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ABONE Ş'.ARTLARI: 
fürkiye icin 

3 AYLIGI 
6 

12 .. 

Kuruş 

~jO 

850 
150) 

E.cnebı memleketler için 

CUMARTESİ 

• (t 

12 ııy!ı., ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimnkbuz mukabili olmıı-
G ZETESİ 

. kb"l deır;..iJdir yan tedıyat ma u ı> 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

- zr;z 3 5 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Şekli Muhm. bed. Teminat 

---~~__:C~in~si~~~~~~~-~~~ --
a) Münakasaıar 

İ · M l e Harita hŞaat Tamirat Nafia işlerı, a zem • - ' ,.;,,,• __ 
Gedikli er baş okulunda yaptırılacak tamirat 

Cuhane binası inşası . 
~adıköy hal btnasına yıkanma yerlerile he~aları ınş. 
Üsküdarda Rummehmedmed paşa mahallesınde Şem-

sipaşa cad. Vakfa aid 32, 34 ve 36 sayılı yerler· 

de yapılacak tamirat ve tadil.at (temd.) 

Mensucat, Elbise, Kundu~~~·ı:_ V· s. -- -
1-fttlti dahıli elbise: 225 takım 
Harici elbise: 225 takım 
Siyah iş elbisesi: 225 takım 

,, iskarpin: 225 çift 
Sarı postal: 225 çift 
lıci ceketi: 56 ad. 
,, şapkası:· 40 ad. 
,, pantalorıu: 40 ad. 

Tale!:.e k111keti: 225 acl. 1 . . . 1 k (yecil ve kır•ı-
Şaret bayra~ı imalı ıçın şa umaşı " 
tı: 1000 m. 

Kundura: 25000 çift (şart. 555 lı:r.) 
Y eıneniı 10000 çift 

f!atbaa itleri-K ırtaıiye-Yazıhane Leva:ıamı 

Kitap ba.tırılmasa (Orta okul hesap 1 ): 36000 ad (temd) 
., hendese : 11000 ,, ,, .. 

{Lise hendese 1) : 15000 ,, ,, 
cebir 1 : 15000 " n . ,, 

,, ., (0. tabii ilimler) : 16000 ad ,, 

,, ,, 
" ,, 

~akHy•t- ~altma - Y&kletme •· •· 

Posta nakliyatı (t ... d.) 

paz:. 

.. 
aç eks. 
paz. 

paz 

" ,, 
" 
" 
" 
" 

" aç. eks. 

997 52 
935 45 
908 72 

6~04 84 

1057 50 
4275 
HH2 50 
1012 -
787 50 
112 50 
128 
121 -
315 
680 -

kapalı z. çifti 4 44 
,, " 1 90 

aç. eks. form. 14$ -
,, 

" 
" 
" 

pas. 

,, 86 -
,, 67 -
,, 67 -
" 131 

Mobilya, ve ve büro e9yaaı, Muşamba-Hah va. 

Sehpala yazı tahtua: 6 ad. - dersane sıruı: 150 ad. 

muallım kürsüıü: 100 ad. (temd.) 

Ma brukat, Benzin, Makine y agları v. •· 

Kok kömürü: 3435,5 t. 

~teferrik -----
~•ltkap (muhtelif cins ve eb'atta) 
Su teıiutı için malzeme: 16 kalem ve l'azdan ko-

!"nrna evinde yapılacak tamirat için malzeme: 9 kal. 
~0•ele, kolan ve iplik (tas ve yangın kemeri için} 
B •boratuar için terar.i ve vuneleri (Ecza okulları için) 
l' alası: 30000 m3 (şart. 185 kr.) (t~md.) 

•rnburlu çekrik: 5 ad. 1000 kr. ve 5 ad. 2000 kg. 

P· ~Uvvetinde 
s:;ınc kafes teli: 500 m.-bağdadilik kafes teli: 5000 ~ 

ınastra: 1215 kr. - maatik ınani'anez: 100 kg.-do
D kli•hane için grafıt: 2000 kg. 

~ral: 18690 k. - alüminyum malzemesi: 6310 k. -
~~hrlı alüminyum saç: 100 k. - aliminyum kap-

• .. l· 20 !'alil' 000 ati. (şart. 545 kr.) 
uk Çorap ipliği: 30000-40500 it. (şart. 3H lı:r) (temd) 

Er:ı•lc Z 
~t, Sebze v. s. 
]( 

Uru •t 8 
F.ktrıekt·: <><? t. (şart. 140 kr.) (temd.) 

aç. cks. 2323 20 

kaıtala z. t. 16 80 

kapalı z. 
pu. 

aç. eks. 

" kapalı z. 
aç. eks. 

" 
" 

7931 

785 75 
2063 -

23500 
1175 -

3849 -
20SS 75 

kapalı "· 10 000 -

paz. k. 1 54,74 

kaıtalı z. 28006 -

]( ık un: 35 t 
•vun• ı · '00 Sıtır · . O t. (temd ) paz. 

" 
Ştk, ~tı: 21,2 t. (ıemd.) " 4240 
S r. 24 t 5760 
•d . " 

Un: '2~;t: 26,4 t. (temd.) kapala z. 23760 
Sıt t. ,, k. O 10,75 

7'4 81 

68 15 
518 -

79 35 
323 -

76 -
76 -
59 10 

51 

6800 -
1425 -

550 -
333 33 
416 66 
566 66 
966 66 

175 -

3078 73 

594 8:l 

58 93 
155 -

2775 -
88 13 

288 -
154 05 

6700 -

4383 39 

2190 
3413 -

45 -
318 -
567 

178l 
1814 06 
1237 50 

Müracaat yeri Gün 

Milli Müdafaa Vekaleti SAK 20-9-37 
B:abaeski Urbay. 1-10-37 
lstanbul Belediyeai 28-9-37 
Kadıköy Vaki Dir. 2-1-9-37 

lzmir Lise Orta Okul. SAK 5·f0-37 
,, 

" 
" 
" 

.. 
" 

s-10.31 
5·10·37 
5.10 37 
5-10-37 
5-10-37 
5-10-37 
5 10 37 

,, 5-10-37 
O. D. yolları Haydarpaıa 4·10-37 

Mılli MQdafaa Vekaleti SAK 5-10-37 
.. 

Devi. Basım. Dir. 

" ,, 
" ,, 

Kırklareli PTT Mii41. 

H. paşa Lisesi SAK 

lstanbul Belediyesi 

D. O. yol. Ank. 
Millf Müdafaa Vek. SAK 

latan bul Belediyesi 
lıt. Ünivers. AEK 
Nafıa Vek. 
D. O. yolları H. paşa 

,, 
" 

M. M. V. SAK 

" 

1\ ırklareli Ttlın. SAK 
Çorlu Kor ,, 
Ank. Lvz. ,, 

Bornon Tüm. " 
Vice Aılc. SAK 
Erzincan Tfim. SAK 
Afyon Kor ,, 
Sıvaı Tüm. ,, 

5-10 37 

28-9-37 
28·9·37 
28-9 37 
28-9 37 
28·9 37 

20 9-37 

24-9-37 

4-10 37 

20-10-37 
20-9-37 

4· 10-37 
7-10-37 
4-10-37 
4-10-37 

4-10-37 
4·10-37 

4-11·37 

6-10-37 

6-10·37 
~-10-!7 

28-9-37 
20 9-37 
20-9·37 
7-10-37 

18·10-37 
30-9-37 

=:rr o 

Saat 

10 -
14 
14 
15 -

16 
16 -
16 -
16 
16 -
16 
16 
16 -
'6 
o 

15 
11 

ıs 

15 -
15 -
ıs -
ıs 

16 -

15 -

15 -

15 30 
10 

14 -

10 -

10 -
10 

ıs 

J6 -

16 -
16 -

10 -1, -
16 -
16 -
15 -ır •ti: 110 t pu. 16500 -

~~-~~--"------------------~----------~~r--. 
~MÜNAKASALAR 
inşaat . 
~ Tam1rat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Milli M··d~ T • ı u ıaa Vekaleti Satınalma Komısyonunc an : 
Gedikı· 

eksiltme ı erbaş okulunda yaptırılacak tamirat pazarlıkla 
Paıarlığye konulmuştur. Ke§İf bedeli 997 lira 52 kuruştur. 
llıcye .1 20 eylül 937 pazartesi günü saat 10 dadır. 1'.:ksilt
liltte p~ıreclekler 74 lira 81 kuruşluk ilk teminatlarile bir-
b l ıar ık .. r u Unınaıa guu ve saatinde M. M. V. ıatın alma Ko. da 

rı. 

İzmir il Daimi Encümeninden : 

15 gün müddetle kapalı 
eksiltmeye konulan iş : Urla ilçesinde ilkokul yapı 1• 

Bu işin açın tutarı : 24163 lira 52 kuruş. 
Bu ise ait evrak aşağıda yazılıdır : A) Eksiltme şartname i 
B) Mukavele projesi E) Bayındırlık işleri geırnl şartnamesi 
D) Fenni şartname C) Keşifname ve proje 
İstekliler : Bu şartname ve evrak.lan İzmir, Ankara, ( ... t8 nbul 
Nafıa müdürliiklerinde görüp ineeleyelıilirler 
Eksiltmenin yapılacağı yer tarih, gün ve saatı : 30 Eylul 937 
perşembe günü saat 11 de lımir İli d11imi encümC'ninde 
Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeJer : Nafıa Vekil· 

18 Eylül 1931 

Ja T • 15Pliilli67E FTFEf = 

·-

fDAREHAN 
Yo u tc han. 1 ci k .. t 

No. 3 ve 4 

Gal t , Pe embe p.ız rı 

İLAN ŞARTLAR! 
idarehane nızde göru""Jlur 

Telgr.: st. MÜNAKASA 
febfon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

iiıiinn ı 

lrtındt>ıı alınmış muteahhitlık vec::ikaj}r 937 , ıhna nit tir:ıı et 
ocJa .... ı ve ika~ı 
Mu\akkat teminat : 1813 lira. 

Bnbae ki l ray Başkanlığından : 
Babaeski hdedi) "inin yrnidPn vaptırara~ı 935 lira 45 

kur~ş be.d~li ke~ifh gazhanP binaı:ımm yaptııılması l O E, lii] 
193, t ınhmd n l Teşı inirvve] 1937 tıuihınC' kadar :..O Piin 
ın~d l~tlr mimaka aHı. çıkarılım tar. O giin ~a.ıt 14 de brledıyc 
d ırt: rndP te~ kkül e I" ek f'ncümC'n lrnzuruııdll ihale edil('
cektır. TaJipl" } üz IC' ) e lıbuc,;ul-. temınatı ınm·a" kalı' nkç<' i 
yatırmalaıı H' ş.ırtnarıı } ı arılamak ıstr} enleı in Ediıne Kırk
lart•lı, I ült•lrnı~<ız lı ledi,eleıilt· belt<liHmıze ıntirncaat etıne
leı i ilan olunur. 

Kadıkiy Vakıflar Direktörlüğünden 
isteklisi lizerinde takarrür 

Keşif bedeli 
Lira K. 
6904 84 

eden bedel 
Lira K. 

6600 00 

Teminata 
Lira K. 
518 00 

Üsküdardn Rummebmcdpaf a mahallesinde Şemsipaşa 
cnddesinde V ııkfa aid 32, 34, 36 sayılı erlerde yapıla
cak tamirat ve tadilat pazarlıkla ihale edileceğinden is
te1 )ilerin pazarlık gtinü olan 2.4 9.937 cuma günü ıaat 
15 te Kadıköy Vakıflar Müdürlüğune müracaatleri. 

• • • 
~ adıköy hal bin~sana yapılacak yıkan::na yerlerile, he-

lalari i şası. Bnk: İst. Belediyesi ilanlarann. 

MiiiiiZ:Z T 

M.<Uı.at-Elbiıe-

Milli Mudafaa Vekaleti Sabnalnıa Komisyonundan 
Her bir çiftine tahmie edilen fiyata 443 kuruş olan 25 
bin çift kondur ile her bir çiftine tahmin edilen fiyatı 
1 go kuruş olan 10000 çift yemeni ayrı ayrı kapalı zarfla 
alınacaktır. Ş rtn mesini 555 kuruıa ve diğerininki para
sız olmak ve örnekl rini görmek istiyenlerin bergün ko
mi1;yo a gelmel ri. Kunduraların ilk teminatı 6800 ve ya
menılerin ilk teminatı 1425 liradır. Kunduralarm ihaltsi 
5.10.937 11h günü nat 15 de ve yemenilerin ihalesi ayni 
günde aaat 11 dedir. 

• * • 
1000 m. kırmıı.ı ve Y•til renklerde işaret bayrağı 

ima için şal kumaş almacaktar. Bak: Müteferrik siUun
unda D. D. Yolları ilAnına. 

• . ... 
100 çift ııkarpin, 200 çift işçi ıskarpini ve 26 çift 

futbol ayakkabları alınacaktır. Bak: İst. B"lediyesi ilan
ların~. 

Haydarpaşa Li t-..,İ Satınnlma Komitı) onundan : 
Haydarpn~a Lisesi için yaptıı ılncak olftıı 150 ndrd dersaı e 

eırası, 6 aded ~ephalı ) nzı tahtaı:n 'e 4 nrl d muallim kiirRii· 
siinün 13 eylul 1937 tarihinde } apılan nçık cb.ıltmesinc bir 
talih çıkmamış oldu~uııdnn 1 O gün uzatıJcıı ak ek iltme i 
htanbul Kültür Direktörluğü hiııa"'t içind 1 .iseler Mu ha e
bf'ciliğinde toplanacak olan Komi yonda 24 eylül 1937 cuma 
günü ~aat 15 te yapılacaktır. 

lık. teminat 175 lira Te mccmuuııun tahmin bedeli ~ 323 
lira 20 kuru~lur. 

istekliler ş ırtnameyi ve re::ıimlt ri Ha} dupa:.;a Li esinde 
görebilirler. 

hteklilerin bu işe benzer en tız 1000 liralık iş yaptığına 
duir lstınbul :\afıa Direktörliiğilnden alac&k]en belge ve cari 
ene Ticaret Oda ı ve ikası ile belli gün ve saatt~ Komisyo· 

na gelmeleri. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. - - -
Kırklareli P. T. T MüdüfılüğCinden: 

20 lira eski aylık ücretli Kırklareli istasyon ara~ı tek atlı 
araba posta!=;ı !'.tirüciihiğü 9.9.937 Perşembe günü eksiltmeye 
konuldu. Brdoli <le~eriııi bulmadığından 20.9.937 pazartesi 
günü saat 16 da Kırklareli P. T. T. mOdüriyet binasında iha· 
lesi yapılmak üzere 10 gün müddetle eksiltmesi uzatılmıştır. 
Bu müddet zarfından isteklilerin şartnameyi görmek üzere 
müdlirlüğümı.ize müracaatlara. Muhaınmeu bedel 240 lira 
mu vak kat teminat 18 lira kefalet 300 liradır. 



Sayfa 2 

ahrukat Benzin-ft\akine ~ a~lan v. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden 

Vaki et binası kaloriferi için 100 ton kokkömüril açık eksilt
me ile aatınalınacaktır. Eksiltme 1 teşrini evvel 937 cuma günü 
saat onda Vekalette hu usi komisyonda yapılaca';tır. 

Muvakkat teminat 210 liradır. Teminatın vaktinde merkez mu· 
haaebeciliği veznesice yatırılmış ve makbuzu alınmış olmuı IA· 
zamdır. 

Şartnamesini görmek ve malUmat almak i&tiyenler her gün 
Vekilct İçtimai muavenet işleri dairesinde müteşekkil eksiltme 
komiıyonuna müracaat edebilirler. 

Hariciye Vekiiletinden : 

Satın alınacak 190 ton kok kömürü kapalı zarfla münakasa
ya konulmuştur. 

Tahmin odilen bedeli 5700 lira ve muvalıtkat teminatı 427 
lira 50 kuruştur. 

Münakasa 30 eylUl 937 perşembe günü ınnt 17 de Ankarada 
Vekalet Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. 

Taliblerin teminatlariyle tektif mektublarını mezkür tarihte 
komiıyona tevdi etmeleri ve tartnamesini almak istiyculerin Ve
kalet Levazım Müdürlüğüne mür.tcaatları. 

Darbhane ve Damga Matbaası Müdürlügündcn : 
60 ton yerli kriple maden kömürü açık eksiltme ile satın 

alınacaktır. 

Ekıiltıne 6.10.937 çarşamba günü saat 14 te yapılacaktır. 
Bu işe aid şartname pazartesi, ı:nrşamba ve cuma günleri uat 

14-16 arasında idaremiz muhasebesinden alınabilir. 

Taliolerin; yukarıda yazılı gün ve saat~e 130,50 lira muvakkat 
teminat akçesile birlikte Müdüriyetimizc müracııatleri ilan olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma komisyonundan 
Ankara garnh:onu birlik ve müe1&eseleri ihtiyacı içi kapnlı 

zarfla eksiltmede iken pa:ı:ıırl•ğa çeyriJen 30J ton sömikok kö
mürün ilk pazarlık gününde istekli çıkmadığından bir ay pazar
lık müddetinin soau olan 23.9 938 tarihine kadar pazarlıtı de· 
Tam edecektir. Köınürıln tutarı 840:> lira olup muvakkat temi
natı 630 lira şartnaıneıi her gün komisyond parasız görillilr. 
isteklilerin kanunun 2, 3 üncu maddelerindeki vesılca ve teminat 
mkbuı.larile yazılı gününe kadar pazarlıgı yapıhııak üzere her gün 
levazım imirliğ'i satınalına kamiayonuna gclmclerı. 

Lise er Alım Satım Komisyonundan 
Yakacaj'ın cinsi Miktarı Beherinin lık tcmiaatı 

T hmın bedeli 
Kuruş Sa. Lira kr. 

Kok kömürü 483 ton 1900 688,28 
Eksiltme günü 24-9·037 nat 15 de aç. eks usulıle yapılacaktır. 

Tüvenan 280 ton 1300 273 
Eksiltme gilnü 24·9-937 aaat 14 de aç. eks. uBulile yakılııcııktır. 

Mangal körnürü 17730 kilo 4,50 59,84 
Eksiltme günü 2-t-9·937 saat 14,30 da aç eks. usulile yapılacak ---------------- . Odun "Gürgen,, 471 çeki 3IO : 137,41 
ke1ilmiş 

Odun "Meşen 120 ,, .310 : 
kesilmiı 
Eksiltme günü 24 9 937 saat 14,30 da aç. ekı. uısulile yapılacak 

Komiıyonumuza batlı gündüzlü lise ve orta okuHarın Ma) ıs 
938 sonuna ka~ar ihtiyacı olan y·ukarda cins, miktar, muhammen 1 
bedeli ilk teminııt, eksiltme gün ve saatleri, aşağıda yazılı 

yakacaklar yanlarında göslerilen şekildE' eksiltmeye konmuştnr. 
Ekıiltıne İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan 

komisyonda yapıle.cııkhr. 
f.teklilerin ,artnamelerindeki yazılı k~nuni vesikalardan başka 

Ticaret odasının yeni yıl veıika ve teminat makbuzlnrile birlikte 1 
belli saatte eksiltmelere gelmeleri ve kapalı zarflurında eksiltme· j 
den bir uat evvel komisyon bnşkl\nhğıaa tediyeleri ve ,artoa· . 
meleri g6rmek üzere Komiıyon Başkanlığına müracaatları. 

• * • 
60 ton odun alınacaktır. Bak: Erzak sütununda Edir-

ne vihiyeti ilanına. 

* * • 
3435,5 t. kok kömürü alınacaktır. Bak: fst. Belediyesi 

ilAnlarma. 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları İşletme U. İdaresinden: 
Muhammen bedeli 7931 lira olan muhtelif cins ve 

eb'atta makkap kalemleri 20.10.937 çarşamba günü saat 
15:30 da kapalı zarf u_uJU ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 594,82 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü· 
teahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 1aat t 4,30 a 
kadar kamisy on reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire
sinden, Haydarpaşa.la Tesellüm ve Sevk şefliğinden da
ğıtılaaktadır. 

Milli Müdafaa Vekllleti Satınnlma Kornic.:yoııundan: 

Aşağıda yazılı malzemenin ebil tme.:,i ayrı ayrı pazarlıkla 
yapılacaktır. 

Pazarlıkları 20.9.937 pazartc&i günü ~aat 10 dadır. Pazar· 
lığa gireceklerin muaneıı gün \e saatte M. M. \.satın alına 
komisyonunda hulunmalnıı. 

M. M. V. da ki ağaçların sulanması içiıı ) apılncek su tesi
satına lüzumu olan 16 kolem malzeme. 

Gazdan k.oru:ıına evinde ) apılacak tamim ta lüzumu olan 
9 kalem malzeme. 

• * • 18690 kilo Dural ve 6310 kilo Aliminyum malzemuile loO 
kilo tırtıllı alominyum saç ve 20000 adet alominyum kapstil ka-

MÜNAKASA GAZETESi 

pah zarfla eksiltmeye konmu,tur. Tahmin edilen bedeli 109,000 
lira olup ilk teminatı 6700 liradır. İhalesi 4 ikincite7rin 937 per
şembe günü saat 15 dedir. Şartnameıi 545 kuruş mukabilinde 
M. M. V Salınalına komiıyonundan alınabilir. Muhabere ile şart
name gönderilemez• Eksiltmeye a-ireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, a üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte teminat ve 
leklif mektuklarını ihale gününden en geç bir saat evveline ka
dar Ankarada MMV. satınalma komisyonuna vermeleri. 

* * • Fiyatı Vekflletçe pahalı görülen 30.000 il!i 40.500 kilo 
pamuk çorap jpliği her Lir kilo~tl 154 kuruş 74 santimden 
olmak üzere pazarlığa konmnştur. Şartnanıe::.ini 31 ı. kuruşa 
almak ve örneklerini görmek isteyenlerin hergün komisyona 
gelmeleri. İlk t~minat mikıları 4383 lira 39 kuruştur. Pazar· 
lığı 6.10.937 çarşamba günü saat 16,05 a kadar devam ede· 
cektir. 

waawww .-

Nafıa Vekaletinden: 
Baladiz- Burdur hattı ihtiyacı için 9·9·9.H tarihiade mü· 

nakasaya konulan otıız bin metre mikap balasta talip zuhur et 
medığinde mezkür balastlar kopalı zarf ıuuHle yeniden mılnaka
saya konulmuştur. 

2 - A Bu balaatların muhammen bedeli 13500 liradan ibaret 
10000 metre mikabı Bozanönü istasyonu civarındaki taf ocajıa· 
dan. 

B Muhammen bedeli J2j00 liradan ibaret olan 10000 metro 
mikabı Karakuyu istasyonu civarındaki ocahından. 

C- Muhammen bedeli 1 IODO liradan ibaret olan diğer JOOOo 
metre mikioından 5000 metre mikabı Balidiz·Burdur haltının tara· 

feyninde toplama ve 5 bin metre mikabı da ocak b:ılastı olarak 
verilecektir. 

3- Eksiltme 4-10·937 tarihinde saat 15 te vckaletimiz demir· 
yollar inşut dairesindeki münakasa komisyonu odasında yapıla
caktır. 

4- Muvakkat teminat 2775 liradır. 
5- Münakasa şartnameıi, mukavele proJcsı ve dıAer müna· 

1<asa e·;rakı 185 kurut mukabilinde denıiryollar inıaat dairesin· 
den verilmektedir. 

6- Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2t9J No lu ıuttırma ve 1 

eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına m,cbur oldukları 1 

evrak ve vesiknlarJa 937 senesine ait olmak üzere vekaletimizdcn 
verilmiş müteahhitlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarflarını 
mezkur kanunun tarifatı dairesinde baıırhyarak 4-10 937 tarihinde 
saat dörde kadar inşaat arttırma, eksiltme ve ihale komisyonuna 
makbaz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Devlet Demir Yolları ve Limanları f şletme U. İdaresinden 

Muhamm"n bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda ya
zılı 4 gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek 
şartile 4.10.937 pazartesi günü Haydarpaşada gar binası 
dahıJın-iekı satınalma komisyonu tarafmdaıı açık eksıltme 
ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvak
kat temi at ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ek
siltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lazım 
dır. Bu işe aid şartnameler komis ondan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

1 1000 metre kırmızı ve yeşil renklerde işaret 

bayrağı imali için şali kumaş muhammen bedeli 680 lira 
muvakkat teminatı 51 liradır. 

2 5 adet 1000 Kg. ve 5 adette 2000 Kg. kuvve-
tinde muzaaf sür'atli tamburlu çıkrık muhammen bedeli 

1175 lira muvakkat teminatı 88 lira 13 kuruştur. 
3 - 500 metre muhtelif eb'atta piriııç kafeı teli 5000 

metre murabbaı bağdadilik kafı:s teli muhammen bedeli 
3840 lira muvakkat teminatı 288 l:radır. 

4 - 1215 Kg. muhtelif cins ve eb'atta salmastra, 100 
kg. mastik manganez, 2000 Kg. dökümhane ıçın grafit 
muhammen bedeli 2055 lira 75 kuruş muvakkat teminatı 
154 lira 3 kuruştur. 

İstanbul Üniversitesi Arttırma Satınalma ve Ekıiltme 
ve Pa:ıarhk Komisyonundan : 

Muhammen bedeli 2063 lira tutan Eczacı okulu için alınacak 
liiboratuar teraze ·ye vezinleri 7.10.937 perıembe günü Üniveraite 
Rektörlütünde ibale edilmek üzere açık ehslltmiye konul:nuştur. 

Taliblerin 2490 aayılı kanundu yazılı belgelorile berabf'r 155 lira· 
lık muvakkat teminat vermeleri lazımdır. Ltste ve t•rlname berg'1n 
Rektörlülıtte görülür. 

" • • 
itfaiyeye lünmu olan 100 taı ile 100 yangın keme• 

rine lüzumu olan kösele, kolan iplik ve saire alınacaktır. 
Bak: İst. Belediyesi ilanlarına. 

• • • 
Loko ve vagon bandajları alınacaktır. Bak: D. D. yol-

ları ilanlarına. 

--9--•t 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 
1- Demirköy alayının 24000 kilo şeker. 
2- İhalesi pazarlık ıuretile Vixede yapılacaktır. 
3- Şekerin muhammen bedeli 5760 lira, ilk teminatı 

567 hradır. 
4- İhalesi 20 Eylul 937 pazartesi günli saat 16 dadçr 
5 - Şartnamesini görmek istiyenlere her gün Vize 

Sahnalma komisyonünda gösterilmektedir. 

Erzincan Tümen Satınalma Komisyonundan: 

15·9-937 günü kapalı zarfla ihalesi yapılacak 26400 
kilo sade yağına talip çıkmadığından yeniden kapalı zarf· 
la eksiltmey konmuştur. Tehmin bedeli 23760 lira ilk 
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teminat 1782 liradı~" Eksiltme 1 Birinciteşrin 937 perşem· 
be günü saat 16 da Erzincanda Tümen karargahındaki 
Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Sıvas Tümen Satınalma Komisyonundan 
Sıvastaki Birlikler için kapalı zarfla eksiltmeye ko· 

nulınuşken ihale günü istekliıi çıkmadığından bir ay zar 
fmda pazarlıkla alınacağı ilan edilen 110 bin kilo sıj'ıreti 
30 eylül 937 perşembe günü saat 15 de Sıvas Tuğ Ko-

ı mutanlık binasındaki komisyonda ihale edilecektir. Bede· 
li 16500 lira ve ilk teminatı 1237 lira 50 kuruştur. 

Edirae Vilayeti Daimi Encümenin.len : 
Tutarı Mık darı yüzde 7,5 depoı;ito Cinsi 
Lira K. Kilo Lira K. 
1330 14000 99 75 Ekmek 
2100 6000 157 50 Koyun eti 

125 500 9 37 Sığır eti 
600 600 45 Sade yağ 
70 100 5 25 Zeytin yat 

390 1500 29 25 Şeker 
40 400 3 Fasulya 
40 400 3 Nohut 
30 300 2 25 Un 
30 100 2 25 Peynir 
30 50 2 25 Kaşar peyniri 
ıo 100 75 Mercimek 
IO ıo 75 Antaaya bamyası 
50 5000 adet 3 75 Yumurta 

280 700 21 Sabun 
720 60000 54 Odun 
Edirne memleket hastanesinin yukarıda adları ve mikdarı ya· 

ıılı 16 kalem en:akının ynpılan eksiltme•i neticesinde talip çıkma· 
dığından 21-9-937 salı gunü saat on beşte ihale yapılmak üzere 
temdit edilmiıtir. Taliplerin mezkür aaalte hizalarında yazılı temi· 
nat makbuzlarile birlikte daimi encümene gelmeleri. 

• • • 
Karpuz. kavun ve üzuın alınacaktır. Bak: Yüksek Mahendiı 

mektebi A.E.K. ilanlarına. 
• • ıt: 

41700 k. ekmek ahnacaktır. Bak: Yüksek Mühendis Mekt. S· 
A. K. ilanlarına. 

Beher çiftinİll 
Çift muhammen bedeli 
1 Oo İskarpin 340 kuruş 
200 f fçi iıkarpini 150 ,, 

25 Futbol ayak kabısı 150 ,, 
Çocukları kurtarma yurdu için lüzumu olan ve yu· 

karda mikdarı yazılı bulunan ayak kahlar açık eksilt
meye kon ulmustur. Ayak kabı nümunesilc fartnamesi 1' 
vazım Müdürlüğünde görftlebilir. istekliler 2490 N.h k•" 
nunda ya zıh Yesika ve 50 lira 81 kuruşlak ilk teminat 
makbuz v ~ya mektubil e beraber 23.9.937 çarşamba giillil 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

~ 

er • 
(B) (5989) 945 

Keşif bedeli 908 lira 1 2 kuruş olan Kadıköy hal bİ' 
nasına yapılacak yıkanma yerler ile helaları açık ekıilt" 
meye konulmuf isede belli ihale günün de giren -uluno:ı' 
dığmdan pazarlığa çevrilmiıtir. Keşif evrakıle ıartoaın,,a 
Levazım Müdürlüğünde rörülebilir. İıtekliler 2490 N ~ 
kanunda yazılı veıika ve 68 lira 15 kuruşluk ilk temİP~ 
makbuz veya mektubile beraber 28.9.937 sah gUnü •.!o 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (6289) !P" 

... 
• • 

Ekmek ve Fr&ncalaların kağıtlara sarılarak satıllll ... 
hakkındaki kararın 4.8.937 tarihinden itibaren bir bu9~ 
ay ıonra tatbik edileceği ilan edilmiştir. 

Görülen lüzum üzerine işbu Belediye tenbihinin 
biki bir buçuk ay mOddetle tehir edilmittir. (6290) 

* 
İtfaiyeye lüzumu olan' ı*oÔ tas ile 100 yaniın ke~ 

rine lüzumu olan köıele, kolan iplik vesaire açık ek il 
meye konulmuttur. Buna 785 lira 75 kuruş bedel tabll't 
edi 'miştir. Listesile şartnameıi Levazım Müdürlüğünde 16' 
rülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika "o b" 
lira 93 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubilo I' 
raber 4.1O.937 pazartesi günü saat 14 de Daimi ~o' 
mende bulunmalıdırlar. (B.) (6288) gS8 

• . .. 
Ton 3435,5 fi 

Belediye merkoz daire ve şübelerile okul, hastao0~ 
diğer müeaseıelerin 937 ton kok kömürü ihtiyacı k• ti 
zarfla eksiltmeye konlmuıtur. Kok kömürünün beher ,1 
nuaa 16 lira 80 kuruş tahmin edilmiştir. Ekıiltme 4. tO· ,r 
pazarteıi günü saat 15 de Daimi Encümende yapıl•~li' 
tır. Şartnamesi Levazım M üdürlüiünde iÖrülebilir. I~~ 1' 
ler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 3078 hr t,r 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber,'! 
lif mektublarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı f' 
de saat 14 e kaqar Daimi Encümene vermelidirler· ~ 

saatten so :ıra verilecek zarflar kabul olunmaz. ~ 
(B) (6287) 

~ 

1 

c 
li 

1 

• 
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Yüksek Mühendis Mektebi Arttırnıa 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Ekıiltmeye konan Tahmin Pey ak- Eksiltmenin _ . 

= 
MÜNAKASA GAZETESi 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
Mevadın cinsi Miktarı fiab resi tarıhi Gun ve saatı :r 1 Eksiltmeye k?nulan iş: Devlet Mahallesinde Emniyet abi-

Karpuz 4000 A. 10 k.: - desi ile Gümrük ve lnhi1arlar vekaleti arasındaki 1ahaye yapı-

l(
kavun Kırk aj'aç 1000 ,, 13 ,, ; b 

14 
lacak olan Adliye \ ekileti binası inşaatıdır. 

a H ı L 7-10-37 Perşem e K "f b d ı · 4-0 000 ı· d .. vun asan bey 500 ,, 13 ,, : tı . eşı e c: ı: a , ıra ır. 
gı~rn yapıncak 500 K. 13 ,, : 2- Eksiltme 24-9-937 cuma aünü saat 16 da Nafıa Vekileti 

zum Çavuş 500 " 30 " : . k d ihti yapı işleri Umum Müdurlüğü Eksiltme Komisyonu Odasında kapah 
Mektebin 937 mali senesi 2 nci teşrin bidayetıne • . ar zarf usulile yapılacaktır. 

Yacı olan yukarıda cins, miktar, muhammen bedel ~e ıl~ te.mi· 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 22 lira 
•atı yazılı mevat açık eksiltmeye konulmuştur. Eksıltmesı hıza: 50 kuruş bedel mukabilinde yapı itleri Umum Müdürlüğünden alı-
•ında oo""st ·ı - t "h e saıııtte yapılacaktır. Şartnameyı nabilir. 

•• o erı en gun, arı v . . 1 • 
~ornıek isteyenlerin hergün ve ekıiltmeye gırmek ısteye~ _er~n 4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 21750 lira muvakkat 

elli gün ve saatte Gümüşsuyundaki mektep binası dahılın e teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış Yapı Müteahhıt· 
lllilteşekkil Komisyona müracaatları ilin olunur. liği vuikası ibraz etmesi ve yaphğı en büyük işin 200,000 liradan 

(6244) 98o 1-4 aşağı olmaması lizımdır. 
~-llill'!ııll!l!l!!~,.~~!!!!'!!l~l!!!!!~!!!!!!~~e~~~e!!!:!9~~~~ , 5- isteklilerin teklif mektuplarının ikinci maddede yaz.ılı saattan 

bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilind 
vermeleri muktazidir. Poıtada olacak gecikmeler kabul edilmez.e 

(3153) t5819) 914 4-4 
Devlet Demiryolları işletme Umum ·Müdürlüğünden 1 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme 2aati 1 
•• •ğı da yazı Jı lok 

0 
motif ve vagon bandajları 3-1 1-937 Çarşamba 1 ~!!!!!!l!l!!!!!!!'!!!!ll!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!"!!!!"!!!!!!!!!!!!"!!"'!'!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!! 

JfÜnü kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında ayrı ayrı satın 
•lınacakt I~ • 

Bu işe girmek isteyenlerin afağıda yazılı muva_k~at te~inat ~le 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhıtlık. v~s~kası ıle 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reıslığıne ver-

llleleri lazımdır. 
Şartnameler 166 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veıı:nelerinde 

MUHTİRA: 

Pazar 19-9-937 

••lılmaktadır. (6213) 976 1-4 
ismi Muhammen Muvakkat 

teminat 
Saati / Vakum ya;ı~ benzin, gres yağı ve arap sabunu (Kütahya Vıl.) N. 444 

Balıkhane banası tanıiri (iı.mir Deft.) No 457 

~ - loko bandajı 
- Vaaon 

6 " 

bedeli 
33261,Ba Lira 
63175,42 .. 

2494,64 Ura ) 
4408,77 ,, ) 15.30 

• • • 
Muhammen bedellerile cins ve wiktarluı aşağıda yazılı 4 ıru· 

rup nıalzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şarlile 30.9.37 
Perşembe gücü saat ıo da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
1•tınalrna komisyonu tarafından açık ekıiltme ile satın alınacak· 
lır. 

Bu ite girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği. vesaik ve _ hi 
Zalarında yazılı muvakkat teminat ile birlikte komııyona mura· 
~aatıarı lazımdır. Bu ite ait tartoameler komiıyondan parasız o

arak dağıtılmaktadır. 
1.- 1000 kr. dana derisi, 500 kg. yağlı kösele. 100 k . keçi 

derisi muhammen bedeli 3289 ı;ra muvakkat teminatı 246 lira 
68 k , 

uruştur. 

2.- 200 kg. sarı vazelin, 200 kg. beya:r. vazelln, 300 kg. gli-
:erin nıuhanımen bedeli 590 lira muvakkat teminatı 44 lira 25 

lnuttur 

k 3·- 2Öoo kg. külçe kalay muhammen bedeli 4600 lira muvak · 
~t teıninatı 345 liradır. 

· 2 adet 5 tonluk Hassas baskül muhammen bedeli 1600 lira 
~vakkat temlaatı 120 liradır. (8153) 985 2-4 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan : 

le· Mektebin 937 Mali senesi sonuna katlar ihtiyacı olan 41 00 
ılo Ekmek açık e!uiltmeye konulmuştur. ilk temir.ab 344,05 lira 

;e beher kiiosunun muhammen bedeli 11 kuruştur. Eksiltmesi 
·I0-937 Cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 

Şartnamesini iarmek isteyenlerin hergün ve eksiltmeye gire· 
~eklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mektep binası dahi· 
;deki Komisyona müracaatları ilin olunur. (6245) 981 

llnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

i~· l-Nunıune ve tartnamesine tevfikan 8000 kilo baş 
1 t•zarlıkla satın alınacaktır. 

,, t1-Paıarhk 20.IX.937 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
Ai~tta ~4 d~ Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

111 °nıısyonunda yapılacaktır. 

t~bed-Şartnameler paruız olarak her gün söıil geçen 
l\l en alınabilir. 

Ylizd -isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
Yoaı8 el 7İ5 ıüvenme paralarile birlikte adı geçen komis· 

e nıeleri ilin olunur. (5789) 007 3 -3 
• • • ,_ ş 

ko),
81 

artnamesine tevfikan pazarlıkla 2000 kilo kazein 
.. 2-'~tın alınacaktır. 

lrtıaın • azarlak, 20-IX-937 tarihine rastlıyan Pazartesi 
•itıdekt~t 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 

a_ Ş lını Komisyonunda yapılacaktır. 
Şubeden •rtnanıeler parasız olarak her ıün sözü geçen 

4- t alınabilir. 
Ytltde 7 ~teldilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
Yo11, ı:ıın R"iiv~nme paralariyle birli~te adı geçen komis· 

elerı ilan olunur. (5821) 916 3-3 

Y··k 
u sek Mühendis Mektebi Satmalma 

60Q Pttelctebiıı Komisyonundan: 
f •elet Y•takha 'h . . .• 1tlı 111 b Y•ıtılc ~ M ne ı tıyacı ıçın 400 adet yatak çartafı ve 
~\l"\ltt •heri11i1ı )'Uzu açık eksiltme ile alınacakbr. Yatak çart•· 
t'-tla, \it. h1c te=·ubamnıen bedell 1 ,65 ve yastık yGıı:G.Gn 0,31 
1'tlt i~ııa tunıa ır~D:tları 64 liradır. Eksiltmesi 1 10-937 tarihine 
"e '••tte1•11lerin bn •~at 15 de yapılacaktır. Şarlnamuini ıar· 
1'Gr~a • Ga1116tı er ıun ve eksiltmeye iireceklerin belli JÜn 

•tları ilin :rurıda nıektep binası dahilindeki komisyona 
unur, (610'l) 961 2-4 

ı 
1 

ı 

Pazartesi 20-9-1937 

Ber1rama-Kale yolunun arasında fOse tamiri (lzmir Vil.) No 459 
Elektrik tesisatı (Kinik Bel.) No 428 
Küçük Men~eres islahat ameliyatı sahasında yapılacak sağlık ka· 

VUfutları ınşaatı (Nafıa Vek.) No 444 
ı Teknik okulunda tamirat, elektrik ve su N 

M 
tes. ( af. Tek. O.) N446 

ağaza inşaaı (Turhal Şarb.) No 446 
A_ntalya lise binası inşası (Antalya Naf. M.) No 446 
Sıyah elma~ desten (Müh. Mekt.) No 446 
Beyaz çul (lnh. U. Müd.) No 448 

Konya· Ank. yolu arasında tose inıaata (Konya Vıl.) No 4t9 
Depo inşası (Eskişehir Lvz.) No 451 
Müzik Öğretmen okulunda paviyon inşaatı (Nafıa Vek.) No 451 
Yerlı kok komürü ve krible (Ank. Mekt. SAK) No 452 
Karton, el arabası, pamuk fitil, hna boya, püskürme tabancası 

(DD yol.) No 452 
Bat ipi (İnh. U. Müd.} No 452 
Aatarhk bez (Topbaae Lvz.) No 453 
Defatır ve evrakı matbua (iat. Vakf. Dir.) No 453 
Linit kömürü (Berrama Aslı:. SAK) No 453 
• Hizar makinesi t1st. G6mr. Baımüd.) No 453 
Yol atelyesi elektrik teltekesinin yapılması (DO yol.) No 453 
Altla üstlü karyola (Tophane Lvz.) No 453 
Kazeia kolası (inh. U. Micl.) No 45.~ 
Ekmeklik un (Edtemit Tüm.) No 453 
Karma orta okul binası tamiri (Edirne Naf. M.) No 453 
Eskitebir Memleket hast. kalorifer teıis. (Eskişehir Naf. M.) N 458 
Saman (Bera"amu Ar.k. SAK) No 451 
Ekmek, sığır eti ve sade yaA'ı (Kütahya 6 say. J. Ok.) No 451 
Çorum orta okulu intaıı (Çorum Naf. Dir,) No 454 
Yastık yüzü, yatak çartafı v.ı . (MMV) No 454 
Elbiselik kumat (İst. Bel.) No 454 
Elbise ve kasket dikimi (Emn. U. Dir ) No 454 
• Gübre (ist. Komut.) No 454 
Hematit daküm piki (OD yol.) No 454 
Mıcır ve kum (İst. Bel.) No 434 
Fakültenin 937 finans yılı yemeği (Ank. Tar., Dil. Cotr F.)N 454 
Sebze (ist. Vakf. Dir.) No 454 
Kuru ot (İzmir Mat. Mvk.) No 454 
Saman: 300 t. (lzmir Mst. Mvk.) No 455 
Gazyaiı (İst. Komut.) No 455 
Beyoj"lu beled. şubesi binası ta~iri (İst. Beled.) No 455 
Üsküdar Batıhıd iıkelesi tamiri ,, n No 455 
Saman (Ank. Lvz.) No 456 
Hiikumet konatı inşaatı (Edir11e Naf. M.) No 456 
Beylik köprüsü tamiri (Ank. Val.) No 456 
Un (Bornova Aak. SAK) No 456 
Muhafaza duvarı inşaatı (İst. Defter.) No 456 
Saman: 295,2 t. (izmir Mst. Mvk.) No 454 
Sıj'ır eti (Erzincan Tüm.) No 456 
Ekmeklik un (Kırklareli Tüm.) No 456 
Un, arp• ve yulaf (N•ttle ,, ) No 456 
Un, pirinç, makarna, mercimelı, sabun v.s. (İzmir Muh. G. Tab.) 

No 4~7 
Elbise ve kasket (Ank. Kült. Bak.) No 457 
Yulaf (Sıvas B•ytar Dir.) No 458 
Bulgur (Sıvas Tüm.) No 458 
Sömikok (Çocuk Esir. K.) No 458 
Posta nakliyatı (Edirne PTT) No 460 
D 1relı nakliyatı (Aak. PTT) No 460 
Dotancı köprüsü inıaatı (Mutia Naf. M.) Ne 461 
Ank. telgraf muhabere salonu tamiri (Ank. PTT) No 461 
Serum ampulları (Ank. Mrk. Hıf:u. Müeı.) No 460 
Puar yeri inşaatı (Zonruldak Urbay.) No 462 
Masa, dola!. ve sıra (Harb Akad. Komut.) No 4~ 
haç (Ank. Val.) No 464 
Sıra (Tekirtlat Vil.) No 464 
Odun n ,, No 464 
icza ve tıbbi malzeme (Eskitehir !tfeml. Hast.) No 464 
Tophane PTT mrk. binası tamiri (lst. PTT Müd.) N 465 
Elbiselik bez (Ank. Bölge San. Ok.) No 465 ° 
Ekmeklik un (Çorlu Kor) No 465 
• Ylalü ve pamuklu kumat ve köaele kırpıntıları (Den. Ln.) N 465 

7 

Çadır direği (Tophane Lvı.) No 466 
El planı ve afiş bastırılması (THK SAK) No 466 
Kir.in kutusu Öst. Komutanlı§'ı) No 467 
Şişe O. okıjene (ist. Komutanlıtı) No 467 

Sayla 3 

Bakırköy kazasına batla Avcılar köyü 1 ci ve 2 ci okulları tamiri 
ve iktisat itleri Milu. binası•daki çürük çerçevelerinin tamiri 
(iat. Bel.) 467 

Subay evleri inıaab (Turceli Nafıa Müd.) No 467 
Kiremit (Keşan İskb Müd ) 467 
Bul r ı • (Edirne Tuğayı) No 467 

Salı 2 1-9-1937 

Otopomp ve motopomp (Ask. Fabr.) No 421 
Döküm malzemesi (MMV) No 425 
Muhtelif cins çelik, çelik tel v.a. (DD yol.) No 426 
Demir boru ve teferruatı (Ank. Bel.) No 442 
Küçükmenderes islah kanallarında şüt inş . (Nafıa Vek. No 445 
Arpa (Konya Kor) No 452 
Sade yağ (Vize Ask. SAK) No 452 
Sıhhiye deposunun tamiri (Tophane Lvz.) No 453 
Alüminyum mat!a (jand. G. Komut.) No 453 
Çubuk kükürt (lat. Um. Sah. Sıh. Mrk.) Nô 454 
Kayın kaplama tahtası (MMV) No 454 
Motörin ve benzin (Tophane Lvz.) No 454 
Bitlistc atölye binası inşası (inh. U. Müd.) No 454 
Çamaşır yıkanması (Ank. Tar., Dil, Coğr. F.) No 456 
Beyaz ve arap sabunu, vernikler, toz boya, üstübeç, fırça (DO 

yol.) No 456 
Döküm koku (Ask. Fabr.) No 456 
Yulaf (Koaya Kor) No 456 
Pamuk ve yün çoraplar (Gümr. Mub. K. ) No 456 
Saman ve kavun (Ank. Lvz.) No 456 
Arpa (Edirne Şarbay.) No 456 
Tersim malzemesi (Nafıa Vek.) No 457 
Çizme (Gümr. Muh. K .) No 457 
Un (Bornova Tüm.) No 457 
Salça, patates, üzüm, arpa, ıaman, k. ol, gaı., zeytin v.s. (izmir 

Gümr. Mub. Tab.) No 457 
Vermiyon toz boya (DD yol.) No 458 
Kuru ot nakliyatı (Sıvas Baytar Dir.) No 458 
Bez, terlik v.s. (Kırklareli Vil.) No 460 
lzmir sokatı parkeye tahvili (Trabzon Beled.) No 460 
Kaysf'ri müzesinde elektrik tesisatı (Kay.teri Nafıa M.) No 461 
Kay~eri müze bi~asında ve Selçuk medresesinde ve Ha~dar bey 

kotkiinde tamırat itleri (Kayseri Nafıa Müd.) No 461 
Otobüa bekleme yerleri intası (Ank. "Bel.) No 463 
Elektrik santral binasının tamiri (Uzunköprü Beled.) No 463 
~ıza:.bey camiinin tamiri (Kırklareli Vakf. Dir.) No 464 ' 
Üskudardan Kadıköy ibrahim aj'aya giden yolun esaslı tamiri i 

le belediye matbaa binasının tamiri ve belediye üst katında 
tamirat ve tadilit dst. Bel.) No 465 

Erzak: 16 kalem (Edirne Vil.) No 467 
Dökme aoba ,, ,, No 467 
Linyit kömürü n ., No 467 
Madea ,, ., ., No 467 
Odun ,, • No 467 

• Ön_lerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamıt : "No.,, itareti ilana havi gazetemizin sayıııııı ~österir 

cıı= == ZL2 

(Suite de la 4eme page) 

Mardi 21·9· 1937 

EiGL 

Autopctmpe et metopompe (Fabr. Mılit.) .:': -421 
Artıctea de fonderie (Mia. Def. Nat.) .;\! 426 
Aoier, fıl d'acier ele. (Ch. F'er Etat} .,! 4'42 
Tuyıux de fer et accessoires (Mun. Aalc.) .\! '4-42 
Constr. de chutte d'eau a Kutchukmenderese (Min. Trav. Pub.) 44S 
Orge (Corps Armee Konia) Jf• .f52 
Beurre frais (Coıa. Acb. Mil. Vıze) .\! 452 
Rep. au b~tlm. du depôt sanitaire (lnt. Tophane) J'ü 453 
GourdH d aluminıume (Gend. Ankara) X 45S 
Soufre en batoa (Offıce Sanit. lat.) No 4~4 
lois d'hetre (Min. Def. Nıt.) No 454 
Benzine et motorine (lnt. Tophane) No 454 
Constr. d'un atelier a Bitlis (Dir Gen M ) N 
L 

. . ~ . · oaop. o 454 
eHıve de lıage (Faculte Hıstoire Lanıue et G. h" ) N 

S · ı eoırap ıe o 456 

Ca~~n dnoıfr edt b. anc, vernis, brosse et plitre (Ch. Fer Etat) No '456 
o_ır.e e on ene (Fabr. Mılit.) No 456 

Foıo (Corpı Armee Konia) No 456 
Chaussettes de coton et laine (S .1 D 
P 

. 
1 

urveı . ouan. lst.J No 456 
aıl e et melon (lntend. Ank.) No 456 

Orge (Mun. Edirne) No 4.57 
Articles de dessin (Min. Trav. Pub.) No 4.57 
Bottineı (Surv. Douan. lst.) No 457 
Farine (Div. Bornova} Ne 457 

Pommes de terre, raisrns, orre, paille, petrole ete. (Bataillon Surv. 
Douan. lımir) No 457 

Cou1ı1leur (Cb. Fer Etat) No 458 
Transport de foin (Dir. Veterinairo Sivas) No '458 
Pantoufles et toilo (Vıl. Kirklareli) No 460 
Coastr. ~n parq~et a la ruo lzmir (Mun. Trabzon) No 460 
Rep. et ınslal~. electrique au mHee de Karseri (D" T 

K '" · ") N "61 ır. rav. Publıcs 
aıserı o, 

Constr. statioa pour autobus (Mun. Ank.) No 463 
R,p. centrale electrique (~ua. Kirldareli) No 463 

" moaquee Hizırbey (Dir. Vakoufs Kirkl ·ı·) N 411:" • . . 16 l are ı o u-w 
r rovıııons : ots (Vil. Edirne) No 467 
Poeles (Vil. Edirne} No 4'7 
Cbarbon lignito (Vil. Edirne) No 467 
Be•• el bouille • No 467 

• Les utoriıques iadiqueat une veate par voie de ••reaelıere. 

N. B.- Les Nos indiques H rerard d• articles ıo•t ceu:ı da 
journal dana lequel J'avia a paru. 

1 mtiyaz aahibi Ye yazı itleri 
Direktörii: lamail Girit 
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il Objet de l'adjudication Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et <lu Jours Heureı 

d'•djudicat eatimatif Proviıoire Cahier des Charges 1 
-~--~ --

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

ı Rep. au batiment de l'eeole militaire G re a gre 997 5~ 74 81 Coın . Acb. Min. Def. Nat. Ank.. 
Rcp. nu batiment de l'usine de gu ,, 935 45 Municipalite Babaeski 

ı Rep. aux batiments Nos 32-34 el 36 de la rue ., 6904 84 518 - Dir. Vakoufs Kadikeuy 
ı i Chemaipacha a Scutari (aj .). { Com. Perm. Munieipnlite Istan ul 

Constr. veapasienne et autre au hatimerıl Halle Ka· Publiquc 901 72 65 15 Dir. Economat ,, " 
' 

dike uy 

Habillement - Chaussures Tissus - Cuirs. 

Costumes : 225 pieceı 

" : 225 " 
Coıtumes pour travail : 225 p. 
Escarpinı : 225 pairea 

1 Chauııaurea : 225 ,, 
j Jaquettea pour spo:ts : 56 p. 

Chapeaux ,, ,, : 40 p . 
Pantalons ,, ,, : 40 p . 
Cuquettes pour oleves : 225 P· 

ı : Chaussureı : 25000 paires (eah . eh. P. 555 ). 

" : 10000 " 
Toi'e rouge et verte pour drapea11x : 1000 ır .. 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpresaion des livreı ııie calcul p•ur le11 ecole• Se
eondaires : 36000 p. (aj.). 

lmpreaaion des livree d'aloebre peur les ec-ales Se· 
condairea: 18000 p. (aj.). 

lmpreısion des livru d'alg-ebre peur Lycee 
15000 p. (aj.). 

" " " " 
15000 n • 

li lmpression des livres des sci~nces naturelles pour 
11 les eeoles secondaires : 36C00 p. 

rı Coaıi.>ustible - Cnrburant-Huiles 

' Coke : 'i435,5 t. 

Traaapel't- .Charr ..... t - @echargoment 

Gre a ıre 
" 
n 

" 
" 

" 
" ,, 

Pli eacb. 
,, 

Puhlıque 

Publique 

,, 

" 

" 

" 

Pli e.aeh 

Tran.port de poate Gre a rre 

105 l 50 
"4275 -
1012 50 
1012 -

787 50 
112 50 
128 -
121 -
315 -

la p. 4 44 
,, 1 90 

680 -

format 148 

86 

,, 67 

,, 67 

,, 138 

la t. 16,80 

Ame•Wement poUI' Haltitation et Bureaux-Tapis.serie &k. 

Bancs : 151 p.- Tableaııx avec ohevalets : 6 p.- . Publique 2323 20 
Pupitrcs : 4 p. (aj .). 

Divera 

Diveuea meches 

Articleı pour adduction d'eau : 16 lot& et articleı 
pour reparatioo : 9 lota 

BaUaate : 30000 rn3 (cah. eh. P . 185) {aj .). 
Balances et poids pour le laboratoire de l'ecole 

des ııtharmaciens 
Cuirs fil et ruban large pour e intures et tassea 

des pompiers 

Pli cach 

Gre a ırre 

Pli cach 
Pablique 

" 

7931 

23500 
2063 -

785 75 

79 35 
323 

76 -
76 -
59 10 

6800 
1425 

51 

550 -

333 33 

416 66 

566 66 

3078 75 

175 -

59-4 82 

2775 
155 

58 93 

1 Fil 4e coton pour chau11ettes : 30·40000 le. (cah . 1! Gre a gre le k. 1,54,74 4383 39 
eh. P. 314) (aj.). . 

Dourale : 18690 k - Articles d' alu mini um : 63 l O : 
k.- Tôlea d'aluminium : 100 k .- Capsules d'alu
minium 20000 p. (eah. cb. P. 545) 

Bourr,, : 1215 k.· Masti~ue : 100 kg.- Grafite de 
fonderie : 2000 k. 

Fil de laiton pour irilles : 500 m.- Fıl metallique 
pour grilles : 5000 m. ' 

Gran!s marteaux: 10 p . 

Provisions 

Bleı concaases : 346-40 k. 
Foin : 519 t . 
Pain, viande. de mouton et boeuf, be ur re frai!I, oli-

vea, r'iz, sucre, macaronis •tc. 
Oeufs, cltrons, !ait, savon, vinaigre et legumes 
Provision : 16 lots 
Farine : 808 t. (cah . eh P. 586) {ai.). 
Lentillea : 15 t. 
Viande de boeuf : 212 t. (ııj.). 

Orre : 37 t. 
Foin : 240 t. 

" : 200 t. 
Orge : 100 t. 
Beurre frais : 7 t - Ble• coneasıea 15 t. 
Orre : 24 t. 
Melons : 10 t. (aj.). 
Orre : '4,5 t. {aj.). 

• 

Pli each 109000 - 6700 -

Publlque 2025 75 154 03 

" 
218 -

1175 18 13 

Gre iı gre le k. O 13 80 14'.! -
Pli cach 11677 50 876 
Publique 

,, 

" Pli caeh 
Publique 
Gre a gre 
Publique 

" 
Pli eaeh 
Publiqu• 

" 
" Gre iı rre 

117160 -
1800 -
4240 -
ısn so 

8500 -
4160 -

1080 -
600 

1725 -

7101 
135 
318 
117 90 
490 -
6!7 50 
'62 -

45 -
129 38 

Com. Ach Ec. Sceorıd . et Lycees hmir 
., 

" 
" ,, 

" 
" ,, 
" 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

" 
1 Expl. Cb. de Fer Etat H pacha 

Dir. lmpriınerie de l'Etat 

" 
,, 
" 
" 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Econom. 

" " 

Oir. PTT. Kirklareli 

Co111. Ach. Lycee Haydarpacha 

{ 
Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 
Bureau d'Expedifon H ydarpacha 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Aok. 

Min. Trav. Publics 
Com. Ach. Universite lstanbul 

{ 
C.a. Pva. Mumoipa!tte l.t.nbul 
..... l..nom. ,, ,, 

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

• 

l !xpleit. Cb. de Fer [tat H.pacha 

" 
,, 

C•m. Ach. Brirade Edirne 
,, ,, Diviıion Lulebourraz 

Dir. lnıtruction Pub. Edird 

ti 

Vilayet Edirne 
Com. Ach. Divlaion Erzindjan 

" " 
,, Sivas 

,, ,, ,, Bornova 
Dir. lnıtitut Agricole Ankara 
Com. Ach. Corps Armee Tehorlou 
Dir. Veterinaire Eslcichehir 

" Com. Ad\ı Militaire Moughla 
" ,, ,. Kfrhghatch 

Com. Ach. lntendance Ankara 
Oir. Gen. Sauvetage 

20-9-37 
1-10-37 
24-9-37 
28-9-37 

5-10-37 
5-10-37 
5- 10-37 
5-10-37 
5-10-37 
5-10 37 
5 10·37 
5 -10-37 
.5-10-37 
5 10·37 
5-10-37 
4·10-37 

28·9-37 

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

4-10 37 

20-9-37 

24·9·37 

20-10-37 

20-9-37 

4· 10-37 
4-10-37 

4-10·!7 

16-10-37 

4-11-37 

4-10-37 

4-10-37 

4-10·37 

20-9-37 
27-9-YT 
29-9-37 

30-9 !7 
21-9-37 
28 9-37 
27·9·37 
20-9-37 
29-9-37 
20-9-37 
28·9-37 
28·9 37 
27-9-37 
28-9-37 
28-9-37 
22-9-37 

10 - ; 

14 -
15 
14 

16 -
16 
16 -
16 -
16 -
16 -
16 -
16 --
16 -
15 
11 
10 

ıs 

15 

15 
15 
15 

15 

1, -
15 -

15 so 

10 -

15 -

14 -

16 

15 

10 -

10 -

ıo -

11 -
15 -
14 -

14 
15 
16 
15 -
10 -
J6 -
16 -
15 -
16 -
15 -
15 -

15 -

miiimiiiiliiiiiiliiiiiiiliiinimliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;m;;;;;;._ _______ ...___...._ ..... __ iiiiliiö;;;mı;ı;m:; .... imiilii;:;;~;;;;:;;;;;;::;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;::ı;ı:;:::;;:;;;;:;;;::;;:;;;;;;;;:=:;::;;;;;:ı:;;;;;:;;::::amır:;ır;;;;aagg;;ıl 

! 

MEMENTO OES AOJUDICATIONS 

Dimanche 19 - 9- 1937 

Beuiıae. ıraiıu, hwile vacoume et aavo11 noir (Vil. Kutahia) Jıı,'! "' 
Rep. au bitiD1ent des ventes de peissoo (Dir . Biens Nat. lı .. ~ 

·'; 457 

Lundi 20 - 9- 1937 

Elari' İlisement de ch.ausseı: s route Bergama-Kale (Vıl. lzmid S 
lnııto ll. eıectrittu• (M\ln. Kinik) .\: 428 
Diverstıı coııd. a Kutehuk menderese (Mın. Trav. Pub) ,,? 4-44 
lnstall. elcctr. et d 'eau et rep. au bitim. de l't'eO~e Tecbnique ( 

Ecole Technique) X 446 

Co111tr. 11 ma~aains (Mun. Tourhal) ,,; 446 
• au bitiment du Lycee Antalia (Dir. Trav. Pub. 

Scies (Dir. Ec. lng-.) ~'~ 446 
Toile blanche (Oir. Gen. Monop) .\! 448 
Const. ch.ıuısee a ro11te Konia-Ank . (Vil. Konia) .\: 449 • 

,, d'un pavillon (Min Trav. Puh.) A~ 451 
Houille et charbon crıblee (Com. Acb. Ec. Ank.) .,: 452 
Carton , voiture, mcche de C·lİOn ete. (Ch. Fer Etat) .\: 452 
Corde (Dır. Gen. Monop.) .\2 453 
lmpreseı on de registre (Dir. Vakoufs lat) _., 453 
Charbon l i fnİte (Cem. Ach. Milıt. Berraıea) >; 453 
• Maebinea et locomobiles (Dır. Ventes Douanes) X 453 
lnıtall. electr. a l'atelier d 'E&kiehehir (Ch. Fer Etat) .\~ 45.3 
LH• doubles (Jntend. ·ı opı.ane) ,.\: 453 
Co le (D ı r. GıiA. Monop.) .ı'! 453 
f'arine (Oiv. Edremit) X 453 

Rep. au biti• dt! l'ecole Kar•a (Dir. Trav. Pub. Edirne) ·' 
Install . ehauffage central a l'hôpital Reg. Eııkichehir (Dır. Tr•' 

blica Eakichehir) ·'~ 458 
Paille (Co111.. Ach. M;tit. Herfama) J\: 451 
Pain, viande de boeuf et beurre frais ( 'end. Kutalaia) .:'! -4S1 
Conıt. eoole Secondaire a Tchoroum (Oir. T ra v. Pub. Teh 

.\! 454 

Draps de lıtı couvertures ete. (Min Def. Nat. ) .\! 454 
Etoffe pour costumes (Muo. lst.) ·'~ 454 
Confeetion oosturnes et casquettea (Dir. Gen. de Surete) .Y 
• Fumier (Command. lat.) .~: 454 
Fente Hematite (Ch. Per Etat) .',: 454 
Caillo~x et moreeaux .111 charben (Mun. Ist.) ,,~ 454 ,t 
Neurrıhıre peadant l'annee '37 (Faculte His toi re, Laniue 

a-rapbie) .~ 454 
Foin (C•m. Ach . Mılit. lzmir) .,: 454 
Paille : 300 t. ,, S! 455 
Petrole (Command. lst.) .~ 455 
Rep. au bati111,. fi•cal Beyoıhlou et au debarc11daire 

tari (Mun. lat.) .\! -455 
Paille (Intend. Ank.) S! 456 

Rep. au Konak rouvernemental (Dir. Trav. Pu b. Edirne) .~ 
" pont Beylik (Vil Ankara) .~ 456 

Farine (Co111. Ach. Mılit. Bornova) .~ 456 
Conıt. mur de surveillance (Oir. Biens Nat. lst.) .\! 456 
Paille : 295,2 t · (Coıa . Aeh. Milit. lzmir) .,! 456 
Viande de boeuf ( Di v. Erzindjan) J\'! 456 
FariH (Div. Kirldareli ) _y. 456 

,, , foin et orge (O.v. Nigbd~) .:'ı! 456 
" , riz, oıacaronis, lentilles et savon (iataillon 
lzmir) .,! 457 

Coslumes et caaqu etıes (Dir. In .. tr. Pub Ank.) .\! 457 
Foin (Dir. Veterinaire Sivu) .;\~ 458 
Bles eoncasıes (Div. Sivas) Y 458 
Semi·eoke (Llgue Pretect. Enfants Ank ) .\: 451 
Transport de poste (Dir. f>TT. E.lirne) .~! 460 

n dee poteaux (Dir. PTT. Arık) X 460 ~1 
Rep. du pont Dogandj i (Dir. Trav. Pub. Moughla) No 

,, au salon de la poste (Dir. PTT. Ank.) No 461 
Ampoules de serum (Min. Hyg. Asaiat. S•c .) No 460 
Constr. lieu pour marche (Mun. ZGnrouldalc) No 462 ) 
Table, armo re et banc (Command. Acade.aıia de Gunrre 
Mcdicaınents (Vil. Ank.) No -464 
Bancs (Vil. Tekirdarh) No 464 
Boiı ( ,, ) No 4'4 6' 
Produits pharmaceutiques (Hôp. Rea-. Eskioa•hir) No !6' 
Rep. au batim. PTT. a Toplaane lDir. t-TTr. lat.) No 
Toile pour costumea (Ec. Artı Ank.) No 465 
f'arine (C<>rpı Ar•e• Telaorlou) No 465 ) 1' 
• Morceaux de coton et ~i.; (lntnd. Marine K.pıcıb• 
Poteaux pour ten•ea (lnt. Tophane) No 466 ) 1' 
lmpre&1ion dea plana et affiches (Ligue d' Avioa Turqo• 
Beites de qııinine {Command. lst.) N() 467 
loutrilles d'eaıı oxyıreDee (Command. lat.) No 461 f' 
Rcp. aux bitim. de la Urc et 26me ecole 1 Avdjilark-'4' 

du bltiaı. des Aff. Economiques (Mırn. lstanitııl) fll,.;111 
Conatr. ıııaiıons pou officiera (Oir . Trav. Pub. Toıı• J 
Tuiles (Oir. Etablıaa. lmmirrf.ı Keeban) Ne 467 
Bleı concasseı (Brirade Edirae) No 467 

{Lire la ııuite en 3me pare) 


