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ikinci Sene No. 494 

ABONE ŞARTLARI: 
1 ürk' ıe ıcin Kuru~ 

i AYUGJ 4,,0 

6 " 'i'.ill 
12 1500 

f.cnı-oı memlek\"tlcr ıçm 
12 a ylıg-: 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmimnkbuz mukabilı olma
yan tediyat Dlakbul değildir 

• A 

ı an o 

PERŞEMBE 

• 

ie J'Ün li , ic i azetedır 

a s r ve e 
Şekli Muhm. bed. Teminat yf'rı Gun Saat 

a) Mün kasalar 
inşaat, Tam rat, Nafia işleri, M~lzeme, Harita 

'}' aşköprı" mrk. yap1lııcak ya ıh ilkmcldchin i nşa:ıtı 
ine bolu n ,, " ,, " 

Aydın bııtaklı{:'ı kurutma kanalı şart. 24S kr) 
l<uçuıcmend rcs ıslah ameliyatı sahasınckı yapılacak 

te2iilatör lş;ırt 19,5 L) 
Ad nad;ı S-yhan sağ ve sol sahil ana kanalı (şart. 

46,38 L) 
l\a• .alclıde yı:ıpılac le hükOmet konağınııı bodrum katı 
Besni k za ı mrk. ilkuıektep bınıısı inşaatı (tcmd) 
Sılıvrı Aşım is asyonun .. akı ahın tamıri 
Aksu köprüııinün tamiri 

~e · ı ·at, Elbise, Kundura. Ç maşır v. s. 

rııye: 3500 ad (şart. 158 kr) 
E. at lvtıni: 6SOO çift ,, 153 ,, 
Yı::. çorap: 7000 ,, 

'I'ıı k antruitı: 200 t. 
0duıı: 349750 k. 
l.inyit kömü ü: 139,5 t. 

" ,, 44, 7 t. 
C)dun: l li,5 t. 

.. 304,8 " 
,, 427,6 " 
,, 208 ,, 
" 215,5 ,, 
n 68,5 ,, 

L1nyit lcömürü: 73,S t. 

" " 54,1 " 
Odun: l lS t. 
l'lirk ııömiko~ kömüru: 135 t. (temd) 

Müteferrik 

Arozöz: 3 ad. 

ları v. s. 

Yl'Varlak demir muhtelif cb':atla: 25471 k • lama 
demiri: 8000 k. - miisavi köşe demiri: 2000 k. -
Potrel demiri: 2000 k. (2070 ad.) • demir levha: 
15920 k. 

Mcr11aer taıı: 1200 t. 

~ak, z~hire, Et, Sebze v. s. 

F>ırinç: 77 ,8 t. 
l<uro iizüın: 31 t. 

- soğan: 3100 k. • patates: 3350 k. (tcmd) 
auigur: 30 t. (tcınd) 

'' 4S,9 t. " 
s•deyağ: 14 t. 
Yul,f veya arpa: 541,8 t. (şart. 149 veya 16'.:i kr) (temd) 

tkrack: 198 t. 
Suğ·day lmdmlmaııı: 3400 t. 
E.~ınck 1 ci nevı: 35 t. (temd) 
s•dcyat: S-4 t. 

......._b) Müzayedeler 

lu2'day: 11314 le - arpa: 6354 k. · yulaf: 7910 k. 
kaplıca: 2903 k. - bakla: 4704 k 

Buttlıy: 18549 L: •• arpa: 1113J k. - kaplıca: 3347 
k. - saman: 75 t. 

l<otoa idrofil. pirine, ipekli pamuklu mcn!lucat 

kapnlı z. 

" 
" 
" 

" 
,, 

paz 
nç. eks. 

" 

7338 -
4000 -

49974' 40 
380933 06 

927447 52 

14999 98 
7478 16 
998 53 
2455 20 

kapalı z. 31500 -

" aç. eks. 

aç. ek&. 
kapalı 7. 

aç. cks. 

" 
" 
" kapalı z. 
,, 

aç. eks. 
kapalı :z. 
aç. ka. 

" 
" 

30~50 -
S20 -

t. 24 
k. o 02 

kapalı ı.. 1050 
,, 

paz. 

kapalı :z. 
., 

aç. eks. 
pa:z. 

" kapalı z. 

7471 28 

17894 -
7124 -

390 -
34SO -

55083 
k. 1 -

paz. - -
ka aiı z. 21780 -

aç. eks. 3850 -
paz. 51450 -

aç art. 

,, 

n 

sso 35 
300 -

3673 10 
18987 32 

408-47 90 

112S -

74 89 

2362 50 
2291 25 

189 -

360 -
656 -

197 -
68 -

157 -
3S8 -
602 -
390 -
203 -
142 87 
87 

102 -

235 58 

768 
560 35 

1342 -
535 

30 -
258 

4370 -
1050 -

2235-2439 -
1633 50 

288 75 
3860 -

Kastamonu Vil. 

" 
N fıa Vek 

,, 

" 

Vnn Nı ıa Müd. 
al. lya l l'>ay. 

lstan 1 s~ edıy si 
az ant~ V•I 

29-10-37 
29 10-37 

3-11-37 
3-11-37 

l'l-11-37 

27 10 37 
21-9-37 at 
2-11 37 

21-10-37 

Ank. Orrn Kor G K SAK 1-11-37 

" 

lst. Defterdar. 
1 r a 1 i.A l Sı\K 

" 
" 
" ,, 

" 
.. 
" 
" 
" Gn:ziantep Vil. 

lst. PTT ,, Müd. 

1-11-37 
1-11 37 

28 10-37 
1 10 37 
19 10-37 
19-10 37 
19-11-37 

19-10-37 
20-10 37 
20 10-37 
20-10-37 
20·10-37 

20-1 37 
20-10·37 
21-10-37 
18-10-37 

Gtimr. Mah. G. K. lst SAK 28-10-17 
D D. yolları H. paşa 4- 1-37 

Şişe ve Cam Fbr. AŞ 20,29-10-37 

Lüleburgaz 'l üm. SAK 

" liornavn Tüoı. SAK 
lzmir Lv:z.. SAK 

" Manisa Tüm. SAK 

" lzm r Lvz. SAK 
Ç"urlu Kor " 
Polıs Ok. D r. 
Vize Ask SAi' 

Gönon icra M mur· 

., 

lst. Gümr. Başmüd. 

27-10-37 
15-10-17 
15 10·37 
15-10-37 
15 10-37 
2-11 37 
3-11-37 
1-11-37 

1-11 37 
21-10 30 
20-10-37 

21-1031 

22-10-37 

18·10-37 

10 
10 -
ıs 

ıs 

15 -

15 
1 ay 

1 
11 

10 -
14 -
11 

11 -
10 
10 30 
1 30 
15 -

15 -
10 -
10 
10 30 
1'l 30 
15 -
ıs ,o 
11 
15 

12 ~ 
15 -

15 

ıs 30 
14 30 
15 
15 
\5 30 
17 -
17 
16 30 
16 
14 -
ıs -

1-t 

13 

H-

aynen kabulü lizımgelen kereste, kireç, tuğla ibi mal
zeme bedeli J338 lira ki cem'an 7338 liralık ·ıs ı yapı· 
focaktır. 

al zem esi- ar ibı Münakasa artnamesi ve kcşifname ve evrakı sair 
Encümen kale inde g-rülebileccği gibi keşifname bakın· 
da muktazi malô at Nafıa Müdürlüğünden öirenilebilir. Kastamonu Vilayeti Daiıni Eı.ıcü•eni Kaleminden 

Mün kae:?., Taşköprü Merkezinde yapılac&k yatıb ilk 
ektebe aittir. 24393 lira 37 kuruş edeli keşfi ol n bu 

lllektep için b sene muhassas dört bin lira ile halk ta
rafından mahallinde teberrü edilen ve talipler tarafından 

ksiltme müddeti 8. I0.937 tarihinden 29. I0.937 tari
hioe müsadif cuma günü saat lO d ihale edilmek üzere 
20 güadür. İhale saatinin geldiğinde Kastamonu hiikümet 
D.aireıinde kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. 

14 Birincite rin l 9Jı • 

İste liJer 7 38 üzd uçugu olan 550,3.5 
lira djpozito \ erec · çin 2490 numa-
ralı urdırmu ve e 'sıl e \ e h le kanu unun on altıncı 
maddesinde t dat ol n n istikrazı d hili, Ergani demir
yoHarı ıstikra:n tahvilleri c kabul edilir. 

Teklif mektupları ihale sn°alınden bir saat evveline 
{adar Vilayet m kamın vuil cektir. 

• * ~ Hinaka11 , lnebolu 
il c mektebe aıttır. 27 25 

yahh 

u m ktebm bu 
.H.u alrnsa 

nci.ımen kalem· 
ında muktezi iz 

E 'ltm mü d 
h' e nüsad'f cu 
yir ı g nd 'r. İJı 
kümet d ire inde 
ih le edilecektir. 

saıre 

hale 

tari 
gü ti t on a ihale üzere 

i ın g ·ldiğinde astaoıonu hü· 
·m. encüm nde k palı zaı f u ulile 

İsleklile ı l'ranıu yüzde yedi buçt ğu olan 300 
l'r dioozıto ~ e. cce!derdir. Bu t.-minat için 2490 numa

ve e ·sıltcne ve ibal kan~ntı :un 16 ncı mad· 
o u n isti {r zı d bili, Ergani Demiryol

s ikr zı ahv Heri de kabul dilir. 
Teki ekt •pları ihale saatinden bir saat evveline 

kadar Vil yet makamı ver lecektir. 

N V e-1 ile ind 

Ek ltm ye . ış : dan da S yh n ağ ve sol 
hil na k nah k ş f bedeli 927,447 lira 52 kuru tur. 

Ek ilt e : 2 on k rın 937 tarihine rasthyan cuma 
günü saat 15 de Nafıa Vekaleti Sul r Umum Müdürlüğü 
Su Eksiltme Ksmi yonu odasmda k p. 1ı zarf usulile ya
pılacaktır. 

1 teki' er : Eksi!tıne ş rtnamcsi, mukavele projesi, Ba· 
yrn ır ı · lcri genel rtnamesi, fenni ş rtname ve pro· 
jcyi 46 l ra 38 k.uruş bedel mukabilinde Sular Umum 

dürlti~undc labılirler. 
Ek iltmiye girmtk ıçin is eklilerin 40. 47 lira 90 ku

ruslu < muv kkat lemın t verme i ve ~50,0 O liralık Na
fıa i lerini tc hhüd edip m v ff kiye le bitirdiğin ve bu 
kabil işi r1 b ş rmakt k "liy ti olduğun dair Nafıa 
Vekalet ndeu ı nış mut ahhidlik vecıik ı ibraz etmesi. 
i te lilcrın teklif mektub rını kiııcı maddede yazılı aattc 
bi c a t evveline k dar Su r Umum Mudürlügi.ıne mak· 
buz mu ab 1 n vermeleri l§zımdır. 

Post d ola gecik eler lcabul edilemez. 
E • e konulan iş : Aydın bntakhğı kurutm 

ı 48.97 lir 40 l uruştur 
son tesr n 937 tarihine r lıyan ç rşaın· 

de N ıa V kaldi Sular Umum Müdür· 
Komiıyo u odas ndı: kapalı zarf usulile 

E iltrne artııamesi, muk vel projesi, Sa
yındı h i ıeri g ncl '1rtnamc i, fenni şart:ıame ve pro
jeyı 2 lı a 45 l .. uruş bcd 1 muk biı.nde Suler Umum Mü
dürliıgi.ı d n alabili 1 r. 

Ek.sil t nıye gırebilmck için iste tlilerin 367 3 lira IO ku
ru luk muvakkat temin t verme i ve 20 000 liralık Nafıa 
işlerini taahhüd edip muv ffakıyetle bitirdiğine ve bu 
kabil iıleri başaı m kta a iliyetı olduğuna dair Nafıa 
V kaletinden alınmış mu eahhidli v ik iı ibraz etmesi, 
isteklilerin teklıf me tuol ı ede yaz.ılı saat-
tesı bir s at evveli Um m Müdiirlügune 
ma buz mu nbilinde erm d r. Poı;tada olan ge-
cik ler kabul edil ez. 

., * • Eksiltmeye konulan iş: Küçükmendcre ı l h a-
meliy tı sahasında yapıl cak regulatör kc.şıf bedeli 380933 
lira 6 kuruş ur 

t:k iltme: 3. l 1 937 taril ın~ r thyan ça ş mb günü 
saat 15 te Nafıa vekaleti sular unum müdürlüğü su ek
siltme komisyonu oda Pıda k palı zarf usulile ve götürü 
ol rak y pılacakbr. 

İstekliler: .!.k11iltme şartnamesi, mukavele projesi, ba· 
ymdırlık işleri genel şartn mes , fenni şartname ve pro 
jeyi 19 lıra 5 kuruş bedel mulcabiliııdc Sular Umum Mü· 
dürlügünden alabilirler. 

Ek iltmeye girebilmek için isteklilerin 18987 lira 32 
kuruşluk ıııuvakkat teminat vermesi ve 50 bin liralık 

Nafıa işleri taahhüd edip lOuvaffakiyetle bitirdiğine ve bu 



kabil işleri başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair 
Nafıa vekaletinden alınmış mllteahhidlik veıikaıı ibraz 
etmesi, isteklilerin teklif mektublarının yukarda yazılı 
S"1atten bır saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilme2. 

Malatya İlbaylığından 

7 478 lira 16 kuruş keşif bedelini muhtevi olup Besni 
kazası merkezinde yaptırılacak İlkmektep binasi inşaatı· 
na, 10 günlük eksiltme temdit müddeti zarfında da, is
teldi çıkmadığından 2 l.9.937 tarihinden itibaren bir ay 
zarfında pazarlıkla isteklisine verilecektir. Taliplerin Vi
layet Daimi Encümenine müracaatları ilan olunur. 

Van Nafıa Müdürlüğünden 

Özalp kazasınıc merkezi olan Knrkalile yapılacak Hüku 
met Konağının b:!ldrnın katına aid 14939 lira 98 ~uruş keşif be· 
deli üzerinden münakasaya konulmuştur. 

2- Bu işe nid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şar•namesi 
B - Mukavele projesi 
C- Bayındırlık genel ~artnamesi 
D İnşaata aid fenni ve hususi şartDaıne 
E - Metraj klif hususi silsilei fint ce!veli. 
lstiyenler bu artnameleri ve evrakı ücretsiz Nafıa Müdürlü

ğünde görülebilir. 
3 Eksiltme 12-I0-937 tarihinden itibnı·en on beş ğün müddetle 

27-10·937 çarşamba günü ıaat 15 te Van Nafıa Müdürlüğü oda· 
sında yapılacnktır. 

4 Miinakıısn kapalı zarf usulıle olncaktır. 
5 Ek'liltmiye girebilmek için isteklilerin 1125 lira muukka~ 

teminat verml!ıi bundan başka 15000 bin liralık in~aat yaptıkla' 
rına dair nafıa vekaleHnden alınmış fenni ehliyet vesikası ibraz 
f rttır. 

6 Tek lif mektublnrı yukarda 3 cü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar malsandığına yatırılan 1125 liralik mu· 
vaklcal teminat makbuzunun Van nnfıa müdürlüğü makamına 

eksiltme komisyonu riyasetine vereceklerdir. Posta ile gönderi· 
lecek mektubların nihayet 3 cü mnddede yazılı sonte kadar gel
miş olması ve dış zarfların mühür mumile iyice kapatılmış ol· 
rna ı lazımdır. Po tada olacak gecikrrı... '·nb•!l edilmez. 

• • * 
Silivri Aşım istasyonundaki ahırın tamiri. Bak: ist. Belediyesi 

ilanlarına. 

* * • 
Urgüp·Kayseri yolunun o+soo inci km Urgüp köprüsünün be-

tonarme olarak inşaatı. Bak:. Nafia Vekaleti ilanlarına. 

Mensucat-t:lbise·Kundura-Çamaş1r v .s. 

Orman Koruma Genel Komutanlığı Satınalma Komisyonundau: 

1- Orman koruma genel komutanlık kıt'aları ihtiyacı için 
3500 adet bııttaniye ile 6500 çift erot fotini kapalı zarf uıulile 
7000 çift yön çorap açık eksiltme ile ihalesi 1.1 .937 pazartesi 
günü Battaniyenin saat 10 da, yün çorabın saat 11 de, fotinin 
uat. 14 de Ankarada Yenişehirde komutanlığa merbut satınalma 
komisyonu binasında yapılaeakhr. 

2- Battaniyenin muhammen bedeli 31500 lira muvakkat te
minatı 2362 lira 50 kuruştur. 

3- Fotinin muhammen bedeli 30550 1ir:ı, muvakltat teminatı 

2291 lira 25 kuruştur. 
4 - Yun çorabın muhammen bedeli 2520 lira muvakkat t:ımi

natı l89 liradır. 
5- Battaniyenin şartnamesi 158 kuruş, Fotinin 153 kuruş mu

kabilinde yün çorabın bila bedel her gün Komisyondan alınabilir. 
6 İsteklilerin t.ırtnıımede yazılı vesikalarla beraber teklif 

mektuplarını ihaleden bir saat evveline kad:ır Komisyon~ verme· 
}eri ilin olunur 

Mal1rukat Benzin-Makine yaglan v. ~. 
~ -

İstanbul Defterdarlığından: 

İstanbul defterdarlığı ile devairi ve maliye şubeleri 
için bcber tonu nakliye ve sair masrafı müteahhide ait 
olmık rtile 24 dört lira bedel üzer!nden 200 ton Türk 
antrasıtı açı' eksıltıne usulile mübayaa olunacaktır. İs
teklilerin ve şeraitini öğrenmek ist"'yenlerin Ticaret odası 
Tesikası ve 360 liralık pey akçelerile 28. 10.937 perşembe 
günü saat l 1 de Milli Emlak müdürlüğüııde toplanan ko· 
misyona ielmeleri. 

* • o 

135 ton Türk sömikok kömürü alınacaktır. Bak: İst. P.T.T. Vi
layet Müd. ilanlarına. 

Müteferrik 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satmnlma Komisyonundan : 

Gümrük Mulıafoıa örgüdü için 3 tane arozozun 28 
-Biriociteşrin 937 perşembe günü saat 12 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Ta otırı tutarı 10500 liradır. 
Şartname ve evsaf komisvondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin ilk te ninat olarak 7E8 lir.:ılık vezne mak-

buzu veya banka mektuplar1 ve kanuni vesikalarile bir
likte teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat ev· 

veline kadar Eski İthalat iÜmrüğü binasrndaki komisyona 
vermeleri. 

Türkiye Şif• n Cam fabrikaları Anonim Sosy~tesinden: 

Fakrikamaz için ltir Hne içinde 1~00 ton mermer taşı alınn· 

caktır. Talihlerin 'eraiti öflreamek ve nümune vermek üzere 
20-10·937 tarihine kadar ve nümune verenlerin de açık pazarlığa 
i•tirak için 29-10·937 cuma günü 1aat on beşte Bir;nci Vakıf ha
nıadaki merke:ıimiıı:e müracaatleri. 

* * * 25471 kilo mabtelif eb'atta yuvarlak demir, 8000 k. lama demi-
ri, 2000 k. müaavi köşe demir, 2000 k. dubl T. pontrel demiri 
'2070 adet takriben 15920 k. muhtelif eb'atta demir levha alına
caktır. Bak: O.O. Yolları ilanlarına. 

_:ıs: • 3 rttt> 
_ .... 

Erzak, Zahire, ft ve Sebze: 

Manisa Tümen Satınalrna Komi yonundaıı : 
l\lani::,ada Tümen kıtaatınm ihtiyacı olan 14 ton :-aJeyağı 

kapalı zarfla münaka:-aya konmıı;;;tur. 

Şartnamesi bedelsiz olarak Mani ada Tümen satm alma 
komisyonunda her güıı göriilr•hili r. 

Mürıaka::-a:-ı 2. 11.937 ~alı ~ünü _ant 17 Je Matıbada Tü· 
men satın alma komi~) onunda yapılaf•aktır. 

Kilu::ıunun muhamıneıı ı,eddi 100 kuru~ ve ımnakkat 

teminatı 1050 liradır. 
İ.stekliler Ticaret uda-:ında mukay,et ol<lukl.ırıııa dair . ~ 

vesika g(i:llereeekler \e muvakkat teminaılaril~ lıirliktı, tddif 
mektuplarıııı münakıı arım yapılacağı belli n::ıtteıı eıı az bir 
saat e\ vel komisyona \ enni~ olacaklardır. 

• • * 1- Manisa merkeıinde bu)ugan kıtaat ve müessesat 
hayvanlarının senelik ihtiyacı olan 5418()() kilo arpa ve
yahut yulaf kapalı zarfla ve ayrı ayrı ~artnamelerle mü
nakasaya konmuş ise de ihale günü olan 24.9.37 cuma 
günü arpaya talip çıkmadığı ve yulafa teklif edilen fiat 
ta pahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
maddesi mucibince 1 ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2- Şartnam ·panın 149 ve y ' ~" 163 l·r. mu-
kabilind~ M. ..r r.~+ınalma k ..ı:rn a-
lınabilir • 

3- Münakasaları J.1 t.37 çarşamba günü saat 17 de 
Manisada tümen satınalma komisyonunaa yapılacaktır. 
Tümence arpa ve yulafa teklif edilecek fiatlar üzerinden 
tetkikat yapılarak birisinin ihalesi yapılacaktır. 

4- Muhammen bedelleri, arpanın kilosu 5 kr. 50 
santim v~ yulafın 6 kuruştur. Muvakkat teminatları, arpa
nın 2235 lira, yulafın 2·139 liradır. 

5- İstekliler ticaret odasına mukayyet olduklarına 
dair vesika gösterecekler ve muvakkat teminatlarile bir· 
tikte münakasar.ın yapılacağı belli gün ve saatte komis
yona müracaatları ilan olunur. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu 
Reisliğinden 

1 - İzmir mst. mvk. kıtaatının kapalı zarfla mü
nakasada bulunan 45900 kilo bulgur ihtiyacına talip çık
madığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- İhalesi 15. 10.37 cuma günü saat 15,30 da izmirde 
kıtlada İzmir levazım amirliği satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3- Tahmin edilen mecmu tutarı 5508 liradır. 
4- Teminatı muvakkate akçesi 413 lira JO hıruştur. 
5- Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
6- Pazarlığa iştirak edecekl~r 2490 s.ıyılı kanunuı:ı 

2 ve 3 cö maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika
ları ve temiliatı mU\: akkatelerile birlikte ihale saatinden 
evvel komisyona gelmeleri. 

t: * * İzmir Mst. M v. kıta atının açık eksiltme sure tile 
münakaında bulunan 30 bin kilo bulgur ihtiyacına talip 
çıkmadıjandan münakasa on gün uratalarak ıhalesi 15 
Birinciteşrin 937 cuma günü saat 15 de İımirde kışlnda 
leva:r.:ım amirliği satıp ... Jma komisyonunela yapılacnktır. 

Tahmin edilen m~c u tut rı 3450 liradır. 
Teminatı muvakkate '"çesi 258 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
İstekliler Tıcaret odasında kayıtlı olduklarma dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 Sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde y'l'Zılı vesikaları 
ve teminah muvakkatelerile bir ikte jhale :ı ·atinden evvel 
komisyona müracaatları. 

Lüleburgaı Tüm Salırıalmn. Komi:-.yonundan: 

Tümen birlikleri ihtiyacı için 77800 kilo Pirinç kapalı 
zarfla 27.10.9~7 ~aat l 5.30 dadır. Teklif mektupları hir saat 
evveline kadar kabul olunur. ~luharmncn bedeli 1789 ı lira 
ilk teminatı 1342 lira 5 kuru~tur. 1 teklilcrin ~artn:ıme ini 
görmek iizere h ek ıltmeye iştiı · · lıf'lli gün ve 
ınatta teklif me t · • 1• nuni vesika ırile J .ıilelıuq~az 
Tüm· Satın alma ko nunda bulunmaları. 

• * * Tümen birlikleri için 31 ton Kuru üziim pazarlıkla 
15.10.937 saat 1 l.30 da alınacaktır. Muhammen bPdeli 7124 
lira ilk teminatı 535 liradır. l.,teklilırin ::artnanıeı:;iııi görmek 

üzere her gün ve pazarlığa İ)irak için belli gün ve ""ııtt8 
teminat]arı ve kanuni ve ikalarile Lulehuı gaz tümen ı;atınaJıııs 
komisyonunda bulunmaları. 

Huroava Tümen Satinalma Komi yoııundan :1;: 

Üdeıni~teki kıtaatın ihtiyacı olup 5.10.937 :ılı ~ünü wasl 
14,30 da açık ek iltme i yapılan 3ö50 kilo ~atates ile 3JOO 
kilo kuru oğanın müııaka a~ına talip çıkmadığından 10 giıfl 
temclidile açık ehiltme i yeniden 15. l0.937 Cuma günü sııııl 
lj de yapılacaktır. 

Umum tahmiıı tutarı 390 lira olup mll\akkat tenıiııııtı 
30 liradır. 

lc;t b..lilnin ınııay;en \aktinde Burnavadaki a. keri ~atıfl 
alına komi,.\ onuna ı,!elmeleri. 

İzmir Lernzım Amirliği Satına1ma Komi yon undan: 

l:r.mir Tayyare ala)ının 198 h'n kilo ekmek ihtiyacı kıt~ 
palı zarf Ubulile ıniiııaka'la)a konmuııtur. İhalesi 1.ıı.Q3ı 
pazartesi giinii .., at 16 buçukta İzmirde kı~lada lzmir I.evıızııt1 

am :riiği ~atıııalına Komi ) onunda y;tpılocaktır. Umum tahı11i11 

edilen mecmu tutarı 21';'80 liradır. r~ıninatı murnkka e nk
çe~i 16~3 Jir.ı 50 kuruştur. Şartnamr~i hn ~ün komisyond.3 

giirülebilir. 1.,lekliler tıcaret oda::,,nda kayıtı o]dukJarma dııtf 
ve.:. ika göstermek meehuri) etindt ıder Ekı:.iltmP.) e iştirıık 
f'cl 1 ('ı•kler 2190 "3) ılı kanuaun ~ 're :3 cü maddelninde \e 
':'aıınaınesinde )azılı \e. ikalaıiJt> leminnt ve tPklif mektllP' 
larım ihale "aatind n en az hir ... aat ~\\el komi-.) ona , errrıİŞ 
bu 1 ıı naı.:aklurdır. 

(:orlu Kor ~ntın.dnıa komİ..,'\-onundan: 
1 or Lirliklerindt>n Kn klareli, Vhe, Pınarhisar. AlpuJILI, 

Tekirdağ, :\lal kara H' Çıırlıı ~arnizonJarı un ihti) acı içİJl 
3400 ton buğdrı) kı Jıı ı1a , ktır. Her g.:ıınizon için mü nakil~ 
saya U) rı ayrı ::,irilel' ği JıLi he\ rti umumiye ine de bir kh-1 

~irchilir .. :u kacla kı her garnİ.l:Jn il ın ayn avrı fiat rnıınek 
~arttır. llk (JP.\ ı ara!;ı Kı kl eh · 1 • 14, V için 342. 
Pıııarhi.::ar frin 581. AJpull ı 8 ı, •• 3 v, alkaıa 233, 
Çorlu :20~ 1ı r. ır. lhal -i . 1 l.937 pazarteı::i günü saat 16 da 
talipler bir " at '\el mi"'} On. tPklif rnektuı )arını \erı:ııi; 
hulunac.ıkJaıJır. ~aı •nanı i Ankara, istaubul Levazım Gnıir· 
Jiklt'rİ "atmalma komi") CJI u 'e Corlu Kor atrnalma.:;ında gi;: 
rülehilir. Talipler kanunıııı 2 < i ve 3 ündi maddt lnindek1 

belgeleri le lıirliktf' hrlli giin 'e .... ~rnttt" Çorluda l'\.Or atrnalııııı 
komi~yonuna nı n raoaatları. 

\'ize A"keri Satwalm:i J\oınİ"')onundıın: 
5 Alu}ın 54.000 kilo "ad<' \af!laıı, 
lhıılcleri a\ rı a\ ı ı p..ııarlık .... uretile \ izede )apılacakıır. 
'r ağların tutaıı 51 450 lirarlır. ilk teminatı 3860 liradır. 
ihaleleri ~0.10 <J37 çnrsamba gliııii snat 15. 1CJ dadır. 
Şartnamelerini ı-,örmek i-.ıe enlere h~r gün \ize Satınııh11 

komisyon unda gii-;tnilmckterlir. 

Miktarı kilo 
18549 
11133 
4497 
3347 

75000 

Gönen lcTa Memurluğundan : 
Cinsi 

Buğday 

Arpa 
Yulaf 
Kapliça 
Tıaas halinde tahmin edilen makine samarı" 
50 santim muhammen kıymet 

Cinıi Miktarı Muhammen kıymet 
dönüm kuruş 

Mer'a 15000 60000 
. aa· 

Hududu : Sazlıdere, Çavuşköy. Deniz ve lmamoğlu tarlası, v 

kacık, Mezarlık, Akdeğirmen, Bezirciyolu, Tnvukkümesi. Sazh~er' 
yolu. 

İdare ve işletilmekte olan Hacı Alibey çiftliğinin yukarıda ci01 

ve miktarları gösterilen zahair ile :ner'anın altı aylık otlagiyesi aÇ•" 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

Açık arttırma 22. I0.937 tarihine müs dif cuma günü saat 13 tıll 
16 ya !tadar yapıl rak t kyidatı l<anuniye dairesinde alıcıları iW 
tünde bırakıl caktır. Arttırın• ~ iştirak edecek ohcılar mahsulatıll 
geçer piyasadnn ve mer'anıo nıuhammen kıy n~tinden yüzde 1 bll
çuk depo akç si vermek l&zımdır. Satış pcşindır. Fazla ınaluı1111~ 
almak istiyenler 935 324 dosyamızla memuriyetimize müracaatlerı 
ilan olunur. 

"' ... 
Miktarı kilo 

11314 
6354 
79IO 
2903 
4704 

Cinsi 
Buğday 

Arpa 
Yulaf 
K.aphça 
Bakla 

Bir borcum temini istifası için haciz altına alınıp bu kere ~·~ 
raya çevrilmesi mukarrer Hacı Alibey çiftliğinin yukarıda cırı 
ve miktarı gösterilen mahsullt açık arthrmıya konmuştur. t 

Açık arttırma 21. I0.937 tarihine mu dif perşembe giinü 11111
" 

14 ten 16 ya kadar yapılarak teraiti kanuniye dairesinde en ço 
arttırma verilecektir. d•" Satış peşindir. Alıcılar arthrmıya ittirak için ıeçer piyasa t 

yüzde 7 buçuk depo akçesini \ermeleri lazımdır. Fa:ıla ınalünJ9 

almal< iıtiyenlerin 937 224 dosyamıza müracaatleri ilin o•unur. 
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0.0.YOLLAQI iŞLETME U. MUOURLUGUNDEN 

Muhammen bedeli 7471 lira 28 kurut olan 25471 kilo muhtelif 
eb'atta yuvarlak demir 8008 kilo ••htelif eb'atta lama demiri, 
20GO kilo mGsavi kCSte demiri, 2008 kilo dubl T putrel demiri, 
2070 adet takriben 15920 kilo muhtelif eb'atta demir levha 
4.XJ.837 Pertomt.e rGnG •aat 15 de Haydarpatada Gar itin••• da
hilladeki komi•yon tarafından kapah zarf u.ulile Hbn alınacak
tır. Bu ite ıirmek l•teyenlerin kanunun tayin ettiti ve .. ik Ye 
re.mi ıaz.etenin 7-5-936 T. 3297 veya 1-7-937 T. 3645 No.lu nu•
lıalarında intitar etmıt talimatname daire•inde alınmıt ehliyet 
~••ika•• ile 560 lira 35 rturutluk muYakkat teminatlarını m•hte
vi teklif zarflarını ek•lltme riini •aat 14 • kadar komieyon rei•
lijine nrmeleri lblmdır. Bu ite aid tartaam•ler komi•yoa.ıaa 
para•ız olarak datıblmaktatlır. (7010) UMU · 

• • • 
Muhammen bedeli 12(0 lira olan 5000 kiJogram arap Hbunu 

açık eksiltme uauliyle 27 .10.937 cumartesi riinü, saat 11.30 da 
Sirkecide Q uncu itletme ek•iltme Komisyonunda ıatın alana· 
cakbr. 

Bu ite rirmek isteyenlerin 93 lira 75 kurut teminatla ve ka
nunun tayin ettiği vesikalarla birlikte Kouıi•yon Rei•litine mü· 
racaatları lazımdır. Şartnameler para•ı:z olarak Komi•yon Reiıli-

ğinden verilmektedir. (6935) 1(87 2-4 

Betonarme köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: ı 
1-Kay.eri Viliyeti dahilinde OrrGp-Kay•eri yolunun 0+600 1 

ncü kilometre•iadeki Orıiip kfiprüsüaüa ltetonarme olarak inta· 1 
alı kapalı zarf usulile mlnakaaaya çıkuılmıttır. \ 

Ke,if bedeli 36.000 liraıbr. 
1 

2-Eksiltme 1·11-9a7 tarihine mii•adif Pazarte.i ıilnl Hat ı 

16 da Nafıa Vekaletinde Şoae ve KöprGler Reiıliti Ekailtme Ko- İj 
mi•JODU odHında yapılacaktır. 

3-Ekıiltme ,artnamesi ve buna mflteferri diter enak 180 ka
ruş mukabilinde Şoıe n K~prül., Reialiti kalemiaden alıaabilir. 1 

4-Ek•iltmeye rirebilmek için iıtekllleria 2700 lirahk m•.akkat 
teminat vermemi ve ba ıibi itleri yapabileceklerine dair Vekile
timiztien ahnmıt mütealahitlik ehliyeti fenniy ika•ı ibraz etmHi 
lazımdır. 

isteklilerin teklif mektublaranı ikinei madtiede yazılı •aatten ltir 
aaat evveliDO kadar Komi•yon Reislij'iae makbuz mukabiliade 
•ermeleri muktazidir. (3797\ (6914) 1084 1-4 -s :cz :z 

-----------------------------------~ 1 İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden =1 
~.~~--------------~--~--~--------------

8.10.937 tarihinde ihalesi icra edilmek kaydi1e a;ık elHUtme-
re konulmut olan Osmaaiye ve Yetilkfiy Telai&leriyle il telllr 
dahili P. T. T. Merkezi kıtlık ihtiyacı 135 ton Tlrk Slmikok 
ldhnGrl için muayyen •aate kadar Komisyona bir talip mlracaat 
etmeditinden ekailtme bu tarihdea itibaren 10 rl• mad.ıetl• 

temdid etlilmiştir. Ek•iltme 18 10.937 pazartesi rDnl ıaat 15 de 
.. üyük Postane binası birinci katta istanbul P. T. T. Vi1'1et Mü· 
dürlütünde mlteşekkil alım Hbm komiıyonunlla yapılacakbr. 
O•maniye T elaizine tealim lteher tonu 25 lira 7S kurut .,. Yetil· 
lt6y Telsiziae 24 lira 25 kurut t•lair dahili merkezlere te.lim 22 
lira 25 kuru, ve muvakkat teminab 235 lira 58 kuraıtur. l.•ek
lilerin tartnameaiııi ııörmek ve muvakkat teminatlarını -; atırmak 
Gaere çalıtma pnlerintle mezkQr müdGrlük idari kalemine, ek· 
siltme fÜR ve saatinde .ıe Ticaret odHt vuikaaiyle bitlikte Ko· 
llli•yona müracaatları. (•6) 1080 

...... --- F77?5:e- --.--~ 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[ Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ) 

13 - 10 - 1937 

FİA TLAR ( Cour• officiels) 
Afion (Opium) 
8utday yumutak (Ble tendre) 
Butday aert (Bli dur) 
Arpa Anadol (Orıe An.) 
Bakla (Feve) 
t.lısır sarı (Mai• jaune) 
SuHm (SeHme) 
'i apak Anadolu (Mohaire) 

• Trakya ,, Tbrace 
Yulaf (Avoine) 
Peynir beyaz (Fromare blanc) 
Fındık kabuklu (Noix) 
Nohut iri (Pois chicbe) -- ~~~~~-

GELEN (Arrivaıes) 
~ion (Opium) 
811tday (Ble) 
.\rpa lOrııe) 
Ça•dar (Seirle) 
Un (Farine) 
lıba.r (Mai•) 
'i •pak (Mobaire) 
ltepek (Son) 
lteten tohumu (Gr. Lin) 
F'aaulye (Haricot Hc) 
Paınuk (Coton) 
'iulaf (foin} 
Suaaın (seaame) 
lt11t yemi (Millet) 
r•rcimek (lentille) 
ç fındık (Noiı dec.) 

Nohut (Poia Chicbe) 
liftik 

it fındık (NoiHtte) 
Darı (Millet) 

345 -
140 -

45-
9 

42 -
ao -

44 

9 

59 

17 -

Atatı (Moina) Yukarı (Plu•) 

6 2 50 
5 24 -
4 4 -
4 2 -
4 2 50 

15 20 -
5620-

3 2'l 50 
32 - -
17 20 -
12 - -

6 7 50 

4 10 -

58 - -

3 30 -
3.1 - -

GiDEN (Eaportatien) 
Afyon (Opium) le. 
Kut yemi (millet) 
Un (Farlae) 
8. Peynir (Fromase 8.) - 50 
Keten tohumu (Gr.Lia.) 
Arpa (Orre) 
Molaut (Peis clıicbe) 30 -
SuHm (ıeaame) 
Yapak (mohaire) 
Tiftik 

DIŞ FIATLAR 
(Maıches Etran,.en) 

Butday (Ble LiYerpul 1 98 
• • ~ikaıo 
" ,, Vinipek 5 70 

Arpa (Orıe) An•ers 5 24 
Mwr (Mai•) Loava 3 9'l 
Kete• t.(Gr.Lin.) ,, 8 3.1 
Fındık (aob) G. HamburslM 48 

• K • IN41 

MÜNAKASA GAZETESi 
as 

İstanbul Belediyesi İlanlan 

Ketif bedeli 998 lira 53 kuruş olan Silivri Atım is· 
tasiyonundaki ahırın tamiri açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Ke~if evrakı ve ışa:-tnamesi Levazım M.idüdftğünde görü
lebilir. İstekliler 2490 N.h kanunda yazılı vesikadan baş
ka Nafıa Müdürlüjüoden alacakları fen ehliyet veıikasile 
7 4 lira 89 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 2.11.937 sah riioü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmaladırlrr. (7024) 1092 

• • • 
Mubanımen ilk temi· 

Şehzade ltaşında Kalenderbaae ma
hallesinin Cllce çeşmeıi sokağında 
10 / 16 N.b ev ankazı 

Şebsade batında Kalenderhane ma
hallesinin Cüce çeıme sokağında 
10 14 N.li ev ankazı 

Cerrahpaıada Davutpaıa mahallesin
de Bıyıklı Huırev sokağında (te · 
mel tatları ve tuğlaları hariçtir.) 
ev ankazı 

Lalelide Mimar Kemalettıin mahal
lesinin tramvay caddesi sokağında 
101 231 N.h dükkan aakazı 

bedeli na ta 

26 25 

350 26 25 

50 3 75 

30 2 26 
Yukarıda semti ve muhammen bedelleri yazılı olaa 

ankaz satılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konul· 
muşlardır. Şartnameleri Levazım Müdiirlüjünae rlirülebi· 
lir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 2.11.937 nlı günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmaluhrlar. 

(70'l5) 1093 
* • * 

Se.,elik muhammen ilk te· 
rası mıne 

Venibalde 13 N.h yazıhane (3 sene) 360 81 
,, 75 ., oda ,, ,, 380 81 

" 44 " " " .. 240 54 
Çeoberlitaıta Hüseyinağa mahalle· 
sinin cami sekağında 34N .lı Mimar 
basan ağa medresesi (938,939,SMO) 48 3 60 

Yukarda semti, senelik muhammen kiralarile ilk te
minatları yazılı olan mahaller kiraya verilmek üzre ayrı 
ayrı açık arbrmaya konulmutlartlır. Levazım Müdilrli· 
iilnde 16rillebilir. lıtekliler hizalannda rlisterilen ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 2-11-937 salı gil· 
nü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar . 

7026 1094 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- Adana Tütün Fabrikasında keşifoame ve krokisine 
tevfikan yaplarılacak marangozhane inıaatı açık ekııltmeye 
konmuıtur . 

2 - Keıif bedeli 5779,62 lira ve mu•akkat teminat 
358,47 liradır. 

3 - Ekaillme, 22.X.937 tarihine rastlayan Cuma günü 
saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesinde
ki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 29 kuruı mt:kabilinde her rüo in
hisarlar Umum Miidilrlüğü laıaat Şut.esinden alınabi lir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin diplomalı Mühen
dis veya Mimar olmaları ve mukayyet bulundukları ·Ti
caret Odaıından alınmıı iktidari malisini ve timdiye ka
dar bu gibi inşaatı yapmıı olduklannı gösterir veıikayı 
lnıaat Şubesine ibraz ederek eksiltmeye ittirak için ay· 
rıca vesika almaları lazımdır. 

6 - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7.5 rüvenme paralariyle birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilin olnnur. 

{8.) (6734) 1056 3-4 
• • • 

1 -- Resmindeki ızıarayı kaldaracak kabiliyette ve tart-
nt&mesi evsafoula 24 adet alttan siirme araba paıarlıkla 
satan alınacaktır. 

D- Eksiltme 1-Xl-937 tarihine rastlayan pazartesi 
ıüni saat 14 tle Kabataıda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

111-Mubammen bedeli 2880 lira ve muvakkat temi
nat 2 l 6 liradır. 

iV- Şartnameler paraıız olarak herıDn yukarıda adı 
ıeçen Şubeden abaabilir. 

V -Fiatsız teklif mektupları eksiltme günilnden en az 
bir hafta evvel Tütün Fabrikala Subesine verilerek mü· 
nakasaya ittirak veaikası alınma ır. Bu vesikayı haiz 
olmayanlar eksiltmeye ittirak ettirilmez. 

Vl- lateklilerin pazarlık için tayin olunan riin ve saatte 
mlnakasaya ittirak vesikası ve yüzcle 7,5 rilveame pa
ralariyle birlikte adı ıeçen Komisyona ıelmeleri ilin 
olunu. (M) (6809) 1063 2-4 

Sayla .1 

(Suitc de la 4emt- page} 

Boiı, houille et charbon (Dir. lnstruct. Pub. Ko•İa) N. 489 
• Morceaux de peaux (Tannerie Beykoz) N. '89 
BaUut (Ch. Fer Etat) N. 489 

.s•==- . 

Beurre frais, pommes de terre, huile d'olives ete. (Dir. lnstr. Pub. 
Konia) N. 489 

Bancı pour claHe (Dir. ln•tr. Pub. Konial N 490 
Badigeonnage au kiosk Ojihannuna (Comm. Acad. de Guerrt") 492 
Beurr~ frais, pomıaes de terre, orre, paılle, suc e ete. ( Bataill. Surv. 

Douan. Jzıni'r) N. 492 
Toile pour sac Min. Def. Nat.) N 449 

,, ,, ha vro!ııC ( ,, ) N. 449 
Pelles et pıoches (Ch Fer Etat) N. 451 
Appareila d'acetylene fixe avec materiel de reseau y affsrents (Ch . 

Fet Etat) N. 452 
Machine pour •echare de linro (lntend. Tophan · N. 458 
Concours du projet pour installatian ıtatue Ataturk (Mun. Gııiresoun) 

N. 461 
Present. carte actuelle vılle Tch ne (Mun. Tch nı;) N 467 
Arroseuse a balai• auto vidHre (Mun. Ank.) N. <467 
Orge et foin (Div. Adana) N. 472 
Tran•p•rt de oles (Bnque Agrıc. S:.ıccı r. Dirıar) N. 472 
Riz, macaron·s, froıaage. lerume, mazoute et houil!e (Ec. Normale 

lıt.) N. 474 
Farine de minoterie (Corps Armee Diarbekir) N. 474 
Const. pavıllon a l'hôpital Tbankiri (Vil. Tchankiri) N. 475 
Toile pour housse (Min. Def. Nat.) N. 478 
Petrole et huile (Co•mand. lıt.) N. 477 

Materiel pour lnstalatioo elect•iqus (Chemin de fer Etat Anad ) N 464 
Present. carte actuelle ville Tourhal (Mun. Tourhal) N. 479 

. 

Toile ~lanche (Dir. Gen. Cartor.) N. 480 
Combeaux (lntend. Ank ) N. 480 
Orge et foin (Div. Elaziz) N. 481 
Blea coııcaases (Div. Tchataldja) N. 481 
• Fut• (Fabr. Mil it. An·.) N. -t81 
• Aute marque Buick Secretaıre Partie du Peuple Ank.) N. 481 
Rep. de r:liveraes chau11eoa s route Konia-Ankara (Dir. Trav. Pub. 

Konia) N. 481 
Rep bit. diverses ecolos Primaircs (Dır. loıotruc. Konia) N. 481 
Bottines !Mun l•tanbul) N. 481 
Caroure de calcium (Ch. Fer Etat S rk dji) N. 481 
Farine (lntond. lzmır) N. 481 
".:on•tr. d .. canalısation (Dir. Trav. Pub. lımir) N. 482 

e r~ frais (Dir. F e Second. Balikesir) N. 483 
Pııin (Com Ach • KııRaba) N. 483 
Constr v e D r Agricole Brousse) N . .f83 
Coke (Com. Adı. l:.c. Sec.,nd. 1$alikcsır) N. 483 
Co••tr. en beton a la bourst- Ct-r ale (Mun. Balikuir) N. 483 
Articles hora d'usage (Dir. Vakoufs lst.) N. 493 

• Les aateriaqueı indiqueilt une vcnte pııır vo e de aurenchere. 

N. B.- Lem Noı indıqu · s en regard dem uticles sont ceux da 
iournal dana lequel l'aviı a paru. 

29 Birinciteşrin günü 
ilk iş olarak 

Gazetecin izden: 

LUS 
F ....,vkalide Nüshasını 

İsteyiniz 

o, SİZE 
I~ endi ~Tanıtacaktır 
ıa::w::: ±LS&!YML! 2Xll! :sa 22!&!2 c 

Tiyatrolar 
TEPEBAŞl DRAM KISMI 

14-10-937 pert••· 
be ılnü alı.tamı 
ıHt 20,:JO da KU
RU GÖROLTO 
Ko•edi 3 perde 
16 tablo. Y na•: 

'"PPIMV&vmı Nil' 
JI Monakasa Gazetesi 

Sbalcerpeare. Tlrkçeai: M.Şükrü. 

ESKi FRANSIZ TIY A TR OSU 
OPERET KISMl 

14-10 937 Pertemlte l'Önü •kfa· 
J'Tll saat 20,30 da TO A 5 per
tle kemedi. Yaz Edvard 
Aurdet Türkcemi: FiKı. Adil. 

Bütün Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki ra
z:etesi dir. 

Telefon: 49442 

!mbyaz &shit e y.uı 1 

:rektöri: !srr..&ıl Girıt 

r -

Ba1ıltlıjı yer: ARTUN 8aaımovı ~ lata flillür M>bılr No. 10 
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Journal Quotidien des Adiudicationı 

Synoptique des Adjudications J 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~v.=~--------·.,.._--~ ___ .._.. ____________ ~ ----------·~---' l'al leau 

Objet de l' ucljudication Mode rrıx Caution. Lı •ı d adjudıcatıon et clu Jours r eure 
d'adjudıcat eııtimatıf Proviaoire Cah;er des Charıea 

~--------------------.... ------------------------
A) Adjudicatiuns au Rabais 

Construction-Reraration- Trnv. Publics·Matedel d" Constru,.tion-Cartographie 
- -=-= - ,____ 

Constr. batiment ecole Primııire a Tachkeuprı.. Pli cach 7338 - 550 35 Vilayet Kastamonou 
" " " " a lncbolou ,, 4000 300 -
,, au konak rouvernementat Knrkali ., 14999 98 112~ -
,, canaux pour sechage du marais Aydın (cab. ,, 48974 40 3673 10 

eh. P. 245) 
Constr.canaux (gauohe dıoite riverain iı Adana{cah. 

eh. L. 46,3B). 
" 

" 

927447 52 40847 90 

380933 06 18987 32 

" 
Dir. Trav. Publıcs Van 
Minis. Trnv. Pub. Oir. G. des Eaux 

" 

,, 

29-10-37 
29-10·37 
27-10-37 

3-11-37 

12-1 1-37 

3 1137 R~gulateur pour travaux de reformc iı Kutchuk
mendcrese (cah. eh. L. lQ,5). 

Conat. bitiınent eeole Primaıro :.ı Besnı (aj.). 
Rep. a l'ecurie de la ıtatıon Silivri 

Grc a ire 7478 16 Vilayet Malfttia Ua mois a partır du 21·9-l7 

,, pont Aksou 

Habillement - Chaussures Tissus- Cu•rs 

Couvertures : 3500 p. (cah. eh. P. 158). 
ChauHures pour aoldats : 6500 paires (cah. dı.P. 

153). ... 
Chauasettes ea ••İne: 7000 paireıı 

Combuslible Carburant-Huiles 

Anthracilc indirene : 200 t. 
8ois : 349750 k. 
Cbarbon lirnite : 139.5 t. 

" : 44,7 t. 
Boia : 304,8 t. 

" 
: 427,6 t. 

" : 288 t. 

" : 215,5 t. 
,. : 68,5 t. 

Ch:ı·[on lirnite : 73,5 t. 

" 
: 5-4, 1 t. 

Boiıı : 115 t. 
Scmi·coke indirbe 135 t. (aj.). 

l~ivers 

Arroıeuseıı : 3 p. 
Fer rond: 25471 k.· La•e en Fer : 8000 le.· Fer a 

coinıı eraux: 2000 k.- Poterelleıı en fer : 2000 k. 
(20i0) p.) Tôles en fer : 15920 k. 

Pierres en marbre : 1200 t. 

Pro'riıionı 

Blea conca~,.:• · 45 u t ( · ) '- • ,7 • •J· . 

" 
: 30 t. {aj.). 

Riz: 77,8 t. 
Raiıins secs : 31 t 

Beurro : 14 t. 
Pommes ııle terre 335.) k.· Oıgııon : 3100 k. 
Foin ou orıe : 5H,8 t. (aj.). 
Concassaıe de blea : 3400 t. 
Paia : 198 t. 
Beurre fraıs : 54 t. 
Pain: 35 t. (rıj.). 

B) Adjudications a la surenchere 
Blea, orre, foin et feve 

• ,, ,, " ,, paille ete. 
Coton hydropbile, tıuus de coton riz ete. 

-

(a j.) 

De toute nature 

Publique 998 53 

n 2455 20 

Pıı cach 31500 

" 
30550 -

Publiquc 2520 

Publique la t. 24 -
Pli c:ıch le k. O 02 
Publique 

,, 
" Pli cadı 

" Publique 
Pli cnch 
Publique 

" 
• 

Pli cach 10500 -
Pli caeh 7471 28 

Gri> a ire 

Gre a g-re 5508 
3450 -

Pli cach 1789.f -

" 
7124 -

Pli cach le le. 1 -
Publique 390 

Pli cacb :.?1780 -
Gre a gre 51450 

" 
3850 -

Publique 

" 
" 

74 84 

2362 50 
2291 25 

189 -

360 -
656 -
197 -
68 -

350 -
6Wl -, 
no -
203 -
142 87 

87 
102 -

235 58 

788 -
560 S5 

413 10 
258 

1342 
535 -

1050 -
39 -

1633 50 
3860 -

281 75 

{ 
Com. Perm. Municipalite Jstaııbul 2-11 37 
Oir. E.conom. 11 ,, 

Vilayet Gaziantep 21· 16-37 

Com. Adı. Comm. G.Gudc Foret Ank. 1-11-37 
,, 1·11-37 

,, 1-11-37 

Oir. Biens Nat. lstanbul 28·10-37 

Com. Aeh Oıviııinn lıparta 19·10-37 

" 
19-10 37 

" 
19·10-37 

" 
19-10-37 

" 
20-10-37 

" 
20-10-37 

" 
20·10-37 

" 
20-10-37 

" 
20-10-37 

" 
20-10-37 

Vilayd Gaziantep 21-10-3 

Dir. PTT. lıtnnbul 18-10·37 

Com. Aeh. Cemııı. G Surv. Dounn lst. 28-10·37 
1 Expl. Cb. •e fer Etat H.pacha 4-11-37 

S. A. Fabriques de &uteilles et 'L0-29· 10-37 
Vitre ler Vakoufs Han 

Com. Ach. lntendance lzmir 15-10-37 

" 
15-10-37 

Co.u. Aeh. Diviıion Lulebourgu 27-10-37 
,. 11\· 10-37 

" 
ManiıH 2-11-37 

" 
Bournova 15-10·37 

" 
Manissa 3-11-37 

Cum. Ach Corps Armee Tchorlou 1-11-37 

Com. Ach. lntendance lzmir 
Com. Aeh Militaire Vıze 

Dir. Ecole Agent de Police 

Bureau Executif Guc..ınen (Ferme 
H11dj1 Ali) 

idem 
Oir. Vente& Oouanea lstanbul 

1-11-37 
20 10-37 
21-10 37 

21·10·37 

22·10-37 
18-10·37 

-· 

RADUCIIONS 
En toutes lansues 

Adresse2-vous aans heaitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 
T ecbaique, Financiiıre, Cemmerciale ete. 

Tracıluction de cahiers dea charges 

Executien rapicıle et !:oigaee 

PRIX HOKS CONCURRENCE 

Reduction speciale a11x a~onnes da • • MÜNAKASA GAZETESi ·· 

Bureau de Traduction •• DEVRiM " 
laourtclao• Haa, Ne 3-4' T .aeph••• ; 48'42 

10 -
lO 
15 
15 

15 -

15 -

14 -

11 -

ıo 

14 

11 

11 -
10 
10 30 
10 30 
15 -
10 -
10 -
10 30 
10 30 
15 -
15 30 
11 -
15 -

12 -
15 

15 

15 30 
15 
15 30 
14 30 
17 
15 -
17 
16 -
16 30 
15 -
14 -

14 -

14 -
14 -

14 Octobre 1937 

ADMINISTRA.J ıur-. 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adreue Telel'J'aphique: 
l•taabul - 110NAKASA 

MÜTEAHHİTLERİH TAKVİMİ~ 
~ Meınento de~ Fourni~seuı~.5 ~ 

Cuma 15 10-1937 

Ekmek, torbalık bez (MMV) ~\! 449 
Arka çaatahk bez ,, .:\'! 449 
Kazma ve kürek (DO yol. Ank.) .,~ 451 
Sabit aHtilen cihazı ve buna mOteferri şebeke malzemesi (OO 

yol. Ank.) .\! 452 
Çamatn kurutma makinesi (Tophane Lvz.) J'~ 458 
Gireaua vil. mrk. dikilecek Atatürk heykeline aiti reıim ye P" 

je mOaabakaıı (Giresun Beled.) J\! 461 
Elektrik temiHt malzememi (OD. yol. Aak.) .\! 464 
Çine kazası haritası tanzimi (Çine Beled) •'! 467 
Süpürıeli arozöz, vidaj otomobili (Ank. Bel.) X· 467 
Arpa ve yulaf (Adana Tüm.) .,! 472 
Butdar aakliya'ı (Diaar Zir. Bank.) .~; 472 
Pirinç, makar.na, ua, peynir, kaymak, aebse, kok kömilrü, 111 

(lat. Erk. Ötr. Ok.) .~ 474 
Fabrika unu (Diyarbekir Kor) ~\! 474 
Çaakırıda but. puyonu intaah (Çankırı Vil.) .\". 475 
Kılıfhk bez (MMV) ~': 476 
Sarı razı itletme yat (iat. Komat.) ,.,.; 477 
Turhal kaaabası haritası tanzimi (Turlaal Şarbay.) .\i 478 
Beyaz ltez (Har. G. Dir.) ~'it 480 
Bamya (Ank. Lvz.) .,! -480 
Arpa, kura ot (Elbiı Tüm.) .ı\: 481 
Bulıur (Çatalca Tüm.) .,! 481 
• Yat fıç .. ı (Aık. Fabr. Ank.) ~! 481 
• B11ik marka otomobil (C. Halk Part. G. Sekr.) ~ 481 
Donya-Ank. yolunun arasında kum ibıarı, blokaj tatı ilaıafl 

tat kırma ihzarı (Konya Nafıa Dir.) .,; 481 
Gazi, lımet Pata, Hakimiyeti Milliye Altunçefme okullarını• -

miri (Konya KOlt. Dir.) .\! 411 
Çiam• (iıt. Bel.) J\! 481 
Karpit (OD yol. Sirkeci) ~': 481 
Un dımir LvL) ,,; 481 
Emrazı Sariye baat. latım çukurları ya,ııı • Cumaovuınd• 

yare i&taayonu duratı yapısı (İzmir Naf. M.) .,i 482 
Sadeyat (BalıkHir Or. Ok.) No 483 
Ekmek (Kaaaba Ask. SAK) No 48.l 
Camlı bahcova yaabtı - camlı çerçn• (BurH Zir. Mek.) No 
Yerli kok (Balıkesir Or. Ok.) No 483 
Zahire hanı içiade ıuadurma i•t· (Bahkeıir Bel.) No 483 
Benain, ıaz (Ank. Be".:.l.~g,,a1:1.._ ___ _ 
Bersama müz.e kura da yapt. yazıhan,-r••••ı dı•ir Nafi• 

o 485 
mekbane iaf. ~ • orman çiftli iade 

ek.) No 485 
a tlımir Lvz.) No 
raek, et, yoturt •· erzak - aamtkok klmilrü, odun (~,I 

i•. Dir.) No 
Koy n eti (Çana . Mit. MYk.) No 486 ı 
ya flar raıinoıu üzerinde iaıa edilecek kat (lımir v akf. "" 

ret bayratı bezi (DO yol. H. pafA) No 488 
Erıaaide Sifad iıta1yoau İDf. (Diyarbekir Vil.) No 488 .1~ 

Kriple maden kömlril, oclua, me.. kB•ilrü, kok (Konya Y 
Dir.) No 489 f 

• Deri ye kundura fabr. 1 H•• &arhnda sıkacak arıntı .,. 
ıuahlar (Beykoz Deri ve Kund. Fabr.) No 489 

Balast (OD yol. H. pata) No 489 ; 
Sadeyat, zeytinyat, un, patate• •·•· (KoDya Killt. Dir.) No 
Mektep ııraıı (Konya Kllt. Dir.) No 411 
Telefon ıebek••İ iqin mala.eme (Maniaa İlltay.) No 491 
Gaz (lzmir Gimr. Muh. Tab.) No 49'l jl 
Cihannüma kCStklnGn dahili yatlı boya (Harlt Ak. K.) N• '",/ 
Sacleyat, ıalça, patates, peyDir, üıüm, arpa, •aman, t•k•'• 

(lzmir GGmr. Mub. Tab.) No 49'l 
• Kibae etya (lıt. Vakf. Dir.) No 49-1 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. tfl' 
Hamit: "No.,, iıareti ilinı havi wazetemiıia HJlllDI ıöl 

Vcndredi 16 - 10- 1937 

Benzine et ,Ctrolo (Mun. Ank.) N. 484 
Conıtr. local ıtour bureau (Dir. l'rav. Pub. lı•ir) N. 48S 

,, d'un refeeteire (Min. Tru. Pub.) N. -t15 
F:uine (lntend. lımir) N. 485 
Pain, viande, yoghourt, i:ois ete. (Dir. Lyeee Konia) N. 486 
Viande de mouton (Com. Aclı. Milit. Tcbanakkale) N. 486 1,11 
Conatr. etage au cafe du Valr.out. (Dir. Vakoufs lıı:mir) N. 
Toilo pour drapeaus (Ch. Fer Etat) N. <t88 
Conıtr. statıo:ı a Er~ani (Vil. Oiyarbekir) N. 418 

(Lire la ftite en 3me pare) 


