ASA 
" 

,, 

" 
Etranger: 12 aoiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite ı'adreaser 

a l' Administration 

. 
GAZETESi 

)ournal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
utimatif 

Caution. 
Provisoire 

Lieu d'adjudıcation et du 
Cahier des Chargeı 

Jours 

Construction-Reparation- Trav. Publics-Maleriel de Construction -Cartogr~pbie 

Badireonnage au depôt Municipal Pu\ılique 586 59 44 Municipalite Ankara 26 ı ı-:n 

15-11-37 Rep. deı ponts Kitle-Simav ı route Bılikesir-Dour · Grı> a frt: 9183 75 689 Vilayet Balikıösir • 
soun bey (aj.). 

Constr. huanclerie au penitencier 1\onia (ai ). 
,, jalousiea aux sous·sol du Ministere de l'E-

conomie (aj.). 
Travaux de nivellment prııcs la fabriıııue Pacha

baghtcbe (cah. eh. P. 25). 
Publique 

63l 97 
1681 68 

9966 -

126 15 

725 -

Dir Travallx Publics Konia 
Min. " ., Anknra 

lS-11-37 
26-11 37 

Com. Adı . Econom. Monop . K.tache 29-11-37 

Prod~its Chimjgu:; et PharmaCöUtiqu,:a · ln.struments Sanitaires - F ourniturc pour Hôpit~ux 

Articles unitaires pour hôpital Echrefpacha : 53 3715 - Chef Mt~d . Hôp. Echrefpacba lzmir 22-11-37 
lots (aj.). 

Habillement - Chaussures Tissus - Cuirs. 

Coilumes : 180 p . 
,, pour fonctionnaire : 8 p. 

Combustiblc - Carburant-Huiles 

Chırb•n en bloc : 150 t.- Id. tout ven:\nt : 280 
t. (aj.). 

Bois : 950 tchckis- Chsrbon de bois : 8,2 t. (aj .) 
Bois d'orne : :35 t - Planche~ : 10 t. (aj ). 
Huile decra : 3400-3500 k. (aj.). 

BGİ» de Construction, PJanchc1ı1 Poteaux ete. 

Charpente pour plancher : 650 111~ 

Pultlique lap. 2t 

Pli cach 

" 
Gre iı gre 
Publique 2000 -

Publique 

Electricite-Gaz-Chauffagc Central (lnstallation et Materiel) 

lastallatioıı electrique du bourg Moustapha Kemal· Pli cach 54675 40 
pıclıa (1 partie) (aj.). 

l)ivcrs 

Etabliı avec tours : 6 p. 
Machine~ frisees : 2 p . 
Ploıub en lingot : 1 t. et bourre 
Moteur~ pour benzine: 4 p. 
Armoires en <\Cİer : 258 p. (aj.). 

Fer rond et en lame : 69230 k. 

Provisions 

Viıınde de mouton 12 t. (aj.). 

Pain : 77 t. (aj.). 
Beurrc frais : 10450 le. (aj .). 
Riz : 25 t. 
Viande de boeuf : 3 t 
Divers legumu 
Fariu : 54 t. 
Pain : 55 t. (aj.) 
Viande de mouton '"Üaghlitch,, "Karaman,, boeuf 

et aıneaux (aj.). 
Sucre en poudre : 6,8 t.· ld. en cubes: 6,5 t. (aj.) 
Oignons, pom•u de terre, fromage ete. (aj.). 
Yoghourt Stltvri : 4,3 t. (aj.). 
Viaade de poules et dindes (aj.) 

&) Adjudications a la sureechere 
Auto marque Dotch se trouvant au gıırage 

Matchka 
Camion marque Dı:ıtch se trouvant au depôt de 

boiı Becbilc.tacne rue Tchiragan 

Pli cach 

• 
ftublique 
Pli caclı 

Gr~ a gre 

.. 

Gre a rre 

" 
" 

Pli cacb 
Publıque 

.. 
Pli cacb 
Publique 

" 

• 

" 
it 

" 

Publique 

• 

20000 -
11900 -
2725 -
5640 -

86j3 75 

6525 -

881.5 
11737 -
5250 -
1350 -

388 30 

284 -

283 95 

!?41 80 

150 -

225 -

% 15 

1500 -
892 50 
205 -
423 -

1592 51 

649 04 

490 

662 
881 
:194 -
101 25 

23 11 
4-46 -
433 12 
545 77 

28! 95 
251 44 

64 50 
67 37 

• 

Com. Adı. Ec. Sec. ı-t Lyceea lzınir 30-11·3~ 
M11nicipalile Aalik~st-r 19-11-:n 

(rect.) 

.. 
Cona. Ach. Ecole Normaledejeuntı' 15· 11-37 

Fılles a lstanbul 

,, 15-1137 
Municip .ılitc An 1·ıu a 10-12-37 
Com. Ach. Min Def. Nat. Ankara 15·11-37 

Di•. Pa laiı Nat. Dolma babtcht: 6-12-37 

Municipı lite Mouıtapha l\enıa 1 pacha 8-12-37 
Galata Banque Salonique 5ıne F.tagf' 
lnr. Hasan Halit 

Coırı. Ach. Min. Def. Nıt. Ankara 

" M n Ankara 
Com. Ach.Econ.MarıneMin.Dt~f Nat. 
Min istire Financt>s Dt~pôt Papeterıe 

Oolmabalıtcht~ 

1 E.xpl. Ch. Ge Fer Eta.t H.pııcha 

'.20-12·37 
'..l7· 12·37 
26-11-37 
29-12-17 
'.29· 11-37 

18-1137 

Com. Ach. Lycee Un ınois it partir du 9·1 J-37 
et Ecoles Second. h:mir 

ldem 
" 

" " Ce•. A.eit. C•rpı Ar•ee Kaise~ri 
Coın. Ach. Fahr. Milit. Salıpazar 

" Com. Ach. Milit. Polatli 
Com. Ach . Ecole Normale lstanbul 

.. 

" 
" 
" .. 

9-11-37 
9-11-37 

19-11-37 
:!9-11-37 
29-11 :H 
19-11-37 
15-11-37 
15-11-37 

15-11-37 
15-11-37 
15·11-37 
15-11-37 

Com. Perm. \1unicipalite lstanbıı l 18-11-37 
Dir. Ecom. ,. " 

ldeın 20 l 1-37 

Heure 

10 30 
15 

15 
15 

11 

9 -

16 -

10 30 

11 30 
10 30 
11 -

15 -

14 -

15 -
15 
lO 30 
14 

ıs 

1"4 

17 
13 30 
14 
14 
10 
10 15 

JO 45 
l 1 
11 ] 5 
11 4:; 

11 

ı ı 

,, 

13 Novembre 19~7 

ADMINISTRAl lOI" 

Yoghourtchou Hzrn 
ter Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boitc Poıtale N. 1261 

Adresse Teleguphique: 
latanhul MÜNAKASA 

Avis 
Du Ministere des Travaux 

Pubıics 
Au 16 Decembre 1937, il sera procede aupres de la 

Commission des adjudications du Ministere des Travau" 
Publics, a Ankara, a l'adjudi~ation de 658400 pieces de 
tire·fonds galvanhes, au poids approximatif de 286404 
tonneı. 

Les tire·fonds, de fabrication etrangere, seront livres 
cif sous palan a Mersine, au prix estime de 50120 Ltqs. 
et 70 Piastrcs, et ctux de fabrication iodiaeoe, seront 
livres a Mersine sur wagon, au prix estime de 87353 
Ltqs. et ~2 Piastres. 

Le cahier des chargeı et les acccssoires y affercnts 
peuvent etre procures aupreıı de la üireclıon des mate· 
riaux du Ministere, a Ankara, au prix de 437 Piastreı. 

La garantie provisoire, pour Jes tire·fonds de fabri· 
cation etrangere est Ltqs. 3756,03 et pour ceux de fa
brication indigenc est : Ltqs. 5617,66. 

Lcs interesses doivent remettre sous pli leurs offres, 
selon le reglement y affeıent, a la Oirection des M&te· 
riaux du Ministere, a Ankara, jusqu'au 16, Jeudi 1937, 
14 heureı, en y annexant le certificat de fournlsseur o\J· 
tenu du Ministerc. (7350) 1131 4-'4 

= rr 4Ai4 us 

De l 'Administration Generale des 
Chemins de Fer et des Port de l'Etat 

Fers rondı . plats, poutreller, corniere et tôleı en fer de 
4854.448 tonne!; envi,..on, d'>ftt leı Nos de liatea et garanties pro· 
vi11oires sont iııdiqucs ci apres, d'une valeur e timative de Ltq• 
l JO par tonne, ıeront achctes scparemenl par VOİC d'adjudicatioD 
sous pli cachetc le Lundi 27 Dccembre 1937 iı partir de 15,30 h· 
au loca! de l'Adıninistration Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent rem:ttre a la Pre· 
ıidence de la Coınmission le jour de l'adjudication jusqu'a 14,30 
h. leurs offres, l~s garanties provisoircı indiquees en regard ele 
chaque liste, les ccrtificata exigeı par la loi et un certificat fAe 
competenu delivre par le Miniıtere des Travaux Publics. 

Les cahiera des charges sont en ve:ıte au prix de Ptrı 51 
aux Caiıtseı d'Ankara et tl.e Haydarpafa. (7533) 1164 2-4 

Garantieı 
)fos de liıtes 

l 
Quantith (tonnes) 

1289,5.i0-
1481,514 
941,270 
1142,ll4 

Proviıoirea 

2 
3 
4 

8,342,.J2 
9,~18,3l 

6,421,99 
7,531,74 

MÜTEAH·H-ITLE RİN '.TAKVİMİ ,p; 
~ Memento de:; FouPnisseuPs ~ 

~--

Pazartesi 15.1 l.937 

Kısa dala-alı telıiz ahize cihazı ve teferruatı (PTT Lvz. Müd. Ao· 
kara) .\~ 480 

Malatya ,ehri içme suyu teaiaatı ve inş. (Dahil. Vek.) .\" 481 
Aydın ,ehri 6 km. su iuleai (Dah. Vek.) .\! 482 
lıparta tehri içme ıuyu tesisatı ve in,. (Dah. Vek.) .\; 482 
Ameliyat maaa11 ve te,rihi marazi kapları, radyom alatı (İıt. 1<0 ' 

mut.) .\~ 482 
Cebire ve travers (OD yol. Ank.) .\! 49ı 
E!!kişehir ıneml~kct bııst. kalorifer tesisatı (Eskişehir Nafıa Miid·) 

.\:. 492 
Arpa \Urfa Aak. SAK) .'\"~ 506 
Nümnne fidanlıj'ında vali konağı in4. (Mardin Vil.) .\: 506 
Sömikok kömürü (Eski4ehir Vil.) .\'! 507 
Pirinç (Sivas Tüm.) .\; 508 
Doğum ve çocuk bakımevi int. (Balıkeıir Vil.) .\~ 50i 
Memleket hast . in,. (Af yon Vil.) .1'\~ 508 
Defatır ve evrakı matbua (İıt. Vakf. Dir.) Ne 509 
Yulaf ve kuru ot (Tophane Lvz.) No 509 
Kuru fuulye (İzmit Ask. SAK) No 512 
Atça ka&abaıı elektrik tesitatı (Atça Belecl.) .:\~ 512 
Patates ve kuru ü.ıüm (Kırklareli Tüm.) .\~ 513 
Dolap, yazı ve daktilo masası (Yüks. Müh. Mek. SAK) .\~ 513 
Sfat istasyonu inş. (Balıkesir Vil.) .\! 514 
Türk antruiti (Adli Tıp isi. Dir.} .\'• 515 
• Odun ve kütük (Buru Mil. Eml. Müd.) ,\' 515 
• Demir, lokomobil tranımiıyon kayışı v .. <Bursa Mil. Eml. f\'j.I 

.\~ 516 

(Devamı J üncü sahifede) 


