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iLAN ŞARTLARt 
İı:lart"hanemizde gö· J .ılur 

Telgr.: İst. MÜ AKASA 
Teldon : 49142 

Posta kutusu , '. 1261 

· f tmirat·Nafıa isleri ve Malzenıesi-H 1r it 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Genel kurm yda yaptırılacak benzin deposu işi pazar

lıkla e sıltmeye konmuş ur. Keşif bedeli 773 lira 90 ku
ru'ı' ur. Pazarlığı 27.9 937 pazartesi günü sa ıt 11 dedir. 

E sil m ye girecekler 58 lira 5 kuruşluk ilk te'Dinatla
r·yle birlikte p z rhk gün ve saahnden M.M. V. satın alma 
komisyonunda ulunsunlar. 

Ankar Belediye Rei liğinden : 
Otobüs garajı d yapılacak tesviye ve beton ile araba 

de osu ve s ıre İnşası on beş gün ınüddetJe kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

Keşıf bedeli 20955.72 liradır. 
Mu.-akka t teminatı 1571,66 l' radır. 
Şartname ve lceşifnamesini görmek isti yenlerin her gün 

yazı i leri k lemi e müracaatları ve ihale 8 teşrinievel 937 
cuma günü saat on birde belediy • enciJltneninde yapılaca 
ğmd n teminatlariyle birlikt _ teklif mektublarmı belediye 
encümen· ne vermeleri. 

Duzce C. H. P. İlçeyönkuru\ Başkan ığından: 
Keşif bedeli 5500 Ji ad ib..ıret bulunan Düzce parti 

kur ğı d h imde ı dılilt ve il~ vei inşaat açık eksiltmeye 
konu ıuş u • 

k ıllme 16 b'rin ... i te rrn 937 cumartesi günü saa 
15 de fJuzcc p r i ura ında ilçeyönkurult:la yapılacaktır. 

Isteklıler ticaret odası vesikası ve 412 lira 50 kuruşluk 
teminat pcıraınnı veya teminat mektubunu ilçcyönkurula 
vermesi ve y karıda yazılı gün ve saatte parti kurağında 
ilçeyönkurula müracaat etmeleri 

istekliler keşifnnme ve şartname i ~e planı her gün 
Düııce p rti yönkurulundıı görebilirler. 

Mardin Nafıa Müdürlüğünden: 
Eksiltmeye konula iş Mardinde Cumh riyet meydanı 

yanın aki arsa üzerinde yapılacak 3J yataklı hastane in· 
şaetı. 

E as keşif bedeli 37393 lira i de bu sene yapılacak 
olan kısmı 16000 lir hk lup bunun 6 bin lirnlık mah:e· 
mesi mevcut ve IO bin lirası nakdıdir. 

İsteyenler şartnameleri Mardın Nafıa daire.sile vilayet 
daimi encümeni ka eminde örebilırlcr. 

28.9.937 sah i'Ünü saat 10 da kapalı zarf usulile Mar· 
din daimi encümen dairesinde ihalesi yapılacak bu işin 
talipleri teklif zarfJarmı kanunun t rifi veçhile imla ile 
ih le günü ol n .. lı Sl'Ün sa t 1 ..... kad r Mardin daimi 
encumen riyaaetı vereceklerdir. İhale sa ıtinden sonra 
verılece.:t te lıf z.arfları kabul edilmiyeceği gibi posta-ia 
vaki aec t clert:Je m ıı:eret t şkil etmiyecektir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklılerin 1200 liralık te· 
minat akçoşini vermesi ve l temmuz: 937 tarih ve 3645 
sayılı re mi gazete ile neşr ve ilan oluna ı müteahhitlik 
vesikuile m li vaziyeti hakkında ticaret od&.ıından alınan 
belge} i ve işin eh i lduğuna dair ehliyet vesikasını gös-
term si şarttır. ' 

Evra u k şfiyede dahil ve bu evrak için vaktile alın
mış olan ve h i hazırda mevcud bulunan 6 bin lirank 
inşa t malzeme inde müte hitten aynen nakid mukabi
linde kabul eylem si mec urdur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınıılma Komiı yonundau : 
İ t nbul lcvaı:ım yollama mUdurlüğü emrinde bulunan 

ha ule motörünQn m kine ve teknesine ait tamiratın a
çık e siltmesi 12. IO g37 sah günü saat 15, 30 da Topha
nede levazım amirli2i satın ima komisyonunda yapılacak
tır. \1 kinenio keşif bedeli 682 lira ilk teminatı 51 lira 
15 kuruştur. Teknenin keşif bedeli 884 lira ilk teminatı 
66 lira 30 kuruştur. 

* • • ) oşilkoy liarn müfrezesi için yapılacak paratoner te
sisatının pazaılığma iateklı çıkmadığındaıı 5.10.937 salı gıimi 
~aat 14 de 1 ophan d İbtaııbul Le~azırıı amırlıği _atmalm~ 

omib oıı un la pazarlıkla ekbiltmesi } apılncaktır. Keşıf bedeh 
217 lira 32 uru:tur. 1 eminatı 32 hra 60 kuru:. tur. 

* 1 ophane fırını ke~if mucibince tamiratının pazar
lığı:a •i,tekli çıkm dıgmda~ yeniden 5. 10.937 A s~lı .• günü 
saat 14,JO d l'ophoncd lfıtanbul Levazım aILırlıgı sa
tın~lmn komısyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Keıif bedeli 999 lira 56 kuruştur İlk teminatı 75 lirrdır. 
Şartname ve ketif komisyonda ıörülebilir. 
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• * Kuleli askeri lisesinin tamiratı 12. 10.937 sah gunu • • 
saat 15 te Tophanede Levazım amirliği sabnalma komis· 
yonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli 2567 
lira 88 kuruştur. İlk teminatı 192 lira 59 kuruştur· 

-
Yozgat Valiliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Sorgun kazasmda yapı· 
laca'< 270 t 4 lira 03 kuruş keşif tutarlı ilk mektep inşaa · 
tının 11500 liraya tek.ıbül eden kısımlardır. 

İstekliler evrakı b~delsiı o\ara'< Nafıa Müdürlü~ ü:ıde 
görebilirler. 

2 - Eksiltme 14.10.947 perşembe günü saat 14 de 
Hükümet konağında toplanan Daimi Encümende yapıla

caktır. 
3 - Eksiltme kapalı zarf ufülü ile yapılacaktır. 
4 - Eksilemeye girebilmek için isteklinin 862.5 lira 

muvakkat teminat vermeleri bundan başka Nafıa Ve
kaletinin müteahhidlik ehliyetini haiz bulunması lazımdır. 

Çankırı Vilaye Encümeninden: 
Eksiltıniye konulan iş. \:aııkırı 11 Merkezinde yapılacak 

Ha tane paviyonuna aidılir. Keşif bedeli 36569 lira 80 kuruştur. 
lstiyenler evrak ve ;;;artnuıııcleri Çankırı İli Nafıa ~lüdür

liiğünde görebilirler ve iki yüz kuruş mukabilinde birer suret 
alabilirler. 

Ha tane iıı~aat bedelinin yirmi bin lira_ı 937 senesi hüt· 
çe::;iııe mevzu talısi:.:atlan \erilecek miitebakisi 938 senesi 
bütçesindeki tahsisatından tedi) e edilecektir. 

Eksiltme 15 bi rincite~rin 937 cuma günü saat 16 da Çan
kırı Vilayet lJartni Encünıeııinde yapılar.aktır. 

E.ksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksiltmiyc girebilmek için i::-teklilerin 2742 lira 73 kuruş 

muvakkat teminat vermesi, bundan b>ışka en az on beş bin 
liralık yapı işi yapını;> olması ve ı afıa Vekaletinden alınmış 
ehliyet ve. ikası ihraz etmesi ve Ticaret Odasına kayidli bu
lunına"'ı ı;;arttır. 

Teklif rnek tu lılan yukarıda 4 ündi maddede yazılı saatten 
bir aat evvt:Jirıt: kadar Eksiltme Komi yonu Rei::,)iğine mak· 
buı mukabilinde verileoektir. 

• • * 
İst. 41 inci Mek. ile Şehir tiyatroau tamiri. B*k: ı ci aahifedeki 'ı 

İst. Belediyesi ilanlarına. 

ilaçlar, Kl111ik ve ispençiyari alclt: 
İstanbul Komutanlığı SatınaJma Komisyonundan 

Ordu _ ıhhi ihtiyacı içiıı sntm alınacak kimyevi ulat ve 
etüv mikdarlarile muhammen tutarı ilk teminatları ve ihale 
gilnleri ile ihale saatleri ve münakasa şekilleri aşağıda gös· 
teri imiştir. 

Cinsi Mik<lnrı Muhammen İlk İhale İhale Müna· 
hitan teminatı günü saati kasa şekli 

Kimyevi ulat 1:B çe;;ıit 2000 150 10.11.937 15 açık eks. 
Etüv 2 ,, 1.::.00 98 10.11.937 15.30 ,, ,, 

Şartnameleri hergün öğleden evvel komisyonda görüle· 
bilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektuplarile 
2 ı90 sayılı kanunun 2 ve 3 nrü maddelerinde yazılı vesika
larile beraber belli giinde ve vaktı muayyeııinde Fındıklıda 

Komutanlık Satınalına Komi~yonuna gelmeleri. -- -
lstanhul Üniversite:;i Arttırma ve Eksiltme 

Pazarlık Komi yoııuııdan : 
Üniversitr. Fen Fakülte:;i laboratuarlarına alınacak olan 

ecza için 2.~.9.937 tarihinde yapılan kapalı zarf eksiltmesinde 
verilen fıatlar yük;,ek gürülılüğüııden 30.9.937 perşembe günü 
aal 16 da pazarlıkla alınacaktır. l~tekliler 771 lira muvakkat 
teminatlarını ihaleden evw~l Cnivcrsite vezneı:.ine yatırmış 
olnialıdır. 

Fen Fakültesi Kimya Erıstitiisüne almacak alet için 
2:~.9.937 tarihinde yapılan açık ek iltmede verilmiş olan fiat 
yüksek ~örüldüğünden eksiltme on gün uzatılmıştır. 

l teklileriıı 135 lira muvakkat teminatlarile 4.10.937 
pazarte::,İ giinü "'aat 15 le Ünhcrsite Rektörlüğünde bulun
maları ilan olunur. 

Elıktrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat veMalzeme 
Kmık Belediye Riyasetinden: 

Yapılacak iş Bergama kazasına bağlı kınık nahiyesi 
belediye elektrik tesisatı. 

Kmıktan lzmirden 135 ve Soma istasyonundan :l5 ki· 
lometre mesafede ve lzmir Soma şösesi üzerindedir. 

Eksiltme müddeti 21.9.937 tarihinden itibaren bir aydır. 
Eksiltmenin şekli paaarlık suretile ve bu itlere müte

dair kanun ve talimatnameler hüküm ve kaidelerine tev
fikandır. 

Tesisatın keşif bedeli 24 bin liradır. 
Tesisatın şekli Nafıa vekaletinin kuyut ihtiraziyesi na· 

zarı dikkate alınmak suretile ve vekaletçe musadaak 
proje, plan şartnamelere röredir. 

Plan tedariki: Eksiltme şartnamesi: şartnamei fenni ve 

, . ~ 

ı lstanbul Belediyesi~"?.~~: beden 1 - - Akay lşlt. Mi}d. 29·9-37 15 -

Denizyol. işit. Müd. 1-10·37 15 

yüzde 15 - lnbis. U. Müd. 8-10 37 10 

1st. t.;ümr. Baımüd. 27-9-37 14 

mukavele suretlerile buna aid bütün evrak iki lira muka
bilinde Kıuık belediye riyasetinden alınabilir. 

Eksiltmenin aon günü ve yeri: kapalı zarfla t.10.937 
cuma günü aaat 17,30 d • Kınık belediye dairesinde müte· 
şekkil belediye encümeni huzurunda açılacaktır. 

Zarflar en nihayet o gün saat 16,30 da mutlak surette 

verilmis bulunmalıdır. 
f eminatı muvakkate 1830 liradır. 

* • • 
25 kalem elektrik s ntların ta niri ıçııı malı...:me. Bak: 

müteferrik sütununda M. M. V. ilanına. 

• • • 
Santral odaaına kalorifer tesiaatı ilavesi. Bak : 2 c::i sahifedaki 

İst. BelediyHi UAnlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane MAizemesi 
İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Cinıi 

Defatir ve evrakı 
matbua 

Miktarı 

kalem 
55 

Muhammen İlk 
bedeli 
Lira 
1800 

teminat 
Lira 
135 

İhalesi 1.10.937 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. 
Gureba haatanesine lüzumu olan yukarıda cins ve 

miktarı yazılı defatir ve evrakı mat''luaya teklif edilen 
fiat Komisyonca haddi layı'<ınde görülmediğinden ihalesi 
on güo uzatılmıştır. İhalesi yu'(arıda yazılı gün ve saatte 
Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Levazım 
kaleminde görülebilir. 

• • • 
2000 tane •İci) doaya.ıı alınacaktır. Bak : 2 ci sahifedeki İst. 1 

Beledlyeai iliDlarına. 

Kereste, tahta ve saire 
• • • 

Buamak için kerHte alınacaktar. Bak : 2 ci sahifedeki İst. Be
lediyeai ilAnlarıoa. .. 5mte ' e 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
* • * 

20 adet hasta karyolası ile 18 adet port küvet alına-
caktır. Bak: l,t, Vakıflar Direk, ilanlarına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
• • • 

103 ton malzemenin nakli. Bak: müteferrik sütununda 
M. M. V. hanına. ---

Zat itleri için 2000 tane sicil doayası 
Beyoğlu kaymakamhğı Ceza kalemile santral 

odasına kalorifer tesisatı ilavesi 
Şehir liyatroaunda tamirat 
Karaköy köprüsünün merdiven basamakları için 

lüzumu olan kereste 
İstanbul 41 inci mektebin tamiri 

155 

272 20 
168 54 

480 
245 

Yukarıda yazılı işler ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Ev· 
rakları Encümen kaleminde görülebilir. istekliler 27.9.937 
pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

~ ~ 

Gümrük M ıhafaza Genel Ko nutanlığı f ı;tanbul 
Satınalma Komisyonundi.n: 

İsta ıı bul Gümrük:eri için 8'l to.ı ~ö:niko' ve 100 ton 
kriple kömürünün l l.10.937 pazartesi günü saat 10 da 
açık eksiltmesi yapılacaktır • 

Tasınlanan tutarı 3270 liradır. 
Şartname ve evsaf komisyondadır görülebilir. 
İsteklilerin 246 liralık ilk teminat makbuzlarile ve ka· 

nuni vesikalarile bırlikte Ga ata eski İthalat Gümrüğü 
binasındaki komisyona gelmeleri. 

Mütefeı rik 

ı\lilli Müdafaa Vekaleti Satıııalma Komi::;vonundan : 
./ 

Aşağ da ynzılı P~ya ve nı<ılz<'mı• a) ıı ayrı pazarlığı yapıl-

mak üz~re p.ılarlığı ~7. 1J9{7 p:ıznrte i günü saat 10 dadır. 
l tcklilcr li te) i gfirnıek için SA. AL. KO. nuııa miiracaat 
ve pa.r,arlığa gireceklerjn t.elli gii n \ <' "'aatında \1 1\1. \ . c:atın 

alına Koınisyoıııına gelırn.•leri. 

Cins ve mikdan 
1 Aılel niimuııe lik parde ü 

25 K ıleın çam ı,;;ır ve buz makinelerin tamın ıçm malzeme 
25 Kalem elektrik saatJarın tamiri için malzeme 

103 Ton malzemenin nakli 15 kilometre dahilinde 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 
1 - İdare ihtiyacı için 50000 metre Haketal tel açık 

eksiltme ile aahn alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 5000, muvakkat teminatı 375 

lira olup eksiltmesi 11 teşrinisani 937 perşembe gunu 
saat 15 te Ankarada P. T. T. Umumi Müdürlüğü Satın· 
alma Komisyonunda yapılacakbr • 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektubu ve kanuni ves:ıikle birlikle o gün saat 15 te 
mezkur Komisyon mürac at eyleyeceklerdir. 

Şartnameler Ankar.ıda PTT Levazım, İst. Beyoğlunda 
P. T. T. Aııiıı: ?i>!> 'rtiliriü~.i.ıde'l pıragız verile· 
cektir. 

• * • 
50 ton yeri i çimento ulmucaktır. Bak : D.D. Yolları 9cu 

İ~letme Dir. ilanlarına. 

Mensucat-flbise-Kundura-Çamasır \' .s. 
,-

--------------------------------------
Ankara Mektepler Mübıyaat Komisyonu Reisliğinden: 
Siyasal bilgiler okulu talebesi için satın alm ıcak 300-

350 çift iskarpinin açık eksiltmeıi 1 l. I0.937 pazartesi sa
at 16 da Ankara mektepler muhasebeciliğinde yap1hcaktır. 

Azami mikdara göre tahmin edilen bedel 1732 lira 
50 kuruştur. İllıc teminat 130 liradır. İskarpin nümunesi ve 
şartnamesi her gün mektepte görülebilir. 

1 

1 
• * • Siyasal bilgiler okulu talebesi için satın alınacak \ 

220-260 metre paltoluk kumaşın açık eksiltmesi 11.1 O 9371 
pazartesi ıünü saat 15 de Ankara mektepler muhasebe· 
ciliiinde yapılacaktır. 

Azami mikdar üzerinden tahmin edilen bedel 1950 li
radır. İlk teminat 146 lira 25 kuruıtur. K umaı nümune· 
leri ve şartname her gün mektepte ıörülebilir. 

• • • 
1 adet nUmunelik pardeaü alınacaktır. Bak: müteferrik 

sütununda M. M. V. ilanına. 
• • • 

3125 m. kumaş alınacaktır. Bak: İıt. Belediyesi ilan· 
larına. 

ı"ahrukat Benzin-Makine yağlan v. s 
lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Gümüşsuyu hastanesile Çatalca ~lüstahkeın Mevki Komu· 
tanlığı için satın alınacak odunlann cins ve mikdarları ile 
muhammen tutarları ilk teminatları ve ihale günleri ile ihale 
saatleri ve münakasa şekilleri aşağıda gfö~tcrilmiştir. 

Cinai Mikdarı Muhammen ilk İhale İhale Münakasa 
tutarı teminatı günü ıaati tekli 

Tututturma odunu 271 ton 3740 281 1.10.937 153 açık eksiltme 

" " 84 " 1428 107 13.10.937 15.30 " " 
Hamam odunu 80 ,, 1440 108 13.10.937 16. ,, ,, 
Fırın 04iun11 152 ,, 2508 188 13.10.937 16.30 " ,, 

Şartnameleri her 1ı6n ötleden evvel komiayonda wörülebilir. 
l.teklileria ilk teainat makbuıı nya mektuplarile 2490 aayılı ka 
nunun 2 n 3 en maddelerinde yaulı veaikaları ile beraber belli 
rün ve vakti muayyeniade Fındıklıda Komutanlık Sahulma ko
miıyoauna relmeleri. 

f.rzak, Zahire, Et ve Sebze: 
lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
İstanbul Levazım amirliği için 67 ton sade pğı 11.10.937 

pazartesi günü saat on beş otuzda Tophanede Levazım amir· 
liği sntınalına Komi yonuııda kapalı zarfla eksiltmesi )apıla· 
caktır. Tahmin bedeli elli ekiz bin iki yüz doksan liradır. 
İlk teminat dört bin iiç yüz yetmiş bir Jiıa yetmiş be~ ku· 
ruştur. 

Şartname i 29 l kuruş mukabilinde Komisyondan 'erilir. 
İsteklilerin kanuni belgeleri tek1if mektuplarını ihale aati11· 
den bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma komisyonundan 
Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı içill 

154 ton pirincin 12. 10.937 salı günü saat 15 de kapab 
zarfla ekıiltmesi yapılacaktır • 

Pirincin tutarı 26180 lira olup muvakkat teminatı ıglB 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi 131 kuruş mukabilinde ko" 
miıyondan verilir . 

Harb Akademiai Komutanlığından : 
Harb Akademiai erat ihtiyacı için birinciteşrin 1937 ayın.la •;. 

istenilen günlerde alınmak üzere 1000 kilo taze Ayşekadın fa•"" 
ye, IOOO kilo patlıcan, 500 kırmızı domatea, JOOO kilo yapınc• 
üzümü pazarlıkla alınacaktır. il 

İ•teklilcrin 20 lira pey akçesile 27 eylul 937 pazartesi gilllit' 
suat 11 de Yıldızda Harb Akademiai Satınalma Komisyonuna "' 
caatları. 

'ı b) .\li Ü Z A V E O E L i!! 
------------ - ,._ • ~lülıf~ =-...:--~ 

İstanbul Giimrüğü Başmüdürlüğünden: t' 
Mezat kaimesı 3657 gayri saf sikleti l 27 safi sikle ~ 

1O1 buçuk kilo ve 1141 buçuk lira değerinde K. M. "''~ 
kalı 17,077 N.lı bir sandık yüa mensucat 27.9.937 gii: f 
aaat 14 de Sirkecide Reşadiye caddesinde gümrük •• ;e 
salonunda açık arttırma ile satılacağı, isteklilerin yüS 11 
1,5 pey akçalarını gösterir makbuzlarile ve maliye in"' 
tezkeresile beraber komisyona müracaat etmeleri. 
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Muhammen bedeli 
Lira 

İlk teminat 

Cinai 
~ 

Mikdarı 
Adet 

Lira kurut 

:::•lc~aryolaaı 20 } 540 
U'Vet 18 b t yapılacaktır. 

lbaleai 1 l. I0.937 P'azarteıi •ünü saat on eı ~ mikdara 
G lan yukarda cıDI ve l 

ureba Hastane1ine liizumu o k ·ıt eye konulmuştur. -
lalı karyola ye port kftvetler açık e 11 Vmk fi BaımüdArlOj'ü 
e · ıaatte • 1 ar 11 yukarıda yauh gün ye l kt Şartnamesi hergi1n 
"aaında toplanan Komisyon~• yapı aca ır. (S49'l) 1021 
t••ıı111 kaleminde sıörülebUır. 

40 50 

Devlet Oemiryolları 
9.cu işletme DirektörlUgUnden: 

1. · to 1 l-lo-937 
h SO ton yer ı çıman lYltıhammen bedeli 900 lira olan . 

9 
İ 1 t e bina1ında Ekailt· 

'l•rteai ııünl aaat 15,30 ela Sirkecıde. ' te m ahnncaktar. 
t J( k ·ıt ıuhle ıa ın Olbisyonunda açık e aı me u . kkat teminatla ve 
Q 1 · 67 5 lırahk mu•• . u ite 1rirmek isteyen erın • - ye aaatte kom11· 

Qu•un tayin ettiti veaikalarla beraber aynı ıun 

Pazartesi 27·9·937 

Atatürk parkında çeşm.e ve havuz inşaatı (Adana Bel.) No 421 
Gaz, filim ve filaater (lst. Komut.) No 426 
Bükme makinesi, tezırah v.s. (DD yol.) No 429 
Muhtelif cins zımpara ve cam kiğıtlarile zımpara ve cam lozları 

(OD yol.) No 451 
Ank. Mahmudpaşa bedesteninin tamiri (Nafıa Vek.) No 456 
Kuru ot, sığır eti. odun ve sadeyağı (Hozat Sey. J. Al SAK) N 457 
Ekmek (Tekirdağ C. Müddeium .) No 457 
Fabrika unu ı Midyat Ask. SAK) No 457 
Ekmeklik un (Erzincan J. Ok. SAK) No 457 
Astarlık bez lMMV) No 458 
Un (Menemen Ask. SAK) No 459 
Saman, yulaf ve kuru ot (Marmara Üasübah. SAK) No 460 
Tamirat malzemesi (MMV) No 460 
lç ve dış listiği (lıt. Bel.) No 4ô0 
Yerli kok kömürü (Maliye Vek.) No 460 
Erat fotini (Aak. Fabr.) No 460 
Yemekhane inşaatı (Nafıa Vek.) No 460 
Kamyon (MMY) No 460 
Teshin koku (Aak. Fabr.) No 460 
Hamam takımı, peştemal ve yüz havlusu lTophane Lvz.) N. 461 
Fildikos fanila ve don (Tophane Lvz.) No 461 
Donluk patiska " " No 461 
İdrofil pamult (DD yol.) No 461 
Un (Bornova Tüm.) No 461 
I nk. da yapılmakta olan mezarlığın umumi methal kısmında a

çık bulunan yeri beton direklerle tel Örgü yapılması (Ank. 
Bel.) No 461 

Kitab (Tarih, Dil, Coğr. Fak.) No 461 
Fatih parkının elektrik tenvirahnda yapılacak isJahat ve ilaveler 

(İat. Beled.) No 4ti2 

Q teialitine müracaat etmeleri. Iiz•:ı!•~kıiltme Komiayonundan 
Şartnameler pıuaaız olarak Sırkec 1 4 ı 
'İlrnelctedir. (6424) 1010 - --

• :::_ •• :"' .. - - - :: - ........ - - • "":: - • -~~ 1 

Floryada soyunma gardıropların tarasına tente için )üzuır.u olan 
borudan karkas yapılmaaı (lst. Beled. ) No 462 

İnce aicim (İat. p rT Müd.) No 463 
Çerikli - sungurlu yolunun arasında ıınai imalat ve şoıe inşaatı 

(Ank. Val.) No 463 

ULUS 

N Büyük Hacım 

N Güzel Vazllar 

ı~ı 
ı~ı 
• 
• • 
• 
• 
• 
• • 

{~l 
l~I 
(~] 
[:] 

--~:d~ 

lier gün bir hikaye, Kültür, Askerlik, Tayyare~ilik, 
liavacıhk, Denizcilık, Ekonomi, San'Rt ve Edebıyat, 
lier gün köy sütunu Sıhhi bahisıe.r, Bütün ~aıete
lerd .. n ·· .. .. ·· e hülaAsalar Bızde ve Dunyada k· " gunu gunun . ' 
ıtah Hareketle:ri - Küçük tllnlar v. ı ... 

Çikolata ve Karamelalarını 
l 

tercih ediniz .Jj' 

*":J't;-**'~ 

Menfez inşası 25 ad. (Ank. Val.) No 463 
Ambar binası inşası {l.t. PTT Müd.) No 463 
Antrasit ve odun (iıt. Deft.) No 463 
Elbise, kaput ve kasket (lst Bel.) No 46~ 
Adalar Av vergileri müd. binası tamiri (lst. Deft.) No 463 

1 
"' Kuru çam (Ank Orman Başmüh.) No 464 
Hükümet konağı inşası (Van Nafıa Müd.) No 465 
Dolap v.s. (Güz. San. Akad.) No 465 
Taze üzüm (Ank. Lvz.) No 465 
Benzin {Ank. Val.) No 467 
Sülfür dö karbon (İıt. Zir. Müd.) No 467 
Po.ta nakliyatı (izmir PTT) No 467 
Mercimek (SivH Tüm.) No 467 
Sade yağ ve bulrur (Mutia Ask. SAK) No 467 
Cenaze otomobili (Adana Bel.) No 469 
Yulaf (Vize Ask. SAK) No 471 
Hanırar inşaatı (İst. Zir. Bank.) No 471 
Tatlıdere köprüsü tamiri {Rize Vil.) No 472 
Posta nakliyatı (Lülaburgaz PTT) No 472 
Erzak, sebze (Afyon Lis. Oir.) No 472 
Bez (İst. Vakf. Dir.) No 473 
Galata Rıhtım hanı altındaki ambarda yapılacak tadilat (İst. Na· 

fıa' Müd.) No 473 
Mutfak sobası tamiri (Darüt. Dir.) No 474 .. 
Keaik gaz idrofil. madui yaııhaııe ve koltuk, pırınç çubuk ile 

elektrikli damgalar için malzeme (iıt. Bel.) No 474 
Fasulye, patlıcan, domates ve üıiim (Harb Akad. K.) No 474 
Cıva (Ask. Fabr.) No 474 

Salı 28-9-1937 

Elektrolit bakır (Ask. Fabr.) No 428 
Sabit etüv makinesi (MMV) No 431 
Genel nüfuz sayımı neticeleri ~astırılması ve Pevera istatistik 

makineleri için fit (Başvek. lstat. G . Dlr.) No 456 
Un ve arpa (Hozat Sey. J. Al.) No 457 
Sabun (Çanak. Mırt. Ml k.) No 462 
Elbiıe ve ka1ket (AtU. Vek.) No 463 
Benzin ve gaz (Ank. Bel) No 463 
Arpa ve yulaf (Lüleburgaz Tüm.) No 4~ 
Beyaz arpa ve yulaf (Eskitebir Veter. Dır.) No 464 
Uo (Erzincan Tüm.) No 464 . . 
lzmir bava kıtaatının göatereceği yerde korunma ve ıslahı (lzmır 

Mıt. Mvk.) No 464 . . 
Belediyece kaldırılacak cenazelerin gasıl, techız ve tekfın levazı-

mı {lat. Bel.) No 464 
Odun {Lüleburgaz Tüm.) No 465 
Hükumet konağı inoaatı (Kayıeri Nafıa Müd.) No 465 
Mazot, makine yağı, valvalin, gres, benzin ve petrol (İzmir Bel.) 

No 465 
Arpa (Kırkajaç Ask. SAK) No 465 . _ 
Benzin, motör yağı, valvalin, gaz v.s. (Edırne Trakya U. Muf .) 467 
Elektrik malzemesi (Ank. Bel.) No 467 
Kitap ba1tırılma11 (Devi. Bas. Oir.) No 468 
Kavun (Ank. Lvz.) No 468 · 
Kad\köy hal binuına yıkanma yerlerile helalar! inş. (lal Bel) 468 
B. ve k. peynir ile zeytinyağı ve kok kömQrü (lst. Li.ıı. SAK) 470 
Akhisar orta okulu tamiri (Akhisar Or. Ok.) No 471 
Yanıın ıöodürme makinesi (Tophane Lvz.) No 471 
Makarna (Çanak. Mat. Mvk.) No 472 
Kanape, koltuk ve aandalya tamiri (Toplaane Lvz.) No 472 
MaJtepe piyade ataş okulu ocakları tamiri (Topbane Lvz.) No 472 
Ekmeklik un (İzmit Tftm.) No 473 
KayHride Memleket haat. iatası (Kayaeri Vil.) No 473 
Evrakı matbua (Seyhan lıb.) No 474 

Çarşamba 29 9-1937 

Telgraf ve elektrik izolatlMeri için deve boynu ve düz demir 
meınedler (DD yol.) No 450 

Buldun kasabasına isale edilecek suyun boTu ferşi, kaptaj, su de-
poıu, havuz v.s. inşaatı (Buldun Beled.) No 450 

Kaıket, elbise, palto ve çoı ap (İst. Sıh. ve İçt. Mu M. N. 461 
Pirinç unu, un, makarna, şehriye, nişasta v.s. (ist, Lia. SAK) 461 
Sadeyağı (Manisa Tüm.) No ~62 
Sadeyağ, k. fasulye, k. soğan ve sığır eti (Çanak. J. SAK) N. 163 
Garaj inıaatı (MMV) No 463 
Arpa (Lüleburgaz Tüm.) No 463 
Arlhk: binası inşaalı (Sıvaa Tar. Dir.) No 453 
Alit ve ecza (Barut kimyahanes için) (l\1MV) No 464 
Gar binası mefrutah (DD yol.) No 464 

• Ayaıdanmış ve kısmen kurtlanmış pirinç (İ st. G j"n. B1tşm.) N 464 
Arpa (Yüks. Zır. Enst. Rekt.) No 461 
Göçmen evleri inşası (Elaziz f~k. Müd. ) N., 465 
Çatalca kazasının Belgr8' mekt. ve Cevri Kalf.ı Meltt. ile A. Hi

sarında 34 cü mekt. tamirleri (ist Bel.) No 465 
İzmir Hava Komutanlığına ait tayyare şehitliğinin ıslah ve tamiri 

(İzmir Mst. Mvk.) Na 465 
Türk Tiyatrosu mecmuıısı bastırılması (İst. Bel.) No 465 
Sömikok lBalıkesir Orta Ok.) No 465 
Sığır eti (Amasya Aık. SAK) No 465 
Kuru ot (Samsun Tüm.) No 465 
Kirgir duvar iataaı (Çay Bel.) No 466 
Elektrik santralı sıvanması (Çay Bel.) No 466 
Ekmek, sade yağ, kbyun eti, aıı}ır eti, pirin9 (Balıkeeir Or. Ok.)-166 
Göçmen evleri inşası (Ank. V al.) No 467 
Ekmek, kovun eti, sadeyaı}, teker, tuz \t.s. (Edirne Kült. D.) 467 
Meşe odunu ve çıra (Konya Vil.) No 470 
Kanca ve ıürgü (Tophane Ln.) No 472 
Perçin çivisi ve yarım yuvarlak halka (Tophane Lvz.) No 472 
Saram romörkörü tamiri (Tophane L z.) No 472 
Mahruti ve mühendis çadırı (BileGik Nafıa Müd.) No 471 
Serum ampulları (Ank. Mrk. Hıfz MGeı.) No 473 
Odun {Sinop Vil.) No 473 • 
"' Türk Tiyatrosu mecmuasının kabına konulacak ilan ve reklam 

(İst. Beled.) No 474 
lst. sıhhi müzesi tamiri (iıt. Sıh. ve içt. Mu. M.) No 474 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamif : "No.,, işareti ilana havi gaıeteınizin sayısını ırö!lerir 

E2EE == 
(Suıte de la 4emc page) 

Conıtr. vespasicnne ııu batimcnt Halle Kadı euy (Mun. lstanbul) 468 
Fromıge blanc et kacher, huılo d'olıves (Com. Ach. Lycees lst.) 

~,~ 470 
• Rep. au bitimeat de l'ccole Second~ire iı. Akhisar 

condaire Aklıisar) .\~ 471 
Farine (Oiv. Izmit) M 473 
Conalr. hôp. Regfonıl Kalseri (Vıl. Kaiseri) .Y 473 
lmpression de reristre (Vil. Seyltın) Jf• 474 

Mercredi 29 - 9- 1937 

(Dir. Ecole Se· 

Fer pour isolateur1 electriqucs et telegnphiques (Ch. Fer Etıt) 45 1 
Adduction d'eau a lı ville Buldun {Mun. Buldun) .\! 450 
Casquettes, costumeı, paletctts et chauuettes (Oir. Hyr. Assist Soc. ) 

J\~ '161 
Riz, farine, macaronlı, amidon ete. (Com. Ach. Lycees lst.) .1'~ 461 
Beurre frais (Oiv. Manbsı) ~\; 462 

,, ,, , haricota sccs, oignons, viande de boeuf eto. (Comm. 
Gendarm. Tchanakkale) ,\-:. 463 

Conat. 2 earages (Min. Def. Nat.) .X· 463 
Orge (Div . Lulebourgaı) .M 463 
Conat. bit. pour nids d'abeilles (Dır. Agrıcolo Sivas) .\! 453 
Amcublcmeot au bat . de la ianı (Ch. Fer Etat) \: 453 
Medicaments et inıtruments (Min. Def. Nat.) .\: 464 
Orıe (Dir. inat. Agricol Ank.) .\: 464 
Constr. maisons pour immiıres (Dir. Etabl a. lmmigrcs Ela:r.iz) 465 
Rep. aux batim. des ecolea Tchataldja Djevir kalfa t!t A.Hissar 

(Mun. lat.) .ı\! 465 

Constr. et referme au cimetiilre des morts pendant la guerre (Com. 
Ach. Milit. lzmir) ,;\! 465 

lmpreuion de la revue du tbeitre turc (Mun. Istanbul) ,\". 465 
Semi-coke (Dir. Ecole Secondairea Bnlikesir) .1\! 465 
Viınde de boeuf (Com. Ach. Milit. Amassia) .\! 465 
Foin (Div . Samsoun) ~\! 465 
Coostr. mur en maçonnerie (Mun. Tchay) .\! 466 
Badiieonnıge au bitim. de la centratc clectrique (Mun. Tchay) 466 
Pain, beurre frais, viande de boeuf, riz ete. (Com. Ach Ec. Bali ke-

sir) .\! 466 

Constr. maisons pour im.nigreı (Vıl. Ankara) .\": 467 
Pain, viande de mouton, beurre fvais, sucre ete. (Dir. lnstruct. Pub. 

Edirne) ..:\! 467 
Bois de cMne (Vil. Konia) . ". 470 
Oroca et boucles (in•. Tophane-)• .Y 472 
Boulons et anneaux ( ,, ) ~\! 472 
Rep. du remorqueur Sarim ,, ) ~\! 472 
Tentea coniques pour ingenburs (Dir. Trav. Pub. Biledjik) .\; 471 
Ampoules de serum (Min. Hn. Assist. Soc. Ank ) J\'! 473 
Bois (Vil. Sinop) .X 473 
• Conceısion d' la publicitc ıur couvercles de la revue de theitre 

turc (Mun. lst.) .\: 474 
Rep. musee aanitaire Is•. {Dir. Hyg. Assiat. Soc.) J~ 474 

• Les uterisquea indıquent une vente par voıo de a11renchere. 
N. B.- Lea Nos indiquea en regard dea articles aont ceux du 

journal dans lequel l'aviı a paru. 

imtiyaz uhibi ve yam itleri 
Direktörü: lsmail Girit 

Baaıldıi't yer: ARTUN Baaımeva 
('".al11t• Billiır aobık No. 10 
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a ea 
C lıon. 

Provi oıre 
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Constructı 
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P q e 

" 

" 
,, 

" 

" 

" 
Pli c c 
P lıque 

" ,, 
Grc · gr 
P ı each 

Grc · !:'r 
,, 

,, 
ı· r dui Chimiqu s c Phar aceuf qucs · in u 

Etil\ es: 
Appareı s e ı qu s : 33 lcı s 
Prod it ph rmaceutıqu s pour 1 o aloı ( )·) 
lnu rumcnı pou l lnstıtut de chımi (aj ). 

Hab e Jent - C aussures 

Chauso;ures : 300 350 paıres 
Etoffe pour paletots : 220·260 m. 

" ,, costumes : 3125 m. (aj. \. 

P.aletot oour ech ntılıon : 1 p. 

ı is u 

T ravaux d' mpru erie Pnpe ere 

• lmprcssion de registre : 55 1 ts (nj. ). 

Combm;tıble C rbur nt- Huiles 

Bois pour four : 152 t. 
,, ,, bain: 80 t. 
" : 84 t. 
" : 277 t 
Semı coke : 80 t. · Houılle eri 1 e : 100 t 

Bois : 915588 k. 

Cu r 

P.ı 1 e 

,, 
G gr 
Pu lıque 

" Gre a gre 

Gr a gri-

Pubiquc 

" 
" ,. 

p 

4996 25 
3CO 60 

38S 91 

3623 43 

4932 12 

5000 -

550) 

100 o -
2567 88 
6 
884 
713 90 

11500 

36569 80 

999 5 
217 32 

168 5'4 

245 

s na e 

130 
20 

1732 80 
19SO -
8750 

1800 

2508 -
1440 
1428 
3740 
3270 

25178 67 

Elec r cite-Gaz·Ch uf age Ce .tr 1 (in tallation et :ıteriel) 

24000 lnstal . clectrique a 13 vil e KiınİK (eah. eh. L. 2) 
Mat riel pour r parat on aes couıpteurs clcctri

qucs : 2S lots 

Publıque 

Gr a gre 

in tallation e uf fo.ge eentral ann xe au batıment ,, 
kaymııkamat B } oghlo ı. 

Ameuliıle ıe t pour l ıa it tion et Bu ·eaux- Tapi .. serıe 

Lits pour malad : 20 p.- Por e euv es : 18 p. Publıque 

Bois de Construction, 'l nche Poteaux ete. 

277 22 

ete. 
540 

Charpente pour 1 s escalıers du pont Ka akeuy Gre n gre 480 -

Jıvers 

Mnt "riel pour r p rat o:ı dcs machınes de g ııcc et 

s ehagc de l"nge 
Fıl metali u "Haketal ,, : SOO O m. 
Dossiers : 2000 p. 

Provi ion 

Len hl t s roug s : 10 t. 
Pois eh eh es : 65 t. 
O ıveıı : 1 J t. 
Lentl es vntes : 10 t. 
Ri~ : 60 t. 
Huile d'o ivcs : 10 t. 

B) 
Clıaloupes · 4 p aj.). 
B d ms vides : 600 p 
Vapeur "'V tan,, 
Tissus de laine 

Gre a g c 

Pıı lique 

Gr · ~ gr' 

Pu lique 
Pli cacb 
Publıquc 

,, 
Pli eneh 

" 

Gre a grc 
,, 

sonoo 
1S5 -

17SO -
71SO -
4000 -
1350 

14401) 

6600 -

15 % 

1571 66 

22 50 

272 75 

369 9 

375 -

412 50 

1200 
192 59 
51 15 
66 3) 
58 05 

86 50 

2742 73 

75 
32 60 

l\1unic pıılit · Ankara 8-10-n 

,, 

" 

D v li 1S jour a parti du 13 9-37 
Konin 17-10-37 

,, K lc;'r 

Vılayet E • 1 

" 

Pr sid \1aıso ı d ı Pe.ıp D ız 

D r. Travaux u 1 es i\. rdın 
Com. Ach. lnt nd 1 t. Top • n · 

" 

Com. Aclı Mın. D f. N t. Arık 
Vılnyet Yozg 

" 
Tchankıri 

1 1 -37 

30 -37 

0-9-37 

30 9 37 

16-10 37 

15 10-37 

C m. Aclı .t•nd. lst. Tophan 5-10-37 
5 10-37 

erm. Moniclpnlıt lstanbul L7-9 3 
conom . 

" " idem 27-9 37 

F ourı. ture pour Ho ita x 

98 
150 
771 
135 

130 
142 25 
656 -

135 -

188 
108 -
107 
281 -
246 -

1890 -

1800 -

40 50 

375 

131 25 
536 25 
300 -
101 25 

1C80 
495 -

Com. Ac.ı Comm. 1 t. Fınd 1 
,, 

Com. Aclı. Un v rsıt · Is anbu 

" 

Coın. Ach. Ecolcs An ara 
,, 

1 Com. Pcrm.Munıcipal t 
1 Dir. Econoın. 

lstanbul 
,, 

" 
Com. Aeh. ~!ın. D f. Nat. Anıc. 

Direction Vaıcoufs lst nbul 

Com. Ach. Command. Is. Fındıkli 

" ,, 
" 

ı 11- 7 
10- 7 
30-9 37 
4-10-3 

11-1 .37 
11-10-37 
. 1-1037 

27-9-37 

l 10-37 

!3 ıo 7 
13·10-3ı 

13·1 -37 
13 10· 7 

Com.Aob.C"ın .G !:ıurv Douan lst. 11-1 -37 
,, ,, Bat.ııılon ,, Ourf a 13· 10-J ı 

Municip 1 te KiniK 
Com. e . Mın. [) f. Nat. A ara 

Com. Perm. ı unıcıpalıte lstnn ul 
Dir. Economııt ,, ,, 

üir. Vakou~s lstanbul 

{ 
Conı. Pcrm. M nıcipalit(> lstan ul 
Dir. Ec om. " ,, 

Com. Aeh. Min. D f. Nat. Ank. 

~-10-37 

27-9- 7 

20- 7 37 

11-10 '37 

27-9-37 

27-9 37 

Dir. Economııt PTT. Ankara et lst. 11 1 37 

{ 
Coırı. Perm. \fonicipalitc lstanbul 27-9-37 
Dir. Ecom. ,, ,, 

Com. Ach Dıvicion Kırklilr li 
,, 
" 
" ,, 
" 

Dır. Exploitation Akay 
Com. Ach Econ. M nop. K tache 
Dir. Explo t. Lignes Mantımes 
Dir. Veı te Douanes lstanbul 

9-10-37 
7. 10-~i 

12 1 -37 
13 .37 
8· -H 

12 1 -37 

29-9-37 
-10 3i 

1 0-3 
'1.ı-9- 7 

11 

15 

14 

ıs 

15 

10 

10 
15 

u 

ıs 

ıs 30 
ıs :o 
11 
14 

16 -

14 30 
14 -

14 -

14 -

15 30 
15 -

16 -
15 -

16 
15 
14 

10 

5 -

16 :;o 
6 -
ıs 30 
15 
10 
10 -

16 
ıo 

14 

ıs -

11 -

10 

15 
14 -

11 
15 
15 
1 
11 
16 

15 
1 (l 

15 
14 

( ır. 
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