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I ürkiye icin 
3 AYLIGI .t50 
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12 : ı_soo 
Ecnebi memleketler ıçın 

12 aylıg-ı 2700 
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R • akbuz mukabili olma· 
esmım . . 

t d. at makbul değıldır . yan e ıy 

SALI 

' GAZ~TESi 

Hergün çıkar' iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
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Cinsi 
Müracaat yeri Gün Saat 

a) Münakasaıar 

·ı T . t Nafia i,..,ş~le~r~i,~M:::.:a:.:.:lz:.;e:.....m_e_:,~H_a_r_ita nşaat, amıra , __ .;;.. 

Samsunda Kefelı Sami ciftliğinde çıılı~ma evi ıoşaatı aç . ekı . 2513 78 188 53 Samsun fnh . Başmüd . 9.9 37 15 -

H Kalorifer (tesisat ve malzemesi) Elektrik- avagazı-

hh
. k binasında kalorifer tesisatı aç. eks. 

lzmir Sahil Sı ıye mr · kapalı L.. 

Elektrik malzemesi: 11 kalem l fcrşi, 
Buldun kasabasına isale edılecek . suyun Joru 

k t • u deposu havuz v.s. ınşantı ap ııJ. s • 

büro eşyası, Muşamba-Hah Mobilya, ve ve 

Dolap yaptırılması 

Nakliyat- Boşaltma - Yükletme v. s. 

" 

vs. 

pu. 

1653 35 
7906 -

24963 15 

124 
592 95 

1872 23 

lzmir Sah. Sıh. Mrk. 
Samsun Şarbay. 
BuldJJn kazası Bcled. 

Trab:.ı:on Bcled. 

15·9·37 15 -
1-10-37 ıs -
29-9-37 16 -

cuma ve salı 

Kırklareli -istasyon arası posta nakl)yatı ki' t 
aç. eks. 240 - 18 - Kırklareli PTT Müd. 9-9-37 16 -

-Pınarhisar-Vize arası posta nn ıya ı 
" 

n 1800 - 135 -
" 

9.9.37 16 -
,, 1728 - 129 60 

" 
9.9.37 16 -

aç. ekı;. Kayseri PTT Müd. 6-9-37 14 -" n " 
,, " n 

Posta nakliyatı 

Mahrukat, Benzin, Makine y agları v.:...!= 

aç. eks. 635 47 63 Samsun Vil. 6-9-37 16 -
Odun: 63,5 t . 
Muhtelif cins yağ': 8 kalem 

kapalı z. 9640 

Müteferrik 

Hurda demir: 500 t. 
pa:z. 
kapalı z. 19224 

123 O. D. yolları Haydarpaşa 

Aık. Fabr. Tic. Kalemi 
O. D. yolları Ankara 

9.9.37 i 5 -

Vagon akümülatör plak ve teferruatı: 14 kalem 
Tel~raf ve elektrik izolatörleri içın deve boynu ve ,, 5222 50 

1441 80 
391 69 " 

10-9-37 
14-10-37 

29-9·37 

14 -
15 30 
15 30 

düz demir mesnedler: 4 kalem 

Erzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 

Bulgur: 50 t. 
aç. eka . 4000 - 375 - Kayseri Kor SAK 15-9-37 16 -

Sade yağı: 13 t. (temd.) paz. 9880 - 1482 - " 1·9-37 16 -

Yulaf: 180 t. 
kapalı z. 13500 - 1013 - Vize Aık. SAK 10.9.37 15 -

Saman: 96 t . 
aç. eks. 3360 - 252 - ,, 10-9-37 15 -

Makarna: 11 t. ,, 2805 - 211 - " 13.9.37 15 -

Kuru fasulye: 4,5 t. " 
4725 - 354 37 Kayseri Kor SAK 15-9-37 16 -

Trabzon Lise Dir 7-9-37 14 -
Tereyağı, zeytinya~ı, ıaman v s. erzak ve sebze: " 

23 kalem 
kapalı z. 5904 -

Saman: 294,2 t . 
452 8'> lzmir Mst. Mvk. SAK 16-9-3 ' 16 -

a) M Ü NA K A SAL A R 

İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 1 -
İzmir İli Daimi Eecümeninden: 

7 42 lira 58 kuruş açın tutarlı Eşrefpaşa hastanesi 
Kaosiman altının onarılması 15 gün müddetle açık ek-· 
siltrneye konulduğundan isteklilerin 2490 sayı_lı . yasa ge
regince hazarhyacakları teminat ve müteahhıtlık belg~
sile birlikte 9 Eylul 937 perşembe günii saat 11 de Il 
Daimi Encümenine baş vurmaları. 

Samsun İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Samsunda Kefeli Sami çifJiği arazısi dahilinde yaptırı

lacak 2513 lira 78 kuruş bedeli keşifli çalışma evinin 
inşaatı 2490 sayılı artırma eksiltme ve ihale kanununa 
göre açık eksiltmeye konulmuştur. . 

Muvakkat teminat miktarı 188 lira 53 kuruştur. ihale 
9.9.37 Perşembe günü saat 15 de Başmüdüriyette müteşek 
kil komisyon tarafından yapılacaktır. 

' Talib olanların ihale günü yüzde 7,5 pey akçesile ko
rtıisyonda isbatı vücud etmeleri ve keşfi görmek, tafsi
lat almak isteyenleriu her gün Başmüdüriyete müracaat
ları ilan olunur. 
~ 

~lektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat veMalzeme 

Buldan kazası Belediye Reisliğinden: 

d·ı l - Eksiltmeye konulan it Buldan kasabasına isale e
ı _ecek suyun boru ferşi kaptaj, su deposu, havuz ve 

saıre in~aahdır. (Şehir dahili tevzi şebeke!Iİ inşa edilmi
Yecektir) Muhammen keşif bedeli 24963 lira 15 kuraştur. 

2 - Bn işe ait şartnameler ve evrak şunlardır ... 
A-Ekıiltme t•rtnamHi. 

1 

B- Mukavele projesi. 
C Fenni şartname ve esbabı mucibe iliyıhası. 
D Baymdırlık işleri genel şartnamesi. 
E - Keşif cetveli. 
F- Bu işe aid projeler. 
H - İçme suları talimatnamesi. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı Buldan belediye 

reisliğinde ve Denizli nafıa müdürlüğünde inceleyebilirler. 
3 - Eksiltme 29.9.937 tarihinde Çarşamba günü saat 

16 da Buldan belediyesinde teşekkül edecek arttırma, ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5-Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin 1872 lira 23 

kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiı olup göstermesi laıımdır. 

A-Ticaret odası vesikaeı. 
B-Nafıa vekaletinden 937 senesinde alınmış ve 10 

bin liradan yukarı su işlerine girmeye mahsus miiteahhit

lik vesikası. 
C-Şimdiye kadar yaptığı işlere ait bonservisler ve 

tafsilatı. 

Samsun Şarbaylığmdan: 

Belediyemiz elektrik santralı ve şebekesi ıçan alınacak 
11 kalem muhtelif yedek parça ve tabtelir.z kablo hata 
mesaha ileti kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Umumunun muhammen bedeli 7906 liradır. 
Muvakkat teminat akçesi 592 lira 95 kuruştur. 
İhale 7. 10.937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 

15 de daimi encümen huzurunda yapılacaktır. 
Bu işe aid evrak şunlardır: 
Satın alınacak yedek parça ve tahtelirz kablo hata 

mesaha aletinin evsafını gösterir fenni şartname. 
Eksiltme şartnamesi. 
Bu evrakı görmek isteyenler Samsun Belediye: etektrik 

31 Ağustos 1937 

f DAREHAN E: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İ-iarehanemizde görüşülur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
T el~fon : 49-142 

Posta kutusu N. 1261 

işletmesinde ve fstanbul Belediyesi heyeti 
görebilirler. 

İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı evsafı 
caklarıdr. 

Talipler teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de 
dar Samsun Belediyesi encümen riyasetine tevdi etmele 
ri lazımdır. Bu muddetden sonra verilecek teklif 
tuplan kabul edilmez. 

ihale 2490 Bayılı kanun hükümlerine tevfikan yapılır. 

hmir Sahil Sıhhiye merkezi Baştabibliğinden : 
. Keşif bedeli 1653 lira 35 kuruş olan İzmir Sahil Sıhhiye merke 

bınnsında yapılacak kalorifer tesisatı arttırma ve ek•iltme kan 
nuna tevfikan 29 8 937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle mün 
kasaya konulmuştur. İatekliJerin keşif planları He fenni tarta 
meyi a-örmek üzere Pasaportta Sahil Sıhhiye merkezine müracaa 
ları. Ekıiltmeye iştirak edeceklerin yüzde 7 ,5 teminat para•ı ola 
124 lirayı merkezimiz vezneaine yatırmaları. Münakau 2i1nü ola 
15 Eylul 937 Çarşamba günü saat 15 de dairemizde toplaoaca 
komiıyonda bu iti yapacaklarına dair ehliyetname ve diğer veuikl 
birlikte hazır bulunmaları. 

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

Trabzon Belediyesinden: 

İtfaiye ıçın verilecek numuneye göre pazarlıkla bi 
dolap yaptırılacağından taliplerin cuma ve salı günle 
Encümene müracaatları ilan olunur. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Kırklareli P. T. T. Müdürlüğünden: 

20 lira eski aylık ücretli Kırklareli istasyon arası te 
atla araba postası sürlicülüğü bedeli değerini bulursa 
eylul 937 Perşembe günü saat 16 da Kırklareli P. T. 
müdüriyet binasında ihalesi yapılmak üzere 25 ağusto 
937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltme 
ye konulmuştur. isteklilerin şartnameyi görmek üzere mil 
dürlüğümüze müracaatları. Muhammen bedel 240 lira mu 
Yakkat teminat 18 lira kefalet 300 liradır. 

* * t< Kırklareli- Pınarhisar-Vize arası her gün gidi 
gelmek iizere otobüs, kaptıkaçtı veya emsalı gibi motö 
lü vesaiti nakliye ile posta sürücülüğü hedeli değeri 
bulursa 9.9.937 perşembe günü saat 16 da Kırklareli 
T. T. Müdüriyd binasında ihalesi yapılmak üzere 25 a 

ı ğustos 937 tarihinden !tibaren 15 gün müddetle açık ek 
siltmeye konulmuştur. isteklilerin şartnameyi görmek üze 

1 re müdürlüğümüze müracaatları. Muhammen bedel 180 
lira, muvakkat teminat 135 lira kefalet 500 liradır. 

il<•• 68 lira eski aylık ücretli Kırklareli-Pınarhisar 
Vize arası haftada üç defa gidip i imek üzere otomob' 

1 
pi>Sta sürücülüğü eksiltmeye konulmuştur, Bedeli değeri l bulursa 9.9.937 perşembe günü saat 16 da Kırklareli 

1 T. T .. Müdüriyet binasmda ihalesi yapılmak üzere 25 a 
ğusto! 937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açı 
eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi görme 
üzere müdüriyetimize müracaatları. Muhammen bedel 17 

ı lirıi. M yakkal teminat 129 lira 60 kuruş, kefalet 500 li 
ıradır. 

Kayıeri Poıta ve Telgraf Müdürlütünden : 

Şehri bedeli teminat , 
muhammen muvakkata 

Hangi cihet Kullanacağı Lira Lira k. 
•Ürücülüğü vesait 
Kayıeri bez Çift ath yaylı 

Lira 

f abrika.ı 70 63 500 
Kayaeri iıtaayou Otomobil 150 125. 1~ 

HeriÜn müte:t<abilen her tiren ve otorayin ı•llf Ye 1idi1mde 
Kayaeri Talas Tek at 

Ye köyler 
Haftada üç ııüa mütekabilen 

31 50 

Ge•i gömeç Tek at 
40 36 

iatuyoau . 
Haftada iki gün mütekabılen • 
ı- Yukarıda ıö.terileo poıtalar 23.9.37 taribınden 

15 ün müddetle açık ekıiltmeye çıkarılmıftır. 
~ _ Vazolunan pey haddi layık görülürse 6.9.37 pazartesi r 

nü saat l4 de K.ayıeri postahane binasında ihale yap1lacak\ır, 
3- Şartnameleri görmek ve izahat almak iıteyenler Kayser 

PTT Şefliğine müracaat etmeleri. 



,ı 

' 
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Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s 

İzmir Mst. Mvk. Satınalma Komisyonundan: 

MüCJtahkem Mevki kıtalarınm ihtiyacı için açık eksilt
mede bulunan ve 23· 8.37 pazartesi günü saat 11,30 da 
kışlada ihalesi yapılacak olan 220 ton linit kömürilne is
tekli tarafmdan teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden 
ihalesi 2.9.37 perşembe günü saat 16,30 da kışlade ya
pılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda ıörülebilir. 

Muhammen tutarı 2910 lira olup teminatı 218 lira 63 
kuruştur. 

İsteklilerin ticaret odasında kayıtla olması şartır. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele

rinde yazılı belgelerle ilk teminat makbuz veya banka 
mektup 'arile birlikte ihale güııü saatinde kışlada satınal
ma komisyonuna müracaatları. 

* * • 1 - İzmir Mıt. Mv. kıtaatı ihtiyacı için kapalı 
zarfla münakasıd1 blllunın ve 21.8 937 pazartesi gunu 
saat 11 de ihalesi yapılacak olan 427 ton linit kömürüne 
istekli tarafından teklif edilen Hat bahalı görüldüğünden 
2490 sayılı kan~mun 40 ıncı ma:ldesi mucibince bir ay 
zarfında intac edilmek üzere açık pazarlığa dökülmüştür. 
İhalesi 2-9-37 perşembe günü saat 17 de kışlada s.ıtınal· 
roa komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. 

2 Muhammen tutarı 6!98 lira 2i kuruş olup ilk te-
minatı 472 lira 37 kuruştur. İsteklilerin tic uet odasında 
kayıtlı olmaları şarttır. 

3- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde yazılı belgelerle ilk teminat makbuz veya ban· 
ka mektuplarile b~raber ihale günü ve saatinde kışlada 

satınalma komisyonuna müracaatları · 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşlt. U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 9640 Hra olan 8 kalem muhtelif 
cins yağ 9.9.37 per.şembe günü saat 15 te Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki satınalma komisyonu tarafından 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Bu işe girmek iste
yenlerin kanunun tayin ettiği vesaikle ve resmi gazete
nin 7-5-37 T. ve 2397 veya 1-7-37 T. 3645 No. h nüsha
halarında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve 723 liral k muvakkat teminatlarını muhtevi 
tekliflerini eksiltme günü saat 14 e kadar komisyona v ~r
meleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

Müteferrik 
Tt!kirdağ Daimi Encümeninden: 

Adedi 
30 

150 
100 
150 

2-5 
40 
10 
10 
3 

10 
2 
5 

15 
150 
200 
200 

s· 

Cinsi 
El arabuı 
Kürek bir kiloluk 
Kazma üç kiloluk 
Çekiç bir buçuk kiloluic 
Tırmık 

Yaba 3 dişli beher diti 3 kuruştan 
Varyos beş kiloluk 
Lağım demiri 6 kiloluk 
Demir tokmak 8 ,, 
Tahta ,, 6 ,, 
Harbi 
Kaşık 

Manivele 11 kiloıram 
Çekiç sapı 
Kazma sapı 

Kürek sapı 
Varil 

Açık eksiltme usuliyle münakasası IO ıün temdit edilen Nafı• 
dairesine ait yukarda cins ve mikdarı yazılı 17 kalem alat ve 
edevat ihale gününde talih çıkmadığından 24-8·937 tarihinden 
24·9-937 tarihine kadar bir ay içinde pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 491 lira 20 kuruştur. Muvakkat teminatı 
38 liradır. Şartnamesini okumak isteyenlerin mezkür gün ve saatta 
ve munkkat teminatlariyle birlikte daimi •ncümen kaleminde 
hazır bulunmaları. 

Askeri Fabrikalar Ticaret kaleminden: 
500 ton hurda demir 

Yukarıda yazılı malzeme 10.9.937 Çarşamba günü sa
at 14 de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün 
ticaret kaleminde görülebilir. İsteklilerin yukarıda tayin 
edilen günde, yüzde 7 ,5 teminatile birlikte Ticaret kale
mine müracaat etmeleri. 

Devlet Oemiryolları ve Limanları İşletme İdaresinden 
Muhammen bedeli 5222,50 lira olan muhtelif dört ka

lem telgraf ve elektrik izolatörleri için deve boynu Ye 

düz demir mesnedler 29.9.37 çarşamba günü saat 15,30 
da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 391,69 liralık muvakkat te
minatla kanunun tayin ettiği vesikaJarile ve Nafıa mütea· 
hhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,30a ka· 
dar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire-
sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden 

dağıtılmaktadır. 

MÜNAKASA GAZETESi 
e:::::z . 

* * * Muhammen bedeli 19224 lira olan muhtelif 14 
kalem vagon akümülatör plak ve teferrüatı 14 10·37 per· 
şembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1441.80 li ralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve N1fıa mü
teahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri laz,mdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dai· 
resinden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden da
ğıtı!maktadır. 

• • • 
450 t. lokomotif, oto motris ve ateş ocak tuğlaları a-

lınacaktır. Bak: O. D. yolları ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

İzmir Mst. Mv. K. Sa\. Al. Ko. Rs.den: 
İzmir Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için açık eksiltmede bu

lunan ve 23·8·937 de ihalesi yapılacak olun 77 400 kilo 
ayaktan sığır etine bu defa istekli çıkmadığından ihale i 
1 -9-37 çarşamba günü saat 17,30 da kışlada yapılacak
tır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

Muhammen tutarı 17088 lira teminatı 1277 lira 10 ku
ruştur. 

İstekJilerin ticaret odasmda kayıtlı olmaları şarttır. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve üçüncü madde. 

!erinde yazılı belgelerle ilk teminat makbuz veya banka 
mektuplarile beraber ihale saatinde · kışlada salınalına 
komisyonuna müracaatları. 

• * • 1 - İzmir Mst. Mv. mıntakasındaki kıtııat ihtiyacı 
için açık eksiltmede bulunan ve 21.8.937 cu :nartesi günü 
saat 1 1 de ihalesi yapılacak olan 4~WOO kilo sığır etine 
vaktinde istekli çıkmadığından ihalesi 1.9.937 perşembe 
günü saat 15,30 da kışlada yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

2- Muhammen bedeli 10080 lira olup il k teminat 
756 liradır. 

3- Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı 
bulunmaları şarttır. 

4- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 cü maddelerinde yazılı belgelerle teminat makbuz veya 
banka mektublarile beraber ihale saatind~ kışlada satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

! j 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Pınarhisar garnizonunun 19,000, Dernirköyüo 20,000, Alpullu

nun 12.000, Vizenin 12,000 kilo kuru aoğ"anı. 
İhaleleri ayrı ayrı pazarlık suretile Vizede yapılacaktır. 
Pmarbisarıo muhammen bedeli 950 lira, Demirköyün 1500 lira , 

Alpullunun 450 lira, Vizenin 540 liradır. 
Pınarhiurın ilk: teminatı 72 lira, Demlrkliyün 113 lira, Alpullu· 

nun 34 lira, Vizenin 41 liradır . 

ihalesi 1 eylül 937 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. 

Trabzon Lise Direktörlüğünden: 
Lise Pansiyonu için 937 Birinci Teşrin iptidasından 938 Mayıs 

ıonuna kadar okulca sarf edilecek aşağıda isimleri yazılı yiyecek· 
lerin beher madde için ayrı tartname ile 23·8 ·937 tarihinden itiba· 
ren açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat 
Tutarı Teminatı 

Erzakın Nevi Mık tarı Lira Kr. Lira Kr. 
Erimiş S. Terc:yat 3000 Kilo 2850 213 75 
Safi Zeytinyağ 900 n 630 47 25 
Edirne kaşarı 800 ,, 640 48 00 
Havuç 500 .. 37 50 2 81 
bpanak 2500 

" 150 11 25 
Prasa 3000 .. 150 11 25 
Palamut 3000 

" 
300 22 50 

Hamsı 600 ,, 4D J 38 
Kalkan 600 

" 120 9 00 
Kefal 500 n 125 9 38 
Ayvalık zeytin (Extra) 800 n 280 21 00 
is. Beyaz peyniri 
(Birinci nevi) 800 n 440 33 ()() 

Maydanos 8000 Bağ 80 6 00 
Kesme şeker 2000 Kıl o 640 44 00 
Toz şeker 3000 .. 825 61 88 
Sirke 300 p 37 50 2 81 
Karpuz 1000 ,, 60 4 50 
Kavun 1000 

" 
60 4 50 

Ayva 700 n 70 5 25 
Taze İncir 500 n 50 3 75 
Malatya kayrısı 300 ,, 240 18 00 
Saman 400 ,, 13 50 Ol 

Şartnameler hergün Okuldan bedelsiz alınabilir, görülebilir. 
Eksiltme 7.9.937 tarihine rast lıyan Sah günü saat 14 te hüku· 

met binasında Kültür Direktörlüfcü dairesinde yapılacaktır . 

Muvakkat teminat mıktarları her maddenin hizasında yazılmıştır. 
İstekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesika 

göıtereceklerdir. 

İstekliler 2490 aayılı kanununun 16 ıncı maddesi ahkamına göre 
muvakkat tem i n atlarının eksiltmeye başlamadan bir saat evveline 
kadar tedarik ederek eksi ltmeye i ştirak etmek üzere hazır bulu· 
nacaklardır. 

± 

Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyonundan: b) Ü Z A Y E O E L E R 
Tekirdag kıt'aları hayvanatı ihtiyacı için 300 ve Mal· ı __:::;._ ____________ _ 

kara kıt'aları hayvanatı için : 50 ton saman açık eksiltme Ankara Orman Müdürlüğünden : 
ile ve ayrı ayrı ş~rtnameler ile münakasaya konulmuş- Kızılc•hnmam kazası dahilinde Domuz pınarı oamanmdan 4343 

kental kuru çam enkaz odunu satışa çıkarılmıştır. 
tur. Her ikisinin ihalesi 14.9.937 cuma günü saat 16,30 S 

6 9 937 
t · - - t 15 30 d A k o -

atış · · pazar esı gunu saa . a o ara rman mu· 
da yapılacaktır . Tekirdağ kıt'alarına ait olanın beher dürlüğünde açık arttırma ile yapılacakhr. 
kilosuna bir kuruş yirmi dört santim bedeli muhammen Odunun beher kentalının muhammen fiatı ı7 kuruştur. 
üzerinden muvakkat teminatı 279 liradır. Şartname ve mukavelename projeleri Ankara Orman müdür-

Ve Malkara kıtaatına ait olanın beher kilosuna bir lüğünden ve Kızılcahamam orman idaresinden alınır. 
Muvakkat teminat 55 lira 37 kuruştur. kuruş on beş santim fiat üzerinden muvakkat teminatı 

139 liradır. Şartnamelerini okumak isteyenlerin her gün 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de belli gün ve saatta 
komisyona gelmeleri . 

Kayseri Kor Artırma Eksiltme Komisyonundan: 
Kor merkez kıtaatının birinci teşrin 937 den eylfıl 938 

nihayetine kadar ihtiyacı olan 4500 kilo fasulya açık ek· 
siltme suretile ihaleye konulmuştur. 

İhale 15 Eylfıl 937 tarihine tesadüf t:.den 
günü saat 16 da kor satınalma komisyonunda 
tır. 

çarşamba 

yapılacak-

Fasulyanın muhammen bedeli 4725 liradır. Muvakkat 
teminat 354 lira 37 kuruştur. Şartnamesi kor satınalma 

komisyonunda her gün öglenden sonra görülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatında teminat mektup ve 

makbuzlarile birlikte komisyona müracaatları. 

Vize A•keri Satınalma Komisyonundan: 

1 Demirköy alayının 180 bin kilo yulafı, 96 bin kilo saman, 
11 bin kilo makarnası. 

2- Yulaf kapalı zarfla, aaman ve makarna açık eksiltme ile. 
3- Yulafın tutarı 13500 lira, samanın tutarı 3360 lira, ma· 

kamanın 2805 liradır. 
4 · Yulafın ilk teminatı 1013 lira, samanın 252 lira, makar 

nanın 211 liradır. 

5 Yulaf ve samanın ihaleleri 10.9.37 cuma saat 15 te, ma
karnanın 13.9.37 pazartesi günü saat 15 tedir. 

izmir Mst. Mv. K. Satınalma Ko. Riyasetinden : 
İzmir Mat. Mv. merkez kıtaat hayvanatı ihtiyacı için 295200 

kilo saman kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 16-9-937 
Perşembe günü saat 16 da kıtlada utın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
Muhammen tutarı 5904 lira olup teminatı 452 lira 80 kuruştur. 
isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olması şarttır . 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belıelerle ilk teminat makbuz ve banka mektuplarını ve teklifna
melerini ihale saatinden en az bir saat evveline kadar kışlaua 
satın alma komisyonun vermit bulunmaları. 

Gebze Kaymakamlığından: 
t eyliil 937 tarihinde satışı yapılmak üzere açık arttır· 

mıya çıkarılan Tuzlada Petoti namile maruf tuğla fabri· 
kasının metruk alat ve edevatı sabitiyeıine konmuş olan 
haciz baki kalmak şartile satışın 23.8.37 tarihinden itiba· 
ren bir buçuk ay tehirine Gebze Asliye Hukuk Mahke· 
mesince karar verdiği ilan olunur. 

l Z I 

• 
Ti E' ye 

Kurdurunuz 
En eyi randman alırsınız 

TEKMİL TESİSAT 
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1 Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden 1 
Nohut (Tekirdağ Ask. SAK) 429 
Sivas Koyulhisar yolu üzerinde yukarı kale ve Koyulhisar Re· 

tadiyc yolu üzerinde aşnğı kale köprüleri betonarme ol:ırak 
inşaatı (Nafıa vek.) No. 430 . k ·ıt e günü bilahare bildi-

hk eksiltmesi feshedilerek yenı e sı m h bedeli 52 50 ist. tip talebe yurdu yemekhanesinde yapılacak kat iliyeai inşaati . h t mu ammen • rıleceği ilan olunan ve be er onunu~f t tris ve ocak ateş 
r l k .b 450 t Lokomotı ' o omo ıra o an ta rı en o~ _ .. 5 30 da kapalı zarf uıulü ile 

(İst. Nafıa müd.) 432 
• Çam ağaç (Eskişehir Orman D ir.) No. 432 

tuğlaları 18-10-937 Pazartesı gunu saat ı.' 
A k · . d t alınacaktır. 

n arada idare bınasın a sa ın 
88 1

. l k uvakkat teminat ile 
B . l · 1771 ıra ı m 

u işe girmek istıyen erın 'N f M-t alıhitlik vesikası ve 
k · ·-· "k ları ve a ıa u e anunun tayın ettıgı vesı a d K · yon Reisliğine ver-
lekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka ar omıs 

nıeleri lazımdır. k d Mnlzeme dairesinden, 
Ş 1 larak An ara n 

artname er parasız o Ş fi",, d dağıtılmaktadır. H d ll - Sevk e •alD en ay arpaşnda T ese um ve (5697) 897 1 4 

• * • . 
Muhammen bedeli (16000) lira olan Vagon, Lokomotif ve saır 

rnubtelif Kriko ve v~renler da kapalı zarf usulü ile An-
8-10-937 cuma günü saat 15,3 

k d i . d tın alınacaktır· 
ara a dare bınasın a sa 200) r l k muvakkat teminat 

Bu işe girmek isteyenlerin (1 ıra. ı azetenin 7-5-936 gün 
il k · tt"l'r esikaları resmı ır e anunun tayın e •ı; 1 v ' h da inti•ar etmiş 

3 .. 3645 No Jı nus aaın Y 

ve 297 veya 1-7-937 gun · ' k ve tekliflerini aynı 
olan talimatname dairesinde ~hnmıRş ~e1•.ğ a e vermeleri lazımdır. 

- d K ısyon eıs ı ın 
gun uat 14,30-n ka ar om d al zeme dairesinden , 

Ş )arak Ankara a m 
artnameler parasız 0 .. d dağıtılmaktadır. 

Haydarpaşa Tesellüm ve sevk Şeflığın 5~;7 S66 4-4 

"' * • l .k. . . iklar ve vasıfları aşağıda yazı ı ı ı 
Muhammen bf'dellerı ıle m _ _ t IO da Haydarpaşa· 

r "9 1937 şembe gunu saa urup malzeme u • per K · yonu tarafından açık 
da gar binası dahilindeki Satınalma omıs 

eksiltme ile satın alinacaktır. ı muvakkat temi· 
l . h·zalarında yazı ı 

Bu işe girmek i•teyen. e~ın ı ikle birlikte eksiltme günil saa
nat ve kanunun tayin ettığı vesa 
t• - atları lazımdır. 
•ne kadar komicyona muraca d ız olarak dağıtıl· 

Bu işe ait fartnameler komisyon an paras 

tnaktadır. . . b •t k ak muhammen 
1.- 600 adet ebonit kutuları ıçın e onı ap 

bedeii 1740 lira muvakkat teminatı 130hlirat 50 kurhu:!u;·en bede-
2 h l.f b' tta bez or um mu 
.- 900 metre mu te 1 e a (5261) 836 4 4 

li 655 lira muvakkat teminatı 49 lira 13 kuruştur. 

Nafıa Vekaletinden: 
Baladiz Burdur hattı ihtiyacı için muhamme_n _bedeli mecmuu 

37000 liradan ibaret olan cem'an 30000 metre mıkap balast kapalı 
zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. . . . 

1.- A.· Bu Balutların muhammen be~elı 1350~ lıradan ıbaret 
l(\l\nn t 'klb Bozanönü istasyonu cıvarındakı taş ocağından 

'V\l\J me re mı ı · "b 
8 - Muhammen bedeli 12500 liradan ibaret olan 10000 metre mıka ı 
K.arakuyu istasyonu civarındaki taş ocağından C - Muha~men be
deli 11 ()()() liradan ibaret olan diğer l 0000 metre mıkibından 
50oo metre mikibı Baladiz - Burdur hattının tarafeyninden toplama 
ve 5000 metre mikabı da ocak balaatı olarak verilecektir. 

2 - Eksiltme 9.9.937 tarihinde saat onbeşle vekaletimiz Demir· 
Yollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında yapıla
caktır. 

3 - Muvakkat teminat 2775 liradır. 
4- Münakasa şartnameıi, mukavele projesi ve diğer münakasa 

evrakı 185 kuruş mukabilinde Demiryollar inşaat dairesinden veril
rnektetir. 

5- Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma, 
ekailtrne ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları 
C\>'rak ve vesikalarla 1937 senesine aid olmak üzere vekaletimiz· 
den Verilmi4 ınüteahhitlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarfla· 
tı_nı rnezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 9-9·937 tari· 
lıınde saat on dörde kadar inşaat arttırma, ekıiltme ve ihale 
komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(2916) (5500) 864 3 - 4 
~~~~~~====~======~======~ 
leknik Okulu Tv.lüdürlüğünden: 
t•b 

1
-:-0kulumuz Fiıik Laboratuvarı için )uzum~ olan .. 4~ lir~ 

y lllın bedelli 223 kalem fizik aletleri şartnamesıne gore ıhalesı 
c?~~ak üzere 10-9 937 tarihine rastlayan Cuma günü ıaat 14 de 
it .ut•uyunda Yük.ek Mühendis Mektebinde toplanacak olan Oınıay 

2 1onurnuzda açık eksiltmesi yapılacaktır. 
ir•al: 

1~ teıninat 374 lira 85 kuruştur. Mektebimizden l\lınac~k 
tekı}e. •le Yükıek Mübendia mektebi muhasebesine yabrılır. la
li 00 ~ erın Şartnameyi görmek üzere her gün mektebimize ve bel 

oUQ Ve k f b •k -lllea,·ı· ••atta ilk teminatlarını yabrmıt olara ve a rı a mu· 
tın• ~ 1 • olduklarını bildirir vesikalarla ve bu ıibi işleri yapbkla
\'urnıa~ır ticaret odası belgesi ile birlikte komisyonumuza baş 
~rı. (5512) 867 3 - 4 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrika 
~'•fit 3 9- arnb~rında me\'cut tahminen 3356 kilo mikdarında 
kıloıı.ınu 9

37 gunü saat on be4te pazarlıkla .atılacaktır. Beher 
l'alckat ~=uhammen bedeli bef kuruş ve tamamı üzerinden mu-

T aliple . •natı 12 lira 60 kuru9tur. 

hta Kirın~~ ."'.ali ve şartnameyi görmek için her ıün ve pazar
Yeı. Jfiin •çın de teminatlarını vezneye yatırmak suretile muay
l<ollliay0 ve •aatte Salkamıötütte P. T. T. Fabrikası Alım Satım 
~müracaatları. (5325) 841 4-4 

MUHTİRA -- -
--

~ Çarşamba l ·9·937 
~"dır 
l' llaa şehr· · 

Kadiköy hal binasında hela ve yıkanma yeri inşaatı (İst. Bel ) 434 
Muhtelif kağıdlar, sicim, tutkal v. ş . (İıt. Bel.) No. 433 
Astarlık ve çamaşırlık bez (M. M. V.) No. 4.33 

Vidala fotiiı (Gum. Muhaf, Gen. Kom.) No. 433 
Kışlık elbiselik kumaş (M. M. V.) No. 433 
Gri renkte kumaş (Emniyet U. Müd.) No. 433 
Sinop·Ayancık yolu üzerinde betonarme Karaıu köprüsü inşaatı 

(Nafıa vek.) No. 433 

Sığır eti J 15,3 t. (Çanakkale jandr. SAK) No. 433 
Orman çiftliğinde yemekhane inşaatı (Nafıa vek.) No. 435 
Bayrak (Adliye Vek. Ank.) No. 435 
Makarna-şehriye v. s. (Sibhat ve İçti. Muav.) No. 435 
Kaputluk kumaş (M. M. V.) No. 435 
Haymana kazasında göçmen evleri inşaatı (Ank. Vil.) No. 435 
Ekmek (Silifke Jandr. Okulu) No. 435 
Dershane sıruı tamiri (Ank. Mekt. SAK) No. 436 
Kücük Yozıatta yaptırılacak su kanalı (Ask. Fabr.) No. 436 

1 Çift ökçeli terlik (Sıhhat ve İştimai Muav. Müd.) No. 436 
Bulaşık yıkama makinesi (Jandr. Gen. Komut) No. 436 
Bulgur· patates (Samsum Ast. SAK) No. 436 
Koyun eti (Çorlu Kor SAK) No. 436 
Kuru üıüm - arpa (Lüleburıaz Tüm) No. 437 
Serom şişeleri ( Ank. Mrk. Hıfzısıhha Mues.) No. 438 
Gölcük ile Değirmendere araıında 3 menfez inşaatı (Kocaeli 

İlb.) No. 438 
Tesviye aleti (İzmir Mst. Mvk.) No. 438 
Sabun, sadeyağı (Sıvas Tüm.) No. 439 
Kuru ot, saman (Harita Gen. Dir.) No. 440 
Kayseri müze binasında elektrik tesiaatı (Kayı. Nafıa Müd.) No. 443 
Mabruti çadır (Harita Gen. Dir.) No. 443 
Yulaf, sığır eli (İzmir Mst. Mvk.) No . 443 

Galatasaray Ortaködbeki binası tamiri (Galatasaray Lisesi) No. 444 
Cumhuriyet cad. mağaza ve ev inşası (Sivas Evkaf Müd.) No. 444 
Şeker (Vize Ask. S.A.K.) N.,. 444 
İp yular başlığı, belleme, gübre (Ank. Lvz.) No. 445 
Küçükçeşme, Küçük köy, Silahtarağa yolunun tamiri (ist.Bel.) 445 
Topkapı · Silivri asfalt yoluna iltisak eden Davutpaşa yolunun 

tamiri (İıt. Bel.) No. 445 

Çatalcanın Tepecik köyü mekt. ikmali inşaatı (fst. Bel ) No. 445 
Lahit yaptırılması (İst. Bel.) No. 445 
Tahsildar makbuzu teclidi, makara, kopca v. ı., Röntgen tıbbi 
lenzımı, tıbbi ecza, sargılık bez (İst. Bel.) No. 446 

Yulaf, saman (Vize Aık. S.A.K.) No. 446 
İki Benzin tankı ve teferrüab (İst. P.T.T.) No 447 
Liman dairesi tamiri. (Çanakkale Nafıa Müd.) No 447 
Musluk tamiri (M.M. V.) No 447 
Tutkal, çivi, tahta cam v . s. (M.M.V.) No 447 
Saman ve Nohud (Çanakkale Müst Mvk.) No 447 
Kuru soğan (Vize Ask. SAK) .'\! 449 
Sığır eti (izmir Mat Mvk.) No 449 
Yulaf (Kocaeli Vil.) No 449 

n (Tekirdağ Veter. Dir.) No 449 
Alah cerrahiye ve eczayı tıbbiye (Tekirdağ Vil.) No 449 

Perşembe 2-9-1937 

Kriple ve tuvenan maden kömürü (İst. Bel.) No 437 

1 
SıvH Erzurum hattının ve Erat suyu üzerinde 2 
Demir köprü inşaatı ve montajı (Nafıa Vek.) No 407 l Vagon : cer tertibatı ve fren techizatı malzemesi - İ4çi mesai kont-

I rol saatı (D.D. Y.) No 407 . . 
Sarıkışla kaza• ında göçmen evlerı ınşaatı 910 adet (Sıvaa Vil. 

iskan Müd.) No 424 
Un (Urfa Ask. SAK) No 426 
İri tuz, toz şeker. sabun, zeztinyağı v.s. (Kadıköy Vakf. Dir.) No 429 
Dolap camekan v. s. yaptırılması (Ank. Etnografya müzesi Dir.) 

No 430 
Sade yatı 36.3 t. {ist komut. No 431 
Kazma kürf'kle bunlara aid kızılcıkdan mamul upların alınması 

(Ank. Vil.) No 431 
Afyonda inşa edilecek P.T.T. binası (Af. k .hisar P.T.T Dir.) No 431 
Arpa, saman, kuru ot, kuru yonca (Aok. Yüks. Zir Enst.) No 432 
Ebonit kutuları için ebonit, Bez hortum (D.D.Y. Hay.paşa)No 434 
Haseki hastanesinde tedavi paviyoau inşaah - Gureba hastanesinde 

Nisaniye paviyonu tamiratı ve operasyon kısmı (ist. Üniv.) No 433 
Bolvadin mekt. üst. ah Marsilya kiremitlerile örtülmesi (Bol

vadin Kaymak.) No. 433 
Ankara·Kaya9 yolunun arasında 4oıe tamiratı ve ta9 ibzaratı 

(Ank. Vil.) No. 433 
Sami kok {Ank. Vat.) No. 433 
İlai, lastik malzeme, bakteriyoloji laboratuyar eczası, kimya 

laboratuvar eczası, tesriki marazi laboral•var eczası, İdrofil pa
muk, röntgen. filmi ve eczası (~nk. Nümune hast.) No. 435 

Mendil, havlu (M. M. V.) No. 436 
Benzin (Ank. Val.) No. 436 
Mahruti çadır (Manisa İlb.) No, 436 
Kuru fasulye, koyun eti (Samsun Ask. SAK) No. 436 
Fatih tamir atölyesinin bakiyei in4aatı (iıt. Bel.) No. 437 
• Çam kereıtesi ve kömürü (Ank. Val.) No. 436 
Sıj'ır eti (Sına Tüm.) No. 437 
Sadeyağı (Eıki9ebir Ask.) No. 437 
Dağlıç eti, sade yağı (Sultanahmet Erk. San. okulu) No. 438 
Balıkhane müzayedesindeki balıkların yılr.anmaıı için deniz ıuuy 

getirilmesi (İ.t. Defter. Av. vergileri) No 438 
İzmir, Menemen, Bergama yolunun araaındaki şose yapısı (İzmir 

Vil.) No 439 
Sömikok (Ank. Vil.) No -140 

Saytıı 3 

Boru ve dirsek (Knrtal Bel.) No. 446 
Maltepe Ask. Okulu ocakları tnmiri (Tophane Lvz. SAK) No. 446 
Yulaf {İzmir Mst. Mvk. SAK) No. 446 
Vilayet müzesi tamirı (Afyon Nafıa Direk.) No. 447 
Linit kömürü (lzmir Mst. Mvk.) No 449 
"' Odun (Kocaeli Orman Dir.) No 449 

"' Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
H:lmiş: "No." işareti ilanı havi gaxetemizin sayl!lını gö.tcrir 

(Suite de la 4eme page) 
Repar. au batiment du lycee Galataray a Ortakeuy (Lyc. Galatasaray) 

No 444 

C,,ns tr. maisons et maga ins (Dır. Vak. Sivas) No 444 
Adduction d'eau a la ville Bandirma (Min. lnter.) No 401 
Isolateurs (Min. Trav. Publ.) No 403 

,, electriques en porcelaine (Ch. de fer Etat) No 403 
Zinc (Fabr. Milit.) No 402 
Farine (Com. Ach. Milit. Ourfa) No 426 
Constr. 2 ponts en beton arme s route Koyoulhisar-Reohadiye) 

(Mın. Trav. Publ.) No 430 
Const. d'un refectoire (Dir. Trav. Pu 1. lst.) No 432 
* Bois de sapin (Dir. For. Eskichehir) No 432 
Constr. au halle Kadikeuy (Mun. lst.) No 434 
Papier, colle, ficellc ete. ,, n No 43'i 
Doublure et toilc pr. lıngcrie (Min. Def. Nat.) No 433 
Chamısures (Surv. Douan. fst.) No 433 
Etoffe pr. uniformcs (Dir. Gen. Sur.) No 433 
Constr. du pont "Karasou,, en beton armec (Min. Trav. Pub.) N. 433 
Viandc de 'boeuf (Gend. Tchanakkale) No 433 
Con&t. refectoire iı l'ecole agricole (Min. Trav. Pub.) No 435 
Drapeaux (Mın istere Justice) No 435 
Macaronis, pctıts pois eto. (Min. Hyg. Assıst. Soc.) No 435 
Etoffe pour capotes (Min Def. Nat.) No 435 
Constr. maisons pour iınmigres (Vil. Ankara) No 435 
Pain (Gend. Silifke) No 435 
Rep des banca (Com. Ach. Ecoles Ank.) No 435 
Install. canal ri'cau a Kutchuk Yozghat (Fabr. Milit.) No 436 
Cha11ssureıı et pantoufles (Minist. Hyg. Assist. Soc.) No 436 
Sucre (Com. Ach. Milit. Vıze) No 444 
Brides ceintu·es gants pour etrıller les chevaux (lntend. Anlc.) N. 445 
Repar. de chaussee s routc Kutchuktchechme·Kutchukkeuy et Silah-

taragha et la route Davoutpacha (Mun. lst.) No 445 
Achevcment de la constr. iı l'lcole Tepedjikeuy et constr. de 100 

tom beaux (Mun. lstan bul) .\! 445 
Reliure de c~rnets ,, No 445 
Agrafes, bobincs ete. " No 446 

Articles roentgen produits pharmaceutiques et toile pour bandıges 
(Mun. lst.) No 446 

Oignons (Co.n. Ach. Milıt. Vıze) No 449 

Vıande de bccuf (Cooı. Ach. Milit. lzmir) No 449 
Foin Vil. Kodjacli) No 449 

" (Dil'.. Veterinaire Tckirdagh) No 449 
lnstruments de chirurgie et produit pharmaceutiques (Vil. Tekirdagh) 

i\: 449 

Jeudi 2 Septembre 1937 

Charbon lirnite (Com. Ach. Mılit. lzmir) .,! 449 
Houillc tout-venant (Municipalite lst.) No 437 
Conıtr. de deux ponts metalliques (Min. Trav. Pub.) No 407 
Materiel pour courant de wagons-compteurs pour contrôle d'ouvriers 

ete. (Ch. de Fer Etat) No 407 

Con<.tr. maisons pour immigres (Dir. Etablis. lmmigres Sivas) 
Farintı (Com. Ach. Milit. Ourfa) No 424 
Sel, sucre, aavon et olives (Dir. Vakoufs Kadıkeuy) No 4~9 
Armoires a vitres (Dir. Musee Etnographie Ank.) No 430 
Seurre frais (Command. lst.) No 431 
Manche pour pelles pioches ete. (Vıl Ankara) No 431 
Constr. du biitiment P.T.T. iı Afıon (Dir. P.T T. Afion) 
Orge, paillc, trefles ele. (Dir lnstitut Agricol Ank.) No 432 
Boites ebonite, manche iı lın (Ch. de Fer Etat) No 434 
Conıtr. d'un pavillon iı l'hôpıtal Haseki et Goureba (Com Ach. 

Universite lst.) No 433 

Constr. de la toiture de l'ecole Bolvadine (Maire Bol vadine) No 433 
Repar. du chaussee s route Ankara Kayache (Vil. Ank.) No 433 
Semi coke (Vil. Ankara) No 433 

Medicaments, articles en caoutchoucs, produits pour laboratoire de 
bacteriologie et chimique, coton hydroohile, fılm roentgen et me
dicaments (Hôp. Modele Ankara) No 435 

Mouchoirs Essuies·mains (Min . Def. Nat. Ank.) No 436 
Benzine (Vilayet Ankara) No 436 
Tentes coniques (Vil. Manissa) No 436 

Haricots secs· Viande de mouton (Mil. Samsoun) No 436 
* Bois de sapin et charbon (V L Ankara) No 636 
Achevement de la constr. iı l'atelier de reparation iı Fatih (Mun. 

lstanbul) No 437 

Viandc de. boeuf (Mıl. Sivas) No 437 
Beurre frais (Mil. Eskichehir) No 437 

,, Viande "Daghlıtch,, (Ecole des Arts a Sultanahmet) N. 438 
Transport d'eau au batiment des vcntes de poisson (Dir. lmpôts de 

Classes et Bienıı Nat. lıt.) No 438 

Rep. de chaussee s routo lzmir·Menemene-Bergama (Vil. lzmir) 
No 439 

Semi coke (Vil. Ankara) No 440 

Prepar. de 760 m3 pierres s route Ankara·Iıtanbul (Vilayet Ank.) 
No .443 

Adduction d'eau a Touıla ( Mun. Touzla) No 443 
Caiıses pour dossiers (lnt. lst Tophane) No 445 
Farine (Mil. Viz.e) No 445 
Semi colce (Min. Fin. Ank.) No 445 

Rep. de la route preventoruim Uskudar lbrahim Agha (Mun. lst.) 
No 446 

Tuyaux galvanises pour adduction d'eau (Mun. Kartal) No 446 
Rep. de foyer a l'ecole mılitaire Maltı'pe (lnt. Tophane) No 446 
Foine (Mil. lzmir) No 446 

P eltraf f· •nın su tesisatı (Dah. Vek.) No 401 
<>rs len ıtn~anı (Nafıa Yek.) No 403 

.\ci· eg-raf ve 1 kt .k, 
ı tut e e rı ızolatörleri (D.D. yol.) No 403 

l.Jaı fo,:• (Aık. Fabr.) No. 402 

Ank. - İst. yolunun arasında 760 m3 laf ihzaratı (Ank. V al.) No 443 
Tuzlaya getirilecek içme ıuye (Tuzla Bel.) No. 443 
Evrak sandıtı (Tophane Lvz.) No. 445 
Un 206 t. (Vize Aık. SAK) No. 445 

• Les uterisques indiquent une vente "par voie de surencbere. 

N. B.- Les Nos indiqueı en regard dca :ırticles ıont ceux du 
journal dans lequcl l'aviı a paru . 

a Ask. SAK ) No. 426 Sömi kok (Ank. Val.) No. 445 
Üsküdar, Prevantoryum, İbrahiınata yolun tamiri (lat. Bet) No. 446 

imtiyaz. sahibi ve yazı itleri 

Direktörü: lımail Girit 
Baaıldıiı yer: ARTUN Basımevı 
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Pour la Publicite a'adresser 
a l' Admioiıtration Journal Quotidien des Adjudication 

Tableau Synoptique des Adjudications 
ObjP' d l' d' d" . 

----· - l e a JU ıcatıon 

A) Adjııdications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
Proviaoire 

Construction-Reparation- Trav. Public~·Materiel de Construction-Cartographie 

Lieu d'adjudıcation et clu 
Cahier des Charges 

Constr. d ' une maison de travail a la ferme de Ke- Publique 2513 78 188 53 Dir. principale Mon. Samsoun 
feli Sami 

Ameublement pour Habitation et Bureaux- Tapiucrie ete. 

jours 

..... ·= 

Avis 
Heure 

31 AOUT 1937 

ADMINISTRA'ı ıvı' 

Y oghourtchou H:ın 

ler Etage, N. 3 - 4 

Galata, Perchembe Ba7ar 

T elephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latnnbul MÜNAKASA 

f f iciels 
De la Municipalite d' Ankara 

15 

Armoire : 1 piece Gre a gr ~ M .ı nicipalite Trabzon Vendredi et mardi 

il avait ete annonce prccedemment que les o 
pour les arroseuses, les voiturcs iı balais et de vida 
et autres iı acheter par notre Municipalite, devaient E 
reınises a la Presidence de la MunicipaliM jusqu'a 
date de 2 Aoüt 937. Or, ayant ete constate, sur 1 

demarches faites par les interesses, que les offres ne po 
raient pas parvenir dans ce laps de temps, le delai iı 
prolonge jusqu'au 2 Septembre 937. Le fait a ete p 
il l'at!ention des soumissionnaires. ~956 891 j 

Electricite-Gaz-Chrıuffage Central (Jnstallation et Materiel) 

Travaux pour adduction d'eau, pavement d es tu- Pli cach 24963 IS 
yaux ele. İl la ville Buldane 

Articles electriquea : 11 lots 
lnatallation de chauffaa-e central a l'offıce sanitaire 

d'lzmir 

Transport- Chargement Dechargement 

Transport de poate entre la station et la vi ile 
Kirklareli 

Transpor t de poste entre Kırklareli-Pinarhissar-Vize 

" " Tranıport de poste. 

Combustible - Carburant-Huiles 
Bois : 63,5 t . 
Diverses huiles : 8 lots 

Divers 

Accumulateurs plaques et aocessoires pour wagonc;: 
14 lots 

Fer d'appui pour isolııteurs electriques et tele 
graphiqueıı :4 lots 

,, 
Publıque 

Publique 

,, 
" ,, 

Publique 
Pli cach 

Plı cach 

.. 

7906 -
1653 35 

240 -

1800 -
1728 -

635 -
9640 -

19224 -

5222 50 

1872 23 

592 95 
124 -

18 

135 

129 'o 

47 63 
723 

1441 80 

391 69 

Municipalite Buldane 

" 
Samsoun 

Office Sanitaire lzmir 

Dir. P.T .T. Kirklareli 

,, 
n 

Dir. P .T .T . Kai'seri 

Vilayet Samı;oun 
1 Exploit. Cb. de Fer Etat H.pacha 

29-9-37 

7-lC-37 
15·9-37 

9.9 .37 

9_,_3; 

9-9-37 
6-9-37 

6-9-37 
9-9-37 

AJın. Gen. Ch Fer f.tat An~arl\ 14-10-37 
Bureau d'Expedıtion Haydarpaclıa 

idem 29 9-37 

Fer camelote : 500 lota Gre iı. grc Section Comm. Fabriques Milit. Ank . 10 9.37 

Provisions 

Foin : 80 tonnes (aj .) 
,, : 90-100 t. 
" : 30-35 t . (aj.). 

Blea conca.ıses : 50 t . 
Beurre fraiıı : 13 t. (aj .). 
Haricols aeca : 4,S t . 
Sucre, beurre, huile d'olives et autreı proYision et 

legumes : 23 lots 
Paılle : 29S, 2 t. 
Foin : 180 t. 
Paille : 9tı t. 
Macaronia : ll tonnea 

B) Adjudications a la surenchere 
Boiı de sapin 

Publique 

Publique 
Gre iı gre 
Pubiique 

,, 

Pli cach 
,, 

Publique 

" 

4400 -
5500 -

4000 -
9880 -
4725 

5904 -
13500 -
3360 -

2805 -

330 -
412 50 

375 -
1482 -
354 37 

452 80 
1013 -

252 -
211 -

55 37 

Dir. Veterinaire Tekirdagh 
,, 

Vltayet Tekirdagh 

Com. Ach . Corps Armee Kai'seri 

" ,, 
Direction Lycee Trabzon 

Com. Adı . Milit. lzmir 
,, Vıze 

" ,, 
,, ,, 

Dir. Forcts Ankara 

POUR VOS TRADUCTIONS 

ı-9 ·37 
6·9-37 
8 9.37 

15-9-37 
1-9-37 

15·9 37 
7-9 37 

16 9-37 
10-9-37 

13-9-37 
13-9-37 

6-9-37 

De toute nature En toutes langues 
Adreısez·vous sans besitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, 

Specialitc : 

Technique, Financiere, Commerciale ete. 

Traduction de cahiers des charges 

Execution rapide et soignee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de •• MÜNAKASA GAZETESi ·· 

Bureau de Traduction '' DEVRiM " 
Galata, Perchembe Pazar, Yoghourtchou Han, No 3-4 T elephone : 49442 

16 -

15 
15 

16 

16 
16 -
ı ~ -

16 
ıs 

15 30 

ıs 30 

14 -

ıs -
15 -
15 
16 
16 -
16 
14 -

16 
15 -
15 

15 -

15 30 

Du Ministere des Travau~ 
Publics 

La construction de sept ponts metalliques, 
rentes portees, entre le tronçon d'Erzindjan-Erzuru&SI 
la ligne Sivas-Erzurum, le montage " et au besoic, 
ripage,, a ete mise en adjudication sous pli cachete· 

1 - L'adjudication aura lieu le 4.10.937 a 15 be 
au bureau d'Enchere du Departement de Constru' 
des Chemins de fer de notre ministere iı Ankara. 

2 - Le prix estima tif de ces sept ponts est de 
Ltqs. au total. 

3 - Le coutionnement provisoir est de 22952 
5 piastres, .en tout. 

4 - Le cahier des charges de l' adjudication, le P 
de contrat, le cahier deiı charges general et fes " 
docuOJents relatifs a l'adjudication aent delivris pal 
Departement de Construction dea Chemins de Fer, "o 
nant 24 Ltqs. 

5 Ceux qui desirent prendre part il cette adj 
tion, doivent, apres avoir prepare conformement 
prescriptions de la loi ad-hoc, leurs plis cachetes, 
tenant les pieces et les documents requis par I• 
No. 2490, ainsi que le certificat d'entrepreneur "~ 
pour l'annee 1937 et delivre par notre Ministcre, et 
offres de prix, pour les remettre, contre quittance 
Commission du Oepartement de Construction des 
mins de Fer. au plus tard jusqu'au 4.10.937, a 14 

6- Ceux qui participeront iı cette adjudication 
prouver qu' ils ont execute le montage d'un pont 
liquc de 50 metres, au minimum. (2824) (5338) s'3 

• • • 
Le mardi, 14 Septembre 937, iı 11 heures il 

lieu par dev ant la Commission d'Enche?e de Mat' 
Ministere des Travaux Publics iı Ankara, l'adjud 
de gre a gre, d'un groupe turbo-electrique d'uo' 
sance de 100 HP. d'un prix estimatif de 21000 ı.. 

On peut se procurer gratuitement le catıie' 
charges de l'adjudication et les annexes iı la IJI 
de Materiel du Ministere des Travaux Publics 8 !-

Le cautionnetnent provisoir est de 1575 Ltqs 
Les interesses doivent se oresenter a la CooJ 

sus·mentionnee le mardi, 14 S~ptembre 937 a 11 

munis du certificat de fournisseur de materiel, Jİ 
par le ministere conformement aux prescriptions ,r 
lements ad-hoc, et d'une lettre ou de la quitl• ~ 
garantie. (2984) (5577) 873 ~ 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Mercredi 1 - 9- 1937 

Machine pr . laver la vaisselle (Gendr. Ank.) No 436 
Bles concıısses, pommes de terre (Com. Ach. Mil. SaıJJ19011 

Vıand !: de mouton (Corps Arm. Tchorlou) No 436 
Raisins secs et orge (Dıv. Lulebourgaz) No 437 4# 
Bouteilles pr. serum (Min. Hyg. Asaıst. Soc. Ank.) No 
Constr. t roi ıı arches (Vil KodjaelH No 438 
Appareil d'ajustement (Coın . Ach. Milit. lzmir) No 438 
S avon et beurre frais (Dıv. Sıvaı) No 439 
Foin et paille (Dir. Cart. Ank.) No 440 1'' 
lnstal. clectrique au musee Kayseri (Dır . Trav. Publ. J(• 

Tentes coniques (Dir. Cart. Ank.) No 443 44' 
Foin et viande de boeuf (Com. Ach. Milit. lzmir) No 

(Lire la suite en 3me pare} 


