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------~~~~C~i~n~si~~~~~~~~~~~ 

a) Münakasaıar 

1. • M ı Harita -~Tamirat, Nafia işlerı, a zeme, 

Boyabat hükfımet konağ"ı ikmalı inşaatı (temd.!. 
Zonguldak-Devrek yolunun arnsında fOSe tamırı 

(şart. 114 kr.) 82 k ) 
Safranbolu-Araç yolunun araıında şose inş . (şart r 
Er x.ı· D d tamir. 120 n e6 ı· evrek yolunun artısın a şose " 
B t 8 214 ,, ar ın- afranbolu • ,, " " " , 
Be Ç inş ,, 262,, 

Ycuıno.- aycuma,, ,, " · 
Eakişehirde bir çift hanrar inşaatı (temd ) 
Ca:ıieaıirde atelye inşaatı " 
Zir Poligonu civarında kum hedefi yapısı . . 
E.dirnekapıdalci şehitlikler mezarlığının tan:ıımı 
Uzunköprü hükümet konağı inşaatı temd.) d 
~ k · · mutfağın ba a· e · pansiyon kısmındakı revır ve 

nası ve ahşap akaamın boyaıı ._. ı'ha-
D h b "d binaıındar.ı arp ane ve damga mat auı mu · 

ta duvarlarının yükseltilmesi inşaatı (temd . ~ 
Bafra kasabasının tahminen 250 hektarlık yerın ha-

lihazır haritıısının tanzimi ve tt:rsimi ·rt 
Galata Rıht•m hanı altındaki ambada yapılacak tadı a 

Bt-ylerheyinde sıhhiye deposunun tamiri .. 
M .. Itepe piyade atış okulundaki demir kapıları ~amırı 
Zıle '- b h . 300 hektarlık halıhaıır Kasa asının ta mınen 

haritası tan.Jimi (temd.) 
Hacibektaş tuzlasında nıüdür evi inşası 

VK~yseri Memleket ha1t. inşası 
ıranşehir-Kaz:ıncık arasında açıl11cak sulama kanalı 
3 eli \te 2 ci parçası • 

aç. ekı . 6941 22 
kapah z. 22673 96 

,, 16280 02 
,, 23956 48 

,, 42799 08 
,, 52296 05 

aç. eks. 2607 -
,, 4998 84 

9808 14 .. 
paz. 4995 71 

888 78 

aç. ekı . 4950 -

paz. 536 -
aç. eks 3503 06 

" 
652 -

5000 -

aç. eks 3373 61 
kapalı z. 99557 42 

,, 12020 

~ar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Serum ampulları aç. eks. 1250 -

Elektrik-Havaıazı-Kalorifer (tesiaat ve malzemesi) 

Aınpul muhtellf vat ve voltta: 1.S:H5 ad. 

~nsucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

~iln fanila: 198 ad. 
1 eri' 
(( 1 şaliden bayrak: 227 ad. 
(( ••ltet(j elbise: 135 takım - palto: 41 ad. 
!l ışlılt iskarpin: 1000 çift 
e~: 9450 '\# m . 

r erı· 1 1 aci\tert kumaş: 270 m. 

~ ~ iıleri-K ırtasiye-Y azıhane Levazımı 

aç. eks. 4860 49 

594 -
aç. eks. 522 60 

" 
beh. 14.55-1 · ,88 

n çifti 5 
paz. 2775 -
aç. cks. m. 4 80 

1701 -

1221 
1797 
3210 
3923 

195 53 
375 
736 -
374 70 

67 

371 25 

41 -
262 73 

97 80 

245 52 
622Ş -

< 01 50 

93 75 

364 53 

45 -
39 20 

183 85 
375 -
208 25 

97 20 

0~•lit it~ 50 ._ a~ıdı: 200 top - ose kağıdı: top • mu· aç. eks.top. 2 2.1 -1,80-8,50- -

ıtıba: 30 top 

~abr k 
() u at, Benzin, Makine yagları v, s. 

d11rı· 7 
Cıı . o. ıoo t 

rten · 
odunu: 720 t . 

aç. eks. 
kapalı z. 15480 1161 -

~llt~f-rik 
'r ... 1 .~ 
8,}' ı Çi11aento: 50 t aç. eks. 900 - 67 50 
~e . 402 08 

M •ıı•lirı ~ye boya: 200 kg. - muhtelif renklerde kapalı z. 5361 -

•bırıuı oya: 3800 paket 
816 40 62 -~~bil\: it ınaa kayış: 1256 çift 

okıı urıun: 2000 it aç. eks. k. o 33 49 50 
ll'lıaaı . 

• ıe11ıeıi (temd.) 4060 - 304 50 ,, 

tıaıc 
' Zahire Et, Sebze v. s. t , 

P•: 21 
•t,t t. aç. ekı. 1080 - 81 

•ı: 2 oy S t 1500 - ııı 50 un et· . 
• I> •: 1 ı t ( 

,, 
eyhİr· · temd.) 3300 247 50 

rı: 5 . 2,5 t " 165 -un t. - Ilı it · - k. peynir: 2 t. " 
ırj u: 250 k a arna: 1,5 t. ·irmik: 500 k. - pirinç 116 -,, 
rı·"ç: 154 t • - şehriye: 300 k. 
~ · 256 t. · (tart. 131 kr.) kapalı s. 26180 - 1963 -
'-'ekı·1c 30 30720 - 2304 -•de 1 

1111: s63" ,, (temd.) ,, 
htı: 67 t. (temd.) paz. 111065 - 8333 -

t. (şart. 291 kr.) kapalı z. ~8290 - 4371 75 

Sinop Nafıa Müd. 
Zonguldak Yal. 

3-9-37 itib. 1 ay 
13-10-37 15 -

" 13· 10-37 
,, 13-10-37 
" 13-10-37 
,, 13 10-37 

Mılli Müdafaa Vekaleti SAK 5-10-37 

" 
" lst. Komut SAK 

Edirne Naf n Müd. 
Yüks. Müh. Mckt. AEK 

lst. Delter. 

Bafra Beler!. 

6-10-37 
11-10-37 
8-10-37 
1·10·37 
24-9-37 

30-9-37 

5-10-37 

15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
11 -
15 30 
16 -
14 

14 

J4 

lst. Nafıa Müd. 
Tophane Lvz. SAK 

27-9-37 15 -
4-10-37 15 -

.. 11-10-37 15 
Zıle Şarbay 15 9.37 iti b. 15 rün 

Kayserı lnh. U. Müd . 
,, Vı l. 

,, Nafıa Müd. 

3i).9.37 
28-9 37 

30· 9-37 

Anlc. Mrk. Hıfz. Mü Sı\K 29·9·37 

lstanbul Belediyesi 8-10-37 

Gümr. Muh. G. K lst. SAK 8-ll'-37 
lst. PTT Müd. 
lst. Sıh. ve lçt. Mu. M. 

,, 
lııt . Vakf. Dir. 

,, Zir. Mekt. SAK 

Ankara Belediyesi 

Sinop Vil. 
Ank. Lvz1 SAK 

8-10-37 
13-10-37 
13-10 37 
27-9-37 
8-10-37 

4-10-37 

29.9.37 
16-10-37 

O.O. yol. 9 cu işit. Sirkeci 11-10-37 
14-10-37 O. O. yollara Haydarpaıa 

Gümr. Muh. C. K. lst. SAK 8-10-37 
lst. PTT Vil. Müd. 8 10-37 
Milli Müdafaa VekMeti SAK 8-10·S7 

lzmir Mst. Mvk. SAK 28-9-37 

Sıvat Tüm ,, 12-10-37 

" Yükı. Müh. Mek. AEK 
25-9-37 

13-10-37 

,, 13-10-37 

Ank. Lvz. SAK 12-10-37 
Trabzon Aıit. SAK 11-10-37 
t~mit Tüm. ,, 28-9-37 
Tophane Lvz. SAK 11-10-37 

16 
15 -
14 -

11 -

14 -

14 -
14 
11 30 
15 -
15 -
14 -

16 -

15 
11 

15 30 
15 -

11 -
14 30 
11 -

15 -
15 -
10 -
14 -
14 30 

15 -
15 -
ıs -
15 30 

sra- sa 
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Gahta, Perşembe p1Zarı 

iLAN ŞARTLAR! 
ldarehnnemizde görtlşul ur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
T el.:fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

llAnlar, Emirler, Tebliğler: 

Yeni Adliye sarayının inşası ıçm Umumi menfaatlar 
namına Divanyolu caddesinde kain 43, 45, 37, 39, 41, 33 
35, 21, 2~, 25, 13, 13, 7, 9 ve Sultanahmet parkı soka
ğında 1, 3, 5, 7, 11, 15 kapı No.lu emlalun iştimlaki 
kararlaştırılarak bu husustaki istimlak haritası ile cetve· 
linin biri Firuzağa camii davarına diğeride Eminönü 
Kaymakam ve Belediye Şübesi Müdürlüğü kapısına seki· 
zer gün müddetle talik edilmiştir. Emlak sahiplerine ila
nen bildirilir. 

a) M Ü N A K A S A L A R 

İnşaat · Tamirat-Nafıa i şler~ ve Malzemesi- Har ita 

İstanbul Levazım Amirliği S atınalma Komisyonundan: 
Maltepe Piyade atış okulu ocakları t amir ettirileceğin · 

den pazarlığı 28.9.937 salı günü saat 14,30 da Tophane
de lst. levazım amı rliği satınalma komisyonunda yapıla
caktır. Keşif bedeli 780 lira 83 kuruştur. İlk teminatı 58 
lira 60 kuruştur. Şartname ve keşif komisyonda görüle-
bilir. 

• • • İstanbul Deniz yollama müdürlüğü Sarım romör
körünün temizleme ve tamiratı 29.9 937 çarsamba i'ÜllÜ 
saat 14 de Tophanede Levazım amirliği satıaalma komis
yonunda panrlıkla yapılacaktır. Keşif bedeli 250 liradır. 

Teminatı 37 buçuk liradır. Keşif ve şartnamesi komis• 
yonda görülebilir. 

• * • Beylerbeyinde Sıhhiye deposunun tamiratı 4. tQ.37 
pazarteıi günü saat 15 de Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satınalma komisyonunda açık eksiltmeıi yapıla
caktır. Kesif bedeli 3503 lira 6 kuruştur. İlk teminatı 262 
lira 73 kuruştur. Şartname ve keşif komisyonda görüle
bilir. 

• *., Maltepe Piyade Atış okulundaki muhavele mer
kezine aid demir kapılar 11.10.937 pazartesi fÜnÜ saat 
15 de Tophane.le lstaobul Levazım amirliği satınalma ko· 
misyonunda açık eksiltme ile alınacaktır . Tahmin bedeli 
652 liradır. İlk teminatı 97 lira 80 kuruştur. Şartname ve 
keşif komisyonda görülebilir. 

Zonguldak Valiliğinden: 
Zonguldak vilayeti içinde Safranbolu-Araç yolunun 

0+000-7 +804 kilometreleri arasında yapılacak 16280 
lira 02 kuruş keşif bedelli şose inşaatı. 

İti kapalı zarf usulile eksiltmeyt: konulmuştur. Eksilt
mesi 13.10.937 çarşamba günü saat 15 de Zonguldak vi
layeti daimi encümende yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diger evrak 82 
kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüiünden alı· 
nacaktır. 

Muvakkat teminat 1221 liradır. Eksiltmeye girmek is
teyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan 
talimatnameye tevfikan Nafıa vekaletinden alınmış müte· 
ahhitlik ehliyet veıikasile Ticaret odasından 937 yılında 
alınmı~ vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif 
mektuplarını yukardaki günde ihale saatinden bir saat 
evveline kadar daimi encümen reisliğine vermeleri ilin 
olunur. 

* • • Zonguldak vilayeti içinde Zonguldak· Devrek yo!u· 
nun 6+000-47+000 kilometreleri arasında yapılacak 22673 
lira 96 kuruş keşif bedelli şose esaslı tamiri. 

İşi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştcr. l 3.10.937 
çarşamba günü saat 15 de Zonguldak vilayeti daimi encü· 
meninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müte
ferri diğer evrak 11 ı kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa 
Müdürlüğünden alınacaktır. Muvakkat teminat 1701 liradır. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin reımi gazetenin 3297 sayılı 
nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Vekale· 
tinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesikasiyle Ticaret oda· 
sından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatJarı 
ile birlikte teklif mektuplarını yukardaki günde ihale saa· 
tinden bir saat evveline kadar vilayet daimi encümen 
reisliğine vermeleri ilan olunur. 

* • * Zoni'uldak vilayeti içinde Ereğli·Devrek yolunun 
ı +500-27 +000 kilometreleri arasında yapılacak 23956 
lira 48 kuruş keşif bedelli şoıe esaslı tamiri işi kapalı 
zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 13.10.937 



~ayfa ı 

çarşamba günü saat l 5 de Zonguldak vilayeti daimi en· 
ciimende yapılacaktır. 

1:.ksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
120 kuruş mukabilinde Zonguldak N fıa Müdürlüğünden 

alınacaktır. 

Muvakkat teminat 1797 liradır. Eksiltmeye girmek is
teyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı aüshasında çıkan 
talimatnameye tevfikan Nafıa vekaletindt:n alınmış müte· 
ahkitlik ehliyet vesikasile Tıcaret odasından 937 yılında 
alınmış vesi'rn ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif 
mektuplarını yul<ardaki günde ihale saatinden bir saat ev
veline kadar vilayet d ımi encümen reisliğine verıne1 eri 
ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan : 
Edirnekapıdaki Şelıitlıkler mezarlığının tanzimi açık 

ek-.iltme ıJe ihale"i 8 Bir incit :?rin 9~7 cumn günü . "'aat 
15.30 da ynpılataktır. ~lulıan men he .. 1f J edelı 4998 lira 81 
kuru tur. Şartname i \e ke§İf c(tHh 1lc plflı lan her gün 
öğleden e\ vel komi ) onda göılılt!hıli r. 1 ... tek Jileı i ıı 375 lı rn
Jık ilk teminat ııı.ıkhuz H}a nıtktup nıile ıha} ~iınüı den 
evvel inşaat ~ube n len nlarakları ,e,.,ık arı ile f ernl ı ihale 
günü vakti nıua} }eninde 1 ındıklı a Komutanlık .;atırnılma 

komi ) onuna gelmcleı ı. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
'l.10.937 cumartesi gün:i saat 11 de ihale edileceği 

ilan edilen Eskişehirde ytJptırılacak bır çift hangarın iha
lesi 5.10.937 sah günü saat 15 de yapılacaktır. 

* • • 1.10.937 cuma günü saat l 1 de ihale edileceği 

ilan edilen İzmir Gaziemirde yaptırılacak atelye inşaatı
nın ihalesi 6.10.937 çarşumb günü saat t 5 de yapıla· 
caktır. 

• • • Zir Poligonu civarında kum hedefi yapı ı açık ek
siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 2607 lirndır. Muvakkat 
teminat 195 lira 53 kuruştur. Eksiltme 11.10.937 pazar
tesi günü saat l l dedir. İste dilerin temiuatlarile birlikte 
M. M. V. Satıealma komisyonunda bulunmaları. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
27.9.937 pazarte:>i günü saat 15 te fstanbul Nafıa Mü· 

dürlüğünde 536 lira keşif bedelli İstanbul Gümrük Mu
hafaza Deniz merkezinin bulunduğu Galata Rıhtım hanı 
altındaki ambarda yapılacak tadilat pazarlıkla eksiltmiye 
konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keş'f hulasasile b na müteferri 
diğer evrnk parasız dairesinde görülcc :<tir. 

Muvakkat teminat 41 liradır. 

İsteklilerin en az 500 li lık bu iş benzer i ycıptı
ğına dair ·gösterecekleri vesik üzer den N ıa Müdür· 
lüğünden almış olduğu müteahlıidhK ve 1 icaret Od sı 

vesıkalaı ile gelmeleri. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Keşif bedeli 888 lira 78 kuruştan ibaret bulunan 

Darphane ve Damga matbaası müdlirlüğü binasındaki 
ihata duvarlarının yüksetilmesi inşaatının ekailtmesi 1 O 
gün uzatılmıştır. Bu işe aid genel, özel ve fenni şartna· 
melerle keşif hulasasını görmek isteyenlerin 67 liralık 
muvakkat teminat akçelerini ve bu işe benzer en az 500 
liralık iş yaptıklarına dair gösterecekleri vesaike istina
den Nafıa Müdürlüğünden alacakları miiteahhidlik ve Ti
caret Odası vesikalarını hamilen 30.9.937 perşembe günü 
saat 14 de Milli Emlak Müdürlüğünde toplaaan komis
yona gelmeleri. 

Zile Şarbaylığından 
300 hektardan ibaret ve 5000 lira bedeli kc~şifli Zile 

kasa basının halihazır haritası Nafıa Meclisinin 13 3.937 
T. ve 29 sayılı kararile tasdik olunan şartname mucibin· 
ce tanzimi 20 gün müddetle münakasaya verilmiştir. İha· 
le günü olan 15.9.937 de talih zuhur etmediğinden ihale 
on beş gün talik edilmıştir. Bu müddet zarfında Belediye 
Riyasetine m~racaat etmele!İ. 

Bafıa Belcdi)e Rei liğinden: 
Ek::ıiltınİ) c konulan i B fıa ka aba mm talıminen l 50 

hektar me~k.iln ve l 00 hektar da ga) ri me"kfııı ki ceınan 250 
hektarlık yerinin halihazır harita"'ının tanzim \ e ter i ni i~idir. 

Muhammen Ledel ıneskfm )' rler n biı hektarı 25 ga) ri 
meskfın yerlerin bir hektarı J 2 liradan C<'man 4950 liradır. 

1 tekliler c' rak şartnameleri Bafra Bdrdi)c He:>i::ıli6rinde 
görebilirler.! teklıler şartnanwlr·ri Bafra b ledi) e riya etin -
de görebilirler. 

Ek::ıiltme 5 birinciteşrin 937 salı günü aat l ı te Bafra 
belediye encümeninde ) apılacak tır. 

Ek iltıneye gireceklerin :371 liıa 25 kuruş mll\akkat te· 
minat akçesi vermeleri 'e aşağıda yazılı ~arıları haiz bulun
maları lazımdır 

1937 senesi için fenni ehli)et \C 1lıti'-asları afrn \ eka· 
letince kabul' c tn dik cdilıni':ı. olan miıhcndi ler 'e topoğraflar 
veya bu kahil mühendis \C topoğ. aflar bu i:..-e ortaklık ) npa· 
cak noterlikten mu::ıaddak müteahhitler girebiJiıler. 

Yük ek Mühendis Mektebi Arttuma 
\C l!.k ıltıne Konu )Onundaıı: 

1ekteb kı mının işgal ettiği yerlerin birmci 'e ikinci 
katlarile iki rnethalin zemin katlaımın 'c pan İ) on k1 mm· 

daki re\ ir ve mutfağın harlana ı 'e ah;;;ap ak anım hoya ı 
2 l.9.937 cuma günü ı:;aat l4 te Gümli~--tı) unda mekteb hina ı 
içinde müte ek kil Ko•nİb) on tarafından J aznı lık urctile iha
le edilec ·ktir. Ke~if bedeıi 4 9J liıa 71 kuru '~ilk tt~miııatı 
37 l lira 70 kuruştur ~artnaıne im t<>\ fikaıı bu i""i almak 
i tiyenlerin belli gi.ın H' saatte Komi ona mürnca::ıtları ilan 
olunur. 

• * • 
Eskişehirde yaptırılacak kapsül 

inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 
• 

"' * 1000 adet platform yaphrılm sı. 
Mud. ilanlarına. 

deposu 

Bak: 

haçlar, Klinik ve t" 1e11çi} ari ala1: 

mşası. 

İnhisarlar 

\nkara l\1Prkcz Hıfzı ... ıhha Miiı... H'Sı 

Satınahııa Komi \ oııu Hei::;]iğin en ~ 

Bak: 

lJ. 

Miie "c C}C muhammen ht lrlı 1250 lira olaıı ~l't ııın am· 
pulleri 29.9.937 çarı? ı ı J ı ..!iınü a.ıt 11 flr arık ( k--il m<> su
retiyle satırı alırıacal.tır. 

Ek iltmeye iı,?tirak {tın ·k i"ti)enlcı n 93.75 Jiıa muHı~
knt t ·miııat vcrıne~i ve <L) rıra tirarct o iasınca ka)ı lı o)ınac;ı 
ve bu gibi iş iizcriıır ınu:ırn •lı• ) ptığmı le\ sik c lmP"ii lazımdır. 

Muvakkat teminat lıu l ı l 'e sahi Jc.r ıhnt umı ın mü lür· 

El,.ktrilc, Havaf.!azı, Kalorifer Tesisat ve \alzemc 
• • * 

-
Muhtelif vat ve voltt l 1531 - t:ıne ampul ah ıacakhr. 

Bak: İst Belediyesi ilan in rına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Vazıh ı e M.dzemesi 
Anl.ara B tediyesinden : 

Beher Miktarı Cin i 
topu 
Kuruş 

200 
210 
180. 

top 
200 
50 
60 

Ozalit kağıdı ( 10 metre boy 1 metre eni) 
Ose ,, ( l O metre boy 1 metre eni) 
Saman \009. 911. ve 912 No.lusa· ı 

man kağıdından beher topu 
180 kuruştan obeherinden 
yirmişer top olmak üzere 
60 top sam .ıı kağıdı 10 
metre boyu 1 10 · ııt;m eni) 

85D 6) Muşamba ( 10 n.etre boyu 1 metre eni) 
\ u . rıd.:ı cins, mikddr, eb.ıd ve fıatları yaz.ılı harta 

malıemesi ŞLırtnamesine tevfikan açık a ttırma suretiyle 
mü baya, edileceğinden talibleriıı 4.10.937 tarihme müsa
dif pazartesi günü saat 16 da yüzde 7.5 dipozite parala· 
riyle imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaat 
eylemeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çaına~ır \ ... -
İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyorundan 
Beher metresinin tahmin be eli 480 kuruş olan mek

tebimiz talebesi için satın alınacak 270 metre yerli laci
vert kumaşın 8.10.937 cuma günü saat l 4 de İstanbut 
Kültür Direktörlüğü bin:ısındaki liseler muhasebeciliği 
nezdinde tolpanaıı komisyonda açık eksiltmesi yapılacak· 
tır. İsteklilerin şartnamede yazılı vesikalardan başka ku· 
maş tacir veya fabrikatörü olduklarına dair Ticaret Oda· 
sının yeni yıl vesikasile müracaatları ve 97 lira 20 ku 
ruş ilk teminat parasını belli gi.inden evvel liseler muha
sebeciliği veznesine yatırmaları ve şart rnmeyi mezkur 
muhasebecilikten görüp öğrenmeleri. 

İstanbul P. T. 'l. \ ilayet M iidiirlüğündcn: 
İdare ihti)acı için 10 adet l,5X2.25 "m elıadrnda. 65 ıa

nc 1X1,5 s·ın ebadında, L 2 tane 75Xl l:.?.5 ebadında, O trıne 
50X75 • ·m ebadındaki ceınan 227 lan b ) rağm yf'rli şuli
den \iC meri h:ı)Ink kanuıımıa u\gtın ol rak alınma ı aç k 
ek'-iltm )C konulmu~tur. Ek~ıJt}ı c 8. 10 G37 cuma giiı ü aat 
ı 1 de hüyiik po.:;tahaııe binn~1 hirinci katı 1 ıanbul P. T.T. 
"ilayet müdürlüğünde ınüt<'"'ekhıl alım atım komi") onunda 
yapılacaktır. 

~fohanımen hede li 522 lira 60 kuı u~ mm akkat teminat 
39 lira 20 kuruştur. 1 tı.:klilrrin ~arlnamesini görmek 'e mu
vakkat teminatlarını )Utırınak üzere çalı~ma giiıılı ıiı dC' nıcz· 
kfır müdürlük idari kalemine, ek iltıne giin ve aatiııdc de 
komi yona müracaatları. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalmn Komjsyonundan : 

19 tane yün f~ nilanın 8 .10.937 cuma günü 1;aal 14 de 
müteahhit ııam ve hesabına eksiltmesi ycıpılacaktır. 

Taıınlanan tutarı 594 liradır. 
Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
isteklilerin ilk teminat olarak 45 liralık vezne mak· 

buzu veya banka mektuplarile birlikte o gün Galata Es· 
ki İthalat gümrüğü binası daki komutanlık s.:hnalma 
komisyonuna gelmeleri. 

23 Eylul 1937 , . ... 

\. 

E~~n~~~t:~~k~:~:~~;:,5:.~~~::1 çar-1 
şamba günü saat 9 da Fatih Atpaurında Hlılacakhr. 
İstekliler o gün orada bulunacak memura gelmeleri 
ilan oluııur. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 
Cinsi Mıktarı Muhammen bedeli ilk teminat 

Metre Lira Lira Kr. 
Altı kalem bez 9450 2775 208 1~,5 

Gureba hastanesine lüıumu olan cins v~ miktarı ya· 
zılı altı kalem bez pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 27.9.937 
pazartesi günü saat onbeşte Komisyonda yapılacaktır. 

Şartnamesi hergün Levazım Kaleminde görülebilir. 

Miitef er rik 
Istanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Dikimevleri için 31000 metre haki matra şeridi 4.10.937 
pazarte:ıi günü ;;aat 14 ele Tophanede t~tarıbul Levazım amir· 
lığı ~atınalrna Komi::ıyonunda pazarlıkla alınacaktır: Tahmın 
beddı 775 lir.ldır. ilk teminatı 58 lira 13 kuru:.-tur. 

• * * İki numaralı dikimevi için 65000 adet 15 x 5.5 per 
çin çivisi 65000 adet yarım yuvarlak halka 29.9.937 çar· 
şamba gönü saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım amir 
fiği satınalma Komis,Y.onunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmiı:ı 
bedeli 2665 liradır. llk teminatı 199 lira 88 kuruştur. 

* * * Dikimevleri için 195000 adet madeni büyük düğoıe 
4.10.937 pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği satınalma komiıyonunda pazarlıkla alın•'" 

caktır. Tahmin bedeli 214 buçuk liradır. İlk teminatı 16 
lira 10 kuruştur. 

* • * Dikimevi için 65000 adet sarı kesme kanca 6~ 
adet köprülü sürgü 65000 adet köprüsüz surgü 29.9.gJ'f 
çarfamba gunü saat 14.30 da f ophanede İstanbul Levazılll 
amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktı' 

Tahmin bedeli 4745 liradır. ilk teminatı 355 lira 88 k&J" 
ıuştur. 

Milli Müdafa.ı Vekaleti Sahnalma Komisyonundan : 
Müteahbid nam ve hesabına açık eluiltmeye konulan 26 ili" 

lem döküm malzemesinin ihale günü verilen fiat pabah aörülclt 
ğünden yeniden açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 4060 liradır. 
Eksiltmesi 8 birinci teşrin 937 cuma ıünü saat 11 dedir. 
İlk tf'minat 30'4 lira 50 kuruştur. 
Şartname ve lııtesi parasız olarak "Milli Müdafaa V ekileti ,,. 

tına.ima komisyonundan alınır. Muhabere ile t•rtname göııcll' 
rilmez· 

Gümrük 1uhafaza Genel :Komutanlığı 
İ::,tanlrnl Satmalma Komi ) onundan : 

1256 Ç1ft ınaukayış ınahmuzun 8.10.937 Cuma giiniı ' 
11 de müteahhit nam 'e h\.'sabına ek iltme i yapılacaktı!· 

'fa ... ınlaııaıı tutarı 816 lira O kuruştur. 
Şartname ve evsafı komi yondadır. 
İsteklilerin ilk teminat olarak 62 lira 'ezne nıtık~~IJ 

\C)a Banka mektuplariyle birlikte o gün Galata eski ltJJY 
Gürnrüğu hina ındaki Komutanlık ntınalrna Komi )or 
gt>lıneleri. 

. iıtaubul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden : ~ 
idare Bendiye ihtiyacı için 2000 kilo çubuk kurtunuo ~ 

açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 8.10.9.17 Cuma ıüııil 
14,30 da büyük Poatııne binası birinci katta lataobul P. T. J•,l 
yet Müdürlüğünde müteşekkil alım satım komisyonunda 1 
cakbr. Beher kilosunun muhammen bedeli 33 kurut nsııf~ 
teminat 49 lira 50 kuruttur. Talihlerin daha fazla izahat 
muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalııma günlerinde rll.--,J 

Müdürlük İdari kalemine ve eksiltme a-iln ve saatinde .le ~ 
yona müracaatları. 

~ .. ~ 
2000 kg. beyaz emaye boya ile 3800 paket rıı"""tl 

renklerde analiu boya alınacaktır. Bak: D. D 1' . 
ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma KomisyonıJO~ 

Anlcara garnizonu birlik ve müesseseler ihtiY'~ 
59 ton bulgurun l 1. I0.937 pazartesi günü saat ı5 
pah zarfla eksiltmesi yapılaca~ tır. 

Bulgurun tutarı 5103 lira 50 kuruş olup 11111~ 
teminatı 38! lira 77 kuruştur. Şartnamesi hergOO 
yonda parasız görülür. 

'det 
•**Ankara garnizon birlik ve möesseseleri ihl•ı ti 

48000 kilr nohut 9.10.937 cumartesi günü ,,,t 
açık eksiltme ile alınacaktır. ..,.., 

Nohudun tutarı 4800 lira olup muvakkat teOl1 
,., 

lira dır. Şartnamesi her gün komisyonda par• 
rülür. iJJ 

• * * Ankara garnizon birlik ve müesseselere 
için 120000 kilo kuru fasulyenin 8.10 937 cuııı• 
saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır .. t 

~asulyenin tutarı .12000 lira olup muvak~at ood' 
00 !aradır. Şartnamesı hergün parasız koınısY 
rillür. 

* • * ~ 
Beyaz peynir, kaşar peyair. un, makarna, i~dl 1'-

unu, şehriye alınacaktır. Bak: Yüksek Mubeodıs 
ve eks k. ilanlarına. 



1 
2 
3 

. k ~ l K ·syonundan : Vıze As erı Satına ma omı 
1 

f 
· · 145 ton yu a ı. Pınarhısar garnızonunun 

1 
ktır . ·ı v· de yapı aca . ihalesi pazarlık suretı e ıze . t 3912 

J• ·ık temına ı Yult\fın tutarı 52150 ıra, ı 
H-

radır. . .. ·· at 16 dadır. 
4 - İhalesi 27 eylul 937 pazartesı gunu sa vı·ze · ı e her gün Ş . . .. k istıyen er 5 - artnamesmı gorme . 

. d .. ··t rilmektedır. 
sahnalma komısyonun a gos e k f'.., sulyası , Vize 

2000 kilo · ıırıı "'- · * * * Demirköy alayının 4 

alayının 46000 kilo samanı. .1 \T"zede )·apılacak . 
1 . rlık suretı e ı , 
halelen ayrı ayrı paza,.., lira Samanın 850 liradır. 

Kuru fasulyanın tu~arı 114-0
6 1

. · Samanın 61 liradır. 
F . l ·ık temınatı 53 ıra. d <l 

asu yanın ı ,ı 93,..., ıa cru"" nu·· ..;aat 16 a ır. . 24 E Tı ru ı cun b d İhalelerı ayrı ayn }_ . 1 hergün Vize satın alma . . .. ek ı-:tıv~ıı ere Şartnamelennı gorm ~ . • 
komisyonunda gösterilınekte<lır. 

~ Satınalma Komisyonundan : 
Sarıkamış Askerı .d k l eksiltmeye çıkarıl-

v ti yenı en apa ı 
150 ton sıgır e . . 5 1 O 937 salı gunu saat 

ınıştır. Kapalı zarf eksıltmSesıt .l .a Komisyonu binasın· 
t skeri a ına m .. 

11 de Sarıkamış a a . bedeli yirmi beş bin beş yuz 
de yapılacaktır. Tahmın. d k .. z on iki lira elli ku· 
l. 1 k . t da hm o uz y ıı 
ıra ve i temına ' d olarak ahnır ve gö-
ruş . Şartnamesi Komiszon a parasız 

rülebilir. 

T .. eni Satınalma Komisyonundan: Lüleburgaz um 
d on pazarlığı 26.9.37 saat 

Eksiltmesinde talip çıkmadı~ı~ al n. 
1

• 37 ton sadeyağın mu-
- bırlık erının · 

MÜNAKASA GAZETESi 

jlnhisarlar U. Müdürlüğünden: j 
1- ~skişehirde inşası mukarrer kapsül deposu keşif, 

şartname ve planına tevfikan pazarhlda yaphrdacaktır. 
il- Pazarhk 8 ·X·937 tarihine rastlayan Cuma günü 

saat 14 de Kabataşda Le'V'azıın ve Mubayaat Şubesindeki 
alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Muhammen bedeli .3879.38 lira ve muvakkat temi· 
nat 291 liradır. 

iV- Şartnameler 20 kuruş mukabilinde her gün İnhi
sarlar inşaat şubesinden alınabilir. 

V- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis-
yona gelmeleri ilan olunur. (6378) 1002 1-3 

• • • 
1- Şartname ve resmi mucibince 1000 adet Platform 

pazarlıkla yaptırılacaktır. 

il- Muhammen bedeli 7380 lira ve muvakkat teminat 
553,50 liradır. 

l ll Pazarlık, 8 · J0.937 tarihine rastlayan Cuma gUnü 
saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
abm Komlayonuoda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak horgün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V İsteklile in pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralaı·iyle birlikte adı geçen Komis-

MUHTİRA -
...._.. -

Cuma 24-9-1937 

Çadırlık bez (MMV) No 4~9 
El arabası, lağım demiri, kürek sapı v s (Tekirdağ Vil.) N. 449 
Arpa veya yulaf (Manisa Tüm.) No 457 
Adliye binası inşuı (Nafıa Yek.) No 453 
Pirinç (Elaziz Tüm.) No 454 
Antrasit (İst. Komut.) No ·ı5:l 
Sığır eti (Çanak. Mst. Mvk.) No 457 
Makine ve gres yağı ile vakum (İn b. U. Müd.) No 458 
• Eski Unkapan köprüsünün hurda aksamları (İst. Bel.) No 458 
Supersiman (OD yol.) No 458 

Maçkada kc.mutanlık deposu tamiratı (fst. Komut.) No 458 
Umumi abdesthane inşası (Ank. Bel.) No 459 
Saman ve kuru ot (Elaziz Tüm.) No 459 
Sade yağı (Deniz Lvz.) No 459 
Menfez \ e Şl)se inşası (Çanak. Nafıa Müd.) No 459 
Odun (Eliiziz Tüm.) No 459 
Yem torbaaı (İst .. Jndr. SAK) No 459 
Elbise (Ank. Bel. ) No 459 
Kaputluk kumaş (MMV) No 459 
Sömikok (Belediyeler Bank.) No 460 
Motoı'İo (İst. Bel.) No 460 
Mahruti çadır (Har. G. Dir.) No 460 
• Meşe odunu (Kırklareli Orman Dir.) No 461 
Un (Burnova Ask. SAK) No 461 
Ekmeklik un (Sıvas Tüm.) No 462 
Akümülatör ve separatör (Ank. Bel.) No 464 

15 te yapılacak olan tumen . t 2553 liradır. Şartnamesı 
barnmcn bedeli 34040 lira, ilk tem ı.nla 1 b' l" r 

. odan :ı ına ı ı · 171 kr. mukabilinde komıs~yo.:,_ __ 

S t lalın a Komisyonundan : 

yona gelmeleri illn olunur. (M) (6379) 1003 J - 4 

1 De1let D~yolları işletme Umum Müdürlüğünden il 
İnhisar mamulatı nakliyatı (Ank. İnh. Başınüd.) No 464 
Ekmeklik un (Sıvas Tuğ.) No 465 
Posta nakliyatı (Sıvas PTT) No 467 
İstim makinesi (İst. Zir. Müd.) No 469 

K ki 1. 'l''" en a 11 ' l f. ır are ı um . . ' . . ·ı li)·ac:ı için kapa ı zar 
K k 1. T'" bırlıklcrının 1 1 h ır lare ı uınen . 1 , ı;;atınalmacaktır. Mu am-

usulile 100 hin kilo kuru fa~u }~ 
1
··. liradır. İlk teminatı .. ı tutan 1'.ı nn ınen fıatı 15 kuruş o up r ,_, te ... i uiiııü saat 16 dadır. 

112.) liradır. İhalesi 11.10.93 '. ~~.zar ~ ... ~tıııalma korni syo-
Şartnamesi her g ün Kuklarelı urneıı ~ ' 

nunda göriilehilir. . . . . çık eksiltme ile 10 
• . " birliklerinin ıhtıyacı ıçın a 

• • Kırklarelı tumen . k satın alınacaktır. Muham-
bin kilo çorbalık kırmızı mercıme 1750 liradır. İlk teminatı 

· d. Tutarı 
men fiatı 17 kr. 50 s~ntım _ırg 10 37 cumartesi günü saat 1 l de· 
131 lira 25 kuruştur. lhalesı · · 

dedir. · · k lı zarf u· 
• K ki l" tümen birliklerinin ihtiyacı ıçın apa. 11 k 

• • ır are ı l ktır Muhammen fıatı r. 
ı ı· ı 6~ b" k"I nohut satın a ınaca . İ 1 
u ı e J ın ı o . . t 536 Jira 25 kuruştur. ha e-

olup tutarı 7150 liradır. ilk temına ı -
•i 7 1 37 r embe günü saat 15 tedır. • 

·• O.K ~~af eli tümen birliklerinin ihtiyacı için açık ek.sıltme 
• • ır r 1 kt M hammen fıatı 40 ile 10 bin kilo zeytin tanesi satın a ınaca ır .. u 1 . 12 

kr. olup tutarı 4 bin liradar. lık teminatı 300 lıradır. halesı . 
10.937 salı srünil saat 15 tedir. . . . 

• • • Kırklareli tüme• birlikleri için açık ekııltme ıle IO ~ın 
kilo yemeklik yeşil mercimek .atın alınacaktır. Muhamme? fıat~ 
13 k . 50 santim olup tutarı 1350 liradır. iık teminat~ 101 lıra 25 
k r t İhalesi 13. 10.37 çarşamba günü saat 15 tedır. 

uru! urK. klareli tümen birliklerinin ihtiyacı için kapalı Hrf u· 
• • ır l kt M h fi sulile 60 bin kilo pilavlık pirinç ıatı.n a ınac~ ır. u a~men . -

ab 24 kr. olup tutarı 14400 liradır. ilk temınatı 1~80 l~adır. i
halesi 8. 10.37 cuma günü saat 14 tedir. Şartnamesı hergun Kırk
lıtreli tümen aatınalma K omisyonunda ifÖriilebilir. 

* • * Kırklareli tümen birliklerinin ihtiyacı için kapah za~f u
•ulile lO bin kilo zeytinyağı satın alınacaktır. Muhammen .fıatı 66 
kr. olup tutarı 6!i()() liradır. ilk teminatı 495 liradır. ihal~sı 12.10. 
37 salı günü saat 16 dadır. Şartnamesi hergün Kırklarelı tümen 
•atınalma komisyo11unda görülebilir. 

b) rVl Ü Z A Y E D E L E R 
.......... ~~=--:w 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Maltepe askeri lisesinde mevcut olan 2500 boş teneke 

24.9.937 cuma günü saat 14 de Tophanede İstanbul Leva
ııııı Amirliği satınalma komisyonunda p.azarhkl~ satılacaktır. 
l-.hıııin bedeli 37 buçuk liradır. Temınatı 5 lıra 75 kuruş· 
tur. Tenekeler oku!da görülebilir. 

Belediye merkezile daire ve müesseselere lüzumu olan 
~uhtelif V'at ve voltta 15315 tane ampul açık eksiltmeye 

ta~u!rnuştur. Bunların hepine 4860. lira 49 kur~~ .. fi~t 
iu tllın edilmiştir. Listesile şartnamesı Levazım Mudurlu
Siknde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı ve
~e~ V'e. 364 lira 53 kuruşluk ilk teminat makbuz v~y~ 
tn .. tubıle beraber 8· 10-937 cuma günü saat 14 de Daımı 
~~!lunınahdırlar. (B) (6436) 1014 

Yüksek Mühendis Mektebi Satmalma 
~ 1c Komisyonundan: 

600 .:.~ebın yatakhane ihtiyaci için 400 adet yatak çarıafı ve 
ftllı1a b b Y~ı~ık yüzü açık eksiltme ile alınacakbr. Yatak çarşa
lt"Putt\le e~tnın muhammen bedeli 1,65 ve yastık yüıtüaün 0,31 
l'••ttı,_ ... ilk teminatları 64 liradır. Ekıiltmesi 1-10-937 tarihine 
illa L il cu111a G :ı. • • tlıııı: iıte i Du aut 15 de yapılacaktır. ŞarlaamHIDI (Öf• 
"'• J•lllerin h - k ·ı · ki · b ili " •••tte GG er ırun ve e aı tmeye ırırece erı• • fUD 
'-'Greo""tl Dıiitıuyunda mektep binHı dahilindeki komiıyoaa 

•rı llin olunur. (110'.l) 961 3-4 

Muhammen bedeli 5361 lira olan 2000 Kg. beyaz emaye boya 
ile 3SOO paket muhtelif renklerde Analin boya 14.10.937 Perşembe 
günü saat 15 de Haydarpaıada Gar binası dahilindeki .Satınalma 
Komisyonu tarafından kapalı zarf u.ııulile satın alınacaktır. Bu ite 
girmek isteyenlerin 1'anunun tayin ettiği vesaik ve resmi gazete
nin 7.5.936 T . 3297 veya 1.7.9.n T. 3645 No. lu nushalarında inti
şar eden talimatnam~ daireıinde alınmış ehliyet vesikaıile 402 lira 
8 lrnruşluk muvakkat teminatlarını muhtevi teklif zarflarını ekıilt
me günü saat 14 e kadar koınisyona vermeleri lizımdır. 

Bu işe aid şartnameler komi.ııyoadan parasız olarak dağ'ıtıl-
maktadır. (6431) 1011 1-·4 

• • • 
Muhammen bedellerile cinı ve mUs:tarluı aıafıda yaıılı 4 gu

rup malzeme her gurup apı ayn ihale edilmek şartile 30.9.37 
perfembe ırünü saat 10 da Haydarpaıada ıar binaaı dahilindeki 
satınalma komisyonu tarafından a~ık ekıiltme ile ntın alanacak
hr. 

Bu İfe ıirmek iıteytnlerin kanunun tayin ettiti vHaik ve bi
zalannda yazılı muvakkat teminat ile birlikte komisyona müra
caatları llzımdır. Bu iıe ait tartnameler komisyondan paruız o
larak daj'ıhlmaldadır -

ı.- 1000 kr. dana derisi, 500 kg-. yatlı köıele, 100 kı. keçi 
deriıi muhammen bedeli 3289 lira muvakkat teminatı 246 lira 
68 kuru,tur. 

2.- 200 kg. sarı vazelin, 200 kg. beyaz vaıelin, 300 kf. gli
serin muhammen bedeli 590 lira muvakkat teminab 44 lira 25 
kuruştur. 

3.- 2000 kg. külçe ı..alar muhammen bedeli 4800 lira muvak 
kat teminatı 345 liradır. 

4. - 2 adet 5 tonluk Haasn baskül muhammen bedeli 1600 lira 
muvakkat teminatı 120 liradır. (6153) 965 3-4 

Yüksek ·Mühendis Mektebi Arttırnıa 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye konan Tahmin Pey ak- Ekıiltmenin 
Mevadın cinsi Miktarı fiatı çesi tarihi Giln ?e Hati --Karpuz .ıfOOO A. 10 k. : 

Kavun Kırk ataç 1000 ,, 13 ,, 
Kavun Hasan bey 500 ,. 13 ,, : 61 L. 'l-I0-37 Perıembe 14 
Üzüm yapıncak 500 K. 13 n : 

Üzüm Çnuf 500 n 30 n : 

Mektebin 937 mali seneai 2 nci teşrin bidayetine kadar ihti-
aeı olan yukarJda cinı, miktart muhammen bedel ve ilk temi· 

~atı yazılı ment açık ekıiltmeye konulmuıtur. Ekıiltmeıi hiza
ınnda göıterilen g&n, tarih ve aaat~e yapıla~akbr. ~artname!l 
ifÖrmek iıteyenlerln hergün ve ekııl~meye ırırm~k ısteye?~erın 
belli giln ve saatte GOmüşauyundakı _ _ mektep bınHı dahılıncle 
iteşekkil Komisyona müracaatları ılan olunur. 

m (6244) 980 2-4 

Bkıiltmeye 

konan me
vadın cinsi 

Mik
tarı 

• • * 
Tahmin Pey 
fiatı akçesi -

Ekıiltme 

tarihi Gün ve Saati -
Beyaz peynir : 2500 K. 
Kaşar ,, : 2000 K. 

40,00 
60,00 

165 L. 13-10-937 çarşamba 14 

Un : 5000 K. 17,00 
Makarna : 1500 K. 31 >()() 

İrmik 500 K. 17,50 116 L. 13-10-Ql7 çarıamba 14.30 
Pirinç unu : 250 K. 18t00 
Şehriye : 300 K. 31t00 

Mektebin 937 mali ıeneıi nihayetine kadar ibtiyacı olan yu
karıda cinıt mikdar rauhammeD bedel ve ilk teminata yazılı er
zak açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi hizalarında gösteri
len gün, tarih ve saatte İ'apılacaktır. Şartnamelerini görmek ia
teyealerin her gün ve eksiltmeye girmek isteyenlerin belli g-ön 
ve saatte Gümü,suyundaki mektep binası dahilinde toplanan ko-
misyona müracaalları ilin olunur. (6419) 1009 1-4 

. 

Üsküdar Vakfa aid 32, 3t ve 36 sayılı evlerde tamirat (Kadıköy 
Vakf. Dir.) No 468 

Yazı tahtası, ura ve kürsil (H. paşa Lisesi) No 458 
Su kulesi ve kanalizasyon inşası (Eskişehir Lvz.) No 471 
Beykoz orta okulu tamiri (İst. Lis- SAK) No 471 
Saman ve k. fasulye (Vize Ask. SAK) No 471 
Kuru ot (Tekirdağ Ask. SAK) No 471 
Teftiş heyeti işgalindeki odar:ın pencere tamirile duvarların bo

yanması ve kurşunların tamiri (İst . Bel.) No 472 
Demir boru, çimento, boya, ocak taşı, galvanize saç v.s. (İst. Be

led.) No 472 
• Boş teneke (Tophane Lvz.) No 472 

Cumartesi 25 9-1937 

Göçmen evleri inşası (Lüleburgaz Kaym.) No 451 
Arapkir kasabasının müstakbel plan ve haritası yaptırılması (A-

rapkir Şarbay.) No 453 
SlSmikok (Ank. Mrk. Hıfz.) No 460 
Vazelin (MMV) No 460 

Ova çayı köprüıünde mahmuz inşaatı (Ank. Val.) No 460 
Defter ve cetvel tab ve teclitii ist. Orman Dlr.) No 462 
Tayyare meydan silindiri va sıhhi İmdad otomobili (Türk Hava 

Kurumu Gen. Mrk.) No 463 
Ekmek (Çanak. C. Miiddeium.) No 463 
Samsun orta okulu tamiri (Samsun Naf. Müd.) No 465 
Kireç, çivi, kili~, tuA-la, kireı'llit, cam v.ı. (Lüleburgaz İsk. Müd.) 

No 465 
Sadeyağı (Lüleburgaz Tim.) No 469 
Posta nakliyatı (Malatya PTT Müd.) No 466 
Sahil Sıhhiye binaaında kalorifer tesisatı (İzmir Sah. Sıh. Mrk.> 

No 471 
Yol in,aaı (Eskitehir Lvz.) No 471 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş: "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin ıayııını ırösterir 

----- l22 
(Suite de la 4eme page) 

Const. du lcon~k a-ouvernemental (Dir. Trav. Pub. 'an) No. 465 
Armoires et autre (Academie des Beaux Artı) No 465 
Constr . bassin et forıtaine au pare Ataturk (Muıı . Adana) N 421 
Gaz, film et filaster (Command. lat.) No 426 
Machine pour plier, etabli ete. (Ch. Fer Etat) No 429 
Papier et poudre emeri (Ch. Fer Etat) No 451 

Re~. a~ marche Mahmoutpacha a Ankara (Min. Trav. Pub.) N. 456 
Foınt vıande de boeuf, bois et beurre frais (Bataillon Ambulant Ho-

zat) No 457 

Pain (Proc. Gen. Tekirdarb) No 457 
Farine de minoterie (Com. Ach. Milit. Midiate) No 45'/ 

n (F.c . Gaııdarm. Erzi11djan) No 457 
Toile pour doublure (Min. Def. Nat.) No 458 
Farine (Com. Ach . Milit. Menemene) No 459 
Paillet foin (Command. Naval Marmara) No 460 
Articles de reparation (Min. Dof. Nat.) No 460 
Pneus et chambre a air (Mun. lst.) No 460 
Coke indiren~ (Min. Finances) No 460 
Chaussures pour ıoldatı (Fabr. Milit.) No 460 
Constr. d'un refectoire {Min. Trav. Pub.) No 460 
Camion (Min. Def. Nat.) No 460 
Coke (Fabr. Militaires) No 460 
Raiaiıas (lnt. Ankara) No 465 
Ben.ıine (Vil. Aokara) No 467 
Sulfure de carbone (Dir. Agricole lst.) No 467 
Tranıport de poste (Dir. PTT. b:mir) No 469 
Lentillea (Div. Sivas) No 467 
Beurre frais et bles concuses (Com. Ach. Milit. Moughla) No 467 
Auto corbillard (Mun. Adana) No 469 
Foin (Coa. Aoh. Milit. Vize) No 471 
Conat. hangara (Banque Agricole J.t.) No 471 
Rep. du pont Tachlidere (Vil. Rize) No 472 
Transport d• poste (Dir. PTT. Lulebourraz) No 472 
Proviıion et lei'ııme (Dir. Lycee Afion) No 472 

imtiyaz uhibi ve yazı itleri 
Direktörü: hmail Girit 

Baııldıiı yer: ARTUN Baumevi 
Galata Billir IOluıık No. 10 

• Leı a1teriıque1 indiquent une venle par voie de surenclıere. 

N. B.- Les Noı indiqueı en regard deı articles sont ceux du 
joumal dan1 lequel l•aviı a paru. 
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Pour la Publicite ı'adre11er 
a l' Adminiatration 

Journal Quotidien des AdjudicatioH11 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat 

Prix 
e.timatif 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudıcation et <lu 
Cahier dt"s Charges 

Construction - Reparation- Trav. Publics·Materiel de Construction-CartogrRphie 

Rep . .'e chausıee ı route Zongo11ldak-Devr: k (cah. Pli cach 22673 96 1701 Vtlayet Zonıouldak 
eh. P. 114). 

Conslr. de chau!see s route Safranbolou-Aratch 
(eah . eh. P. 82). 

Rep. de chauasee s route Ert'ghli-Dcvrck (cah . eh. 
P. 120). 

Rep. de chausare s route Bartin-Safranbolou (eah . 
eh. P. 214). 

Constr. de chau11&ee s route Baytclıouma-Tchay 
djouma (cah. eh . P. 262). 

Conatr. -i'un hangar a Eskichehir (ıı j .) . 
,, ,, atelier a Gaziemir (aj .). 

Tıt> de sable 

n 

n 

" 

" 

16280 02 1221 
" 

23956 48 1797 
" 

42799 08 3210 

52296 os 39 ·3 
" 

Com. Ach . Min. Ot> f Nat. Ank 

" 195 53 " 

J~urs 

13-10-37 

13-10-37 

13-1037 

13-1037 

13-10-37 

5 -10-37 
6-10-37 

11-10-37 

Heure 

lS 

15 

15 

15 

13 -

15 
15 
11 

Aeheveınent de la eonstruction du konak 2'ouver 
nemental a Boyabat (aj.) 

Publique 
Publique 

2607 -
6941 22 Oir. Trav. Pııb Sinop Un mois a partir du 3 9-37 

Conıtr . au bitiment du konıtk go :.ı vernemental a 
Ouzounkeupru {aj. ). 

Construction au cimetiere d'F.dirnekapou 
,, hôpital Reıional a Kaiscri 
.. maison dırectorial~ a la aalıne H4dji belc 

tache 
Preaentation earte actuelle de la ville Bafra 
Badigeoıınage et coloriısge des aecessoires de bois 

de la buanderie de l' ecole des İn2'enieurs 

Rep. du depôt sanitaire a Beyleri: ey 
,, portes de fer du Lycee militaire M \tepe 

Ouverture du canal d'eau (2eme et 3eme partie) 
s route Vıranchehir·Kaıandjik 

Rep. au depôt de Rihtim han a Galıs a 
Presentation earte aetuellc de la vılle Zı le : :;oo 

hectares (aj ) 
Constr. murs d'appui au batiment d ı rectori a l d u 

palais de monnaie (aj.). 

" 

,. 
Pli eaeh 
Pu blique 

.. 
" 
n 

" Pli cach 

Gre a gre 

9808 14 

4998 84 
99557 42 
3373 61 

4950 -
4!195 71 

3503 06 
652 -

12020 -

536 -
5000 -

888 78 

736 -

375 -
6228 -
245 52 

371 35 
374 70 

262 73 
97 80 

901 50 

41 

67 

.Oır. Travaux Publics Edirne 

Com. Ach. Co.;.m. lst. Fınd.ikli 
Vılayet Kais '"'ri 
Dir. Princ. Monopole• Kaiseri 

1-10-37 

8 10-37 
28-9-37 
30-9·37 

Municipalite Bafra .5-10-37 
Com. ALh. Ec. Iagenieur Gumuchıouyou 24-9-37 

Com. Ach. Intend lst. Tophane 

" Dir. Trııvaux Publics Kaiıeri 

4-10-37 
11-10-31 
30-9 37 

. .. " lstanbul 27 9-37 
Muaicipalitc Zile lS jour a parlir du 15·9 37 

Dir. Biens Nat. lst:ınbul 30 9 37 

Produits Cbimiqueı et Pbarmaceuliques · lustruments Saoitaires -Fourn~ture pour Hôpitaux 

Ampoulu de serum Publıque 1250 - 93 75 Ministere Hy2'. Assist. Soe. Ankara 29·9-37 

Habillement - Cbaussures - Tissus- Cuirs. 

Etoffe indigene : 270 m. 
Costume• et casquettes : 13S p. - paletots: 41 p. 

Chau11urH d'hiver : 1000 pa rcı 
Drapeaux, d'etoffe indigene : 227 p. 
Flanelles de laine : 198 p 
Toile : 9450 m. 

Travaux d'lmprimerie- Papeterie 

,.ublique 
Publique 

n 

Publique 

le m. 4 80 
la p. 14,55 et 

n 

11,88 
5 

522 60 
594 -

2775 -

97 20 
183 85 

375 -
39 20 
45 -

208 12 

Papier ozal ıh : 200 p.- Rouleaux ld . paille : 60 Publique le roul: 2-1,80,2,10 
roul. ld. oae : 5~rou1.- Toile ciree : 30 roul. 8 50 

Combustible - Carburant- Huiles 

Bois de sapin : 720 t. 
" : 70-100 t. 

Pli caeh 15480 - 1161 
Publique 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

E lectricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Ampoules eleetriqueı diverses wats : 15315 p. Publique 4860 49 364 53 

!>ivers 

Diverses couleurs analine : 3800 paquets- Couleur 
pour emaille blanc : 2000 kg. 

Ciment indiırene : 50 t. 
Eperonı avec courroics 1256 paires 
Artielea de fonderie (aj.). 
Plomb en tube: 2000 k 

Provisions 

Bles coneasses: 59 t . 
Viande de mouton: 92,5 t .- id. d'agneaux: lS,2 t . 

id. de boeuf: 13,6 t . ete. 
Poules (aj .). 
Farine: 110 t. 
Foin: 715 t. 
Farine: 125 t. 
Viande de boeuf: 150 t. 
Haricots sec: 100 t. 
Poin: 20 t. - orıe: 30 t . 
Viaode de boeuf: 110 t . (aj.) 

n ,, mouton: 14 t . ,. 
Savon: 10 t. 

PH eaeh 

Publique 

" 
n 

" 

.. 
n 

" 
" Pli cach 

Pli cach 

" 
" 
n 

Publique 
Gre a gre 
Gre a ıre 

• 

5361 -

900 -
816 40 

4060 -
le k. O 30 

~103 50 
55348 -

529S 
5295 -

402 08 

67 50 
62 -

304 50 
49 50 

382 77 
4151 -

397 12 
397 12 

1422 -

le k. O, 12,60 1181 25 
25500 - 1912 50 
15000 - 1125 -

1237 50 
234 -
293 -

Dir. Ecole Agricole lst . 
Dir. Hyı. Assist. Soc. Djaghalogh1ou 

8-10 37 
. 3 -10-37 

" Dir. PTT. Istanbul 
Com. Ach. C . G . Surv Douan. lst. 

5 Dır. Vakoufs lsfanbul 

13-10-37 
8-10-37 
8 ·10·37 
27-9 37 

M ... nicipalite Ankara 

Com. Ach. lntendance Ankara 
Vilayet Sinop 

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

1 Expl. Ch. de fer Etat H . p:ıcha 

9 Exploit. Ch. de Fer Etat Sirkedji 
Com.Aob.Ceınmand.G. Surv . Douan 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Dir. PTT. Iıtanbul 

Com. Ach. lntendance Ankara 

• ,, Ecoles Ankara 

" 
" Com. Ach. Oivision Isparta 

n ,, Militaire Tchanakkalc 

n " " 
., " n 

Viran 
Sarikamiehe 

• ,, Division Kirlr.lareli 
Oir. Ferme d' Etıııt Lulebourgaz 
Co•. Ach. Oivision Sivas 
Com. Aeh . Militaire Samsoun 

.. 

4-10 37 

16-10-37 
29-9-37 

8-10 37 

14-10-37 

11-10-37 
Ist. 8-10-37 

8-10 37 
E· l0-37 

11-10-37 
8-l C-37 
8 -10-37 
8 -10-37 
1-10-37 
6-10-37 
5-10-37 
5-10-37 

11-10-37 
30·9-37 
30-9-37 

13·10-37 
13-10-37 

16 

15 30 
15 
16 

14 
14 

15 
15 
ıs 

ıs 

11 -

14 -
14 30 

15 -
14 -
14 
15 -

16 -

11 
ıs 

14 

15 -

15 30 
11 -
11 
14 30 

15 -
15 -
lS 30 
ıs 30 
9 30 

J6 -
9 -

11 -
16 -
16 -
15 
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ADMINISTRA. ıur. 
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Telephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Vendredi 24·9· 1937 

· T oile pour tentes (Min . Def. Nat.) .;' ! 429 
Voitures. fer , pelles ete (Vil. Tekirdagh) .\0 457 
Foin ou orge (Div. Maniasıı) \'\! 453 
Conııtr. palais de justice (Min. Trav. Pub.) . ~ 453 -
Riz {Div. Elaıiz) .\~ 454 
Anthraeite (Co:nmand. lst.) .\: 455 
Viandc de hoeuf (Com. Aeh. Milit. Tchanakkale) ~'! 457 
Huile pour aıachine graisse et vac"ume (Dir. Gen. Monop.) _, -:. 458 
• Accessoires camelotes du pont Ounkııpan (Mun. Ist .) .\0 458 
Superaimane (Ch. Fer Etat) S 4S8 
Rep. depôt de eorrespondance a Matchka (Command. Ist.) .\' 458 
Constr. de ııix vespasiennes (Mun. Ankara) .\~ 459 
Paille et foin (Dıv. Elaziz) X 4S9 
Beurre frais (lntend. Marine h assimpacha) .Y 459 
Coııstr. d 'arches et chaussee (Dir. Trav. Pub. Tehanakkalc) \' 459 
Bois ( l liv. Elaziz) .ı· 459 
S:ıes pour nourritu re (Gend. Gue<likpaclıa ) ·'· 459 
Costumes (Mun Ankara) .\! 459 
Etoffe pou~ capote (Min Def. Nd.) .\" 459 
Semi eoke (Banque Municipale) .\! 460 
Motorine (Mun. lst.) .\! 460 
Tentes eoniques (Dir. Gen. Cartog.) .\! 460 
• Bois de ehene (Dır. Forets Kirklareli) .\' 460 
Fariııe (Com. Ach. Mılit. Bornova) \ . 461 

n (Oiv. Sivas) .,! 462 
Accumulatcurs et separateurs (Mun. Ank.) J\'! 464 
Transport d'articles monopolis s (Dir . Monop. Ank . • .,\~ 464 
Fariotı (Brigade EdiJne• .. \ ! 465 
Tranaport de poste (Dir . PTT. Sivas) J\! 465 
Machinc pour pression (Dir . Agricole lst.) .Y 464 
Rep. aux batim. No 32, 34 et 36 a Scutari (Dir. Vakoufs Kadık~ııf 

., : 468 
T ableaux , barı es et pupitres (Lyeees H pacha) No 468 
Conııtr. eanalisation et toure d'eau (Intencl. Ank.) .,! 471 .f 
Rep. au batim. ecole Secondairc Beykoz (Co.n. Aeh. Lycees lst.) 
Paille et barieotı secs (Com Aeb. Mıli t. Vize) .:\ ; 471 
Foin (Com. Ach. Milat. Tekirdagh) .,! 471 ,.r 
Rep. des fenetres et plomb et badigeonnare iı la ebamhre de• 1 

pecteurı (Mun. Iat.) No 472 
Tuyaux de fer , ciment, couleur, pierres 4e foyers, tôles galv•rı1' 

ete. (Mun. lat.) No -472 
• Bidons vides (lnt. Tophane) No 472 

Samedi 25 - 9- 1937 

CoHt. maiıon pour immig;s (Kıymakamat Lulebourgaz) ,. p) 
Prese11tation earle aetuellc de la ville Arapkir (M un. Ar• 

1'! 453 -
Semi coke {Min. Hyg A,sist. Soc Ank.) •'! 46\l 

Vaseline (Min. Def. Nat.) .\! 460 
Cooıt . eperon du pont Ovatehayi (Vıl. Ankara) 460 
Impre11ion dea cahiera ete. (Dir. Forets lııt.) ,,! 462 
Cylirıdre et auto de aec:ours {Ligue Gen. d' Aviat o:ı Turque) 
Pain (Proc. Gen Tchanakkale) ~\! 463 
Rep. au bAtim. de l'eeole Secondaire a Samsoun (Dir. Trav. r

Samsoua) X• 465 
Chaux, clouı, eadenas, briqueı, tuiles, vitre et clous 

tDir. Etablis. lmmİf Lulebourgaz) .Y 465 
Transport de poste (Dir. PIT. Malatia) .\! 466 
Beurre frais (Oiv. Lulebourraz) l\; 469 
tnstall . de ehauffaıe central a l'Office Sanitaire lzmir (Oef 

Office Sanit . lzmir) ,\! 471 
Constr. de route (lntend. F.sk.icbehir) -'! 471 

• 
Lundi 27 - 9 - 1937 

Essuies mains et articles pour hain (lnt. Tophane) No 461 
Flaııelles et caleçons (lnt. Tophane) No 461 
Batiste (J.ıt . Tophane) No 461 
Coton hydrophile {Ch. Fer Etat) No 461 
Farine (Div. lornova) No 461 
lntall. poteaux en beton armce et grilles au cimetiere Ank 

Ankara) No 461 
Livre• (Faeulte Histoire Langu• et Georraphie) No 461 

2 lnstall. c'ectr. annexe au arc de Fatih (Mun. lıt.) No 4~r.(ıı 
Carcasse en tuyaux aux cabines de la plaıe de Flori• 

No 462 
Ficellc (Dir. PTT. lat ) No 463 yıl 
Cı,nstr. d'artıt et chau11ee • route Tcherildi-Soungourlou ( 

No 463 
Conıtr. d'arehes (Vil. Ank.) No 463 

,, du batım . d'un depôt (Dir. PTT. lst.) No 463 
Boiı et anthracite (Dir. Bienı Nat. lıt.) No 463 
Capotes eoatumeı et casquetteı {Mun. lst.) No 463 
Rep. au bitim. impôt de chuıea aux iles (Dir. Bienı 
• Boiı (Chef lnr. Forets Ank.) No 464 

(Lire la saite en 3me pare) 


