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12 aylığ"~ 2700 

Sayısı 5 kuruş 
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İDAREHAN : 
Yoğurtcu han, 1 ci lrn t 

No 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARl 
İ <Jarehanemizde görüşu l u r 

Telgr.: lst. MÜNAKASA 
Tel.? fon : 49442 

Posta kutusu N. l261 

T 

NAKASALAR 
amirat- afıa işleri ve Malzemesi- Harita 

-~---· --- --- Şekli Muhm. bed. Teminat 
. ____ _:C:.:i:.:ns::.i ___________ __ ----- -- --

,~ 

a') Münakasaıar 
İnşaat, Tamirat, Nafia i!!eri, Malzeme, Harita 

Belediye parkının cenubu garbisi köşesinde Diba~
hane köprüsünü kadar olan lzmir s"kağı parkeye 

tahvili 

kapalı :ı:. 11801 78 

aç . cks. 678 35 

885 14 Trabzon Beled. 21 -9-37 14 

50 88 A nk. PTT !Vıüd. 20-9-37 15 

Ank. telgraf muhabere salonunun yağlı boya ile bo-

yatılması Ank.-Kırşehir , olunun arasında yapılacak toprak 
pa:ı. 33427 53 2507 06 ,, Valiliği 7 9.37 itıb . 1 :ıy 

tesvivesi sınai imalat ve şose inşaatı (temd.) 
Ova ç~y• köprüsünde yapılacak mahmuz i~~aatı. 
lzmir-Menemen yolunun arasında şose tamırı 
Beya:-:ıt kitap evinde hela inşaatı (temd.) 
lst. tktisal ve 1icaret okulu çabit ağaç işleri inşaatı 

(temd. ) 
Gelen bevi orta okulu tamiratı 
Vefa E.rkek lisesi tamiratı 
"Aydın Reis,, gemisinin tamiri 
Orman çiftiiğinde yapılacak yemekhane inşaatı (şart. 

185 kr.) Balıkpa:zarında Nevşehir hanı içinde Eminönü Ma-

liye Şubesinin işgalindeki kısmın tamiri 

aç. eks 
,, 
" 
" 

paz. 
,, 

" kapalı z. 

paz. 

.. 

3680 24 
8256 
10 6 38 
2462 84 

99i -
3998 -
1054 50 

37031 95 

400 -

999 56 
Tophane fırını tamiri 

_İlaçlar, Klinik ve İspençiyari ahit, Hastane Le_!:_ 
aç. eks . 1250 -

k. o 70 Serum ampulları 
Vazelin: 2000 k. 

Mensu.:at, Elbise, Kundura, Çamaşır V· s. 

E.rat fotin: 1082 çift 
Elbise: 379 takım 
Bez (lzmir Değirmen marka): 830 m. - pıı.t iska (Kay-

• ri mamulita): 75 m. - pijamalak be : 400 m. -
terlik: 25 çift 

Siyah seten: 2 O m. - kahve rengi selen: 506 m. -
ceplik astar: 5060 m. · lavan tin astar: 390 m. -
haki trikotin: 455 m. kol astarı: 5200 m. (temd.) 

Tela: 43860 m. - kıl tela: 3900 m. (temd.) 

,, 

kapalı z, 
aç. eks. 
aç. ekı. 

paz. 

" 

5410 
4396 40 

92'24 70 

13695 -

Mobilya, ve ve büro eşyası, Muşamba-Hah~ 

lstorlu dolab ile bunların vaz'ına mahsus merdiven· 
le beraber döşeme: 22 ad. - yazı ve daktilo ma· 

sası: 4 er ad. 

Matbaa işleri-Kırtasiye· Yazıhane .Levazımı 

Zarf bastırılması: 3 milyon 

Kereste· Tahta v.s. 

Çam kereste: 1346.875 m3 (şart. 303 kr.) 

Nakliyat· Boşaltma - Yükletme v. s. 

Ank. telsiz istasyonunda depo edilen 2530 direğin 
Ank. şimendifer istasyona nakli 

Posta nakliyatı 

-M_abrukat, Benzin, Makine yagları v, ı. 

Sömikok: 90 t. 

" 57 t. (temd.) 
~ena:in: 16000 lıtre (t•md.) 
B eıhin koku: 43 t. 
Menıin: 2000 teneke (temd.) 

otörin: 20 000 litre 
Yerli kok k- ·· ·· • 350-450 s~ omuru. t. 
oınikok kömürü: 550 t. 

~ilteferrik 

~ •m:rat malzemesi 
K ahruti çadır: 100 ad. (temd.) 
}( aınyon (2 tonluk): 1 ad. 

0 Pça (küçük): 401100 ad. - büyük: 149000 ad. • 
~;ntalon tokası: 26400 ad. - pantalon kancaaıı: 

l OO ad. (temd.) 

l ç ve dış lastiği (muhtelif boyda) 
Kl•at malzemesi 
•ınyon: 1 ad. 

~k, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Fabrika unu• Yulaf~ 
69 

t · 126010 k. (temd.) 

~aınan: 35 ~. 
S cyaz peynir: 30 t. (temd.) 
anıan: 50 t 

Yulaf: 100 t. 
Kuru ot: 60 ·t. 

aç. eks. 1541 03 

aç. oks. 

kapalı z. 60609 -

aç. eks. 855 50 

aç. eks. 

kapalı z. t. ~8 -
paı. 1573 90 

aç. eks. 
paz. 

952 -
6650 -

kapalı z. lit. O 07 

" 
" 

aç. eks. 
kapalı z. 
paır:. 

" 

kapalı 21. 

paz. 

" 

par;. 

aç. eks. 

il 

paz. 
kapalı z. 

" ,, 

130"0 -
15950 -

1132 27 
6500 -

969 

9000 
503 56 

2500 -
• 

k. o 19,05 

2760 -
350 -

1200 -
500 -

4000 -
1350 -

275 - " lzmir Vılay-ti 

25-9-37 
23 -9-37 
16-Q-37 
16-9-37 

11 
11 
14 

15 
77 lst. Nafıa Miid. 

185 -

75 
300 

" 

" 
" 

79 13 
2777 40 

Deniz Lvz . SAK 

13-9-37 
13-9-37 
13·9-37 
2 -9-37 

ıs 

14 
M 

75 -

93 75 
105 

405 75 
329 73 

29 50 

691 85 

1027 12 

116 -

- -

4280 -

66 41 

305 

71 40 
498 75 

1050 -
978 -

1196 25 

84 92 
487 50 

72 68 

675 -
75 53 

187 50 

1708 -
207 -

27 -
900 -

38 -
300 -
102 -

Nafıa Vekaleti 

lst. oerterdarlığ\ 13-9-37 

Tophane Lvz. SAK 17-9-37 

Ank. Mrk. Hılzs . Mües SAK 20-9-37 
Mılli Müdafaa Vekaleti SAK 25.9.37 

Ask. Fabr. U. ,1'1,iid. 
Ankara Belediyesi 
Kırklareli va. 

Tophane Lvz. SAK 

" 

27-9-37 
2 ' -9-37 
21-9-37 

19 9.37 

16 9.37 

16 -

14 

15 

11 -
10 -

15 -
10 30 
15 

15 -

14 -

Yiiks Mühen. Mekt . SAK 1-10 37 14 -

T. H. K. SAK 13 9-37 15 -

O.O. yol. 9 cu lşlt. Sirkeci 3l1-9-37 15 30 

Ank . PTT Müd. 20-9-37 15 -

14 -Edirne ,, 20-9-37 
" 

Belediyeler Bankası 24-9-37 15 
Ank. Valiliği 13 9-37 15 30 
iktisat Vek. 14·9·37 10 -
Ask. Fabr. U. Müd. 27-9-37 14 
Ank. Va!. 7-9-37 i tib. 1 ay 

İstanbul Belediyesi 24-9-37 15 
Maliye Vekaletı 27-9-37 15 -
Ank. Mrk. Hıf:ıs . Mües. SAK 25· -37 11 _ 

Milli Müdafaa Vek. SAK 27-9-37 
Harta Ge-n. Oir. 24-9-37 

Darph. ve Damga Matb. M. 
Tophane Lvz. SAK 14-9-37 

latanbul BelediyeBi 27-9-37 
Tophane Lvz . SAK 17-9-37 
Milli Müdafaa Vekaleti SAK 27-9-37 

Beytüşşebab Ask. SAK 

Vize " " 
" Tophane Lv:ı. SAK 

Marmara Üssübahri SAK 
,, 

" 

14-9-37 
• 1-9-37 
11-9-37 
16-9-37 
27-9 37 
27-9-37 
27-9-37 

10 
15 -

1-4 

15 -
15 30 

14 -

10 -
11 -
11-
H 30 
11 -
14 -
16 -

Ankara P. T. T. Müdürlütünden: 
~nknr~ telgraf muhabere salonunun yağlı boya ile boyatılması 

15 g un müddetle açık eksiltmeye konuldu. 
~eşif bedeli 678.35 muvakkat teıninah 50.88 liradır. 

" ~~ale ~() eylül 937 pazartesi günü saat 15 te P. T. T müdür
luğu koınısyonunda yapılacaklır. 

Taliblerin mezkur günde teminat paralarını Mci. lilk veznesine 
yatırarak komisyona müracaatları. 

Trabzon Belediye Encümeninden . 
.. ~rlediye parkının cenubu garbisi köşesinden Dibağhanc kö -

r~sune lrndar olan uzun sokağın 11801 lira 78 kuruş bedeli k~-
şıfle parkeye tahvili yirmi beş aün müddetle ve ka l f 
1
. ı · 6 pa ı zar usu· 
ıy e eksıltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 21 Eylül 937 sah günü saat 14 de belediye encümeni 

huzurundu icra olunacaktır. 
~eş~f ve şartname örnekleri belediye fen meınurluğundadır. 
Eksıltmeye iştirak edebilmek için taliplerin ticaret odaaına 

ka~ıth o_lduklarına ve parke in11aatında ehliyetleri bulunduğuna 
d<l ır vesıkalarmı ibraz etmeleri şarttır. 

Muvakkat teminat bedeli 885 Ura 14 kuruştur. 

Ankara Valilitinden: 
_6.9 937 pazartesi günü r.aat l5,30 da ek.siltmesi yapılacak iken 

talıb çıkmayan Ankara-Kırşehir yolunun 56+000 69+300 üncü 
kilom.etreleri arasında yapılacak toprak te.sviyesi, sınai imalat ve 
şose ınşaat ve esaslı tamiri itleri 7 9 937 den "t"b b" " · . ı ı aren ır ay 
muddetle pazarlığa konulmuştur. 

~eşif bedeli 334l7 liira 53 kuruştur. 
lsteklile.rin ~icaret odası vesikası ve 2507 lira 6 kuruıluk mu· 

v~kk~t ~emmat~Je ~afıa Vekaletinde:ı aldıkları 937 yılına aid mü• 
h:ahhıdlı~ fe~nı ehlıyet ·:esikarıı ile birlikte her pazarteıi ve per• 
şembe ~unlerı saat 15,30 da vilayet daimi encümenine müracaat 

elmelerı 

İstekliler keşif ve ıartnameyi her gün Nafıa m:ıd" ı· ıı..'1 d 
Ö d 

· b"I' 
1 

" ur u ... n e 
g z en r•çıre ı ır er. 

• "' ~ Ova çayı. köprüsünde yapılacak 3680 lira 24 kuru' ketif 
be~ el~ı mahmuz ınşaatı açık eksiltmeye konulmuttur. isteklilerin 
27:> lıra muvakl<at teminat akçesi, 937 yılıiıa aid ticaret odaıı 
~e Nafıa müdürlüğünden alınmıt fenni ehliyet vesikalarile bir
lıkte ihale günü olan 25 eylül 937 cumartesi günü ıut 11 de 
Nafıa Müdürlüğünde toplanacak komisyona gelmeleri. 

Keşif ve şartnameyi görmek isteyenlerin her gün nafıa mü. 

dürlüğüne müracaatlorı. 

Nafaa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: Ankara Y&iksek Ziraat Enstitü

leri stajyer trtlebeleri ıçın Orman Çiftliğinde yapılacak 
yemekhane insaabdır. 
Keşif bedeli: 37031 lira 95 kuruştur. 
1-ksiltme 27-9-37 pazartesi günü saat 16 da Nafıa Ve· 

kaleti Yapı işleri \Jmum Müdürlüğü Eksiltme Komiıyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 185 ku· 
ruş bedel mukabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğiinden 
alınır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2777 lira 40 ku
ruş muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden a-· 
lmm1ş inşaat müteahhidliği vesikası ibraz etmesi lizımdır. 

Deniz Levazım Satınalma Komiıyonundan 
Kasımpaşada bulunan Aydın Reis gemiıinin 1054 lira 

50 kuruştan ibarat tamiratı, 13.9.937 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saat 14 de par:arlakla yapılmak üzere mü· 
nakasaya konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 79 lira 13 kuruş olup, şartnamesi 
par~sız olarak komisyondan her gün alınabilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bir· 
likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan ko· 
mısyona müracaatlara. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
6.9.937 pazarteıi günü saat 15 de açık eksiltme 

retile i~aleai tekarrür elien 2462,84 lira keşif bedelli ı .. 
tan bul iktisat ve Ticaret okulu sabit ağaç işler.· inıaattı!ı 
nın muayyen olan gün ve saatte talip çıkmamış olduğwa
dan 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince 16 
eyliil 937 perşembe günü saat 15 de Nafıa Müdürlüğünde 
tekrar yapılacaktır. 

Bu ite aid keş;if ve şartnmeleri daireıinde görülecek-

tir. 
Muvakkat teminat 185 liradır. 



MÜNAKASA GAZF..TESI 
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b) Müzayedeler 

Meşe odunu: 8294 kental 
RukOp sandalı: 1 ad. paı;. 25 3 75 

Kırklareli Orman Dir. 
Tophane Lvz. SAK 

24-9-37 
15-9-37 

16 
15 

lateklilerin en az bir kalemde 2 bin liralık bu işe ben· 
zer iş yaptığına dair göstereceği vesika üzerine Nafıa 
müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve ticaret oda· 
sı vesikalarile l 6.9J;»37 günü saat 15 de gelmeleri. 

• • • 13.9.37 pazartesi günU saat 14 de lstanbulda Na· 
fıa Müdiırlüğünde 3998 lira lteşif bedeli V t:fa Erkek lise· 
si tamiratı pazarlıkla ek iltmeye konulmuştur. Mukavele, 
eksiltme, Bayındırhk işleri geneJ, hususi ve fenni şartna
meleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer ev· 
rak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminatı 300 liradır. 
İsteklilerin en az 2500 lirnlık bu işe benzer iş yaptı

ğına dair göstereceği vesika üzerine Nafıa Mfidürlüğün
den almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret Odası veaika
lari le gelmeleri. 

• • • 6 9-937 Pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme suretile iha
lesi tekarrür eden 1026.38 lira keşif bedelli Beyazıt kitap evi bela 
inşaatının muayyen olan gün ve saatte talip çıkmamış olduğundan 
2490 sayılı kanunun 43 üncü maddeıi mucibince ihalesi 16-9-937 
perşembe günü snat 14 de Nafıa Müdürlüğünde tekrar yapılacaktır. 

A- Bu işe ait keşif ve şartnameleri dairesinde görülecektir. 
B- Muvakkat teminat 77 liradır. 
İsteklilerin en az bir kalemde 1000 liralık bu işe benzer iş yap-

tığına dair göstereceği vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış 
olduğu m<iteahhitlik ve Ticaret odnsı vesikalarile 16-9·937 günü • 
uat 14 de gelmeleri. 

• * • 13·9-937 Pazartesi günü saat 15 de Istanbulda Nafıa Müdür
lüğünde 998 lira keşif bedelli Gefenbevi Orta okulu lamiratı pa• 
zarlıkla eksiltmeye konulmuıtur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık 

işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje. keşif hulasaaile 
1 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan 
Mekteb için resmi mucibince yaptırılacak olan 22 adet 

istorlu dolab ile bunların vaı'ına mahsus merdivenle be
raber döşeme ve dört adet yazı ve dört adet dak.tilo ma
sası açık eksiltmeye konulmuştur. İlk teminat 116 lira ve 
muhammen bedeli 1541,03 liradır. Eksiltmesi 1. ' 0.37 ta· 
rihine rastlayan cuma günü saat 14te yapılacaktır. Şart
namesini görmek isteyenlerin her gün ve eksiltıneye gi· 
receklerin,..belli gün ve saate Gümüşsuyunda mekteb bi· 
nası dahilinde Komisyona müracaatleri ilan olunur. 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları 9 cu işletmt: Direktörlüğünden: 
Bedeli muhammeni 60609 lira olan muhtelif eb'adda 

1346,875 metre mikabı çam kereste kapalı zarf usulile 
30.9.~37 perşembe günü saat 15,30 da Sirkecide 9 cu 
işletme komisyonunda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4280 lira ilk muvakkat te· 
minatla kanunun tayin ettiği vesikaları, N fıa işlerine aid 
eksiltmelere girmek isteyenlerden aranacak müteahhidlik 
vesikası hakkındaki talimatname dairesinde alınmış vesi· 
kalarını ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar iş
letme binasındaki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Kerestenin muhtelif eb'adı şartnamelere bağlı cedvel
lerde gösterilmiştir. Şartnameler 303 kuruş mukabilinde 
Ankarada malzeme dairesinden ve Sirkecide Mübayaat 
komisyonundan verilmektedir. 

buna mil tef err i diğer evrak da 1 resinde görü 1 ec ek tir. ~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~'!'!'!~~~~~~!!'!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Muvakkat teminat 75 liradır. 
İsteklilerin en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

ııöstereceği vesika üzerine Nafıa Müdürlüğllnden almış olduj'u 
müteahhitlik ve Ticaret Odası nsikolarile gelmeleri. 

lstanbul Defterdarliğından : 
Keşif bedeli 400 liradan ibaret bulunan Bahkpazarında Nevfe· 

bir ham içinde Eminönü Maliye Şubesinin işgalindeki kısmın keşif 
ve şeraitine göre tamiri pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. istek
lilerin, keşif ve şartnamesini görmek istiyenlerin yüzde yedi buçuk 
pey akçelerile 13·9 937 pazartesi günü saat 14 te Milli Emlak 
Müdürlüğünde toplanan Komisyon~ gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma KomisyonurJdan: 
Tophane fırınının keşif mucibince tamiratı 17.9.37 cu· 

ma günü saat 15 de ·ı ophnnede satınalma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yap,lacaktır. 

Keşif bedeli 999 lira 56 kuruştur. İlk teminatı 75 lira
dır. 
Şartname ve keşfi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

bu gibi inıaat yaptıklarına dair vesaik ibrazı mecburi 
olduğundan işbu vesikalarile belli saatte komisyona gel· 
meleri· 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alfıt: 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 
Beher kiloıuna biçilen ederi 70 kuruş olan 2000 kilo vazelin 

açık eksiltmeye konmuştur. 
Teminat 105 liradır. 
ihalesi 25 eylül 937 cumartesi günü saat 10 dadır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, J üncü madde

lerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatında M. M. 
V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
Satınalma Komiıyonu Reisliğinden : 

Müesseseye muhammen bedeli 12j0 lira olan serum ampulleri 
20 9.937 çarşamba günü saat 11 de açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. 

Eksiltmeye ittirak etmek istiyenlerin 93.75 lira muvakkat temi
nat vermesi ve ayrıca ticaret oda1oınea knyıdlı olması ve bu gibi 
it üzerine muamele yaptığını tevsik etmesi iiiı:ımdır. 

Muvakkat teminat hudud ve sahiller &ıhat umum müdürlüğü 

Yeznesine yaptırılacaktır. 

Nakliyat: Boşaltma ·Yükletme ve s. 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünöen: 
Ankara telsiz istasyonunda depo edilen 2530 direğin Ankara 

fimendüfer iatasyonuna nakli 15 gün müddetle a;ık ekailtmeye 
konulmuştur. 

İhale 20 eylül 937 pazartesi ııünü saat 15 d • yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 885.50 ve muvakkat teminatı 66.41 liradır. 
Taliltlerin ihale günü teminatlarını müdürlük veznesine yatır-

mış olarak müdürlük binasında müteşekkil komisvona müracaatları. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mt.lzemesi 

T. H. K. Satınalma Komisyonundan: 
3 milyon zarf bastmlacakhr. 13.9·37 saat 15 te açık 

eksiltme ile münakasa yapılacaktır. istekli olanlar Piyan· 
go Direktörlüğü muhasebesinde şartnamesini görebilirler. 

Mensucat·Elbise·Kundura-Çamasır v .s. -
İstanbul Levazım Amirliği Satmama Komisyonundan 

Askeri okullar için 260 metre siyah ıeten 5850 metre kahve 
rengi seten ~060 melre ceplik astar 390 metre lavantin astar 455 
metre haki trikotin 5200 metre kol astarının kapalı zarfla eksilt
mesi ne istekli çıkmadığından 16·9·37 perşembe günü saat 15 de 
Tophanede levazım imirliği satınalma komi•yonunda pazarlıkla 

eksiltmeıi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 9224 lira 70 ku
ruştur. ilk teminatı 691 lira 85 kuruştur. 

• • • Askeri okullar için 43S60 -metre teli ile 3990 metre kıl te
la 16.9·37 perşembe günü saat 14te Tophaned<: lstanbul Levazım 
amirliği satın alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 13695 liradır. ilk teminatı 1027 lira 
12 kuruştur. 

Ankara Belediyuindeu : 
Temiı.lik mü•tahdemini için yaptırılaeiilk 379 takım elbise maa 

kasket onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konuluıuıtur. 
Muhammen bedeli 4396.40 liradır. 

Muvakkat teminatı 329.73 liradır. 
Şartnamesini ve nümunesini görmek istıyenlerin hergün yazı 

işleri kalemine ve isteklilerin de 24 eylül 937 cuına günü saat on 
buçukta belediye en ~ümenine müracaatları. 

Kırklareli Daimi Encümeninden : 
Cinsi Mdresi M. Fiatı 

Kuruş 
İzmir değirmen marka bez 830 29 
Kayseri mamulatı patiska 75 29 

" " pijamahk 400 22,5 
Terlik çift 25 IOO 

Genitliji 
Santim 

90 
75 
66 

Kırklareli memleket hastanesi için yukarıda yazılı eşya 21-9-937 
sah günü saat 15 te ihale edilmek üzere eksiltmeye konmuştur. 

İsteklilerin şartnameyi görmek ve ekıiltmeı e girmek üzere 29,5 
liralık teminat makbuz veya mektubu ile birlikte Kırklareli daimi 
encümenine müracaatları ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar U. Müd. Satınalma Kom_isyonundan: 
1082 çift erat fotini 

Tahmin edilen bedeli 5ı 10 lira olan yukarıda yazılı erat fo
tini a .. keri fabrikalar umum müdilrlüğü satınalmıt komiayonunca 
27.9.937 pazartes günü 1aat 15 le kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komiıyondan verilir. Taliplerin muvak 
kat teminat olan 405 lira 75 kuruıu havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleıi ve kendilerhıin 
de 2490 numaralı kanun·;n 2 ve 3 maddelerindeki veıaikle mez
kur gün ve 1aatte komiayona mOracaatları. 

Mahrukat Benzin-Makine yaJ!larr v. s 
Belediyeler Bankasından: 

1 - Kaloriferde yakılmak üzere Belediyeler bankuı tarafın· 
dan kapalı zarf usulile 90 ton sömikok mübayaa edilecektir. 

2- Kömürler 29.9.37 çarşamba günü Ankarada hukuk fakül· 
te1i önünde bulunan belediyeler bankası binuında kömürlüklere 
göıterilecek şekild"! iltif ediler~k teslim olunacaktır. 

3- Kömürler, toz ve toprakdan ve ecnebi maddelerden ve 
rutubetten tamamen iri l:ulunacak ve kaloriferde yakılmağa mü
said iri parçalar halinde olacaktır. 

4- Beher tonun muhammen bedeli 28 liradır. 
Eksiltme 24.9.937 cuma günü aaat 15 te Ankarada Anafarta· 

lar caddesinde Koça hanında bulunan Belediyeler bankaaı umum 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

isteklilerin 365 liralık kati teminatlarile artırma eksiltme ka· 
nununa göre lazım gelen visikaları ve teklif mektuplarını adı re· 
cen ıün saat 12 ye kadar bankaya vermeleri lıiz ımdır. 
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İstekliler mukavelename yerine kaim olacak 11artnameyi her 
zaman bankadan parasız olarak alabilirler. 

İktisat Vekaletinden 
Makam otomobili için satın alınacağı evvelce Han edilmit olan 

16000 litre benzinin ihale günü olan 3.9.37 tarihindeki komiıyon
da bir talib zuhur etmiş olduğundan ve teklif etmif olduğu fiat 
da la yıkı hat görülmem it olduğundan ihale artbrma ve ekıi itme 
kanununun 43 üncü maddesine tevfikan 14.9.37 tarihine teHdüf 
eden ıalı günü saat 10 a tehir edilmiştir. Taliblerio o tarihde 
vekilet satın alma komiıyonuna müracaatları ilin olunur. 

Eliziz Tümen Satınalma Komiıyonundan: 
Ho.ıat birliklerinin ihtiyacı için 960103 kilo odun sa tın alma· 

caktır. Tahmin bedeli 1920.5 lira 6 kuruttur. Eksiltme 24.9.937 
cuma ı~nü saat 11 de Elciıiz Tüm ııatınalma komiıyonunda ya
pılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usuliledir. Muvakkat teminata 
1440 lira 16 kuruştur. Teklif mektupları ihale günü aaat I0,30 a 
kadar komisyona \ermit olacaktır. 

Aakeri Fabrikalar Umum Müd. Satınalma komisyonundan 
43 ton Teshin koku 

Tahmin edilen bedeli 952 lira olan yukarıda mikdnrı yazıla 
teshin koku askeri fabrikalar umum müdilrlüğü aatınnlma komia
yonunca 27.9.37 pazartesi günü saat 14te açık eksiltme ile ihale 
edilecektir·. Şartname parasız olarak komisyon~an verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 71 lira 40 kuruş ve 2~90 

numaralı kanunun 2 ve J maddelerindeki vesaikle mezkur gü~ 
ve saatte komisyona müracaatleri. 

Ankara Valiliğinden: 
Kaxa okullarına lüzumu olan 57 ton sö mi kök köınGrünun 

muhammen bedeli 157J lira 90 kuruştur. işbu köınllrün satın a
lınması için açık eksiltme suretile yapılan pa:ıarlıkta talıp zuh u 
etmediğinden 13.9.937 paz'\rtesi günü saat 15,30 da vilayet kona
ğında Daimi encümende ihalesi yapılmak üzere yeniden müoa· 
kasaya konulınuştur. 

İstekliler pazarlığa girebilmek için muhammen bedeli yüzde 
7,5 teıninatı muvakkııteyi muhasebei buıuıiye müdürlüğü vezne· 
sine yatıracaktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek için Kültür dlrektörlütüne mii
racaatları. 

• • • 6 .9.937 pazartesi günü ekıiltmesi yapılaccakken talip çık
madığından ihale edilemiyen 2 bin teneke benzinin alınma11 7 
eylul 937 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarhta konul· 
muttur. 

Tahmin edilen bedel 6650 llradir. 
İateklilerin ticaret odası nsikaııı ve 498 lira 75 kuruşluk mu

vakkat teminatları ile birlikte her pazartesi ve pertembe günleri 
saat 15,30 •ilayet daimi encümenine müracaat etmeleri. 

İstekliler buna aid şartnameyi nafıa müdürlüğünde gözden ge· 
çirebilirler. 

Ankara Merkez Hıfzıuıhha Müesseıeıi 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden : 

Eksiltmeye konulan iş : Muhammen bedeli 15950 lira olan 550 
ton sömikok kömürü kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 25-9·937 cumartesi günü saat 11 de müeueıe satın· 
alma komisyonunda yapılc1caktır. 

Şartname müessese muhasip mutemetliğinden temin edilebilir. 
Eksiltmeye ıirebilmek için isteklinin 1196 lira 25 kuruş mu· 

vakkat teminat vermesi ve ayrıca asıari 10000 liralık kömür işi 
yaptıtını tevsik etmesi lazımdır. 

Muvakkat teminat hudud ve uhiller 11hhat Umum Müdürlütü 
vezneıine yatırılacaktır. 

Teklif mektuplarını yukarıda 2 inci maddede yazılı saatten 1 saat 
evveline kadar satınalma komisyon reisliğine getirilerek makbuz 
mukabilinde varilir. Dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Maliye Vekaletinden: 

Kaloriferler i in alınacak 350:450 ton yerli kok kömürü kapalı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

Tahmin b"deli \3050 ve ilk teminatı 978 lira 74 kuruftur. 
Ekıiltme 27.9.37 pazartesi günü saat 15 de vekalet levazım 

müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapılacak
tır. 

Şartname Ankarada levazım müdürlüğünde ve İstanbulda Dol· 
mabahçede vekalet evrakı matbua ambarı memurluğunda görü· 
lebilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya· 
zılı belgeler ve ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektub· 
larile birlikte kanunun tarifatına ve şartnamedeki şeraitine uy
gun ve noksansız \llarak yazacakları teklıf mektublaranı havi ka· 
palı zarflarını ekıiltme saatinden bir saat evvel komiıyon riyue· 
tine vermeleri. 

• • • 
200,000 litre motörin alınacaktır. Bak: lst. Beled. ilanlarına. 

Müteferrik 
İıtanbul Levazım Amirliti Satınalma Komisyonundan 

Askeri okullar için 401100 adet küçük 149000 adet büyiik kop· 
ça 26400 adet pantalon tokuı 6500 adet pantalon kancasına iı· 

tekli çikmadığından 14.9.37 ulı günü uat 14 te topanede lıtan· 
bul levazını amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla alınacak· 
tır. Tahmin bedeli 969 lira 2 kuruştur. İlk teminatı 72 lira 68 ku· 
ruştur. Şartname ve nümüneleri komisyonda görülebilir. 

isteklilerin kanuni yeıikalarile belli 1&atte komiıyona relmel•· 
ri. 

: • Piyade alış o kulu için inşaat malzeme1i 17 .9.37 cuma gilnil 
uat 15.30 da Tophanede Levazın amirliği sabnalma komiıyonun· 
da pazarlıkla alınacaktır. Keşif bedeli 503 lira 56 kuruttur. 
Teminatı 75 lira 53 kuruttur. Keşif ve tartnameai komisyond• 

görülebilir. isteklilerin belli saate komiıyona relmeleri. 

Milli Müdafaa Vekileti Dz. Merkez Lenzım 
Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 2500 lira olan bir adet kamyon pazar• 
lıkla miınakua11 27 Eylül 937 pazarte1i günü saat 14 de Ankarad• 
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Milli Müdafaa vekaleti binasındaki komiıyonumuzda yapılacaktır. 
~artnaınesini görmek isteyenlerin hergün, pazarlık münakasasına 
•tt" k . t ırak edeceklerin de mezkur gün ve saatte 187,5 liralı temına 
lllektupları ve kanuni belgeleriyle komisyonumuza müracaatları. 

Milli Müdafaa v eldileti Satınalma Komisyonundan 
Keşif bedeli J 132 lira 27 kuruş olan tamirat malzemesi açık 

elcailtrnc ile satın nlınacaktır. Eksiltmesi 27-9-937 paz.artesi gllnü 
••at IO dadır. lık teminat 84 lira 92 kuruştur. Ekıiltmeye gire
~e~l"rin tcıninatlariyle birlikte ihale gün ve saatında M. M. veka-
etı aatın alma komisyonunda bulunmaları. 

Hnrta Genel Direktörlüğünden : 
. 100 adet mahruti çadır için verilen fiat gali göröldüğünden 
lfbu çadırlar gene kapalı zarf usuliyle eksilhneye konmuştur •. 

Muhammen bedel 6500 liradır. Teminatı muvakkate 487 lı~a 
~ k~ruttur. Eksiltme günü 24.9.937 cuma g?nü uat ;15 dedır. 
teklıler aer 't' l k M e her"'ün ve eksıltmeye gırecekle· 

1
• "ti aı ı an ama uzer a d 

hın de teklif mektublarını ihale aaaHnden bir saat evvel Cebeci e 
•rt 1 · • genel direktörlüğü satın alma komiıyonu•a verme erı. 

• 
di M~~telif boyda iç ve dış t;ı;ikleri alınacaktır. Bak: i.t. Bele· 

Ye1ı ılinlarınn . 

Erzak, Zahi e, Et ;e Sebz~ 
Deniz Levazım Satınalma Kom"syonundan: 

2 Tahmin edilen bedeli 5~900 lira ohın 65000 kilo ıade yağı 
4 Eylül 937 tarihine rastlıyan cuma gilnü saat 14 de kepalı zarf 

"•uı· ıyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 
b· ı· Muvakkat teminatı 4045 Jira olup, şartnameıi 280 kuruf muka· 

1 •nd k · ı b'l' 
1 

e omısyondan hergün n ına ı ır. . 
•teklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzım ed~-

:ekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bır 
~at evveline kadar Kasımpatada bulunan komisyon başkanlığına 

•lcbuz mukabilinde vermeleri. ' 

Eliiıiz Tümeni Satınalma Komiıyonundan: 
tı 1- Malatya birliklerinin ihtiyacı için 1141750 kilo aaman sa· 

ı:ı alınacllktır. Tahmin bedc~li 22835 liradır. . 
içe~ Eksiltme 24.9.37 cuma güne saat t 1 de Eliiziz tüm bınası 

' 1•inde satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3- Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
4- Muvakkat teminatı 1712 lira 63 kuruştur. 

\il Ü Z A V E DE LE R 
---

. Harb Akademisi Komutanhğmdan: 
Üç bin ded müstamel çuval pazarlık suretile satılacak

tır. İsteklilerin 41 lira teminat akçelerile birlikte 13 eylül 
37 pazartesi günü saat 1 J ,5 ta Yıldızda Harb Akademisi 
atınalrna Komisyonuna müracaatları. 

Belediye motörlü nakil vasitalarına lüzumu olan mub
tlif boyda iç vo dış lastik kapalı zarfla eksiltmeye ko
tılnıuştur. Bunların hepsine 9000 lira bedel tahmin olun
Uştllr. Listeıile şartnamesi Levazım MUdfirlüğünde gö-
tllehilir. Eksiltme 27.9.37 pazartesi günü saat 15 de 

il llib]j encümende yapılacakhr. İstekliler 2490 N. lı ka
\' lltıda yazılı vesika ve 675 liralık ilk teminat makbuz 
t eyl\ ınektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı 
t:t:~•rını yukarıda yazılı günde saat 14 e k?dar Daimi 
•r k ltıene vermelidirler. Bu saatten sonra verılecek zarf-

ahul olunmaz. (B.) (6057) 954 
... 

~ ** 1 th)• ı·k k ı 200 b" ı·t t" tin ka ız ı amyonlarına }Uzumu o an . ıo ~ re mo ~-
tin Pl\h zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bır lıtre moto
tuhl 7 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Eksiltme 24-9 937 
ate~· gUnü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
lık ilkler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 1050 lira
"1tkt teminat makbuz veya mektubile beraber teklif 
•aat ~Plarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde 
e11 

8 
4 e kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saat· 

onra Verilecek zarflar kabul olunmaz. (B) (6056) 953 

Devlet D . 1 emıryolları işletme Umum Müdürlüğünden 
Muhanı 

tai 21. 
10 
~en bedeli 22000 lira olan muhtelif cins lastik malze· 

11lcarada :d37 Perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile a ı are b" il ite . ınuında salın alınacaktır. 
•ııunu11 t gı~rnek isteyenlerin 1650 liralık muvakkat teminat ile 
e teklifle?~n ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası 
erltıeleri l~nı aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
Ş•rtn azınıdır. 

aydatp:::ler paraaız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde, 
a T"ıellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(588 t) 922 4-4 
Muha • 

ilti 20 9tnrnen bedel' 16 000 l" • •l 200 t H t't do"kuMm nk · .937 p 1 , ıra o an on ema ı 
tı•rada ı"d azarteai günü saat 15.30 da kapalı zarf uıulü ile 
o are b' 

U i•e g· ınasında salın alınacakbr. 

e ~Unun ta;~rnek isteyenlerin 1200 liralık muvakkat teminat ile 
ekli flerin~n ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası 

Şltıelerj laz 
1 aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reiıliğine 

•rtn ınıdır. 
'Jd anıeler ar 

ltpafada TP asız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde, 
eıellüm ve Sevk Şefliğinde dağıtılmaktadır. 

(5883) 923 4-4 

Baııldıiı yer: ARTUN Baaımevı 
Galata Billur ıok* No. 10 
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MÜNAKASA GAZETESJ 

Qnhisarlar U. Müdürlüğü~den: 1 

ambarları du
ahşap lambri 

t - Cibali Fabrikasının mamul tütün 
varlarına şartnamesi mucibince pazarlıkla 
yaptırılacaktır. 

U - P zarlık, l .~·IX 937 t arihine rastlayan pazartesi 
günü saat 15 de Knbataşta Le\'.aıım ve Mubayaat Şube
sindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

111 Keşif bedeli 1072,50 lira, muvakkat teminat 
80.44 liradır. · 

iV Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden ahnabHir. 

V- İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve sa af te 
lyüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis-

yona gelmeleri ilan olunur. (5644) 886 4-4 
• * • 

1-Şartnamesine göre pazarlıkla bir adet Radyo ma• 

kinesi satın alınacaktır. 
2-Pazarlık, 17.lX.937 tarihine rastlıyan cuma günü 

aaat 16 da Kabataşta Levaum ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyanunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis· 
yona ge1meleri ilan olunur. (5820) 915 2 3 

* • • 
1- Şartnamesine tevfikan pazarlıkla 2000 kilo kazein 

kolası satın alınacaktır. 

2- Pazarlık, 20·1X-937 tarihine rastlıyan Pnzartesi 
günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüz.de 1 ,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komis-
yona gelmeleri ilan olunur. (5821) 916 2- 3 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Ek&iltmeye konulan iş: Devlet Mahallesinde Emniyet abi 

deıi ile Gümrük ve inhisarlar vekaleti arasındaki sahaye yapı
lacak olan Adliye vekaleti b.inası inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 450,000 liradır. 
2- Eksiltme 24-9-937 cuma günü saat 16 da Nafıa Vekaleti 

yapı işleri Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu Odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 22 lira 
50 kuruş bedel mukabilinde yapı iıleri Umum Müdilrlitünden alı-
nabilir. 

4- Ekıiltmeye girebilmek için isteklilerin 21750 lira munkkat 
teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış Yapı Müteahhıt· 
liği vesika11 ibraz etmesi ve yaptığı en büyük itin 200,000 liradan 
aşağı olmamaaı lazımdır. 

5-iıteklilerin t eklif mektuplarının ikinci maddede yazılı uatt6 n 
bir 1aat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3153) 5819) 914 2 4 
« 

Liseler Ahm Satım 
Komisyonundan 

22-9-37 tarih çarşamba günü saat 15 de İstanbul Liseler Muha
sebeciliğinde toplanan lromiıyonda 1349 lira 97 kuruş ketif be· 
delli Beykoz Orta okulunun tamiratı a çık eksiltmeye konmuştur . 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel ve fenni şartna· 
meleri , proje, keşif ve hülasaı hesabiyesile buna aid evrak komiı· 
yon katipliğinden görülüp öğrenilir. 

İlk teminat 101 lira 2.i kuruştur. 
isteklilerin en az Biıı liralık bu işe benzer it gördüklerine dair 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden almış oldukları müteahhidlik ve 
ticaret odasının yeni sene vesika ve teminat makbuzlarile birlik
te belli gün ve saatte komisyona gelmeleri ilan olunur. 

919 2 4 (5865) 

Nafıa Teknik Okulu 
Müdürlüğünden : 

1- Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş : İıtanbul Beşik
taş Yıldııda bulunan Teltnik okulu tedrisat binasında tartname· 
aine göre yapılacak bedmiyat, çatı inşası, betonarme döşemeler, 
su Te elektrik teıiut ve teferruatıdır. 

2- Keşif bedeli 4748.5 lira 43 kuruştur. Ekıiltmeden iki ıaat 
evveline kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile Ylikaek mG· 
hendis mektebi muhasebuine yatırılacak olan ilk teminat 7122 

lira 82 kuruftur. 
3- Ekıiltme şartnamesi ve teferruab yüksek mühendiı mek-

tebi muhasebesine yatırılacak olan 237 kuruş bedel mukabilinde 
alınacak makbuzun ibrazı fartile mektebimizce verilir. 

4- Eksiltme 20·9-937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 
15 de Gümüşıuyunda yükıek mühendis mektebi mubasebecilitinde 
toplanacak olan ekıiltme komiıyonunda yapılacaktır. 

5 - iateklilerin teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir uat 
evveli yüksek mühendis mektebi muhasebesinde toplanan komiıyon 
başkanlığına makbuz mukabili vermeleri lazımdır; Postada vaki 

olacak ge'=ikmeler kabul edilmez. 
Eksiltmeye girebilmek için Nafıa vekaletinden alınmıf ve en az 

30,000 lira tutarında betonarme bina inşaatı yaptığına dair mn
teahhitlik veaikası ve cari aene ticaret odası belgeleri buhuamak 
lhımdır. (5616) 880 3-4 

MUHTİRA -
- 1 -

Cumartesi 11-9-1937 

Sıhhi malzeme (MMV) No 415 
Fotoğraf malzemesi (MMV) No 414 
Pirinç (Tekirdağ Ask. SAK) No 428 
Linyit maden kömürü (lzmir Mıt . Mvk.) No 446 
Sömikok (Ank. Lvz.) No 447 
Arpa (Tahlisiye U. Müd.) No 451 

Sayfn 3 

Yazlık ve kışlık elbise (Güntr Muh. Komut.) No 457 

Pazar 12-9-1937 

Blok maden kömürü (Ank. Lvz.) No 440 
Tütün, tçki v.s. nakliyat (Edirne İnh. Başmüd.) NO 453 
Taze bamya (Ank. Lvz.) No 456 

Pazartesi 13·9·937 

Atat ve sıhhi malzeme (MMV) No 415 
Takeometre, p1anometre, cedvel, regla kalkül v.s. (Naf. V.) N. 415 
Tav ocağı (MMV) No 415 
Çinko kur,un, teneke levha, tel ve halatlar (D. O. Y.) No 430 
Yulaf ve kuru ot (Ank. Val.) No 436 
Stadyum inşaab (Sıvns CHP Baık.) No 439 
Un (i11parta Tüm.) No ' 439 
Odun (Erzincan Tüm.) No 440 
Antrasit (Zir. Vek.) No 440 
Pavyon intaaı (İst. Komut.) No 440 
Dolap yaptırılması (Güzel San. AEK) No 441 
Orak, anahtar, demir ocağı ve tebetir (0.D.Y.) No 444 
Yulaf (izmit Tüm.) No 444 
Hamızı kibrit, tuz ruhu, nişııdır v.11. (D·D. Y.) No 444 
Kültür dairesi tamiri (lst Kült. Dir.) No 444 
Frenk gömlek (MMV) No 445 
Maden kömürü (Ank. Vat.) No 446 
İkitelli köy mekt. tamiri llıt. Bel.) No 448 
Un (Balıkesir Kor} No 446 
Motorin ve benzin (lst. Zir. Mild .) No 447 
Arpa vr saman (Afyon Kor) No 447 
Kırklarelide yaphrılııcak inşaat (Ask. Fabr.) No 447 
Ahşap lambri yaphrılıunsı (lnh. U. Mild.) No 447 
Sıhhi müzede yapılacak tamirat (Sıh. ye içt. Muav. M.) No 447 
Sıra, yazı tahtası ve maaıı (H. paşa Liaeıi) No 447 
• Hurda otomobil (Kayseri Vil.) No 457 
Bir ev tamiri (Vakf. U. Müd.) No 456 
Toz şeker (Tophane Lvz ) No 447 
Sığır eti (lzmir Mst. Mvk.) No 447 
• Kum çıkarma işi lat. Bel.) No 447 
Muhtelif ilk okul binaları tamiri (fst. Bel.) No 448 
Elektrik ampulu (Tophane Lvz.) No 448 
Su fıçısı (Tophane Lvz.) No 448 
Heybeliada sanatoryumun ara pavyonu inşa11 (İst. Sıh. ve lçt. 

Muav. Müd.) No 449 
Beydağ köprüsünün in,ası (lımir Vil.) No 449 
Evrak dolabı (Ank. Val.) No 449 
Makarna (Vize Aık. SAK) No 450 
Pik boru (lnegöl Bel.) No 451 
İçme suyu yollarında yapılacak intaal ve filtre tertibatı (lneıat 

Beled.) No 451 
Süt ve yoğurt (Sıvas Tüm.) No 451 
Kuru fuulye ve bulgur (Vize Ask. SAK) No 451 
Kamyon şasesi (iat. Bel.) No 454 
istiklal okulu tamiri (lzmir Vil.) No 453 
* Pamuklu ve yünlü mensucat • hiDt yaA-ı v.s. (lzmir İth. Gümr.) 

No 454 
Kuru ot (izmir Mat. Mvk.) No 454 
Su nakliyatı (ist. Dt.fter.) No 454 
Cerrahpaşa hast. yapılacak mutbah ve çama,ırlık binaaı (iıt. Be-

led.) Ns 454 
Memleket hast. tamiri (Kayıeri Vil.) No 454 
Sıtır eti (izmir Mat. Mvk. SAK) No 455 
iator yapılması (Vakf. U. Müd.) No 456 
Mahruti çadır ve Şevrole marka kamyon (Tekirdağ Vil.) No 457 
Yazı makinesi lSamıun Kült. Dir.) No 457 
• Gübre (Selimiye Aak. SAK) No 458 
Demir konsol (Harb Akad. K.) No 458 
Kadıköy hal binasına yapılacak yıkan·na yerlerile helilar (lat. 

Beled.) No 458 
• Çuval (Harb Akad.) .\~ 459 
Galvanizli boru (Karkal Beled ) X: 459 

* Ön_lerinde yıldız. işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamış : "No.,, işareti ilim havi gazetemizin sayısını göıterir 

(Suite de la 4eme page) 
Ampoules electriques (lnt. Tophane) No 448 
Rep. au sanatorium d'Heybeliada (Dir. Hyr. Assiıt . Soc. lat) 449 

,, au pont Beydagh (Vil. lzmir) No 449 
Armoires pour do11ier (Vil. Ankara) No 449 
Tuyaux et operation de fıltrare pour adduction d'cau (Municipalite 

lnegueu~) No 451 
Lait et yoibourt (Div. Sivas) No 451 
Chaısis de camion (Mun. lıt.) No 454 
Haricots secı et bles concuaes (Co•. Aoh. Milit. Vize) No 451 
Rep. au batiment de 1'eco1e istiklal (Vıl. lzmir) No 453 
• Ti11uı de eoton et ıoia· huile de riciıı "tc. (Douancs d 'lmporta

tıon lzmir) No 454 
Foin (Com . Ach. Milit . b:mir) No 454 
Conıtr. buanderie at lieu de lessive a l'bôpital Djerrahpaclta (Mun. 

lstanbul) No 454 
Viande de boeuf (Com. Ach. Milit. lzmir) No 455 
Storeı pour le magasins du 2eme Vakoufı Han (Dir. Gen. Valı:oufı 

Ankara) No 456 
Tentes con;ques et cami on marque Chevrolet (V ıl. Teltirdagh) 4~7 
Macbines a ecrire ( Dir. lnstruct. Publique Sam10u11) No 457 
Fumier (Com Acb. Milit. SClimiye) No 458 
Fer pour inıtallation electrique (Command. Academie de Cuerre) 

No 458 
Constr. vespuiennes au batiment Halle Kadikeuy (Mun. lıt . N. 458 
Sac• de oınens (Academie de Guerre) No 459 
• Tuyaux ıralvanlıeı (Municipalit e Kartal) No 459 



Deuxieme Annee-- No. 460 
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Journal Quotidien des Adjudication 

Tab eau Synoptique des Adjud·cations 
Objet de I'adjudication 

A) Adjııdications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat 

Prix 
estimatif 

Construction -ReFaration - Trav. Publics·Materiel de Construcfom 

Tr:ınsformııtion en parquet de la longue route pres Pli caeh 11801 78 
du pare 

Constr. d'arls c!ıaussec trava.ıx de nivel ement 
s route Ankara-Kirchehır {aj.). 

Construction eperon au port Ovatchayi 
Badigeonnııge au ııalon du atiment PTT. 
Rcp. chaussee roı.te lzmir-Menemene 
Conııtr. d'un rifcctoirc a l'lnstııut Agııcole An

kara (cah. eh . P . 185). 
1 Rep. du bııteau "Aydın Reis,, 

Constr. vespnsienne iı la maison de lecture a Be· 
yazıt {nj .. 

Travaux de menuiscrie a l'C:cole de Commerce ls
tanbul (aj.). 

Gre a grc 

Publique 

" Publique 
Pli cach 

Gre iı 2're 
Publiquc 

" 

33427 53 

3680 24 
&78 35 

8256 -
37031 95 

1054 50 
1026 38 

2462 84 

Rcp. au bat ment de l'ecolc Se ·on daire "Gelenl:evi,. Gre a S!'rc 998 -
,, au bfıtiment du Lycec V '•fa ,, 3998 -

Rcp. au four milıtaıre n Tophane ,, 999 56 
Rep. au bureaux fısenux d'Emineunu " 400 

Produits Chimiques et Pharmnceutiques - Instrument .. Sanitnires 

Ampoules de serum Pııblıque 1250 -
Vaseline: 2000 k. " le k. 0,70 

HahiJlement - Chaussures Tissus - Cu rs 

Co!'tumes : 379 p 
Chaussures : 1082 paires 
Toile : 905 m Toile pour pyjamas: 400 m.- Pan· 

toufles : 25 pairts 
Toıle pour taılleur : 43860 et 3900 m. (~j.). 

Doublure pour poches, manelıe ete. (nj.) . 

Combu"tiblc - Carburant-Huiles 

ı Scmi-cuke : 90 t. 

n : 57 t (ai ) 
Cokc : 43 t. 
Benzine 2000 bidons (aj.). 
B :nzine : 16000 litres (aj.). 
Motorine : 200000 litres 

Coke indigene : 350 450 t. 

Semi·coke : 550 t 

Transport- Chargement- Decharg "ment 

Transport de 2530- Poteaux de stntion TSF. a la 
station de Chemins de Fer 

Transport de peste 

Publıque 

Pli C:\Ch 

Publique 

G c a gr 
,, 

4396 40 
5410 

13695 
9224 70 

Plı each la t . 28 

Publıque 

" Gre iı gre 

1573 90 
952 -

6650 -

Pli cach le litre 0,07 

" 
13000 

" 
15950 

Publique 885 50 

" 
Ameublement pour Habit Hon at 8ureaux-TapİS6crİe ete. 

Armoires avec stors :22 p.- Pupilres: 4p. 
Table pour dııctylos : 4 p. 

Bois de Construction, Planches Potenux ele. 

Bois de sa pin : 1346,875 m3 (eah. eh. P. 03 

Travatıx d'lmprimerie-Papeterie 

lmpression d'enveloppes : 3 millions 

Divers 
Tenles coniques : 100 p. (ııj.) 
MatıSriel de reparation 
Agrafes (pclites) : 401100 p.- td. (grancles) : 

149000 p.- Boucles pour pantalons : 26400 p . -
Crocs pour pantalons: 6500 p. (aj ). 

Camion (de 2 tonnes) : 1 p. 
Chnmbres a air et pneus Dıverses dimensiona). 

Camion : 1 p. 
Matericl pour construction 

Provisions 

Fromage blanc: 30 t. (aj ). 
Foiı:ı : 69 t. 
Paille: 35 t. 
Farine de minoterie 126010 k. (aj.). 
Paillt: : 50 t. 
Foin : 100 t. 
,,:60t. 

B) Adjudications a ta surenthere 
Barque avee rame : 1 p. 

Pııbl ıque 

Pli caeh 

Puhliquc 

Pli caclı 
Pubiquc 
Grc a gre 

,, 
Pli cach 

Grc iı gre 

" 

Gre a gre 
Publique 

" 

1541 03 

60609 -

6500 
1132 27 
969 -

9000 

2500 
503 56 

1200 -
2760 -
350 -

Gre a gre le k. O, 12 
Pli cneh 500 -

" 

Gre a gre 

4000 -
1350 -

25 -

Caution. Lieu d'adjut!ıcation et <lu 

Cahier des Chargcs 
Jours Proviaoire 

CartogrAphie 

865 15 Municipa\ite Tra izonde 21-9·37 

2507 06 

275 -
50 88 

2777 40 

79 13 
77 -

185 -

75 
300 

75 -

Vılayet Ankara Un mois a partir du 7-9-37 

,, 
Dir. Economat PTT. Ankara 
Vılayet lzmir • 
Ministere Travaux Publics 

Com. Ach. lntend Mar. K.paehıı 
Dir. Travaux Publıes lstanbul 

" 
.. 
.. 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane. 
Dır. Biens Nationaux ı~tanbul 

25-9-37 
20-9-37 
23-9-37 
27-9-37 

13-9-37 
16-9-37 

16-9-37 

l'i 9-37 
13-9 37 
17-9-37 
13·9-37 

Fournfüıre pour. Hôpitaux 

93 75 Min. Hyg. Assist Sac Ankara 20-9-37 
25-9-37 105 - Com. Ach. Mın. Def. Nat. Ankara 

329 73 
405 75 
29 50 

1027 12 
691 85 

3o5 

71 40 
498 75 

1050 -

978 -

1196 25 

66 41 

116 -

4280 

487 50 
84 92 
72 68 

675 -

187 50 
75 53 

900 -
207 -
27 -

1708 -
38 -

300 -
102 

3 75 

Municipalıte Ankara 24-9-37 
Com. Ach. D. G. f ıbrrques Mılıt. Ank . 27-9-37 
Vilayet Kirklareli 21·9·37 

Com. Ach. lntend lst. Tophane 

.. 

Bnnquc des Munieipalitcs Ankara 
Kotch Han 

16-9-37 
16 9 37 

24-9 37 

Vilayet Ankara 13-9 37 
Com. Ach. D. G . Fab. Mılitaires Ank. 27-9·37 
Vılayet Ankara Un mois a partir du 7-9-37 
Ministere Economie Ankara 14 9-37 

{ 
Com. Perm. Munieipalitt.! lstan ul 24-9-37 
Oir. Economat " ,, 

Dir. I~conomat Mınistere Finances 
Depôt Dolmabahtclıe 

Min. Hyg. Ass at. Soc Aııkara 

Dir. PTT. Ankara 

,, Edirne 

27-9-37 

25-9-37 

20-9-37 

20·9-37 

Cam. Ach. Ec. d'lngen. Gumuchsouyou 1-10-37 

9 Expl. Ch. Fer Etııt Sirkedji 

Lıguc Aviation·Turque 1 tanl.ıııl 

Dır. Gt•n. Cartegrnphie Ankara 
Com. Aclı . Min. Def. N at Ank. 
Com. Ach. lntend. lst. Toplıııne 

Dir. Palnis de Monnaie 

{ 
Com. Perm. Municipalite latDllbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

Com. Ach. Min. Def. Nnt. Ank. 
Com. Ach . lntend. lst. Toph.lne 

Coıa. Aeh. lntend . laınnbul Tophane 
Com. Ach . Militaire Vize 

.n 

" Beytuchebnf e 
Co.n. Adı. Command. Navııl Marmara 

,, 
n 

Cam. Ach. lntend lst. Tophane 

30-9 37 

13-9-37 

24-9 37 
27·9-37 
14-9-37 

't7-9 37 

27-9-37 
17-9-37 

16-9-37 
11-9-37 
11-9 37 
14-9-37 
27-9-37 
'17-9-37 
27-9-37 

l;i-9·37 

Heure 

14 -

11 
15 
11 -
16 

14 
14 

15 

15 
14 
15 
14 

11 
10 

10 30 
15 
15 

14 
15 

15 -

15 30 
14 -

10 -
15 -

15 -

11 -

15 

14 

14 -

15 30 

15 -

15 
10 
14 

15 

14 
15 30 

14 30 
11 -
11 -
10 
) 1 
14 
16 

15 -

10 Septem~ 

ADMINISTRA 'l ıu~ 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telepbone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Avis ficiels 
Du Ministere des Trava&f 

Publics 
La construction de sept ponts metalliques, de 

rentes portees, entre le tronçon d'Erzindjan-Erıor' 
la ligne Sivas-Erzurum, le montage "et au beioiı: 
ripage,, a ete mise en adjudication sous pli cacbe1 

1 - L'adjudication aura lieu le 4. I0.937 a 15 tf 
au bureau d'Enchere du Departement de Coos 
des Chemins de fer de notre ministere iı Ankars 

2 - Le prix estimatif de ces sept ponts est de 
Ltqs. au total. 

3- Le coutioonement provisoir est de 2295~ 
5 piastres, en tout. 

4- Le cahier des charges de l'adjudication, it 
de contral, le cahier dea charges general et le' 
docun.ents relatifs iı l'adjudication sont delivr•s f 
Departement de Coostruction cies Chemins de fer 
nant 24 Ltqs. 

~ c . d. . t d . ,J ~ - eux quı esıren pren re part a cette 
tion, doivent, apres avoir prepare conformell1e~ 
prescriptions de la loi ad-boc, leurs plis cachete• 
te nnt les pieces et les documents requis psr 
No. 2490, ainsi que le certificat d'cntrepreneur 

t 
pour l' annee 1937 et delivre par not re Ministereı 
offres de prix, pour les remettre, cootre quittaP' 
Commission du Oepartement de Construction ces 
mins de Fer. au plus tard jusqu'au 4 . 10.937, a 14 

6 - Ceux qui participeront iı cette adjudicatiotJ 
prouver qu'ils ont execute le montage d'un po11~ 
lıque de 50 metres, au minimum. (2824) (5338) 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Samedi 1 ı - 9- 1937 

Articles sanitaires (Min. Def. Nat.) ,,'\; 415 
Articles photo2nphiques (Min. Def. Nat.) .1\! 414 
Riz {Com. Ach. Mılıt. Tekirdagh) .;\~ ' 28 
Charbon tignite (Com. Ach. Mıl. lzmir) S 446 
Semi·coke (lnteııd. Ankara) .\'! 447 
Orge (Dir. Gen. Sauvctage) ~~ 451 
Costumes d'hiver et d'etc (Surveil. Douan. lst.) l\~ 451 

Dimanche 12·9.J937 

Houille (lnten<l. Ankara) X 444 • 
Transport d'articles monopolises (Monopoles Edirne) .~ 
Combeaux (lntendıınce Ankara) J\! 456 

Lundi 13 - 9- 1937 

lnstruments de chirurrie (Min. Def. Nat.) ~~! 05 
Reglt's n calcul, mine.ı tacb~ometrique•, ruban en acİ'1 

Trav. Pub.) .,! 415 
Zinc, plomb, corde fıl metallique ete. (Ch. Fer Etat) .\: 
Foin (Vil. Ank.) .1\! 436 
Conıtr. stadium {Presid. Mai.son Peuple Sıvas) .\: 4.39 
Fnrine (Div. Isparta) .~! 439 
Bois (Div Erzindjan) ~\; -440 

Houille (Mln. Agriculture) ·'~ 440 
Constr. d'un pavillon (Command. lst.) ~! 440 . 4 
Armoiru (Com. Acb . Academie des Bcaux Arta) ·' 11 
Faux, cles, forıe cfo forgcron, craie, amidon, acide • 11 

chlorydriquc (Cb. Fer Etat) .,! 444 f 
Rep. au batiment de l'lnstruction Publiquc ıDir. 1nsır 
Chemises (Min. Def. Nat.) ~\! 445 
Houille (Vil. Ankara) .M 446 1) 
Rep. au batiment do l'eeole llcitellikeuy (Mun. lstarıbıl 
Farinc (Corps Armee Balilcesir) J\! 446 
Motorine et benzine (EcoJc Agricole lst.) No 447 
Orgc et paille (Corps Armee Afion) No 447 
Conıtr . i. Kirik.kale (Fabriques Milit.) No 4147 

n dcs placarda (Dir. Gen. Monopolcs) No 447 ~o 
Rep. au musee aanitaire (Dir. Hyr. Aasiat. Sac. Jıl·~s1 
Bancı, tableauıı: at tablu (Lycec Hayd•rpacha) No 
• Auta camclote (Vil. Kaiaeri) No 457 
Rep. iı la maiaon No 157 (Dir. Vakeufs Ank.) -456 
Sucre en poudrc (lntend. Tophane) No 4'47 
Viandc de bocuf (Com. Acb. Milit. lzmir) No 447 
• Extraction de sable (Mun . lst.) No 447 (fJ' 
Repar. aux biliments de diveu .. ecolaa pri111aire• 
f\lta d'eau (lntend. Tophane) No 4-48 

(Ure la suita ea 3me pare) 


