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r ABONE ŞARTLARI:......, r Türkiye icin Kuruş ı 
3 A YLIGI t50 \ 
6 .. 85(1 

12 " 1500 l Ecnebi memleketin içın 
12 aylıtı 2700 

Sayısı 5 kuruş l Resmi makbuz mukabili olm~- J 
~yan tediyat makbul detildi~ 

PAZARTESi 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
•• 

GAZETES[ 
-----·----

20 Birincikinun 1937 

r İDAREHAN E · --, 
Yoğurtcu han, 1 ci ka t 

No. 3 ve 4 

1 Galat a, Perşembe pazarı 
• iLAN ŞARTLAR! 

ldarebanemizde ııörüşülur 

Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 

ilan olunan Münakasaıar va Müzayedeler Listesi 

Şekli Mulım. bed. Teminat 

-) Münakasaıar 

~ ~ Ta"'irat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Jııb 1 
1
• •det iÜmrük mahafaxa bölük lı.omutanMfı biAası 

e ı 11 
~ s_ hata 

ile i 1f ~~t nıektebi tamiri (temd) 
af ' t ;ı inşası: 4 ad. 
adj~ U· . . • 
ıııre ~r, Klimk ve İspençıyarı alat, Haatane 

•f'' ~~ re e •yı hbbiye: 59 kalem 
l ·ıı ıı 1 

KRpaJı &. 5~62 80 

AÇ· eks . 4035 -
paz. beb. 381 18 

Lev. 

aç. eks. 1500 -

~e0' ~ik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
tit't' ç - -

'"~ırı şehri elektrik tesisatı kapalı z. 37974 50 

~'kliyat-Boıaltma-Yükletme v.s. 
~ 

llııUr ıemiden sahildeki depoya taıınm111: 5000 t. aç. eks. 2()()1) -

~a işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 
~ •tb,, aukinuı mücellit takımları ve pedal maki

ıı, . 
•ı (hususi) 

ı ~cat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
•• ~t rrlti bezi 701 tipi: 1000-1500 m. 

~-~· Çorap: 9360 çift 
~. l rabardin: 750 •. 

.t "•rp· f>." tlb· •n: 180 çift 
C· 1•e: 124 tak 

a ~ <ııııııek: 248 ad. - fanila: 372 ad. - mendil: 744 
•d. - den; 372 ad. - havlu: 248 ad. · çorap: 496 

aç. eks. m. O 95 
• çifti o 35 60 

paz. - -
aç. ekı. 765 -

• bea. 24 39 
,, 

tı:~· - pijama: 124 ad. 
1•e itfaiye efradı içiD: 18 tak•• aç. eka. b•h. 18 50 

bili ~a, ve büro eşyaıı, Muıamba-Hah V..:!:.__ 

~tor C • demir dolap: 4 ad . 
e y ltdrop: 180 ad. (temd) 
td ~ '~ı tıauaıı: 10 ad .·koltuk: 2 ad.-saadalya: 13 ad. 

~ 
2 ~'" telrraf direti ekıiltme1i feslaoluad• 

,1 ~ukat, Benzin, Makine yagları v. s. 
t.t ı. •tut: 5000 t. hart. 14,34 L) (temd) 
"'ot ~ 
~ ~r Y•t•= ıo t . 

J' 'c Qaıltok kömürü: 40 t. 
•ciel'I • '.21 ,, (te•ti) 

~ 1 
•t. r\İ•rük baş•üdirlüfünüa Çiaili Rihtım baaında 
~rııgın ıöndiirme tertibatı 
~ "e delik taşlama tezrlbı: 1 ad . 
"e '1 barıt körütü: 1 ad. ' 

•<lerı kömürii yakacak ıaut\tah oeatı: 1 ad. 

~t, Sebze v. s. 
s,, . 

ır •ti: 12312 le • • kun eti: 4940 le. • ke)IUn etı: 
~ ısıı ıc. 
~ deyağ: 600 le: r. 
~:~il fasulye: 14,6 t. 
~ llt: 38 t . 
l trc.,iz: 12 t . (temd) 
y'b•taa: 21 t. - prua: 21 t . 

OQ-l.lrt: 58,7 t . 

~ Müzayedeler 

~~"llıizli bidon, tayyare akHmı ıaotör, yaf ve 
" tQzin t11l11mbası v. ı. •I)'• 
·~t ~ in tozu: 10 t . 
~sa, kayık kirefi, fotorraf eczuı, ipekli kordela, 
'Pek abajur, vidala ve vaketa, yün •ea•ucat v .ı. 

f •~ eıy. 
&irı k il t arabaaı ve ko,11mları il tar şekeri: 400 1aadık 

aç. ekı . beb. 220 -
kapalı z. " 64 -
pa.z. 

- -

kapalı z. 266700 -
aç. eks. 

" paa. 

aç. eks. 

• 
paz. 
aç. elıcs . 

kapalı z. 

•f· eka. 

" 
pu. 

kapalı z. 

pa.z. 
aç. art. 

paa. 
kapalı z. 

k. o 42 

- -

1136 48 

5500 -
- -
450 -

- -
it. 1 -

2081 -
3420 -
1440 -

10272 50 

5600 -

4023 H 

303 -

112 50 

150 -

112 50 
250 -

58 -
227 -
108 -

864 -

- -

1485 -
315 -
73 50 
85 -

86 -

412 50 

J3 -

535 80 

-45 -
156 -
251i 50 
108 -

770 44 

420 -

Müracaat yeri Gün Saat ---------------------

Urfa Nafıa Dir. 11-1 38 14 -

27-12-37 15 -Edirne Nafıa Miid. 
Trabzon Bele.AiyHi salı ve cuma 

M. M. V. Deniz Mrk. SAK 5-1-38 14 -
(ta1bih) 

Çankırı ve lıt. Anlı:. Beled. 1.(· 1-38 15 -

Deniz Lv.z. SAK 3-1-38 

Kurun Gazetesi İdare Mem. 
Bay Ahmet Can 

JIMir. G. Ko ... t. Ank. SAK 6-1·38 
M. M. V. SAK 4·1·38 
Ankara Lvz. ,, 22·12-37 
Ja.ir Lise ve Ortaok. SAK 4-1-38 
Yiiltı. Müh. Meld. SAK 23· 12-37 

" 

Kütahya Belediyeıi 

Tapt1 Kadastro U. Müci. 
M. M. V. SAK 
Aakara Lv.z. SAK 

Devlet O. yol. Anlr. 

23-12-37 

5-1-38 

3-1-38 
6-1-38 

21-12-37 

M. M. V. Dea. Mrk. SAK 26-12-37 
M. M. V. SAK 3-1-38 
lzmir C. Müddeiu• . 3-1-38 
Isparta Ask. SAK 23-12-37 

lıt. Nafıa Müd. 7-1-38 

M. M. V. SAK 4-2-38 
Aalı:ara Lvz. • 22-12-37 
KQtaaya Topçu Tab. SAK 31-12-37 

Oeaiz Lvz. SAi< 3-1-38 

Ora•• Fakiltesi SAK lat. 4·1-38 
lstaabul Ko•ut. SAK 23-12-37 
Ankat• Ln. ,, 11-1-38 

,, 
Kırklareli Tim. SAK 
Tophane Lva. SAK 

1-1-38 
30-12-37 
29-12-37 

lıtaab•l Güarikleri Baımiid. -

lnhiHrlar U. Müd. 
let. Glar. Ba.-ıci . 

3· 1-38 
24-12-"7 

15 -

10 -
11 -
14 -
16 -
14 30 
15 -

15 -

15 -
11 -
15 -

14 -
11 -
15 -
9-

15 -

15 -
11 -
10 -

14 -

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

10 -
13 30 

Siyaaal Bilriler Ok. SAK 25-12-37 ve kadar 
Edirne Gü•rük Mld. 17·1-38 14 -

, 
Nafıa Vekaletinden : 

Müteahhitlerin Nazarı Dikkatine 
l 937 takvim senesi için müteber olmak üzere ve

sika alanlar nihayet kanunuevvelin 20 inci güntlne ka· 
dar ellerindeki vesikalarının mezkur vesikaları aldık

tan ıonra yaptıkları işleri ihale bedellerile zikretmek 
ve alacakları referansları da dilekçilerine bağlamak 

suretile tebdili hususunda vekalete müracaat etmeleri 
aksi taktirde ellerinde yalnız 1937 senesi için veril
miş olan vesikalarla yeni sene teahhütlerioe iştirak 

edemiyecekleri ilan olunur. 

~ ~ 

a) MÜNAKASALAR 

inşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve ı\\alzemesi- Harita 

Urfa Nafıa Direktörlüğünden: 

Vilayetin cenub hududu üzerinde Akçakale ve Resü
lüayın istasyonlarında yeniden inşa edilecek olan iki adet 
Gümrük Muhafaza Bölük komutanlığı binası 55,462 lira 
80 kuruı bedeli keşif üzerinden kapalı ıarf usulile ek
ıiltmeye konulmuştur. 

1- Eksiltme 1 1.1.938 tarihine musadif sah günü saat 
14 de Urfa Nafia müdürlüğü odasında toplonacak komis· 
yon marifetile yapılacaktır. 

2- Bu iki bina inşaatma ait muvakkat temiaat •ik
tarı 4023 lira 14 kuruştur. 

3 - İsteklilerin teklf mektublarma aşaiıdaki evrakı 
bağlamaları farthr. 

A- Yukarıda miktarı yazılı teminat akçesinin Mal
ıandığana yatırdıjına dair Sandık makbuzu veya hüku
metçe muteber bir bankadan alınacak teminat mektubu 

8 - Teklif sahiblerine Nafıa Vekaletinden verilmiş 
asgari 30 bin kiralık ehliyet vesikası veya musaddak su
reti.. 

C -· Teklif aahiplerinin mensup oldukları Ticaret O
dasından aldıklari 937 senesine aid vesika veya musad
dak sureti. 

D- isteklilerin mühendis veya fen memuru olması 
veya bunlardan birinden bu işin mesuliyeti fenniyesini 
deruhte edeceğine dair alacağı taahhüd senedi. 

4 - İsteklilerin arttırma ve eksiltme kanununun umu· 
mi hükümerile kapalı zarf usulile eksiltmeye dair olan 
maddeleri ve t:ksiltme şartnamesi ahkamma ve yukarıda 

yazılı maddeler!n icabına riayet etmeleri şarttır. Aksi 
halde biç bir mazeret kabul edilemez. 

5- İsteklilerin bu işe aid proje, evrakı keşfiye Ye 
şartnameleri Urfa Nafıa Müdürlüğünden istiyerek göre
bilirler. 

6 - Posta ile g6nderilecek teklif mektublarının ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Eksiltme komisyonuna 
varması şarttır. Postada vaki gecikmelerden dolayı ko
misyon mes'uliyet kabul etmez. 

Edirne Nafıa Miidürlüğünden: 

4035 lira keşif bedelli sana't 1112ktebi bir kısım ta
miratına ait eksiltmesinde taliplerin teklifi layık g6rül
mediğinden evvelki ilin mucibince ve ayni şeraitle ek· 
ıiltme on giin uzatılmıtbr. 

3(v3 liralık teminat ve ehliyeti fenniyelerile birlikte 
isteklilerin 27 birinci kanun tarihinde saat oıabeşte Nafıa 
müdürlüğii odasındaki eksiltme komiıyonuna müracaatları. 

Trabzon Belelliye Eacü.ııeninden: 

Beheri 385 lira 18 kuruş bedeli keşifli ol•ak üzre biri 
Mumhane CSnünde ve diğer pazar kapuda. kunduracılar 
caddesinde ve Çömlekçi mevkiinde olmak üzre verilecek 
numuneye göre pazarlıkla dört adet bala inşa ettirilecek
tir. 
.. Talip olanların ehliyet vesikaları ve teminatlarile bir· 

likte cuma Ye ıalı rlnleri Encümene müracaatlaa• ilan 
olunur. 



İf açlar, Klinik ve İspençiyari ahit: 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 1500 lira olan 59 kalem eczayı 

tıbbiyenin açık eksiltme ile münahasast 5.1.938 tarihinde 
miisadif çarşamba günü saat 14 d<! Ankarada vekalet bi
nasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün münakaaaya 
iştirak edeceklerin de mezkür gün ve saatte 112,50 lira· 
ltk teminat mektubları ve kanuni belgelerile komisyonu· 
muza müracaatları. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Çankırı Belediye Urbaylıimdao: 
fviusaddak proje mucibince 3797 4 lira 50 kuruş keşifli 

Çan1\:ırı şehri elektrik tesisatı kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

' İhale 14.1.938 cuma günü saat 15 te belediye cncu· 
meninde yapılacaktır. 

Talipler 2·'90 numaralı arttırma ve eksiltme kanunun 
mucibince muktazi teminatı muvakkatelerile bu işi başa· 
rabileceklerirıe dair Nafıa vekaletinden aldıkları 937 se· 
nesine aid vesikaları. ticaret odasm:ı kayıtlı olduklarına 
dair veı;ikaları teklif zarfları içerisine koyacaklardır. 

Bu işe aid proje keşif ve sairenin birer sureli İstan
bul, Ankara belediyeieri heyeti f enniyelerinde ve Çankı· 
rıda belediye fen memurluğundadır. Fazla izahat almak 
isteyenler buralara müracaatta bulunmaları lazımdır. 

Yapılacak işin bedeli peşin ve belediyeler bankasın· 
dan tediye edilecektir 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

İstanbul Deniz Komutanlığı Sahnalma Kemisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 2 bin lira olan 5 ton kömürün 
gemiden sahildeki depoya taşınması açık eksiltmeye 
konmuştur. Eksiltme 3.1.938 pazartesi günü saat 15 te 
Kasımpaşada Cami altında İstanbul komutanlığı satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini gör:mek ve al- , 
mak istiyenlerin her gün bu komutanlık Levazım Mudür· 
lüğüne müracaatları ve yapmağa ta ip olanlanları da 150 
liralık ilk teminat mektup veya makbuz ve kanuni bel· 
geleriyle birlikte gösterilen gün ve saatte sa tın alma ko· 
misyonunda bulunmaları. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Matbaa Makınesi aranıyor 

Taşrada kurulacak bir matbaa için 68x 100 ebadında 
bir düz makine ile mücellit takımları ve bir pedal ma· 
kinesi alınacoktır. 

Satılık makinesi olanların Kurun gazeteşi idare me· 
muru Ahmet Can'a müracaatları. 

ı\\ensucat-Elbise-l(undura-Çamaşır v ~ 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Askeri sanat lisesi ihtiyacı için 750 metre h~ki ga· 
bardin kumaşının 22.12.637 saat 14 de Ankara levazım 

amirliği satınalma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. 
Evsaf ve nümunesi komisyonda görülür. 

ISO çift iskarpin 3. J .938 tarihinde saat 16 da İzmir kültür direk· 
törlüğünde toplar.acak Komisyonumuzda açık eksiltme ile yapıla-

' caktlr. 
Beher çiftin muhammen bedeli 425 ve 180 çiftin 765 lira ilk 

teminatı 58 liradır. 
Nümune ve şartnameyi görmek istiyeoler her gün küıtür dı· 

rektörlüiüne müracaat etmelidir. İsteklilerin belli ~n ve saatte 
komisyona teminatlarile gelmeleri Han olunur. 

Yüksek Mühen:Hs Melıltcbi Arttırma ve Eksiltme Kom11yonunuan: 

Eluiltmeyc konan Miktarı Tahmin fialı Pey akç. 
eşyanıa cinsı Ku 
Elbise 124 Ta. 2439 'l.27 
Gömlek 248 Ad. 183 00 
Faaili J72 • 36 00 
Mendıl 7'4 ,, 14 50 
Don 372 ,. 52 00 
Havlu 248 ,, 27 50 108 L. 
Çorap 49ti ,, 25 00 
Pij!lrua 124 " 285 00 

İhale günü 23-12-937 Perşembe saat l-1,30 ve 15 te y~pılacaktır. 
Mektebin 937 maii senesi talebe çamaşır ihtiyacı olan yukar· 

da cins, miktar. muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı çama· 
fırlar pazarlıkla ahnacaktır. Pazarlığı yulrnrıda gösterilen gün, 
tarih ve saatte yapılacaktır. Şartnamelerini görmek iıııtt.ycnlerin 
her gün ve paurlığa a-ireceklerin belli gün ve saatte Gümlişsu· 

ı yundaki mektep bina11 dahilinde toplanan komisy.1oo:ı ın'üracaat
l:ırı ilan olunur. 

Kütahya Belediyesinden 

Belediye itfaiye efradı için belıer takırnı 18,5 lira mu· 
ha mm en kıymetli mevcut nümune kumaştan 18 takım el
biseye açık eksiltmeye konulmuş ihalesi 5.1.938 çarşam· 
ba günü saat 15 te yapılacağı bildirilir. 

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

MiJli Müdafaa Vek8leti Sahnalma Komisyonund.rn: 

J - Ecksiltme gününde talip çıkmay.ın 180 adet Gar· 
drop tekrar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 Beher tanesine tahmin edilen fiyat 64 liradır. 
3- İbalesi 6.1.938 perşembe günü saat 11 dedir. 
4 - İlk teminat 864 liradır. 
5- Evsaf ve şartnanıesi ve örneği 

bedelsiz olarak her gün öğleden sonra 
komisyonuna müracaat. 

görmek 

MMV 
isteyen 

'fatmalrna 

6- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektublariyle birlikte ih.tle saatinden en az bir s \t ev

vel kom· syona vermeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Ankara garnizon müesseseleri için aşağıda cins ve 

miktarı yazılı üç kalem mobilyanın 21. J 2.937 saat 15 te 
Ankara i.e. amirliii satın alma komisyonunda pazarlığı 
yapılacaktır. İsteklilerin nümunelerini görmek üzere her 
güo ve pazarlık için belli vakitte komisyonda bulunma
ları. 

10 adet yazı masası, 2 koltuk, t 3 sandalye. 

Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünden: 
Umum müdürlük evrak mahzeninde mevcut nüınune ve yapı

lan şartnamesine göre 4 adet İstor demir dolap açık ~ksiltme ile 
yaptırılacaktır. İsteklilerin beherinin muhammen bedeli olan 220 
liranın yüzde 7,5 pey akçesile ek!iltme günü olan 3 kan~nusani 
938 pazartesi günü saat 15te umum müdürlük satınalma komis
yonuna ve nümune ve şartnamesini de a-örmek istiyenlerin hergün 
umum müdürlük levazım müdürlüğüne müracaatları. 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Uumum 
İdaresinden: 

Gürülen lüzuma binaen 28.12.937 tarihinde yapılacak olan 
çam telrraf diregi eksiltmeıi feı.ıolunmuştur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan; 

Müteahhid nam ve hesabına mübayaa edilecek ve be
her çiftine biçilen ederi 35 kuruş UO santimden 9360 çift 
yün çorap açık eksiltmeye konmuştur. 

İlk teminat parası 250 liradır. 

1 Mahrukat He;ıziıı-Makine yaJ!ları v. >. 

M.M. V. Deniz Merkezi Satmalma Komisyonun_dno: 

16.12.937 tarihinde kapalı zarfla yapılan münakasası
na talip zuhur etm'!yen ve tahmin bedeli 266700 lira o· 

' lan 5000 ton mazotun pazarlıkla müoakaaası 26.12.937 
tarihine müsadif cuma günü eaat 14 de vilayet binasıuda 
müteşekkil komisyonumuzda yapılacaktır. 

İbaleai 4.12.938 salı günü saat l l dedir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisy..-,nundan: 

Bir metresi 95 kuruş değerlenen bin metreden 1500 
metreye kadar örneği vasıflarına uygun 701 tipi tayelti 
bezi açık eksiltme usulile 6.1.938 perşembe günü saat 
1 O da satın alınacaktır. 

Şartuamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek 

bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 112 lira 50 kuruşluk 
temınat banka mektubu yeya vezne makbuzu ile birlikte 
tam vaktinde komisyona başvurmaları. 

İzmir Lise ve Ortaokullar Alım Satım Komisyonu Başkanhtmdan 

Kız ötretmen okulu tnlelıtesi için mevcut nümunesioe göre 

14 lira 34 kuruş mnkabilinde şartnamesini almak ıs· 

teyenlerio her gün münakasaya iştirak edeceklerin de 
l 4585 liralık teminatları ve k;ınuni belgelerile yevmi 
mezkürda komisyon•muza müracaatları. 

İzmir Cumhuriyet Midde!umumilitinden: 

Adliye dairesi için ltÇık eksiltme suretile 4 \ ton Sömikok kö· 
mürü satın alıoacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 73 1 2 liradır. İateklileriD 3-J 938 
pazartesi a-ünü saat l lde Müddeiumumilikteki komisyoau mah· 
ausuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

1 
Isparta Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1- Elmalı kıtasının ihtiyaaı 21 bin kilo askeri evufda söıı>1' 
d .ı ... e1' kok maden kömürünün on gün içind ki eksiltmesi günün e ıı• 

lisi çıkmadığından bir ay içinde pazarlığa Jconulmu,tur. 
2 - İlk pazarlık günü 23.12.937 perfembe günü saat 9 dadır· 

Mu\•akkat teminatı 85 liradır. Muhammen fiatı 4 kuruş 30 ııa0' 
timdir. Şartname ve evsafı komisyonda mevcut olup istekliler her 
zaman görebilirler. 

M. M. V. Satınalma Komisyonuutla : 

Beher kilosuna biçilen ederi 42 kuruş olan JO ton •otor yd1 

açık eksiltmeye konınuthar. 
İlk teminat parası 31~ liratlır. 
İhalesi 3.1.938 pazarteıi ğünü saat 11 dedir. 

Müteferrik 

1 tan bul afıa M lidürlüğü ııden: 

7 1 9:m cunıu güııiı '-aat 15tr lstaııhulda Nafıa Müdüriıı· 
ğüııdı· 11 ~6.48 lira kP if bedt lii f..,taı lıul Gümrük Ba ~lii"' 
dürliığüıııle Rılıtını hanında yapılacak \angın öndürıne ter· 
tihatı açık ek. iltmevr konulmull'hır. 

:\Iııkavelı·, El.siltnıe, Bm ındırlık isleri (~eneJ, hu:ıu:;i şnrl· 
naım leri, proje. ke)f hula a ile buna muteferri diğer C\ ısk 
ılaire-.inde güriilPrektir. 

l\1uvakkut temıııat 86 liradır. 
1-.t{>klilerin en nz 1000 liralık lıu iş<> benzer iş yaptığııııt 

dair idare!Priııden alını:- oldurru \C ikulara i tinaden l~tıı.n· . " 
bul ~afıa Mü lürliığiıııden \azılını~ <'hlı)et \t.> Tiraret Oda~ı 
ve::ıikalnrile gelmeleri. 

Kütahya Topçu Tb. Satınalmn Komisyon Başkn•lığmdan: 

Tnbur için maden kömürü yakacak bir mutbah ocağı açık e1'· 
ıiltme ile satın alınacaktır. , 

Muhammen bedeli 450 lira ve muvakkat teminata 33 lira 13 

kuruştur. is!eklilerin şartnameyi görmek üzr hergün ve ihaleye 
girmek için de 31 12-937 günü saat IOda Topçu Tb. Sntınallfl~ 
Komisyon Başkanlığma müracaatları. 

M.M: Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir adet aıil ve delik taşlama tezgahı kapalı zarfia ele' 
siltıneye konmuştur. 

2- Tahmin edilen bedeli 5.SoO lira olup ilk teminat parası 
412 lira 50 kuruştur 

3- İhalesi 4 şubat 938 cuma günü saat 15tedir. 

Ankara Levaz:ım Amirliği Satınal 1 a Komisyonundan: 

Harp okulu için bir nalbant körüğünün pazarlığı 22-12-931 
saat 1 ide Ankara Lv. amirliği sntın11lma komisyonunda yapıl•' 
cnktır. Nümunesini Sarıkışla civarında hayvan hastanesinde krO' 
kiai ise komisyonda görülür. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Den iz Lernzıın Satınalmn Komi ) onu nd~m. 

Ciıısi 1ıktnrı Tahmin Pdilen 
hede!i 
Kuruş 

Sığır dı 12~H2 KıJu 32 
Kuzu eti 49:.l.O ,. 43 
Koyun e1 i 25 l ,. 4:i 

Muvakkat 
Teminat 

Lir:ı Kurı.ı· 

53S 80 

l- YukaJıd.ı ciıı H' miktarları ile hır kil<•"una tahınİll 
edilen lıedeli ve ınm'akkut teminatı yuzıh olan iiç kalem el· 
3 ikincikaııuıı 93B tarihine ra tla) an pazaı'lesi günü saat 14te 
kapalı zarf u.::ulile alınmak iizere ıniinaka aya konulımı~tur· 

~- Bu üç k.ıJem ete aid şartname Komi yondu para ıf. 
olarak lıergün alıııahılir. 

3 - lstekliıeı iıı 21 O ayılı kanunun tarifatı dahilintl~ 
tanzim edecekleri kapalı teklif mektulılanm en geç beli• 
gün ve aalleıı bir aat eveline kadaa K.ı ımpaşada bulunaıı 

Kumİ.$yuıı Başkanlığına m.ıklrnz mukahılinde vermı•leri. 

Orman Fakülteısi Mubnyaat Komi yoııu Ba kanlığından: 

Cinısi Miktarı 1u.Fiatı Mu. Teminatı 
lJ ıfa birinci nevı 
sade yağı 6< ) kg. 100 lrn. 

!hale: 1 l-938 ::.alı günü ,.,aat: 14de 
45 L. 

1- Büyiikderede Bahçeköyde bulunan Orman Faküite-1 

İı<İıı yııkarıdıt. miktarı, ınııhaınmen fiatı, muvakkat teminatı 
yazılı lJrfa lıiriııci ııevi ade yağ <'k ıltme) f' çıkarılmıştır. 

2 - li:k iltıne Vilayet :\1uha ehe::.i Direktörlüğünde toplıı· 
nan Fakiilte Muha)aat Koıni::ı)Olltı huzurunda yapılacaktır. 

3 Ek ıllıııt'ye giıebilmc::k için murnkkat temioatrn )a· 

tırılr:lıf?;ına dair maklıuz güstermrk ve :.490 ayıh knnurıdıt 
yazılı ev ı>fları haiz olmak lazımdır. 

1- SartnnıneYi aörır.t>k i tiyenlcr lıeq~ün Hüyiikdere • .. b 

Bahçd .. iiy Orman Fakülte.::inc müracaatları ilan oluıııır. 

Ankara Lernwn Amirliği 'atınalmu Komi ·yonuııdan: 

1- Ankara garnizonu birlik ve müe e elen için :38,000 
kilo nohudun açık eb.iltmesi ] l 2.kanı.ln 938 aat 15ılc Aw 
kara Lv. amirliği S&lıııalma komi yonunda yapılacaktır. 
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2 Muhaınmeıı bedeli :~420 lira ilk teminatı 
236 ltra 5U kuruştur. Ş ırtıı ,ım · v~ ııucn ırıc-.ı komis-
Yoııda göri.ilür. l!';t~klilPriıı kanuni ve, ika ve tr ıninat
hıri1~ belli aün \e ... aatta koıni~vonda hıılunmalan. 

b ~ 

• • • 
Harp okulu ilıtiy,ıcı ola11 12.000 kilo kerevizin lS-12-937 

Pa?.arlığıııda ta lıp ~ıkınadığındaıı 1-l-9J8 saat .1 l de Ankara 
Lv. amirliği ~atın alma komi~yonunda pazarlığı ynpıla<'aktır. 

2- Muhammen bedeli 1440 lira ilk teminatı 108 liradır. 
. artnaınesi koıni~yonda görüliir. 1 teklilcriıı belli vakitte ko· 
trıi ) onda bulunmaları. 

Kırklareli Tüm Satın•lına Komisyonundan: 
Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı için satınalın•cak lahana 

\'~ prasa a talip çıkmadığmc!an yeniden açık eksiltme ile 21000 
~ılo lahana ve 21000 kilo pırasa aatmalınacaktır. Her ikisinde 
~ubarnme:ı fiatı 2 kuruş 25 santim olup tutarları 472 şer lira 
\lOşer kuruştur ' İlk teminatları 35 lira 44 kuruf ur. İhalesi 
~12-937 perşembe günü saat 16 tadır. Şartnamesi hergün Kırk
lı.reli Tüm Satınalma Komisyonunda iÖrülebilir. İsteklilerin belli 
liııı ve saatte teminat makbu~larilc komisyouumuza müraca.ıttları. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 
16 ancı piyade alayı için 14600 kilo kuru fasulyenın ilııalesi a

Çık eksiltme ile 23.12.937 perşembe günü saat 15 te yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 2081 liradır. lık teminatı 155 liradır. Şartna
llıeıi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat 
~akbuz veya mektuplarile beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
11 tıcü maddelerinde yazılı vesikalarile Fmdıklıd a komutanlık 
••tınalma konıiıyonuna gelmeleri. 

İstanblll Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine batlı mleueaat için 

58700 kilo yoğurt 29.12.37 çarşamba günü saat 15 le Tophanede 
l~"azım imirHği aatanalma komisyonunda kapalı zarfla ekailtme-
11 Yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 10272.50 lira Ye ilk te· 
rinatı 770 lira 44 kuruştur. Şartnamesi komisyoada giSrülebilir. 
tbu yoğurt hepsine- bir teklif alınacağı gibi ayrı ayrı da teklif 
•lınabilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile ber1aber teklif mektub-
1•rını ihale saatinden bir saat evvel komiıyona vermeleri. 

• • • 
35 t. ekmek alınacektır. Bak yüksek Mühendis okulu 

Satmalma komisyonu ilanına. 
~ 

b) Ü Z A V · E D E L E R 
.......::....__ __________ -· - · - - ---~-------

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
İhale gü Ü 7.1.938 mezat kaime numarası 9081 numaraları mü

düriyette mahfuz 200 aded NAGAND toplu tabanca kanuni u.fi 
•ıkteti 167 kilo ağırlığında 3176 lira 9 kuruş değerinde olup işbu 
:~bancalarıo uhşına Maliye Unvan tezkeresini haiz berkesin si· 
•blı.rın arthrılmaaına arirebileceji ve yalnız satış bedeline göre 
~iı2de 25 inhisar reamile zabıtadan izin aldıktaa aonra ailihları 
•ıtıbarda n çeknıek ve bu izin alma müddeti hu•uıi şartlardaki 
ııı"-barda yer kirasız bekleme müddetini geçerse ıilihlar her ne 
'llretıe olursa olıun ambardan kaldırıncaya kadar muafiyet müd
deti haricinde kalan zaman için muayyen yer kirasına tabi tu· 
tıılıı:ıak ve ihale bedeli de kezalik hususi şartlar mucibince mu
'YYen müddet içinde verilmek şartile MKN 9600 bili M ve NKS 
112 K 19 L 00 KD galvanizli demir bidon (müstamt'l) MKN 9601 
bili M ve NKS 25 K 28 L 47 KD Aleminyum depo MKN 9602 
b·ı 1 i M ve NKS 2087 K 468 L 84 KD Tayyare ve aksamı motor-
~uı (müat&mel) MKN 906.3 bili M ve NKS 1500 K 497 L 84 KD 
~i •ded benzin ile işler motor (müstamel) MKN 9604 bili M ye 

l<S 88 K 44 LD naotör aksamı MKN 9605 bili M Ye N KS 
~ K 54 L 85 KD radyatör müstamel MKN 9600 bıli M ve N 

S 530 G 2 L 51 KD yün filima MKN 9607 bili M ve N KS 
~ K 13 L 43 KD yat ve benzin tulumbası MKN 96l.8 bili M ve 
• l<S 145 K 9 L 41 KD motor aksamı MKN 9609 bili M ve N 
~S 37 K IO LD delinmiş cam levha MKN 9610 bili M ve N KS 

5
1 1( 125 LD adi bakır depo MKN 96 ~ ı_ bili M ve N KS 37 , K 

'39 LD müstamel ağaç fıçı MKN 9599 bıla M ve N KS 22 K 6 L 
KD boyalı yazılı bot teneke. 

MKN 9598 bili M ve N KS 4 K 3 L 62 KD benzin ve kilo
llıctre müş'iri ihalesi 10.1.9.38 MKN 2296 O W A marka muhtelif 
No, KS 3158 K 1270 L 49 KD boyalı demir ezilmif, kmlmıt ev· 
~•k dolabı MKN 1208 FAH marka 18747 98 N KS 3747 K 5 G 
N443 L 24 KD skimilülatör 261 adet MKN 7~3 AK 13219 M ve 

l<S 138 K 500 G 534 L lf KD l:oyalı pamuk •enaucat 
MKN 9582 GK 49 M ve N KS 130 K 25 L 54 KD KISMEN a•ç saplı demir bat bıçaiı MKN 8578 GK 50 57 M ve N KS 

1(2 K 214 L 50 KD demir aade kapı kilidi MKN g58,5 GK 200 3 
S 227 K 49 L 38 KD demir kapı ki1idi (Devamı var) 

Siyaul B:lgiler Okulu Alım satım Komisyonu Reialitinden: 
t " Siyaaal biliiler okuluna aid eaki bir binek arabaal kofumla
•lc beraber pazarlık auretile satılacaktır. 

Muhammen kıymeti yüz liradır. İstiyenler birinci kanunun 25 
~t ltadar heriÜn mektep idaresine müracaat etmeleri. 

İnhiaal'lar Umum Müdürlüğü Satınalına Komisyonundan: 
it· la111ir Tütün Fabrikaaında her ay toplanacak tahminen 10.000 

•lo tütüa to•u 3·1-938 tarihine raahyan pazartesi ginü aaat IOda 
~rtııamesi mucibince pazarlıkla aatılaaakhr. İsteklilerin pazarlık 
~İaı tnuayyen gün ve aaatte yüzde 15 teminat paralarile birlikte 

llbata,ta Lv. ve Mubayaat Şultesi Mütlürlüğündeki Satıf Komia
~0nuna gelmeleri ilin olunur. 

Edirne Gümrük Müdürlütündea: 
Anaballmı:ıda kanuni middetini doldurmuf 400 sandık bulıar 

tcıteri aatılıfıa çıkanlmıttır. 
S;atıı kapalı zarf uaulile yapılacaktır. 
Şekerleri• tahmin ettirilen bedeli 5600 liradır. 
Muukkat teminat mikdarı 420 liradır. 
~bale 17.1.38 tarihinde saat 16 da yapılacaktır. 
lateklilerin ihale tarihi olan 17.1 38 günü aaat 14 • kadar te

ltıiııatıarile teklif mektublarını (Edirne·Karaataçta) mütetekkil 
ailııarük komiayo• reialij"ine vermif olmaları lilımdır. lıln ol•aur. 

MÜNAKASA GAZETESi 

l l~i_:arlar U. Müdürlüğünden: 1 . 
Adet Muhammen bedeli 

2 Elevatörlü araba (Fıçı istifi için) 
Paşabahçe Fab. için 

2 Elevatörlü araba (Fıçı istifi için) 
Likör F ah. için 

1000 Lira 

1000 
" l Yukarıda mlfredatı yanlı Elevatörlü arabalar 

pazarlık uıuliyle satın alınacaktır. 

il - Mu•akkat teminat 150 liradır 
111- Eksiltme 13.1938 tarihine rastlayan Perşembe 

günü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

l v - Şartnameler parasız olarak her gün sözü reçen 
Şubeden alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin münaka1a 
gününden bir hafta evveline kadar Fenni Mufassal teklif 
mektub ve kataloklarını yerli firmalar mufasal imalat re· 
simlerini bilba!isa elevatörün indirme kaldırma ve fren 
tertibatını gösterir resimli kataloklarını İdarenin lüzum 
göstereceği evrakı İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat 
Fabrikalar Şubesine vermeleri ve münakasaya girebilmek 
için de verilen tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mez
kur Şubeden vesika almal.ırı lazımdır. 

Vl- İsteklilerin pazarlık içinde tayin edilen gün ve 
saatte beşinci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güven
me paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gel· 
meleri ilan olunur. (8021) 1225 J-4 

Liste No· 
• * • 

Miktarı Cinsi 

25 
26 
27 
30 

50 adet 

50 " 

Amerikan Makkabı 1- t 2 m m 

,, " 10-20 " 

" Elektrik tezgahı 

60-62 

63-71 
79 
80 

100 kilo 
100 ,, 

Bakır Çubuk 5 8 yuvarlak 
Bandelli kayış çivisi muhtelif 

eb'atta 
20850 adet Vida muhtelif eb'atta 

1500 Met. Çelik· sırma tel 16 m m 
l 00 kilo İnce galvanizli tel 

126 200 ,, Metal London veya Ma ngen 
veya Amerikan marin marka 

218 200 Met. Motör Kayışı 7 ,5 m m 
318 4 Ad. Müdevver su bileği taşı 50X 12 Sn. 

1- Yukarıda cins ve mıldnrı yazılı malzeme nlimuneleri 
mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 2 l-Xll-937 tarihine rastlayan 
günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Salı 

Şube-

111 - Nümuneler bergün sözü geçen Şubede görüle· 
bilir. 

lV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge
çen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (8190) 1257 4-4 

4000 Kilo Alçı 

• * • 

4000 11 Reçine 
1000 ,, Litepan 

1- Yukarıda cinsi ve mıktarı yazıh Üç kalem malze· 
rre şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
il- Pazarlık 30.XIl.937 tarihine rastlayan Perşembe 

günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
ili- Şartnameler parasız olarak her gftn sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
iV - İstt!klilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 

adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (8384) 1285 2-4 

Yüksek Mühendis Okulu Direktörlüğünden: 

Eksiltmeye 
koaan 
eşyanın Milcdarı 

cinsi 

Tahmini 
fiyatı 

kurut 

Gömlek 296 adet 183 
Fanili 444 ,, 36 
Mendil 888 ,, 14 50 

Pey 
alcçeai Eksiltme Gün 
Lira Tarihi ye saati 

Don 444 n 52 129 5-1-938 çarşanba 14 
Havlu 296 ,, 27 50 
Çorap 592 çift 25 
Pijama 148 takım 285 

Mektebimiıı: okurlarına Yerilmek üzere yukarda cina mikdar 
muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı 7 kalem çamatır açık 

eksiltmeye konulmuştur. Ekailtmeai yukarda gö.terilen fÜn, ta
rila ve saatte yapılacaktır. Şartnamesini gör•ek isteyenlerin her 
iÜD "e eksiltmeye girmek iateyenluin belli gün Ye saatte Gü
müşauyundaki mektep binası dahilinde toplaaan Komisyona mi-
racaatları ilin olunu... (8351) 1Z78 2-4 

! mtiyaz uhibi ve yazı i;l ri 
Direktörü: İsmail Cirit 

Br.sı!dığı ver: ARTUN Basıme•i 
GalDt11 Billür aolıt.lr No. 10 

(Dördüncü sahifeden devam) 

• Romorkör teknui (Deniz Lvz .) No 555 
• Çimento çuvah (iıt. Beled.) No 555 
Amortisör (Türk Hava Kurumu) No 555 
İst. 61 inci mekt. tamiri (İst. Beled.) ·'~ 557 
Karnabahar (Ank. Lvz.) J\ ! 556 

Sayla :, 

Amerikan 't'idalaı;:ı, taban aatarı, taban köıelesi (Karacabey Har. 
Müd.) .\! 556 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir . 

Hamiş : "No.n itareti ilinı havi gaz~temizin saymnı ı:österir 

- --- ~u:a::a-~----

Mardi 2 l. t 2.937 

Creme et beurre (Lycee GalataHray) N. 552 
• Cuillera, couteaux, tasse• ete. (Ministcre Defenae Nationalc) 

N. 554 
Legumes : 3 lots (lntendance lzmir) N. 555 
Plana poar la construction d t!s roules (Murıicipaliu! [stanbul) N. 555 
• Coque d'un remorqueıır {lntendıınce Marine Kasıimpacha) N. 555 
• Sacs vıdes de ciı:ııent (Municipalite lstanbul) N. 555 
Amortiaseur (Ligue Aviation Turque Ankara) N. 555 
Pain. viandc, farine, fromage . oeufs ete. (Vılayet Edirne) N. 536 
Manche de lın (Muısic palite Tekirdagh) N. 543 
Toile pour pyjama et batiste (lntendance Tophane, N. 544 
Cbargement et decbargem,.nt d., chıırbon (Chemins de Fer Etat 

Haydarpacha) N. 546 
Etabli electrique. vis, courro ı e, fıl galv.:ınise , pierres pour aiguiaer 

(Dir. G en. Monopoles) N. 546 
Chargement de charbon (Exploitation Port lzmir) N. 547 
Presentation carte actuelle bourg Bafra (Municipalite Bafra) N. 548 
Etoffe et chausaurea (Direction Lycees et Ecoles Secondaires lzmir) 

N. 549 
• Auto marqu~ Oclande (Municipalite lstanbul) N. 549 
Rep. batimcnt 61 eme ecole lst. (Munidp. ist.) N. 557 
Materiel pr. chaussures (Dir. Hara Karadjabey) N. 556 

• Lea uteriaquea indiquent une vent~ pilr voıo de a11renchere. 

N. B.- Loa Noı i ndiqueı ca rcgard dea articles aoat ceux du 
j ournal danı lequel l' avia a paru . 

::::zs--= 
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D.D.YOLLAQ1 iSLETME U. MUDURLUGUNDEN • 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme aaah 
aşağıda yaz.la lokomotif Tendt:r ve Vagon bandajları 2-2-1938 Çar· 
şamba günü kapalı zarf u•ulü ile Ankarada idare biauıada ayrı 
ayrı •atın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin aşatıda yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiti vHikaları ve Nafia müteahhitlik veaikaaı ile 
tekliflerini aynı aaat 14 e kadar komisyon Reialitine vermeleri 
lizımdır. 

Şartnameler 219 kuruşa Aakara ve Haydarpafa vez11elerintle 
satılmaktadır. (8382) 1283 2-4 

Muhammen b~deli Muvakkat teminat Saat 
İsmi 

Loko Ye tender 
bandajları 

2- Vagon bandajı 

-- 2-=ns ___ , .. 

Lira 

43857 
96000 

Lira 

3289 
6050 

) 
) 15 
) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

Mektebin 937 Mali aenc~•i sonuna kadar ihtiyacı olan 35000 
kilo ekmek açık eksiltmeye konulmuştur. ilk teminatı 289 lira n 
beher kiloaunun muhammen bedeli 11 kuruştur. Eksiltmesi 5·1-938 
tarihine rastlayan Çartamba günü saat 15 te yapılacaktır. 

Şartnamuini görmek isteyenlerin hergün ve ekailtmeaine gi · 
receklerin belli iÜn ve saatte Gümüşauyunda Mektep binası da· 
bilindeki Komisyona mlracaa\ları ilaa olunur. (8438) . 1290 1 4 

Tiyatrolar 
ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 

OPERET KISMI 

Bu akşam 

saat 20,30 da 

Bilmece 
Komedi 3 perde 1 

Yevmi 

Bütün Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki ga
zetesi dir. 

Telefon: 49442 

"" 

i ,_ G.D.A. Birabeau 
A. H. Akdemir ı:wr;www !fflWÇJBAIP-t;u9" 

,. 
HAFTALIK 

AKAR ve hMLAK GAZETESİ 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adrea: Galata, Pertembe Pazar, Yo;urtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 
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ABONNEMENTS: 

Ville et Province 

LUNDI 

Quotidien des Adjudicationw 

•• 

20 Decembre ı 937 

3 
6 

12 

MOIS Ptu. 450 
.. " .. 

850 
15CX> UN AKA SA 

ADMINISTRA 1 ıur"' 

Yorbourtchou Han 
ler Etare, N. 3-4 

Galata, Percbembe Bazar 

Etranrer : 12 aoia Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite a'adreHer 

i l' Adminiıtratioo 

Tableau 

GAZETESi 
-----··---

Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Synoptique des Adjudications 
Mode Prix CHtion. Lieu d'adjudication et du 

Jours Heure 

Avis 

T elephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adreaae Telerrapbique: 
latanbul - MÔNAKASA 

Officiels 
Objet de l'adjudication d'adjuclicat. eatimatif Proviıoire Cahier des Cbarre• 
~~~~·-·~~--~~~~~~~~~--~~~--------- ----------------------.... -------------------------

A) Adjudicatioos au Rabais 

Con struction-Reparation- Tra v Publics-Materiel de Construction-Cartogrftphi~ 

Construction bitiment ıurveillance douaniere aux Pli caclı 55462 80 4023 14 Oir. Trav. Pub. Ourfa 11-1-38 
stationı Aktchakale et Resuluayan 

Reparation une partie bitiınent ecole deı Arts Publique 4035 - 303 Dir. Trav. Publicı ldirne 27-12-l7 
Edirne (aj.). 

Conıtruction vespaaiennes : 4 p. Gre a rre la p. 385 18 Municipalite Trebiı:once 

Produits Chimiques et Pbarmaceutigues - lnstruments Ş,a~it:ıires-Fourn?ture pour H6pita~x 

Produits pharmaceutıques : 59 lots Publique 1500 - 112 50 Com. Acb. Min . Def. Nat. Pres lnt. 5-1-38 

Habillement - Cbaussures - Tissus- Cuirs. 

Toile type 701 : 1000-1500 m. 
Chau11ettes de laine : 9360 paire.s 
Etoffe pour costumes : 750 m. 
Eıcarpins : 180 paire.t 

Coıtumea : 124 p. 
Chemiseı : 248 p.- Flanellea : 372 p . Mouchoirs : 

744 p.- Caleçonı : 372 p.- F.ssuies ·mainı : 248 
p. - Chausıettea : 496 paireı- Pyjamas : 124 p. 

Coıtuıaeı pour pompiers : 18 p. 

Publique le m. O 95 
.. 

Gn! a rre 
Publique 765 

Publique 

G, ~ iı gre 
Publique la p. 18 50 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapiaserie ete. 

Garde-rohe~ : 180 p. {aj.). 
Armoiree en fer avec ıtores : 4 p. 
Pupitres : 10 pieces- Fauteuilı; 2 pieces Chai 

eı : 13 p. 

Coınbu"'tible - Carburant-Huiles 

Mazoute ~ 5000 tonneı (cah. eh. L. 14,34) (aj.). 

Houille semi-coke : 40 t. 
,, : 21 t. (aj .). 

Huile pour moteur : 10 t. 

Pli cach la p. 64 
Publique la p. 220 
Cre a rre 

Pli cacb 266700 -

Publique 
Gre a gre 
Publique le k. O 42 

Electricite·Gaz-Cbauffage Central (lnstallation et Mate_!'iel) 

lnstalJation electrique a la ville Tchankiri 

Bois de Constructioo, Plancbes Poteaux ete. 

L'adjudication du ~12-37 concernant l'achat des 
poteaux telerr•phiqueı en bqjı de sapin a ete 
annulee. 

Transport- Cbargement Dechargement 

Transport de cbarbon : 500i t. 

· ı ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

Macbine d'imprimerie et articlea de reliure (privce) 

Divers 

lnıtallation pr. extinctioa d'inceneie au bat. de la 
Douane 

Etabli pr. trouer: 1 p. 
Foyer pr. buanderie: 1 p. 

Pr ovisionı 

Viande de boeuf : 12312 kilos - ld. d'aıneau : 
4940 kiloı ld. de mouton : 2511 it. 

Beurre fraia : 600 kr•· 
Cboux: 21 t. - poireaux: 21 t . 
Haricotı ıecı: 14.6 t. 

1 y orhourt: 58, 7 t. 
Pois chichea: 38 t. 

1 Celeris: 12 t. (ai) 

B) Adjudicatioos a la sureacbere 
Bidona gal•aniıeı, acceasoires pour avion, moteur, 

pompe ete. 
Tableı, rameı, ruban en soie, peau de veau , tiı-

ıuı en laine ete. 
Tabacı en poudte : 10 t. 
Voituree et chevaux 
Sucre: 40 ) cai11eı 

Pli cach 37974 50 

Publique 

publique 

pli cach 
µublique 

Pli cach 

., 
Publique 
pli cach 
publique 
rre a fre 

P'ublique 

Gre a rre 
Gre a rre 
pli cach 

2000 -

1136 -48 

5500 
450 

le 1 

2081 
10212 5o 

3420 -
1440 

5600 -

112 50 
250 

58 -

227 -

108 -

864 -

14585 -

73 50 
85 -

315 -

150 -

86 -

412 50 
33 

535 80 

45 

156 
770 44 
256 50 
108 -

420 -

Mariae Anlı:. et K.pacba (rectif.) 

Cea. Aoil. <Ammanct G . Gend. Ank. 6-1-38 
Com. Ach. Mi•. Def. Nat. Ankara 4-1-38 
Coa. Adı. lntendance Ankara 22-12-37 
Co•. Ach. Lycees et EcolH Second. 4-1-38 

lzmir 
-c ••. Aeh. Ec. ini''-· Gumuch10uyo11 

" Municipalite Kutabia 

Coa. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 
Dir. Cadastreı Ankara 
Com. Ach. latertdance Ankara 

23-12-37 

23-12-37 
5·1·38 

6-1-38 
3-1-38 

21-12-37 

26-12~37 Com. Ach. Min.. Def. Nat. Pres ln
tendance Marine Ank. et K.pacba 

3-1-38 
23-12-37 

Proeureur Gen. Rep. lzmir 
Com. Acb. Milit. Isparta 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 3-1-38 

Mun. Tchankiri Ankara et lıtanbul 14-1-38 

Adain. Ge• . Cb. de Fer Etat Aak. 

Com. Ach. latendaoce Mariae K.pacha 3-1-38 

Bay Ahmet Diu Admiaiıtrateur du 
Journal Kuru• 

Dir. Trav. Publ. lıt. 7-1-38 

Coa. Aeb. Min. Def. Nat. Ankara 4-2-38 
Co•. Ach. Bataillon Artil. Kutabia 31-12-37 

Com. Acl:ı. lntead. Marine K.pacila 3-1 31 

Coa. Ach. Faculte Fore.t. Buyukdere 4-1-38 
,, ., Oiv. Kirklareli 30-12-37 

Com. Ach. Com•and. lat. Findilı:li 23-12-37 
Com. Aeb. lnt. lıt . TopbHe 29-12-37 
Com. Acb. Intend. Ankara 11-1·38 

,, 1-1-38 

Dir. Ventes Douanes lataabul 

Dir. Ventes Oouaaea Istanbul 24-12-37 

Coa. Acb. Econ. Monop. K.tache 3-1 38 
Coa. Acb. Ec. Scienceı Polit. Ank. 25-12-37 
Dir Ventu Douanta Edirne 17·1-38 

14 

15 

14 -

10 -
11 
H 
16 

1-4 30 

15 -
15 

11 
17 
15 -

14 

11 
9-

11 -

15 -

15 -

15 

15 
10 

14 

14 
16 

-

15 -
15 
15 
11 

13 30 

10 

14 -

Du Ministere des Travauı 
Publics 

A 1' Attention des F ournisseurs 
et des Entrepreneurs 

Les personoes qui ont obtenu un vecika valable 

pour l'annee 1937 doiveot juıqu'au 20 decembre eO 

preodre UD tlO'JVeau faisant ~tat du vecika en leuf 

posaession. Ce document devra mentioooer les affai· 
res qu'ilı ont rcaliıces avec les montants des adjır 
dicatioos. A la requete qui sera prcsentee au vilayet 
pour le renouvellement doivent etre jointes les reft' 
reaces. Ceux qui n'auront pas rempli ceHe formalite 

ne pourroat participer aux entrepriseı de la nouveJle 

annee avec le certificat qui Jeur avait ete delivre 
seulement pour l'annee 1937. 

~!--------------------------
De · l' Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Ports de l'Etat 

Htimative de 7~ 
•ouı pli caehete (/ 
l' Admioiıtratioo 

Un wagon·aalon type B d'une valeur 
Ltqı ıera achete par TOİe d' Jtdjudication 

, Mardi 1 Fhrier 1938 a 15 h. au local de 

11 nerale a Ankara. 

Ceux qui deıirent y prendre part doivent remettre a la ~ 
ıidence de la Commiuion le jour de l'adjudicatioa juıqu'i ~ 
b. leura offrea, une garantie proviaoire d .. 5000 Ltqı, lea cefV. 
cata exiıC. par la loi et un certificat de competence delivre f 

le M iniıtere deı Travaux Publics. 
Lea cahiera dea chargea ıont en veate au prix de 375 ftl 

aux Caiutta d ' Ankara et de Haydarpa,a. (8357) 1279 3...-A 

* * * Deı bandagea pour locomotivea, teadera, voitureı et wa~ 
dont leı valeura eatimativea, leı raraaties proviaoireı et 1'11~ 
d' adjudication ıont indiqueea ci-baa aeront acheteı aepareme11t ~ 
voie d'adjudicatioa souı pli cachete le Mercredi 2 Fevrier 19.18 
local de I' Adminiıtration Generale a Ankara. 

Ceux qui deıirent y prendre part doivent remettre i la Pt~ 
dence de la Commission le jour de l'adjudication juıqu'i !i. 
le~n .offr.ea, une ıara~tie provi10ire indiquee en rerard de eb I 
adJudıcation, le• certaficata exireı par la loi et ua certificat 
competenc~ delivre par le Miaistere dea Travaux Publicı. / 

Leı cahıera deı charrea aoat en vente au prix de 211 Ptr• ', 
Caiuu d' Ankara et de Haydarpaıa. (8382) 1284 2;,. 

Objeta 
V aleura Garantieı ti 
Ltqı Ltqa /ı 

1- Bandagea pour locomotiYu ) ıJ 
et tenden 43857 3289 ) 

ı~2~~B~a~nd~•~r~e~ı~p~o~ur~w~a~r~o~n~~~~98000~~~!!!!!!~6050~~~~~ 

MÜTEAHHİTLERİN TAKVİMİ J 1 

~ Meınento de~ FournissPuı~s I' 

Salı 21.12.1937 

41 
Ekmek, koyun eti, aadeyat, zeytinyat, un, nohut, yumurta 

(Edirne Vil.) .M 536 
Hortum (Tekirdat Şarbay.) ·'~ 543 
Pijamalık bez ve patiıka (To,hane LYz.) No 544 
Maden ld5mürfi tahmil ve tabliyeıi (DO yol.) No 544 41 
Amerikan makkabı, kayıı çiTiıi, Yida, tel, elektrik teztlh• 

(inhis. U. Miid.) No 546 ~ 
Otur: tonluktan yukarı motörlerin bo,altma itleri (izmir Lillll' 

let. Mld.) No 547 ,j 
Bafra kuabuının balihaı:ır baritaaıaın tanzimi (Bafra Bel.) ~O 
Licinrt kumaı ve aara postal (İzmir Liıe ve Ortaok.( No !J"" 
• Oldand otomobili (iıt. Beled.) No 549 
Tereyat ve kaymak (Galatasaray Lia. SAK) No 552 
• Ka,ık, çatal, tabak, ki1e, fincaa Y.ı. (MMV) NI 554 
lapanak, lahana ve praaa (i&1air Lvz.) No 555 ,J 

aıl Yeni yapılacak yollara ait yol plinaoın yaphrılmaıı (iat. P 

No 556 
(Dnamı 3 inci sahifede) 


