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ABONE ŞARTLARI: 
Türk iye icin 

3 AYLIGI 

6 r 

Kuruş 

~50 

850 
1500 12 ~ 

Ecnebi memleketler için 

PAZARTESİ 

•• 

12 aylığı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul detildir. 

'GAZETESi 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Müracaat yeri Şekli Mubm. bed. Teminat 

Cinai 

a) Münakasaıar 

~aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Adalar Av Vergileri Müdürlüğil binasının tamiri 

Garaj inşaatı: 2 ad. (temd.) le 
Sa~Iık Bakanlığı karşısında yaptırılacak otobüs be -

lerne yeri inşası (temd.) . . 
Kavaklı derede yaptırılacak otobüı bekleme yerı ın-

şa11 (temd ) 
Anlc . MaKyn Vek . ~arıj binası ilivei inş. (şart 25 kr) 

Boz:yük hültOmet konağının 3 cü kısım inşaatı •. 
Çeriltli-Sunrurlu yolunun arasında yapılacak ıınaı ı· 

aıalit ve şose inıaatı 
Ank,·Kızılcahamam yolnnun ara1ında yapalacak 25 

lhenf n inşası 
lıt. Büyüle postane binası bahçesinde bir ••bar bi· 

nası in_,ası 

Elektrik santral bınasının tamiri 
Boluda dikilecek Atatürk anıtı projesi ve müHbaka . 

liuhane binası aktarması 
1'ürkiye tiftik cemiyetinin Şefaatlıda yaptırdığı bina-

nın çatıaı inşuı 

aç . elta. '174 ?3 
lıcapalı ı.. 32036 84 

3300 40 

2017 

paz. 4990 -
aç. eks. 5000 
kapalı z. 22798 75 

" 
17715 66 

aç. eks . 3000 -

1548 58 

aç . eltı . 66 12 
paı . 

_!!açlar, Klinik ve lspençiyarj alAt, HaataDe Le•. 

Tıbbi malı.eme Ye mualece 

~~aucat, Elbise, Kundura, Çamaıır V· ı. 

Elbiae ve ka1ket: 98 takım 
l<ap11tı 178 ad. - elbiıe maa kasket: 30 takım • el

biıe •aa ka1ket (frad için): 418 takım 

Matbaa r,ı.ri-K ırta•iye-Y azıbane Le•••ımı 

Kitab: 65 kalem 

paz. 2700 -

aç . eltı. 2156 -
kapah ı.. beh. 12-14.· o 

..... 300 -

Mobilya, ve ve büro eıyaıı, Muıamba-Hab vı. 

Derune muası: 10 ad. - elbiH dolabı: 4 ad. - ye
mek ıaaau1: :5 ad. - oturma sıraaı: 2 ad. 

Soıayalı karyola: 100 ad . - üıtü kristal camlı lto
•odin: 2:5 ad. • demir iskemle: 50 ad. - etajer: 
90 ad • • 9ocuk karyolas ı : 10 ad. - tendit karyo
lası: 1 ad. - yeaıelı: tevsi arabası: 5 ad. - tabure: 

9 ad. - ıedye: 3 ad . v. ı. eşya 

~eıte-Tahta v.s. 

~ilrren katas: 40 m3 
11 budak kalas: 20 m3 

~liyat· Botaltına - Yükletme Y. ı. 
p 

osta na leli yatı 

~ukat, Benzin, Makine yagları v. ı. 
1'iirlt 
Cü •ntraaiti: 200 t. 
8 'ren odunu: 126250 k. 

e•ain· 2500 .. . o litre . raz: 18000 litre 
• "ot: 58 t.t.1c· t. 

U,t:bıae Yağı: 103 teneke 
c_ 11 G: 16@ k. 

•Y•tı: 69 te•eke 

~~ 
Sic· 
s· ~- (ince): 4000 k 

•cııııa (" · 
Ç'PlaL ınce): 600 k. 
~ il; al . 
•rr0 V ~nıınyutn matra: 95000 ad. (şart. 307 kr.) 
•ilis 0 from: 1800 k . - ferıotrıtan: 170 k.- ferro· 

Supl Yuın aleıninyum· 100 k 
on tel it . . 

band . • roşe, vida, p eıel, boru, kutu, pipa, 
'4 ' •&ole: 10 kal ••ot em 

'4eyd~•k•~ .Di:ı:el motörlü müteltimil bir tayyare 
E n tıluadiri • eıhbi imdaa otomobili: 1 ad. 

~. Zahi ..... C'. Sn... ~t, Sebze v. ı. 
Ohıa: 10 

Sıtır . t . 
F.1ı: etı: ı 15 llaelı; 'L ,3 t • s .. d lqtiyac ( . .. I< e Y•t· 1 cezaevı ıçm) . ı.. 1 • 12800 le. 
le u Ye· 30 5 · •ot · • t. 
Sıtır e •.n: 18,8 t. 

tı: ııs 3 
b ' t. 

ı ) ~Oaayedeler 
P.lı:)j 

P•ıaauklu ..., 1De1asucat 

pu. 

kapalı z. 

af. eks . m3 217 

" il 395 -

aç. eki. 

,, 

aç. eks. 

" ,, 
il 

aç. elcs. 
,, 

300 -

t.23 -
tek. 3 -

4060 -
257 50 
80 -

241 -

k. o 90 
528 -

kapalı z. beh. O 75 

il 
15825 -

paz. 290 

kapalı ı. . 34590 -
paz. 

12544 -
aç. eks. 4880 -
kapalı z. 940 -

il 34590 -

paa. 13172 -

59 -
2402 76 

247 40 

151 27 

374 25 
375 -

1709 91 

1328 67 

225 -

116 15 

5 

405 -

161 75 
505 20 

22 50 

20 -

641 -

651 -
592 88 

307 50 
19 50 
6-

18 50 

270 -
39 60 

4812 50 
1186 88 

43 5) 

2594 25 
262 50 
940 80 
366 -
70 60 

2594 25 

lıt . Defter. 
Milli Müdafaa Vek. SAK 
Ankara Belediyesi 

il 

Nafıa Vele. 
Bilecik Nafıa Müd. 
Anı. ara Val. 

,, 

lıt. PTT Müd. 

Uzunköprü Beled. 
Bolu Val. 
Çanakkale Beled. 
Türkiye Tiftik Cem. Ank. 

Antalya V al. 

Adliye Vek. 
lıtanbul Belediyesi 

Gün 

27-9-37 
29-9-37 
21-9-37 

21·9-37 

16-9-37 
17.9.37 
27-9-37 

27-9-37 

27-9·37 

21 -9-37 
20-1 0-37 
16-9-37 

22-<'-37 

28-9-37 
27-9-37 

Ank. Mrk. Hıfzı: M. SAK 22-9-37 

Harb Akad. Komut. 20-9-37 

Ma.iu ilbay. 23-9-37 

Milli Müdafaa Vekioleti SAK 6-10·37 

" 27-10-37 

Bilecik PTT Mrk. Şefi. 

lıt. Defter. 
,, 

Ankara Belediyeıi 
Çanakkale ,, 

,, 
,, 
,, 

17-9-37 

27-9-37 
27-9-37 
28-9·37 
16·9 37 
16-9-37 
16-9·37 
16-9-37 

lıt. PTT Müd. 27-9-37 
,, 27-9-37 

Mılli Müdafaa Veltileti SAK 3-11-37 
Aık . Fabr. U. Müd. 2-11-37 

lst. PTT Müd. 

Türk Hava K. Gen . Mrk. 25-9-37 

Balıklı Rum Hut. 
Çanak. J. Okulu SAK 

C. Milddeium. n 
" J. SAK 

il 

n 

" 

lıt. Gü•r. Baımüd. 

14.9.37 
29 9.37 
25-9-37 
29-9-37 
29-9-37 
29.9.37 
29-9-37 

16-9-37 

Saat 

14 -
11 
10 30 

10 30 

15 -
15 -
14 30 

14 

16 
kadar 
15 

11 

15 -
15 -

11 -

11 

11 30 

1 ı 
11 

15 

H-
14 -
10 30 
15 -
15 
15 -
15 -

ıs 

14 30 
11 -
15 -

14 30 

15 -
15 
10 -
15 -
15 
t5 
15 

13 Eyliil 1937 

i DAREHAN E. 
Yogurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
1 tiare hanemızde görüşlilu r 

Telgr . : İst. MÜNAKASA 
T ebfon : 49-142 

Postn kutusu N. 1261 

' 

~'-==>-=-·i!!,e i ve Malzemesi- H r it<' 

~illi Madaf a \ ekaleti Satmalma Komisyonundan: 
ihale gi.inli isteklıler t ırafınddn verilen teklif me1<tup· 

lan . kanun~n ta rif atı dai esi o de hazırlanmad ğından red . 
deGılen ıkı garaj yapısı insaah kapalı Zdrfla eksiltmeye 
k~ ıulmu tur. Ke'iif bedeli J2036 lira. 84 kuruıhu. İ lk tc:!· 
mınat 240l lira 7 kuru ... tur. Keşif p oje ve fartnameleri 
P rrısıle inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi 29 e yliiJ 
937 çarsamba günü s nt 11 dedir. Eksiltmeye g irecekler 
k n ıni temi ıat v ~ 2 t90 snyıh kanunu • 2 ve 3 üncü m nd· 
d lPr de yazılı belgele le bir1ıkte teklif mektupların ı iha· 
le s a nde ı en az bır sa t evvel An karada M.M. V. sa . 
tın hl "o isyonuna vermeleri. 

nkara Belediyesinden 
S ğ ık k nlı y karşı ı ıda y ptırılacak otobüs bekle· 

e ı ı ı eksiltm i on gun uzatılmıştır. 

b d li 3300, 40 lir dır. 
t tem n tı 24 ,"" l"r dır. 

S r n m ve ifn me 'ni görmek isteye !er in her gün 
ya ı işleri kalemı e ve i te l l in de 2 1 ey!Ul 937 sala 
g ü sa t on buçukta belediye enc ümenine müracaatları. 

• K v.ıklı d re y ptırılacak o obüs bekleme yeri 
inş sı ek ltnıc i on gun uzatılmıştır. 

Kesif be eli 201 T lıradır. 
Muv kkat temm t 15 J ,27 liradır. 
Şartname ve keşifn mesini görmek isteyenlerin her gün 

yaıı ışltl'ı kalemine ve isteklile rin de 21 eylfıl g37 sah 
günü saat 10,30 da belediye encümenine müracaatları. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konu lan iş: Ankara maliye vekaleti garaj 

b'nası ilavei inşaatıdır. • 
Keşif bedeli 4990 liradır. 
Eksiltme 16 9- 37 per embe günü saat 15 de nafıa 

vekaleti ynpı işleri ek ıltme komisyonu odasında pazarlık 
u ulu lle yapılacakt r. 

Ek iltme şartnamesi ve buna mutefe rr i ev ak 25 kuruş 
bedel mukabilinde yapı işleri umum müd ürlüğünden alı· 
nabıli r. 

Eksiltmeye girebılmek için isteklile rin 37 4 li!"a 25 ku
ruş muvakkat teminat vermc.,i ve yap ı i şleri umum mü
dürluğünaen alınmış fenni ehliyet vesikası ibraz etmesi 
lazımdır. 

!\nknra \ alilığindPn : 
1 t>..,İf !J dPlİ l 77J } (~t'. k l ır ı _ıv ur ı_t ın i >arf't bulunan 

\ıı ar K'.zıh: ılının ı ı \o unun 8-t-710- 10 + 895 in i ki· 
lom trt>l• rı ar -.ında 'apılar k S mrııfez kapalı ıa ı { u ... ulu
ıle k tın \ ı• koıınıu tur. 

Ek ıltıne 27. 4.937 laı hine rn ... lırnn paznı te'-'İ giııı ü ma t 
14 le \nk rn \ ıla' et Daimi l'ııciımiinınde )al ılntaktır. 

lı-teklı 1cr, teklıt nukttıUın 1ırı:ıa1 {l ch•ı H• L •J \e 

l.~28 lira <>7 kuru luk ıml\akkat teminat mrk tub H')a 
makl•ullaıı \ı Naha \ (,kuletindrn al ıkları 19:n )tlma aid 
mAt n ı ı J k dı tHl H' ık.ı ı.ı le l lf 1kt( • )l i ~i ı de .. , Lt 

11.5 a u D imi I· ı ruıne ı Hl\ t·tıı e \ t rmelrı i. 
1" t' l r k "'if "' ıakılr '-Uı tı uıı < nı J t ı gi n l\af ı 1' t; . 

hirhığ ılı )ıt lııJır lı ·. 
. ~* •. l·v · h·leli 2 7'-8ln.ı15 kuı~t:m ilaHl olan Ç<' 

rıklı ::-'i n .u ıu ) olu ı un O ( 00 7 +00 inc-i kilomelreJcı i 
ara ... ınd \. ı'.tak "'ıııui n"lat \ e ~u~w İıı§na~ı kapalı znı f 
u uıılc l k,., itme\ ı konnıu tu . 

...Ek .. ltın(• :27,l),q~~7 taı ıh tıı ll"·lı)an ı anırl<'" günü l!aat 
l ı .. > ta \nk ra \ ıla, t l> ımi 1 ı di l'<'llııHle )ll l ılaca ktır. ls

t• if ı ktul l.ıı 'IH ı t Oc'a ... ı H"·İkc:"ı ' e 1709 
"" ık mm. ı.. t hm.ı t ırn kil ı, \() fi makbuz· 

J t d c_ ıkl rı 93( ) ı lı ı nid miıleahhid· 
uJe 1 ııl k tl < \Jıi ırun "an t 14 5 a kadar 

En 'll n ıv ı~ tıne , ı ı n l ı ·• ı slt kliltr keşif evrakile 
şartnaın i ı hrrgün ı fıa i\lü lüıluğıiııde görebiliı ler. 

İstaubul Defterdarlığından : 
K etif bedeli 774 lirıt 23 kuruttAn i ltaret bulunan Adalar AY 

Verl"i~er i. Müdllrlütü bi nasının tamiri açık r:kıiltmeye koaulmutlur. 

lsteklılerın ve m uk avele , eksiltme, Bayıntlırltk itleri genel, özel 
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ve fenni ıartnamelerile proje ve ketif hülisasını •örmek isteyen
lerin 59 liralık muvakkat pey akçeleri ve bu ite beaı;er ea az beı 
yüz liralık it yapbklarına dair gösterecekleri veaaika istinaden 
Nafıa Müdürlüğünden alınacak mütcabitlik Ye Ticaret Qduı vesi· 
lularile 27 .9.937 pazartesi günü saat dörtte Milli Emlik Müdür
lOtünde toplanan komisyoaa relmeleri. 

İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlütünden: 
istaabul Büyük Postane bina• ı bahçesindeki mHcut •undur ma 

lardan istifade etm•k suretile bir anbar binuının k•tifoameai · 
dahilinde yaptırılmaaı açık ekıiltmeye konulmutlur. Ekailtme 27 1 

eylül 937 pazartesi r\inü Hat 14 de Büyük Postane binaaı birinci 
katta İatanb•l P. T. T. villyet müdürlüğünde müteıekkil alım 
aatım komisyonunda yapılacaktır. 

Ketif bedeli 3000 lira muvakkat temiııat 225 liradır. Taliple
rin mukavele, eksiltme, bayındırlık itleri umumi, hususi ye fenni 
f&rtn&'lnesi ve proje keşif hiUisasile buna iliıik diter evrakı g6r
mek ve muvakkat teminatlarını yaptırmak üzere çahıma ıünle
rinde idari kaleme ve eksiltme gün ve saatinden bir hafta t>vvel 
İstanbul Nafia Müdürlüğüne müracaatla en u: 2 bin liralık bu 
işe lıtenzer it yaptıklarına dair alacakları fenai ehliyet Ye ticaret 
odaaı veaikasile birlikte komisyona müracaatları. 

Bolu V alilitinden : 
Boluda yeniden inta ve tanzim edilecek Cumhuriyet meydanına 

bir Atatürk anıb dikilecektir. 
Bu "nıtın ve kaidesinin Ye Cumhuriyet meydanile bu meydanda 

nihayetlenecek yalnız Atatürk bulvarının plin ve projeleri anıtın 
yapılmasını üzerine alan aan'atklr tarafından hazırlanacaktır. 

MÜNAKASA GAZETESi 
!?'O ., 

nun dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını üçüncü 
maddede yazılı tarihte saat on buçuğa kadar Maniıa 
Valiliğine vermiş olmaları ve bu zarfların kanuna uygun 
bir şekilde gönderilmiş bulunması ilin olunur. 

Harb Akademisi Komutanlığından: 
Harb Akademisi dersanelerj ihtiyacı için mevcut nü

munelerine uygun bir suretle yapılmamk üzere on adet
dersane masası yatakhaneler ihtiyacı için dört adet el· 
bise dolabı, erat yemekhaneleri için beş adet yemek ma· 
sası ve 12 adet oturma sırası pazarlıkla yapılacaktır. İı
tekli olanların 20 lira pey akçesile birlikte 20 eyliil 937 
pazartesi giinü saat 11 de Y ıldn.da Harb Akad emesi sa
tına ima komisyonuna mür.ıcaatleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mc..lzemesi 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi S..ı tmalma 

Komisyonu Reisliğinden: 
Müe11eye muhammen bedeli 300 lira olan 65 kalem 

kitab 22.9.37 çarşar.ıba günü saat 11 de pazarlık suretile 
ıatın alınacaktır. 

Pazarlığa iştirak etmek isteyenler 22.50 lira muvakkat 
teminat vermeıi ve ayrıca bu gibi iş üzerine muamele 
yaptığıoı tevsik etmeıi lazımdır. 

Muvakkat teminat hudud ve sahiller sıhat umum müdür
lüğü veznesine yatırılacaktır. 

Anıt müıabakaaıoa ancak Güzel San'atlar Akademiainden me
zun olan yerli aan'atk&rlar iştirak edebilirler. Fakat bu aan'atkir· 
lar kendilerinin intibah edecej'i bir yüksek mimara kaide projeaini 
çiıı:direcekler ve keza bir şehir mütebasıısı yüksek mühendise de 
Cumhuriyet meydanı ve Atatürk bulvarı proje.ini çizdireceklerdir. 

Mahrukat Benzin-Makine yaJ! lan v. s 

1 25 mikyasında maket ve projeler Güzel San'atlar Akademi
ainde "Bolun Atatürk Anıtı Jüri Heyetine "en ieç., 20 birincitetrin 
937 tari ine kadar teslim edilmiı bulunacaklardır. 

Jüri heyetinin beğendiği maket ve projeler Dahiliye Vekaleti 
Abideler Komisyonunca tasdik edilecektir. Bu tudik :numelesl 
tamamlandıktan aonra ihale işi yapılacak ve müaabakada birinci 
relen aan'atki.r 450 ikinciye 150, üçüncüye 50 lira verilecektir. 

Faxla tafailit almak ve feDcİ, husuai şartnameyi g6rmek iıti
yenler istanbulda Güzel San'atlar Akademisinde, Boluda Nafıa 
Müdürlütüoe müracaat etmeleri lüıı:umu ilin olunur. 

Türkiye Tıftik Cemiyetinden : 
Türkiye Tiftik Cemiyetinin . efaatli'de yaptırdığı binanın 

çatısı pazarlık suretile verilece~inden inşa~ma talih olaıılnr 

Cemiyetin Uendderesindeki merkezi umumisine baş vur
sunlar. 

Uzunköpr6 Belediye Reislitinden : 
15"8 lira 58 kurut bedeli keşifli Uzunköprü belediyesi elektrik 

aantral binasınm tamiri 21.9.937 salı günü uat 16 da ihale edil· 
me~ üzer .. açık ekailtmrye konulmuıtur. Muvakkat teminat mik· ı 

darı 166 lira 15 kuruttur. İstekliler bu ite aid keşif kij'ıtları ve 
ıartnamc.leri Uzunköprü ve Edirne Belediye muhasebelerine mü
racaatla r<Srebilirler. Ekailtmeye giı mek isteyenlerin sözü ieÇeD 
gün ve saatte Uzunköprü Belediye Daimi Encümenine müracaat· 

• ları. 

* • • 
Gaıı:baae binası aktarmaaı. Bak: Mahrukat sütununda Çanak· 

kale Belediyesi ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari ahit: 

Antalya Valiliğinden: 

Cinsi 

Türk Antra~iti 

Gürgen odunu 

İstanbul Dcfterdarlığındaıı 
Miktarı 

200 Ton ınaa ııakliyc be
her toııu 

126250 Kilo ıııaa ııaklive ~ 50 
" kilo u 

!\lulıammcn 

bedeli Lira 

3 
lstanhul Defterdarlığı miilhak müdüriycth•r ve maliye 

şübeleri için yukarda cin:; ve mık darı yazılı nıahrukalın 

hizalarındaki muhammen bedeller üzerinden 8) rı ayn mii
bayaası açık cksiltmiye konulmuştur. t~teklilerin ve şeıaitini 
öğrenmek istiyeulerin Ticaret Oda::ıı ve::.ika ı w ) üzde 7.5 
pey akçelerile 27.9.937 pazartesi günü ant on dörtte milıi 
emlak müdürlüğünrle toplanan komi:-) ona gt,lıneled. 

Ankara Belediye~in<len : 
Su idare;,ine alınacak :::5000 litre benzin \C 18000 litre 

gaz 28 eylul 9:~7 tarihine kadnr pazarlıkla alınacağından 

isteklilerin her cuma ve :-alı giinleri ~aat on buçukta Bele
diye Encümenine müracaalları. 

Çanakkale Belediye Baıkanlığınclan : 
Miktarı Muhammen veya keşif Muvakkat 

Nevi kilo bedeli teıainat 

Lira K. Lira K. 
1- Mazot 58000 4080 307 50 
2 - Makine yatı 103 teneke 257 50 19 50 
3- ÜstübG 160 kilo 80 6 
4- Gazyatı 69 teneke 241 18 5 
5- Gazhane binası 68 12 5 ()() 

aktarması 
Muhammen kıymet bedeli keşif ve muvakkat teminatları yuka 

rıda yazılı aatın alınacak ve yaptırılacak belediyeye ait işlerin 
15 ıüo müddetle açık eksiltmey~ çıkarıldıkları ve ihalelerinin 
16-9-937 perıembe günü aaat 15 de belediye dairesinde yapılacak• 
ilin olunur. 1 

Antalya memleket hastanesine muktaıi tıbbi malzeme 
ve moalece 2700 lira muham :nen bedel üzerinden 22.Q.937 
çarıamba ııünü saat 11 e kadar paıarlığa konmuftur. 

T aliblerin 405 liralık muvakkat teminata aid banka 
makbuz veya mektubile vilayet Daimi encümenine müra
caatleri bildirilir. 

L_;e..-~>!!!.!«~tc!'!=-~!!;:!C!!!!!!!!!!!!!-!!!!:-!!!!!!!~~~==!!!·~"C"'~~·!!:!-~-~~1-~w~n~rem~~-~~-~=~·e!'!!!'!!!!'.!!!'!!!!-~ ! 

Mob lya, fv ve Büro eşyası,Muşamba, Hah v.s. 
Manisa lıbayhhından : 

Manitadan yeniden inşa edilmekte olan Memleket has
tanesi için : 100 aded ltemerli ve çelik somyalı hasta 
karyolaıı, 25 adet llıtü kristal camlı komodin, 50 aded 
demir iskemle, 90 aded çekmeli etajer, 12 aded hasta 
karyola arkalığı, iki aded şariye, 6 aded liç k&· 
nath paravana, 5 aded hasta muayene mausı, 4 aded 
port fliken ikili, 2 aded port fliken dörtlü, 4 adet port 
kilvet iki tromilli, 4 aded port küvet bir tromelli, 5 aded 
port irigatör. 2 aded pansuman arabası, 2 aded pansu· 
man arabası tromelli ve küvetli, 4 aded müteharrik alet 
maaa11, 2 markoz dolabı, 3 aded arabalı sedye, 6 aded 
alet masası, 6 port küvet, 12 port küvet birli. 6 adcd 
müteha!rik tabura, 3 adcd sabit tabura. 6 aded esbako 
iki basamakla, 10 aded müteharrik yatak tablası, 5 aded 
yemek tevzi arabaat, 5 aded duvar vitrini. 6 aded kirli 
mevat arabası. 6 aded kirli çamaşır arabası, 10 aded 
çocuk karyolası, 1 aded temJid karyolası, 2 aded fahız 
temdid nizabeıi, 2 aded tek temlik niıabeai satın alına
caktır. 

Bu eıyadan aranılan vasıflar ve şartnamesi Memleket 
Hastanesi Baş hekimliğinden parasız olarak alınabilir. 

İhalesi 23.9.937 ıaat on bir buçukta VilAyet Daimi 
Encümeni önünde yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
Muvakkat teminat 648 liradır. 
Talihlerin 1937 yılı Ticaret Odası veaikaııoı kimil ol· 

tekliflerini mllbeyyin olarak 2480 ıayıb kanu· 

Kereste, tahta ve saire 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Beher metre mikibına biçilen ederi 217 lira olan 40 metre 
mikibı gürgen kalas müteabhid nam ve hesabına açık ekıiltmeye 
konmuıtur. 

ilk teminat parası 651 liradır. 
İhaleai 6 birinci tetrin 937 salı günü saat il dedir. 

• • • Beher metre mikabına biçilen ederi 395 lira ~5 kuruş olan 
20 melre mikibı dit budak kalas müteahhid nam ve hesabına açık 
eksiltmeye konmu,tur. 

lık teminat paraıı 592 lira 88 kuruştur. 
ihalesi 27 birinci teırin 937 çarşamba günü •9:at 1 l dedir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
---------------------------------------Adliye Vekiletinden : • 

Vekilet ve tem1iz mahkemesi odacı ve müvezzileri için şart• 
name Ye nümunesi veçhile 98 takım elbise ve kasket yaptırılması 
iti açık eksiltmeye konulmuştur. 

Yapılacak elbiH ve kasketlerin kumaı nümuneıi adliye veki
leti levazım müdürlüj'ünde mevcud olup iıtekler şartnameyi para· 
sız olarak adı geçen müdüriyetten alabilirlf'!r. 

Bedel muhammen 2156 liradır. istekliler muvakkat teminatı 
olan 161 lira 75 kuruıa aid 2490 sayılı kanunun 17 inci maddesi 
mucibince teminat mektubu veya makbuzlariyle birlikte 28.9.937 
aalı rünü aaat 15 de ~·ekil~t levazım ve daire müdürlüğü odasında 
toplanı.cak komiayona müracaatları. 

istanbul Belediyesind•n: 
Beherinin 

muhammen bedeli 
178 taDe kaput 12 lira 
30 takım maa kaaket Amir elbisesi 14 " 

418 takım maa kasket efrad elbiseai 10 ., 
itfaiye imir ve efradına yaptırılacak elbiıe kapalı zarfl • ek

ailtmeye koaulmuıtur. Kuma11n nGmuaesile tartnamesi levaıı:ım 
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müdürlüj'ünde görülebilir. Eksiltme 27-9-937 pazartesi günil aaat 
15 de Daimi Encümende yapılacaktır. İıtekliler 2490 No.lı ka· 
nunda yazılı vesika ve 505 lira 20 kurutluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kupalı zarflarını 
yukarıda yazılı günde ıııaat 14 e kadar Daimi encümene verme
lidirier. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

• • • 
400 adet yatak çar.şafı ile 600 adet yastık yuzu alınacaktır. 

Bak: Yüksek Mühendis mektebi S. A. K. ilanlarına 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Bilecik P. T. T. Merkez Şeflij'ioden: 
Aylığı 2ı! lirn 50 kuruş eski bedelli Bilecik - Sötut arası otomo· 

bil postası sürücülüğü senevi 300 lira muhammen bedelle ve haf· 
tada 3 seferli olm"ak üzere 2 9-937 gününden itibaren 15 giln 
müddetle açık eksiltmeye onulmuştur. Taliplerin muvakkat temi· 
natlarile Bilecik P. T. T. binasında müteşekkil komisyona müra· 
caatiarı. 

Şartnameyi görmek ve malumat almak istiyenler Şefliğe bat 
vuuunlar. 

rmr,..... 

Miiteierrik 

l:,tanbul P. T· T. Vilayet Müdürlüğünden 
İdare bcııcliye ilıtiyacı için nünıunesi 'eçhile 4000 kilo 

ince sicimin alımı açık eksiltmeye konulmu§tur· Ek:;:iltme 
27-9-j7 pazartc i günii nat 15 te Büyükpostane bina"1 
hirinci bıtta İc;;taııhul P. T. T \ iJfiyet Müdürlüğünde ıniı· 
teşekkil Alım Satım Koınısyonunda yapılacaktıı. He her 
kilo unun muhammen bedeli 90 kuruş, murnkkat 1< mine· 
tı 270 liradır. İ·Leklilcıin :.artııcmc Hı nümu ne i göıınel.: 
ve rııuvakkat teminatlarını )ahımak füıcre çalı~ma günle· 
rinde l\lüdürli.ik idari kalemine thiltme gün \C aatinde 
de Komisyona nıiiracaatleri 

l\lılli Mudufaa \ ckaleti S::ııu a)nıa Komi::.) Onundan : 
95000 tane çıplak alemin) um matra kapalı zarfla alma· 
caktır. Talııniıı edilen bedel beheri 75 kuruştur. lhale~1 

~~- 11.937 çarşamba günü aı t 1 l dedir. Evcaf H ~artıısJJle· 

i 307 kuruş mukabilinde Milli Müdafaa Vekalı ti .._ atınııl· 
ına Koıni::;yonundan alınabilir. llk temmatı 48 2 liı a 50 
kuruştur. ihaleye ~ircreklerin ~490 rnyılı kanum.n 2 "~ 
3 üıwü ınadde::ıinde gö .. teriluı H~ailde teminat \C ttkh) 
mektııplariyle hirliktı.: ihale saatinden en az bir ~aat e'"e 
Aııkarada Milli Müdafaa Vekaleti Satıııalma Kcımi )OnuP• 

vermeleri. 

İstanbul P. T. T· Vilayet Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için 1 O kalem ıuplon tel, Krofe, vid•• 

Peşel Boru, Kut, Pipa band izolenin alımı pazarlığa k0 .. 

nulmuştur. Pazarlık 17.9.37 cuma gUnü saat 14.30 d~ 
Büyük Postane binası birinci katta İstanbul P. T. T. tf 
)ayet Müdürlüğünde müteşekkil alam satım Komisyonuod• 
yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 290 lira, ka'ti teminat 43 lira -
kuruştur. Talihlerin daha faıla izahat almak için çalı~ 
günlerinde mezkur Müdürlük İdari kalemine pazarlık •r 
ve saatinde de ka'ti teminatlarile birlikte komiıyona &O 

racaatları. 

• • * Müteahhidin taahhüdünü ifa etmemesi hesabile ~ 
rarı nam ve hesabına olmak üzere İdare ihtiyacı 600 lı 
ince sicimin alımı yeniden açık eksiltmeye konulmuf~ 
Eksiltme 27.9 37 pazartesi saat 14-30 da Büyükpos~ 
binası birinci katta İstanbul P. T. T. vilayet Müdürllii .. 
de müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacak~ 

Muhammen bedeli 528 lira, muvakkat teminat 39 
60 kuruştur. tlf' 

Taliblerin şartnamesini görmek ve muvakat temio•
1
; 

rını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur Müdil~t 
İdari kalemine ve eksiltme günü ve saatinde de milr•' 
leri. 

Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: ff' 
Sekiz tonluk mazut yakar dizel motörlü mQtekimll bir ti 

re meydan s:lindiri. . . . •-"' 
Bütün teaıaatı fabrıkada yapılmış, aon sıstem bır sıhlaf 

otomobili alınacaklar. . -'.. 
Vermek iıtiyenlerin 2C eylül 937 aktamına kadar tekbf ;.ı' 

tubluile kataloglarını Ankarada kurum ımerkezlne gaad•' 
ilan alunur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müci. Satınalma KomisyonU11 d•" 
1300 kilo Ferro Volfrom. 
170 kilo Ferrotitan 
100 kilo Ferro Silisyum Aleminyum. ,ı/ 
Tahmin edilen bedeli 15825 lira olan yukarıda n:ikdarı ·~~ 

yazılı malzeme Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlütü S•!~.i 
komisyonunca 2 . 11.37 aalı güni aaat 15 

0

de kapalı ıı:~r!l• 'f,prl 
dilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan nrıhr· ·f '" 
rin muvakkat teminat olan 1186 lira 88 kurufU havi tekh1,ı~ tuplarını mezkur günde aaat 14 de kadar komisyon• yer~, 

1 

kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ye 3 madde
1
• 

vuailde mezkur gün ve aaatte komisyona milracaatlel 
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Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Çanakkale C. Müddeiumumiliğinden : 

. ı·h ~ lesi olan 26·8-937 . · · evmı u -

Çanakkale ceza evı ekmeğının Y I azarlıkla ihalesi mu 
gününde talip çıkmamış olmuındao do ~kyı p d 262 lira 50 kuruş-

f •- M kk t t minat mı tarı a va 19'; görülrnüştür. uva a e d 
1
. . yu-zde 15 dir. 

d · h ı be e ının tur. Kati teminat mikdarı a ı a e .. t 10 da adliye binası 
E 937 . . rtesi günu saa 

ksiltme 25-9- ıncı cuma . . . d · esinde yapılacaktır . 
. . d -dd . mumılığı aır 
~çın e ve cumhuriyet mu eı u . b delsiz olarak almak veya 
isteklilerin aerek buna ait şartnameyı e ev·ı a-mirlihine müra-• ·ı- et ceza a 
fazla malumat istemek üzere vı 8~ 

1 
ktır 

caatları. İlan masrafı müteahhide aıt 0 aca · 

Balıkla Rum Hastanesinden: 

. kı hk soğan eksiltmesinin 14-9-~7 
Satın alınacak l 0.000 kılo ş dan isteyenlerin Galata Bu-

t ·hı· l - - t 3 te yapılacağm .. ek arı ı sa ı gunu saa _ k "itme şartlarını ogrenın 
69 ıh buroya e sı yük balıklı hanında say 

1 
. 

üzere yüzde 15 pey akçesile gelme erı. 

l Komisyonundan N' ~ d Tümen Satına ma 
ıg e . . 300 ton ekmeklik 

N.• . n ihtıyası ıçın . 
ıgde garnızonunu 

0 
ulaf kapalı zarfla eksı 1meye 

un, 500 ton arpa, 500. to edrıen bedeli 39000 lira, arpa
konmuştur. Unun tahmın . lu unun ilk teminatı 2925, 
nın 18750, yulafın 20000 h~olir~dır· Eksiltmeleri 23.9.937 
arpanın 1407 ve yulafın 1 nın 15 de yulafm 

b ·- .. t 14 de unun, arpa l 
perşem e gunu saa k agaAhında aahna ma 

. N"-d Tümen ar 
ıaat 16 da ihalesı ıg e Şartnamesi her gün komis· 
komiıyorıunda yapılacakbr. 32 33 34 maddele· 

bT Kanunun ' ' 
Yondan parasız alına 1 ır. k . t kJilerin vereceği teklif 
rindeki esaslara uygun olara. 

18 
et vveline kadar komis-

k 'h l t ndan bır saa e 
ille tubları ı a e saa 1 

• öndermiş olacaktır. 
yon başkanlığma vermış veya g 

d 
Satınalma Komisyonundan : 

Çanakkale Jan arma lh 
1 

Naaıl 
.. b · · Muvakkat a e l h 
la mıaı . ünle- güoil ıaah o aca6 ı 

E k K'l bedel Temınat g . 
r.za. ın ı o L" k Lira k. me cı. b 15 K l 
cıoıı ıra • ~ 

4 25 29_9 937 Çarfam a apa ı 
Sığ1r 115300 35590 00 2.:>~ . Alayına bağlı 1, 2, 3 üncü J. Ta-

Çanakkalede bulunan Bırıncı J.) 1 lül 1937 günlemecinden 
b 3 9 ı J okulları ey 8 ı k urlarınıd (2, , sayı 1 

. • kadar ihtiyaçları olan ay ı 
30 nisan l938 günlemecı son~na b" asında gösterilen günlemeç 
yukarıda yazılı bir kalem erz(a

3 
ın 1

: J okul) kararğ'ahında sala-
gün ve ıaatte 2 inci Tabur ' sayı J • 

. . k iltmesi yapılacaktır. 
hıye\tar Komısyonca e ~ l - ü ihale saatinden bir saat evvel 

Teminat mektubları ıha e gun 
Koınia ona teslim edilmiş olacaktır. 

Ş y 1 Çanakkalede J. Satınalma Komisyonunda parasız 
artname er 

Verilebilir. 

b~)_rıfd_··_z_A_ .!__ E O ELER 

lstanbul Gümrükler Ba.,müdürlüğünden: 

2790 kaime Hy111 FBNP markalı 7 . sand~kta . ve kanuni ;:~ 
632 kilo ağulığında ve 13172 lira değerınde. ıpekh pamuklu_ m 
ıucat pazarlıkla 16 9 937 günü satılac~ktır. isteklilerden Tıcaret 
odaıı vesikası ve yüıde 7,5 pey akçe11 aranır. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satmalnıa 
Komisyonundan: 

Mektebin atakhane ihtiyaci için 400 adet yatak çartafı ve 
60() adet ast;k üzü açık eksiltme ile alınacaktır. :ata~ çarşa
f y y b d il ı 65 ve ya1tık yuzGnun 0,31 
ıtı.ın beherinin muhammen e e ' O 937 t "b' 

'- . Ek ·ıt · 1 · I . arı ıne l(\lruştur. İlk teminatları 64 lıradır. 11 men . . ör-
taıtlıyao cuma günü sut 15 de yapılacaktır. Şartn.amesını. 1" 

L k ·ıt gireceklerıD bellı guo lllel( iıte7enlerin her gün ve e ıı meye . . . . . 
•e •••tte Gümüııuyunda mektep binası dahılm;~ı ko~ıı~ona 
ln\lracaatları Uan ol~nur. (6102) -

l~ıet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden! 
M-uhaınınen bedeli 52.500 lira olan 3000 ton ıuiıi Portland çi: 

~entoı-u ~3.9.37 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulu 
e Ankarada idare binasında satın alınacaktır. . . 

le_ Bu işe girmek isteyenlerin 3.875 liralık muvakkat tenun~t ıle 
,.. an.unun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik ~eı_ı~aaı 

e tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reıılıgıne 
"errn l 

e eri lazımdır. . 
Şartnameler 260 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde 

••tılrnaktadır. {5918) 93 l 4 - 4 

• M ** 6 uhaınrnen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı 
-uç kalem malzeme 26-10-937 sah günü saat 15 te kapalı zarf 

•-ulu il A l kt n ~ nkarada idare binasında satın a ınaca ır:. . 
"akk \l ışe girmek isti yenlerin her kalem hizasında gosterılen m~· 
te•hh~t .teminatı ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa ~u
Yo ı~lık vesikaıı ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komıs· 

llşreıaliğine Yermeleri lazııadır. 
art d · · d liayd nameler parasız olarak Ankarada Malzeme aıreıın en, 
llrpaşada Tesellüm ve Sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(6001) 949 3-4 
Cinsi 

~ 2 ._ 11a htehf civatal._a_r __ 

3 "'•den v - R • ağaç vidaları 
ondela G 'l 

Perçinleri ' upı ya, bıt.kır 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

33318 
4986 

2751 

Muvakkat 
teminat 

Lira 

2498.85 
373.95 

206.33 

MÜNAKASA GAZETESi 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden: 

Miktarı T ahmini Pey ak· Eksiltme Şekli 

Sayfa 3 
E&• 

Sade yağı (Erz:incan Tüm.) No 444 
Ekmek (İıt. Müheo. Mekt.) No 445 
Bartın-Safranbolu-Zooguldak-Devrek·Beycuma·Çaycumıı - Ereğli -

Eksiltmeye 
konaneş

yanın cinsi Fiatı çesi tarihi 
gün ve 

saati _ı 
Devrek yolları arannda şose tamiri (Zonguldak Yal.) No 446 

Evrakı matbua ve ciltlenmesi (Adliye Yek.) N:J 446 
Elbise 148 takım ı439 k. 271 L. 

1 Palto 85 adet 1893 ,, 121 ,, 
17-9-937 
17-9-937 

14 cuma 
15 cuma 

Açık 

! Siyah elmas 
1 Destete 24 ,, 2800 ,, 51 " 20 9-937 14 pazartesi " 
1 Mektebimizin muhtelif ihtiyacından olan yukarıda cins, mik-

1 

tar, muhammen bedel ve ilk tı-m inatları yazılı üç kalem eşya a
çık ekıiltmeye konulmuştur. Eksiltıneleri hizala~md~. göste~ilen 

ı 
·gün, tarih ve saatlerde yapılacaktır. Şartnamelerı gorm~k ıste
yenlerin hergün ve eksiltmeye girmek iateyenlerin belli gün ve 
saatte Gümüşııuyundaki mektep binası dahilinde müteşekkil Ko-

j miıyona müracaatları ilan olun;ır. (5622) 881 4-4 

ı ~~===~~~~~~~~~~~~ 

Kok kömürü (ist. Lis. SAK) No 446 
K. fasulye, bulgur ve n:Jhut (İst. Komut.) No 446 
B. peynir - zeytinyağı - aabun-kavun-üıüm (İst. Lis. SAK, N. 446 
İlaç - eczayı tıbbiye-idrofil·pamuk v.11. (Sıh. ve İçt. Mu. M.) N. 443 
Karpuz, kavun ve üzüm (İst . Mühen. Mekt.) No 448 
Sarı sabunlu kösele ve minder kılıfhğı bez (MMV) No 449 
Yoğurt (Tophane Lvz.) No 449 
Kurşun üstübeç ıülveo, kaynamış bezir, vernik (Ask. Fab.) N 449 
Kellı karpit ~Ask. Fabr.) No 449 
Kuru fuulye ve bulgur (Kayseri Kor) No 450 
İzmir Sah. Sıh Mrk. binasında kalorifer tesisatı (İzmir Sah. Sıh. 

Mrk.) No 450 

!inhisarlar U. Müdürlüğü~den: l 1 

t -Şartnamesi mucibince 1 adet kabartma etiket bas· 
ma makinesi açık eksiltme suretile satm ahnacaktar. 

2 - Muhammen bedel 2500 lira, muvakkat teminat 188 

Kitab butırılmaıı (De,ı. Basım.) No 451 
Gaz yağı (Vize Ask. S~ .) No 451 
Halihazır haritası tanzimi (Zile Beled.) No 451 
Mercimek (Lüleburgaz Tüm.) No 451 
Kurb ot, yulaf ve saman (Bursa Jandar. Komut.) No 451 

lir adar. 
3-Pazarhk, 23.9.9J7 tarihine rastlıyan perşembe gü

nü saat 14 de K aba taşta Levazım ve Mubayaat Şu beşin
deki alını komisyonunda yapıla ... aktır. 

4-Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alı n abilir. 

5- Fiatsız teklif ve kataloğların ihale gününden en 
az bir hafta evvel İnhisarlar Tütüo Fabrikalar şubesine 
vermeleri lazımdır. 

6- İsteklilerin tayin edilen gün ve saatte yüzde 
güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona 
meler i ilan olunur (5042) 805 4 4 

* . ... 

7,5 
gel~ 

1 - Bitliste inşa edilecek Atölye binası kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 1 -. Eksiltme, 21-IX-37 tarihine rastlayan salı gunu 
saat 15 de Kabataşda İnhisarlar Levazım ve mübayaat 
Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

1 I 1 Keşif bedeli 39025,02 lira, muvakkat teminat 
2926.88 liradır. 

iV - Keşifname, Şartr ame. proje ve sair eksiltme ev• 
rakı 196 ırnr~ş mukabilinde inhisarlar inşaat şubesinden 
Ankara ve Bitlis İnhisarlar Başmüdürlü~derinden alına-
bilir 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Nafıa Vekaletinden 
verilmiş müteahhitlik ruhsatnamesini haiz bulunmaları, 
bizzat Mühendis ve mimar olmadıkları takdirde bunlar
dan birisiyle müşterek olmaları veya işin sonuna kadar 
mes'uliyetini deruhde edecek b ir mühendis veya Mimar 
istihdam etmeleri ve vesikalarını inşaat şubesine ibraz 
ederek bu işe girebilmek için oradan ayrıça vesika alma

ları lazımdır. 
Vl - Mühürlü tek if mektubu, kanuni vesaik ve ek· 

sHtmeye iştirak vesikasile muvakkat teminat akçesini ih· 
tiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme güuü en geç 
saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon Başkanlı
ğına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. "B.,, (5870) 
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Telgraf ve baA· teli (Nafıa Yek.) No 418 
Benzin, valvalin ve gres (Zir. Yek.) No 440 
Türbo elektrik grubu (Nafıa Yek.) No 445 

Gaz deposu inşası (MMV) No 445 
Bina inşası: 6 ad. (Konya Kor SAK) No 447 
Balast (O. D . yol. Balıkeıir) No 446 
Buğday kırması (Tophane Lvz.) No 449 

Beyçan köprüsü inşaatı (Nafıa Bakan.) No 449 
Buğday nakliyatı (Sıvas Zir. Bank.) No 453 

Rukup sandalı (Tophane Lvz.~ No 4~ 
Kereste nakliyatı (Çanakkale lsk., Mud.) No 457 
Üsküdarda vakfa ait 32, 34 ve 36 N. yerlerde yapılacak tamirat 

(Kadıköy Vakf.) No 459. . .. 
A k B U'"d bina sı tamirı (Ank. lnh . Başmud.) No 459 n • aşm . . · 
Yazlık ve kışlık elbiıe He kaput (lst. Sah. Sıh. Mrk.) No 459 
Madeni malzeme (Ank. Beled.) No 459 

Tulum (Ank. Beled.) No 459 
Kopça, pantalon tokuı v.s: (Tophane Lvz.) No 460 
Benzin (İktisat Vek.) No 460 
Sade yağı (İzmir Mst. Mvk. SAK) No 461 
Saman ve kuru ot (Vize Ask. SAK) No 461 
Alay sancağı (Tophane Lvz.) No 461 

Çarşamba 15·9-1937 

2 fener tesiıi (Tahl. U. Müd.) No 416 
Demir markız, peron ve bagaj tüneli 
Demir (D. D. Y.) No 420 
Koyun eli (Man. Tüm.) No 438 
Arpa (Edirne Tuğ.) No 442 

,, ve yulaf (İsparta Tüm.) No 443 
Un (İzmit Tüm.) No 444 

inşaatı (O. D. Y.) No 418 

1 

Hastane inşaatı (El~ziz Nafıa Müd.) No 456 
Sülfür dö karbon (lst. Zir. Mild.) No 459 

ı
ı Göçmen evleri kapıları yapılması (Niğde İııık. Dir} No 454 
, Temizlik levazımı (Zir. Vek.) No 454 
• Kereate (Sinop Orman Müd. ' No 457 

1 Meşe odunu ve kok (THK Gen. Mrk.) No 458 
1 Paratoner teıisatı (Tophane Lvz.) No 458 

1 

Rukup aandalı ,, ,, No 460 

Linit kömürü (İzmir .viııt, Mvk.) No 461 
ı Beygir: 10 ad. (Ank. Mrk. Hıfzs. M.) No 461 

• 

ı Perşımbe 16-9-937 

Elektrik ve Te'efon kabloları, Bakır ı:ole tel, v.s. (O.O.Yolları) 434 
Arpa (Edirne tutayı) No 442 
Arpa Ye yulaf (Isparta Tilmf'nİ) No 443 
Fabrika unu (Beytuşebbab-A.sk . SAK) No 447 
Sıvas garnizonunda yaptırılacak C . pavyo.>n iotaah (Sıvaı Tut-

ayı) No 447 
Sığır eti ve un (Gireaun ASK) No 447 
Sığır eti (Çanakkale Müıt. Mvk.) No 447 
Arap sabunu (İzmir Ziraat Müd.) No 447 
Kömür yığma yeri inş. (fnhi1arlar U. Müd.) No 4~ 
Amerikan bezi (İnhisarlar U. Müd.) No 448 
Kuru ot yulaf ve uaıao (Polatlı Alay SAK) No 451 
Saman (izmir Müst. Mvk. J~K) No 450 
Göçmen evleri intaatı (Diyarbekir iskin Müd.) No 449 
Beyaz ve haki makara ipliti (İat. Jand. SAK) No 451 
Manıken (Beyoj"lu Akş. Kız S. ok.) No 4 ~ 1 
Tabak, kase, fncan v.ı. mutfak levazımı (Maniu Vil.) No 452 
Un (Safranbolu Aık. SAK) No 452 
Sade yağı { Sarakamıt Aık. SAK) No 452 
Y6n yatalı kılıfı He birlikte ve yütı yashk, don, ıömlek, bez v.a. 

(Mani .. Vil. No 452 
Kitap ba!tırılmuı (Devlet Baaımevi) No 452 
Akhiaar-Kırkağaç yolunun arasında toprak teniye.i (Manisa Vila-

yeti) No 453 
Mendres ahtap köprüıü intaaı (Aydın Vil.) No 453 
Kuru fuulye (Lüleburgaz Tilmen) No 453 
Sömikoll kömürü (Ank. Valiliği) No 453 
Makarna ve kuru fuulye (Çanakkale Müst. Mvk.) 451 
Bergama-Soma yolunun arasındaki köprülerin onarılması (İzmir 

Vil.) No 454 
Sade yağ ve B. peynir (jand. Gen. Komutanlığı) No 456 
* Tütün (İzmir İnh. Bqrnüd.) No 457 
• Sandal ve kü.rek (Çanakkale Müh. Müd.) No 459 
Astar ve tela {Tophane Lvz.) No 460 
Beyazit kitap evinde heli inşaatı (İıt. Nafıa Mild.) No 460 
İst. İktiut ve Ticaret okulu sabit ağaç itleri (lıt. Nafıa Müd.) 480 
Beyaz peynir (Tophane Lvz ) No -160 
Elektrik tulurnbuile otomatik talt er \Biga Şarbay.) No 461 
Kokasu dereıi Oıtünde k&rgir köprüsü intaatı (Zoııguldak 

Müd.) No 462 

• Ağaç, sebze tohumları (İıt. Güınr. Bıımüd.) No 462 

İnh. 

* Önlerinde yıldır. işareti olanlar müı.nyedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, i•areti ilanı havi gazetemiıin sayısını gö.terir 

(Suite de la 4cme pag-e) 

Lits et oreillers de laine, pnntalons, obemise, toile ete. (Vil. \4aniı
sa) No 452 

lmpre11iou de livre (lmprimerie de l'Etat) No 452 
Ajuatement et ni vellement s roı.ıte Akiaar-Kirkıgıtch (Vil. Maniau) 

No 452 
Rep. du pont mendereae (Vil. Aydin) No 453 
Haricots secı (Div. Lulebourgu) No 453 
Semi-coke (Vil. Ank.) No 453 
Macaronis et bıricotl secs (Com. Aoh. Mil. Tchanıkkale) No 451 
Rep . de cbaus9ee s route Bergama-Soma (Vil. lz:mir) No 454 
Beurre fraiı et fromaıe blanc (Gend. Ankara) 
• Tabacı (MfJnop. lzmir) No '457 
• Barque et rames (Dir. SurveH. Douan. Tchanakkale) No 459 
Doublure et toile pour tailleur (lnt. Tophane) No 460 
Coııstr. vespasienne a la maiıon de lecture de Beyazit (Dir. Trav. 

Pub. lst.) No 460 

Travaux de menuiserie a l'ecole de commerce lst. (Dir. Trav. Pul.. 
Ist. No 460 

From•ıe blanc (lnt. Tophane) No 460 
Pompe electriqu. avec cbalter automatique (Mun. Biga) •'! 461 
Constr. pont en maçonoerie (Oir. Monop. Zonarouldak) ~'! 462 
• Semencos de fleuu, rruits el legumeı (Dir. Ventea Dcııı lıt) 

• L t · · "nd.ıquent une ventelpar voie de surenobere. es a• erısque• ı 

462 

N. B.- Lea Noı indiqut•ıı en rogard de• articles ıoot ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

imtiyaz Wıibi ve yazı itleri 
Direktörü: lamail Girit 
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Deuxieme Annee-- No. 463 

ABONNEMENTS: 

3 
6 

12 

Ville et Province 
MOIS Ptrs. 

" .. 
" " 

450 
850 

1500 

Etranger: 12 moiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite &' adre11er 

a l' Adminiıtration 
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journal Quotidien des Adjudicationı 
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d'adjudicat eatimatif Proviıoire Cahier des Cbari'eı 

~------------------------~~~·~~--~--~~~~~----~~~ 

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

Constr. de deux garages ( aj.). Pli cıcb 32036 84 2402 76 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Rep. au batiment d'impôt de chnsıe des lleıı Publique 774 23 59 - Dir. Biens Nat. Istanbul 
Con.dr. d'art et chıu$.c;ee ıı routc Tcherıkli·Soun- Publique 22798 75 1709 91 Vilayet Ankara 

" 
17715 66 1328 67 .. 

gour1ou • Conıtr. de 25 arches s route Ankarn·Kizi ldjaham~m 

29-9-37 
27-9·37 
27-9-37 

27-9 ·37 
Projet et concours pour l'ınstallation de in statue 

Ataturk İı Bolou 
Vilay~t Bolou Juıqu'au 20-10-37 

Constr. annexe au rarare du Mı nistcre dea Fınan
ces (cah. eh. P. 25). 

Constr. au batiment du Konak Gouvernemental 8 
Bozyuk 

Constr. ıtation pour autobua en face de l'Ofli ce 
Sanitaire (aj.). .. 

Constr. station pour autobus a Kavaklidere (aj .) . 
,, du batiment d'un depôt au jardın de la gran
de poste 

Rep. au batiment de la centrale electrique d'Ou
ıounkeupru 

Rep. au batiment du depôt de petrole 
Conıt. de la toiture du batiment ee trouvant Cbc

faatli 

Gre a gre 

Publique 

Publique 

,, 

,, 
Grc a gre 

4990 

5000 -

3300 40 

2017 -
3000 -

1548 58 

66 12 

374 25 

375 

247 50 

151 27 
225 -

116 15 

5 -

Miniıtere Travııux Publics 

Oir. Travaux Publıcı Biledjik 

Municipalite Ankara 

" Dir. PTT. rıtanbul 

Muaıicipalite Ouzounkcupra 

Muoicipalite Tchanakkale 
Lirue du Mohaire Turc Ankara 

16-9-37 

17-9-37 

21-9-37 

21-9-37 
27-9-37 

21-9 37 

16-9-37 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques - lnstruments Sanitaires -F ourniture pour H6pitaux 

Artides sanitaireı et medicaments Gre iı ve 2700 405 - Vilayet Aata•ia '12-9-37 

HabiJlement - Chaussures - Tissus- Cuirs 

, Capotea : 178 p.- Costuınes avec casquettes: 448 
pieceı 

Coıtumes et caıquettcs : 98 p. 

Pli cach 

Publiquc 2156 

Ameublement pour Habitation et Bureaux- Tnpis.serie ete. 

Lits avec sommiers : 100 p.- ld. pour enfal"lls: 10 
p.· Co.nodcs : 100 p.- Voitures pour dıstribu

tion de nourriture : 5 p.- Branoards: 3 p.· Chai
aeı de fer: 50 p.· Tabourets : 9 p . et divers au
tr~ı articleı ıimilaireı pour bôpital Reg-ional Ma
niua 

Table pour claue : 10 p .· ld. pour refecloire : 5 
p. Sancı : 2 p.- Garde-robes : 4 p. 

Travaux d'lmprimerie-Pnpeterie 

Livreı : 65 lots 

Combustible - Carburant- Huiles 

Benzine : 25000 litres- Petrole : 18000 lıtres 
Mazoute : 58 t . 
Huile pour mach"ne : 103 bidons 
Etoupe : 160 k. 
Petrole : 69 bidona 
Anthracite : 200 t. 
Bois : 126250 k. 

• 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete 

Bois de 1apin : 40 m3 
,, d'etre : 20 m3 

Tranıport- Chargement 

Transport de po5te 

Decharg-ement 

Divers 

Ferro Wolfrone : 1800 k. - Ferro-tittane: 170 k. 
Ferro cilisium ıılaminiume 100 k 

Courdeı d'aluminium nues 95000p.(cıh . eh. P. 307) 
Ficelle : 600 kiloı 

,, : 4000 " 
Crochet, tuyaux. vis, hande iıole ete. : 10 lota 
Cylindre iı moteur Oiesel et 8 tonnes : 1 p. auto 

sanitaire : 1 p 

Provisions 

Beurre frais : 12,8 t. 
1 Haricotı ıecs: 30,5 t. 

Oignonı : 18,8 t. 
Viande de boeuf : 115,3 t. 
Viande de boeuf: 115,3 t. 

Pain pour le penitencier 
Oirnons : lO t. 

B) Adjudications a la sureochere 
Tissuı de coton et soie 

Pli cach 

Publique 

Gre a rre 300 -

Gre a rrc 
Publique 4060 -

" 257 50 

" 80 
Pli cach 241 -
Pu blique la t. 23 -

,, le tcbeki 3 -

Publique le m3 217 

" " 395 

Publique 

Pli cach 

Pli cach 
Publique 

.. 
Gre a ırre 

Publique 
Pli cach 

• .. 
Gre a gre 

" 

300 -

15825 -

lıı p. 0,75 
528 -

le k. 0,90 
290 -

12544 -
4880 
940 
345 90 

34590 -

Gre it gre 13172 ·-

505 20 

161 75 

648 -

20 -

22 50 

307 50 
19 50 
6-

18 50 

651 -
592 88 

1186 88 

4812 50 
39 60 

270 -
43 50 

940 80 
366 -
70 60 

2594 25 
2594 25 

262 -

27-9 37 
{ 

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Dir. Econom. ,, ,. 

Dir. Econom. Miniıtere de Justice Ank. 28 ·9·17 

Vilayet Mani11a 23-9-37 

Coaman.I. Academie de Guerre 20.9.37 

Com. Ach. Min . Hyg. AS!list Soc. Ank. 22-9-37 

.. 
Muaicipalite Anlcara 

,, Tchanakkale 
,, 

.. 
Dir. Bien!I Nat. latanbul 

" 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

" 

Chef PIT. Biledjik 

28 9 37 
16-9 37 
!6-9-37 
16·9-37 
16-9-37 
27-9-37 
27-9 37 

6 · 10-37 
27· 10 37 

17-9-37 

Com. Ach. O. G. Fab. Militaires Ank . 2-11-37 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Dir. PTT. latan bul 

.. 
Dir. PTT. (stanbnl 
Liıue d'Aviation Turque Ankara 

Com. Ach. Gcndarm. Tchanakkılc 

" .. 
" 

Com. Ach. Gendarm. Tchanakkale 
Proc. Gen. Republique ,, 
Hôp. Grec Balikli Galata Buyuk 

Balikli Han No 69 

8ir. VeatH Douanea lst.nbu' 

3-11-37 
27-9-57 
27.9.37 

17·9-37 
25-9-37 

29-9-37 
29-9·37 
29·9-37 
29.9.37 

29-9-37 
25-9-37 
14·9-37 

16·9-37 

11 -
14 -
14 ·ıo 

14 -

15 

15 

10 30 

10 30 
14 

16 

15 -

11 -

15 

15 -~ 

11 30 

11 - i 

11 -

10 -
15 
15 
15 
15 

14 -
14 -

11 -
11 

15 -

15 

11 
14 50 
15 --
14 30 

15 -
15 - 1 

15 
15 
15 
16 
15 
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ADMINISTRA·ı ıo" 

Y oghourtchou Hırn 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchcmbe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adre se Telcgraphique: 
l•tanbul - M0NAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Mardi 14 - 9- 1937 

Fil tclegraphique et de ligature (Min. Trav. Pub.) No 418 
Benzine, vıılvaline et graisse (Min. Agriculture) No 440 
Groupe turbo·electrique (Min. Trav. Pub.) No 445 
Constr. -iepôt pr. penzine (Mın. Def. Nat.) No 445 
Constr. de six biitiments (Corps Ar:nee Konia) No 447 
Ballast (Ch. de Fer Etat Balik~sir) No 446 
C'.>nııtr du pont Beytchan (Mın. Trav. Pub.) No 449 
Charge nent et dechargement de bles (Bıınque Agricole Succıır9 

Sivas) No 453 
Barque (lntend. Tophane) No 454 
Transport de charpente (Dir. Etabliss. lmmig. Tchanakkııke) N-,; 
Rep. aux biitiments No 32 34 et 36 iı Scutari (Dir. Vakoufs ~ 

keuy) .\? 459 
R~p. au batimenl du monopoles Ankara (Dir. Monop. Ank.) N' 
Coıtumcs d'ete et d'hive: et capoteıı (Office Sanit lst.) .\~ 459 
Articles metalliqucs (Mun Ank.) .\! 459 
Costumes pour travail ( ,, ) ~\~ 459 
Agrafes. bouclcs et croc.ı; pour ceinture de pantalons (lntend· 1 

hane) .\! 460 
Benzine (Min. Economie) No 460 
Beurre frais (Com. Ach. Milit. lzmir) No 461 
Paille et foin ,, ,, ,. Vize) No 461 
Drapcaux (lntendance "foplıane) No 461 

Mercredi 15·9 1937 

lnstall. de 2 phares (Dir. Gen. Sauvet.) .;\! 416 
Conatr. tunnel pour bagages perron ete. (Ch. Fer Etat) J'! -418 
Fer (Ch . Fer Etat) .\! 420 
Vıande de mouton (Oiv. Manissa) .~! 438 
Orl'c (Brii'ade Edirne) .ı\! 442 
Orge et foin (Üiv. Isparta) .\! 44 t 
Beurre fraıs (Div. Erzindjan) .\• 444 
Pain (1'~c. lng-en . lst.) ."'.'\! 445 ( 
Rep. de chausıee s route Bartin-Safranbolou-Zongouldak-De\'1'1~ 

layet Zongouldak) X 446 
lmprcssion de rt:gistre (Min . de Justice) X! 446 
Coke (Com. Ach . Lycee lst.) ~\! 446 
Haricots secs et t les concasse (Command. lst.) .~ 446) 
Fromage, huile d'olıves, ııavon, mclonı et rasiıins (Com. Ach· t 

ceea Ist.) ~\: 446 ~ 
Medicament articles saitaires instruaıents de cbirurgie (Minist 

Assaiııt. Soc. Djaghaloghlou) .\• 448 
Melonı, pasteques, raisins (Ec. lng. lat.) .ı\! 448 
Cuir jaune aavonneux et toile pour housse (Min. Def. Nat.) .~ 
Yoghourt (ntend. Tophan) .\! 449 
Lin, plomb, platre, verniı ete. (Fabr. Milit.) .\! 449 
Carbure de calciume (Fabr. Milit.) .;'! 449 O 
Haricots secs et bles concaases (Corps Armee Kn'iseri) .\! ~5 
lnstall. chauffage central au batiment de l'Office Sanitaire ( 

San.itaire Port lzmir) .\! 450 

lmpression d s livres (lmprimcrie de l'Etat) .M 450 
Petrole (Com. Ach. Milit. Vize) .~e 451 
f>resent. carte actuelle (MJO. Vize) .\! 451 
Lentilleı (Div. Lulebourgaz) .Y 451 
Foin hcrbe et paille (Gen 1

• Brousae) .:\~ '451 
Constr. hôpital de 80 lıts (Dir. Trav. Pub. Elaziz) .'1'! 456 
Sulfure de carbon • (Dir. Agril. lst.) ~"'.'\! 459 
Constr. des portes et fenetres ııux maisons des immigres (D1

' 

lınmii'r· Nighde) .;\! 454 
Articleı de proprete (Minist . Agricole) No 4S4 
• Bois (Dir. Forets Sinop) No 457 
Bois et coke (Ligue Aviation Ankara) No 458 
lnıtall. de paratonrıerre (lntend. Tophane) No 458 

• Barque : 1 p. (lntend. Tophane) No 460 
Charbon liınite (Com. Acb. Milit. lzmir) 1'! 461 
Chevaux : 10 p. (Min Hyg. Assit. Soc.} .\! 461 

Jeudi 16 9- 1937 

Cablcı electriques et telepbonique (Ch. Fer Etat) .~ 434 
Orre (Brigade Edirne) .:\! 442 

,, et foin (Div. Isparta) ,.\! 443 S 
Farine de minoterie (Com. Ach. Milit. Bcytuchebbab) .\": ..... 
Constr. 6 pavillons (Brigade Sivas) 447 44 
Viande de bocuf et farine (Com . Ach. Milit. Guiresoa) N° 

,, (Com. Ach . Milit. Tcbanakkale) ~\! 447 
Savon noir (Dir. Agric lzmir) .\: 447 
Coostr. depôt pour charbon (Oir. Gen. Monopole•) J'(: 44I 
Toile (Dir. G en. Monopoles) J\~ '448 
Foin et paille (Com. Ach. Mılit. Poladi) .\! 451 
Paille (Com. Ach. Milıt. lımir) .,! 450 ,,o 
Conıtr. maisons pour immisrres (Dir. Etablis. lmmig.) N° 
Fil blanc et ıa.tTon (Gend. Guedikpacha) No 451 ~o 
Manequins (Ecoles des Arts de Jeuneı Fille a 8oyoıh1°") 
Ustensilea de cuisinc (Vil. Ma i11a) No 4'52 
Farine (Co . Achı Milit. Safranbolou) 1'! 4S2 
Beurre frais (Com. Ach. Mil . Sarikamiche) No 452 

(Lire la suite en 3me p•r•) 


