
ABONE ŞARTLARI: 
Türkiy • • .:i rı 

3 AYLIGI 
Kuruş 

t50 
6 

12 " 
" 

850 
15<Xl 

Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma-
yan tediyat makbul değildir. 

Yıl: 1 Sayı : 281 

iÇiNDEKiLER: 

a) Münakasalar 

k Z h. Et, Sebze v. s. - Erza , a ıre, 

· l K utanlığı) Yulaf: 400 ton. (lstanbu 0.~ 
22

000 k. 
Sade yağı: 2200 k. - sığır etı. 

( Polatlı Ask. ,Ko.) 

15.3.37 15 -

15.3.37 16 

2 Nafia işleri, Malzeme, Harita İnşaat, Tamirat, -

3 

.. (İst. Komut.) 10.3.37 16 
Harp Akademisi binasının tamırtı 'ıri (temdid) 

t · atının am 37 11 30 Gümüşsuyu hast. su esıs 27.2. 

(İıt. Komutanlığı) l k çamaşır· 
Tuzla tahaffüzhanesinde ya'!1.adca 

1 
_ 100 ton· 

k.. ürluk uş ar 
hane, kayıkhane, om. 'k iskele ta-

akıne a samı, 
luk ıu deposu ve m k . uı tİst. Lim. 
miri ile 2 aded su tan ı ınş . 

Sahil Sıhhiye M.) . . nkara İmar M.) 
13800 m2 lik yerin teşcır~ (~ 2 ı 138 mt. 

l k · · d 607a m. yo • Ankaza mezar ı ıçın e . · 2734,50 m2 
bordilr. 3.tOO m2 yol tesvıresı, 

. . (Ankara imar M.) 
arazı- tesv'.y.es.ı. OOO hektarının haritası 

Erzurum şehırının 1 M" d ) 
. . (E rum Nafıa u · alınma ışı rzu . s· an mutfakların 

da mımar ın 

9.3.37 14-15 
8.3.37 17 -

8.3.37 17 

15.3.37 14 

26.2 .• n ı.t Topkapı sarayın . . (Mu" zeler dir.) 1 0 tamırı. 
dam ve baca arını 1 nda anroşman yapıl-

Florya - Küçükçekme.ce yo u 26.2.:\7 14 -
( ·ı t Belediyesı) 

maıı s · 1 _ kavak betonarme 
k Yo u uzer. r::. 3 'l7 15 Gelibolu e~an. t (Çanakkale Nafıa Müd .) l.ı. "1 • 

köprüsünun ınşaa ı. 

Elektrik-Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

6.3.37 14 -

. , t ok elektrik laboratuvarı için I.t Bölge sana · M 0 337 I::; -
' (İst. bölge san'at ok. .) 0 "' " muht eşya . · t 

N -mune hast. kalorıfer tesısa ı. Erzurum u " 
(te:ndid) (Erzurum Nafıa Mud.) 

4 - Mensucat, Elbise, K uodura, Çamaşır v.s. 

5 

H.3.37 15 -Minder kılıflığı bez: 200000 m. (MMV) ... 
Battaniye: erat için: 1000 ad. - subay ıçın. 350 2.3.37 15 30 

d (temdid) (Tophane Levazım) 
y :tak kılıflığı bez: 38000 m. - elbise torbalığı 

bez:9600 m. (temdid} Tophane Levazım) 
Yatak çarşaflıkı bez: 1600 m. (Tophone Lev.) 
Keten şerit: 16000 m. (Tophane Levazımf 
Elhise: 50 tc.kım - postal 50 çif~ {Ankara Bel.) 
Yazlık elbise: 600-650 tak (Ha_rıta U.r M) 
Battaniye 4600 ad. Kilim b;)ylık: 4000 ad. 

Uandarına G. Kom. Ankara) G K A 
Kışlık erat elbiıeıi 6080 tak. (j~nd~. ' A~ka;~~ 
Battaniye: 4500 ad. (Jandarma . - om. 

1.3.37 15 30 
9.3.37 14 30 
4.3.37 15 -
5.3.37 10 30 
8 3.37 15 -

9.3.37 10-15 
10.3 37 10-10 

8.3 37 J0-15 

H . • lb' . 120 t - iş elbise.si: 150 t. (Kırık-
rrıcı e 11e. • 12.3.37 14 -
kale Askeri San. mek. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba hah v. s. 

l b dolap kiruya ocağı, Masa: 2 ad.- ava o, ' MV 
kurutma etajeri ( 1 er aded) ( M ) 15.3.37 1 o --

6 - Mahrukat, Benzin, Makine yagları v. s. 

7 

8 

B . . 4()()() li tre (Ankara Belediye) 
enzın. ... M"d) 

Benzin: 8000 litre (Başvekalet Lev. u . 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane 

Fizik alita ve kimyevi maddeler. (Ankara 
Mevk. Hıfz. Enıt.) 

Laboratuvar "llitı: 6 kalem (MMV) 

- Kereste - Tahta v. s. 

00 3 ,_ t (Çorum Viliyeti) Takriben 14 m .-eres e. 

5-3-37 IO 30 
8-3-37 13 -

levazımı 

6.3.37 11 -
11.3.37 ıo -

8.3.37 

9 - Müteferrik 

.. . . . d k parçalar (Güm. İnıiliz deniz motorlerı ıçın ye e 5.3.37 15 

Muh. Kom. İıt.) A kara Bel.) 12 3.37 11 
Su idaresi için font boru ve aksamı ( n ) 3.3.37 15 30 
B h . 150000 d (Tophane Levazım . . uz mı ı, a · Ç kale ıçın 
Muhabere malzemesi: IO kalem • ana 

t 1 mbası· 3 tane, emme ve basma yangın u u ' . 100 
• . k ıu kovası· verici hortum: 600 m. çın ° " let'ı• 30 

.. durme a · tane, siı tertibatlı yangın son 
1 

::;()() k ) 
300 k tane • " · tane v. s. B.ukül (4 tane - , bakır 

5 tane - 3-3,5 mm kutrunda bronz vleya) 12 3 37 15·16.30 
· K tanıtı ' ' tel: 4072 veya 4654 k. (fit. omu h 

b · 2 tane - or· Emme basma yangın tuh~n ası. 
tum: 100 m. (temdid) (Ist. Kom.) 

500 (İ tanbul Kom.) Bakır karavana: tane. s k "en 
· 8 kalem - o sıJ Barog'raf: 44 ad. - malze mesı: 

cihazı 3 aded ( MMV ) 
Çivi: 35500 k. (f nhi1&rlar idaresi) 
Şahmerdan: 1 ad. (MMV) 

27.2.37 11 

I0.3.37 15 

10.3.37 11 
12.3.37 15 -
7.4.37 11 -

•• 

'GAZ~TESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMA 

a) MÜ N AK A S A L A R 

l ·Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonunıdan: 
İstanbul Komutanlığı birlikleri hayvanatı için 400000 kilo yu· 

laf kapalı zarfla ihalesi 15-3-937 pazartesi günü saat 15 te yapı
lac~ktır. Muhammen tutarı 28000 liradır. Şartnamesi hergün öğ
leden evvel komisyonda görülebilir. İ.teklilerin 2100 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 veya 
3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle beraber ihaleden en az bir 
saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komutanlık 
Satınalma Komisyonuna 'ermeleri. 

Polatlı Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 22000 kilo sığır eti 
açık eksiltme ile münakasaya konmuştur. 

2 İhalesi 15 mart pazartesi günü saat 16dadır. 
3- Taliblerin Polatlı malmüdürlüğüne yatırılmış 371 lira '25 

kuruşluk teminatı muvakkate makbuzlarile yevmi ıneıkurda ko· 
misyona müracaatları. 

4- Şartnameyi görmek istiyenlerin lıergün öğleden sonra 
komisyona müracaatları. 

• • • 
Polatlının 2200 k. sadeyağı 15-3-937 tarihinde saat 16 da alına

caklar. (Tehir) 

2-İnşa.at. Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Hari1a 

Müzeler Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden: 

Yapılacak işin 

cinsi ve mahiyeti 
Keşif bedeli 

Lira Kuruş 
l\luvakkat Pazarlığın nerede 

Teminat mikdarı ve hangi tarih 
Lira kuruş ve saatte ya-

Topkapı Sara.ya Mü-
zeıinde Mimar Sinan 2161 83 
yapısı mutfakların dam 
ve bacalarının tamir ve 
tahkimi 

163 00 

yapılacağı 

Asarıatika Mü
zeleri Genel 
Direktörlüğün-
de 26-2-937 
tarihinde cuma 
günü saat 14 de 

Topkapı Sarayı Müzesinde Mimar Sinan yapısı Mutfakları dam 
bacalarının bermucibi keşif tamir ve tahkimi işi yukarıda ya-

vel ün ve saatte pazarlıkla ihale edilecektir . Keşif ve şartname 
Zl l g h )) .. k • 1 ' " l ile tamir edilecek yerleri ma a en gorme ısteyen erın muzc er 

· rlı-ına ve talib olanların da en az 1500 liralık bu işe bcn-
mıma ~ ki . ' k .. . N f M"' · t klarına dair gösterece - erı vcsı a uzerıne a ıa u· zer ış yap ı _ . . , . 
d .. l"ğünden almış oldukları muteahhıtlık ve f ıcaret Odası ve· 

ur u k b l 'I · ı 1 - - d M"' sikaları ve muvakkat teminat ma uz arı e ı ıa e ırunun e uze-
ler arttırma ve eksiltme komisyonuna müracaat etmeleri. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Eksiltme 
Komisyonundan: 

ı - Tutla tahaffuzhanesinde yapılacak 100 tonluk su deposu 
· t k k ' it eye konulmuştur. Keşif bedeli 2736 liradır. ınşaa ı açı e sı m 

2 Bu işe ait şartnameler şunlardır: 
A İdari şartname 
B Fenni şartname .. 
3- istekliler bu şartnameleri 14 kuruş mukabılınde istanbul 

Limanı Sahil Sıhhiye merkezi levazımından alabilirler. 
4 Eksiltme ~)·3-937 salı günü saat 14 le Galatada Kara Muı· 

tafa paşa sokağında mezkur merkez eksiltme komisyonunca ya-
pılacaktır. . _ 

5 _ Ekıiltmeye gireceklerin 205 lıra _2? ~uruş muvakkat le· 
minat parası ile en az 5000 liralık bu gıbı ışler yaphğına dair 
bir ehliyet ve.ikası göstermesi şarttır. 

• * • 
1- Tuzla Tahaffüzhaoesi makine aksamı, iıkele ve saire ta-

miri ile 2 adet iıU tankı inşası açık eksiltmeye konulmuttur. 
Keşif bedeli 2984 lira 75 kuruştur. 
2- Bu işe ait şartnameler şunlardır: 
A- idari şartname 
B - Fenni şartname 
3 - İstekliler bu şarthameleri 15 kuruş mukabilinde lıtanbul 

Umanı Sahil Sıhhiye merkezi levazımından alabilirler. 
4- Eksiltme 9-3-937 salı günü saat 15 de Galatada Kara 

Muştafa paşa sokağında mezkür merkez eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. . 

5- Eksiltmeye gireceklerin 224 lıra muvAkkat teminat para
sını veznemize yatırmaları f&rttır. 

ıjl: 

• • 
1- Tuzla Tahaffuzhane.inde çamaşırhane, kayıkhane, kömür-

lük ve duşlar inşaab açık ekıiltmeye konulmuştur. 
2- Bu i'e ait şartnameler şunlardır: 
A- İdari şartname 
B- Fenni şartname 

3- İstekliler bu şartnameleri 18 kurut mukabilinde İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye merkezi levazımından alabilirler . 

4- Ekıiltme 9-3-937 .alı günü aart 14,30 da Galatada Kara· 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde a-örüşülur 

Telegr.: İ.t. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Posta kutuıu N. 1261 

26 Şubat 1937 

mustafapa,a sokağında İllanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezi 
eksiltme komiıyonunda yapılacaktır. 

5- Ekıiltmiye gireceklerin 277 lira 50 kurut muvakkat te· 
uıinat vermeleri ,arttır. 

Ankara Şehir İmar Müdürlügünden: 
1 - Ekıiltmcye konulan it: 
A - 6075 M2 yol 
B - 1381 mtl. bordur 
C - 3400 M3 yol te1Viyesi 
D - 2734,50 M3 arazi te1Viyeıi. 

olup Ankara Mezarlığı içinde yapılacaktır. Keıif bedeli de 20119 
lira 60 kuruttur. 

- Bu işe aid evrak şunlardır: 
A Eksiltme şartname1i, 
B - Mukavele projeıi, 
C - Huıusi tartoame, 
D - Keşif cetveli, 
E Plan, 
F - Nafıa işleri genel şartnameıine bakılacak. 
İsteyenler bu evrakı 11 O kuruş bedel mukabilinde Ankara 

İmar Direktürlüğiinden alacaklardır. 
3 - Ekıiltme 8 mart 937 pazarteıi günü saat 17 de Ankara 

İmar Direktörlüğünde yapıl•caktır. 
4 - Ekıiltme kapalı zarf uıullle olacaktır. 
5 - Ekıiltmeye girebilmek için isteklilerin 1508 lira 97 ku· 

ruş muvakkat teminat vermeleri ve aşağadaki VHikaları haiz 
olup eksiltme Komisyonuna gö•termeleri lazımdır . 

A - Cari •ene Tecim Oda11 veıikuı, 
B - Ehliyeti fenniye veıikası, 
C - 937 müteahhidlik vesikası, 

D En azı ve bir parçadan 5000 lir•lık yol ve toprak iti 
yapmış olduğuna aid vesika. 

6 Teklif ı:ıektupları madde 3 te yazılı uatten bir uat eY· 
veline kıadar imar Oirektörlü~üne Jıetirilerek Ekıiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukAbilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar nihayet üçüncü maddede 
yazılı uate kadar gelmiş olması ve dı' zarfın mühür mumile 
iyice kapatılmış olm aaı. 

Postada olacak ıecikmeler kabul edilmez. 
• • • 

1 - Ekıiltmiye konulan iş: 

Takriben 13800 M2 lık yf'rin teşçiri olup ketif bedeli 12010 
liradır. 

2 -- Bu işe aid evrak tunlardır. 
A - 2490 sayılı ekıiltme tartnamenia 3 numaralı kıımına 

bakılacak. 

B - Mukavele proje.i. 
C - Husuıi şartname. 
D - Keşif cetveli. 
E - .Plan. 

3 - Ekıiltme 8 mart 937 pazartesi günü 1aat 17 de Ank1ra 
imar Direktörlüğünde yapılacaktır. 

4 Ekıiltme kapalı urf uıulile olacaktır. 
5 - El:siltmeye girebilmek için 907 lira 50 kuruş muvakkat 

teminat verilecektir. 

6 - Teklif mektubları madde 3 te yazılı saatten bir ıaat ey
velinc kadar imar Direktörlüğüne getirllerek Eksiltme Komiıyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublar nihayet üçüncü maddede ya
zılı 11Bate kadar gelmiş olmalı ve dı' zarfın mühür mumile iyice 
kapatılmış olma11. Poltada olacak gecikmeler kabul edilmez . 

Erzurum Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmiye konulan iş: Üçüncü U. Müfettitlik merkeıi 
olan Erzurum şehrinin İıtanbul kapısından başlayıp Kiremit, Top
rak Kars ve Sudnisan tabiyalarında geçen hattı muttasıl ve Sa
rıkamış dekovil iıtasyonile yeni mezbaha şimalinden bir kHomet
re mesafeden geçen hattı mevhum dahilindeki meıkun ve ıayri
ıneskün kısımlarınclan bin hektarının haritaaı alınma işidir. 

2 - Bedeli muhammeni hektarı 20 şer liradan yirmi bin liradır. 
3- Bu it kapalı :zarf uıulile ekıiltme1i yapı:acak. 
4- Bu ite ait tartname ve evrak şunlardır • 
A- Nafıa Vekaletince kabul edilen ,ehir ve kasabalarının 

alınmasına ait şartname. 

B - Erzurum tehrinin harita11nın alınma11oa dair huıuıı fart
name. 

C - Bayındırlık itleri ıenel şartnameıi. 
İıtekliler bu ,artname ve evrakı Erzurum Viliyetinden ala· 

bilirler. 

5- Eksiltme 15-3-937 pazarteıi a-ünü ıaat 14te Erzurum Vi
layeti Nafıa Müdürlük oda.ında teşekkül eden Komiıyon tarafın
dan yapılacaktır. 

6- Ekıiltmiye a-irebilmek için istekliluin 1500 lira muvakkat 
teminat vermeıi. Bundan batka aşağıdaki tartları haiz olmaıı 
lazımdır . 

Şimdiye kadar her hangi bir ,ehrio 200 hektardan aıatı ol· 
mamak şartile haritasının aldıtına dair ve.ika ibraz etmeıi · lı
teklinin harita mühendiıi veya bu işi yapabilecetine dair Nafıa 
Vekaletinden veya Harita U. Müdlrlüj'ünden alınmıı veıika olma11 

7 - Teklif mektubları yukarıda betinci maddede yazılı Hatten 
bir saat evveline kadar Erzurum Vilayeti Nafıa Müdürlütü oda
sında teşekkül eden eksiltme komiıyonu reislitine makbuz muka· 
bilinde verilecektir. Poıtada vukua gelecek recikmeler kabul 
edilmez. Bu mektubların iyice mühür mumile kapatılmıt v. mü
hürlenmit olmaıı lizımdar. 



Sayfa 2 

Çanakkale Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 
Çanakkale Vilayetinde Gelibolu- Keşan yolu üzerinde 22800 

Jira keşif bedelli Kavak betonarme köprüsü inşaatının kapalı 

zarf usulile eksiltmesi 15·3·937 pazartesi günü saat 15 te Nafıa 

Müdürlüğü odasında Eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 
Ekıiltme şartnameıi ve buna müteferri diğer evrak 114 ku· 

ruf bedel mukabilinde Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden alınabi· 

l.?ceği gibi iıtiyenler bu şartnameleri Nafıa Vekaleti foıe ve köp
rü Reııliti ve fıtanbul Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek göre
bilirler 

Ekıiltmeye i'irebilmek için taliblerin 1710 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3l97 sayılı nüshalarında çı• 

kan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmeıi 

lazımdır . lıteklilerin teklif mektublarını 15·3-937 pazartesi günü 
ıaat 14 e kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde ver· 
meleri muktezidir. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

Yıldızdaki Harp Akademisi binasının muhtacı tamir olan yer
leri bağlı keşifi mucibince tamir ettirileceğinden ihaleıi 10-3-937 
çarşamba günü ıaat 16 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 1004 
lira 45 kuru~tur. Şartnamesi hergün öğleden evvel komiıyonda 
görülebilir. isteklilerin 75 lirahk ilk teminat makbuz veya mek
tupları ile ihale gününden evvel infaat şubeıinde alacakları ve
sikalarile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda Ko
mutanlık satıDalma komisyonuna gelmeleri. 

• * • 
Gümüşıuyu hut han~sinin su tesisatını tamiri ıçın ihale gü-

nü talibi çıkmadıtindan tekrar açık e~siltme ile ihalesi 27 ·2-937 
cumartesi günü ıaat l l,30 da yapılacaktır. Muhammen keşif be· 
deli 118 lira.dır. Şartnamesi hergün ötleden evvel komisyonda 
görülebilir. lateklilerio IO liralık ilk teminat makbuz veya mek
tupları ile ihale günü vakti muayyeniade Fındıklıda Komutanlık 

aatınalma komiıyonuna gelmeleri. 

* • * 
Florya Küçük Çekmece istasyonun iıtinat divarının önünde 

yapılacak anra,man pazarlığa konulmuttur. Bak: istanbul Beledi
yesi ilanlarına. 

3-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Erzurum Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 

1- Ekıiltmeye konulan iş: Erzurum Nümune haatahanesinin 
kaloriferi. 

2- Ketif bedeli 12700 liradır. 
3- Ekıiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
4- Bu ite aid evrak fUnlardır: 

a- Plan, 
b - Nümune şartname, 
c- Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
d- Keşif ve ıilıilei fiat cetveli. 

5 - Ekıiltme 6-3-937 (16-3-37 ?) sah günü saat 14 te Nafıa Mü
dürlüiü oduında yapılacaktır. 

6 - Ekıiltmiye girebilmek için isteklilerin 953 lira muvakkat 
teminat vermemi ve bundan başka aşağıdaki fartları haiz olması 

liıımdır. 
7- Şimdiye kadar bu gibi işleri yaptıtına dair Nafıa Vekale· 

tinden almıt olduğu ehliyet vesikasını ibraz etmesi. 
8 - Ticaret Oduı vesikasını ibraz etmeıi. 
9- ltbu evrakı okumak iıteyen iıtekliler Erzurum ve İıtan· 

bul Nafıa MüdürlütünJe okuyabilirler. 
10- Teklif mektubları yukarıda 4 üncü maddede yazıh ıaat

ten bir saat evveline kadar Erzurum Nafıa Müdürlüiü odasında 

te,ekkül eden komiıyon riyasetine nreceklerdir. Poıta ile ıön· 

derilecek mektublar 4 üncü maddede yazılı saate kadar gelmit 
olması ve dıf zarfları mumla iyice kapatılmış ve mühürlenmiş 
olması tarttır. Poıtada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Satmalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Tahmin B. 
L. K. 
223 91 
372 33 
357 55 

338 55 

125 04 
82 62 

----
1500 00 

hk teminat Miktarı 
L. K . 

34 a . 
63 d.m.k. 

112,50 30 " 
14 

" 
23 

6 ,, 
----- -

112,50 170 

Nevi 

Muhtelif el aletleri 
Muhtelif teıisat malzemeıi 
Motör trasvamotör için 
bobinaj malzemesi 
Galvano plastı aletleri 
Malzemeai 

,, ,, ,, 
tahta vesaire 

Ekıiltmenin tarih, i'Ün, ıaat ve şekli 8 3 937 pazartesi s. 15te Açık 
İıtanbul Bölge Sanat Okulu Elektrik atölyeıine tatbikat dera· 

leri için cinı ve miktarı, mahiyeti ve tahmin bedelleri yukarıda 

yazılı eşya 2490 numaralı kanuna Lvfikan ekıiltmeye konulmuş
tur. Eksiltmeye girecekler Ticaret Odaaının 937 veıikuını ibraza 
ve ticarethane namına gelecekler vekaletnamesini göıtermete 
mecburdurlar. Eksiltme Cataloğlunda Yüksek Mektebler Muha
ıebecilitinde yapılacaktır. lıtekliler belli gün ve aaatte ıözü ge
çen MuhaHbecilite fartnameyi görmek istiyenler de Okula baş
vurmaları ilan olunur. 

4-·Mensucat . Elbise· Kundura-Çamaşır v.s. 

lıtanbul Komutanlığı S atınalma Komisyonundan: 

Ordu hastaneleri için 350 aded ıubay ve 1000 ad. erat batta
niyesi ne verilen fiat vekaletçe pahalı görüldüğünden 2·3-37 aalı 
günü saat 15,30 da lıtanbulda Tophanede satınahna komiıyonun
da pazarlıkla ekıiltmeai yapılacaktır . Hepsinin tahmin bedeli 
24300 liradır. İlk teminatı 1822 lira 50 kuruştur. Şartname ve nu
mun'eleri komiıyouda görülebilir. İıteklilerin kanuni ve1ikalarile , 
beraber belli 1aatte komiıyona ıelmelcri. 

MONAKASA GAZETESi 

• • • 
Ordu hutaneleri için otuz ıekiz bin metre yatak kıfıflıtı ve 

dokuz bin altı yüz metre elbiıe torbalığı bezin pazarlığı 1.3.937 
pazartesi günü saat l5,30 da İıtanbulda Tophanede 1atın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 17328 liradır. ilk te
minatı bin iki yüz doksan dokuz lira altmıf kuruştur. v. ı. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Beher metreıine biçilen ederi 38 kuruf olan 200000 metre 
minder kılıflıtı bez kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesini 380 
kuruta alm~k ve örnetini görmek iatiyenlerin her gün öğleden 
ıonra Komiıyona gelmeleri ilk teminat mıktarı 5050 liradtr. İha
lesi 9-3·937 salı günü ıaat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 aayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı veaikalarla 
teminatlarını teklif mektublariyle birlikte ihale saatinden en az 
bir ıaat evvel Ankarada MM Vekaleti ıatınalma komisyonuna 
vermeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 

Maltepe Askeri liseıi için 1600 metre yatak çarşaflığı bez 9 
mart 937 salı günü ıaat 14,30 da Tophanede satınalma komisyo · 
nunda açık ekıiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli l040 liradır. 
İlk teminatı 78 liradır. Şartname ve nümunf'si komisyonda görü
lebilir. isteklilerin belli saatte kom!syona gelmeleri. 

• • • 
iki No. lu Dikimevi için 16 bin metre keten şerit 4 mart 937 

perşembe günü saat 15 de Tophanede satınalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 360 liradır. ilk teminatı 27 
liradır. Şartname ve nümuneai komisyonda görülebilir. 

t.teklilerin belli aaatte komiıyona gelmeleri. 

Kırıkkale Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Ciosi Miktarı Muham. bedel İlk tem. 

takım Lira K. Lira K. 
Harici elbise fapka dahil 120 1200 
İş elbisesi 150 

1380 103 50 
Kırıkkale ukeri aanat onektepleri için kumaşı mektepten ve-

rilmek ıuretile diktirilecek 120 takım harici ve 120 takım haki 
bezden İf elbiıeıi komisyonumuzca 12-3-937 cuma günü saat 14te 
açık ekailtmeye konulmuftur. 

İsteklilerin yukarıda cinı ve miktarları ya:ınh ilk te· 
minat akçelerini Kırıkkale aıkeri fabrikalar muhasebeciliti vez
nesine makbuz mukab\linde yatırılarak belli gün ve saatle aaek
tep ıatınalma komiıyonuna gelmeleri. 

Harita Genel Direktörlüğünden: 
1- Muhammen bedel 4550 lira Harta Genel direktörlüğü kıta 

erleri için 600 ili 650 takım yazlık elbiae açık eksiltme ile yap
tırılacaktır. 

2 - İstekliler şeraiti anlamak üzere hergün ve ekıiltmeye gi-
receklerin de 341 lira 25 kuruş muvakkat teminat makbuzlarile 
S-3-937 pazarteıi günü aaat 15 te Cebecide harta aatınalma ko· 
misyonuna gelmeleri. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

t- Atağıda mikdarı tahmin, şartname bedelleri ve ilk temi· 
nat mikdarları yazılı battaniye ve kilim hizalarında göaterilen 
gün ve saatte kapalı zarf eksiltmesile 1atın alınacaktır. 

2- Şartnameleri komisyondım alınabilecek bu ekıiltmelere 
girmek isteyenlerin şartnamede yazılı veaika ve teminat makbuz 
ve mektupları içinde bulunacak teklif mektuplarını ekıiltme gü· 
nü belli vaktinden bir saat evvel komiıyona vermiş olmaları. 
Cinıi Mikdarı Tahmin Şartname İlk teminat İhale tarihi 

Battaniye 4600 
Kilim Bey-4000 
lik. 
Battaniye 4500 

Kilim 2300 

bedeli bedeli 
L. Kr. L. Kr. 
9 00 207 
3 30 ()()() 

9 00 

3 ()() 

205 

• • • 

3105 L. 9-3-937 ıalı S 1 O 
990 L. 9·3-937 salı S 15 

3037 L. 50 K. 8-3 937 P. ert. 
s. ıo 

267 L. 25 K. 8·3-937 P. ert. 
s. 15 

Kumaşı verilmek diğer malzeme ve <lıkimi müteahhide ait 
olmak üzere 6080 takım kışlık erat elbiseıi 10-3 937 çarşamba 
günü ıaat 10 da kapalı zarf eksiltmeıine konulmuştur. 

9424 lira fiat tahmin edilen bu dikim eksiltmesinin ·şartnamesi 

parasız komisyondan alınabilir. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
706 lira 80 kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektubu 
ile şartnamede yazılı belgeleri içinde bulunacak teklif mektub
larını ekıiltme vaktinden bir ıaat eYveline kadar komiıyona ver· 
miş olmaları. 

5-Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Milli MtidaEaa Vekaletinden: 
İki mua ile bir lavabo dolap ve bir kimya ocağı ve bir ku

rutma etajeri yaptırılacaktır. lhaleai 15-3-937 pazartesi günü uat 
10 da dır. Tahmin bedeli 900 liradır. iık teminatı 67 lira 50 ku· 
rutiur. Evsaf ve şartnameıini almak ve görmek isteyen M. M. V. 
aatınalma komiıyonuna müracaat, ihaleye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunda göıterilen vesaikle ve teminat mektubile birlikte belli 
iÜn ve 1&atında komiıyona gelmeleri. 

• 
. ve saıre 6 ·-Mahrukat Benzin - Makine yağları ------

Ankara Belediyesinden: 
1- Su idareıine alınacak 4000 litre benzin 15 gün müddetle açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli 1080 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 81 liradır. 
4- Şartname ve eV1afını görmek iıtiyenler her gün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerin de 5 mart 937 cuma ıilnü ıaat on bu
çukta Belediye encümenine müracaatları. 

Ankara Belediyesinden: 
1- Fen heyeti daimi amele için alınacak 50 takım elbiıe ve 

50 çift postal 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuftur. 
2 - Muhammen bedeli 701 '50 liradır. 
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3 - Muvakkat teminat 53,25 liradır. 
4- Şartnamesini görrqek isteyenler hergün yazı işleri kale· 

mine ve isteklilerin de 5·3-937 cuma 2ünü ırıaat 10,30 da Beledi
ye encümenine müracaatları . 

Haşvekalet Daire ve Levazım Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: SOOO litre benz.in. 
2 - İhale açık eksiltme suretiyle yakılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedeli 2160 liradır. 

4 - Eksiltme 8 .3.937 pazartesi günü saat 15 de Baş.,ekilet 
levazım müdürlüğündeki eksiltme komiıyonund11 y.apılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat akçesi 162 liradır. Eksiltmeye K"irecek
ler, eksiltmeden evvel bu parayı Maliye merkez muh111ebeciliti 
veznesine yatırarak alacakları makbuz ile birlikte tam , aktinde 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

6 - Eksiltme şartnamesi levazımmüdürlüğünde görülebilir. 

7 -ilaçlar, Klinik ve İspençiyari atat: 
Ankara Merkez Hıfzıssıha Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - Merkez hıfzıssıhha müessesesi hıfzıssıhha mektebine satın 
alınacak fizik alitı ve kimyevi maddeler 6·3·937 cumartesi günü 
uat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır . 

2 - Bedeli muhammeni 2100 liradır. 

3 İlk teminat 157 lira 50 kuruştur. 
4- Şartname ve liste müessese muhasip mutemetliğinden alı

n 1lbilir. 
5- İstekli ilk teminatı Hudud ve sahiller sıhhat Umum müdür

lüğü veznesine teslim etmekle beraber bu nevi alit üzerine iş 
yaptığına dair vesika göstermesi lazımdır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

6 kalem laboratuvar aleti açık eksiltme suretile satın alına· 
caktır. İhalesi l l 3 937 perşembe günü saat IO dadır. Muvakkat 
teminatı 139 lira 13 kuruştur. Evsaf vl? şartnameıini görmek ve 
almak istiyen bedelsiz olarak satınalma komisyonundan verile· 
cektir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen 
vesaikle ve teminat mektubu ile birlikte satınalma komisyonuna 
gelmeleri. 

8-Kereste, tahta ve saire 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

İskan Umum Müdürlüğünden: 
Kaza ve orman isimlerile her ormandan katedilecek kereate 

mikdarı ve beher metre mikab fiatları ile tutarları aşağıda yazı· 

lı kereste Çorum vilayetince S-2 ·937 gününden itibaren bir ay 
müddetle açık eksiltmeye konmuştur. Bu hususta fazla tafsilat 
almak ve şartnameyi görmek isteyenlerin Ankarada İskan Umum 
Müdürlüğünde Fen dairesinde veya Çorum İskan Müdürlüğüne 
müracaatları. 

Kazaı11 Orman 
İıkilip Saraycı 

,, Kesegölü 
,, Sarıyer 

Metre mikabı 
566,996 
177,434 
273 

,, Geyik suyu 425,600 

9· Müteferrik 

Fi atı 
18 
18 
18 
18 

Tutarı 

10206 
3194 
4914 
7661 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ordu ihtiyacı için 150 bin adet buz mıhı pa::arlıkla alınacak· 
tır. Verebilecek olan talihlerin nümunelerile beraber 3-Mart-937 
çarşamba günü 1aat 15,30 da Tophanede satınalma komiıyonuna 
gelmeleri. 

Gümrük Muhafaza komutanlığı İstanbul Satınalma 
Komisyonundan: 

l - lniiliz yapısı açık deniz motörl eri için satın alınacak 
yedek parçalara istekli çıkmadığından yeniden 5-3-937 cuma günü 
saat 15 te pazarlığı yapılacaktır. 

2 Taaınlanan tutarı 8052 liradır. 
3 - Şartnamesi komisyondadır. 
4 isteklilerin 604 liralık ilk teminat makbuzlarile Galata 

Çinili Rıhtım han birinci kattaki komisyona gelmeleri. 

Ankara Belediyesinden 
1 - Su idareaine alınacak font boru ve aksamı on beş gün 

müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 8913,40 liradır 
3 - Muvakkat teminatı 658,50 liradır. 
4 - Şartname ve listelerini ıörmek istiyenlerin hergün yazı 

isleri kalemine ve İıtanbul Belediyesine muracaatları. 
İhale 12 Mart 1937 cuma günü saat 11 de Belediye Encümc· 

ninde yapılacağından isteklilerin saat ona kadar teminatlarile bir· 
likte teklif mektuplarını Bele.diye Encümenine vermeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan: 

8 inci Kor için iki tane emme basma yangın tulumbası ile 100 
metre hortuma ihale günü talıbi çıkmadığından tekrar açık ek· 
ıiltme ile ihaleıi 27 şubat 937 cumartesi günü uat 11 de yapı· 
lacaktır. Muhammen tutarı tulunbanın 400 ve hortumları 135 lira 
ki hepsi 535 liradır. Şartnamesi hergün ötleden evvel komisyon· 
da görülebilir. isteklilerin 41 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektublariyle beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda 
komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. . 

• • 
6 ıncı kor için 4 tane 300 kilo çeker ve l tane de 500 kilo 

çeker ki hepsi 5 tane baskül açık eksiltme ile ihalesi 12·3·937 
cuma günü saaz 15 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 1580 lira· 
dır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonumuzda görüle· 
bilir. İsteklilerin 119 liralık ilk teminat makbuz veya mektubla· 
riyle beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda Komutan· 
lık ıatınalma komisyonuna galmeleri. 
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İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

. _ lan 4072 kilogram 3-3,5 
lstanbul komutanlığı için luzumu 0 k d lmak üzere 

·1· d B h t ayni utur a o mı ımetre kutrun a ronz veyıı u . . 
12 

rt 937 cuma 
46 k k 'lt 'le ıhalesı ma 54 kilo bakır tel açı e sı me 1 t '886 lira 78 

- - . 1 kt M hammen tu arı ., gunu saat 16 30 da yapı aca ır. u . d .. -ı . 
, . - .. l d evvel komısyon a goru e 

kuruştur. Şartnamesı hergun <'ğ e en kb mektubla-
b·ı· . l" . 367 l" l k · ık t minat ma uz veya ı ır. istek ılerın ıra ı ı e . d F d klıda l<omutan· 

riyle beraber ihale günü vakti m uayyenın e ın 1 

satınalma komisyonuna gelmf'leri. 
• * • 1 • O k 1 m muhabere ma zemesı 

Komutanlık için lüzumu olan l 8 e _ _ t ı6 da yapıla· 
açık eksiltme ile ihalesi 12-3-937 cuma gunutıaa Şartnamesi l-er 

ıvr.: r 82 kuruş ur. eaktır. Muhammen tutarı -:.> ır: _ bilir isteklilerin 92 liralık 
gün öğleden evvel komisyonda gorule · b "hale günü vakti 
"lk b kt blarile bera er ı ı teminat mak uz veya me u 1 k misyonuna gel-

d ki d k t lık satına ma o muayyeninde Fın ı ı a omu an 
rneleri. 

• 
•. • K utanhğı için 3 tane emme 

Çanakkale Müstahkem Mevkı om .. hortum li)O tane 
b 600 metre verıcı ' ve basma yangın tulum ası, . 1 t halat merdiven 

. k 1 merdıven, ane 
çın o su kovası, tane geçme _ -ı t" açık eksiltme ile .. durme a e ı 
ve 30 tane sis tertibatlı yangın 50,.° O da apılacaktır. Hepsinin 
ihalesi 12-3-937 cuma günü saat l::>,J Y. 1 ırün öğlecen ev· 

. 2662 l' d Şartnamesı ıerb 
muhammen kıym~~· _ .. ır~ ır. . ·n 200 lirahkilk te!llinat mak 
vel komisyonda gorulebılır. lsteklılerı .. _ kt' muay)•eninde 
b . b · h le gunu va ı uz veya nıe\ctublarıle bera er 1 a 1 1 · 

k . onuna ge me erı . 
Fındıklıda komutanlık satınalma omısy 

"' • • 
. . . 500 tane bakır karavana açık ek· 
lstanbul Komutanlığı ıçın b ünü saat t5te yapıla· 

ıiltme ile ihalesi 10 Mart 937 ~arşaınŞa tg esi hergün öğleden 
1600 lıradır. ar nam 

caktır. Muhammen tutarı 1. kl"l ·n 120 liralık ilk te-.. - ı bT ste ı erı 
evvel Komisyonumuzda goru e 1 ır. b .h l günü vakti muay-

. kt bl ile bera er ı a e . 
mınat makbuz veya me u ar 1 Komisyonuna gelmeleri. 
yenindP. Fındıklıda Komutanltk Satına ma 

--
Milli Müdafaa Veka" letı' Satınalma Komisyonundan: 

. 8 k l malzemesi pazarlıkla eksilt · 
1 - 44 adet Baroğraf ıle a em . 

meye konmu,tur. I0.800 lira olup ilk teminat parası 
2 Tahmin edilen bedeli 

810 liradır. b - ~ aat 1 J dedir 
3- İhalesi 10-mart 937 çarşam a gunu Is k 2' 3 üncü 

kl · 2490 sayı ı anunun , , 
4- Eksiltmeye girece erın . · 'h ı ·· ve saatinde 

maddelerinde istenilen belgelerile bırlıkte ı a e gun 
M. M. V. satınalma komisyonunda bulunmaları. 

• * .. 
.. 1 k · · n cihazı açık eksiltme sure tile satın ah· 
Uç adet komp e 0 sıJe O d d M k 

nacaktır. İhalesi I0·3 937 çarşamba günü saat 1 a ır.' . u
1
va k. 

· 138 ı· 75 kuruştur. Evsaf ve şartnamesını a ma kat t::mınatı ıra . 
- k · t' en bedelsi:ı olarak M. M. V. satınalma komısyo-ve gorme ıs ıy O 1 k d 

nundan verilecektir. Eksiltmeye girecekl~rin 249 sayı ı . a~un a 
gösterilen vesaikle ve teminat mektubıle birlikte lıcllı gun ve 

ıaatinde komisyona gelmeleri. 

•"'* 

1- 1 adet şahmerdan açık eksiltmeye ko~ulmuştu.r . 
2- Tahmin edilen bedeli 4750 lira olup ılk temınat paraaı 

356 lira 25 kuruştur. . 
3 İhalesi 7 nisaa 937 çarşamba i[ÜnÜ .aat 11 dedır. _ _ 
4- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uncu 

maddelerindeki be lgelerile birlikte ihale gün ve saatında M. M. 
V. satınalma komisyonunda hazır bulunmaları. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

5000 kilo 15 45 
12500 " 15 50 
8000 n 16 60 
10000 ,, 17 70 

35500 
ı Nev ' i ve miktarı yukarıda yazılı 35500 kilo çivi şartna· 

mesi mucibince pazarlıkla salın alınacaktır. _ 
1

- d 
günu saat ~ e 2 - Pazarlık 12-3-937 tarihine raslıyan cuma d 

1 
k 

Kabata~ta Leva:nm ve Mubayaat Alım komisyonun n yapı aca -

tır. ~ .. ~ geçen şuheden 
3 Şartnameler parnıız olarak hergun ıozu 

a.lınabillr. d 
. . . . d'J " n ve saatte yüz e 4- isteklilerin pazarlık ıçın tayın e 1 en gu 

1 
Jeri 

7,5 g\lvenme paralarile birlikte aôı geçen komisyona ge ıne 
ilin olunur. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
....__ 

1- Şartmimesi mucibince Paşabahçe Fabrikası :~a
zisi dahilinde hedmiyat ve hafriyat ile çıkarılacak t.ug a~ 

. . 1 · istif edılmesı ların yerınden çıkarılması, temız enmesı ve 

işi pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. . . . 
850 2 - Çıkarılacak tuğlaların beher bin ade~ı ıç~n d 

kuruş ve 400 bin tuğlayı tecavüz ettiği takdı~de. b~n a e· 
di için 800 kuruş muhammen bedel tesbit edılmıştır. . 

3- Pazarlık 27-2-937 tarihine rastlıyan cumartesı 
günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

h " -zü geçen şu-4- Şartname parası:ı olarak ergun so 

beden alınabilir. . d "l 
5 İsteklilerin pazarlık için tay~n . e 1 en gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile bırlıkte adı geçen 
alım komiayonuna gclmelerı ilan olunur. (771) 115 4- 4 

MÜNAKASA GAZETESi 

* • * 
t - Şartnamelerine ekli listede mikdar ve müfredatı 

yazılı 10 kalem şarap ecza ve malzemesi pazarlıkla satm 
alınacaktır. 

2 Pazarlık 5.3.937 tar ihine rastlayan çarş :ımba gil-· 

nü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7.5 güvenme paralarile adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (750) 111 3 - 4 

* • • 
1- Şartnamelerine ekli listede cins ve miktarı yazılı 

"lluhtelif renkte yaldız, ipek ve ipek taklidi üçlük bobin 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 Pazarlık 26-2-937 tarihine rastlıyan cuma gunu 

saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
alım kr:msiyonunda yap1lacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 

komisyona gelmeleri ilan olunur. (795) 119 4-4 

Keşif bedeli 6017 lira 32 kuruş olan Floryada yapı
lan plaj tesisatından soyunma gardıroplarına ilaveten ya

pılacak işler kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek

siltme 5·3-937 cuma günü saat 15 de Daimi Encümende 

yapılacaktır. Şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebi -

lir. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N. lı kanunda ya

zılı vesikadan başka belediye fen işleri Müdürlüğünden 
alacakları fen ehliyet vesikasile 451 lira 30 kuruşluk ilk 

teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektupla
rını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 
de kadar Daimi Encümende vermelidirler. (8) 141 

• • • 
Keşif bedeli 7896 lira 47 kuruş olan Topkapı hari

cinde ve Hüriyet abidesi ilerisinde yapılacak çöp istas-

yonları yollarında kullanılacak kum ve taş açık eksiltme· 

ye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Mü

dürlüğünde 2'Örülebilir. İstekliler 2490 No.lu kanunda ya
zılı vesikadan başka Belediye fen işleri Müdürlüğünden 
alacakları fen ehliyet vesikasile 592 lira ,24 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 5-3·937 cuma 
günü saat l 4te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

* • • 
(B) 146 

Keşif bedeli 996 lira 44 kuruş olan Florya-Küçük 

Çekmece istasyonu iltisak yolu istinat di varınm önüne 
yapılacak anraşman pazarlığa konulmuştur. Keşif. evrakı 
ve şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. istekliler 
2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka 7 4 lira 

73 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

26-2 937 cuma günü saat 14 de Daimi En~ümende bu-

lunmalıdırlar. (1) 147 

Satılık Dinamo 
80 Beygir 

A.E.G. markalı 110 Wolt. 
600 Amper. daimi cereyan 
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imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: lsmail Girit 

Bıuıldıir yer: ARTUN Basımevı 
Galata Billur sokak No. 10 

Bois de Construction (Suite du Tableau) 
Planches, Poteaux ete. 

Belt •• oonstr. env. 1400 m3. Publique 

Divers 

Materiel de liaison : 10 lota . 
Pompeı d'incendie: 3 p.· Manche : 600 m.- Seaux 

en zinc : 100 p.- Echelle- Id. en corde Appa
reils extinct. prod. brouillard. 30 picces 

Bascules : 5 pieces (4 de 300 k. et de 1 de 500 k.) 
Fil de 3-3,5 ·1·· Bronze : 4072 k. (ou cuivre : 4654 k.) 
Pompes d'incendie : 2 pieces- Mauche : 100 m. (aj .) 
Tuyaux en fonte et access. (pouı· l'adm. des eaux) 

Pie•es de rechanre pour les embarcations a moteur 
de fabrication anglaise (aj.). 

Clous pour marcher sur la glace : 150000 pieces. 
Chaudrons en cuivre : 500 pieces 
Barographu : 44 p. Mat6riel : 8 lotı 

Appareils a oxygcne complcta : 3 piecea 
Marteau-pilon (şa'-mcrdıı.n) : 1 piece 
Clou• : 35500 kilo11 

Publique 
.. 

" ,, 
,, 

Pli caclı. 

Gre a gre 

,, 
Publiquc 
Gre a gre 
Publique 

n 
Gre a gre 

Sayfa '1 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA 
~·-

Cumartesi 27-2-937 

Gaıata rıhtım 150 m. lik kısmın terfi işi. (İst. Liman işlet) .\: 269 
Paşabahçe fab. arnisinde bulunan tuğlaların çıkıırılmuı temiz-

lenmesi ve istif edilmeai. (inhiurlar İdaresi) .\: 271 
Elbise ve kasket: 2695 t. (PTT N. Müd.) .\! 272 
Linyit kömürü: 450 ton. 1273 (Ankara Lev.) 
Rökompoze kömürü: 10000 ton. (Deniz LeAazım) .\! 278 
4,5, 6 No. Ju mıh: 420400 ad. (jandarma komut) .\' 268 

Gümüşsuyu hastanesinin su tesisatı - yangın tulunbası: 2 ad . • 
horlum: 100 m. (İst. Komutanlığı) .\: 28 

* Önlerinde yıldız: işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını gC:;sterir. 

ZARAFET 

DEÖİŞİKLİK 

Asri parşömen abajurlu elektrikli 

divar 

LAMBALARI 
Kordonu fisi ve 60 wathk lambasile 

1 • 

Peşin 295 krş. 
• 

S A T IE'DE 
Şubeleri : Beyoğlu, Tünel meydanı 

İstanb?Jl Beyazıt, Elek

trik Evi 

- --

Kadıköy Elektrik Evi 
iskele cad. 
Usküdar iskele geçidı 
Büyükada iskele meydanı 
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Emniyet Sandığı İlanları 

Taksitle mülk 
edinmek isteyenlere 

Müessesemiz peşin ufak bir tediye mukabilinde se
kiz seneye kadar taksitli gayrimenkul satışına karar 

vermiştir. Küçük bir tasarrufla lstanbulun her semtin· 

de her çeşit mülk edinmek fusatını verecek olan ilan
larımızı behemehal dikkatle okuyunuz. 

Sandığın kiralık mallarının listesini görmek herkes 
için faydalıdır. 

{ 
Com. Perm. Vilayet Tchoroum 8-3-37 
Oir. Etablis. lmmigrea Ank.-Tchoroum 

1225 82 92 - Com. Ach. Comm. Ist. Findildi. 12-3-37 
2662 - 200 - ,, 12-3-37 

1580 - 119 - 12-3-37 
" 4886 78 367 - 12-3-37 
" 535 - 41 27-2-37 ,, 

8913 40 668 50 { Municipalite Ankara 12-3-37 
,, latan bul. 

8052 - 604 - Com. Ach. lst. Comaı. G. Surv. Douan. 5-3-37 

- - - Com. Ach. lntend. lst. Tophane. 3-3-37 
1600 120 Com. Ach. Comm. Ist. Findikli 10-3-37 

10800 - 810 - Com. Ach. Min. Der. Nat. Ankau 10-3-37 
- 138 75 idem. 10-3-37 

4750 - 356 25 ,, 7.4.37 - - - Com, Ach. Econom. Monop. K.tache 12-3-37 

16 
15 30 

15 -
16 30 
ll -
11 -

15 

ıs 30 
15 -
11 -
10 -
11 -
15 -
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Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et de Jours Heurei Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. d'enrochement devant le mur de ıoutene-
ment de la route Floria-Tchekmedje 

Repar. et renforcement du toit et des cheminees 
deı cuisines de Mimar Sinan au Palais de Top• 
kapou. 

Constr. d'un reservoir d'eau de 100 tonnea (Touz· 
la) (cah. eh. P. 14) 

Conıtr. de buanderie, depôt de charbon, douches, 
emplacemeııt pour embarcations a Touzla (cah. 
eh. P. 18) 

d t de 'l Repar. machines, embarca ere ete. et cons r. "' 
reservoirs d'eau (Touzla) (cah eh. P. 15 . 

Repar. Academie Militaire (Yildiz) 
Rep~r. install. eau hôpital Gumuchsouyou (aj.). 
Nivel. d'une surface de 13800 m2. 
Conıtr. de 6075 m2 de chemiruı, 138 l mi. de bor· 

dureı, nivellement de 3400 m2 de chemin et 
273",50 m2 de terrain (danı le cimetiere) cah. 
eh. P. 110) 

Prepar. de la carte d'une partie (1000 ha) de la 
ville d'Erzeroum (aj.). 

Constr. pont en beton arme "Kavak" (route Gueli
bolou-Kechane) (cah. eh. P. 114) 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-TapİISerie ete. 

Tablea: 2 p. - Lavabo, armoire, foyer, etagcre pr. 
ıechare : 1 piece eh. 

>roduitaClıimiquc:s et Pharmaceutiques 
ı ıtrumenta Sanitaires-Fourniture pr. Hôp 

lnıtru111enb de physique et prod. chimiquea 
lnıtrumenta de laboratoire : 6 lota 

Habillement- Chaussures --Tissus -Cuir.s. 

Couvertures pour officiers: 350 p.- ld. pour sol
dats: 1000 pieces (aj.). 

Toile pour housse de lit: 38000 m.- ld . pour sacs 
a habitı : 9600 metres (aj.). 

Toile pour housses de canape : 200.000 metres (cah. 
eh. P. 380) 

Toile pour draps de lit: 1600 metres 
Ruban de lin : 16COO metreı 
Coıtumes d'ete; 600-650 pıeeu 
Costumes pour ouvriere : 50 p. -- Bottes : 50 picces 
Couvertures: 4600 p.- Kilims : 4000 p. (cah.ch.P.207) 

Uniformeı d'hiver: 6080 p. 
Couverturea : 4500 p.- Kilima: 2300 p. (cah. eh. 

P. 205) 
Uniformea: 120 p.- Vetements de travail: 150 p. 

E ectriciteeGaz·Cbauffage Central 
nıta llation et Materiel) 

Articleı divers tela que : ins~ruments, materiel 
d'installation, de bobinare, de galvanoplastie 
ete.: 170 p . (pour l'atelier d'electr. de l'electr. 
de l'ecole Artı et Metiers). 

lnıtall. de chauffare central İl l'hôpital Modele d'Er
zeroum (aj.). 

Combustible - Carburant- Huiles 
Benzine : 4000 litres 
Benzine : 8000 litres 

Provi&iona 

Beurre: ~200 k. (rectif. voir No 280) .:_ Viande ek 
boeuf: 22 tonnes 

Avoine : 400 tonnea. 

d'adjudicat. eıtimatif Proviıoire Cahier des Charres 
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Publique 
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" 
Publique 

Publique 
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Publique 
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Publique 
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996 44 

2161 83 

2736 -

3697 -

2984 75 

1004 45 
118 -

12010 -
rnıı9 60 

20000 -

12soo -

900 -

2100 

24300 -

17328 -

P . 38 lem. 

1040 -
360 -

4550 -
701 50 
L. 9 et 
3,3 lap. 

9424 -
L. 9 et 
3.30 lap. 
1380 -

1500 -

12700 -

1080 -
2160 -

28000 

74 73 

163 -

205 20 

277 50 

224 -

75 
10 

907 50 
1508 97 

1500 -

1710 -

67 50 

157 50 
139 13 

1822 50 

1299 60 

5050 -

78 
27 

341 25 
53 25 

3105 
et 990 

706 80 
3037.50 et 

569.25 
103 50 

112 50 

953 -

81 -
162 -

2100 

(Lire la ıuite en 3me page) 

{ 
Com. Perm. Municipalite Istanbul 
Secretariat ,, ,, 

Oir. Gen. Muaeeı Antiquiteı 

Dir. Sanit. Littoral Port lstanbul 

" 

" 

Com . Ach. Comm. lst. Findikli . 

n 

Dir. Restauration Ville Ankara 

" 

Oir. Travaux Publicı Erzeroum 

Dir. Trav. Pub. Tchanakkale 

" " " latan bul. 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara . 

Dir. lnıt. Centr. Hygiene Ankara 
Com. Ach. \tin. Def. Nat . Ankara. 

Com. Ach. hıtend . lat. Tophane. 

" 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 

Com. Ach. Intend. Ist. Tophane 

" Dir. G. Serv. Cartogr. Ojebedji 
Com. Perm. Muaicipalite Ankara 

26-2-3i 

:!6-2-37 

9-3-37 

9-3-37 

9-3-37 

10-3·37 
27-2-37 

8 3.37 
8-3-37 

15-3-37 

15-3-37 

15·3-37 

6-3-37 
11-3-37 

2·3-37 

1-3·37 

9-3-37 

9-3-37 
4-3-37 
8-3-37 
5.3.37 

Com. Ach . Ank. Comm. G . Gendarm. 9-3-37 

" 
n 

Dir. Ec. Genie, Kirikkale 

Coaıptab. Ec. Super. Ojahalorhlou 

Dir. Travaux Publics Erzerouaı 

Com. Perm. Municipalite Ankara. 
Dir. Econom. Preıidence Conseil 

Com. Ach. Militaire Polatli 

Com. Ach. Comm. Ist. Findildi 

10-3-37 
8-3-37 

12-3-37 

8-3-37 

16-3-37 (?) 

5.3.37 
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15-3-37 
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14 -
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26 FEVRIER 1937 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour Jes troiı jours suivants) 

Samedi 27 Fevrier 1937 

Trav. de surelevement quai de Galata (150 m.) (Adm. Expl. Port. 
lstanbul) .\: 269 

Recherche, nettoyage, et mise en tas des briqueı se trouvant a la 
f ab. de Paclıabalıtche (Monopoles) .\: 271 

Costumeı et cas4uettes : 2695 p. (Dir. Gen. PTT.) .\~ 272 
Lignite : 450 tonncs (lntend. Ankara) .\~ 273 
Charbon r~compoae : 1000.J tonnes (Jntend. Marine) .\' 278 
Clous pour fer a cheval (No 4, 5, 6) (Comm. Gendarm.) .\~ 268 
Repar. install. eau hôpital Gumuchsouyou- Pompes d'incendie: 2 

pieces- Mancbe : 100 m. (Comm. Iıt. Findikli) .\' 28 

* Les astt~risques indiquent une vente par voie de surenchere. 

N. B.- Leı Nos indiques en regard deı articles sont ceux du 
journal dans lequel l'avis a paru. 

(Lire la suite en 3me paıre) 

lndustrie - Finances • Commerce 

Le mouvement du port de Mersin 

La. societe du monopole du Port de Merain, a charge, dura nt 
l'annee 1936, au total, 150.000 tonneı de marchandiseı d'impor· 
tation et 105.000 tonnes de marchandises d'exportation. 

Ce total represenle relativement iı celui de l'annee derniere, 
une dimioution de 26.000 tonnes, diminution qui est expliquee 
par la recolte de Çukurova, qui • ete deficitaire l 'annee dernie· 
re. 

Les ventes de poisaons sales 

Les ventes de poİHons saleı ,sont satiıf aisanteı. Nouı avonı 
vendu a l'ltalie 1.500 kg. et iı l' Allemagne 8.470 kır. de poia
sons en conserve. 

Dea "torik,, pour une valeur de 626 Ltqı. et une quantite de 
9.155 kg. ont ete diriges aur la Bulıarie. 

Noı "torik" ont ete envoyeı en Youıoılavie, en Paleatine et 
en Eırypte. 

La hausse des prıx du fer 
M. Huıeyin Ani ecrit dans l'"Akcham" : 
Leı prix du fer oot beaucoup hausae a Istanbul. Leı ne· 

gociants en cet article attribuent le fait iı la coune aux ar
mements. Le f ait esl que l' accroiuement des armemenb qui 
a ete entame partout au monde a augmente le besoin en 
fer. Et les producteurs ont commence, de ce fait, iı majorer 
les prix du fer. Mais ce n'e.t pas la la ıeule cauıe de la 
hau11e du fer iı lstanbul. il y en a d'autreı, non moinı im· 
portantes. Nous allonı les expoıer ici. 

L'action des trusts 

L'importation du fer a lıtanbul, eat entre leı maina de 
quelqueı firmes. Celles-ci dependenl deı truıta du fer exiı
tant en Europe et tout particulierement du truıt allemand. 
La hau11e deı prix est l'oeuvre, tout d'abord, de ces truats. 
Les depeches qu ' ils avaient adre11ees iı leurs repreıentanta 
en notre ville annonçaient la hausse troiı mois a l'avance. 
Et noı importateurs s'etaient empre11eı d'elever leur prix 
tout de ıuite. Effectivement, au bout de trois moiı, la hsu11e 
annoncee ı'est effectuet: ıur lea marches mondiaux. Noı ne
ırociants, eux, ont alors majore leurs prix pour la ıeconde 
foiı. En d'autres termes, la Turquie a reuenti doublement 
les repercusıions de la hausse ıur le marche mondial. 

Quelques chiffres 

Les rechercheı effectuees, ces jours derniera par l'Union 
industrielle demontrent qu'independ•mment dH '8cteura in
ternationaux, leı firmes locales ont au11i leur rôle danı le 
rencheriuement deı prix du fer. 

Nos importationı de ce metal ıont en voie d'accroiue
ment continu. Par suite de l'intenıification de noı conıtruc
tionı, le besoin de materiel s'accroit. D'autr• part, la con 
sommation dea fabriques tle clouı et deı nouvelles entrepriıeı 
induıtrielles H multiplie. 

En 1935, DOUS avionı achete a l'Ctranger 38.000 tonneı 
de fer et d'acier. Durant leı dix premierı moiı de 1936, cea 
importations ont atteint 4.3.000 tonnes. En 1935, le montant 
total que nOUI avİOnB depense pour l'achat de fer ı'e}evaİt a 
1.814.000 Ltqs; en 1936, il a atteint 2.182.000 livres. 

La Turquie achete son fer ıurtout d' Allemaırne. En dix 
moiı de 1936, nouı avons achete de ce payı 24 millionı 666 
mille 411 kg. de fer pour une valeur totale de 209.309 Ltqı . 

En outre, nouı avons achete 8.0IO tonneı en U. R. S. S. et 
9.000 tonnea en Amerique. Les quantitea que nouı avonı 
importees de Roumanie et de Honırie ne meritent paa etre 
mentionnees. 

lndependamment des chiffres ind:queı ci-haut, nouı avonı 
importe pour 2.431.000 Ltqı. de fer en plaquea, dont 80 pour 
cent d' Allemarne. 


