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Müzayedeler Listesi 
---- -------- Şekli 
---~~--~C~ı~·n~si~---------~ 

Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a) Münakasaıar 

~aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Y k d h e yatakha-ayla Öne kö ünde yaptırılaca ers an ', 
g y . ht · atı okulu ınşaatı ne ve yemekhıı.neyı ınu evı Y k 

Bursa Bölge Sanat okulu karşısındaki a~sad<'l ' ."me~ı 
, , h t iyesi ıkma ı ınşaa ınşa edilmiş demır anc a e 

(şart. 117 kr.) 1 b' 
S d Yaaılacak ilk oku ı-ungurlu kazasında yeni en r 

nası inşası . d k nma ve 
İzmir hava kıtaatının göıtereceğı yer e oru 

isi ahı 

Konyada İpliltci camiı tamiri 
"' kl · · · tamiri. (temd ) "-•r areli Hızırbey camımın ..... d _ 
r:- . ı "i enıtıtl11un e yapı ren fakültesi jeoloji ve mınera OJ 

lacak tadılat ve tamirat 

kapalı z. 3774 -

n 23410 -

pa:z. 22226 28 

kapalı z. 48443 60 

n 
aç. ekı. 

10029 25 
2689 57 
4242 77 

1. · · A lit Hastane Lev. J!çlar, Klinik ve lspençıyarı a ' -

ilaç: 199 kalem (temd.) ... 
Alat ve C'cza (Barut kimyaharıeıu ıç•n) 
Aseton: 5000 k. 
Sarı vazelin: 200 kg. - beyaz vazelin: 

serin: 300 kg. 
Ecza ve tıbbi ıııabeme: 128 kalem 

200 kg.-gli-

aç. eks. 
kapalı z. 
aç. ekı. 

n 

4000 -
5900 -
590 -

195 27 

K l if (tesiıat ve malzemesi) Elektrik-Havagazı- a or er _______ __..;:o--

Aku··ın·· ı t- .. b t· 500 ad - menfi: 500 ad. - ıe· u a or mus e • • 
P ratör: 1000 ad. 

Elektrik tesisat malzemesi: 276 kalem (şart. 194 kr.) 
70 er bo.ygir ta katında buhar lokomobilli elektrik tes. 
70er kuvvetinde 2 ,, n " sant· 

" ral binuı 
Jonksiyon kablosu: 33000 m. (şart. 150 kr.) 

Mens.roat, Elbise, Kundura, Çamatır V· ı. 

Kurşuni kaputluk kuma~ın alınmasından sarfınazar 
edilmittir. 

Dana derisi: 100 kg. • yağlı kösele: 500 kg. - keçi 

deriıi: 100 kg. 

Battaniye: 100 ad. 
Elbise siyah şayaktan (köy korucuıu için): 123 tak. 
Yün çorap: 27640 çift 

,, fanila: 14610 ad. 
Çorap: 54980 çift 
Ç•ınaşırlık bc2: 120·167000 m. (şart. 205 kr.) 
Yün fanila: 15800 ad. (şart. 188 kr.) 

aç. eks. 390 -

kapalı z. 38788 21 

" 22800 -
aç. eks. 4000 -

kapalı z. 30000 -

aç . ekı. 

" pu. 
kapalı z. 

" 
" " . 
" 

3289 -

1650 -

15202 -
32862 50 
18143 40 
m. O 24 

beh. 2 50 

~il ya, ve ve büro eşyaaı, Muşamba· Hah ..!!:_ 

Sıra yaptırılmaaı: 80 ad. (temd.) 
Ankara gar binHı mefruşatı (şart. 195 kr.) 

~at- Boşaltma - Yükletme v. s. 
lnh· 

•sar mamulatı nakliyatı 

~at, Benzin, Makine yağları v, •· 

Üciun: 15-20 t. 

~teferrik 
~ 

ı-ı. ırı k 
l' Utk •uçuk: 1 t. 
v •l: 6000 k 
"iil · l-f Çe kalay: 2000 kg. 

•ssas b k 
P•tnuk· as ül 5 tonluk: 2 ad. 
Dn~ • 300 k. - yorgan: 200 ad. - yatak: 200 ad. 

3o6'elllek taba~ı: 500 ad. - çukur yemek tabağı: 
,.. ad. • su bardağı: 500 ad. - sürahi: 850 ad. 
\'ay b d . 5 
Jld ar a~ıle tabak: 400 ad. - çay kaıığı: 1 O 

Boru· • kaşık, çatal, blçak takımı: 200 ad. 
Yün f~t~l tcferrüatı (su tesisata için) 

1 1
: ıooo k 

,, Ç()r • • i'· 
Selec:t· ap ıplı~i: 15 20000 le. (şart. 245 lc.r.) 

tek;i~ece kaldırılacak cenazelerin gaaıl, techia ve 
levazımı 

E:tle.k 
~t, Sebze v. ı. 

o Ut: 16 t. 

v ~ 8 t. 
"'· ll:t" Uıtı: 9 t ,, . 
,, f ,, 4 t. 
,, ••ulye: 24 t. 

., -..e" . 10 t. 
,, rclQlek: 12 t. 

P•t•t, .. 6 t. 
•: ~2•2 t. (t•111d.) 

aj. eltı. bcb. 5 
kapalı r.. 39984 

aç. ckı. 

aç. ekı. 

aç. ele•. 3000 -

" 
3000 -

,, 460Q -

" 
1600 -

" 
3535 -

" 
2912 50 

paz. 30284 31 
aç. ek11. rnoo -
kapalı .z:. k. 9 45 

aç. ekı. 3989 63 

par;. 1600 -
aç. eks. 860 -

n 1800 -

" 830 -

• 3120 -

" 1375 -

" !500 -

" 795 -
pa.z:. 1443 -

2'75 -

1750 -

1666 99 

3634 

752 -
202 -
319 -

30 
517 50 
44 -

30 -

2909 12 
1710 -
300 -

2250 -

246 

1140 15 

1360 70 
3037 -
2812 50 

30 -
2998 80 

29 10 

23 -

'..l25 -
225 -
345 -
120 -

- -

2271 32 
90 -

S675 -
299 22 

120 -
70 -

135 -
62 25 

234 
103 13 
112 30 
56 53 

108 23 

Malkara ilçebay. 

Bursa Kültür Dit. 

Çorum Nafıa Müd. 

lzmir Mat. Mvk. SAK 

Konya Kültür Dir. 
Kırklareli Vaid. n 

lst. Üniv. AEK 

Ankara Valili fi 
Milli Müdafaa Vek. SAK 

ıı 

D. D. yolları Haydarpaşa 

Eskişehir Memleket Hut. 

Ankara Belediyesi 

D. D. yolları Anlı:ara 

Bolvadin Şarbay. 

" 
PTT Lvz. Möd. Ank. 

Milli Müdafaa Vekaleti SAK 

D. D. yolları H. paşa 

15.9.37 

23.9.37 

4-10-37 

28-9-37 

l·J0-37 
21-9·37 
30-9-37 

20-9-37 
29-9-37 
1-11-37 
30-9-37 

20-9-37 

24-9-37 

15·10·37 
30-9-37 
3Q 9.37 

l·ll-37 

30-9-37 

Ank. Yükı. Zir, Enst. 1·10-37 
Karadeniz E.reğ"lisi İlçebay. 23-9-37 
Tophano Lvz. SAK 30-9-37 

" 30-9-37 
" 30-9·37 

Mılll MUdafaa Vekaleti SAK 30-9-37 

" 

Tekird•R" Vil. 
D. D. yol. Ank. 

Anlı:. lnh. Başmüd. 

Tıkırdat Vil. 

30-9-37 

20-9-37 
29-9-37 

24.9.37 

20-S'-37 

Milli Müdafaa Veki-ieti SAK 1-11-37 
Askeri Fabr. U. Müd. 30-9-37 
D. D. yol. H. p•ı• 30-9-37 

" 30-9-37 
Ank. Yüks. Zir. Enst. 1-10-37 

" 1-10-37 

Ordu Boled. 5-10 -37 
o. D. yol. H. paşa 30-9-37 
M. M, V. SAK 30-9-37 
İ11tanbul Belediyesi 28-9-37 

T ekirdat Aık. SAK 17-9-37 

" 17-9-37 

" 2-10·37 
.. 2-10 37 

" 2-10-37 
., 2-10-37 ,, 4-10-37 

" 4-10-37 
Tekirda~ Ask. SAK 30-9-37 

ıs -

15 -

15 -

17 -

15 -
15 -
15 -

14 -
10 
15 - • 
:o 

15 

10 30 

15 3o 
16 -
\4 -

15 -

10-

15 -
ıs -
16 -
15 30 
15 -
11 -
14 -

15 -
15 -

16 -

15 -

ll -
14 -
10 -
10 -
14 -
16 -

15 -
15 -
15 -
14 -

15 -
15 -
11 -
11 -
11 -
11 -
16 -
16 
15 -
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iDAREHAN 
Y oğ'urtcu han, 1 ci kat 
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Gulata, Perşembe pazarı 

İl AN ŞARTLARI 
İriarehanemizde görü~ul ~ 

Telgr.: ist. MÜNAKASA 
Tel~fon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

.. 

İnşaat · Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita -- ·- ~ 
Çor m Nafıa Müdürlüğünden: 

4. 10.937 pazartesi günü saat 15 de Çorum Daimi en• 
cümeninde ihalesi yapılmak üzere 22226 lira 28 kuruş 
ke,if bedelli Sungurlu kazasu.da yeniden yapılacak ilk 
o kul binası pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. şartname, 
plan, keşif ve buna müt.eferri evrak nafıa dairesinde gö· 
rülebilir. Muvakkat teminat mikdarı 1666,99 liradır. 

İsteklilerin teklıf mektuplarile müteahhitlik vesikala· 
rını ihale günü saat 14 e kadar komisyona vermeleri. 

İzmir Must. Mevki Satmalma Komisyonundan: 
İzmir hava kıtaatınm göstereceği yerde 48443 Hra l'.'O 

kuruş bedeli keşifli korunma ve ıslabi kapali zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

İhalesi 28.9.937 salı giinü ıaat 17 de lxmirde kışlada 
ıııüstahkeın mevki satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

Teminatı muvakkate akçesi 3634 liradır. 
Şartname keşif ve resmi her gün komisyonda görüle· 

bilir. İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair 
vesikaları ve bu işi yapabileceklerine dair İzmir Nafıa 
fen heyetinden ihaleden 8 gün evvel alacak} rı vesika
larını göstermek mecburiyetindedirler. 

Eksiltmeye iştirak edecekler kanunun 2 ve 3 cü mad
delerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarını ve teklif 
mektuplarını teminatı muvakkate makbuz veya mektubJn· 
rmı ihale saatinden bir saat evvel İzmirde kışlada Mst. 
Mv. Satınalma komisyonuna vermeleri. 

Bursa Kühiir Direktörlüğünden : 
1- eksiltmeye konulan iş : Bursa Lölgc sanat okulu 

kariiısındaki arsada kısnıt>n inşa edilmiş demirhane ate]ye:;İ 
ikmali inşaatı. 

2 - Bu işin muhammen ke;;-if bedeli 23410 liradır. 
3- Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A- Ke;;;if cetveli 
B- Proje 
C- Fenni şartname 
D- Bayındırlık işleri genel şartnarncı:;i 
E- Eksiltme şartnamesı 
F Mukavele projesi 

Bu evrakın hirer örnekleri Aukarn, İ:stanlıul, nafıa direk
törlüklerindf! mevcuttur. Arzu edenler oralardaıı izahat ala
bilirler. İstiycnler 117 kuruş mukabilinde Bursa bölge sanat 
okulu direktörJüğiinden alabilirler. 

4- Eksiltm" 2:l9.937 tarihine rastlıyan perşembe güııii 
saat on be;-te Bıır::ıa ilb:t)ltk binasında kültür ebiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

5- Ek-.iltmc kapalı zarf U;,ulile yapılacaktır. 
6- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1756 lira 

ınuvak~at teminat vcrınc!:)i ve lıundan başka yukarıda )azılı 
evrakı ırnzalaması \ e a~agıda yazılı Ycsikaları gösterme:si Jfl. 
zımdır. 

2490 ı:ıayılı kanunda yazılı ve!:)ikalarlu beraber J .l.937 
tarihinden sonra Nafıa Vekaletinden alınmış 15 bin liralık 
ehliyet vesikası. 

7 - Teklif mektuplan yukarıda dördüncü maddede yazılı 
saatten hir .saat <>neline kadar kültiir ihale koınL) onuııa 
makbuz mukabilinde verilecektir. Po:sta ile gönderilecek 
mektupların nihayet <lfirdiincii maddede yazılı saate kadar 
gelıni~ olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl· 
nı1.ş olması lazımdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

Kırklareli Vakıflar Direktörlüğünden: 
Kırkl relinde Hı.ıırbey camiinin tamiri için yapılan a. 

çık eksiltmede teklif edilen bedel Komisyonca haddi la· 
yakında görülmediğinden ek.siltme on gün uzatılmıştır. 

İhalesi 2 i -9-937 salı günü saat 15 de komisyonda ya· 
pılacaktır. 

Eksiltmenin muhammen bedeli 2689 lira 57 kuruştur. 
Teminata muvakkate akçesi 202 liradır· 
Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır: 
A. Eksiltme şartnamesi. 
B. Fenni şartname. 
C. Mukavelename . 
İstekliler bu evrakı Hey ti Fenniyede görebilirler. 
İsteklilerin bu gibi işleri yapmış oldukları vesika ile 

tevsik ederek Ba,müdüryet Heyeti Fenniyesinden vesika 
almaları ıarttır. 
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Yulaf: 90 t. aç. eks. 4500 337 50 Tekirdağ Veteriner Dir. 1~~-37 15 
Saman: '446 t. paıı:. 4014 302 - Vize Ask. SAK 16-9-37 16 
Arpa: 37 t. aç. eka. 1572 50 ıı7 20 Ank. Yüks. Zir. E. Rekt. 29-9-37 16 
Sabun: 3 t. (temd.) paz. ıoı 25 Artvin Ask. SAK ı 7-9-37 10 -
A~pa: 308 t. kapalı z. 15400 - 1155 - Lüleburgaz Tüm. SAK 28-9-37 15 

• 210 t. ,, 10500 - 787 50 ,, 28-9-37 ıs 30 

" 
297 t. ,, 148SO - ı113 75 ,, 28-9-37 16 -

Yulaf: 145 t. ,, 8337 50 625 50 ,, 28-9-37 16 30 
Arpa: 326 t. " 16300 - 1222 50 " 29-9-37 ıs -

" 
244 t. ,, 12200 - 915 - " 

29-9-37 15 30 
Beyaz arpa: 100 t. aç. eks. 4ı6o - 312 - Eskişehir Veteriner Oir. 28-9 37 10 -
Yulaf: 200 t. kapalı .z. 8SOO - 637 50 • 28-9-37 ıs 

Un: 808 t. (şart. 586 kr.) (temd.) ,, 117160 - 7108 - Erzincan Tüm. SAK 28-9-37 16 -
Sadeyağı: 37 t. (şart. 166 kr.) (temd.) paz. 33000 - 2467 50 Lüleburgaz ,, ,, lS-9-37 lS -

b) Müzayedeler 
Hurufat: SOo-600 k. aç. art. k. o 20 9- Tekirdağ Vil. 22-9-37 lS -
Kuru çam enka:ı 
Ayı\..lanmış ve k1smen kurtlanmış pirinç kapalı .z. 12608 
Elektrikle müteharrik konserve dolabı 

Konya ili Kültür Direktörlüğünden: 
Eluiltmiye konulan iş: Konyada İplikçi camii tamiridir. 
Ketif bedeli 10029 lira 28 kuruştur. · 
Eluiltm9 kapalı zarf uaulile. 
Eluiltme müddeti l 1-9-937 tarihinden itibaren 30-9-937 tari· 

hine kadar 20 ıündur. 
Muvakkat teminat 752 liradır. 

ihale 1-10-937 tarihine raalıyan cuma günü aaat 15 te Kouya 
Hükflmet daire1inde Kültür Direktörlüiü makamında yapılacaktır 

lıteklilerin teklif mektuplarını ve 2490 numaralı kanun muci
bince Ticaret Odası veaikaaıdı ve Nafıa Vekaletinden 937 yılı 

için alınmıt ehliyeti fenniye vesikasıoı ve bu gibi İfleri yaptıtına 
dair muteber belıeıile birlikte 752 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubunu altıncı maddede yazılı ıünde ihale aa
atinden ea az bir ıaat evvel Kültür DirektörlütOnde makbuz 
mukabilinde verilmiş olmaları şarttır. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet ihale saatine k-.dar Kültür DirektörlüA-üne 
ııelmit olmuı ve dış zarfın müh~r muıuuile iyice kapaamıt bu
lunması lazımdır. Postada vaki olacak taahhur kabul edilemez. 

Ketif evrakı ve fenni ve ekıiltme şartnameleri ve mukavele· 
name berıiln Konya Eski Eıerler Müzesi Direkt8rlütüne rörüle
bilir. Haricde bulunanlara sarih adreılerile posta licretini ~önder
diklerinde kendilerine yollanır. 

fatanbul Üniveniteai A~-ve Ekıiltme Pazarlık 

MuYakkat temiaat 
319 lira 

Komisyonundan: 
Ketfi 

4242, 77 lira 
itin özü 

Fen Fakülteai Jeoloji ve Mi
ne'roloji Enatitüsünde ya
pılacak tatlilit ve tamirat. 

Yukarıda yazılı iş Üninrsite Rektörlütüııde 30-9-937 perşeın· 
ite J'Ünil aaat 15 te ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konul
muttur. 

Taliblerin 249() aayılı kanunda yazılı belıele ·le 3000 liralık bu 
ııbi işler yaptığına dair l•tjnbul Bayındırlık Direktörlüğüoden 
yeaika ıetirmeai li:uıudır. 

Şartname herıün Rektörlükte ııörülür. Teminat ihaleye kadar 
Üaiveraite Mubas .. besine yatırılmış olmalıdır. 

Ank. Orman Saşmühen. 
946 f st. Gümr . Bışmüd. 

lıt. 7 ci le. Eminönü Çavuş· 
başı soicak No 12 

Muhammen bedeli 390 liradır. 
Muvakkat teminata 30 liradır. 

27-9-37 15 -
29 9-37 12 -

ıs-9-37 16 -

Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı itleri 
kalemine ve isteklilerin de 24 eylıil 937 cuma gJnu saat 
10 Buçukta belediye encümenine müracaatları. 

Bolvadia Şarbaylığından: 

· 4000 lira bedeli keşifli kazamız yetmişer beygir kuvve
tinde iki buhar lokomobilli elektrik santral biauı 20 gün 
müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. Eksil me 10.9 37 
den başlar. 

İhale 30.9.37 perşembe gilnü saat 14 de Belediye En
cümeninde yapılacaktır. 

Talibler ihale saatinden evvel yüzde 1,5 teminatı mu
vakkate parası 300 lirayı ya nakten veya mütebe!' bir 
banka mektubu ile tediye Ye ehliyet vesikasını ibraz et
meleri şarttır. 

Elektrik santralı binası Belediyemizde mevcut fenni ve 
huausi şartname ve planı mücibince yapılacaktır. 

Müteahhid ihaleyi müteakip muvakkat teminat parasmı 
yüzde 15 e iblAğ ve noterden mukavele senedini yaptır

mağa mecburdur. 
Bu huıusta fazla izahat almak isteyenlerin her gün 

Bolvadin Belediye Riyaaetine müracaatleri ilan olunur. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
idare ihtiyacı için 33 O metre Jonkaiyon kablosu kapalı zarfla 

ekıiltmiye konulmuttur. 
Muhammen bedel 30.000, muva~kat teminat 2250 liradır. 
Eksiltıue 1 tetriniaani 937 pazarteıi ııünü sut 15 te Ankarada 

P.T.T. Um•mi Mücıüılüğü Sahnalma Komiıyoounda yapılacaktır. 
Talihler teminat makbuz veya kanunen muteber teminat mek

tublarını ve şartnamede yazılı belııelerle teklif mektubunu ihtiva 
edece1' olan kapah ve mühürlü zarflarını mezkur tarihte saat 14 e 
kadar adı ıeçcn Komiıyona teslim edeceklerdir. 

Talihler Ticaret Oduı vesikaaından başka müteahhidlik vesi

14 Eylul 1937 

Şartnameler 195 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 
23·9-937 tarihinde M. M. V. Satınalma komiayonunca ihalesi 

yapılacak olan 5000 metre kurtuni kaputluk kuaaşın alınmuın
dan timdilik earfınazar edilmiştir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma komisyonundan 
Askeri okullar için yirmi yedi bin altı yliz kırk çift yün 

çorap 30.9.37 perşembe günü saat 16 da Tophanede lı
tanbul Levazım Amirliği Satmalma komiıyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 15202 lira
dır. İlk teminatı t 140 lira 15 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda iÖrülebilir. lıtek· 

lilerin kanuni belgelerle teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel kemisy~na vermeleri. 

* • • Askeri ok•llar için 14 bin altı yüz on adet yUa 
fanila 30.9.37 perşembe günü saat 15,30 da Tophanede 
lıtanbul levazım amirliği Satınalma komisyonunda :kapalı 
zarfla ekıiltıuesi yapılacaktı .-. Tahmin bedeli otuz iki bin 
sekiz yüz altmış iki buçuk liradır. 

Şartname ve nümunesi komisyonda ıörülebilir. İstekli
lerin kanuni vesikaJarile teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyona vermeleri. 

• • • Aıkeri okullar iç.in 54980 çift çorap 30.9.37 pertembe gGaQ 
aaat 15 de Tophanede latanbul lenum amirliti Satıaalma komla 
yonunda kapalı zarfla eksiltmeıi yapılacaktır 

. Tahmin bedeli on seki.z bin yü.z kırk üç lira kırk kuruıtur. 
llk teminata bin üç yüz altmış lira yetmit kuruttur, 
Şartname ve nümuneıi komisyonda wörülebilir. 
İıleklilerin kanuni belgelerile teklif mektuplarını ihale uatin· 

den bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Karadeniz Eretlisi iıçebayhtından: 
123 takıuı siyah şayaklan köy korucuau elbiHıi 23.9.37 rünG 

ıaat 15 te pazarlıkla alınacaktır. 
Talihlerin kumaı nümunelerilc komisyonda hazır bulunmaları 

ilin olunur. 
• • • 

100 adet battaniye alınacaktır. Bak: Müteferrik ıütununtia 
Ankara Yükaek Ziraat Enstitüsü ilanına. 

• * • 
1000 kg. dana derisi, 500 kg. yağlı kö.aele ve 100 ka" 

deriıi alınacaktır. Bak: D. D. Yolları ilanlarına. - ---a. e..,..W Mtr ..... 
Müteferrik 

A kr·ri Fahı ikalar l mum Müdürlüğü 

keçi 

Satınalma Komi--yonundan : 
600 Kilo Tutkal 

Tahmin edilen bt'<lı·li 3000 lira olan ) ukarıda mikdarı 

\ e cinsi azılı malzeme askeri fobrika1ar umum müdürlüğü 
satm alma komi yonunca ~0.9.937 perşembe günü aat 14 te 
açık ek .. iltıne ile ihale edilecektir. artname para ... ız olarak 
komi yoııdan verılir. Talihlerin tnU\ ak kat teminat olan 225 
lira ve 2 t90 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki \ e· ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Ankara Valiliğinden : 
9.9.937 tarihinde ihale olunmak üzere açık eLiltmeye 

konulmuş olan kaza dispaııserh·rine aid 199 kalem ilaç hak
kında zuhur eden taliblerin verdiklt>ri fiyatlar haddi layik 
görülmediğinden ihalenin on gün uzatılmasına kaı ar veril
miştir. İsteklilerin :20.9. 37 pazartc i günü !!laat 14.30 da 
vilayet daimi encümenine müracaatları. 

kaaın1 haiz olacaklardır. 
Şartnameler Ankarada P.T.T. Levazım Müdürlütüııden, İataa-

1 
saikle mezkur giin ve aatte komisyona müracaatları. 

bulda P.T.T. Levazım Ayniyat Müdürlüiünden lf;O kuruş muka- Ankara Yükıek Ziraat Enstitüıü Rektarlüğünden : 

Milli l\lüdafaa Vekaleti Satınalma Komi::;vonuıHlan: ,, 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 4000 Jirn olan barut kim

yahanderi için alat ve ecza açık ck:siltme ile ~atın alınacaktır. 
Eksiltme 29 eylGl 937 çarşamba günli aat 10 da M.M. 

V. satın alma KO. da yapılacaktır. 
Şartname ve li"teler M. M. V. satın alma KO. dan para· 

sız alınır. 
ilk teminat 300 liradır. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 ~ayılı ka

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
M. M. V. satın alma KO. da bulunmaları. 

• * • 5000 kilo a eton kapalı zarfla ek iltmeye konmuştur, 
Tahmin edilen bedeli 6900 lira olup ilk teminat parası 

517 lira 50 kuruştur. 
İhalesi 1 ikinci te~rin 937 pazartesi günü saat 15 tedir. 
Ebiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üııcü 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını ihale gün ve aatinden en geç hir aat evveline 
kadar M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

Eskişehir Memleket Hastane:-i Baştabibliğinden : 
Hastanemizin 195,270 kuruş muhammen bedelli, 128 ka

lem ecu Te tıbbi malzeme ihtiyacı 20.9.937 pazartesi günü 
~aat on beşe kadar açık ek~iltmiye konmuştur. 

Li te İstanbul Sıhhat :Müdürlüğünde, ve E~kişehir Mem· 
leket Hastanesi Baştabibliğinde görülebilir. t~tcklilerin u~u
lüne göre Vilayet Encümenine müracaatları. 

• • • 
200 kır. aarı vazelin, 200 kg. beyaz: vuelio ile 300 kı. gliae-

ri;ıa alınacaktır. Bak: Devlet Demiryolları ilanlarına. 
-

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat veMalzeıne 
Ankara Belediyesinden: 

Otobila idaresinin ihtiyacı olan 500 müsbet, 
fi akümülatör plikaıı ile 1000 adet ıeperatör 
mücldetle açık ekailtmeye konulmuştur. 

500 merı· 

15 gün 

bilinde verilir. Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda iaimleri yazılı eşya salJO 

Bolvadin Şarbaylığındı.n : 
22800 lira bedt. li ketifli yetmişer beygir takatında buhar loko

mobili ka.zamız elektrik teaiaatı 20 rün müdcletle kapalı zarf uıu· 
lile l 0.9.937 tarihinden itibaren ekailtmiye konulmuttur. 

İhale 30 eyhil 937 per,embe ııünü aaat 16 da Belediye EncCı
meninde yapılacaktır. 

Talihler ihale saatinden evvel yüıde 7,5 muvakkat teminat 
parası 1710 lirayı ya nakten veya muteber biı banka mektubile 
teklif mektubunu Belediye Encümeni riyuetioe vermeleri tartlır. 

Ekıiltmiye ittirak eden müteahhidlerin bu ıribi elektrik tuiıi 
itlerini muvaffakiyetle batardı larıoa dair ehliyet vesikalarını 

ibraz etmeleri tarttır. 
Nafıa Vekiletinden ıauaadtiak elektrik ve teaiaah fenni fartna

me Ye projeıi Belediyemizde mevcut oldutundan bu huıuıta izahat 
almak iatiyen tali~ler bergüa Belediyeye müracaatle Öğrenebilirler. 

Müteahbid ihaleyi müteakib muvakkat teminat parasını yüzde 
15 e ibliğa ve huaHi vı un:umi ve fenni tartaame hakkında noter 
mukavele Hnedi vereceği ve bilümum masarifi aaireainin müteah· 
bide aid olduğu ilin olunur. 
-
Nakliyat: Boşaltma ·Yükletme ve s. 

Ankara İnhisarlar BaşmiidürlUğünden: 
Çankırı şümendüfer istasyonundan Çankırı İnhisarlar 

deposuna ve bu mahalden İlgaz, Sabanöıü kazaları in· 
hisar idarelerine nakledilecek mamulat açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Bir ıenelik nakliyatın muhammeD bedeline nazaran 
muvakkat teminat 29 lira 80 kuruştur. 

Açık eksiltme ve ihale 24.9.937 tarihinde cuma günü 
aaat t 6 da başmüdürlükte toplanacak komisyonda icra 
edileceğinden talihlerin muvakkat teminat paralarile bir
likte tayin olunan gün ve saatta komisyona ielmeleri 
ilin o'unur. 

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

Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme Umum ldareıinden 
Muhammen bedeli 39984 lira olan Ankara ırar binaaı mefruta· 

tı 29.9.937 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile An
karada idare binaaında utın alanacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 2998,80 liralık muvvakkat teminatı 
ile kanunun tayin ettiği veaikaları ve Nafıa müteahhitlik veıi

kaaı ve tekliflerini ayni ıün aaat 14 de kadar komiıyon reiıliği
ne vermeleri lizımdır. 

alınmak üzere üç grupta ayrı ayrı açık ekıiltmiye konulmuftur· 
ihale 1- tQ.g37 tarihine raatlıyan ouma günü her grup ltaıuıd• 

göıterilen aaatlerde Yü 11ek Enstitü rektörlük biaasınrla KomiıyoO 
odasında yapılacaktır. 

Muhammen ltedel hizalarında yazılı olup muvakkat tenıio•t 
yüzde 7,5 tudur. 

Nünauncleri görmek ve parasız: tartname almak iatiyenleriO 
Enıtitü Daire Müdürlütüne müracaatları ilin olunur. 

Cina 
Yatak 

(1) ırup aaat 14 te 
Aded Beherinin fiah kuruş 

Yorgan 
Pamuk kilo 

~oo ııoo 
200 585 
330 55 

Cins 
Battaniye 

(2) ırup saat 15 te 
Aded Beherinin fiah kurut 

100 1650 

(3) grup aaat 16 da 
CiDa Aded Beherinin fiah kurut 

Diz yemek tabatı 
Çukur yemek ta batı 
Su bardatı 
Silrahi 
Çay bardağile tabak 
Çay katığı 
Katık, çatal, ) 
bıçak takımı ) 

500 45 
300 45 
500 30 
ı50 80 
400 35 
150 15 
200 1020 

Yeklln tutarı lir• 
2200 
1170 
165 -3535 ...-" 

Yekun tutarı Ur' 
l~O __.,; 

Yekun tutarı il'' 
225 
135 
150 
200 
140 
22,50 

2040 . 

• .. , 
15 200()'1 k. yün çorap ipliği alınacaktır. Bak: Menaucat 

tununda M. M. V. ilanına. 
• .. , 

Nakil vaaitaları için lüzumu olan muhtelif cina malz:eı11e 

nacaktır. Bak: İıt. Belediye.i ilanlarına. 

••• • fi' 
Belediyece kaldırılacak cenazelerin gaaıl tecbi:ı ye tekfİll 

vazımı alınacaktır. Bak: İst. Belediycai ilaolarıaa. 

••• ..-1 
2 adet 5 tonluk hassas baskül ile WOO kı. külçe kal•Y ~ 

caktır. Bak: O. D. yolları ilinına. :'-

b) Ü Z A Y E O E L~ 
Ayıklanmış ve kıamen kurtlanmıt piriaç aatılacakbr.; S•"· 

tnbul Gümrükleri Batmüdiirlütii ilanlarına. 

' 



' 

MÜNAKASA GAlE'I ESi 

1 Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğıtııdeıı 1 rlf~~ 
'k 1 ı aşağıda yazılı 4 gu- ~;:.::.::;;;;;;;;;;;~~ 

Kitap ba tırılması (Devlet Bıısımevi) No 452 
Akhi r-Kırknğaç yolunun rnsındıı topral-. tesviyesi (Manisa Vıla

yeti) No 453 

Muhammen bedellerile cins ve mı tar u t'l 30 9 37 
r 'h 1 edilmek şar ı e • . 
up malzeme her gurup ayrı ayrı 1 8 e b' dahilindeki 
Perşembe günü saat 10 da Haydarpaşada gar ·ıınasıtı alınacak· 

t k ksiltme ı e sa n sa ınalma komisyonu tarafından açı e 
tır. h' 

ta in ettiği vesaik ve ı 
Bu ite girmek isteyenlerin kanunun . ~ k · ona· miira· 

:zat · t ·ıe bırlıkte omısy annda yazıh muvakkat temına 1 • d arasız o-
c ı . . t Ier komısyon an P aat arı lazımdır. Bu ışe aıt şar name 

larak dağıtılmaktadır _ 1 k.. ı IOO k •. keçi 
1.- 1000 kg. dana derisi, 500 kg. yag 1 ose e, . t 246 lira 

derisi muhammen bedeli 328~ lira muvakkat temına ı 
68 . 

kuru,tur. )' 300 kg gli-
2 200 r 200 kg beyaz vaze ın, • 
·- kg. san vaze ın, · kk t t ·natı 44 lira 25 

serin muhammen bedeli 590 lira muva a emı 
kuruJlt 

T ur. d r 4600 lira muvak· 
3.- 2000 kg. külçe kalay muhammen be e 1 

kat tenıinatı 345 liradu-. l n bedeli J600 lira 
4. - 2 adet 5 tonluk Hassa-; baskül mu ıam;6~1 1

_
4 ır.ıuvakkat teminatı 120 liradır. (6153) ' 

,- lstanbul Gümrüğü BaşmUdürlüğiinden: 
- MULMESN SAS markalı l<uruçeşme antreposundan bulunan 08 r 75 kuruş değerinde 

48800 kilo gayrı saf ğırlığında ve 126 '.r~ 
1 

29·9·937 günü 
ol k ti ı; pırınç er • le an ayı!danm19 ve kısmen ur anmı d . d ki gümrük satış 
apaJı zarf usu Jile Sirkecide Reşadiye cad deskı'n et ş müdürlüğün-

•alo d Ş l r bu yer e ı sa ı 
d nun a satılacaktır. artname e . kk t teminat makbuz· 
l e? parasız almır isteklilerin 9-16 lır_a ~uv~nd: zarflarına koyma-
arıle ticaret odası vesikalarını usulu daıre - de tam 
ları la:ı:ımdır Teklif mektuplarını havi ~a:flar~n ,:ı~;:n::':rilmesi 
•aat 12 ye kadar satış Müdürlüğüne ma ' u~ ar mecburidir zarf
~e ınektupların şartname altındaki yere yazı ması 1 • ktır 
lar d l.. dairesi:ıde açı aca . 

•aat 13 de satı, salonun a uııu u • (6163) 967 

Belediye nakil vasitalarına tüzumu o n mı...htel f c ns 
m.ı.lzeme kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bunl<1rm 
hepsıne l 4 Jl)O lıra 34 kuruş bedel tahmın cdilmiştır. .k 
siitme 22.9.9J7 çıniamba ııinü saat iti de Uaımı Encü
mende yapılacaktır. Lıstesıle şarhaamesı Levazım ıYlüdur
lüj'ünde gf1rülebilir. l11tekhler 2490 N.h k.ınunda yazılı 
vesıka ve 1072 lira 53 kuruşluk dk teminat makbuz ve
ya mektubıle beraber teklif mektuplarını havı kapalı zar • 
larını yukarda yazılı günde saat 14 de Oaımi t.ncum ... ne 
vermelı irler. Bu 11aatten sonra verilecek zarflar kabul 
olunmaz. (B) (5"84) 940 

• * 
Belediyece kaldırılacak cenazel dn gasıl, techiz ve 

tekfm levazımı açık ek iltmeye konulmuştur. Burdarm 
hepsine 3989 lira 63 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Şart
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Istekhler :ı:!4}JO 
N. lı kanunda yazılı vesika vo 299 lirn 22 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber ~8 9.37 sah 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunma ıdırJar. 

(6167) 968 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 Eksiltmeye k_onulan iş: Devlet Mahallesinde Emniyet abi-

1endres ahş p :öprüıü inşası \Aydın Vil.) No ~J3 
Kuru fasulye (Lüleburgaz Tumen) No 453 
.;>Ömı ok kö nürü (Ank. Valiliği) No 453 
1 karna ve kuru fa ulye <Ç nakkale Mıist. Mvk.J 451 

Bet ama-Soma yolunun arasındaki köprülerin onarılması (İzmir 
Vil.) No 45.f 

Sad yağ vr B. peynir (jand. Gen. Komutanlığı) No 45'> 
r üttin (İzmir İnh. Başmüd.) No 457 

"' Sandal ve kürek Çanakkale Müh .• Vlüd.) No 459 
Astar ve tela (Tophane Lvz.) No 460 
Be} ~zit kitap evi ıde hela i ışa tı (lst. Nafıa Müd.) No 460 
lst. Iktisat ve Tic ret okulu sabit ağnç işleri (İst. Nafıa Müd.) 460 
Beyaz p ynır Toplı ne Lvz) No -ı60 

Elektri. tulu nbasılc otomatik ş..ılter ,Big.:ı Şarbay.) No 4Gl 
Kok su deresı üstünde kürgir köprüsü inşaatı (Zonguldak j nh. 

M-d.) No ... 62 

• Agaç, sebze tohum) rı (İst. Gümr. Başmüd.) No 462 
• ip 'ı pımu lu merısuca• (lst. Gümr. Başmüd.) No 463 
Ma. t, mnkine yağ', üs übü ve gaz.yağı (Çanak. Be ed.) No 463 
<..i.ıı:hane inıısı aktarması (Ç nnı<. Beıed ) No 463 
Ma

1 
ye Vok garaj binası ilavoı İ'l~nsı (Nafıa Vck. No 463 

Cuma 17 9-1937 

Gnlv, nize snç (OD yol.) No 421 
Yanık y ğlar (An c. Bel.) No 437 

Ke ste ,, ,, No 443 
Elb'se ve palto lYüks. Müh. Mel.t.) No 446 
Etil et takımı (st. Komut.) No 446 
Port tif çadır Gümr. fob. K .) No ·U6 
H tane inş sı (Bol Nafıa M.) No 447 

llnhisarlar U. Müdürlüğündenj J 

1 . 'b' ce 2 adet sigara paket maki- 1 

desi ile Gümrük ve inhisarlar vekaleti arasındaki sahnyc yapı- j 
lacak olan Adliye vekaleti binası inşaatıdır. 1 

Keşif bedeli: 450,000 liradır. 

2- Ekıiltme 24-9-937 cuma günü saat J6 da Nafı Vel::leti 
yapı işleri Umum Müdürlüğ'ii Eksiltme Komisyonu Odasında l<ap::ılı 
zarf usulile yapılaccıktır. 

Top•ıan.ede d 2 N. h dil.ımevi tamiri (İst. Komut.) No 449 
U ı ve arpa ( 1erzifon Ask. SAK) No 449 
Cıv (Ask. Fnbr.) No 419 

ukavva (Ask. F br.) No 449 
B tt niye Emn. U. ı. ud.) No 451 
Lito ta ı (İnh. U. l\!tid )INo ..J51 - Şartnamelerı mucı ın 

. 1.1 .. kasaya konulmuştur. nesı kapalı zarf usu ı e muna ki · t 
il b d 1. 18000 lira ve muva cat temına - Muhammen e e ı 

1350 liradır. } 
Ilı~ Eksiltme, t 2·X-937 tarihine rastlayan sa ı gunu 

· l L ve Mübavnat saat 11 de Kabataşta inhisar ar e~azım 
Şubesindeki Ahın Komisyonunda yapuacakbr. 

iV- Şartnameler parasız olarak yukarda adı geçen 

I<oınisyondan alınabilir. 
V- İdarece "Yagenberg,, Makine alınması m~tesa~ver 

olup ınünakasaya girecek makiae "Yagenberg,, dır. Muna: 
kas~ya iştirak etmek istiyen başka firmal~r fi~atsız .~cnm 
~ekJıfJerini münakasadan 15 gün evvel tetkık edılmek uzere 
inhisarlar Tütün Fabrikalar Şnbesine vermeleri ve teklif· 
Ierinin kabul olunduğuna dair vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksilt
ıniye iştirak vesikasile 0 o 7,5 teminat akçesini ihtiva ede

cek olan kapah zarflar eksiltme günü en geç saat 1 O a 
kadar yukarda adı geçen komisyon Başkanlığına makbuz 
nıukabilinde verilmiş olmalıdır. (5535) 870 3-4 

• * * 1 - Şartname Ye niimuneaine tevfikan tütün denkleri 
içJn t"2S.OOO adet heyaz çul "başı bağlı,, pazarlıkl a !fthn a• 
lınacaktır. 

' - Pqarlllı, 20.IX.937 tarihine rasthyaıt Pttıartui 
günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şube
sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edil~n gün ve 
~atte yüzde 7.5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 

0
rnisyona gelmeleri ilan olunur. 

(5703) 899 3-4 
• 

* * rn 1 -Şartname ve nümunesine tevfikan pazarlıkla 10,000 
et~e Amerikan bezi satın alınacaktır. 

o-" -Pazarlık 16·1X-937 tarihine rastlıyan Perşembe cı.t.ın.. ' 
sind:k~aat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaut Şube-

3 1 alım Komisyonunda yapılacaktır. 
bed -Şartname parasız olarak her gün sözü geçen şu· 

en alınab·ı· 
4 . ı ır. 

Yilıd-lsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
e 1 5 .. I ·ı b l k d k · Yona ' guvenme para arı e iri te a ı geçen omıs-
ielıneieri ilan olunur. (5702) 898 3-3 

,_ p .~ 

fikan aşabahçe Fabrikasında şartname ve planına tev
kon\l} Yapılacak Kömür yığma yeri inşaatı açık eksiltmeye 

11 '-taıtur. 

438.s; ~lb.amm•n bedeli 585L32 lira Muvakkat toınina t 
ıu_lıradır. 

gittı.ti EbUttıae t8-lX-937 tarihine rast layan Par.-mlte 
. •aat 14 d 8•ndeki 1 e Kahataşda Levazım ve Mübayaat Şube-

iV _ a ını Komisyonunda yapılacaktır. 
ııın İuh· Şartnameler 30 kuruş mukabilinde her 

v_ liarlar inşaat Şubesinden alınabiJir. 
Yilıde 7 5ste~lilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
Yona R'el guvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis· 

~-.::.leri ilan olunur. (5704) 900 4-4 
1 ~~-~~~~~ 
tl'ıti~~ ~~~~~~, 

Baıııldıiı yer: ARTUN Bıuımev> 1 
Galata Billur ıtolıu* No. 10 1 

[). "11.ibi ve Yaz • 1 . 
lt'~lcte>r·· • l ı ıı en 

u · ııın.ij Girit 

3 Eksiltme ş rtnamesi ve buna müteferri evrak 22 lira 
50 kuruş bedel mukabilinde yapı işleri Uınu n Müdürlüğunden alı
nabilir. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 21750 lir ı:ıuv. 1 k. t 
teminat vermesi ve Nafıa V ckaletinden alınmış Yapı Iııtt-ahlııt
liği vesikası ibraz etme ive yaptığı en büyuk i..,in ... O ,O O lir d 

11 
aşağı olmaması lazımdır. 

5 İsteklilerin leklıf mektuplarının ikınl'i m ddcd y ılı a t n 
bir ııaat evveline kadar Komisyon Reisli ine makb ız mukabilinde 
vermeleri muktazidır. Postada ol.ıcak g cikmeler le bul edı nez. 

(3153) 5819) 914 3 4 
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Çarşamba 15-9-1937 

Evrakı matbua ve cılltlenmesi (Adliye Vek.J N:> 446 
Kok kömürü (İst. Lis. SAK) No 446 
K. fasul~e, bulgur ve nl)hut (İst. Kolnut.) No 446 

~· peynir - zeytinyağı - sabun-1rnvun-üzüm (İst. Liı. SAK) N. 416 
Ilaç - eczayı tıbbiye·idrofil,-pamuk v.s. (Sıh. ve İçt. Mu. M.) N. 448 
Karpuz, kavun ve üzüm (lst. Mühen. Mekt.) No 448 
Sart ubunlu kösele ve minder kılıfhğı bez (MMV) No 449 
Yoturt (Tophane Lvz.) No 449 

Kurşun ültübeç ıülyeu , kaynamış bezir, vernik (Ask. Fab.) N ~9 
Kellı karpit tAMk. Fabr.) No 4-19 
Kuru fasui ve ve bulgur (Kayseri Kor) No 450 
İzmir Sah. -Sıh Mrk. binasında kalorifer tesisatı (İzmir S h. Sıh. 

Mrk.) No 450 
Kitab bastırılması (De\ 1. Basım.) No 451 
Gaz yağı (Vize Ask. SA ) No 451 
Halihazır lıaritası tanzimi {Zile Beled.) No 451 
Mercimek (Lüleburgaz Tüm.) No 451 
Kurb ot, yulaf ve saman (Bursa Jandar. Komut.) No 451 
Hastane inşaatı (Elaziz Nafıa Müd.) No 456 
Sülfür dö karbon (fst. Zir. Müd.) No 459 
Göçmen evleri kapıları yapılması (Niğde İsk. Dir ) No t54 
Temizlik levazımı (Zir. Vek.) No 454 
• Kereste (Sinop Orınan Müd. No 4:>7 
Meşe odunu ve kok (THK Gen. Mrk.) No 458 
Paratoner tesisata (Tophane Lvz.) No 458 
Rukup sandalı ,, ,, No 460 

Linit kömürCi (İzmir .dst, Mvk.) No 461 
Beygir: 1 O ad. (Ank. Mrk. Hıfzs. M.) No 461 

Perşsmbe l 6·9-937 _ 

Elektrik ve Te1efon kabloları, Bakır zole tel, v.11. (O.O.Yolları) 434 
Arpa (Edirne tujayı} No 442 
Arpa ve yulaf (Isparta Tüm«-ni) No 443 
Fabrika unu (Beytuşebbab Ask. SAK) No 447 
Sıvas g-arnizonunda yaptırılacak C. pavy\ln inşaatı (Sıvııa Tuğ-

ayı} No 447 
Sıfır eti •~ u n (Giresun ASK) No 447 
Sığır eti (Çanakkale Müst. Mvk.) No 447 
Ar,p ut.unu (iımit. Ziraat Müd.) No 447 
K•111f!r yıf•H yeri inş. (İnhisarlar U. Müd.) No 448 

Amerikan bezi (İnhisarlar U. Müd.) No 448 
Kuru ot yulaf ve saman (Polatlı Alay SAK) No 451 
Saman (İzmir Müst. Mvk. 3AK) N~ 450 
Göçmen evleri inşaatı (Oiynrb~kir iskan Müd.) No 4t9 
Beyaz ve haki makara ipliği (lst. Jand. SAK) No 151 
Manıken (Beyoğlu Akş. Kız S. ok.) No 4 1 

Tabak: kase, fincan v.s. mutfak levazımı (Manisa Vil.) No 452 
Un (Safranbolu Aak. SAK) No 452 
Sade yıığı ( Sarıkamış Ask. SAK) No 452 
Yiin yatak kılıfı ile birlikte ve yün yastık, don, gömlek, bez v.s. 

(Maniaa Vil. No 452 

Çorum ceznevi inşaatı (Çorum Nafıa Müd. No 451 
arb o ulu hırl rı ta mi. i (".f\1V) No ..J52 

D rshane sır oı, yazı taht ı, yemek masası (İst. Lis. SAK N 452 
B yaz kanaviçe (İnh. U. Mud.) No 452 
Un, sıgır tı ve arp S rı • mış Ask. SAK) No 452 
E l.Ji un ve ı ır dı (B yrnmıç jndr. SAK) No 4J2 
D Y ı bek·r-cı re hattının C:i.> ci km. arasında etüt ve aplikasyon 

( fıa Yek) No .a.! 
Kaputluk ku 1aş ( V, No 452 
R d o m kinesı (lnb U. Vlüd.) No 153 
Fotoğraf eczası (H ırta G. Dır.) No 453 

1 Keçeç tuzlasında y ptırılacnk memur ve müstahdem evleri inşası 
(Ar.k. İnlı. Başmüd.) No 461 

Eczayı tıbbiye (Ank. Nümune Ha t.) No 457 
Snmanpaz.ırı b~hçcsinin tnnzimi ( nk. Bel.) No 459 
Bez: 6 kalem (lst. Vnkf. Dir No 459 
İnşaat ınalzeme'ii {Tophane Lvz.) No 460 
Tophane fırını tamirı ,, ,, No 460 
Pv ta nakli1atı (B lccık PTT) No 463 

Suplon tel, kroş ... "idn. boru, bnnd, ızole (lst. PTT) No 463 
B Z)Uk hüKumet kona~ı 4 cü kısım in"ası (Bilt>cık Nafıa M.) No 463 ,-

1 
Onlerind' yıldız işar ti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : .. No.,, i9areti il.inı havi g.ııelemizin nyısını ı::östcrir 
1 ~~~aa~~eeu-.ıı~==--•=~a•a~.•r.ceaaıııır.22L!L:~~~.~--~~ ................. ____ __ 

'!9:!!;_ 3E IWiiL LJl21Sıt:IS 

(S~ito efe la 4eme paıe) 

Vend edi 17 - 9- 1937 

Tô t'S galvanis c (Ch Fer E.tat) ,\' 421 
H ııles l rul es (Mun. ı\nknra) \ 437 

C'hdrp nte (Mun An ) ,\ 443 

Co tumes e paletots {Ec. lng. GumuchsoJyou) ,\ 446 
Etiquettes (Command 1 t.) \ 446 

Tentes portatıves {Surveıl. D uan. lst.) .\"~ 446 

C~nstr d'~~ lıôpital (Dir. Trav . Pub. Bolou) .\~ 447 
Rep. au batrnent de in muson de couture N 2 • T h · (Com. 

lst.) .\; 4t9 o a op anc 

F.ırine- et orge (Co:n. Ach. Milit. Merzifone) X 449 
Boıılons (Fabr. Mılıt.) ,\ 449 
Cartons ,, X 449 

C.ouvertures (Dir. Gin. de Sürete) .,: 451 
Pıerres lıtos (D.r. Gen \fono oles) .\' 451 
Rep. des ccuries (Min. D ·r. Nat) \' 452 

Constr. de la prison a Tclıoroum (Dir. Trav. Pub. Tchoroum) .\~ 451 
Bancs, tables, tableaJx ete. (Com. Ach. Lycees Ist.) .\~ 452 
Canevas (Dir. Gen. Monopoles) .Y 452 

Farine, viande de boeuf et orğc (Gendarm. Bayramitch .\' 452 
Application et etude du lıgııe Diy kir·Djizre (Dir. Trav. Publics) 

No 452 

Etoffe po..ır capotes (M ın. f ıç.f, Nat.) No 452 
Machine ra<lio (Dir. Gen. Monop.) No 45l 
M dıo.ameats ' our pllotoırephie (Dir . Gcıı.. Cırt•r. At1lc.) No 453 
Co~str. ııı.ı isous pour forıdionrı.:ıtres et domeıtiqve9 i. ta carricre 

Ketchetch (D r. Monop. Ankara) -No 461 

Produits pharmaceutiques (Hôp. Modele Ank.) No 457 
Const au jardın Samıın ll.:!ar (Mun. Ank.) No 459 
Toile : 6 lotc; (Dır. Va oufs lst.) No 459 
Materiel de constr. (lnt nd. Tor.hane) No 460 
R p. au four de Toph11nö llnt. Tophan ) No 460 
T ansport d p ste (Dir P T. Bıl djık) No 463 
Vıs, l>ande ; 1 e , tı.yaux, crochets ete. (D r. PTT. Ist) No 46S 
R p. 3 · ıne a ı du bJtıment du Korıak Gouvernemental (Dır. Tra-

vaux Pu ıcs Bıl djıl.) No 463 

-l.es astc:>rısqueı indıque ıt une vente pıır voıc de surenchcre. 

N. B.- Les Nos ındiqu s en regard de articles ıont ceux du 
journal danı lequcl l'aviı a paru. 
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Journal Quotidien des Adjudicatioıu 

T ableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication Mode Prix Caution. Lieu d'adjudieation et du Jour ... Heure 

d'adjudicat estimatif Proviıoire Cahier des Chargeıı 
'"'-----·,---~--~-------~~~~~~~~~~.~~--~- ----------------------------------------------~ 

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

Ac!ıcvement de •a eonstruetion a l'atd ier de fon· Pli eaeh 23410 - 1756 - Dir. lnıtruction Publique Brousıe et 
derie (cah. eh . P. 117). Dir. Trav Publics lstaııbul 

Reforme et conıtruction a la place d'aviation ,, '48443 60 3634 - Com. Ach. Militaire lzmir 
Conıtr. du bitiment d'une ecole interne au village ,, 3774 - 275 - Maire Malkara 

Yaylagueune 
Conıtr. du bitiment -i'une ecole Primaire a Soun· Gre a gre 22226 28 1666 99 Oir. Travaux Publıeı Tehoroum 

rourlou 
Rep. moaquce lpliktchi a Konia 

" et reforme au bitiment de l'lnııtitut de gco 
logie 

Pli each 
Publique 

10029 28 
4242 77 

752 
319 

Dir. lnstruction Publique honia 
Com. Aeb. Üniversite lstanbul 

Repar. a la moıquee Hizirbey a Kirk' areli (aj.). ,, 2689 57 202 Dir. Vakoufı Kirklareli 

Preduita Chimiques et Pharmaceutiques · lnstrumcnts Sanitaires - F ouroiture pour Hepitaux 

Aeetone : 5000 k. Pli eaeh 6900 - 517 50 Com. Ack. Min. Def. Nat. Anlcara 
lnstruments et produita pharmaceutiquei pour le Pu blique 4000 - ·ioO ,, 

laberatoiro de poudre 
Vaseline jaune: 200 ki.- ld. Blanehe: 200 kı.- li

eerine : 300 kg. 
Medieamenta : 199 lotı (aj ). 
Produits pharmaeeutique• : 121 

., 

Publique 

Habillement - Chaussures - Tissus- Cuirs. 

Peaux de boeuf: 1000 kg.- Cuirs rraisseux- 500 k. Publiquo 
~eaux de chevre: 100 kr. : 

L'a4judication eoncernant l'achııt de 5000 m. d'e· 
toffe pour eapotes a ete annulee 

Chausettcı de laine : 276l0 paires Pli cı.ch 
Flanelles de laine : 14610 p . ,, 
Ch~u11ettu : 54980 p. ,, 
Toile pour linre : 120-167000 m. (cah. eh. P. 205) n 

Flancllcs de laine : 15000 p. (cah. eh P. 188) ,, 
Couvcrtures en laine : 100 p. Publique 
CoıtumCI pour rardes ehampetre : 123 p. Gre a K're 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapiaerie 

590 

195 27 

3289 

15202 -
32862 50 
18143 40 

le m. 0,24 
la p. 2,50 

1650 

ete. 

Bancı : 80 p. (aj.). Poblique la p . 5 
Ameublement au hitiment de la rare d' Ankara 

(eab. eh. P. 195) 

Pli each 39984 

Electricite-Gar.-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Articles pour installation electrique (cah eh. P Pli e:ıch 38788 21 
194). 

Plaqueı d'aceumulat~urs : 1000 p.- Separateurs : 
1000 p. 

lnstall. de eentrale electrique a la vılle Bolvadin 
,, cHectrique iı la ville Bolvadine avee loeomo-

bile a vapeur d'une puiuanee de 70 H.P. 

Publıque 

,, 
,, 

390 

4001) 
22800 -

44 

246 

1140 15 

1360 70 
303 -

2812 50 

30 -
2998 80 

2909 12 

30 -

300 
1710 

1 Expl. Ch. de Fer Etat H.paeha 

Vilayet Ankara 
Chef. Med. Hôp. Reg. Eskichehir 

Oflıce Sanitaire lıt . 

1 E.ıı:ploit. Cb. de Fer Etat H.pacha 

Com. Aell. Min . Def. Nat. Anlı: . 

Com. Aeh. lntcnd. Ist . Tophane 

" 
n 

Com. Ach. Min De f. Nationale Ankara 

" Oi ı . lnsti!ut Arricol Ankara 
Vilayet Karadeniz Ercghli 

Vilayet Tekirdagh 

{ 
Adm. Gen. Ch. de Fer E•at Ank. 
Caisıeı Haydarpııeha 

{ 
Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ankar,. 
Cais~cı Haydarpııcha 

Municipalite Ankara 

Municipalite Bolvadıne 

" 

23-9-37 

28 9-37 
lS-9-37 

4-10-37 

1-10-37 
30 9 37 

21-9-37 

1-11-37 
29-9-37 

30-9-37 

20-9-37 
20·9 37 

30-9-37 

30-9-37 
30-9-37 
30-9-37 
30-9-37 
30-9-37 
1-10-37 
23-9 47 

20-9 37 

29 9.37 

15-10-37 

24-9-37 

30-9-37 
30-9 37 

Cible de jonction : 3300 m. (eah . eh P. 150) " 
30000 - 2250 - Oir. Economat PTT. Ank. et lııtanb JI 1-11-37 

Cembustible - Carburant- Huiles 

Bois : 15-20 t. Publique 

Tranıpor\- Chaıyemeat Dechergcment 

Tranıport d'articlt's monopolises Pul.ılique 

Divers 

Caoutehoue brute : 1 tonne 
Colle : 6000 k. 
Etain en lingot : 2000 kg. 
Baecules de 5 tonnes : 2 p. 

Assi~tteı plates: 500 p.- id. pr. soupe: 300 p. -ver
re•: 500 p. - earafes: 250 p. - verres pr. thee 
avee assiettes: 400 p. - euillers: 150 p. - eou-

teaux, euillers et fourehettes: 200 p . 
Coton: 300 k. - lits: 200 p. - matelah: 200 p. 
Fil de laine: 15-20000 k . (cah. eh . p. 245) 
Materiel pr ensevelir leı morts 

Meehe de laine: 1000 kg. 
Tuyaux et aeee11oires pour adduetion d'eau 

Provisiona 

Orge: 308 t. 

" 210 t. 
" 297 t. 

Foin: 145 t. 
Orre: 326 t. 

" 244 t . 

B) Adjudications a la sureatbere 
Lettres d'imprimerie : 500·600 k. 
Boiıı de aapin 

Publique 

n 

" ,, 
Pu blique 

" 

3000 -
3000 -
4600 
1600 · -

2912 50 

3535 -
Pli eaeh. le k. 9 45 
P~blique 3989 63 

" 
" 

Pli cach. 

" 
" 
" 
" 
" 

1200 -
30284 31 

1S400 -
10500 -
14850 -

8337 50 
1,300 -
12200 -

Publique le k. 0,20 

23 -

22 80 -

225 -
225 -
345 -
120 -

3675 -
299 22 

90 -
2271 32 

ııs5 -
787 50 

1113 75 
625 50 

1222 50 
915 -

9-

Vılayct Tekirdagh 

Dir. Prineipale Monopolea Ankara 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Com. AC>A. O. G. Fab. Militaires Ank. 
l Expl. Ch. de Fer Etat H pacha 

" Dir. ln•t. Air· Ank. 

" Com. Aeh Min. Def. Nat. Ank . 

{ 
Com. Perm. Munieipalite lıtanbul 
D;r. E.conom. ,, ,, 

Expl. Ch. de fer Etat H. pacha 
Munioipalite Ordou 

Com. Aeh. Div. Lulebourgaz 

" 
" 
" 
" 
" 

Vilayet Tekirdaib 
Cbef lnrenieur Fôrets Ankara 

'.t.0-9-37 

24.9.37 

1-11-37 
30-9-37 
30·9-37 
30-9-37 
1-10-37 

!-10-37 
30-9 37 
28-9 37 

30·9-37 
5-10-37 

28-9-37 
28-9-37 
28-9-37 
28-9-37 
29-9-37 
29-9-37 

22-9-37 
27-9-37 

15 

17 
15 

15 

ıs 

15 

15 -

15 
10 

10 

14 
15 

10 

16 -
15 30 
ıs 

14 
14 
15 
15 

lS 

11 

15 30 

10 30 

14 
16 -

ıs -

ıs -

16 -

11 
14 
10 
10 -
16 

14 
15 -
14 

15 
15 

15 
15 30 
16 
16 30 
15 -
15 30 

15 -
15 -

1 
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ADMINISTRA"l ı ul'lı 

Yoghourtehou Hnn 
ler Etagc, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephooc: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adreue Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO OES ADJUDICATIONS 

l\1ercredi 15-9 1937 

lnstall. de 2 ı>lıares (Dir. Gen. Sauvet.) .\: 416 
Conııtr. tunnel pour bagages perron ete . (Ch. Fer Etat) .\! 418 
Fer (Ch. Fer Etat) :\~ 420 
Vıande de mouton lDiv. Maniıısa) .\'! 438 
Orge (Brigade Edirne) .\: 442 
Orge et foin (Div. Isparta) •\~ 44 t 
Beurre fraıs ( Dıv. Erzindjan) .Y 444 
Pııin (Ec. lngen. lııt.) .\' 445 
Rep. de ehaussce s route Bartin-Safranbolou-Zongouldak D vrek (1fı 

layet Zorıgoulclak) .\! 446 
lmpressıon de registre (Min . de Justice) X 446 
Coke (Com Ach. Lycee lst.) .\! 446 
Haricots secs et bll s coneasse (Commnnd. lıt ) .\' 446) 
Fromage, huile d'olıves, saVOf', melons et rasisinıı (Com. Ach. Lf' 

eees lst.) .~: 446 
Medieament articles saitaires instrumentıı de ehirurgie (Min·st. f-11' 

Asssıst . Soe. Djaglıaloghlou) y 448 
Melons, pastequeı. raisins Ee. lng. lıt.) J\! 448 
Cuir jaune ıavonneux et toile pour housse (Mın. Def. Nat.) ,,~ 
Yoghourt (ntend . Tophıın) .\: 449 
Lin, plomb, plAtrc, vernıs ete. (Fabr. Milit.) .X 449 
Carbure <le ealciume (Fabr. Mılit.) S 449 
Harieots secs et bles eoncaases (Corps Armee Ka'iserı) .\! 450 
lnstall. ehauffage eeııtral au batimcnt de l'Ofliee Sanit:ıire (O 

Sanitaire Port fzmir) .\: 4SO 
lmpression d s lıvrcs (lmprimerie de l'Etat) .\: 450 
P etrole (Com. Aeh . Milit. Vize) X 451 
Preıent. carte aetuelle (Mı n. Vize) ~\: 451 
Lentilleı (Div. Lulebourgaz) .\' 451 
Foin herbe et paille (Gen . Brousse) .\; 451 
Constr . hllpitııl de 80 lits (Dır. Tr11v. Pub. Elaziz) .\~ 456 
Sulfure de earbon (Dir. Agril. lst.) N 459 
Constr. des portes et fenetrcs ııux maisons des immigres (Dir 

lmmigr. Nighde) .\! 454 
Articlcs de proprete (Minist Agrieole) No 454 
• Bois (Dir. Forets Sinop) No 457 
Bois et eoke (Ligue Aviatıon Ankara) No 458 
lnstall. de paratonrıerre (lntend. Tophanr ) No 458 

• Bıırque : 1 p. (lntend Tophane) No 460 
Charbon lignite (Com. Aeh. Milit. lzmir) .\' 461 
Chevaux : 10 p. (Mın Hyg. Assit. Soe.) .\ !: 461 

Jeudi 16 9- 1937 

Cibles clectriques et telephoniqucs (Ch. Fer Etat) .\! 434 
Orge (Brigade Edırn c ) .X 442 

,, et foin (Div . Isparta) .\' 443 
Farine de r:ıinoterie (Com. Ach. Milit. Beytuchebbab) .~! 443 
Constr. 6 pavillons (Brigade Siv3s) 4'47 
Viande de bocuf et farine (Com. Ach. Milıt. Guircson} No 4f 

,, (Com. Aeh . Milıt. Tchanakkale) .\ 447 
Savon noir (Oir. Agrie lzmir) .\' 447 
Conslr. d pôt pour chıırbon (Dir. Gen. Monopoles) .\! 448 
Toile (Dır . Gen. Monopoles) .\: 448 
Foin et p:ıille (Coın . Aeh. Mılıt Polatli) \~ 451 
Paılle (Com. Aeh. Milıt . lzmir) X 450 ı,I 
Constr. maisons pour imm i ırres (Dir. Etablis. lmmig.) No 
Fıl blanc et maıron (Gend. Gu · dıkpaeha) No 451 fll 
Manequins (Ecoles des Arts de Jeunes Fille a Beyoghlou) 
Uslensiles de eui.,ine (Vil. Mani11a} No 452 
Farine (Com. Aeh . Milit. Safranbolou) .\! 452 
B~urre f rai~ (Com. A~h. Mıl. S11rikamiehe) No 452 ıl 
Lıts et oreıllerı de laıne, pantalons, ahemıse, toile ete. (V 

sa) No 452 
lmpressiou de livre (lmprimerie de l'Etat) No 452 
Ajuıtement et ni vellement s route Akisar-Kirkagatah (Yıl· 

No 45~ 
Rep. du pont menderese (Vıl. Aydin) No 453 
Harıeots seea (Div. Lulebourgaz) No 453 
Semi-coke (Vil. Ank.) No 453 ~ 
Maearonis et harieots secs (Com. Aoh. Mil. Tehanakkale) ~ 
Rep. de ehaussee s route Bergama-Soma (Vıl. h:mir) No ' 
Beurre fraiı et fromage blanc (Gend. Ankara) 
• Tabacs (MQrıOp lzmir) No 457 / 
• Barque et rameı (Dir. Surveil. Douan. Tchanakkale) No 
Doublure et loile pour taillcur lnt. Tophane) No 460 (fll 
Coııııtr . vespasienne İl la maiso:ı de lceture de Beyaait 

Pub. lst.) No 460 . 'ftl 
Travaux do ınenuiıerie a l'ceole de eommeree lst. (Dır· 

lst. No 460 
Fromage blane (lnt. Tophane) No 460 Jf 
Pompe elect ique avee ehalter automatiqu• (Mun. Biı•)" /. 
Constr. pont en maçonnerie (Dir. Monop. Zonrouldak) ·,, 
• Semences de fleurs, fruits el legumea (Dir. Vent•• O 'J 
• Tissus de eoton et soie (Dir. Ventes Douanea lst.) Nf 
Pi-trole, etoupe, huile pour maehine et maz.oute (Mun· 

Ne 463 
Rep. au depôt de petrole (Mua. Tebanakkale) Ne 46' ~il 
Constr. annexe au garare du Ministere deı Financ•• ( 

Publieı) No 463 

(Lire la llUİte en 3me pare) 


