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ikinci Sene No. 435 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI t50 
6 " 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylı~ı 2700 

Sayısı S kuruş 
Reımimakbuz mukabili olma. 
yan tediyat makbül değildir. 

PAZARTESi 

•• 

GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve, ticari gazetedir 

Bugün ilan oluµan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 

~şaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Memleket hastanesi inşaatı 
lst. tevkifhanesinde yapılacak tamirat 
Samsun PTT bina11nın inşaatı ilanı iptal edildi 
Elaziz merkezinde göçmen evleri inşaatı (tem· 

dit) 

Haydarpaşa lisesinde yapılacak tamirat 
Orırıan çiftliğinde yapılacak yemekhane inşaatı 

{şart. 1S8 kr.) (temd.) 
Karyola ve yatakhane dolablarile sınıf sıra 

dolabı ve kürıelerinin ufak tamirleri 
Haymana ka.ıaaında muhtelif köylerinde yapı

lacak göçmen evleri: 200 11det 

Fidanlık dairesi inşaatı 

kapalı .z. 99S57 42 
aç. eks. S037 -

paz. 32625 12 

aç. eks. S098 94 
kapalı z. 31646 05 

paz. 

kapalı z . beh. 481 Sl 

aı;. ekı. 500 -

~çlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Sülfür dö karbon: S t. 
Eczayı tıbbiye ve baytariyc ve kimyevi mad· 

de: 252 kalem 
Şişe: 3 çeşit 
Kutu: 10000 ndet 
Malzeme: 11 çeşit 

.. 10 " 
Boş ampul: 9 çeşit 
Sargılık bez: 6000 m. 
iplik: 2 çeşit 
lliiç: 293 kalem 
Lfuiıık malzeme. l'i kaıcııı 
Bakteriyoloji laboratuvar eczası: 39 kalem 
Kimya laboratuvar eczası: 40 kalem 
Teşrihi marazi laboratuvar eczası: 8 kalem 
ldrofil pamuk uç A marka veya Güneş marka: 

lSOO k. 
Röntgen filim ve eczası (Kodak, llfort, Veşo-

lester): 14 kalem 

aç. eka. 

" 
paz. 
aç. eks. 

,, 

" kapala z. 
aç. eks. 

" kapalı z. 
aç. ca.:t. 

,, 
" ,. 

" 

" 

~ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V· s. 

Palto: S l adet 
Elbise (yelekli ve caketleri önü açık): 19 ta

krm 
Elbise (yeleksiz ve caketlerin önü kapalı) 68 

•det 
Kasket (siyah seri kumaşından): 89 adet 

~ri şayak: 300 m. (temd.) 
ın.lık elbise: 240-2SO takım 

~ayrak: 255 adet • 
l(lbise maa kasket: 62 takım - kundura: 62 çift 

llputluk kumaş: 3000 metre 

aç. eks. 
,, 

" 

" 
" kapalı z. 

aç. eks 

" kapalı .z. 

1750 -
3691 35 

1062 20 
ltıOO -
4935 -
J37S -
7070 -
1800 -
4420 -
9S50 -
J.::1.)V 

540 -
260 -
315 -

2325 -

4SOO -

730 83 
382 09 

1247 iO 

111 25 
780 -

4SOO -
4075 -
1212 -

10500 -

~ya, ve ve büro eşyası, Muşamba-Hah !!:.,_ 

D"k 0 rne soba (Halk marka No 3): 80 adeb 

~ukat, Benzin, Makine yağları v, ı. 
s-

0&11j kok: 100 t. _ meşe ve ıürgen odunu: 

M 6000 k. - meşe ltömürü: 200 k. - çıra: 100 le 

8 eş~ odunu: 61-100,000 k. 
erızın: 25000 litre - a-az: 18000 litre 

t~ 4760 " - mobil B. : 153 k. - mo-
~r Y•ğ'ı: 34 k. valvalin gaz: 4 teneke - iia

tupn: 40 k 
Mot · · K korı~: 20-30 t. (temd.) 

0 koırıürü: 360 t. 

~ 
l'cıniılilc · 1 • . 

(t ış •rıne alınacak araba malzeme•ı 
eınd.) 

Balast· 1 · 7000 aı3 (temd.) 

Y .. 4000 ı:n3 
atak a 

Zıın P ınuk\arının atılması 
P•ra t ı ( aş arı muhtelif cinı) 

Erı:ak Z . 
~t, Sebze v. ı. 
Yulaf· 67 
Bu~d~ . .'6~ t~ - kurn ot: 54, 1 t. 
Sı~ı y .0~tulmesi: 800 t. 
Sad r ctı: 224H70 k. 
Sır. e YaR-: 16864 it. 

(ilt •ti· 20 
Elcınek (. t. - sade yaQ-ı: 6 t. (temd.) 
>t1ak cezaevi için}: 53920 le. 

arna· 1 3 
kusk ' • - 1,7 t. - şehriye: 2S0-360 k. -

uı: 50-100 k · · un: ısco · • pırıncunu: 225-300 k. -
.J -2575 k. 

aç. ekı. 

aç. ekı. 

" kapalı z. 
aç. eks. 

paz. 
kapalı •z. 

2961 -

1383 75 
7262 50 

930 -

1875 -
6660 -

400 -

paz. 5600 -

.. 
kapalı z. 

aç. elts . 
kapalı z. 

n 

" paz. 

1500 -

3980 -
12000 -
35979 20 
13491 20 

kapalı z .. S595 45 
aç. ekı. - -

6228 -
378 -

383 -
2373 4S 

606S 10 

131 25 
277 -

80 -
120 -
370 
103 -
530 -
l3S -
332 -

?ıs 13 
40 50 
19 so 
23 65 

174 40 

337 50 

54 82 
28 66 

83 S9 

8 3S 
58 so 

337 50 
305 -

91 
787 -

78 -

545 -

140 62 
!SOO -

30 -

420 -

112 50 

299 18 
900 -

2698 44 
1011 84 

79 22 

Müracaat yeri 

Kayseri Vilayeti Daimi Ene. 
fat. Nafıa Müd. 
Samsun PTT Müd. 
Eliiıiz iskan Müd. 

H. paşa Lisesi SAK 
Nafıa Vekaleti 

H. paşa Lisesi SAK 

Ankara Valili2'i 

Keşan Şarbaylığı 

lst. Vil. Ziraat Müd. 
Ank. Yüksek Zir. Enst. Rekt. 

fst. Komut. SAK 

" 
" 
" 
" 
" 
" Ani.- Ni\mnn .. Had H • ., •• ı.,. ,, 
.. 
" 
" 
" 

" 

Müzeler Art. ve f.ks. Kom.' 

" 
,, 

" lstanbul Beleciyeıi 

Tahliıiye U. Müd. 
Adliye Vekaleti Anlt. 
Ankara Belediyesi 
Milli Müdafaa Vekaleti SAK 

Edirne Vilayeti 

Ankara Vilayeti 

Gün 

27-8·37 
3.9.37 

5-9-37 

31-8-37 
1-9-37 

20-8-37 

1-9-37 

28-8-37 

'27-8-37 
3-9-37 

10-9-37 
10-9-37 

11-10.37 
11-10-37 
14-10-37 
14-10·37 
14-10·37 

1-9-?>1 
2-9·37 
2-9-37 
2-9-37 
2-9-37 

2-9-37 

31-8-37 
31-8-37 

31-8-37 

31-8-37 
20-8-37 
2 -8-37 

1-9-37 
27 8-37 

1-9-37 

31-8-37 

9.9.37 

6-9-37 
" Ankara Belediyesi 27·8-37 

Trakya U. Müfettiı. SAK Edirne 28-8-37 

lıt. Deniz Tic. Müd . 

" 
Komut. SAK 

Ankara Bd~diyeıi 

O. O. yolları Kayseri 

" H. paşa Lisesi SAK 
O. D. Yolları Ankara 

Ankara Belediyesi 

" Lvz. SAK 
Eliziz Tümeni SAK 

" Edirne Jandr. Mek. Komut. 
,, Vilayeti 

Sıhhat ve lçt. Muav. Mlid. 

24-8-37 
6-9-37 

27.,,_37 

25-8-37 
20-8-37 
''0-8-37 
30-9-"7 

27-8·37 
31-8-37 
30-8-37 
30-8-37 

6-9·37 
25-8-37 

1-9-37 

Saat 

15 -
15 -

lS -
15 -

16 -

ıs -
16 -

15 
15 30 
ıs 30 
16 -
15 -
15 30 
16 -
11 
11 -
11 
11 
11 

11 

ı4 
14 

14 -

14 -
ı4 -
15 -
ıs -
10 30 
11 -

ıs -

ıs 30 

ıs 30 
10 30 
10 -

15 
15 

10 30 

15 -
ı5 -

ıs 30 

10 30 
ıs 

16 -
10 -
10 -
ıs -
JS -

a) M 

16 Ağustos 1937 

iDAREHANE. 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde görüşülur 

Telgr.: ist. MÜNAKASA 
l'el~fon: 49·t42 

Posta kutu u N. 1261 

NAK 
İnşaat- T · t N f · 1 · amıra - a ıa ıs erı ve Malzemesi-Harita 

Eliiziz İskan Müdürlüğünden: 
~!aziz ~e.rkezinde göçmenler için bir numaralı şehir 

planı mucıbmce yapılmak üzere kapalı zarf usulile 3-7-
937 gününde eksiltmeye cıkarılmış olan 14 tek evin in
şasına talib . zuhur etmediğinden 5-9-937 gününe mü
nakasası. tehır edilen ve ikinci defa gene talibi çıkmayan 
bu evlerm, arttırma ve eksiltme kanununun 43 üncü mad
desine göre yeniden bir ay müddetle ve pazarlık su
retile münakasası yapılacaktır. 

Bu evlerin mecmuu keşif bedeli 326 !5 lira 12 ku
ruştur. 

Bütün malzeme, işciliğile beraber müteahhide aid ol
mak üzere ve aırnhtar teslimi suretile yapılacaktır. 

Yüzde 7,5 tan tut.arı olan, muvakkat teminat bedelinin 
ihaleden üç saat evvel yapılmış olması lazımdır. 

Fenni ve idari sartname ve planlar, istekliler tarafın

dan parasız olarak Elaziz İskan dairesinde her fÜn görü 
le bilir. 

İsteklilerin pazarlığa girebilmeleri içiu kanuni şekilde 
tanzim edilmiş ehliyet vesikalarını ibraz .etmeleri şarttır. 

İsteklilerin 6-8-937 tarihinden 6-9-937 tarihine kadar 
pazarlığa iştirak etmek üzere hergün Elaıiz iskan Mü: 
dü~l~~ü dairesinde müteşekkil komisyona müracaat etme· 
lerı ılan olunur. 

Kayseri Vilayeti Daimi Encümen Başkanlığından : 
Vilayet merkezindeki arsada yaptırılacak 99557 lira 

1 42 kuruş keşif bedelli mem'eket hastanP~İ inu:ah lrt>nolı 
Bu inşaata aid evrak şunlardır: 
Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, hususi şartna

me, metraj defteri, keşif hulasası, temel, bodrum, zemin
kat planları, ön ve arka ve yan poliklinik cepheleri ve 
şakuli makta ve bayındırlık işleri genel şartnamesi ve 
şose ve kargir inşaata aid fenni şartname. 

\ 

Eksiltme 27-8·937 tarihine müsadif cuma günü saat 
15 te Vilayet Daimi encümeninde yepılacakhr. 

\ 

İstekliler bu işe aid evrakı her gün Daimi Encümen 
kaleminde görebilirler. 

' Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 6228 lirahk mu· 
vakkat teminat belgesi, ilandan sonra alınmış Ticaret O~ 
dası vesikası, Nafıa Vekaletinden alm mış müteahhidlik 
vesikası, Vilayet Nafıa Müdürlüğünden alınmış ehliyetna
me, inşaatın başlangıcından sonuna kadar diplomalı bir 
mühendis veya bir mimar istihdam edeceğine dair noter· 

1 likten lastikli belgeyi vermeleri şarttır. 

Ankara Valiliğinden : 
Haymana kazanın muhtelif köylerinde vapılacak ce

man 200 adet aynı tipte kerpiç göçmen köy evi 1-9-937 
Çarşamba günü saat l 6 da Ankara yilAyeti binasında top

I lanacak komisyon huzurunda ihale yapılmak üzere kapa· 
1 lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1 1 - Keşıf bedeli beher ev için 481 li1'a 5 l kuruştur. 

1 
2 - Muvakkat teminat 6065 lira IO kuruştur. Temi-

nat Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi namına malsandık· 

l larınca emanet kabzolunacaktır. Alakadarların yukarıda 
I adı geçen günde tekliflerinin Ticaret Odası vesikası ve 

teminat mektubu veya makbuzlarım nihayet saat 15,30 a 
kadar Ankara vilayeti evrak kalemine teslim edip muka
bilinde bir numara pusulası almaları şarttır. 

İsteyenler şartname ve planları Ankara, İstanbul İs
kan Müdürlüklerinde görebilirler. 

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: 

31-8·937 günü saat 15 te İshcbulda Kültiir direktör· 
lü~ü binuı içinde Liseler Muhasebeciliği odasında top
lanacak olan eksiltme komisyonu tarafından 5098 lira 
94 kuruş keşif bedelli Haydarpaşa Lisesinde yapılacak 

tamirat işleri açık eksiltmiye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi 

ve fenni şartnameleri, proje, keşif hülasasile buna mü· 
teferri diğer evrak Haydarpaşa Lisesinde görülebilir. 

Muvakkat teminat 383 liradır. 
İsteklilerin en az 5000 liralık bu işe benzer iş ynptı 

ğına dair göstereceği vesika üzerine lst~nbul Naf~a mü
müdürlüğünden almış olduğu müteahhidhk ve carı sene 
Tecim odası vesikalarile birlikte belli gün ve santte ko· 
misyona ıelme\eri. 
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F.kmek: 175 t. kapalı z. 17500 -

Sıı n n: 925 t. 185000 -
" 

270 t. 5400 -n 

" 38 t . aç. eks. 950 -
" Kuru ot: 1300 t. kapalı z. 35750 -

353 t. 9707 -
" n " 

51,5 t. aç. eks. 1545 -
" " 

Sabun: 50 t. (temd.) paz. 17000 --

b) Müzayedeler 

Yağ fıçısı: 400 det aç. eks. 2r o -

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Komisyonundan: 
Haydarpaşa Lisesinin yatak pamuklarının atılması, 

karyola ve yatakhane dolablarile sınıf sıra dolabı ve 
kürsülerinin ufak tamirleri pazarlıka yaptırılacaktır. 

isteklilerin 20 ağustos 937 cuma günü akşamı ukul 
İdaresine başvurmaları. - -

Samsun P. T. T. Müdürlüğünden: 

6. 13 ağustos 937 tarihinde Samsunda Samsun, 4, 8, 
l'l ağustos 937 tarihinde Ankarada Ulus ve 41 8, 1Z a
ğustos 937 tarihinde İstanbulda Cumhuriyet gazetesinde 
intişar ederı ~amsun P. T .. bioa.smın inşaat ilanı iptal 
edildiği ilan olemur. 

Nafıa Vekaletinden: 
İstekli çıkmamış olan Ankara Yüksek Ziraat Enstit· 

üsü stajyer talebeleri için O rman çiftliginde yapılacak 
yemekhane inşaatı ayni şartlarla yeniden eksiltmey~ çı

karılmıştır. 

Keşif bedeli 31646 lira 5 kuruştur. 
Eksiltme 1.9.937 çarşamba günü saat 15 te Nafıa Ve· 

kaleti yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 158 ku
ruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden 
alınır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2373 lira 45 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden 
alınmış müteahh'dlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Komisyon reisliğine mak· 
buz mukabilinde vermeleri muktazidir. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. - ---

İstanbul Nafıa Mü.dürlüğün=d=='-"-------.:.--
dürliigiinde 5037 Jira l<eşif lıedelli İstanbul tevkifhanesin 
deyapılacak tamirat i şleri açık t!ksillmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 378 liradır. 
İ teklilerin ·en az 5 bin liralık bu işe benzer iş yap· 

tığına dair göslerecek!eri vesika üzerine Nafıa Müdürlü· 
ğünden almış oldugu Müteahhitlik ve Ticaret Odası ve· 
sikalarile gelmeleri. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Kurumumuz eczanesi ile enstitü laboratuarlarının bir 
senelik ihtiyacl olan şartnamede yazılı 252 kalem eczayı 
tibbiye ve baytariye ve kimyevi madde açık· eksiltmiye 
konulmuştur. 

Muhammen bedel 3691 lira 35 kuruştur. 
Muvakkat teminat 277 liradır. 
İhale 3-9·937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 16 da 

Yüksek Enstitü rektörlük binasında toplanan komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

Fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin 
enstitü daire müdürlügüne müracaatleri ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
1 - Ordu sıhhi ihtiyacı için satın alınacak ilaç ve malzeme· 

lerin cins ve miktarile muhamm"n tutarları ilk teminatları ve 
ihale güııleri ile ihale saatleri ve münakasa şekilleri aşağıda 
yazılmıştır. 

Cinsi Miktarı Muhammen ilk te· İhale İhale 

Şişe• 3 Çeşit 
Kutu 1000() Adet 
Malzeme 11 Çeşit 

" 10 " 
Boş 

tutarı 

100'2,20 
1600,00 
4935,00 
1375,00 

minat 
80 
120 
370 
IOJ 

günü uati 
ıo.9.937 15 
10-9-937 15,J 
11-10-937 15,30 
11-10-937 16 

Münak&1a 
şekli 

Pazarlık 

A. eksiltm 

" " 
n n 

Ampul 9 ,, 7070,00 530 14-10-937 15 Kapalı zarf 
?argılık bez 6000 Metre 1800,00 135 14-10-937 15,30 A. ekıiltme 
iplik 2 Çeşit 4~20,00 332 14-10-937 16 

2 
n n 

. - Şartnameleri her gün ö;leden evvel komisyonda görülebilir. 
lıl~klilerinin ilk teminat makbuz veya mektuplari1e 2490 1ayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü ma:Jdelerinde yazılı vesikalarla beuber 
ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mekteplarına 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna vermeleri. 

Ankara Nümune Hastanesi Baştabibliğindan : 
Ha.tanenin 1937 mali yılı ihtiyacı olan cins, miktar, muham· 

men fiat ve ekıiltme şekilleri ve muvakkat teminat miktarları 

MÜNAKASA GAZE.TESI 
5 ' ::=e::!'rtw=trr=r 

1312 -· Silifke Jandr. Okulu Art. Eks. K. 1-9-37 ıo -

1388 - lst. l\omut . SAK 8-9·37 15 -

405 - n 
8-9-37 15 20 

71 - 8·9-37 15 45 
n 

2681 - 6-9 37 15 20 
n 

728 - il 
6-9 37 15 45 

116 n 6-9-37 16 20 

1275 - Deniz Lvz. SAK 20-8 37 14 -

15 - Ask. Fabr . SAK 30·8 37 15 -

yazılı yedi kalem ilaç ve malıemei tıbbiye 15 8-937 tarihinden 
2-9-937 tarihine kadar ekıiltmiye konulmuştur. 

Şartnameler Ankarada Nümune Hastanesinde Baştabiblikte 
ve İstanbulda Sıhhat Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 2-9-937 
perşembe günü saat 11 de Ankara Nümune Hastanesinde yapıla
caktır . 

Dıkkat: Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki 
evrak Komisyonca ahnmıyacağından bunları vermek istiyenler 
ihale gününden evvel hastaneye müracaat ederek teminatlarını 
Maliye Vekaleti veznesine yatıracaklardır. Kapalı zarflar ihale 
gününden ve saatinden bir saat evveline kadar teslim edilmiş 
bulunacaktır. Muayyen saatten sonra verilecek veya gönderilecek 
zarflar kabul edilemez. Kapalı zarfların kanunun tarif etliği 
şekilde hazırlanmış ve behemehal mühür mumu ile mühürlenmiş 
ve mumlanmış olması şarttır. 

Bütün tarifata uymıyan zarflar keza kabul edilemez. 
Tahmin · Muvakkat C İ N Sİ Eksiltmenin 
edilen fiat Miktarı teminat şekli 
Lira K. Lira K. 
9550 00 716 25 

1950 00 
540 00 

260 00 

146 25 
40 50 

19 50 

İlaç 

Lastik malzeme 
Bakteriyoloji la· 
boratuar eczaıı 
Kimya laborRtu· 
ar eczası 

315 00 23 65 Teşrihi marazi la
boratunr eczası 

2325 00 1500 kilo 174 40 Hidrofil pamuk üç 
A marka veya 
Güneş marka 

4500 00 14 kalem 337 50 Röntgen filinı ve 
eczası Kodak. İl
forl, v~şolister 

Kapalı zarf 
usulile 

Açık eksilt. 

" " 

" 
,, 

" " 

" " 

" ti 

İstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlüğünden : 
- Evsafı fenni şartnamede yazılı beş ton sülfür 

dü karbon şartnamesi v~chile ve Mersinde teslim kaydile 
fı'fril!mtiK.aglronu lrpıı.ıo:hJr ih~lA-'1.İ. 27 -~ 0~7 bı,rİ h it"" ~ :; a o . 

Dou Se1ac onbeŞit! vilayet KOııagınaa ı..ıraat 

Müdürlüğii odasında müteşekkil komisyon huzu runda ve 
açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 1750 liradır. 

3 Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 s .ıyılı kanu· 
nun 32, 33 üncü maddelerinde yazllı ahkam dairesinde 
yukarıda yazıh iÜn ve saate kadar Koınisyona müracaat 
eylemeleri lazımdır. 

4 - Eksiltmeye iştirak için vaktı muayyendcn evvel 
muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu olan 131 lira 25 
kuruşun makbuz mukabilinde Malsandığına yatırılmış ol· 
ması veya banka teminat mektubunun Komisyona veril
mesi şarttır. 

5 - Şartnamesi ve fenni şartnamesi hergün Ziraat 
Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. -
Adliye Vekaletinden: 

2994 No.lu bayrak kanununun tarifatı ve şartnamesi 
veçhile vilayet ve kaza adliye daireleri için 255 adet 
bayrak açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır . 

EksHtme Ankarada Temyiz binasında Adliye vekaleti 
levazım ve daire müdürlüğü odasında toplanan eksiltme 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak edecek olan talipler 2490 sayılı ka
nunun_ 2-3 üncü maddelerindeki sıfatı haiz olmarı şarttır. 

Talıpler bu hususa aid şartnameyi parasız olarak her 
zaman mezkur müdüriyetten alabilirler. 

Eksiltme l ·9-937 tarihine tesadüf eden çarşamba günü 
~ saat 15 de yapılacaktır. 

Bu işin yapılması için tahmin edilen fiat 4075 lira olup 
muvakkat teminat miktarı da 305 liradır. 

Eksiltmeye iştirak edecek istekliler tahmini bedelin 
yüzde 7,5 ğu olan 306 liralık muvakkat teminatı merkez 
muhasebeciliğine yatırarak mukabilinde alacakları mak
buzu veyahud o miktar bank mektubunu diğer vesaikle· 
riyle birlikte komisyona müracaatları. • 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyrnundan : 
1 - Beher metresine biçilen ederi 350 kuruş olan 

3000 metre kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuttur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 10500 lira olup ilk temi· 
nat parası 787 lira 50 kuruştur. Nümunesi komisyondadır. 

3 - İhalesi 1 eylül 937 çarşamba günü saat 1 1 dedir. 

Ankara Belediyesinden: 

ıs Atuıtoı M7 
_.,.... d '\.-. 

maakasket, 62 çift kundura ve iskarpin 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1212 liradır. 
Muvakkat teminatı 91 liradır. 
Şartnamesini ve nümunelerini görmek isteyenlerin de 

27.8 937 cuma günü saat t0,30 da belediye encümenine 

müracaatları. 

İstanbul Belediyesinden : 
Düşkünler evi içın lüzumu olan 300 metre gri şayak 

açık eksitmcye konulmuş ise de belli ihale gününde gi· 
ren bulunmadığından eksiltme 20-8·937 cuma gününe uza· 
tılmıştır . Bu kumaşa 780 lira bedel tahmin edilmiştir. 
Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 No.lı kanunda yazılı vesika ve 58 lira 50 kuruşluk 
ilk tem"nat makbuz veya mektubile beraber yukarıda ya· 
zıh gü!ide saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden : 
l'ahlisiye müstahdemleri için azı 240 takım ve çoğu 

250 takım yazlık elbise kapalı zarf usulile eksiltmeye ko· 
nul •nu7tur. 26 ağustos 937 tarihine rastl ıyan perşembe 
günü saat on beşte Galatada Merkeı Rıhtım hanının dör
düncü katında Tahlisiye Umum Müdürlüğü Satınalma ko· 
misyonunda ihalesi bapılacak olan bn elbiselerin muvak
kat t eminatı 337 lira elli kuruş ve muhammen bedeli 
4500 liradır . İsteklilerin bidirilen vakitten bir saat evve
line kadar teklif mektublaı ını komisyon reisliğine tevdi 
etm ! leri lazımdır. Elbiselere aid şartnameler sözü geçen 
komisyonda görülebilir. 

Müzeler Arttırma ve Eksiltme Komiıyonu Riyuetioden 

Cinsi Evsafı Miktarı Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

Pa lto Sivil 51 adet 

önü açık. 19 takım 

Lira K. 
730 83 

382 09 

miktarı 

Lira K. 
54 82 

28 66 
Elbise Yeleksiz ve caketlerin 
önü kapalı. 68 ,, 1247 80 93 50 
Kasket siyah serj kumaşından 89 adet 111 25 8 35 
31 Ağustos f37 taribinde salı günü saat ı.ı de Müzeler Genel Direkt. 

Elbise Yelekli ve caketlerin 
İltanbul Asariatika Müzeleri Genel Direktörlüğüne bağlı müze· 

lerin müstahdemini için imal ettirilecek elbise palto ve kasketler 
açık eksiltmeye konmuştur. isteklilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve eksiltmeye girecek olanlar da ihale gücünde Ticaret 
odasından aldıkları vesika ve teminat makbuz ıenetlerile Müzeler 
Genel Direktörlüğüne müracaat eylemeleri. 

k '- >==== 
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Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
İlk okullar için lüzumu olan seksen adet halk markalı 

ye üç numarah dökme soba açık eksiltmeye konulmuştur. 
isteklilerin şartnamesini görmek ve eksiltmeye girmek ü
zere 78 liralık teminat makbuzile birlikte 31 .8.937 salı 
günü saat 15 de vilayet daimi encümenine gelmeleri. 

Mahrukat Henzin-Makine yağlan v. s 
Ankara Belediyesinden: 

Su idare>ine alı Jacak 25,000 litre benz"n ve 18,000 
litre gaz 15 gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Muhammen bedeli 7262.50 liradır. 
Muvakkat t eminatı 545 liradır. . 
Şartname ve evsafını görmek istiyenlcrin her gün yazı 

işleri kalemine müracaatları ve ihale 27 ·8·937 cuma gü· 
nü saat on buçukta belediye encümeninde yapılacağından 
isteklilerin teminatlariyle birlikte teklif mektublarını saat 
on bnçuğa kadar belediye encümenine vermeleri. 

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Müdüriyet ve Kılavuzluk motörleri için ahnacak 20-

30 ton "Motörin"e talih zuhur etm~diğinden pazarlıkla 
mubayaa edilecektir. 

İsteklilerin muhammen be.leli olan 1875 liranın yüzde 
7 ,5 tam inat muvakkalesi olarak 140 lira 62 kuruşluk 
makbuz veya banka mektubile pazarlık günü olan 24.8· 
937 salı günü saat 15 te Galatada Deniz Ticareti müdnr· 
lilğunde müteşekkil komisyona ve şartnameyi almak is
teyenlerin Müdüriyet idare şubesine müracaatları. 

Ankara Vilayetinden : 
Onuncu yıl yatı okulu icin 100 ton sömikok kömürii 

beher tonu 28 lira, 6000 kilo meşe ve gürgen oduPll 
beher kilosu 2 kuruş 25 santim, 200 kilo meşe kömüriİ 
beher kilosu 5 kuruş 50 santim ve 1 ()() kilo çıranın da 
beher kilosu 15 kuruştan açık eksiltme suretiyle alııı•

caktır. 
Bu dört kalem mahrukatın muhammen bedeli 2961 Ji· 

radır. 

istekliler pazarlığa girebilmesi ıçın muhamaaeo 
bedelin yüzde 7,5 teminat akçesini mubasebci hususiye 
müdürlüğü veznesine yatıracaktır. 

Bahçıvan okul!l talebelerine alınacak 62 takım elbise J 

İhale 9·9-937 perşembe günü saat 15,5 da villyet · ko' 
nağ,ada daimi encümeninde yap-lacakbr. isteklilerin şart'" 
nameyi görmek üzere her gün Ankara kültür direktiSt"' 
lüğüne müracaatları. 
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Ankara Valiliğinden: 
Ankara merkez okullarına asgari 61.500 azami 100.000 kilo 

meşe odunu açık eksiltme suretile alınacaktır. Beher kilosu 2 ku· 
ruş 25 santimdir. 

2- Asgarisinin bedeli 1383 lira 75 kuruş en çoğunun bedeli 
2250 liraüır. 

3- İstekliler pazarlığa girebilmek için en ço~unun muh~mmen 
bedeli üzerinden yüzde 7.5 teminatı muvakkateyı muhasebeı husu
siye müdürlüğü veznesine yatıracaktır. 

4- ihale 6-9·937 pazartesi gün~ saat 15.5 da vilayet k~n~~ında 
daimi encümeninde yapılacaktır. ı.teklilerin şarlnameyı gormek 
üzere hergün Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları. 

• • • 
800 ton katran yağı alınacaktır! Bak: D. D. Yollaırı 

ilinlarına. -
Müteferrik 

Devlet DemiryolJarı ve Limanları .İşletme Umum 
Müdürlüğünden· 

937 senesi idaremiz ihtiyacı için aşağıda mevki ve ki· 
lometreleri yazılı ocaklardan 17000 rnetremikap baJastın 
ihzarı I0-8-937 tarihine raslayan salı günü saat 15 de 
muvaltkat ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle ek
ıiltmiye konulmuş ise de muayyen gün ve saatte komis
Yonumuza şifahi veya tahriri hiç bır taraftan müracaat 
vaki olmadığından 25·8·937 gününe tesadüf eden çarşam· 
ba günü saat 15 de Kayseride 4 ündü işletme müdürlü· 
ğü binasında toplanacak komisyonca yapılacağı tekrar 
ilan olunur. 

Muhammen 
Bal astın Keşif bedel 
mikatrı bedeli tutarı Ocak mevki En yakın ist. 

rnetremikap Kuruş Kuruş Kim. İsmi 

600J 105 6300 483 Şarkışla 

4000 110 4400 279 Kunduz 

3000 105 3150 52 Ladik 

2000 105 2100 95 Hacıbayram 

~000 195 2IOO 204 Zile 

Ankara Belediyesinden 
Temizlik işlerine alınacak araba malzemesine talib 

çıkmadığından eksiltmesi 10 gün uzatılmıştır. 
Muhammen bedeli 400 liradır. 
Muvakkat teminatı 30 liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerin de 27.8. 937 cuma günü saat on 
buçukta belediye encümenine müracaatları. 

IJevlet Demir Yolları Umumi idaresinden : 
Fakılı-Paşalı istasyonları arasında 300.305 kilometre

deki taş ocağından çıkartılacak 4000 m3.baJast pazarlık· 
la alınacaktır. 

Muhammen bedeli 5600 ve muvakkat teminatı 420 
lira olup müddeti 9 aydır. Pazarlığı 20.8.937 ye rastlayan 
cuma günü saat 15 de Ankarada ikinci işletme müdür· 
lüğü binasında yapılacaktır. Mukavele projesi ve şartna
me Kayseri istasyonu ile işletme müdürlüğünde parasız 
olarak verilmektedir. 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
Muhammen bedeli 1500 \ira olan muhtelif cins zımpara taşları f> 9.937 perşembe günü 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada 

dare binasında satın alınacaktır. 
k Bu işe girmek istiyenlerin 112.5 liralık muvakkat teminat ile 

3 
•nunun tayin ettiği vesikalan, Resmi Gazetenin 7-5-936 gün ve 

t 297 veya 1-7-9.U ıün 3645 No. lı nüshasında intişar etmiş olan 
•liınatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün 

saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
H Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzc.:me daireainden, 
•Ydarpaıada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

"!!!ı!::~~~~~~~!!!!!l~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~!!!!!!!I' 

~ak, Zahire, Et ve Sebze: 

S'l'f 1 1 ke J. Okulu Artbrma ve Eksiltme Komisyonu 

Ek . Başkanlığından : 
bed 

1
. sıltmeye konulan iş : l 75000 kilo ekmektir. Tahmin 

lir de 
1 17500 lira olup muvakkat teminat mıktarı 1312 

a ır. 

layaEksiltme kapalı zarf usulile J eylül 1937 gününe ras· 
binan Çarşamba günü saat onda Silifke Jandarma Okulu 

sında t l k . Ek op anan omısyonu tarafından yapılacaktır. 
Şera·t·rnek için konulacak unun ve ekmeğin evsaf ve 
tilir.

1 1 
okul salonunda asılıdır. İstiyenlere b~delsiz ve· 

Eksiltme . kl d • 'k .. . ret od 
1 

ye gırece er en kanuna ı ametgah ve tıca-
Cakt a arında kayidli olduklarına dair vesikalar arana

ır. 

Ek ·ı . 
lllakbuıı tmıye girecek!erin muvakkat teminatı için sandık 
k•nun zu veya banka mektublarile teklif mektublarını 
tinden unb· tarif atı dahilinde ve kapalı zarf içinde ihale saa· 

ır sa t .. k . •aatten a once omısyona vermeleri lazımdır. Bu 
olunur. sonra verilecek mektubların kıymeti olmadıgı ilan 

1- T . Ankara Belediyesinden : 

1 

1 
1 emızlik hayvanatı için alınacak 67600 kilo yulaf 1 

MÜNAKASA GAZETESl 

ve 54.100 kilo kuru ot 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli J980 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 299. 18 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı 

işleri kalemine ve isteklilerin de 27-8-937 cuma günü, saat 
on buçukla belediye encümenine müracaatları. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 
1 - 10·8·937 gününde yapılan münakasasında teklif 

edilen fiatı yüksek görülen 50.000 kilo sabunun pazarlıkla 
münakasası 20·8-937 gününe rastlayan cuma günü saat 
J 4 te yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 17,000 lira olup muvakkat temi· 
nah 127 5 liradır. 

3- Buna aid şartname parasız olarak· her gün komis· 
yoııdan verilir. isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı ve
sikalarla birlikte belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan 
komisyona müracaatleri. 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: j 
. Çana~k~le~e inşa edilecek K:ırabarut deposuyla 

b.ekçı . k~lub_esının ınşası ve etrafının tel örgülerle çev
rılmesı ışlcrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 5697.25 lira, muvakkat teminat 428 
liradır. 

3- Şartname, keşifoame, proje ve sair eksiltme ev
rakı 28 kuruş mukabilinde İstanbulda İnhisarlar inşaat 
şubesinden ve Çanakkale İnhisarlar Müstakil Müdürlü· 
ğünden alınabilir. 

.. ~- Eksiltme 25-8·937 t~rihine rasthyan Çarşamba 
gunu saat 14 de Kabataşta inhisarlar levazım ve Müba
yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktı·. 

.. 5 - isteklilerin eksiltme gün ve saatinde yüzde 7,5 
. ~uvenme paralarile sözü geçen komisyona gelmelt:ri 
ılan olunur. (4999) 799 3-4 

1 O-evlet Öemiryolları işletme Umum Müdürlüğünden 1 

Muhammen bedellerile mıktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki gu--
rup malzeme her gurup ayrı, ayrı ihale edilmek ııuretile 18 8 937 
rJıırR•mha aıinii •Do+ nn,.ln Unı, .. ,I..,_.., ___ _. .... .,, - · ..a-•••uuw"'n.6 

satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme suretile satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaikle ve 
hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gunu 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şart
nameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır . 

1 - 7 kalem muhtelif eb'atta civata perçin çivisi ve somun 
muhammen bedeli 3986 lira 24 kuruş Muvakkat teminatı 298 lira 
97 kuNıştur. 

2 - 240 adet tahta el arabası muhammen bedeli 900 lira mu· 
vakkat teminatı 67 lira 50 kuruştur. (~839) 771 4 . 4 

• • • 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı ( 5 ) 

gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 19.8.937 
perıembe günü saat IO da Haydarpaşada gar binasındaki salın 
alma komisyon tarafından açık eksiltme sureti le satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin komisyonun tayin ettiği vesaikle 
ve hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte komisyona 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak datıtıl
maktadır. 

1 - 10,000 adet sapsız çalı süpürg·esi muhammen bedeli 600 
lira, muvııkkat teminatı 45 liradır. 

2 - 9 kalem muhtelif cins ve eb'atta su tesviye. şişesi mu
hammen bedeli 1066 lira 50 kuruş muvakkat teminatı 79 lira 99 
kuruştur. 

3 - Muhtelıf eb'atta 11 kalem Transmisyon kayıtı muhammen 
bedeli 4460 lira muvakkat te:ninatı 334 lira 50 kuruştur. 

4 - 18 kalem muhtelif eb'atta çelik, pirinç ve buronz bilye 
muhammen bedeli 1181 lira 6 kuruş, muvakkat teminatı 88 lira 
58 kuruştur. 

5 - 1500 kg. boya çıkarıcı madde muhammen bedeli 2025 lira 
mu·. akkat teminatı 151 lira 88 kuruştur. (4873) 777 4 4 

• . "' 
Muhammen bedeli 46400 lira olan 800 ton katran yağı 1-10·937 

cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada Nafıa Veka
leti binasında aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3480 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikasını 
ve tekliflerini aynı gün ıaat 14 e kadar Devlet Domiryolları Mal
zeme daireıindeki Merkez komisyonu Reicıliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler 232 kuruşa Ankara ve Haydarpııfa veznelerinde 
satılmaktadır. (5257) 834 1 - 4 

... ·-
- MUHTİRA ~ ----Çarşamba 18 8-l 937 

Sarıkamış Karabasının elektrik tesisatı. (Kara Nafıa müd.) No 405 
Balast : 15000 m3 - 2000 m3 - 12000 m3 • 2.3000 m3 - 5000 m3 -

5000 m3 (D.D.Y.) No 417 
Kırklareli civarında Hasandede mevkiinde yaptırılacak inıaat 

(Ask. Fab.) No 417 

Sayfıı 3 

Paltoluk kumaş (ist. Sıhhi Mües. Art. kom. Cağaloğlu) No 418 
Kıstık Erat elbisesi - erot kaputu - avcı yeleği , nöbetçi kürkü 

(Ask. Fabr.) No 418 
Erzincan -. kığı yolu üzerindeki Bey çayırı köprüsünün betonarme 

olarak ınşaat. (Nafıa Vek.) No 419 
• Kopya presesi (İzmir 0.0.Y.) No 41~ 
Sadeyağ: 13 t. (Kayseri kr) No. 419 
Erz~rum ~uallinı mekt. binasında yapılacak elektrik ışık, sinyal, 

zıl, telefon ve elektrikli saat tesisatları (Erzurum valiliğ " ) 
N. 421 

1 

Kösele: Vaketa (Jand. Gen. Komut.) No. 421 
Un: 16 t. (Adana Tüm.) No. 422 
Karpuz-kavun (Ank. Lev.) No. 422 
Sığır eti: (Kara Ask. SAK) No. 422 

Bakır~öy ~mrazi Akliye hast. pavyonları tami ı i Haydarpaşa-Em· 
" r~zı sarıye haat. yapılac!lk mutbah ve hasta bakıcı odaları 
uzerındeki tarafın demir camekanla örtülmesi (Sıhhat ve İct. 

Muav. Müd.) No. 422 
Yahşihanda 3 bina inşaatı (M. M. V.) No. 422 
Bal.ıkesir ş~hri hahhazır haritaları alımı (Dahiliye vek.) No. 422 
Adı duvar ınşaatı (Ank. Bel) No. 422 

Barlın-Safranbolu yolunun arasında şose tamiri, Ereğli-Devrek 
yolunun .arası_?da. şose tamiri (Zonguldak valiliği) No. 422 
Etnografık muzesı elektrik tesisatı (Nafıa Vek. No. 422 
Eczayı tıbbiye, malzemei sıhhiye, kimyevi ecza, (sıhhat ve lçt. 

Muav. Müd.) No. 422 

Civata perçin çivisi ve somun, tahta el arebaları (O. O. Yol.) No. 422 
Saman 812248 k. 810096 k (Elnzi:ı: Tümen Satınalma Komisyo-

nundan) No. 42J 
Bulgur (Kırklareli Tüm.) No. 423 
Patlıcan , kabak, ayşe kadın D. S. (Kayseri Kov. S.A.K) No. 423 
Don, iÖmlek, yatak kılıtı , yastık kılıfı (Sihhat ve fçt. Muav. 

Müd.) No. 432 
Sicim (İnhiı. U. Müd.) No. 423 

Erzincan-Kelkit-Gümüşhane yolunun arasında yapılacak kirgir 
ve betonarme tabelyeli 24 menfez (Erzincan Nafıa Dir.) N. 426 

Bel ipi 15000 k. - kalın kınnap 15000 t. (İnh. U. Müd.) No 427 
Ateş tuğlası 2000 ı.det (O.O.Yol) No 428 
Göçmen evleri inıaat (Tekirdağı İsk. Müd.) No 428 
Tıbbi malzeme ve mualecc (Antalya Vil.) No 429 
Patates 10500 k. (Tekirda~ Aık. SAK) No 429 
* Araba beygiri (Deniz Evz. SAK) No 430 
Sığır eti : 48 t . (İzmir Mst. Mvk.) No 432 
• Hayvan 4 adet (İst . Belediyesi) No 432 

Nazili kazası civarında Horsunlu sula ıa kanalı hafri1 ~ s nai 
imalat. (Nafıa Vck.) No 417 

Çatalcada gösterilecek mahalde pav; .,0 j, şaa t ko::ıu.) No 18 
Kırklareli civarında Hnsandede yap rıl k ut ( Ask. 

Fabr.) No 418 

Perşembe 19-8 937 

Kurucu elbiseleri (Lülebıırgaz Kaymakamlığı) No. 417 
Odun (Çanakkale Mü.t. Mcvk.) No 418 
Kılıfhk bez (M. M. V.) No 419 
Soğuk asfalt : 30 t. (Adana Belediyesi) No 421 
Un : 439 t. (Bayramiç Jandar. Alayı} No 422 • 
Etlik mrk laboratuvarlarında bina inşaatı (Ank. Valiliği) No 422 
Uçuş yolu inşaatı (M. M. V.) 422 
Tire çorap (Jandarma Genel Komut.) No 422 
Deniz altı boyası (O. O. Yolları) No 422 
P.ıtatea : 81 t. (Lüleburgaz Tüm.) No 423 
Beyoğlu untrah tamiri (İst. Telefon Direk.) No 423 
Sömikok : 300 t. (A11k. Lvz.) No 423 
İnce bez : 1600 m.- kalın bez : 91XI m.- renkli bez: 120 m. (lıt. 

Belediyesi) No 420 
Motorin, gez yağı, benzin, vakum yağı ve gres yağı ( Karacabey 

Harasi Dir.) No 423 
Su tesviye şişesi, çalı süpürgesi, transmisyon kııyışı, çelik, pirinç 

ve bronz bilya, boya çıkarıcı madde (O.O. Yolları) No. 423 
Polis Jandarma mekt. bahçe ncrd1'.-enlerin inşaatı (Nafia Veka

leti) N. 424 
Ankarada Fakülte inşaatı (Ankara Kültür Bakanlığı) N· 424 
Kaput bezi, pam~klu kumaş, ıskarpin, hamam havlusu , harici el-

bise, kasket (inşaat Usta okulu) N. 424 
Uzun nıtan fişengi , 25000 adet (İnhisarlar Umum Müd.) N. 425 
Arpa 1666000 ki. (Ankara Levazım) N. 425 
Beriama · İvrindi yolunan arasında kaldırım parke yapıaı (İzmir 

Vilayeti) 425 

Şarki Karaağaç halkevi inşaatı (İsparta iıyonkurul) N. 425 
Sıvuda yapılacak Vali ev i inşutı (Sıvas Bayındırlık Direk.) N.4 l 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No." işareti ilanı havi gazetemizin sayısını göılorir 

(Suite de la 4eme page) 

Bouteilles pr. :ıj ustement d'eau Balais, courroie, billes de bronze , 
ete . (Ch. de fer Etat) No 423 

Constr. des escaliers (Min. Trav. Publ.) No 424 
n du bitiment de la Faculte (Dir. lnstr. Publ. Ank.) No 424 

Toile pr. capotcıı, tissus, costume~. casquettes et chaussures (Ec. 
Contre· Maitres Ank.) No 424 

Cartouches pr. fusils (Dir. Gen. Monop ) No 425 
Orge (lntend. Ank.) No 425 
Repar . de chaussee s route Bergama Avrindi \Vll lımir) No 425 
Constr. du batiment de la maison du peuple (Presid . Maiaon du 

Peup'e Isparta) No 4?8 
Constr. du konak gouvernemeDtal iı Sivas (Oir. Trav. Publ. Sıvas) 

No 430 

* Les utcrisquea indiquent une vente par voie de ııurenchere. 
N. 8.- Le1 Nos indiques en regard des articles sont ceux du 

journal dans lequel l'avia a paru . 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 
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journal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjııdications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudieation et <lu 
Cahier des Charges 

Jours 

Constru ıon-Reparation- Trav . Publics·Materiel de Construction-Cartographie 

Conslruetıon d ·s mai sona pour immigres aux vil- Pli each la p . 481.51 606S 10 Vilayet Ankara 1-9 37 
lages Haymana : 200 p. 

Constr. d'un refectoire iı l'lnstitut Aırieol Ankara 
(c h. eh. P. 1S81 (aj .). 

Constr. de l'hôpital Reıional iı Ka'is "ri 
R aration iı la prison d'lstanboul 

c 
R 

au Lycee de Haydarpacha 
r des maisons pour immigres iı Elaziz (aj.). 

d c; pupitres, armoires. banes, lits ete . 
lic tı n conecrnant la eQnstruction du bati

.T . T . iı Samsoun a He annulee 

" 

., 
Publique 

., 
Gre a gre 

" 

31946 05 

99557 42 
5037 -
5098 94 

32625 12 

2373 45 

6228 -
378 -
383 -

Ministere Travaux Pu blics 

Com. Per..n . Vil11yet Kıı"i<ıeri 
Dir. Travaux Publics latan bul 
Com. Aeh. Lycec Haydarpacha 
Dir. F.tabliucment f mmigr~s Elaziz 
Com. Aeh . Lycee Haydırpacha 
Dir. P.T.T . Samaoun 

1-9-37 

27•8-37 
3 .9.37 

31-8-37 
5-9 37 

-0-8-37 

a J'lnstitu• des /ruits Publique SOO - Municipalite Kechan 28-8-37 

Chimiques el Pharmaceutiques - lnstruments Sanitaires-Fourn;ture pour. Hôpitaux 

nt5 : 293 lots Pli each. 9550 - 716 2S Chef Med. Hôpital Modele Ankara 2.9.37 

Ar lcs vides : 9 lots 
Boı : 10000 p. 
Me ıcaments : 11 lots 

.. : 10 lots 
Toıle pour bandage : 6000 m. 
Fıl pour operation : 2 ıots 

Arlicles en caoutclıoucs : 14 lots 
Produıt pour laboratoire de baeteriologie: 39 lots 

., ,, chimique : 40 lots 
Produits pour laboratoire : 8 lots 
Coton hydrophile "marque trois A ou Solcil: ISOO k. 
Fılm~ Roentgen et nıedieaments (marque Kodak, 

v JU&a:ıl! }/ ':J"h,?)._~Atn · 14 lnt• 

Produits plıarmııceutiques 
ques : 252 lots 

veterinaires et chimi-

Sulfure de charbone : 5 t. 

l-labillement - Chaussures 

Etoffe pour c:ıpotea : 3000 m. 
Costumes d'ete : 240-2SO p. 
Paletots : S 1 p. 
Costumes avec gilets : 19 p. 

" sans gilcts: 68 p. 
Casquettcs (en ı!torfe noire) : 89 p. 
Etoffe grise : 300 m (a.j .). 

Tissus - Cuirs. 

Costumes avee casqueltes: 62 p. Chaussures: 62 
paires 

Drapeaux : 25S p. 

Combustible 

Houille : 360 t. 

Carburant-Huiles 

Benzine : 4760 litres- Huile mobile : 1S3 k. Val
valine: 34 k.- Petrole: 4 bidons- Etoupe: 40 k. 

Semi-coke : 100 t.- Bois: 6000 k.- Charbon de bois 
200 k.- Bois graisseux : 100 k . 

Bois : 61-100 t. 

• 
Publique 

., 
., 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

~re n gre 
Publique 

" 

Pli Clleh. 

" Publique 

" 
" 
" 
" 

" 

,, 

Pli eaeh. 
Publique 

" 

7070 -
16000 -

4935 -
137S -
1800 -
4420 -

1950 -
S40 -
260 -
31S -

232S -
4500 

lUUL. L.U 

3691 3S 

ıosoo -
4500 -

730 83 
382 09 

1247 80 
111 25 
780 

1212 -

4075 -

6660 
930 

2961 -

" 1383 75 
" 7262 50 Benzine : 2SOOO litres- Petrole 18000 litres 

Motorine : 20 30 t. (:ıj ). Gre a gre 1875 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-TapİHerie ete. 
Pocl~s: 80 p . 

Diver'" 

Pierres cmcries 

Balıute: 17000 m3 (aj.) 

4000 m3 
M rıel pr . voitures pr. le service voierie (aj.) 

P isıons 

, t. et 54, 1 t. 
e boeuf: 20 t. - beurre frais: 6 t. 

r le peniteneier: 53290 k. 
ıe . 1300 k. - petits pois: 250 k. -

k. ete. 
Sa n: 50 k. (aj ) 
Pıı · 175 t. 
Pnıllc · 925 l. 

" 270 t. 

" 38 t. 

(aj.) 

far ine: 

Publique 

P!i eaeh. 1500 -

Gre a grc 5600 -

Publi~ue 
Gre a Gre 
Pli eaeh. 
Pnblique 

Gre a gre 
Pli eaeh. 

" 
" Grc a gre 

400 -

3989 -

5595 45 

17000 -
17500 -
18SOO -

5400 -
950 -

530 -
120 -
370 -
103 -
135 
332 -

146 2S 
40 so 
19 50 
23 65 

174 40 
337 50 

uv 

277 -

131 25 

787 -
337 50 

S4 82 
28 66 
93 59 
8 ss 

58 50 

91 

305 -

500 -

545 -
140 62 

78 -

112 50 

420 -
30 -

299 18 

79 22 

1~75 -
1312 -
388 -
405 -
71 -

Offiee Sanitaire lstanbul 
Com. Aeh. Comm. Iıt. Findik'i 

" ,, 
" 
" Chef. Med. Hôpital Modele Ankara 

Office Sanitair_, lstanbul 
idem 

" 
" 
" 
" 
" 

r 'ı ı• 

DJr. lnstitut Agricol A kara 

Dir. Arricole Vilayet lstanbul 

Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ankara 
Dir. Gen. Sa.uvetage 
Com. Aeh Musees lstanbul 

" 
" 
" 

{ 
Com. Perm. Municipalıte 
Dir. Econom. ,, 

Is tan bul 

" 
Municipalite Ankara 

Ministere de Justiee 

14-10-37 
10-9-37 

11-10-37 
11-10-37 
14 ·10·37 

2-9-37 

2-9-37 
2-9-37 
2 9-37 
2-9-37 
2-9-37 

14-10·37 

3 9-37 

'178·37 

1-9-37 
26 8 -37 
31-8·37 
31-83']! 
31-8-37 
31 -8-37 
20-8 37 

27-8-37 

1-9-37 

Com. Ach. Comm. Ist. Findikli 6 9-37 
" ., loapeeteur Gen. Thracc Edirne 28-8-37 

Vilayet Ankara 

" Municipalite Anlcara 
Direetion Commerce Marine Istanbul 

Vilayet Edirne 

{ 
Adm. Ch. Fer Etat Ank. Aok. 
Bur. d'Expedition Haydarpaeha 

Dir. Gen. Exploitation Ch. de Fer 
Etat Kalseri 

idem 
Municipaltte Ankara 

Mvnicipalite Ankara 

9-9-37 

6 9-37 
27-8-37 
24-8-37 

31-8-37 

30-9-37 

2S·8 37 

20-8-37 
27-8-37 

Com. Ach. Fcole Gcndarmerie Edirne 6-9-37 
Vilayet Edirne 25-8-37 
Maniıt. Hyg. A1Sist. Soc. Djaghaloghlou 1-9-37 

Com. Aeh. lntend. Mar. K.pacha 
Com. Aeh . Ecole Gendarmerie Silifke 
Com. Ach. Command. Ist. Findikli 

" 
" 

20-8-37 
1-9-37 
8-9·37 
B-9-37 
8 9-37 

16 

ıs 

15 
lS 
ıs 

13 -

11 

15 
ıs 30 
15 30 
16 -
lS 30 
11 

11 
11 
11 
11 
11 
16 

1 c: 

16 

15 

11 -
15 
14 
14 
H 
14 
14 

10 30 

15 -

15 
h ) 

15 30 

15 30 
10 30 
ıs 

15 

15 30 

lS -

ıs 

10 30 

10 -
ıs -
15 -

14 -
10-
15 -
15 20 
15 -

Avis 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49142 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraplıique: 

lat:ınbul MÜNAKASA 

Of ficiels 
Du Ministere des Travaux 

Publics 
La fourniture de 4000 tonnes de creosote, d'un prix 

estimatif de 232,000 Ltqs. est mise en adjudication sous 
pti cachete par la Commission d'Encheres du material 
du Mi ıistere des Travaux Publics a Ankara, le vendredi, 
1 er Octobre 937, a 15 heures. 

Le., cahiers de charges et les autres documents y af· 
ferents peuvent etre ol.>tenus de la Direction du materiel 
du dit ministere, moyennant 1160 piastres. 

Le coııtionnement provisoir est de 12850 Ltqs. 
Les interresses doivent remettre leurs offres, a la Di· 

rection du materiel du Ministere accompagnees de leurı 
certificats de fournisseur et d'entrepreneur, dı~livres par 
le Ministere, conformeruent aux reglements, au plus tard 
jusqu'au 1er Octobre 937, vendredi a 14 heures. 

2724 (5197) 824 1-4 -
MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Mercredi 18 Aout 1937 

lnstall . elcctriqut> a la vılle de Sarikamiche (Dir. Trav. Publ. Kars) 
No 405 

ialaste (Ch. de fer Etat) No 417 
Con•tr. au :ılenlours de Kirikkalc (Fabr. Mılit) No 417 

., d'art et autres operatıons (Min- Trav. Publ ) No 417 
n <l'un pavillon (Command. lst) No 418 

Etoff c pr. paletots (Min . Hyg. Auist. Soc. Djagaloghloul No 418 
'-'Vınuuıcıs u ıııvcr, pıucıvı:> er ruurrures (l"'aor Mılıt.) No 418 
Constr · d 'un pon t en beton ıırmees ronte Erzındjan-Kıg ı Min. N• 

Publ.J No 419 
• Presse pr. copie (Ch. de fer Etat lzmtr) No 419 
Beurre frais: 13 t. (Corps Arm. Ka'iıserı) No 419 
Install. de çompteurs elcetrique, sonnerie ete . a l'ecole normale) 

(Vıl. Erzouroum) No 421 
Cuir et vachelte (Gen<lr. Ank.) No 421 
Farine: 16 t. (Div. Adana) No 422 
Melonıı et pııst eques (lntend. Ankara) No 422 
Viande de boeuf (Com. Adı . Mılıt. Kars) No 422 
Rcpar. <les pavillons iı l'hôpital des ali t: nes et reparation iı l'hô' 

de.s alienes (Mın. Hyg. Assist. Soe. Dj:ıgaloglılou) No 422 
Co.nstr. ~e trois batiments iı Yahehihan (Min. Def. Nat) No 422 
Presentatıon carte ectuelle de la ville Balıkesir Min de l'Jnt.) Ho 
Constr. d'un mur (Mun. Ank.) No 422 

Re par· de chaussee s route Bartin-Safranbolou·Ereghli-Devrek ( 
Zongoulclak) No 422 

lnstall. electrique au musee (Mın. Trav. Publ.) No 422 
Produits pharınaceutiques - produıts ehimiques et articles sanitaır 

(Mın. Hyg. Assist. Soc Ojagaloghlou) No 422 
Boulons, petits clous et voiturea (Ch. de fer Etat) No 422 
Paılle: 812248 et 810096 k. (Oiv. Elaziz) No 423 
Legumes: S lots (Corps Ar.nee Ka'isseri) No 423 
Constr. du batimcnt PTT iı S:ımsoun (Dir. PTT Snmıoun) No 4 
P:ıntalons. chemises, drapa de lıts ete. (Min . Hyg. A98iıt. Soc· 

galoghlou) No 423 
Fıeelle (Dir. Gen. Monop .) No 423 

Constr. de 24 arches s roule Erzindjan-Kelkit (Dir. Trav. pıı 
l· rzindjan) No 426 

Fıcelle et corde (Dir. Gen. Monopoles No 427 
Briques refractaires (Cb. de Fer Etat) No 428 
Mcdicaments et artielcs sanitaircs (Vil. Antalia) No 429 
Pornmes de terre : 10,5 t. (Com. A ch. Mil. Telcirdagh) No 4 
• Chevaux de voiture (lntenti. Marine Kassimpaeha) No 430 
Viande <le boeuf : 48 t. (Com. Ach. Milit. l:ımir) No 432 
• Animaux : 4 p. (Mun. lıtanbul) No 432 
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Pioches, pelles, marteaux ete. (Dir. G en. Monop.) No 426 
Costumes pr. garde-champctre (Mair. Lulebourf:'az) No 417 
Toıte pr. lıousse (Min. Def. Nat.) No 419 
Asphalte (Mun. Adana) No 421 
Farine: 439 t. (Gendr. Bayramıteh) No 422 

Constr. d'un batiment au laboratoire Etlik (Vil. Ank.) No 422 
,, route d'aviation (Min. DCF. Nat.) No 422 

Cbauasetles Gendr. Ank.) No 422 
Couleur et autreıt (Clı. de fer Etat) No 422 
Pommes de terre: 81 t. (Oiv. Lulebourgaz) No 423 
Repar. iı la centrale de Bcyoglılou (Dir. Tel. lst.) No 423 
Semi-coke: 300 t. (lntend . Ank.) No 423 
Toile fine et en eouleur (Mun. lst.) No 423 
Motorine, petrole, graisse ete. (Dir. Hara Karadjabey) NO 42' 

(Lire la suite en 3me pare) 


