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lkinci Sene No. 423 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

.:ı AYLIGI 
G 

12 " 
" 

Kuruş 

~50 

850 
1500 

Ecnebı memleketler içın 
12 aylığ; 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat mnkbül değildir . 

ÇARŞAMBA 

• 
ET 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugü ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

a) Münakasaıar 

_!:rzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Pirinç: 25 t. 
Yoğurt: 12 t. (temd.) 
Patates: 81 t. 
Zeytın yag-ı: 3,9 t . 

,, ,, 2,3 t 
Kuru soğ-an: 12 t. 

Saınarı: 812248 k. 
. ,, 810096 k 

huru ot: 517 t. 

" ,, 126 t. 
~aınıın: 600 t. (temd.) 
•• n: 1327 t. {şart. 950 kr.) 
1 aze fasulya: 20 t. 
Bulgur: 87 t p . 
atlıcan: 12 t. - kabak: 10 t. - ayşe kadın 

y fasulya: 12 t. - domates: 1 t. 
K ulaf: 150 t. • arpa: 80 t. - bakla: 10 t. 
S u~u ağan: 7 ,3 t - patates: 28 t. 

un: 40200 k. 

kapalı z. 
ııç. eks. 

" 
" ,, 
,, 

kapalı z 
,, 

RAZ 

" 
kapnlı z. 

" paz. 
kapalı z. 
aç. cks. 

kapalı z. 
nç. eks. 
kapalı z. 

-~aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Mutki kazasında yapılacak hükOmet binasının 
yalnız teknbul eden aksamı 

Tatvan kazasında yapılacak hükumet binasının 
yalnız aksamı 

Beyoğlu santralı tamiratı 
Afyon-Antalya hattında betonarme açık tünel 

ve Sandıklıda u deposu inşaatı (şart. 385 kr) 
Paket gümrüğü bınasında yapılacnk ahşap işleri 
Gelibolu-Keş tn yolunun arnsında 18171 m. şo

se tamiri 
Mılis kasabasının hali hazır haritası alımı (tem· 

dit) 
Samsunda yapılacak PTT binası inşaatı {şart. 

2.85 L.) 

kapalı z. 

" 
aç. eks. 
kapalı z. 

aç. eks. 
kapalı z. 

paz. 

kapalı z. 

Muhm. bed. Teminat 

422 -
12b -

4050 - 303 75 
2535 - 191 
1495 - 113 
540 41 -

16248 96 1218 68 
10126 20 759 47 
19388 1455 -
5670 - 42b -
9000 - 675 -

185780 - 10539 
2000 150 -

10440 - 783 -
117 75 

14200 - 1605 
~86 - 73 85 

16482 - 1326 15 

15000 - 1125 

15000 - 1125 -

1350 90 1co -
77000 - 5100 -

999 - 75 -
49847 63 3739 -

- - - -
57044 42 4103 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Tuzlaya getirilecek su işinde kullanılmak üzere aç. eks 2000 - 150 

1 
2~00 m. üç çeyreklı galvanizli borunun be· 
edıye tarafından açtırılacnk çukurlar içinde 
ıııo~tajı ve tuzlada yapılacak çeşmenin hazi-
ncııne raptı 

Mensuc t El . -~ bıse, Kundura, Çamaşır V• s. 

Kıılık elb' 
aç. eks. 1Y237 40 1443 Elbise: 5 ~e: 83~ ve 1131. takım (t.emd.) 

•det at - çızme: 5 çıft · meşm caket: 5 paz. 

ince bez• 16 
aç. eks. 56 25 bez: ı2o ~O m. - kalın bez: 900 m. - renkli 

Don: 4000 . 
364 69 kılıfı: so~d. - gömlek: 4000 ad. - yatak ,, 

ad. - yastık kılıfı: 3000 ad. 

aç. eks. 840 -

kapalı %. 8400 - 630 

" 
29190 2187 -

k. o 04 21 
kapah z. 17220 - 1300 -

MUtefA .. "k 
-~ 

Su teıviye . 
le f 1fe · ( •le111 sı muhtelif cins ve eb'atta): 9 

Saparz 1 T Ça ı sü ~ 
ransaaisy Pllrıesi: 10000 adet 

Çelik, pi .on kayııı: l 1 kalem 
18 rınç v b 

B kaleın e ronz bilya (muhtelif eb'atta): 
oya L M çı,.uıcı 
\lhtelif . tnadde: 1500 k 

Dana: 24~elıdk: 148 kalem (ıa~~ 1 88 L ) 
ru a et • ın l k . ' . s· . en aşa içiıı) a 1 yavrusuı 14 adet (ıe-

ıcını: ıo00o k. 

aç. eks. 1066 50 79 99 

" 
600 - 45 

,, 4460 - 334 50 
,, 1181 06 88 58 

,, 2025 - 151 88 
kapalı z. 37500 - 2812 50 

,, 7620 - 571 11 

paz. - -

Müracaat yeri Gün Saat 

Çorlu Kor SAK 16-8 37 16 

" 17·8 37 16 
Lüleburgaz Tümeni SAK 19-8-37 15 30 
Vı1.e Ask. SAK 5-8-37 15 -

" 5 8 37 ıs -
,, 5-8-37 15 

Eliziz Tümeni SAK 18-8- 7 10 

" 18-8 37 9 -
ViEe Ask. SAK 9-8-37 15 -

" 9-8-37 15 
Kırklareli Tümeni SAK 16-8-37 15 -

,, 20·8·37 16 -

" 
14-8·37 10-

" 
18-8 37 15 30 

Kayseri Kor SAK 18-8 37 16 -

Sultansuyu Harası Müd. 12-8-37 13 -
Kayseri Kor SAK 16-8-37 16 -
Liileburgaz Tümeni SAK 23·8-37 16 -

B:tlis Nafııı Müd. 20-8-37 ıs 

" 20-8-~7 15 -

lst. Telefon Direkt. 19-8-37 15 -
O. D. yolları 20·8 37 15 

lst. Nnfıa Mild 23-8-37 15 
Çanakkale Vıl. Daimi Ene. 17-8 37 15 

Milas Belediyesi 29-7 37 1 ay 

Sam un PTT Direkt 18·8 37 16 

Tuzla Öeledıyui 20-8 37 15 

Gümrük Muhafaza Gen. Kom. 23-8 ·37 15 -
Trabzon Belediyf'si Cuma ve Salı 

lıtanbul Belediyeıi 19-8-37 14 

Sıhhat ve lçt. Muav. M!id 18-8-37 16 30 

Kütahya Vilayeti 18-8-37 15 

Ank. Lvz. SAK 19-8-37 15 -
20·8 37 15 ,, 

lst. Vakıflar Direkt. 10·8 37 15 
Karacabey Har11sı Direkt. ve 19-8-37 15 

fst. Baytar Direkt. 

o. D. yolları 19-8-37 10 -

,, 19-8-37 10 
,, 19-8-37 l l -

" 
19-8-37 10 

" 
19 8-37 10 -

Aslc. Fabr. SAK 23-9-37 15 
Anlı.:. Mrk. Hırııısıhha Mties. SAK 21 8·37 11 

inhisarlar U. MOd. 18-8-37 14 -

4 Ağustos 1937 

iDAREHAN E. 
Yoğurtcu han, 1 ci l<nt 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İ.-J rchanemizde görüşülur 

Telgr.: ist. MÜNAKASA 
T el.?fon : 49~-l2 

Postn kutusu N. 1261 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Pinarhisarm 517000 kilo ve Demirköyün 126000 kilo 
kuru otları. 

İhaleleri pazarlık suretiledir. 

Pinarhisarın ot muhammen bedeli 19388 lira, Demirkö · 
yün 5670 liradır. 

Pmarhlsarm ilk teminatı 1455 lira, Demirltöyun 426 
liradır. 

İkisinin de ihalesi 9 ağustos 937 paza rtesi günü saat • 
15, 16 dadır. 

Pınarhisar garnizonunun 39 kilo Alpullu alayının 
2300 kilo zeytin yağı , Vizenin 12000 kılo kur u oğaaı. 

İhaleleri ayrı ayrı acık eksiltme Vizede yapılacaktır. 
Pınarhisarın yağın muhammen bedeli 2535 lira Alpul

lunun 1495 liradır. Vizenin kuru soğanı 540 liradır. 
Pınar hisarın yaj"ın ilk teminatı 19 l lira. Alpullunun J 13 

! 
liradır. Kuru soğanın ilk teminab 41 liradır. 

I İhaleleri 5 ağustos 937 perşembe günü saat 15 dedir. 

1 Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 

1 
3 Kor birliklerinin ihtiyacı için 25 ton pirinç kapalı 

1 
zarf usulile alınacaktır. Eksiltme 16-8-937 pazartesi günü 

/ saat 16 da Çorluda Kor karargahında yapılacaktır. fJk 
parası 422 lira olup şartname ve: evsafını görmek isteyen· 

1 
Ier İstanbul levazım amirlıği satmalma komisyonunda ve 

1 Çorluda Kor satmalma komisyonuna müracaat eyleme
! leri. 

• • • 
3 Kor hastanesinin ihtiyacı ıçın 12 bin kilo yoğurda 

talip zuhur etmediğinden yeniden açık eksiltme suretile 
münakasası 17-8-937 salı günü saat 16 dn Çorluda Kor 

karargahında yapılacaktır. İlk pey parası 126 liradır. Ta·

liplerin belli gün ve saatte Çorluda Kor satnıalma ko
misyonur.a müracaatları. 

Kırklareli Tümen Satmalma Komisyonnndan: 
Kırklareli Tümen bjrJikleri hayvanatı için kaır.ıh zarf· 

la satın alınan 600 ton samana verilen fiat Kor komutan
lığınca pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarfla satın 
alınacaktır. Muha~men fiyatı 1 kuruş 50 santim olup tu
tarı 9 bin liradır. ilk teminatı 675 liradır- Şartnamesi her 
gün satın ima komisyonuııda görülebilir· İhalesi J 6·8·937 
pazartesi günü saat 15 dedir . 

• • • 
Kırklnreli Tümen birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 1327 ton 

un satın. alınacnktır. Muhammen fiatı 14 kuruş olup tutarı 185780 
liradır. ilk teminatı 10539 liradır. Şartnnm~si her gün tümen t 

ı k • d ·· -ı b"l' ·ıh sa ın a ma omısyonun a goru e ı ır. alesi 20.8.937 cuma günü saat 

1

16 ~)~dır. Şartname ve evsaf 950 kuruş mukabilinde isteklilere 
verı ır. 

• 1 * • 
1 Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı için pazarlıkla 20 ton ta-
1 z~ fa~ulye a!ınacaklır. Muhammen fiyatı 10 kuruş olup tutarı 2 
ı bın lıradır. llt .teminatı 150 liradır. Şartnamesi her gün Tümen 
satınalma komısyonhğında görülebilir. İhale•i 14-8 937 cumartesi 
günü saat 10 dndır. 

Lüleburgaz Tümen Sahnalma Komisyonundan: 

Tümen birlikleri için 81 ton patates açık eksiltme ile 
19-8-937 saat 15,30 da alınacaktır. Muhammen bedeli 

4050 lira ilk teminatı 303 lira 75 kuruştur. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak 
için belli gün ve saatte teminatları ve kanuni vesikala-
rile Lüleburgaz Tümen satınalma komisyonunda bulun· 
maları. 

• • ıfr 

Tümen birlikleri için 87 ton bulgur kapalı urfla 18-8-937 saat 
15,30 da alınacaktır. Teklif mektupları belli saatten bir saat 
evveline kadar kabul olunur. Muhammen bedeli 10440 
lira, ilk teminatı 783 liradır. 

Elaziz Tümen Satınalma Komisyonundan : 

1- Hozat birliklerinin ihtiyacı için 812,941 kilo saman 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 18. 8. 937 çarşamba günü saat 10 da 
Elaziz tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 16,248 lira 96 kuruş olup mu
vakkat teminatı 1218 lira 68 kuruştur. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 



.. 

1 

J 

1 
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• • • 
1 - El aziz birliklerinin ihtiyacı için 810,096 kilo saman 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltmesi 18.8.937 çarşamba günü saat 9 da Ela
zizde tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 10126 lira 20 kuruş olup mu· 
muvakkat teminatı 759 lira 47 kuruştur. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

Sultan Suyu Harası Müdürlüğünden : 

Müessesemizin ihtiyacı bulunan on dört bin iki yüz lira 
bedeli muhammenli yüz elli bin kilo yulafın beher kilosu 
6 kuruştan seksen bin kilo arpanın beher kilosu dört ku· 
ruştan on bin kilo baklanın beher kilosu o::ı kuruştall ve iki 
yüz bin kilo samanın beher kilosu 50 santim hesabiyle 
29-7·937 günündeıl itibaren on beş gün müddetle ve kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Talihlerin teminatı muvakkatesi olan bin altmış beş lira· 
lık bank ve yabud nakid makbuziyle teklif mektublarmı 
ihale gününe tesadüf eden J 2 8 937 Perşembe günü saat 
on üçe kadar hara merkezinde müteşekkil komisyonu mah· 
susa vermeleri ve daha fazla izahat almak istiyenlerin de 
hara müdüriyetine müracaat etmeleri ilan olunur. 

• inşaat- T3mirat-Nafu işleri ve Malzemesi-Harita 

İzmir İli Daimi Encümeninden : 

Kapalı eksiltmiye konulan İş: Dikili-Ayvalık yolunun 
yapısı. 

Açık tutarı: 43284 lira 32 kuruş . 
İstekliler evrakı İzmir-Ankara ·İstanbul bayındırlık direk· 

törlüklermden görüp inccliyebilirler. 
Kapalı eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, ~ iin ve saati: 

16 ağustos 937 pazartesi günü saat 1 J de İzmir ili dai · 
mi encümeninden. 

Muvakkat teminatı 3247 liradır . 

* • • 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Menemen • Muradiye 

yoiunun yap.sı. 
Açık tutarı: 23378 lira 17 kuruş . 

lst~kliler evrakı İzmir - Ankara - İstanbul Bayındırlık 
Direktörlüğünde görüp inceliyebilirler. 

Kapalı Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati: 
16 ağl!stos 937 pazartesi günü saat 11 de Izmir İli Daimi 
Encümeninde. 

Muvaklcat teminat: 1754 lirn. 

Zonguldak Valiliğinden : 

Zonguldak Vilayeti içinde Ereğli - Devrek yolunun 
J + 616 - 27 + 000 kilometreleri arasında yapılacak 

yirmi üç bin dokuz y~z elli altı lira kırk seldı kuruş keşif 
şose esaslı teminatı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nulmuştôr. Eksiltmesi 18.8.937 çarşamba günü saat 15 te 
Zonguldak Vilayeti Daimi encümeninde yapılacaktır . 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak yüz 
yirmi kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden 
alınacaktır. Muvakkat teminat bin yedi yüz doksan yedi 
liradır. Eksiltmeye girmek idteyenlerin Resmi Gazetenin 

3297 sayılı nföhasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa 
Vekaletinden alanmış müteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret 
Odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat temi· 
natlarile birlikte teklif mektuplarını yukarıda yazılı günde 
ih ale sarıtinden bir s:ıat evveline kadar Daimi Encüıneıı 
Reisliğine vermeleri ilan olunur. 

• • • 
Bartın · Safranbolu yolunun 0+ 000- 18 f· OOO kilometre· 

leri arasında yapılacak ''42,799,, lira •· 07,, kuruş keşif 
beddi şose esaslı tamiratı işi kapalı zarf usulile eksiltmiye 
konulmuştur. Ekıiltmesi 18-8 937 çarşamba günU saat on 
beşte Zonguldakta Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve müteferi diğer evrak iki yüz on dört 
kuruş mukabilinde Zonguldak Nafta Müdürlüğünden alına
caktır. Muvakkat teminat üç bin iki yüz on liradır. Eksilt
miye girmek istiyenlerin Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüs
hasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Vekaletinden 
alrnmış müteahhidlik ehliyet ve >ikasi'e Ticaret Odasından 
937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte 
teklif mektublarmı yukarıda yazılı günde ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Encümeni Reisliğine 
vermeleri ilan olunur· 

Bitlis Nafıa Müdürlüğünden : 

1- Mutki kazası oda yapılacak olan 50715.80 lira bedeli keşifli 
hükumet binasın yalnız 15 bin liraya tekabül eden aksamı kapalı 
zarf nıulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Ekıiltme 20 ağustoı 937 tarihine mü1adif cuma günü nat 
l5 te nafıa müdürlüğünde yapılacaktır . 

3 - Ekıiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin l 125 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başkil da Nafıa Vtkile tinden veriJmi4 
yapı müteahhidliği ehliyet v eıikuı ve 937 yılına aid Ticaret Oda1ı 
Y<!ıikalarıoı göıtermeleri ıarttır. 

* • * 
1 - Tatvan kazasında yaıplacak olan 48931 . 63 lira keşifli hü· 

kiımet binasının yalnız 15 bin liraya tekabül eden aksamı kapalı 
zarf usulile ekıiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 20 ağustos 937 tarihine müudif cuma günü aaat 
15 te Bitliı nafıa müdürlüğünde yapllaçaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulilc yapılacaktır. 
4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin l J25 lira mevakkat 

teminat verme1i ve bundan batka da Nafıa Vekaletinden verilmi' 
yapı müteahhidliti ehliyet vesikası ve 937 yılına aid Ticaret Odası 
vuikalarmı göltermeleri metruttur. 

Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünden: 

Erzurum abideıi maketlerine aid teılim müddeti san' atkarJa 
mnıza bir kolaylık olmak üzere 16.8.37 akşamına kadar uzatıl

mıştır. 

Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli (36012) lira (07) kuruştan ibaret bulunan 
Etlik merkez laboratuvarlarının ilave inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 19 8·937 perşembe günü saat J 6 da Ankara 
vilayeti nafıa müdürlüğü odasında toplanacak komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

isteklilerin teklif mektubları ticaret odası vesikası ve 
(2700) lira (91) kuruşluk muvakkat teminatları ve nafıa 
vekaletinden aldıkları 937 senesine aid müteahhidlik ehliyet 
vesikasiyle birlikte ayni gün saat 15 de komisyon riyasetine 
gelmeleri. 

İstekliler keşif evrakı ile şartnamesini nafıa müdürlü
ğünde gö:ıden geçirebilirler. 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden 
19 ağustos 937 perşembe günü saat ı 5 te İstanbul 

Tahtakalede Müdürlüğümüz Eksiltme, Arttırma Komisyo· 
nu odasında 1350 lira 90 kuruş keşif bedelli mezkur Mü
dürlük Beyoğlu santralı tamiratı açık eksiltmiye konul· 
muştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri 
diğer evrak Müdürlüğümüz Levazım dairesinde hergün 
görülebilir. Muvakkat teminat 100 liradır. İsteklilerin en 
az 1000 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair göste
receği vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden alınmış mü
teahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarını hamilen mez1< ur 
gün ve s aattan evvel ilk teminatlarını Müdürlük veznesi
ne yatırmak suretile komisyona gelmeleri. 

Samsun P. T . T. Direktörlügünden 

A - Eksiltmeye konulan iş : Samsunda yapılacak Posta , Tel· 
graf ve Telefon binası inşaatı. 

İnşaatın keşif bedeli 57,044 lira 42 kuruştur. 
B - Bu işe müteallik metraj cetveli, keşif defteri , tahlili fiat 

cetveli, fenni şartname, fenni fartname lahikası , elektrik tesisatı 
fenni şartnamesi , su tesisatı ve sıhhi teıiut keşif cetveli, kalori
fer teıisah keşif, kalorıfer tesisatı fenni şartnamesi kapalı zarf 
usulile, bayındırlık İfleri genel şartnamesi, elektrik tesisatı keşfi, 
13 parça proje 2 lira 85 kuruş bedelle Samıunda P. T . T. Mü
dürlüğünden, Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden ve 
fıtanbulda P. T. T. Ayniyat Şübe Müdürlüğünden alınabilir. 

C -:- Eksiltme 18-8 -937 tarihinde çarşamba ~ünü saat 16 da 
Samsun P , T . T . Müdürlüğü bina1ı içinde toplanacak Artırma ve 
Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 

D Ekıiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
E Ekıiltmiye girt1bilmek içın isteklilerin 4103 lıra mu vak· 

kat teminat vermesi . 
Nafıa Vekaletinden alınmıt yapı müteahbidliği vesikası göster· 

mt!sİ ve yaptığı en büyük işin bedeli 30,000 liradan aşağı olma . 
maaı lazımdır. İhale gününden liakal 8 gün evvel Nafıa Vekile· 
tinden talebde bulunmamış olanlara işbu ehliyet vesikası ita olu
namayacağının ve binaberin eksiltmiye ittirak edemiyeceklerinin 
nazarı dikkate alınma11 icab eder. 

Müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması 
veya bunlardan birile müştereken teklif yapması ve mukaveleyi 
birlikte imza etmesi lazımdır . 

D. D. İşletme Umum Müdürlüğünden : 

Afyon · Antalyu hattının 33 üncü kilometresinde betonarme 
açık tünel inşaaile ayni hat üzerinde Sandıklı kaıabaaında bir ıu 
depoıu inşası kapalı zarf uıulile ekıiltmeye konmuştur • 

1 Bu işlerin mecmu m\lhammen keşif bedeli 77,000 liradır. 

2- İstekliler bu işlere aid fenni şartname, proje ve s&ir ek· 
siltme evrakını Devlet Dcmiryollarının Ankara , Sirkeci ve Afyon 
İşletme Müdürlükleri veznelerinden 385 kuruş bedel mukabilinde 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 20.8.937 tarihinde cuma günü aaat 15 le Ankara da 
Devlet Demi ryolları İşletme Umum Müdürlüğü binasında topla· 
nacak olan Merkez Birınci Komiıyonca yapılacaktır. 

4- Ekıiltm eye girebilmek için ııteklilerin aşağıda yazılı te
minat ve ve1aiki ayni gün 1&at 14 e kadar Komisyon Reisliğine 
tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) ~490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5100 
liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve ,artnamede yazılı vesikalar, 
c) Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet veıikaaı. 
5- Teklif mektupları ihale günü saat 14 e kadar makbuz mu· 

kabilinde Komiıyon reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönde· 
rilecek teklif mektuplarının iadeli taahhüdlü olması ve nihayet 
bu saat e kadar Komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

6 - Bu işler hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Devlet 
Demiryolları Yol dairesine müracaat etmeleri . 

İstanbul Belediyesinden : 
1 O ağustos 937 salı gününden itibaren Karaköy 

köprüsü üzerinde seyrüsefer icabı ve Belediye zabı
tasl talimatnamesile Belediye tenbihi hükümler\ne gö· 
re aşağıda yazılı huıuıat tatbik edilecektir. 

Sayın halkın ve bütün vesaiti nakliye sahiblerile 
şoförlerin, ara bacı ve sürücülerin aşağıdaki maddele· 
re riayet etmeleri ilan olunur. 

1 - Halk köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir 
taraftan diğer tarafa ancak çivile işaret edilen saba 
dahilinden geçecektir. 

2 - Bütün nakil vasıtaları, bu sahaya geldiği va· 
kit buradan yaya geçen varsa derhal duracak ve ya
ya gidenler geçtikten sonra yoluna devam edebilecek· 
tir. Bu sebeble nakil vasıtaları bu sahaya gayet ağır 

gelmelidir. (B.) (4880) 779 1--7 

Mensucat.Elbise·Kundura-Çamaşır v .s. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 

Komisyonundan: 

1- Bir (çifti) 26 kuruş kıymetlenen 112516 çift tire 
çorap kapalı zarf usulünden pazarlığa tahvilen 19·8·937 
perşembe günü saat onda satm alınacaktır . 

2- Buna ait şartname 146 kuruş karşılığında komisyon· 
d1n her vakit alınabilir. 

3 - Pazarlığına karışmak istiyenlerin (2194J lira (6) ku· 
ruşluk teminat mektubu veyahut banka mektubu ile belli 
gün ve saatinde komisyona baş vurmaları . 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan : 

1- 832 takım süvari ve 1131 takım piyade eratı kışlık 
elbisesiue istekli çıkmadığından 2.l-8·937 Pazartesi günü 
saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2- Tasınlanan tutarı "19237,, lira "40,, kuruştur. 

3- Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4- İsteklilerin 144.1 liralık vezne makbuzu veya banka 

ı mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte o gün Galatada 

1 
Eski İthalat Gümrüğü binasındaki Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

fatanbul Sıhhih Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komiıyonundan : 

Bakırköy Emrazı Akliye ve l .aabiye hutanesine lazım olan 
4000 aded don , 4000 aded gömlek, 500 yatak kılıfı ve 3000 yas· 
tık kılıfı açık ekeiltmeye konulmuştur. 

1 - Ekıitme Cağaloğlunda Sıhhat ve lctimai Muavenet Mü
dürlügü binasında kurulu Komiıyonda 18·8-937 günü aaat 16.30da 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat : Doo için 37, gömlek i9in 46, yatak kı· 
lıfı 176.5, yastık kılıfı 22 kuruştur. 

3 - Muvakkaı garanti : 36-t liı a 69 kuruştur. 

4 - İstekliıer şartname ve nümuneleri hergün Komisyonda 
görebilirler. 

5 - fıtekliler cari ıeneye aid Ticaret Odası ve1ikasile 2490 
sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya. banlca mektubile belli gün -:· e ıaatte Komisyon• 
gelmeleri . 

"' $ • 

1600 m. ince bez, 900 m. kalın bez ve 120 m. renkli bez alı' 
nacaktır. Bak İ.t . Belediyeıi iliolarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
• . r-' w.a.;.a. ...,, 

Tuzla Belediyeıinden: 

Tuzlaya getirilecek su işinde kullanılmak üzere 2500 metre 
tulünde üç çeyrek galvanizli borunun mah:emeaile B,elediye tat•' 
fından açtırılacak çukurlar içinde montajı ve Tuzlada yapılaca" 
çeşmenin haı.ineıine raptı keffi mucibince 2000 lira üzerlnd•11 

açık ekıiltmiye konulmuştur. 

Eksiltme Tuzla Belediyeıinde 20 8-937 tarihine tesadüf edeP 
pazartesi günü saat 15 t .. reislik odasında yapılacaktır. 

ı~.uvakkat teminatı 150 liradır . İhaleyi müteakib arttırma k•' 
nununun hükümleri çerçevesinde bu miktarı kat'i teminata baıt1" 
nacaktır. İhaleyi ınüteakib üç gün içinde mukavele yapılacı~· 
montaj hendekler inin müteahhide te11imi tarihinden itibaren o> 11 

teahhid montaj işini kırk günde tamamile ikmal etmiş olacaktır• 
Aksi takdirde mukavelenin fe1hi hususunda Belediye 1erbeıttir· 
Borular Avrupa mamulitı ve galvanizli olacaktır. Boyları btf 
metreden küçük olmıyacaktır. Montajı müteakib çatlak boru1•'

1 

müteahhid deiiştirmeğe mecburdur. Montajın ikmalinde bir h•t' 
görülmediği takdirde muvakkat kabulü ve bu tarihten itibare~ 
üç ay sonra da kat'I kabulü yapılacaktır. Muvakkat kabul il' 

·o' kat'I kabul arasında vulrna gelecek arızaların izaleıi müteahb1 ~ 
aid olup kat'i kabul zamanında müteabhid teıiaah kabule ş•Y' 

1 
bir halde te1lime mecburdur. Kat'i teminat kat'i kabulden ıoıı'., 
iade edilecektir Münakasaya iştirak etmek isteyenlerin bugibİ ~ 
tuisatı işlerile meşgul olduklarına dair Ticaret Odalarından ıt· 
Nafıa Müdürlüklerinden alınmıt veaikalar ibraz etmeleri ,artt~· 
Müteahhid iatibkakları iki takıitte ve yapıl"D it niıbetinde ~e 
l•cektir. 
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Mahrukat Benzin-Makine yağlarr ~ j İnhisarlar U. Müdürlüğünde~j 11·---N-af-ıa_V_e_k_a_le,._ti-nden: 
--Elaziz Tümen Satınalma Komisyonundan: 

1- Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 9 l 66'.ı!3 kilo odun 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltmesi 17-8-937 salı günü saat 14 de Elazizde 
tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır· 

3 - Muhammen bedeli 16040 lira 91 kuruş olup mu· 
vakkat teminatı 1303 lira 78 kuruştur. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

• • • 
1- Hozat birlikleriniD ihtiyacı için 860 l 03 kilo odun 

satın alınacaktır. Eksiltme şekli kapalı zarf usuliyledir. 
2 - Eksiltmesi 17.8.937 sah günü saat 14 de Elaziz 

tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3- Muhammen t!ıtarı 9601 lira 3 kuruştur. Muva1'kat 

teminatı 720 lira 8 kuruştur. Şartnamesi her gün komis· 
yonda görülebilir. .. 

* * 
ı - Malatya birliklerinin ihtiyacı ıçm 1,242, 1 1 1 kilo 

odun kapalı zarf ıssuliyle eksiltmeye konulmuştur, . ~ . 
2- Eksillme 17. 8. 937 sah günü saat 10 da Elazızde 

tümen aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 Tahmini tutarı 21735 lira 94 kuruş olup muvakkat 

teıoinatı 1630 lira 27 kuruştur. şartnamesi her gün komis· 
yonda a-örülebilir. 

Ankara Levazım Amir Hği Satınalma Komisyonundan: 

A k · nu müessesatı ihtiyacı için 1080 ton n ara garnızo .. .. 
Y 1• k k k" .. .. 20 8 937 Cuma gunu saat 15 d~ kapalı erıı o omurun · · 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Kömürün tuta.rı 29190 lira olup 
muvakkat teminatı 2187 liradır. Şartnamesı 146 kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. 

• * • 
1- Ankara garnizonu müessesatı ıçm 300 ton sömi 

kok kömürün 19·8 937 Perşembe günü saat 15 de kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 Kömürün tutarı 8400 lira olup muvakkat teminatı 
630 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Ma.lzemesi 
Kütahya Vilayetinden : 

Vilayet matbaası için 840 lira muha~men bedeli '.~ ~alem 
muhtelifülcina kağıt ve mücellit malzemesı 18·8·937 Salı gunu saat 
15 c.ie ihale edilmek üzer~ açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname ve kağıt listeleri her gün vilayet encümen kaleminde 
görülebildiği gibi vilayet matbaatı müdürlüğünden de istenebilir. 
Talip olanların mezkur gün ve saatte yüzde 7,5 muvakkat temi· 
natlariyle Vilayet muhasebei huıusiye binasında toplanacak daimi 
Encümene müracaatları ilan olunur. 

C nrr:se " - = 

'-\üteferrik 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıgı Satınalma 

Komisyonundan: 
1 - üümrük muhafaza örgüdündeki hayvanat için 92 

tane valensenin 7.8.937 cumartesi gilnü saat 11,5 da pa
zarlığı yapılacaktır. 

2- Tasınlanan tutarı 1150 liradır. 
3- Şartname ve evsaf komisyondadır görülebilir. 
4- İsteklilerin ilk teminat olarak "87,, liralık vezne 

makbuzu veya banka mektupları ve kanuni vesikalaril~ 
birlikte o gün Galatada eski ithalat gümrüğü binasındakı 
Komutanlık Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

1- 5·8·937 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usu
lile eksiltmesi yapılacağı ilan edilmiş olan 195 adet por
tatif yazı makinesinin eksiltmesi 15 giin soııl'aya tehir 
edilmiştir. 

2· Eksiltme 20·8-937 cuma günü saat 15 te Kabataşta 
İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko
misyonunda yapılacaktır. 
3· Muhammen bedel 9750 . ve muvakkat teminat 731,25 

liradır. 

4- Şartnameler her gün parasız olarak mezkur şubeden 
alınabilir. 

5- İsteklilerin makinelerı evvelce idarece görülmüş ve 
beğenilmit olsun veya olmasun, teklif edecekleri her 
hangi marka ve tipte makinelerini eksiltme gününden bir 
hafta evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesi 
Müdürlüğüne götürerek muayene ettirmeleri ve eksiltmeye 
iştirak edebileceklerine dair vesika almaları lazımdır. 
6- Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ile eksiltmeye 

iştirak vesikaları ve muvakkat teminat akçesini ihtiva 
edecek olan kapalı zarflar ihale günü en geç saat 14 e 
kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermiş olmalıdır. ( 4352) 720 3 4 

* • • 
1 - Nümune ve şartnamesi mucibince ( 10000) kilo sı· 

cim pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık, 18-8-937 tarihine rastlıyan çarşamba 

günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şübe
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

3 Şartnameler parası:ı olarak hergün sözü geçen 
şübeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı ~eçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4855) 780 1- 3 

e • e A 

. . l • -
Mikdarı Cinsi Bir metresinin 

muhammen bedeli 
l 600 metre ince bez 32 kuruş 
900 ,, kalın bez 30 ,, 
120 ,, renkli bez 38 ,, 

Düşkünler evi kre, çocukları ıçın lüzumu olan yukar-
dei mikdarları yazılı bulunan bez açık eksiltmeye konul
muştur. Nümunesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 
56 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 19-8-937 perşembe günü saat 14 de Daimi En-
cümende bulunmalıdırlar. (4879) 778 

• * • 
Francala ve ekmeklerin fırınlardan çıktıktan itibaren 

iki saat soğumağa terkedildikten sonra torba halinde ka
ğıtlara konarak her tarafı tamamen kapalı bir şekilde sa
tılmaları ve buna muhalif harakette bulunanların umuru 
Belediyeye müteallik ahkamı cezaiye kanununa göre ceza-
landırılacağı ilin olunur. (B.) (4881) 781 

D. D. Yolları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
Muhammen bedeli 9800 lira olan 6000 kg. birinci ve 

50()() kg. ikinci kat deniz altı boyası 19. 8. 937 tarihinde 
~erşernbe günü saat 15 te Haydarpafada gar binası da?i· 
lındeki satınalma komisyonu tarafıodan kapalı zarf usulıle 
•atın alınacaktır. 

/ Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden 1 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiğ'i vesaikle 
ve resrni Gazetenin 7. 5 . 936 tarih 3297 veya ı .7·937 T. 
~645 No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname da· 
ıresinde alınmıf vesika ve 735 liralık muvakkat teminat· 
larını muhtevi tekliflerini eksiltme günü saat 14 e kadar 
kornisyona vermeleri lAzımdır. Bu işe ait şartnameler ko· 
nıisyoııdan parasız olarak dağJtılmaktadır • 

Askeri Fabrikalar U. M. Satınalma Komisyonundan 
148 kalem muhtelif çelik 

. Tahmin -edilen b<.:deli 37,500 lira olan yukarıda miktarı ve cin· 
k Y~zıh malzeme Aıkeri Fabrikalar umum müdürlütü aatınalma 
. oınııyonunca 23-9·937 perşembe günü saat 15 te kapalı zarfla 
~hale edilecektir. Şartname ı lira 88 kuruş mukabilinde komiı-

0n,dan verilir. 

t k ~aliblerin muvakkat teminat olan 2812 lira 50 kuruıu havi 
e lıf rnektublarını mezkur günde ıut 14 e kadar komiıyona 
:t~eleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 
ca:t~el.erindeki vesaikle mezkür gün ve aaatte komiıyona müra

erı. 

* lca:~ adet sapıız çab süpürg:ı~ 9 kalem ıu teni ye şiteai, l l 
\'e brn transrniıiyon kayışı, 18 kalem mubtalif eb'atta çelik, pirinç 
Bak: u;;nz bilya ve 1500 kı. boya çıkarıcı madde alınacaktır. 

• D, Yılları ilanlarına. 
• 450 ton l k · . • • 

D. D y 1 ° 0ruotıf otomotrıa ve atet tuğlaları alınacaktır. Bak: 
' 0 ları ilinlarma. 

• 
ıo.00o k . . • • 

· ııcım at.nacaktır. Bak: İnhisarlar U. M. ilanlarına. 

Beher tonunun muhammen bedeli (52,50) lira olan takriben 
450 ton lokomotif, otomotriı ve ocak atet tuğlaları 20-9-1937 
pazartesi günü ıut 15,30 da kapalı zarf usulü ile Aokarıda idare 
binasuada satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin (1771,88) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiti vesikaları, resmi ıazetenin 7-5·1936 gün 
ve 3297 veya 1-7-1937 T. ve 3645 No. lu niiıhalarında inti4ar 
etmit olan talimatname dairesinde ahnmıt veıika Ye tekliflerini 
aynı rün ıaat 14 a kadar komisyon reiılitioe vermeleri liıımdır 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daireainden, 

Haydarpa~ada Tesellüm n ıevk feflirlnden dağıtılmaktadır. 

• * • 
(4806) 765 1- 4 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları atatıda yaulı ( 5 ) 
gurup malzeme her ıurup ayrı ayr ' ihale edilmek şartile 19.8.937 
pertembe günü saat 10 da Haydarpafada ıar binasındaki satın 
alma komiıyon tarafından açık ekıiltme ıuretile satın alınacaktır . 

Bu işe ıirmek iıteyenlerin komiıyonun tayin ettiği vesaikle 
ve hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte komisyona 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komiıyondan parasız olarak datıtıl
maktadır. 

1 - 10,000 adet aapıız çalı ıilpt\rgesi muhammen bedeli 600 
lira, muv,.kkat teminatı 45 liradır. 

2 - 9 kalem muhtelif cinı ve eb' atta ıu teaviye fİfeai mu
hammen bedeli 1066 lira 50 kurut muvakkat teminatı 79 lira 99 
kuruştur. 

3 Muhtelif eb'atta 11 kalem Tranımisyon kayışı muhammen 
bedeli 4460 Jira muvakkat teminatı 3.14 lira 50 kuru4tur. 

4 - 18 kalem muhtelif eb'atta çelik, pirinç ve buronz bilye 
muhammen bedeli 1181 lira 6 kuruf, muvakkat teminatı 88 lira 
58 kuruıtur. 

5 - 1500 kg. boya çıkarıcı madde muhammen bedeli 2025 lira 
muvakkat teminatı 151 lira 88 kuruştur. (4873) 777 1 4 

16 ağustos 937 pazartesi günü saat 15 de Ankara Vekiltt 
malzeme eksiltme komisyonunda 4565 lira muhammen bedelli 11 
ton şapın (Sülfat D 'alümin) kapah zarfla eksiltmui yapılacaktır 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı vekalet malzeme Müdürlü· 
ğünden parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 342 lira 38 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublarını talimatnamesine göre vekalet· 

ten alınmış rnüteahhidlik vesikası ile birlikte 16 Ağustos 937 
pazartesi günü aat U e kadar vekalet malzeme Müdürlüğüne 
vermeleri lazımdır. (2389} (4801) 762 2-4 

UHTİRA .... 
Cuma 6·8-1937 
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Başmüd.) No 415 
Knlitarya köyünde yaptırılacak ilk mekt. binaaı (lst. Bc leJ .) 

No 415 
Gölgelik inşaatı (Adana Zir. Mekt. Müd.) No 416 
Çizme: 448 çift (fıt. Beled.~ No 416 
Ekmek: 8·9 t . ( Hayv. Sağ. Küç. Sıh. Memur. ve Naib nt Mekt.) 

No 417 
Oksijen kaynağı için demir çubuk (OD. yolları) No 378 
Elektrik kaynak telleri n ,, No 378 
Sığ ı r eti: 115,3 t. (Çanak. Mst. Mvk. SAK) No 403 
Ankarada kışla yapısı (MMV) No 405 
Un: 315240 ve 86520 k. (Edirne Tuğ.) No 407 
Plitforma. bin adet (İnh . U. Müd.) No 408 
Dahili fotin 1045 çift - harici fotin 8728 çift (MMV) No 409 
Battaniye 20-25 bin adet (MMV) No 409 
Fotin: 5800 -6000 çift - getir 300.500 çift (Emn. U. Müd.) No 409 
Minder ve ya•hk kıhfı 2921 adet · kilim 2125 adet (Gilmr. Muh. 

Gen. Komut.) No 4~ 
Gemlik ıungipek fabrikflsı sahası dahilinde yaptırılacak 3 cü kı-

sım inşaat (Sumer Bank U. Dir.) No 409 
Ecza ve tıbbi malzeme 206 kalem (İst. Bel.) No 409 
Elektrik kapsülu 503 bin adet (inh. U. Müd.) No 409 
Sığır eti, makarna, kuru kayısı, beyaz peynir (Çan, Jandr. Okul) 

No 417 

Vejetalin yağı: 800 k . (İst. Beled.) No 417 
Yazlık caket ,, ,, No 417 
Koyun eti : 130 ve 42 t (Ank. Lvz.) No 419 
İnce ıicim: 500 k . (İst. PTT) No 421 
Kereıte : 450 adet ,, ,, No 421 

Büyükpoıtane bina11 tamiri ve imbik in4aah (lıt . PTT) No 421 
Bey?ğlu 45 inci mekt. tamiri ve Aksaray 45 inci mekt. tamiri 

(lat. Beled.) No 422 

Güluane parkındaki çocuk bahçesinde mevcut kızağın tamiri 
(l&t. Beled .} No 422 

Laroı marka t!mıik (lıt. Beled.) No 422 
idman malzemesi : 15 kalem - halit cıvata ve boya - pamuk: 1000 

kilo (İst. Beled.) No 422 

Cumartesi 7-8- 1937 

Un: 376320 k. (Edirne Tuğayı) No 407 
Sadeyağı: 50 t. (Ank. Lvz.) No 408 

Yün battaniye: 244 adet (Gümr. Muhaf. Gen Komu~.) No 409 
Gazi terbiye enstitüsü tamiri (Ank. Val.) No 410 
Kimyevi maddeler ve alat (Ank. Mrk. Hıfzıasıhha Müea.) No 411 
Yulaf: 20 t. ·arpa: 50 t. · kuru ot: 100 t. - saman: 7 l t. - ıap: 

10 t. - kepek: 7 t. (Ank. Mrk. Hıfz. Müea.) No 412 
Sebze: 34 kalem (lıt. Beled.) No 418 
Velense: 92 adet (Gümr. Muhaf. Gen. Komut.) No 422 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : " No.,, iıareti ilanı havi gazetemizin aayıaını ilbterir 

imtiyaz sahibi ve yazı iıleri 
Direktörü: lamail Girit 

Baaıldıiı yer: ARTUN Basımevı 
Galat. BiHur tok.ak No. 10 
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Deuxieme Annee - No. 423 

ABONNEMENTS: 

3 
6 

12 

Ville et Province 
MOIS Ptrs. 

.. " 
" .. 

450 
850 

1500 

Etranger : 12 111ois Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite ı' adreuer 

a l' Adminiıtration 

MERCREDl 

ZET 

journal Quotidien des Adjudications 

des Adjudications 
1 

T ableau Synoptique 
. !.~~--~--~--~~~~~~~~~~~------~--------~~---------------------------------------------------------- · ' ı 1 O d l d Mode Prix C t• L. d' d" d" t" <l bjet e 'ü judication au ıon. ıeu a ıu ıca ıon et u 

d'adjudicat. estimatif Proviıoire Cchier dt-s Charges Jours 

A) A djııdic.ations au Rabais 

Construction - Reparation- Trav. Publics Materiel de Construction - Cartographie 
1 'ı\eceuoires pour \a construction du bitimenl Gou· Pli c/\eh. 15000 - 1125 Oir. Travaux Publieı Bitlis 20-8-37 

20-8-37 
ı . ver ne men tal 
.,ı\ccessoireı pour la eonstruction <lu biitiment Gou· 

verncme ntal 
8onslruetion du batiment de postc t~·lı>graplıe r.l 

ı telephone 8 Samsoun (eah . eh. L. 2,85). 
.:onstruetion de 18171 m. de chaussee s roule Gl!

libolou-Keehan. 
:onstruction tunrıel en beton arme s ligne Af ıoıı

i Antalia et reservoir d'eau a Sandikli (cah. eh. P. 
• 385). 

>resentation carte actuelle de la vılle Mılas (aj.). 

" 

n 

" 

" 

1 

ı\ffııires de menuiserie a la dou:ıne de paquet Gri· a gre 

1 

Keparatıon a la centralc d.! ı;.oste Beyo~hlou Publıque 

ı Ha billement - Chaussurcs Tissus - Cuirs. 

Costumes : 5 pieees Chaussures : S pairt"s- Ja· 
quettes en poaux : 5 pieces 

Costumes d'hiver : 832 et 1131 p. (aj.). 
faile fine : 1600 m. Toile : 900 m. - Toile en 

couleur : 120 m. 

Gre a gre 

" Publique 

P:ıntalons: 4000 p · Chemises: 4000 p.· Dıaps de Publi41ue 
lits et oreillers: 3coo p. 

15000 -

57044 4'l 

49817 63 

77000 

999 -
1350 90 

19237 40 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation e~ Materiel) 

lnstallation de 2500 m. de tuyaux galvanises pour Publique 2000 -
l'adduction d'eau İl Touzla 

r ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

Papier et articles <le reliure : 16 lots 

Combustible - Carburant - Huiles 

Coke : 1080 t. (cah. eh. P. 146). 
Semi•eoke : 300 t. 

Motorine : 176000 lıtres- Petrole: 9000 lıtres: beıı

zine: 10000 litres • huile vaeum : !JOOO litres • 
ıd. graisac: 2.5 t . 

Charbon de bois: 7 t. (aj .) 

Provisions 

Beurre frııis : 14829 k 
Pııille : 1141756 k. 
Vıande de Loeuf : 13 ı t . 
Farine : 16 t. 
Paille : 810096 k. 
Farine : 1327 t. (cah. eh. P. 950) 
Paillc : 600 t. (ai.). 
Haricots verts : 20 t. 
Paille : 812948 k. 
Bles concasses : 87 t. 

Farine : 439 t. 
Viııode de boeuf : 102300 k. 
Riz : 25 t. 
Foin : 150 t • Orge : 80 t .- Fevt s : 10 t. 

Savon: 40200 k. 
Aubergines: 12 t. • courges: 10 t • haricots verts: 

12 t. • loınatcs: 1 t. 
Rais ins: 18 t. 

" 
10 t . 

Melonı.: 10 t. 
Pasteque : 40 t . 
Oignons: 7 :3 t. • pommes de lerre: 28 t. 
Yoghourt: 12 t. (aj) 

1 
Pomıııes de terre: 81 t. 

, Foin: 517 et 126 t. 
Huile d'olıve: 3,9 el 2,3 t. • oignont;: 12 t. 
Prov"sions, legıımes, fruil s ete.: 98 lots (aj ) 
Huıle d'olive: 8 t. (ııj ) 

!)ivers 

Balais : 10000 p. 
Boutcille pour ajustement d'eau : 9 1. 
Courroie de tranamission: 11 lots 
Billes d 'aeier et hronze : 18 lota 
Mati ere pour enlever les eouleurı : 1500 k. 
Aeier : 148 lots (eah . eh. l.. 1,88). 
Petils boeufs : 240 p.· Malak (? ı : 14 p. (pour 

seruıne) . 

Fieelle : 10000 k. 

Publique 

Pli c:ıch. 

il 

Plı caeh. 

Pli cadı. 

" 
" 
" 
" 
" .. 
" 

" 
" 
" 
il 

" Pli cadı. 
Publique 

" 
" ,. 
" ,, 
.. 
., 

Gre a gre 

" 

,, 

Publique 

" .. 
" 
il 

Plı eaclı. 

" 
Grc a ıra 

840 -

29190 
8400 

17'2'20 -

12604 65 
14271 95 
21100 -
'25290 
10126 20 

185780 
9000 -
2000 

16248 96 
10440 -
52680 -
'25575 -

14200 -
1648'.l -

1440 
1200 
600 

1600 -
986 

4050 

8076 64 
5400 -

600 -
1066 50 
4460 -
1181 06 
W25 -

37500 -
7620 -

1125 

4103 

3739 

5100 -

75 -
100 -

1443 -
56 25 

361 69 

150 -

2187 -
630 

1300 

21 

943 35 
1070 40 
H~50 -
1944 -
759 47 

111539 

675 --
150 -

1218 68 
783 

3884 
1918 13 
422 -

1605 
1326 15 
117 

108 -
90 -
45 -

120 -
73 85 

126 -
~03 75 

405 -

45 -
79 99 

334 50 
88 ~8 

151 86 
2812 

575 -

" 
Dir. P. 1.T. Samsoun et lstanbou\ 

Vilayet Tchana~kale 

{ 
A<.lmin . Gen. Ch. Fer E.tat Ankara 
Caisses Sirkedii-Ankarıı et Afion 

18 8-:H 

17-3-37 

20-8-37 

Municipalite Milas Un mois iı. partir du 29-8-37 
Direction Travaux Publie lstanbuls 23·8-37 
Direction Telephones lstıınbul 19-8-37 

Munieipalite Trabzonde Vendredi et Marcii 

Cam. Ach. Comm. G. Surv. Douane lst. 23-8-37 
19 8-37 

{
. Com. Perm. Municipalite lstanbul 

Dir. Econom. ,, ,, 

Min. Hyg-. Assist. Soe.- DJaihaloglou 18-8-37 

Munieipalite Touzla 20·8-37 

Vilayet Kutahiıı 18-8·37 

Com. Acb. lntendance Ankara 20-8-37 
" 19-8-37 

Dir. Harıı Daradjabey et Vetc rin lst. 1Q·8·37 

" 
Vakoufs lst. 

Cam. Ach. Division Elaziz 
Com Adı . Militııire Elaziz 

,, ,, " Kars 

Cnm. Achat Dıvision Adana 
,, " ,, Elaziz 

Com. Adı. Oivision Kirklareli 

" 
" 
" 

El aziz 

Com. Aeh. Militııire Loulebourgaz 
,, ,, Gendarmerie Bayramileh 

,, 
Com. Ach . Corpa Armee Tchorlou 
Direetion Hara Sou l tansouyou 
Cam. Acl1. Diviıion Loulehourıaz 
Com. Ach . Corps Armee Kai"seri 

Com. Ach. Dir. lntend. Ankara 

" 
" .. 

Com. Acl1. Corps Armee Ka'iHeri 

" 
Tchorlou 

Cam. Ach. Division Loulebourgaz 
Cam. Aeh. Militaire Vize 

" 

10 8-37 

17-8·37 
17-8·37 
18-8-37 
18-8-37 
18-8·37 
20 8·37 
16-8-37 
14-8-37 
18-8-37 
18-8-37 
19·8-37 
20-8·37 
16·8·37 
12·8-37 
23 8-37 
18·8·37 

17-8-37 
16 8-37 
18 8-37 
18 8-37 
16·8-37 
ı 7->3·37 
19- -37 
9 8-37 
5·8-37 

Vılayet Anhrıı Un nıoiı iı partir du 29-7-37 
Com. Ach. Dir . lntenciance Ankara 17-8-37 

I Com. E~pl. Ch. Fer Etat Haydarpaeha 

" ,, 
" ,, 

19-8-37 
19-8-37 
19·8-37 
19-8-37 
19-8-37 

C•m. Acb. D. Gen . Fab. Militairea Ank . 23-9-37 
Com. Aclı . Office Sanitoire Ankara 21-8-37 

Com. Adı. E.conom. Monopoles K.taehe 18-8-37 

Heure1 

1 

15 

15 

16 
' 

15 

15 

15 

15 - 1 

ıs 

14 

16 30 

15 -

15 

15 -
15 
ıs 

15 -

9 
9 

10 -
15 -
9 -

16 
15 
10 
10 
ıs 30 
15 -
15 -
16 -
13 
16 

16 

15 
ıs 

15 
11 
16 -
16 -
ıs 30 

15-16 
15 

ıs 

1 

1 

1 

10 - 1 
10 -
10 -
10 -
10 -
15 
11 

14 

1 

1 
1 

i 
1 

• 
1 

1 
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ADMINISTRAlıu~ 

Yoghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Vendredi 6 Aout 1937 

-

F:: pour soudure n l'electricite (Ch. de fer Etat) .\! 378 
Fıl et tulıcs pour sou<lure n l'oxygene (Ch . de fer Etat) .\! 378 
Via ı de de boeuf : 115,3 t. (Com. Aeh. Mil. Tchanakltale) .\:. 403 
Construe.ion d'une casernc a Ankara (Min. nef. Nat.) ~\: 405 
Farine : 315240 et 86520 k . (Brigade Edirne) .\! 407 
Plates-formes : 1000 p. (Dir. Gen. Monopoles) .\: 408 
Ch:ıu~sures pour interieurs : 1045 paires· ld. exterieurs : 8728 pai· 

reıı· eouvertures : 25000 pıcees (Min. Def. Nal.) .\: 409 
Bottines : 5800-6000 paires- guetres : 300 p. (Dir. Gen. Sarete) 

.\~ 409 
Tnpis, draps de lıt ete. (Command. Gen. Surv. Douaniere lstanboul) 

.\~ 409 
Constr. a la fabri4ue de soie artificidle (Dir. Gen. Sumer Bank) 

.\: 409 
McJicnınenls et arlicles sanitaires (Mun. Istanbul) ,\; 409 
Capsules cleetriques : 500000 p. (Dir. Gen. Monopol es) :y 409 
Tôles en fer : 26?5 k - lames en fer: 1700 k. (Dir. Fabri~ue P .T.T .) 

.\~ 409 
Rcparation de l'aulo marque Ford (Dir. P.T.T. lst.) .\" 409 
Grafite : 2000 k. (Fab. Milit:ıires) .\~ 409 
Costumes d'ete : 240-250 p. (Dir. Gen. Sauvelage) No 410 
Articles de papeterie : 33 lots (Mun. lstanbul) Na 410 
Pois ch.ches, harieotı seos. thc. olives, raisins secs (lntend. Marine 

Kassimpııeha) No 410 
F arine : 167 t. (Cam. Ach. Militaire Safranbolou) Na 410 
Legumes : 14 lots (Dir. Vakoufs lst.) Na 410 
Viande de mouton et boeuf, beurre frais (Min. Hyf. Aesist. Soe. 

lzmir) No 410 
Groupe electro gcne avee projeeteur (Min. Def. Nnt.) No 410 
Reparation au batiment de la gendarmerie (Com. Aeh. Command. 

Gen Gendarmerie Ankara) No 410 
Hois: 427-80-300 t. {Command. lst.) 41t 
Viande de hoeuf (Com. Aeh. Milit. lzmir) No 411 
Construetion a l'ceole Tcpedjikkeuy (Mun. lstanboul) No 411 
Construction tombeaux (Mun. lstanboul) Na 411 
Ciible en cuivre soulerrain (Dir. Te lephones lst.) No 411 
Voitures a roues caoutchoutees (Mun . lstan bul) No 411 
Medieaments (Mun. Ist;\n bul) Na 411 
Construction d'un hôpital a Elaziz (Dir. Tnv. Publics Ela:ziz) .Y 414 
Foin, orge, paille et herbe (Vil. Edirne) No 415 
Badıgeonnage aux depôts du Monopoles (Monopoles Samsoun) N. 415 
Conatr. a l'eeole Kalitarya (Mun. lstanbul) No 415 
Rcparation a l'ecole Agricole (Ecole Agrtcole Adana) .\: 416 
Bottines : 448 paires (Mun. Istanbul) No 416 
Pain : 8-9 t. (Ecole Fonctionnaire Sanitaire) Na 417 
Viande de boeuf, macaronie, f romage ete. (Eeole Gandarmerie 

Tchanakkale) No 417 
Vegetııline ~ 800 k. (Dir.Vakoufs lstanboul) Na 417 
Jaquettes d'ete (Mun . lstaboul) Na 417 
Viandıo de mouton : 130 et 42 t. (lntendance Ankara) No '419 
Ficelle : SOO k.· planehe : 450 p . (Dir. P .T.T. lstanboul} Na 421 
Rı;paralion au batiment de la grande poste (Dir. P. T.T. lstanboul) 

No 421 
Repııration a la 45 eme eeole Beyoi'hlou et Aksaray et au pare 

Gulhane (Municipalite Is anhul) .\~ 422 
Bib~rons . articles de aport· boulons ecouleur, et eoton : 1000 k. 

(Municipalite lıtanbul) x~ 422 

Samedi 1 Juillet 1937 

Farine : 376320 k. (Briıade Edirne) Na 407 
Beurre lrais : 50 t. (lntendnnce Ankara) No 408 
Couverturt-s en laine (Cam. Ach . Command. Gen. Surveil. Doua-

niere lstanbul) No 409 
Reparation a l'lnstitut Gazi (Vilayet Ankara) Na 410 
lnstruments et produita chimiques (Officc Sanitaire Ankara) N. 411 
Foin : 20 t.· orre : 50 t.· herbe : 100 t.· paille : 70 ete. (Office 

Saınitaire Ankara) No 412 
Legume : 3'4 lots (Municipalitc lıtanbul) No 418 
Article de sellerie : 92 p. (Cam Ach. Command. Gen. Surveillance 

Douaniere latanbııl) .\! 422 

* Les utcrisques indiquent unc vcntc par voic de surenchere. 

N. B.- Lea Nos indiques en regard Je1 ıırticles sont ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

SATILIK RADYO 
Az müstamel 1 Lambalı FADA marka bir Rad· 

yo makinesi gayet ehven fiatla satılacaktır. 
Müaacaat: Galata, Büyük Hendek No. 57, M. Stru· 

go. Tel. 41143 • 
~ ~ 

1 


