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İLAN ŞARTLARI 
it!arehane~izde görüşülur 

l_ 
Telgr.: lıt. MÜNAKASA_j 

Telefon : 49442 

Poıta kutusu N. 1261 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Ofrganıdır 
--ı 

z 

Bugün nan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:es i 

'-------._C_i_n_ı·_ı __________________ ~--

-) Münakasaıar 
~at, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
~ -~ ~ - -
td•rpaşa nast. Selımiye işral etti~i mutfak ocak

~ •tının kömiir yakar hale tal.vili ve tamiri (temd) 
ıı:td 1 1 . d 1 b' . . t b . . • e ou unaa pıya e a ayının ırıncı a uru ıçın 

~ 11•tii kapalı 8etonarme bir hela çı:kuru yapılması 

Şekli 

paz. 

aç cks. 

.. İ· Çocuk hast. 5 inci pavyonda le.at ilavesi inş 
l\'til\iıı Kurfalli köy melet. tamiri ,, 

~ar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 
~~ -- --

• Ve malzeme: 87 kalem aç. eks. 

~rik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

li.,~öy gümrük muh:ıfnza deniz vasıtaları tamirat aç. eks. 
'lötyesinde yapılacak elektrik teaiutı, aletlerin 
~0nte ed'1meıi ve tezgahların kuvvei muharreke-

f ''ne ait i,ler 
~'dek subay okulu binasının kalorifer taaıiri 

taısucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

4.-.c ·1c ~ tı an vida&ası: 980 ayalı. - taban ast.u: 64.50 
~1~ • taban köselesi: 95 le. 
l ' 1 bayrak: 300 ad. (temd) 
~·94 ~~ 50 m. 
~ diktirilmesi: 111 takım - palto: 47 ad. 

~ \t_ 
~· •r ölçme ileti: 20-30 ad. 
~ 1• •ta malzemesi: 86 kalem 
~'Pi: 15000 le. 
l,t~•törlü araba (fıçi iıtifi içın): 4 ad. 
~ '11t1ıış kenevir: 250 k. - ambalaj sicimi: 800 k. 
~l~t\'ir ipi: 1550 k. - kalafat ipi: 1( O k. - muh
"-ııf eb'atta palanralıle, koltulelule ve cer için lif 

~, •t: 1200 k. 

'J~:~ döner köprüsü Çukur lksa malzenıeıi 
~ 1~ny~m kapaklı ve kılıflı matra: 6000 ad. temd) 
s,t lstıti: 120 ad. - iç liatiği: 125 ad. 
t (konservatuar yatı kıımı için): 4 ad. 

~ak, Zahire. Et, S~bze v. s. 

~tı: 23700 k. 
~-~ 11Yatı: 11,3 t. 
t~- •r: 16,8 t. (tead) 
~ ;teı aalça11: 1,5 t. - iapanak: 2,4 t. • prau: 
~ t. • lahana: 3,6 t. - pdates: 4,~ t. 
.. ek, et, ıadeyağ, un, nişaıta, makarna. bu'gur, ,,t . 
~ Cı•ele, ,eker, çay v.s. 

~. "n eti: 3 t. 

~~ 390 t. (temd) 
"ıı, '-t: 4 t. 

11•k: 3360 k. - prua: 3360 k. - lahana: 3360 k. 
" 3840 n n 3840 n ,. 3840 n 

~~. 4800 n n 4800 " n 4800 n 

~- · 7 kalea (temel.) 
"•: 1300 k. - iıpanak: 1300 k.-prasa: 1300 k. 

~ b) Müzayedeler 
lıt,. 2 

. 50·300 araba 

paz.. 

aç. eks. 

paz. 
aç. eks. 

n 

aç. eh. 
.. 

paz. 

" aç. eks. 

kapalı z.. 

" 
n 

aç. ekı. 

kapalı z.. 

.. 
aç. elcs. 

" 
.. 

paz. 
aç. clc.ı. 

,, 
n 

,, 
paz. 

.. 

aç. eka. 

~MÜNAKASALAR 

Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

957 --

10000 -
2263 62 

928 65 

2055 

14763 

1104 -
~906 25 
1328 -

2620 -
1494 -

- -
2000 -
2697 50 

4500 -
beh. 1 30 
10000 -
1198 -

8295 -
6102 

840 

2946 

1140 -
47775 
3600 -

537 60 
614 40 
768 -

9145 25 
227 50 

180 -

·--- -- --------------

72-

750 
169 77 

69 65 

155 -

1101 23 

63 

83 -
217 97 

99 60 

196 50 
111 05 

150 -
202 32 

337 50 
585 -
750 -
89 85 

623 13 

63 -

210 95 

86 
3583 12 
270 

40 32 
46 08 
57 60 

685 ö9 
17 50 

13 50 

Selimiye Ask. SAK 

Vize Ask. SAK 

lst Nafıa Müd. 
lst. Beled. 

fst. Vakf. Oir. 

lst. Nafıa Müd. 

Tophane Lvz. SAK 

Karacabey Har. Dir. 

29 11-37 

10-12-37 

15-12-37 
13-12·37 

13-12-37 

15-12-37 

30.1 ı-a7 

10 12-37 

Gümr. Muh. G. ~- lst. SAK 29-11-37 
lst. Vakf. Dir. 13·12-37 
O.O.yolları H. pa~a 13·12-37 

M. M. V. SAK 11-1-38 

n 13-12-37 
lnhiı. U. Müd. 9· 12-37 

" 13-1-38 
O. D. yol. H. paşa 13-12-37 

14 -

15 --

15 -
14 -

15 -

11 --

14 30 

15 

15 -
15 
15 -

11 -
10 
16 -
15 -
10 30 

D. O. yolları Ank. H paşa 28-12 37 15 30 
jndr. G. Komut. Ank. SAK 13·12·"17 10 -
lst. Belediyesi 13·12-37 14 

.. 13-12-37 14 -

Bur.$a Aılc.. SAK ı5-12 .. 31 16 -
.. 14-12-37 16 

Anlc. Lvz. SAK 2-12-37 12 -
Mutia Ask. n 13-12-37 15 -

M11ğla Ortaok. Dir. 30-11-37 15 -

Vir.e Ask. SAK 11-12-37 10 -
Eskiıehır Lvz. SAi\ 30-11-37 11 -
Tophane Lvz. SAK 15-12-37 14 
lzmiv Lvz. SAK 11-12-37 10 30 

" 
11-12-37 ıo -

.. 11-12·37 11 --
Tophane Lvz. SAK 30-11-37 ıs 

Harb Akad. SAK 29·11-37 10 

lst. Komut. SAK 15-12-37 15 30 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

ı~, 
ilat • Tamirat-Nafta işleri ve Malzemesi- Harita 

15.12.937 çarşamba •iinü saat 15 te Nafıa Mtidürlü· 
ğünde 1 O bin lira keşif bedelli İstanbul çocuk hastanesi 
beşinci pavyonda yapılacak kat ilavesi inşaatı açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Vıze Askeri Satınalma Komisyonunda11: 

~ ~İlede bulunan piyade alayıoıo birim~i taburu için üs
tle aPah betonarme bir hala çukuru yaptırılmak üzere 
t ~ksiltmeye konu:muştur. Eksiltmesi Vizede bulunan 

'• ~ta ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnam'esini 
~\t t•fini &'Örmek isteyenler her gün komisyona müra

) tdebilirler. Eksiltmesi 10.12.937 cuma günü saat 15 
~ ıtP•lacaktır. Muhammen beaeli 957 lira, ilk teminatı 
'tt'dır. inşaya talik olacakların tayin edilen gün ve :de icab eden vesaikle beraber Vizede askeri sa

' komiıyenuna &'elmeleri. 

Mukavele, Eksiltme Bayındırhk iıleri genel, huıuıi ve 
fenni şartnameleri, proje keıif hülasasile buna müteferri 
dığer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 750 liradır. 
!steklilerin en az 6000 liralık bu işe benzer iş yaptı

ğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinadea 
İstanbul Nafıa müdürlüğünden yazılmıı ehliyet ve Ticaret 
odası vesikalarile gelmeleri. 

Seliaiye Askeri Satınalma Komisyonundan 

Son defa 22.1 1 937 pazartesi iÜDÜ ıaat 14 de pazar• 

7 r sa 

hğı yapılan Seliıniye kışfasmdaki yedi mutfak ocağı ile 
Haydarpaşa hastanesinin Selimiyede işgal ettiği mutfak 
o~aklarının kömür yakar hale tahvili ve tamiri işi hak· 
kında pazarlık neticesindeki fiat teklifi ıali görüldüğün
den yeniden 29.11 937 pazartesi günü saat 14 de Selimi
ye askerlik dairesi binasındaki satınalma komisyonunda 
pazarlıkları yapılacaktır. 

Selimi ye ocaklarmın keşif bedeli 381 lira 60 kuruş ve 
hıastane ocaklarmm keşif bedeli l20 lira olup pazarlık
lara sonunda takarrür edecek bedellezi iizerinden yüzde 
l5 kat'i teminat alınacaktır. 

Sartname ve keşif raporlara h~r gün komisyonda gö· 
rülebilir. 

İşbu pazarlığa iştirak edeceklerin lstanbul komutan-
lığı inşaat şefliğinden bu işlere vukuflarmı gösterir birer 
vesika getirmeleri meşruttur. 

• * * Silivrinin Kurfah köy mekt. tamiri Bak: İst. Belediyesii 
ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 
• • • 

87 kalem ecza ve malzeme alınacaktır. Bak: İstanbul 
Vakıflar Direk ilanlarına. 

sız:::: 

Elektrik, Havagazı, K~lorifcr Tesisat_ve Malzeme 

iıtanbul Nafıa Mü.iürlütüoden: 

15.12.37 çarşaml.a günG aaat 16 da nafıa müdürljitü•de 2155 
lira keşif bedelli Hasköy 1rlmrük muhafaza drniz Taaıtaları tal mirat atölyesinde yapılacak elektrik tesisatı, Aletlerin monte e
dilmeai, ve tezgahların kuvvei muharrekesine ait i,ler açık ek-

il siltmeye konulmuştur. 
Mukavele. eksiltme, bayındırlık işleri genel, huıuıi ve fenni 

1 

şartnameleri, proje, keşif hulisuile •una müteferri diter enak 
daireıinde görülecektir. 

Muvakhat teminat 155 liradır. 

iateklilerin en az 1500 liralık bu işe benzer it yaphtıaa dair 
idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden iatanb1ıl nafıa 
müdürlüğünden yazılmış eh&iyet ve ticaret odaıı veaikalariJe gel
meleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komiıyoıtundan 
Yedek Su~ay okulu binasının ka!örifer tamiri 30.11.37 

salı günü !:aat 14 30 da Tophanede levazım amirliği sa
hnalaıa komisyonunda pazarhkia eksiltmesi yapılacaktır . 
Keşif bedeli 14763 lira ilk teminatı 1101 lira 23 kuruş
tur Şartname ve keşfi komisyonda 2'Örülebilir. Taliplerin 
ihaİedeti bir gün evvel tekliflerini İstanbul K. inşaat şu
besine vereceklerdir. İsteklilerin bu gibi işler yaptığma 
dair kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Karacabey Harası Direktörlüğüaden: 

Mie11eae müıtabdeminine yaptırılacak çizme ve fotin i çia IOO 
ayak orta mal Amerikan vidalası 64,50 kilo taban astan beher 
kileıu 195 kuru• 95 kilo taban köaeleai beher kiloıu 165 kurut 
üzerinden açık ekıiltmey• konulmn,tur. 

İıtenilen mal yerli mah olacaktır. 
Muvakkat temin1ıh 63 liradır. Ekıiltme I0.12.37 cuma gunu 

saat 15 de Buna baytar müdürlüğünde yapılacaktır. isteklilerin 
şartnameyi srörmek 6aere berfÜD hara muhasebesine ve Buna 
baytar müdlrlitin• milraeaatları. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

1- Müteahhit nam ve lıeaabına muhtelif büyüklükte 300 tane 
milli ltayratıa 29.11.37 paıarteai günü saat 15 de yeniden pazar
lıkla ahnacakbr. 

2- Tasınlanmış tutuı 1104 lira ve ilk teminatı 83 liradır. 
Şartname ve ıali nümuneai komiıyondadır. Görülebilir. 

3- İıteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile 
ıün ve saatinde Galata eaki ithalat ıümrütündeki komiıyona 
ıelmeleri. 
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Devlet Demiryolları ve Limanları t,letme U. \daresinden: 

Muhammen bedeli 1328 lira olan idarcmiıin Eskişehir 
talebe pansiyonu talebelerine kumaşı idaremizden verilmek 
üzere diktirilecek 1 t l takım elbise ile 47 adet pantolonun 
diktirilmesi 13.12.937 pazartesi günü saat 15 te Haydar
paşada gar binası içindeki Satınalma komisyonu tarafao
dan açık eksiltme ile yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesika
lar ve 99 lira 60 kuruşluk muvakkat teıninatlarile birlikte 

1 
eksiltme günö saatine kadar komisyona müracaatları la
zımdır. Bu işe ait ıartnameler Haydarpaşada Satınalma 
komisyonu tarafından parasız olarak dağıtılm~ktadır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

20 : 30 adedi 2620 lira olarak tahmin edilen rüzgar ölçme i
leti açık ekıiltme ile utın alınacaktır. İhalesi 11.1.38 salı günü 
ıaat 11 dedir. İlk teminatı 196,50 liradır. Fenni şartları MMV aa· 
tıoahna korriıyonunda görülebilir. ikıHtmeye gireceklerin muay
yen gün .-e vakitte 2490 uyıh kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
iıtenen belgelerle birlikte MMV utınalmr komiıyonunda bulun
maları. 

* • * 
Hepıine tahmin edilen fiyatı 1494 lira olan 86 kalem ıuat aza 

malzemeıi açık ekıiltme ile utın alınıtcaktır. Ekıiltmesi 13 birin
ci kanun 937 pazarteıi günü saat 10 da M. M. V. eatıaalm~ ko· 
miıyonunda yapılacaktır. Şartname ve liıteıi her gün öğleden 

sonra parasız olarak M. M. V. satınalma komiıyonunda rörlllir. 
İllıı: teminat 111 lira 5 kuruştur. Elıı:tiltmeye girecekler kaauni te
minat ve 2490 1&yılı kanunun 2 ve 3 Ü•cÜ madllelerinde yazılı 
belgelerle birlikte eksiltme gün ve eaatında M. M. V. satın alma 
komiıyoounda bulunınaları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları U. İşletme İdaresinden: 

Muhammen ltedeli 4500 lira ->lan Afyon döDer köprüıü Çu
kur İkıa malzemesi 28.12.37 ıalı günü saat 15,30 da kapalı zarf 
uıulile Ankarada idare biaasında utın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıteyenlerin 337.50 liralık muvakkat teminat i
le lıı:anuuuo tayin ettil}i veıikaları ve te~liflerini ayni ~ÜD ıaat 

14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler paruız olank Ankarada malzeme daireeinden, 

Haydarpaşada leaelliim ve ıevk şefliğinden daj'ıtalmaktadır. 

Jandarma Genel Komutanlıtı Ankara Satınalma Komiıyc.nundan: 

Bir taneıine yüz otuz kuruş kıymet biçilen 6000 tane alumin
yom kapaklı ve kılıflı matra kapalı zarftan tahvileo 13-!2-937 pa· 
.ıartesi güuii saat onda pazarlıkla salın alınacaktır. 

Buna aıt ıartname paraıız Komisyonda• alınabilir. Paaarlıga 

karışmak iıteyenlerin 585 liralık teminat makbuzu veya banka 
mektubu ile belli gQn ve eaalte Komi.yona lılat vurmaları. 

ııc 

* • 
Dört adet elevatörlii araba alınacaktır. Bak; İnhiı. U. Müd. 

ilanlarına. 
• • • 

l5000 k. bel ipi alıaacaktır. Bak: İahiı. U. Müd. ilanlarına. 

" * • 
250 k. taranmı4 kenevir, 800 k. muhtelif eb'atta adi ambalaj 

ıicim, muhtelif eb'atta keouir ip kalafat ipi v.s . alınacaktır. 

Bak: DO yol. ilanlarına . 

* • * 
Muhtelif boyda 120 tane dış ve ıç lastiği alınacaktır. 

Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 
• • * 

Konservatuvar yatı kısmı için 4 tane saz alınacaktır. 
Bak: İst. Beled. ilanlarına . 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Hıırsa Ask.eri Satınnlma Komisyonundan: 

Sabun Tutan l!k teminatı 

Kilo L. K. L. K. 
Bursa 13200 11620 317 50 
ı\ludan}a 520 ) 1820 136 50 
Hanchrma 5300 ]853 1:~9 13 

Bur!:'a, ı\ludaııya, HanJırma garnizonları ıçm miktar ve 
tutarları ile ilk teminatları yukarda yazılı ~alnın bıpalı zaı r 
yulile 1 S.12.9:·H Çarşamba giini.ı ... a.at lG da ek iltıneye kona· 
,-.aktır. 

Şartname i lıer gün konıi s ·onda görülebilir. Eksiltmeye 
girecekler kanunun 2, ~~ üncii muddelerinrlc i--tenilen 'e..;aikle 
ve kanuna uygun tam~iın edilıni~ teklif mektuplarını ayni 
günde saat ] 5 :>e kadar komisyona vereceklerdir. o~ garni· 
zonu ~abnnu bir veya lıaşk:a ba :;ıka t.ıl:plere ihale edilebilir. 

* .t * Zeytin yağı tutarı ilk teminatı 
Kilo Lira Lira Kuruş 

Bur~a (>_ ()() :~318 :25 .. 10 
Mudanya 2700 1458 109 55 
Handııma 2400 1296 IJ( 20 

------
ı 1:300 6102 

Bur a, Muc.lan}a, Bandırma garııizonlan için yukarıda 
miktar vt• tutarları i\,. i\k teminatları yazılı Zeytin yağım 

kapalı ~arf yol ile 14.12.937 Salı günü saat 16 da ek iltıne' e 
konacaktır. Şartnamesini görmek bteyeııier her gün Buı sı 
A~k.cri iatınalma konıi::ıyonuna gelmelen 'c ek::-il tme) e gire· 
ı ·c.k.icr kauuııuu 2, 3 ı.in<'Ü maddeleriu<le iıııleııilen 'e::ıaıl.le 'e 
kanuui tarıfatı <lahılin<lc tel.:lıf me.l.:tuhu aynı guııde saat 1 ,, ~e 
kadar Hursa A~keri ::ıatuıaiına komı:syoııuna 't!ı mdeı ı. 

Üç garnizonun Zeytin yağı hir \C)a ua:ika L<ı :;ıKa taliplere 
ihale edilebilir. 

,\Jugla Askeri Satınalına Komi .. yoııu H~ı::ıliğirıdt:rı : 

ı\luğla garnizona ihtiyacı için 1500 kilo Uornate~ ::ıalça:.ı 

~NOO kılo lspanak :l400 kilo l'ra ... a 3600 kilo Lahaııa 4.:.00 
kilo Patate~ eksiltme} e konmuı-ıtur. 

Ek:.ıltıne 13.12.967 Pazartesi giiııü saat 15 <le tuğay ka
rargahuıda :,atınalnıa komi:>yonu tarafından yapılaı·aktır. 

Tahmin edilen fiat!arı Salça 35 lspanak ıU pra ... a ~ huçuk 
Ldhaııa 4 buçuk Patate ... 1 1 kuru~tur. 

1\luvak.kat teminatları !:ialça 10, 1 ·pauak :~2 pıra :ıa 14 huçuk 
Lahana 12 uuçuk: !ira l'atate!:i 35 liraJ1r. 

İ:>teklılerin belli gün \"e saatta yukarıda µösleril en muvak
kat teminatiarile beraber müracaatları ilan olunur. 

E~kişelıir Levazım Amirliği ~atırıalnıa Komi ... yorıundaıı: 

Eski~ehir garnizonundaki kıtaat \ 'C ıniJe ...... ecat ilıtiraı·t i ç iıı 

15. l t.<J:H günü pazarlıkla alınacağı iluıı <·dili' ll ;)<X> tnn l ıı 
için verilen fiat unıirlik~e pahalı ı.rciriildüğiiııılf'n !-fiti pazarlığı 
30.11.9~7 Salı ~ünü :-aat 1 1 dı- vapılacaktır. l 111111 t ut.ırı 
47775 lira ilk teminatı 3..'18R lira 12 kuruştıır. 1-.tt>klileriıı 
pazarlık ~aatindP E«ki:;ehir Lt>vazıııı üınirliği :-'at ırıalnıa ko
mısyonuna gelmeleri. 

\ize t\ ... keri ~atuıalıııa Komi ... , onııııdaıı . 
; 

Uemirk<iy ve civarında hulunaıı kıtuatııı ilılİ, .l rı ıç ııı 

3000 kilo kovun eti ac·ık ~k ... iltnıe\e korııılıııııstıır. Ek-.iltı11t•-.i ., .. ,, ~ 

Viz<!de askeri satınalıııa koıni-.}onmıda )Upılaı'l\ktır. ~artna
mesini görmek i~tiyE>nler lıer~iiıı koıni::-yona nıiirnc;ıat edebi lir: 
ler. Ek ... iltme t l.12.937 Cumartesi günü ..:aat 10 dnrlır . \1 uham
ımm fiatı 1140 lira, ilk teminatı 86 liradır . ~lüı ıaka ::-ayn i~tirak 

edeceklerin bildirilen gün \'C saatte Vizede \ ... ı.. ,~ri :-' ·ı t ı : ıulma 

Komi::ıyonuna müracaatları. 
----

lstaıılıııl Levazını Amirliği Satıııalına Komi"' onııııdaıı: 

Harp \kademi:,i i ı; in 4000 kılo Sad~vağı 15. 12.<X-~7 Çar
:;aınba günii ~aat 14 de 'l'ophaned(: ı ... tanlıııl Le\UZlJll amirliği 
~atınalma koınisyonuııcla açık eksiltme ile alırıaı·aktır. Talımin 

bedeli 3600 lira, ilk terniuatı 270 liradır. Şartnaııu• ... ı kıııni~

yorıda ~örülebilir. isteklilerin kanuni helg<'lcrilt' lıı•lli aatte 
komisyona ~elmelP.ri . 

* * * İdaıelcri 1-.tanlıul Leva1.ım ümirliğine bağlı rniies-.f· ... at 
için 51000 kilo lspanak. 26000 ~ilo Lrı.lıana. s ıooo kilo 
Pıra:,a, 4200 kilo Harnç. 14500 kilo Kere\'iZ. 23500 dcnıC'l 

~laydanos. t5000 kilo Karnabalıanıı ka palı zarfla ,apılaıı 
ek .. iltme inde teklif edilen fi)atlar yüksek giirülrrıii-. olduğıııı· 
<lan i~bu yedi kalem .;ehzeııin 30.11.937 Salı güııii ~ant 15 de 
Tophanede lstnnlıul L~vazıın amirliği ~atınalma Konıi ::-ynııunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılaeaktır. Tahmin bedeli 91 15 lira 
25 kuruş, ilk teminatı (>85 lira 8) kuruştur. Şartname~i konıb
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni ,·e:;ikal:ıriy!P. lıirliktc lıe lli 
giin ve ..-.aatte komi~ycma gelmeleri . 

Mu;la Orta Okul Direktörlütünden: 

Muğla orta okul p.anıiyona için &fağıda cins ve mikllarları ya
zılı erzak açık eksiltmeye konmu,tur. Evvelce yapılan ilanlarda 
açık ekıiltme yerine kapalı zarf lleye yazıldığından ve talip çık
madıtsndan erzak yeooiden milaakasaya konmuştur. 

Erıakın adı 

Ekmek 
Et 
Sadeyağı 

Zeytin yat 
Un 
Nitaeta 
Makarna 
Pirint 
Pirinç •nu 
Bulııur 

İrmik 
Mercimek 
Mercimek unu 
Kuru fuulya 
Nohut 
Patatea 
Şeker 

Tahin 
Bal ırineıte 
Pekmez 
Kaıer 
Beyaz peynir 
Zeytia 
Çay 
Kuru aoıran 
Salça 

Cinai 
birinci, ikinci 
erkek, ııtır 
Urfa birinci 
Aynlık 2 asitle 
Antalya '4 yıldız 

birinci 
t. piyale ikinci 
Antalya 4 yıldız 
birinci 
tefeani birinci ve temiz 
t. piyale birinci 
kırmızı biriaci 
birinci 
lıkire veya Aydın 
Taus pişkin 
Ödemit urı 
İnce 
ltirinci 
111ılmış Marmariı 

üzümden iyiıi 

Afyo• 

Mikdarı: K 
Azı Çoğu Temioatı 
600 7200 4~ L. 

1000 1500 18,75 
500 700 
50 60 

2QO 250 
25 30 

200 250 
1000 1300 

40 ~o 

50 60 
25 3 

200 250 
50 70 

1400 2000 
100 160 
240 300 
2.50 JOO 

30 50 
30 50 
50 60 
50 60 

Edirne ·uya Seferi hiaar ~ 100 
Milae 30 50 

4 5 
iyiıi 180 268 
iyiıi iO 60 

150 200 Tuz 
l Acık ebiltmeye konan erzak 3 kısımdır. Her birinin ayrı 

ayrı şartnameleri vardır . Ekmek ve bakkaliye errakı ekmeği• 

muhammen bedeli 600 lira teminatı 45 liradır Etin mubamrn•ll 
bedeli 250 lira teminatı 18,75 ve diğer erznkın muhammen be· 
deli 2096 lira teminatı 157 ,20 liradır. 

2-Bu maddele.i"i her miteahhit üzerine alabileceği teminat 
gibi ayrı ayrı müteahhitlerde alabilirler. 

3-Talipleria teminat makbuzlarile, ticaret oduında kayıtlı 
bulunduklarıaı ve taahhütlere iştirak e.lebilecekleriae dair bal· 
geleril~ 30 11-937 salı günü 1&at 15 le orta okula ba' vurmaları 

4-leteyenler orta okula gelerek şartnameleri okuyabilirler. 
5-Panııyon idaresi mikdar ile mukayyet değildir. İhtiyacı 

kadar ııahn a!ır müteahhit bu husuıta hiç bir hak iddia edemeZ· 

Ankara Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 

Serum ve aşı evi tecrübe hayvanatı ihtiyacı olan 16800 kilo 
pancara 19. 1 l.37 açık eksiltmesinde telib çıkmadığından 2.12.37 
uat 12 de Ankara Levazım amirliği uhnalma komiıyonuntla pa' 
urlığı yapılacaktır. 

l\~.uhamm_en bedeli S40 lira. !lk teminatı 63 liradır. Şartname•İ 
lıergun komısyonda görülür. lateklilerin kanuni ve11ika ve teıni· 
n•tlarile bdli gün ve ıaatla komisyond• bulunmaları. 

Harb Akademisi Satmalma Komisyonundan: 
Akademi erah ihtiyacı için 1300 kil• lahana, 1300 k. ispaoa~ 
pırasa 1300 k. 29.11.937 pazartesi günü saat 1 Oda paıarhkla s•· 
~ın alınacaktır. Tahmin edilen bedel 227 lira 50 kuruştur. 
isteklilerin Beşiktaş Malmüdürlüğüne yatırılmış 17 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminata aid makbuzlarile birlikte o 
gün ve saatta komisvona gelmeleri, 

' 
Ds 

uz YEDELEfl 
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Pendik Belediye Reiıliğin.ıen; 

Helediyemiz ırınırı içinde "Sahibleri tarafından atılacak "' 
belediyece uDıumi çöplüğe nakledilecek" boynuz, deri ve paç•"' 
raların bir ıene müddttle yani 14.11.37 tarihinden 13.1 J.38 ak•'' 
mına kadar utılığa çıkarılmı4 ve 280 liraya talibine ihale eciil' 
miş ise de talibi şıırt:ıame mucibince ihale bedelini yatırmadıJılJ' 
dan "bedel farkı birinci talibe fllmak üzere., 280 lira muhamnıell 
·ı.edel ÜLerinden tekrar açık arltırmıya çıkarılmıştır . İhalei kat'ı 
yes 30.11 37 salı günü saat 15 le icra edilecektir. Talib olaııl•" 
rın yüzde 7.5 teminatı muvakkate akbuzile birlikte mezkur g011 

ve saatte Pendik belediye dairesinde müteşekkil daimi encüaıell 
de ıazır bulunmalrırı ve fazla inhat almak ve şartnameyi ıof' 
mek isteyenlerin hergün beled iye reiıliğine müracaat edebilcce~· 
lcri Hin olunur. 

İstanbul Komutanlığı Sahnalma Komisyonundan: 

Birinci Muhabere alayında biriktirilmiş olan 250·300 araba gi1b' 
re açık ekıiltmc ile ihalesi 15- l2·U37 çarş"mba srüaü ı&llıt l5,3U d' 
yapılacaktır. Muhkmmen tutarı 180 liradır. Şartnameıi her ıt~' 
öğleden evvel komisyonda görülebilir. İttekli !erin 13 lira 50 ıııı· 
ruşluk ilk teminat m kbu;ı veya mektuplariyle beraber ihale l(r 

' nü vakti muayycniade F ın<lıklıd a komutanlık ıatınalnaa koıni•1°' 
nun& gelmel~ri . 

,,_ 

inhisarlar U. üdürlüğiinden: 

1- Şartname ve nümune i mucibince 15000 kilo bel 
ıpı paz arlıkla satın alınacaktır. 

il Pazarlık 9 -Xll-937 tarihine rastlayan Perşeoıb' 
günü saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şobe' 
sindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

Iıl- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçe' 
Şubeden alınabilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve ••' 
r/o' 

te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ~ 
misyona gelmeleri ilan olunur. (8020) 1224 t-4 

... * • 
İdaremizin Muğla müstakil Müdürlüğünde şarto'' 

me ve projesi mucibince yaptırılacak karabarut dep0'~ 
inşaatı l 6.Xl.937 de isteklisi çıkmadığından yeniden ' 
pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli '!943 lira 39 kuruş ve muvakkat t( 

minatı 220.80 liradır. O 

III- Pazarlık 7.XII.937 tarihine rastlayan Salı gii"~ı 
saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesinde 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 01 

. . iV- Şartname ve projeler 15 kuruş mukabilinde heri ı1 
inhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesiyle Muğla f11 

takil Müdürlüğünden alınabilir. r 
V- . Eksiltmeye iştirak edeceklerin bu gibi işleri 'f11ı 

mış olduklarına dair vesıkalarını inşaat Şubesine ibf 
ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. ,, 

Vl - İsteklilerin Pazarlık ıçın tayin edilen güll Ji 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yuksr• 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8) (7883) 1203 2 - 4 
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l - Şartname ve nümuneleri mucibince 216) kilo 

ltı1ıbtelif mürekkeple 450 ~.ilo muhtelif yaldız p. larlıkla 
'4hn alınacaktır. 

il Pazarlık 30 XI 937 tarihine rastlayan 
~4at 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat 
lırn Komisyonunda yapılacaktır. 

Salı günü 
Şubesindeki 

lU- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
lıiteden alınabilir. 

lV - İsteklilerin pazarlık için tayir edilen gün ve 
katte yüzde 7,5 güve me paralariylc birlikte adı geçen 
onıisyona gelmeleri ilin olunur. (763.'i) t17 4 4-4 

~det ......__ 
• • • 

2 Elevatörlü araba (Fıçı istifi için) 
Paşabahçe Fab. için 

2 Elevatörlü araba (Fıçı istifi için) 
Likör F ab. için 

Muhammen bedeli 

IOOO Lira 

1000 
" 1 Yukarıda müfredatı yazılı Elevatörlü arabalar 

Pazarlık •suliyle satın almacaktır. 
ll- Muvakkat teminat 150 liradır 
lll- Eksiltme 13.1.938 tarihine rastlayan Perşembe 

ıünü saat 15 te Kabataşda LHazım ve Mubayaat Şube-
siııdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. . 

l V - Şartnameler parasız olarak her güa iÖZÜ geçen 
Şllbt:den alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek iateyealerin münakasa 
i'Üniinden bir hafta evveline lır.ad r Fenni Mufassal teklif 
lllektub ve kataloklarmı yerli firmalar mufasal İmalat re· 
•imlerini bilhassa elevatörün indirme kaldırma ve fren 
tertibatını gösterir resimli kntaloklarıaı idarenin lüzum 
göstereceği evrakı İnhisf'lrlar Umum Müdürlüğü Müskirat 
Fabrikalar Şubesine vermeleri ve münakasaya girebilmek 
İçin de verilen tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mez
kur şubeden veaika almal.ırı lazımdır. 

Vl- İsteklilerin pazarlı:C içinde tayin edilen glin ve 
saatte beşinci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güven
me paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Kemisyona ıel· 
tneleri ilan olunur. (802 l) 1225 1-4 

Keşif bedeli 2263 lira 66 kuruş olan Silivrinin kuru· . 
fallı köy mektebinin tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. J 

~eşif c:vrakile ıartnamesi Levazım Müdürlüğönde ~örüle- ı 
bılir. istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesıkadan 
başka Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesi- 1 
kasile 16Y lira 77 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
lllektubile beraber 13. l 2.937 pazartesi günü ıaat 1 -4 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (8027) 1226 

• 
* * Konservatuar yatı kumı okulu ıçın lüzumu olan 4 tane 

saz açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine l 198 lira 
bedel tahmin edilmiştir. Listesile şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İıtekliler 2490 No. lı kanunda 
Yazılı veiika ve 89 lira 85 kuruşluk ilk teminat makbuz 
Veya mektubile beraber 13. 12.937 Pazartesi günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunaaalı~ırlar. (K) (8028) 1227 

• .. * 
Belctliye motörlü nakil vasıtalarına lüzumu olan muh· 

telif boyda ı 20 tane dış, 125 tane iç lastik kapalı zarfla 
tkailtmcye konulmuştur. Bunların hepsine 10,000 lira be
del tahmin edilmiştir. Eksiltme 13. 12.937 pazartesi günü 
saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnam si Le· 
\'azım Müdürlüğünde görülebilir. t~tekliler 2490 N. lı ka· 
tıunda yazılı vesika Te 750 liralık ilk teminat makbuz 
Veya mektubile beraber teklif mektuplarını laavi kapalı 
zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. Bu aaattan ıonra verilecek zarf· 
lar kabul olunmaz. (B) (8030) 1228 

IVIONAKASA GAZETESi 

Cinai 
Mikdarı 

kalem 
Muhammen bedt i 

Lirn Ku Uf 
ilk t~mioat 
Lirıı Kurut İhale günü 

Ecra Y c 87 928 65 69 65 13-12·937 pa• 
Mah:eme zartcsi snat 15 te 

Guruba Hastahane.indeki fıp Fakültesi Dahiliye seririyatı 

laboratuvarına lüzumu olaıa yukarda cins ve mikda"ı yazılı ecza 
ve malzeme açık eksiltmeye lıonulmu,bır. İhale.i yukarda vazıh 
gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğ~ binaaında toplanan Komis· 
yonda yapılacaktır. Şartaamesi her gin LeYHım k leminde gö-
rülebilir. (8017) 1222 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Coınmerce et des Cereales d'lstanbul ] 

26 - 11 - 1937 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afioıa (Opium) 
Buğday yumuşak (Blc tendre) 
Butday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Keçi kılı (Poils de Chevrc 
Fındık kabuklu (Noiıcttes I 
Tiftik mal 

" otlak 
Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,. frakya " Thrace 
Bakla (Fevc) 
Mısır sarı (Ma'ls jaunc) 
Susam (Sesamc) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Susam " ( " sesamc) 
Fasulye ufak (Haricot sect 
Buğday kmlcn (Ble roux) 
Yul f (Avoınel 
Kuş y mı ( 1ill t) 
Keten tohu ıu (Gr. de Linl 
Darı sarı (millet j&une) 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

6 - -
5 27 50 
48 -

4 16 -

55 - -
67 - -

4 4 -

8 20 

6 15 
!j 37 
4 9 

56 IO -
6830 -
4 10 -

Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Zeytin yatı I.ci yemeklik (Huile d'ol.} 
Kaplıca 

Güz Yünü 
iç fındık (Nois. decor.) 
Nohut iri(Pois chiche) 

GELEN (Arrivares) 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Org ) 
Çavdar (Seigle) 
Un {Farine) 
Mısır (l\lals) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yap k (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (sbnme) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 

571 
385 
30 

102 

44 50 
54 -
15 

Nohut (Pois Chiche) 33 50 
Zeytin y ğı {Huıle d'ol.) 17 
B. Peynir (Froınage B.) 
iç fındık (No11. dec.) 
Tiftik 

35 20 -
8 - -

GİDEN (Exportation) 
iç badem (amande) -
Razmol 252 -
Arpa (Orı-e) 
Tiftik 
K fındık (Noiıctte) 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pois chiche) 
Mercimek (lentille) 
iç eniz 

Js fındık (Noıs dec.) 

DİŞ FİATLAR 
(Marchcs Etranrers 

Buğday (Ble) Liverpul 

.. " Şikaro 

2-

31 

5 28 

" " Vinipek .4 94 
Arpa (Orgc) Anvers 4 58 
Mısır (Mais) Londra 4 O 1 
Keten t.(Gr.Lin.) " 7 44 
Fındık (nois.) G.Hanaburg - -

" K • 

• 
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Muham111en bedeli ile miktar Ye evaafı •tatıda yasılı bir ~urup 
rnalıeme 13-12-1937 Pazartesi rüaü uat 10,JO tla Haydarpafada 
ru binaıı içindeki satınalma komisyonu tarafıadan açık eksiltme 
ile aatıa alınac•ktır. 

Bu iş• rirııaek isteyenlerin kanunun tayin ettiti veaaik n bin· 
•ında yazılı nauyakkat teminatlaril• birlikte eksiltme ruoü saatine 
kadar komisyona müracaatları liamdır. 

Bu i'e ait şartnameler Haydarpatada Gar binası içilldeki satın 
alına komisyonu tarafından paruız olarak dağıtılmaktadır. 

1- 250 kilo taraamıı kenevir 800 kilo m•htelif eb'atta adı 
ll•balij ıicimi 1550 kilo muhtelif eb'atta kuevir ip 100 kilo ka· 
lafatı ipi 1200 kilo muhtelif eb'atta palang-abk, koltukluk ve cer 
İçin lif balat muhammen bedeli 2697 lira 50 kuruş muvakkat te-
llıiııatı 20'l lira 32 kur•ttur. (8015) 1221 1-4 

!rntiyaz Nıbibi ve yazı itleri 
Oirektöriı: lam.il Girit 

1 1 , 
J 1 

l!S AT 
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SOBALARI 

• 
1 

de 

• 

(Suıte de la 4 mc page) 

Lundi 29 - 1 l- 1937 

• Fabrique de tuile (Direction G ~· nerale Sumer Bank) N. 508 
• Moulın Ounkapan ( ,, ,, ,, ., ) N. 509 
* Caisses de fer et pierre (Dir. Bicns Nal. lst.) N 513 
Construction hôpital Regional a Antalıa (Vılayet Antatia) N. 513 
Sucre, savon, raısins sccs et petrole (Com. Ach:ıtMilitaire Arlvine) 

N. 516 
Constr. d'un pavıllon a l'hôpital Regional Tchaukiri (Com. Perm. 

Vil Tchankiri) N. 518 
Foyers transportables fCh. de Fer Etat Haydarpacha) N. 520 
Chaussures et pantoufles (Vıl Ankara) N. 520 
Beurre (Comm. lstanbul) N. 521 
Transformation en beton rme du pont Aktchay (Min. Trav Pub ) 

N. 521 
Conetr. clinique de chirurgic a Phôpital Djerahpacha (Com. Ach. 

Unıversite lstanbul) N. 522 
Constr. vespHienne au bitim nt directorial (Dır. Telephoaes lstan· 

bul) N. 522 
Legumes et pain (Fab . Milıt. lstanbul) N. 523 
Constructıon des cheminees et ajustemcnt de la tcrre İl la fabrique 

Pachabahtch (Dir. Gen. Monopoles) N. 523 
Armoıres en acier (Min des Finances) N. 523 
Mott~ur a benzine (Min. Def. Nat.) N 573 
Farine (Com. Ach. Milıt. Polatli) N 523 
Concaesnge de blcs (Com. Ach Corp• Arm e Tchorlou) N. 524 
Travııux pour adduction d'eau a une dıatance de 7 km. (Municıp. 

Ert>ghli Karadeniz) N. 525 
Houille criblee (Dir. Eoole Commerciale) N. 525 
Charbon de bois (Com Acb. Milit. BalıkC:ur) N. 525 
Savon et beurre ( " Vize) N. 527 
Reparation de chauasee aur route Ayvalik-Bourhaniye et Ayvalil~ 

(Vil. Balik ser) N. 527 
* Articles hors d'usage se trouvut aux de11ôts A:aapkapou et Dj~· 

mialti (Exploitzıtion Akay) N. 529 
Fraiaeusc (Min. Def. Nat.) N. 529 
Pııille (Div. Sivas) N. 530 
Boiı (Proc. Gen. Rcp. lıt.) N. 530 
Rep. au palais de justice a iz.mir (Deftcrdarat lzmir) N. 531 
Conatr. iı l'atelier photographique des usee. d'antıq\lite (Dir.Trav. 

Pub. lst.) N. 532 
Conatr. observatoire a Diarbekir (Dir. Trav Pub. Diarbckir} 533 
"' Boıs de sapin (Oir. Foret Samıoun) N. 534 
Mnchine pour copie des projetıı (Oir. Trav. Pub. lst.) N. 534 
Houılle Dir Monopoles l{ocia) N. 534 
Machines fonte c'\outchouc ete. ete. (DırcctionVentes Douanes lıt.) 

N. 536 
Houılle (Dır Monopoleı Edırnı-t N. 536 
Armoires et couvertures en laıne (Mun. lstanbul) N. 5 6 
Materiel pour ılluminatıon electıque et rcpııration des murs du salon 

de vente Municipale et rt>pahtioa bitiment 56 eme ecole Istanbul 
(Mun. Ishnbul) N. 530 

Mardi 30 - 1 l - 1937 

Anthracite indıgene (Oir. Gen. AH. Medico Legalee) N. 498 
Paın pour le pcnitcmcier (Procureur General Tclıanakkale) N 520 
Saucea de to ates (lnt. Ankara) N. 521 
E.ncre et dorure (Dlr. Gen. Monopoles) N. 521 
• Machine et locomob,Je (Dir. Ventes Douanes lst.) N. 522 
Bcurrc fraie (lntend. bmir) N. 522 
Costumes Ecoles Secondaire• et lycees lamir) N. 523 
Construction batiment dıroctorial a Ma,atia (Direction Gen. Monop). 

N. 524 
Articles photorrapbiques (Dır . Ge11. Cartor.) N. 524 
Travaux de niYellement a la place d'aviation da Kutahia (Dir. Gen . 

Monopolcs) N 524 
• Decomhres d'un bitiment (Mun. lstanbul) 524 
Farine et orgc (Bataıllon Surveıl. Douan. Mardine) N. 525 
Conıtructıon des ponts an bHon arme (Dir. Trav. Pub. Toundjeli) 

N. 521 
Coke (Dir P. T. T. Ankara) N. 526 

" (Min . Trav. Pulı.) N. 526 
Tuverses de sapio Ch. de Fer Etat Ankara) N. 526 
Construction dcs ecoles Primaires lnebolou et T achkeupru (Vilayet 

Kastamonou) N. 526 
Brıques ordinaıres et chaux vive (Ch. de Fer E.tat) N. 527 
Viande de mouton (Corps Armee Tchorleu) N. 528 
• Plomb et Einc (Mun. Akb sar) N. 532 
Terre pour jardin (Co·m. Ach. Ecoles SecoAdaires et lycee. b:mir) 

N. 533 
• Boi d'hetre (Dir. Foret Sameoun) N. 535 
Semi coke indigene (Dir. P. T. T. lıt.) N. 535 
R.eparation voıturo de depôt da •archandisH (lnteRd. Topbaae) 

N. 536 
* Corneı, oa et cbiffona (Mun. Pendik) N. 536 
----

* Le• aaterisque• indıquent une vente p.ıır Yoıa de sarenobere. 

N. B.- Lea Noa indiquea en re~ard de1 artides sont ceuıt du 
joumal danı lequel l'aviı a paru. 

Tiyatrolar 

Tl~PEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 
1aat 20,30 da 

Kral Lir 
5 perde 

Yazan: W. S .. akeapcar 
Terceme: Seniha Bedri Gökmen 

ESKi FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Aynaroz Kadısı 
6 tablo 

Celal MuHhip otl• 

1111 /// l/ll 

ili 

1111111 
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Deuxieme Annee~ No, 537 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptrs. 450 
6 ~ n 850 

12 " n 1500 

Etranger : 12 •oıı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite ı'adresser 

ı\ I' Admini&tration 

SAMEDI 

Quotidien des Adjudicatıoır~ 

A 
-·-

Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de I'Etat 

Ta leau Synoptiq e des Adj dications 
~-----------------------------------------------------=-:---------------------~-----~--~----------~--~----~-

27 Novembre 19~1 

ADMINJSTRA l ıul'ı 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Tele~raphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

Objet de l'3djudication Mode Prix Cııutıon. Liı-ıı d'adjudicatıon et <lu 
d' djudıc t estımatif Provııoirc Cahıer dr.s Char~c>s 

~· eure jours 
~~-·------

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparntion- Trav. PubJics·MaterieJ de Construction -Cartographie 

Conıtruction vespasieane en böton nrme a la ca
sern• Vize 

Transformation des foyers de la buanderic hlıpital 
Haydarpacha et caserne Selimiye (aj ) 

Constructıon annexe au Seme pavillon hôpitnl des 
cnf:ınts a lstanbul 

Rrparation batiment ecole Silivri 

Publique 957 

Gre a gre 

Publique 100 O -

,, 2263 62 

7'2-

750 

169 77 

~om. Adı Militaire Vize 10-12-37 

" Selimi ye ~9 11-37 

Oir. Travaux Publics lstanbııl 15-12·37 

" " 
f Com. Perm. \.funici palit·· lstanlıul 13-12-37 
l @ir. Ecom. 

Produits Chimİ$\JeS e~ Pharmaceutiques · lnstrumcnts Sanita_ires -F ourn!ture pour Hôpi~ux 

Produits pharmaceutiqu_eı et articles sanıtaircs: 87 Publique 928 65 
lots 

HabilJement Chaussures Tissus - Cuırs 

Peaux de veaux doublure et cuir pour souliers Publique 
Drapeaux nationaux div. dim. : 300 p. {aj.). Gre a rre 1104 -
Toilc : 9450 m. Publique 2906 25 
Confection de costumes : 111 p.- Paletots : 47 p. " 1328 

Electricite-Gaz-Chauffage Cer.tral (lnstallation et Materiel) 

lnstallatioo i-lectrique montage des appareils et Publique 2055 
force motrice aux ~tahlis a l'atelier de reparn-
tion d'embarcation a Haskeuy 

Reparation chauffage ccntral de l'ecole des offi
cierı de reıervcs 

Divers 

Appareils pour mesurer le vcnt: 20·30 p. 
Matcriaux pour orKanes artificiels: 86 lots 
Chanvre : 250 k.· Ficelle : 1150 k - Corde ~ou 

dronııee : 100 k • Ruban pour fauteuils : 1 00 
kilos ete. 

Voitures elevateurs : 4 p. 
Fil pour ceinture (bel ipi) ? 15000 k. 
Matcriel pour le pont Afion 

Gourdes en aluminium avec houıse et couvercles 
6000 p. (aj.}. 

Chambre n air : 120 p.- Pneus : 125 p. 

lnstrument de musiquc saz pour l'lnternat du con
servatoire: 4 p. 

Provisions 

Savon : ~3700 le. 
Sauce de tomates : ! ,5 tonoes - Epinard : 2.4 t.

Poireaux : 2,4 t.- Choux : 3,6 t. - Pommes 
de terre: 4,2 t. 

Betteraves: 16800 k. (aj.). 
Pain, viande et diverses provisions 
Huile d'olıves : 11,3 t. 
Viande de aıouton : 3 t. 
Beurre frais : 4 t. 
Farioe: 390 t (aj.). 
Leıruınes : 3 lots 

" : 3 " 

" : 3 " 
Lcgumes : 7 lotı (ai.)· 
Leg-umes : 3 lot 

B) Adjudications a la surentbere 
Fumier : 250-300 voitures. 

HAFTALIK 

" 

Publique 

" 
" 

re iı gre 

" Pli cach 

" 

.. 
PYblique 

Pli cach 
Publique 

Gre a gre 
Publique 
Pli cnch 
Publique 

" 
Grt! iı gre 
Publique 

" 
" 

Gre a rre 

" 

Publique 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 

14763 -

2620 -
1494 -

2697 -

2000 -

4500 -

la p. 1 30 

10000 -

1198 -

8295 

840 
2946 -
6102 -
1140 -
3600 

47775 -
537 60 
614 40 
768 

9145 25 
227 50 

180 -

İstanbul irad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderiHr 
Adres: Ga.lata, Perşembe Pazar, Yoj'urtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 ... __________________ --= ___________ ,,.. 

69 65 

63 -
83 -

217 97 
99 60 

155 -

l 101 23 

196 50 
111 05 
202 32 

150 

337 50 

585 -

750 -

623 ~3 

63 -
7.10 95 

86 
270 

3583 12 
40 32 
46 08 
57 60 

685 89 
17 50 

Oir. Vakoufı lstanbul 13·12-37 

Dir. V cterinaire Brousse 
Com. Ach. Comm. G. Surv 
Dir. Vakoufs lstanbul 

10· 12-37 
Douan lst. 29-11-37 

13-12-37 
Pr. Exp. Ch. de fer Etat H. p2cha 

Dir. Trav. Publ. lst. 

Com. Ach lntend. lst. Tophane 

Com. Ach. Min. D~f. Nnt. Ank. 

" l EKploit Ch. Fer Etat H pacha 

Com. Ach. E.conom. Monop. K.tacJıe 

" 
f Acim. Gen. Ch Fer 11.tat Ank ra 
l 8ureau d'Expedition Haydarpaclıa 

Com. Acb. Cnımanıııl. G. Gcnd. Ank. 

{ 
Com . Pcrm. Municipalite lstanbul 
Oir. [conoın. " ,, 

idem 

Com Ach. Milit. Brousse 
,, Mouglıla 

Co•. Ach. lntendance Ankara 
Oir. Ecole Secondaires Moufhla 
Co111. Ach. Milit. Broussc 

,, Vızi: 

Com. Ach. Int. lst. Tophane 
Coın. Ach. Jntend. Eskichı'.hır 

Com. Ach. lntendance lzaıir 

" 
" 

13-12·J7 

15·1 '-37 

30-11-37 

11-1-38 
13-12-37 
13-12-37 

13-1-38 
9-12-37 

~8-12-37 

13-12-37 

13-12 37 

13-12-37 

15-12-37 
13· 12-37 

2-12-37 
30·11-37 
14-12-37 
11-12 37 
15-12-37 
30·11-37 
11-12-37 
ll-12·37 
11-12-37 

Com. Ach. lntend. lıt. Tophane 30·11 37 
Com. Ach. Acadcm. de Guerre a Yildiı: 29-11-37 

Com. Ach. Command. Jst. Fındikli 15-12-37 

&&* 
- - ~-- wa 

Bilumum f~üteahhit ve Tiiccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarım, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Mcnfaatınız ic-.bı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

15 

14 

15 

14 -

15 -

15 -
15 
ıs 

15 

16 -

14 30 

11 
10 -
10 30 

15 -
16 -
15 30 

10 -

15 -

14 -

16 -
15 -

12 -
15 -
16 
10 

14 -
11 -
10 30 
10 -
11 -
15 -
ıo -

ıs 30 

,_ ____________________________ ~ 

Pazartesi 29. ı 1.1937 

* Tuğla ve kiremit fabrikası (Sümer Bank U. Müd.) .,~ 508 
• Unkapan değirmeni ( " ,, ,, ,, " 509 
* Demir k sa ve taş (İst. Defter.) .\' 513 
Antalya Memleket bast. inşaatı (Antalya Vil.) .\-:. 513 

1 Şeker, sabun, kuru üzüm ve gaz yağı (Artvin Aık. SAK) .\~5 
Çankırı memleket hast. pavyon inş. (Çnnkırı Vil. Daimi Ene.) 

.\" 518 
Küçük vantilatörlü kabili nakil ocak ile boru mengeneli k•b 

nakil tezgah (DD yol. H. paşa) .\! 520 
Fotin, iskarpin ve terlik (Ank. Val.) .\• 520 
Karnabahar (Ank. Lvz. .\' 521 
Tereyağ (İst. Komut.) .\" 521 
Prasa (Ank. Lvz.) .\; 521 
Akçay köprüsünün beton:ırme olarak inş. (Nafıa. Ve~:) ~\! 521 > 
Cerrahpaşa hact. yap. şirüji kliniği, binaıı inş. (lst. Univerl· 

E. P. Kom.) .\~ 522 
Müdürlük binasında yapt. hela (İst. Tel. Dir.) .\: 522 
Sebze ve ekmek (İst. Ask. Fabr.) .\: 523 

dC 
Paşa bahçe arazisi dahil inde yıkılan baca ve diğer mahaller 

lıafir ve tcsviyei turabiye (İnh. U. Müd.J .\' 523 
Saç dosya dolabı (Maliye Yek.) .\: 523 
Benzin mo~örü (MMV) .\" 523 

Un (Polatlı Ask. SAK) .\ 523 
Buğday kırdırılması (Çorlu Kor SAK) .\• 524 
Ama şiar istikametinde i km mesafede bulunan ıu isalesi (K•'' 

deniz Ereğli Beled.) .\: 525 
Kriple maden kömürü (Yüks. İkt. ve Tic. Mek.) .\" 525 
Mangal kömürü (Balıkeıir Ask. SAK) .\~ 525 
Sabun ve sadeyağ (Vize Ask. SAK) .\~ 527 
Ayvalık-Burhaniye ılıca yolunun arasında şose tamiri (Balıke•i 

Vil.) .\' 527 
* Aznpkapı ve Camialtı ambarlarındaki eşya (Akay İtlt.) .\! 5~ 
Freze makinesi (MMV) .\' 529 
Saman (Sıvas Tüm.) .\: 530 
Odun (İ t. C. Müddeium.) .\. 530 
Adliye binasındaki l<alorifer dairesi üstüne beton arm e, betoı' 

arıne kapı, çimento sıvası ve hela mecralarında hafriyat fc 

tamirat ile muıluk takılmuı (izmir Defterdar.) .\~ 531 
Asarıatika müı:eleri fotograf atelyesinde yap. in~. (İst. Nafıa pdG' 

dür.) .\. 532 
Diyarbekir rasat evi inş. (Diynrbekir Naf. Müd.) .,~ 533 
• Çaın odunu (Samsun Orm. Btışmühend.) .\~ 534 
Proje teksir makinesi Üst. Nafıa Müd.) .\: 534 
Sömikok kömürü {Konya İnh. Başınüd.) .\' 534 
• Ham kauçuk, dökme demir, makine vı. (İst. Cümr. Başmüd· 

No 536 
Lavc marin kömürü (Edirne İnh. Başmüd.) No 538 
Dolap ve battaniye (İst. Beled.) No 536 
Beykoz dı!hilindeki sokakların tenviratında kullaıulmak üıet' 

m~lz:eme ile İıt. 56 ıncı mekt tamiri ve mezat idareai dıv•r' 
larımn tamiri ve badanası (İst. Beled.) No 536 

Salı 30.11.1937 

Türk antrasiti (Adli Tıp İşi. Gen. Dir.) .\~ 498 
Ekmek (cezaevi için) (Çanak. C. Müddeium.) .\~· 520 
Domates salçası ( Ank. Lvı.) .\~ 521 
Muhtelif mürekkep ve yaldız (İnh. U. Müd.) X !121 
* Kereste hezar makinesi (İst. Gümr. Başmüd.) .\~ 522 
Sacleyağ (İzmir Lvz.) .\' 522 
• Ot tAsk. Fabr. İıt.) .\: 523 
Harici elbiıe (lzmir Lise ve Ortaok.) .\0 523 
Malatyada bafmüdürlük binası ioş. (İ•h. U. Mid.) .\~ 52-4 
Fotograf malzemesi (Har. G. Dir.) .:y 524 

' Kütahya tayyare naeydaoı toprak tesviye iti (MMV J .\! 524 

* Bina eAkıızı (İst. Beled.) .\0 524 
Un ve arpa (Mardin Gamr. Tab.) .\: 525 
Tu celi vil. Mameki, Seyidhan, Şehsu Türusnet köprüleri inı•f1 

(Tunceli Nafıa Müd.) .\' 521 
Kok körmürü (PTT Müd. Ank.) .\!: 526 

" ,, (Nafıa Yek.) .\• 526 
Normal hnt çam trnvera (DD yol. Ank.) ~'~ 526 
İneboluda ve Taşköprüde mekt. inş (Kastamoan Vil.) J\: 527 
Yeşil mercimek (Kırklareli Tüm.) No 527 
Adi bina tuğlası ve ıönmemiş kireç (DO yol.) .Y 527 
Koyun eti (Çorlu Kor) .,! 528 
* Kurşun ve çinko (Akhisar Beled.) .\: 530 
Sığır eti ve kuru ot (İsparta Ask. SAK) No 53! 
Bahçe toprağı dzmir Liıe ve Ortaok. SAK) No 533 
• Kayın odunu (Sam1ıun Orm. Başmüd.) No 534 
Ekmcklilc un (Sıvas Tüm.) No 535 
Türk sömikok kömürü (ist. PTT Müd.) No 535 
Eşyn ve tcchizat ambarı dahilinde dekovil arabalarının tamiri 

(Tophane Lvz.) No 536 
• Boynuz, kemik ve paçavra {Pendik Beled.) No 536 

(Devamı 3 üncü uhifetle) 

• 


