
ikinci Sene No. 482 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 A YLIGI .t50 
6 ,, 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 ayhQ-ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir. 

CUMARTESİ 

'GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
~--------

Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a) Münakasalar 

lnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Aydın şehrine 6 km. mesafeden su isaleıi ve şehri 
dahilindeki şebeke için İcab eden malzeO'.elerin 
tedariki ve boru ferşiyatı, depo inşası ve filtre 
tesi ah (~art. 550 kr.) 

lıoparta şehri içme suyu tesisat ve inş. (şart. 320 kr) 
Elazi:ı: ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 4·;5 ,, 
Şengül hamamında yapılacak tamirat 
Ank.-Kızılcahamam yolunun arasında betonarme köp-

rü inşaatı 
Akköprüdeki depolardan bazılarında yapılacak ha-

valandırma tertibatı 

Emrazı Sariye hast. lağım çukurları yapısı 
Cumnovasında tayyare istasyonu kurağı yapısı 
Balıkesir-Bandırma ve Balıkesir Sındırgı iltisak ~o-

sesinde yapt. ufaltaj işi (temd.) 
l üntanın yukarı mahallesindeki ilk okul binasının 

çah inşaatı 
Bakırköy 2 ci mekt. tamiri 

,, iki telli ,, ,, 
Silivriye ba2'lı Kurfalı köy mekt . tamiri 
lst. 8 ci mekt. tamiri 
Beykoz fidanlığında iqş. ve tamir. 
Mrlı:. daire bahçesinde buz deposu inşası 
Fen işleri kalem odllsına açılacak pencere 
Beşi~taşta 24 inci mekt. tamiri 
Pendik 1 ci ,, ,, 
lat. 56 ncı 

" " ,, 41 nci ,, ,, 
Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye lıast. mrk. pav· 

yonu ın:ı. \1111• •· ,._.:;o ' ) 

Saman köşkü 2 ci kısım inş. 
Diy.ırbekir ipek böcekç"ılik mek. tamiri .. . 
l:z.mir tayyare alaytnın komutanlığının ~ostereceğı 

kapalı z. 109947 31 

" 
aç. eks. 

,, 

pa:r:. 

aç. ekı. 

" 
paı. 

aç. eks. 

" 
" 
" 
" paz. 

nç. eks. 

" 
" 
" 
" ,, 

kapalı z. 

aç. eks. 
• ,, 

paz. 

63899 04 
99141 10 

1096 60 
9703 98 

224 -

996 95 
8115 94 
3500 -

2116 95 

907 98 
3096 90 
6334 03 
1550 48 
3377 48 

45 -
61 60 

117 34 
226 43 
250 ·-
249 80 

32600 -

):i'l5 32 
9667 15 

48443 -

yerde yaptırılacak korunma ve ıslahı (temd.) 
Balıkesirde doğum ve çocuk bakımevi inş. (temd.) " 14500 -
lzmitte 2 ci ki2'ıt fabrikası inş. (sart. 22 L) kapalı z. 428668 88 

_hı,ıar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 
2375 -

500 -
8754 -

Ameliyat masası: 2 ad. 
Teşrihi marazi kapları: 11 
Radyom ve a\atı 

çeşit 

aç. eks 

" 
kapalı z. 

Mobilya, ve ve büro eşyaıı, Muşamba-Hal• ~ 

Eşya (Ank., Aydın, Eıkişehir,. Sıvaı'. !~kat, Trab· 
zon, Manisa, Kars ve Giresun ıdarelerı ıçın): 899 parça 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaıır V· s. 

Kilim: 475 ad. • battaniye: 87 ad. 
Elbise vo kasket: 325 takam 
Elbise \maliyesi: 1000 • (temd.) 
Harici elbiae: 60 kat 

Nakltyat· Boşaltma - Yükletme "· s. 

Posta nakliyatı (3 sene müddetle) 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. ı. 

Odun: 50 t. · kömür: 2 t. 

Müteferrik 

Alüminyum: 9 t. 
Harb paketi torbaaı imalı: 500-750 ad. 
Tezkerici palaska ve kütüklüğü imalı: 250-300 ad. 
Bronz aah raptiyesi ve çubukları (mermer merlii· 

venleri için): 59 takım (temd.) 
Kazma (3 kiloluk): 500 ad. 
Kürek (3 köşe ddikli): 500 .ad. 
El arabası: 100 ad. 
Balast: 5000 m3 
Çanakkale-Ezine, Ezine·Ayvacık beynelmilel işaret 

levhaaı imaliyesi: 138 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Arpa: 280350 k. 
Un: 150 t. 
Koyun eti: 1700-2200 k. 
Dana eti: 1400-1800 k. 
Sadeya2'ı: 21.2 t. (temd.) 

" 
27950 k. ,, 

Sığır eti: 42 t. 
Un: 1327 t. (şart. 950 kr.) 

kapalı z. 24327 60 

aç. eks. 3082 75 
kapalı z. 6093 75 

" aç. eks. 

beh . 9 -
,, 23 -

paz. ayl. 450 -

aç. eks. 

kapalı z. 9450 -
pıız. beh. 1 -

" " 
1 80 

aç. eks. 450 -

,, 500 -

" 
186 -

,, 750 -
,, 4500 -

" 
2741 18 

kapalı z. 16344 40 

,, 19620 -
aç. ekı . 990 -

" 
450 -

paz. 19716 -

n 25714 -
kapalı z. 10500 -

,, 185780 -

6748 37 

4444 -
6207 25 

727 90 

16 80 

68 10 
232 27 
475 05 
116 29 
253 31 

2445 -

724 04 
3634 

199t0 -

178 -
38 

657 -

1824 57 

231 21 
458 -
475 -

810 -

- -

708 75 
56 25 
40 50 
33 75 

37 50 
13 50 
56 25 

337 50 

- -

t 'l25 38 
1471 -

75 -
41 -

Dakiliye Vek. 

" ,, 
Ank. Vakf. U. Müd. 

" 
Valiliği 

M. M. V. SAK 

ltmir Nafıa Müd. 

" Balıkesir Vil. 

Kayseri 
" 

lstanbul Belediye.si 

" 
" 
" 
n 

" 
" 
" 
" ,, 

" lıt. Sıh. ve lçt. Mu. M. 
Uıyarı.ıc"" ~·-:1 

,, Nafıa Müd. 
lzmir Lv2. SAK 

Balıkesir Vil. 
Sumer Bank U. Müd. 

lst. Komut. SAK 

" 
" 

lnhiı. U. Müd. 

,. 

Aık. Fabr. U. Müd. 

15-ll-37 

15-11-37 
15-11-37 
18-10-37 
18-10-37 

4·10·37 

15-10-37 
15-10 37 
9-10-37 

7-10·37 

7-10-37 
7-10-37 
7-10-37 
7-10 ·37 
7-10·37 
4-16-37 
4-10-37 
4-10-37 
4-10·37 
4-10-37 
4-10-37 

20-10-37 

11-10-37 
6·10-37 

25 10-37 
20-10-37 

15·11-37 
15-11 37 
15-11-37 

18-10 37 

18-10-37 

Cümr. Muh. G. K. tst. SAK 19-10-37 

lıt. Sıh. ve lçt. Mu. ~. 6-10·37 

Diyarbekir Sanat Ok. 4-10<i7 

11 -

11 
11 
14 
1) -

11 

11 
l ı 
15 

14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
10 -
14 -
14 -
14 -
14 -
15 30 

11 -
16 -

11 -
15 30 

15 -
15 30 
16 -

ıs -

14 -
11 -
16 -
10 -

lz:mir Posta TT U. Müd. 28·9-37 itib. l ay 

Çanak. Orta Ok. Oir. 

Ask. Fabr. U. Müd. 
MUlt Mlidafu Vek. SAK 

,, 
A~Uiye Vele 

Balıkesir Vil. 
,, 

8 10-37 

18-11-37 
16.10-37 
16-10-37 
4-10-37 

7 10-37 
7-10-37 
7-10-37 

" O.O. yol. 3 cü işit. Bahkesir 12-10-37 
Çanak. Nafıa Müd. 8-10-37 

Mardi~ Gümr. Tab. SAK 21-10-37 
21-10-37 

" lz:mir Sıh. ve lçt. Mu. M. 9-10-37 

" 

16 -

15 -
10 -
10 30 
15 -

15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

1478 70 • n Lv.z:. SAK 

9-10-37 
4-10-37 
4-10-37 

9-
10 -
10 -
10 -
16 -· 
16 30 
12 -
16 -

1928 -
787 50 

10539 -

" ,, 
Kırklareli Tüm. SAK 

16·10-37 
22-10-37 

. 
2 Birinciteşrin 19.i7 

a) 

iDAREHANE 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
T el.efon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

KA R 

inşaat· Tamirat-Nafıa işleri \'e Malzemesi- Harita 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Vakfa aid Şengül hamamında yaptırılacak olan tami
rat keşfi mucibince 1096 lira 60 kuruş mukabilinae ek
siltmeye konulmuştur. Talib olanların 18.10.37 pazartesi 
günü ·saat 14 de teminat aks:alarile birlikte vakıflar u
mum müdürlüğü inşaat müdürlüğünde müteşekkil komis· 
yona müracaatları. 

• 
Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli 9703 lira 98 kuru~tan ibaret bulunan An· 
kara Kızılcahamam yolunun 38+890 inci kilometresinde 
2X8 metre açıklıkta betonarme köprü inşaatı açık eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltme 18.10.37 perşembe günü saat 15 de daimi en
cümende yapılacaktır. 

istekliler 727 lira 80 kuruşluk teminat muvakkate mak· 
buzu ve ticaret odası vesikası, nafıa müdürlüğünden ala· 
cakları ehliyet vesikasile birlikte yukarıda gün ve saatta 
daimi encümenine müracaatları. 

İs1Fldiler keşif ve şartnameyi :hergün nafıa müdürlü· 
ğünde gözden geçirebilirler. 

Konya Kültür Direktörlüğünden: 

858 lira 73 kr. 4 kıta keşif bedelli merkez Gazi, İsmet 
Paşa, Hakimiyeti Milliye, Altunçeşme okullarının tamiratı 
15. 10.37 tarihine kadar açık eksiltmeye konulmuştur. 

M ..... ı,,•,r ,...;;," cıo a• 1 h + .. ,.nrlim<>n Aı:aı' mi' ,.,.,-1 A.. 'h 1. 
likte taliplerin o gün encümene gelme erı, --Kif«'·n ~Uh'i 
nameleri görmok için de kültür direktörlüğüne başvur· 
maları ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisypnundan : 

Akköprüdeki depolardan bazılarında yapılacak hava· 
tandırına tertibatı pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

Beher grupun keşif bedeli 224 liradır. Ayrı ayn pazar· 
Iıkları 4.10.937 pazartesi günü saat 11 dedir. Keşif ve şart
nameler M.M. V. satın alma komisyonunda görülür. Eksilt
meye gireceklerin beher grup için 16 lira 80 kuruşluk te
minatlariyle birlikte pazarlık gün ve saatında M.M.V. satın 
alma komisyonunda bulunmaları. 

Dahiliye Vekaletinden. 
Aydın şehrine 6 kilometre mesafeden iiU isale~i ve 

şehir dahilindeki şebeke için ica.b ed~n malzemel~~ın te: 
dariki ve boru ferşiyatıoın icrasıle saır buna muteferrı 
imalatın yapılması ve şehir dahilinde bir depo inşası ve 
filtre tesisatı yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konul-

muştur. 
ı -İşin muhammen bedeli 109947 lira 31 kuruitur. 
2-lstekliler bu işe aid şartname proje ve sair evrakı 

650 kuruş mukabilinde dahiliye vekaleti belediyeler imar 
heyeti fen şefliğinden alabilirler. 

3-Eksiltme 15. l 1.h37 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat l t de Ankarada dahiliye vekaleti binasında 
toplanacak belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

-4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda Y.a· 
zıh teminat ve vesaiki aynı gün saat 10 a kadar komıs· 
yon reiıliğine teslim etmiş olmaları lazımdır: 

A- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 ci maddelerin uy-
gun 67 48 lira 37 kuruşluk muvakkat teminat, 

8 - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C-Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmmye 

girmeye bir mani bulunmadığı.na dair i~~alı bir .. mektup, 
o-Belediyeler• imar heyetı fen şeflıgınden munakasa· 

ya girme iıin alacakları vesika. • 
5-Teklif mektublnrı ihale günü saat lO a kadar 

ma\ibuz mukabi1inde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iad~li te

ahhüdlü olması ve nihayet bu &aate kadar komısyona 
gelmiş bulnnması lazımdır. . . . 

B · hakkında fazla izahat almak ısteyenlerın beledı· 
u iŞ ı . 

yeler imar heyeti fen şefliğine müracaat etme erı. 



s 

:ı 800 -

yıı.a: 8 t. - peynir: 6,2 t . - " ~eıcer :J,5 
E kmek: 1 t. - un: 400 k. · k . etı · 2000 k - <1 t · 

1500 k. - şeker. pirinç, k. ıuğ• 

, ulaf: 242 ic. - bul2'ur: 55 t. 
Arpa: 744 ~. 

~,abun : 10 t . 

.. 
,. 

Ol 

kapalı z. 
pa• 

.. 

,, 
-412 50 " 

" 

-10-37 
9-10 -37 
9·10-37 

}:, 

9 

Sadeyağ: 12 t. (temd.) 
sadeyat: .f-6 t . • beyaz peynır: 1-1,'2 t. 
F.k.mrlc: 107-136 t. (temd.) 

kapalı 1.. k. o, C, 5-0,·i:> 468 - J ndr. G . Komut. Ank. SAK 20-to··ij 
10 -
ı o 

15 -
15 -
15 -
11 30 

,, k. o 10 1020 - Edirne Kült. Oir. 14-10-37 

"adeyaQ': 5, 7-7 .7 t. " " 
1 - 588 - " 

14-10-37 
25-10-37 
12-10-37 ., 38,9 t . " 

1:734-4 - 1802 lzmit Tüm. SAK 

Sadeyağ 
pu. 15000 - 1125 - Tophane Lvz. SAK 

b) Müzayedeler 
aç . art . Ank. 2 d icra Mem . 

Santrifuj su motör tulumbası: 1 ad .-hortum: 350 m. 
Binek otomobili (fort marhl: 1 ad " 

500 - " 

15·20-37 
7-14-10 37 

14 -
1 .. -

Muhtelif eş -.ıı ·., it 

.. a...... ,; •& , ... ııowctre weısaıedcn su. ı&au:. 

ve ıehır oanıuooekı şeoelce ıçm ıcab edeo malze~e~erı~ 
tedarik. ve boru i erşıyatımn craııle aa· r buna muteterrı 
ima'&\.W yapılması ve ,ebır oanilinoe oır depo ır.~as! ve 
filtre tesiıatı yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konul-

muıtur. . 
& -İtin muhammen bedeli 99141 lira ~O kuruş~r. 
2-İıtekliler bu işt: aid şartname, proje ve saır evra

kı 475 kuruı mukabilinde dahiliye vekileti beı,diyeler 
imar heyeti fen tefliğinden alabilirler. . . 

3-Ekıiltme · 15.11.937 tarihine rastlayan pazartesı gü-
nü aaat 11 de Ankarada dahiliye vekileti binasında t_op· 
lanacak belediyeler imar bebetince yapılacaktır. 

4-Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aıağıda ~a· 
zılı teminat ve vesaiki aynı glln saat ona kadar komıı· 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları liıı~dır: . 

A-2490 aayılı kanunun 16 ve 17 ncı maddeleaıne uy· 
ıun 6207 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat, 

8-Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C-Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye 

girmeye bir mani bulunmadığ~oa dair i.m.zalı bir mektup,_ 
O-Belediyeler imar heyetı fen şeflıgınden münakasa 

ya firme için alacaktan vesika, 
5-Teklif mektublan ihale günll ıaat ona kadar mak-

. buz mukabilinde komisyon reiıliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublannı? iadeli tea· 

bOtlü olması ve nihayet bu saate kadar komısyona rel· 

miş bulunma11 lazımdır. 
Bu it hakkında fazla izahat almak iıteyenl~ri~ beledi· 

• • ••p•ruı f«::nra uaouıoaeKı şeoeKe ıçm ıcao eoe mA 

zemelerin tedariki ve depolar inşası ve h ın n 

icrası ile ıair buaa müteferr1 ımahı .aı~.::t ı(a patı 
zarfla eluiltmeye konulmuıtu 

işin muhammen bedeli 6~ '"' Üi kuruştur . 
isteklilerin bu ite aid ıartr came, proje ve sair evrakı 

320 kurut mukabilinde dabiHye vekileti belediyeler imar 
heyeti fen tefliğintlen alabilirler. 

Eksiltme 15.11.937 tarihine rastlayan pazartesi giınü 
ıaat on birde Ankarada dahiliye vekileti binasında top· 
lanacak belediyeler imar heyetince yapılacakbr. 

Ekıiltmeye rirebilmek için iıteklilerin atağıda yazılı 
teminat ve vesaiki aym gün ıaat ona katlar komiıyon 
reilliğine teslim etmit olmalan liıımdır. 

A- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uy· 
ıan 4'44 liralık muvakkat teminat. 

B- Kanunun tayin ettiii vesikalar. 
C- Kanunun dördüncü m11ddesi mucibince ekıiltmeye 

ıirmeye bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektub. 
0- Belediyeler imar heyeti fen tefliğinden münakasa· 

ya girme için alacakları veıika. 
Teklif mektubları ilaale gilnü saat ona kadar makbuz 

mukabilinde komisyoa reisliğine verilecektir. 
Posta ile rönderilecek teklif mektublaraDID iadeli teab

landlll olmaıı ve nihayet bu ıaate kadar komiıyona ıelmitC 
bulunması lazımdır. 

Bu iş laakkında fazla izahat almak istiyenlerin be' ... 
yeler imar heyeti fen şefliğine mOracaat etmef e 

Somer Bank Umum Wllleiurluiun -r-

1 - Bankamızın lzmitte yaptıracağı lkincı Kagıei 
rikası inıaatı vahidi fiat esasile eksiltm;y KJaaUıWUi 

lnıaabn tahmin edilen keşif oedeh 428668,88 11 ... 

2 - MOnakasa evrakı 22 lıra mukabilmde S m~ .. 
Bank lnıaat servisinden alınabilir, 

3 - Eksiltme 20 Birinciteşrın 937 çarıamba giınu 
ıaat 15.30 da Ankarada Sümer Bank Umum Müdilrlü
ğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 19900 liradır. 
5 - isteklilerin ihale fÜnOnden en az 3 giin evvel 

Somer Bank lnıaat ıerviıine relerek bu kabil intaatı ya• 
pabilecek fenni ehliyetlerini iıbat için Nafıa Vekaletince 
verilmit mUteahhidlik veıikaıile İcab eden diier veıika· 
ları ve Milli Bankalardan birinden alınmıf 200,000 liralık 
mıali itibar mektubunu ibraz ederek eksiltmiye firebilmek 
llzere birer vesika almaları tarttır. 

6 - Teklif mektublarını havi aarflar kapalı olarak 

Kavseri D D Yol 

.ıc, ı.l n• • ... ıl\ ı<ao d.i':L .. ı.n M.ı • 

karada .'.lumer Ban~ ıwıuuaueu Serv , rv1üdtirhiğu ıe tef::· 
hm edumı .. o."ca. ı . 

7 Bu inşaatı Banka diledığ'ı muteabhıde \'ermek. 
hakkını muhafaza eder. 

liaıakesır Vılayeh Daimi En umeniodeo : 
Balıkesirde müceddeden yapılacak Doğum ve Çocuk 

Bakımevi intaatının projesi mucibince ve vahidi fiat cet· 
vellerine göre 14500 liralık kıımının inşası için ihale tarihi 
olan 23.9.937 tarihinde talibi çıkmadığından 25. 10.937 ta· 
ribine raıtlıyan pazartesi günil saat 15 e kadar bir ay zar
fında ayni ıerait dairesinde verilmek üzere pazarhğa hıra· 
kılmıttır. 

ihale Balıkeıirde Vilayet makamında teıekkül edecek 
Encllmen Daimi huzurunda yapılacı1khr. 

lıteklilerin 937 yılı için Nafıa Vekiletinden alınmış 
milteabhidlik vesikasını ve bu iıe girmeğe salahiyet veren 
resmi vesaiki ibraz etmeleri şarttır. 

lıtekliler Vilayet encümeninin toplantı günleri olan 
pazarteıi ve pertembe günleri saat 15 te Vilayet Maka· 
mında tepkkül edecek Encümene ve evraJ ?rmek, ma· 
lumat almak iıtiyenlerİI! daha eYvel Nafıa l.Jaıresıne veya 
Encümen kalemine müracaatleri ilin olunur. 

• • • 
Bakırköy 2 ci ye l.tanbul 8 ci mektebinin tamirlerile, Silivriye 

batlı Kurfalı köyQ ve Bakırköye batlı iki telli köyil mektebin.ıı 
tamirleri, ve Beykoz fidanlıtında intaat 'e tamirat itleri ilV'' 
ayn eluiltmeye kenmuftur. Bak: istanbul Beletliveai iliaları u 

• • • 
• , .... .. , . n• . n .. _,,:ı. J~nS.uldwu~ vapı\. ·-•-h . , uepoı • ve 

"• • lile "{ .ıt· 

uaç!ar, Klinik ve lspençıyari aJat· 
İstanbul Komutanhiı Satınalrna Komisvonund&n 
Ordu sıhhi ihtiyacı içio satın alınacak sıh 1 alııt Vt:: 

malzemesinın cinsi ve mıktarları ile muhammen hı ar. K 

emmatları ve 'ıhale günleri ile ihale şar t la rı ve munaka 
sa şekilleri aşağıda gösterilmişti r . 

Cinai Miktarı Muhammen ilk tewi· 
tutarı nalı 

Ameliyat 
maaası 2 tane 2375 178 .\çık eksıltme 

lhaleıi 15.11.937 saat 15 d t> vepılacakhr 
Te rihi ma-
razi kapları 11 çeıit 

lbaleıi 15. J 1.937 saat 
Radyom ve 

• 
50U \8 

15 30 da yapıiacakbr 

alitı 4 çeşit 8754 657 Kapalı zarf 
lhaleıi 15.11.937 saat 16 da yapılacaktır 
Şartnameleri her ıün 6iledeu e" vel komisyonda gö· 

rUlebilir. isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplari· 
le 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikaları ile beraber iha le saatinden en az bir saat ev· 
veline kadar teklif mektublarını Fındıklıda Komutanlık 

-·~ -~- ---
l'tlc.:ı HJı~c - 1\UUOUnı-'tuuıo ı,ı ı ~ 

I~tano~u Sıh. ı ~ u e eıcr Arıı n 
t..~"' ltme orr. 

stan ey ıb Ialebt- 'l urd~ H 

~ urddar ven meK uzPre aıKı.Hıierek 01111 • t •• 

ser~ tekhf edıJeıı fı& t lay1k had go r ulm~d1ğına t-ı. y~ıı a il 

Kapalı zarfla eksıltmıye konulmuşt u ı. 
Eksiltme 6.10.937 çarşamba guniı saat 16 da ( ağaJo~lu ıı· 

da Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü bina~ ı ııda kumlu 
Komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen fiat: Bir takım elbise imaliyesi 900 kuruştuı . 
Muvakkat garanti : 675 liradır. 
lstekJiler ıartname ve nümuneyi hergün Fuadpaşa türbesi 

karşısında Leyli Tıb Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. 
istekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve şartnamede istenilen vesi· 
kalarla bu işe yeter muvakkat garanti makbuz Vf'!ya banka 
mektublarile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden 
bir $&at evvel makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri. 

Merlle:ı eaire ltahçeıinde yapılaeak bua depoau 
fen i şl eri kalem oduına açılacak peneue 
Betiktetta 24 lacü mektebin tamiri 
~endik ı ıacı •ektebia tamiri 

" " " . 
istaabul 56 inei mekteltin tamiri 

" 41 " • ., 

Mu .. a•men 
beaeli 
45 
81 S) 

117 34 
101 43 
125 
250 
249 30 

Y11karda ketif ltedelleri yazıla ta•irler a111 ayrı açık ek• 
siltmeye konulmuftur. Ketif nrakıle ıartnam•i Eaeil1DeD ka
leminde ıörillebilir. latekliler 4-10-937 puartui flal Hat 
14 de Daimi Eeelmende bulunmabtbrlar. 

t.umrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan : 

, ıruk Kokuları için yaptınlacak 325 takım elbise ve 
kasketin 19 10.937 sah günü saat 1 L de kapalı zarfla eksilt• 
rnc~i yapılacaktır. 

Tasmlaııan tutan 60Y:~ lira 75 kuruı ve ilk teminatı 458 
lınıdJT. 

\ umunelerile şartname ve ~vsafı Komi!tyondadır. Görüle· 

bilıı. 
l :,tı·klile r in kanunun tarif ettiği veçhile verecekleri teklif 

ınek tu Llarmı eksiltme saatinden bir saat evvele kadar Gala· 
tada Eski ithalat Gümrüğündeki Komisyona vermeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlültü 
Satınalma Komisyonundan : 

475 adet Kilim 87 adet Battaniye 
Tahmin edilen bedeli 3082 lira 75 kuruş olan yukarıda 

mik<ları ve cinsi yazılı techizat ıt skeri fabrikalar umum mü 
dürlüğü satmalma komisyonunca 18. 10.937 pazarle~i gönt 
saat 14 de açık ~ksiltme ile ihale edilecektir. Şartname para 
ı;;ız olarak komisyondan verilir. 

falıuleun nıu\·akkal tennnat 01an 23 t lira 21 kuruş v~ 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki H·•aik.e mez 
kfır !!Un P aattı=- k()mısvona mura"aatları 

1ttn c~y ,, MaŞau.11a, Hah \i 

M kauoııtıaaa .335 sı m" Kan ı 

Balı: İnhi1&rlar U Mud ırnıarın.t. 

899 parça 

• ... 
k 8 L ı h ı u UA .J ili•\arın•· a ınaca tar. •• D ıaar • · nau• 

r 

• 

u V k et ıyonuncian; 
~ .,ake · e ıso :300 çift 

tezkerecı palaska v kutu& llgw ıma .. ttırıtecek'"ı.r 
Torbalarm ima 1vt" ücre bebeıfo iOO ve palaska ile 

kiitükUlğün imalı e iıcre•ı o arak beher çiftine 180 kurut 
iat bırakı lnust 

Kütüklük VE' ll:lnn paıarlığı 16.10,937 cumarteıi 
günü saat 10 da ve torbaların oaz rlığı aynı riln ıaat 10.30 
da M.M. V. ~atın hud Ko. da yap lacal-tır. 

Şartnn ele M. M. V. satın alma Ko. dan alınır. 
Bu itlerın bır k1Sım malzeme•İ veklletçe verilecek ve 

şartnamede gösterı lf'.n malzemeyi mOteabhid tedarik ede
cektı 

Eksıltmeye gıre dder pazarl.k ronn torbalar için 56 
lira 'J.) kuruf, kütüktuk ve palaskalar için 40 lira 50 ku·· 
ruşhı... eıninatlari} le MM V. ıatın alma Ko. da muayyen 
saattf' hazıı bulunmaları 

Adliye VekAletinden : 

1 - Temyiz binaıı mermer merdivenleri için 59 ta
kım bronz halı raptiyesi ve çubuklan açık ekıiltme ile 
-alı nacaktır. 

2 - EkıiJtme Ankara Temyiz binaıında Adliye Ve
Kaleti levazım ve daire müdOrlllğG odaıında toplanacak 
eksııtme komisyona tarafından yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iıtirak edecek olan talihler 2490 ıa
v 1 hanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 11fatı haiz olma· 
an şarttır 

4 - Talihler bu husuaa aid şartnameyi parasız ola· 
rak her vakıt mezkôr mUdOryetten alabilirler 

5 - Ekıiltme 24.9.937 ~ünilne mnıadif cuma rGnü 
aaat 15 e bırakılmıt ise de yevmi mezkOrde talib aubur 
etmenıe me binaen 2490 sayılı kanuauD 43 llncli maddeıi 
• 1İ< inııo tevfikan daha on ıDn uablarak ekailtmenin 
• llJ.937 pazartesi ıünü ıaat 15 de yapalacaktir. 

6 - Bu itin yapılma11 için tahmin edilen fiyat 450 
lira olup m11•11kkat teminat 33 lira 13 kuruıtur. 

7 - Eksiltmeye ittirak edecek iıtekliler tahmini be
delin yüı.de 7 .5 iu olan 33 lira 75 kurutluk muvakkat 
teminatı merkez muhaıebecili;ine yabrarak mukabilinde 
alacaklan makbuzu ve yabud o mikdar bank mektubuau 
diğer veıaikle birliktcı yevmi mezk6rcle komiıyona milra· 
caatlan ilin olunur. 



• 

rzak, ı..anu t. , 

Liileburgaz Tümen ~atınalnıa Koıni.:yonundan . 
<:insi ~1iktan .M. Redeli 1. Teminatı 

'101ı r ı ra Lira kr. 
t\.uru ot 318 7CJ50 596,~5 

" " - J 6525 4<.Xl 
İhalesi ().]0.937 saat l<> ve 16,30 da Kapalı zarf usulile yapılacak 

Yukarıda yazılı Kuru otlar ayrı ayrı ihale edilecektir. 
İsteklilerin şartname5ini görmek üzere her gün ve ek iltıne' ~ 
iştirak için belli gün ve saatta teklif mektupları 'e knn 
ve~ikalarile Lüleburgaz Tümen Satın Alma lr umisvı ,-
lunmaları. 

Af yon Kor Satınalma f , • . 
Kor merkezi için komi '- o .., ıtf ve şeraitine göre 

aşağıda cins mıktar v .. mıı ı:n:.ıatları yazılı dört kalem 
yiyecek ayrı ayrı ar ' ' .ıı .u ... ile alınacaktır. 

Eksiltme f! hl "' ;,aatleri aşağıda yanlarında >azılmı tır . 
lsteklılni n ıhıı.le ~üııu belli ~aatta teınınat makhuzlarilf-: .or 
satın ı.illııd kouıı~yonuııa gelmeleri. 

lrnrarlaıua murnkkat ıhale 

cııı~ mtktar değen emıı . , f::, Ü 

2 l .93 
<.tat 

14 30 fa~ulya 1800 
nohut 13000 
patut ~ 20000 
1. ..ı ılOO 

=· 

1 t.50 

• .. 
2 ( .~ 
'2 :; 

ti on yer krıpa ma• ı ksıltme ıle ıatın • -
ll.calı::tır 

1-!kaıltme O- •~ t•IŞthtibS ~uou aa1.t ı te yapıaa 

2 B&; ''" • ~i1 r 111am~ p ı: H"'• ç11 •unu~ t- .. ı;: 
ıe 14-16 &16111rlOa ı d~rCinr ı:ı •t.ıl.ı ae o•.ı!l • ·ı a 

i ı alioıerın • uli:ar ıua yazıtı ıı ~[· •" ' 
&ırkac temınat akçe1il,. biriikt• "'1~ o t. 

............. ___ .. _ 

- .. 
4 " • cıetcıo ıehuı:rı :::>arnırıımıtk t'2.•rr.o Men -

-.. • ~ .,ıne. te vaı olunacak bu r bberın ış d.mıarı •• t 

·• • ne • ~,. kUV\ •tlİ bi• · • O V li911c ıt l olacat tı • 

1 munafnı f <>• u• • 
İlin şaai ı ıa tanoul eıeioa r•"' ~rıoıo ayaidir. Kayı4 muam• 

ltaı ve izahat almak ıçin Mld~r yet Abonman Daireıine bl ... aat 
••ya (02 No. roya telefon edilmek ıuretlle müracaat. llz,mthr l 
~bber kı,. ılır ı.anıaıuia tab' a v•r•'•"a<fi • eın istıcil buyurulmı-

1111 rica eden a.f91 ) .____LLB • 

icar , t: L .ülı t Borsası 
[ Bourse dt. "ouımerce et des Cereales d'lstanbul ] 

...___ 1 10 - 1937 

F'IATLAR (Coun officielı 
.\fion (Opium) 
:\ltclay yumu,ak (Ble tendre) 

\liday Hrt (Ble dur) 
~rpa Anadol (Orıe An.) 
'P• yemlik 

ç,vdar (Seirle) 
'•lda (Fhe) 
~'1f7emi (Millet) 
lteten tohumu (Gr. Un.) 
:İ•ır aarı (Maia jaune) 
'r \lıarn (Seaame) 

'Pak Trakya (Mohaire) 
l ,. Trakya " thrace 

1ftilı mal 

~" Kastamonu 
p t)'nir beyaz (Fromaıe blanc) 
1 tyııir kater (Fromaıe kacbere) 
~ fındık (Noix decor.) 
S •11ıu1c yatı (Huile de cıoton) 
I:' "••ın " ( " aeaame) 
b'dık kabuklu (Noix) 
~ •rı ura (millet j.une) 
t, 01ı_ut iri (Poia chice) 
\' •çı "9 (Poila de Chevre) 
li \llaf (°XYoine) 
it S.tday k111lea (Blea) 

Atatı (Moina) 
- - -
5 27 50 
5 IO -
4 10 -
- - -
4 12 so 
4- -
- - -
10 - -
4- -

·- -· -
6830 -
- - -
- - -

31 35 -

3920-

4 32 -

Yukarı Plua) 
- - -
6 7 50 
5 il -
4 12 so 
- - -
4 17 50 
4 IO -

- - -
- - -
-- -
- - -
-- -
-- -
- - -

32 - -

40 - -

~ 
----------~------------------------~ 

~ GELEN (Arrivaıe•) 
Q fioıa (Opium) - . 
~ "tday (Ble) 748 -
ç 'Pa (Orıe) 333 -
tt'•dar (Seigle) 90 -
~ Q. (Fariae) 68 -
y "ır (Mala} 38 -
it 'Pak (Mobaire) 6 50 
~~P•lc (ıon) 
~1fti'-
ll'\ • 1 2S 
">•tın tohumu 
<.e)t· 
r;- ın yağı (Huile d'ol.) 26 50 
~ '•'1lye (Haricot aec) 7 50 
,:111ı-.1c (Coton) 
S •f (foin) 
ıt"••rn (aeaa••) 
'1 "t Jeıni (Millet) 
iç ••eirnek (lentille) 
~ 1&1adık (Noix. dec.) 
'Ob\lt (Poia Cbiche) 

' Pey•ir (Fromaı• 8.) 7 25 

GiDEN (Exportation) 
Afyon (Opium) k. 
Razmol 51 25 
K Uf yemi (millet) 
Tiftik 
Keten tohumu (Gr.Lin.) 
Arpa (Orıe) 
K fındık (Noia. decor.) 
Suaam (ıeaane) 10 25 
Un (Farine) 
Yapak (mobaire) 1 -
iç badem (amende) 2 25 

DIŞ FIA TLAR (Marcbia Etran,-. 
Butday (Ble) Liverpul 6 46 

" ,, Şikaıo 5 05 
,, ,, Vinipek 6 15 

Arpa (Orıe) Anvera 5 51 
Mıaır (Maiı) Londra 4 09 
Keten t.(Gr.Lin.) n 8 42 
Fındık (noix) G. Hamburı 94 71 

1t K it 94 71 

-. -
İstanbul Belediyesi ilanları · 

~- ; 

Keşif İU 
bedeli teminata 

Bakırköv ikinci mektebin tamiri . . 
"ki telli 

907,98 68,10 
3096,90 232,27 ., " " 

Silıvı Vl" oağlı kurtalli köy mektebinin 
a.11ıri 6334,03 475,05 

İstanbul 8 inci mektebin tamiri 1550,48 1 J6,2g 
Beykoz fidanlığında inşaat ve tamirat 3377,48 253,31 

Yukarda keşif bedeli yazılı tamirler ayrı ayn açık 
eksiltmeye konulmuş iıede belıi iha1e ıününde giren bu· 
lnnmaclıgandan pazarlığa çevrilmiştir. Ketif evrakı ve şart· 
namesı .... ev azım "düdürlüğünde ıörülebilir. istekliler hiza· 
larında göst8ri1en ille teminat makbuz veya mektubile bera· 
ber 7- !0-937 perte111be günU saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (İ) (6686) 1051 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
d H em ı ı.ce tayin olunan tiplere ve numunesine 

u1 );ltıi ıı.ı peıde ile 1,9 kalınlığında 1335,82 M2 kahve· 
rengı nau amba açık eksiltmeye konulmqtur . 

2- Ekeıltme l 8· I0-937 tarihine rastlayan pazarteıi j'Ünü 
saa.. t da Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yap,lacaktır. 

J Muhammen bedeli 3606,61 lira ve muvakkat temi
l.at '7fJ,50 liradır. 

4 ts•e"lilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 
}Ü• d ı ,:; guvenme paralariyle birlikte adı geçen komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (B) (6631) 1043 1-4 

• • • 
.;>nrlnnuıesı mucibince bir adet buiıar kazanı ka· 

<J <tlı larf usuliyle eksilmeye konulmuştur . 
il Muhammen bedeli 19500 lira ve muvakkat temi· 

u~ · 4()2.5 lı radır. 

lll Eksiltme 11 X 937 tarihine rastlayan pazartesi gll
nü aaat 15 te Kabataşta inhisarlar Levazım ve Mubaya· 
al Şubesl'lrl .. ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV .,ct"t ameler parasız olarak hergün yukarıda adı 

geçen şubeden alınabilir. 
V Münakasaya "Sulzer, Skoda, Grimma, Vercınıgte 

Keaselwerke, Kruppe Kdenschel, Steimmüller, Erste 
Brünner, M.A.N. Wolff, Strancb Und Schmidt ve Stork,, 
gibi yalnız birinci sınıf fabrikalar iştirak edebilirler. Bu 
fabrikalardan maada firmalar münakasaya iştirak etmek 
istedikleri takdirde bulundukları Şehir Sanayi ve 
Ticaret odalarından birinci sınıf fabrika old•kla· 
rına dair Tilrk Konsolosluğunca musaddak bir tas· 
dikname ibraz ve itasiyle mükelleftirler. Bu yolda tudik· 
name ibraz edemeyen "İsmi yukarıda yazılı olmayan,, 
firmalar münakasaya iştirak ettirilemez. 

VI -Teklif veren firmalar, mlinakaıa tarihinden bir 
hafta evvel fiatsız teklifleriyle plinlannı ve sair bilumum 
lüzumlu evrakm Galatada İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Müıkirat Fabrikalar Şubesine tevdi edeceklerdir. Şube 
teklifleri tetkik edecek ve b~nları şatnameye ve matluba 
uygun bulduğu • takdirde münakasadan bir gün evvel 
"Münakasa"ıt iştirak veıikası,, verecektir. Bu vesikayı 
haiz olmayau\clr münakasaya iştirak edemezler. 

Vll-Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksilt
meye iştirak vesikasiyle yüzde 7,5 teminat akçesini ihtiva 
edecek olan kapalı zarflar ekıiltme güoli en geç saat 14 e 
kadar yukarıda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmiş olmalıdır. (5533) 868 4 - 4 

• * • 
1-Şartname ve nftmuneaine tevfikan 12000 paket 12 

ve 9000 paket de 16 çapında olmak üzere cem'an 21000 
paket aiyah av kovanı paıarhkla aabn alınacaktır. 

il-Pazarlık, 11-X-937 tarihine raıtlayan pazartHİ gü
nü saat 14 de Kabatatda Levazım ve Mübayaat ıubesin
deki aluı kemisyonuada yapılacaktır. 

111 - Muhammen bedeli 18300 lira, ve muvakkat te· 
minat 1372,5 liradır. 

ıv - Şartname paraııı olarak herrün ıöza re~en ıu· 
beden alınabilir. 

V - lıteklilerin paıarbk için tayin edilen rnn ve 1aatte 
ytlıde 7,5 j'Üvenme paralarile bırlikte adı ge~a komis
yona j'elmeleri ilin olunur. (M) (6382) 1004 3-4 

• • • 
1- Şartname ve reımi mucibince 1000 adet Plitform 

pazarlıkla yaptırılacaktır. 
il- Muhammen bedeli 7380 lira ve muvakkat teminat 

553,50 liradu. . 
ili-- Pazarlık, 8-10-937 tarihine rastlayan Cuma günü 

aaat l 6 da Ka'bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
alım KomJıyon mda yapılacakbr. 

iV- Şartnameler paraıız olarak hergün ıözü ıeçen 
Şubeden alınabilir. 

V - İıteklilerin pazarlık için tayin edilen ıün ve ıaatte 
yllzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komiı· 
yona relmeleri ilin olunur. (M) (6379) 1003 3-4 

ı et egaru A A}uı, ~ ~ehı 

~"as, ' <;h .. ~ 1 f aoz.o. • ... n.!ıi.ı , h..ar & v e u onen ldarelerı 

ç ın io~r~M zce kabul edilen hpler d~hilıncte 80< parça 
e r} - Kapalı zarf 1111uliyle eksltme} e konmuştur. 

il - Eksiltme 18.10.937 tarihine rastlayan paı.arteıı 
günü saat 15 de Kabataşda İnhisarlar Leva:t.tm ve Mu
bayaat Şübesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Muhammen bedeli 24327,60 lira ve muvakkat 
teminat 18~4.57 liradır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün yukarıda 
adı geçen Komisyondan alınabilir. Ancak şartname al· 
mak isteyenler şimdiye kadar en aşağı on bin liralık işi 
muvaffakiyetle yapmış olduklarına dair vesaiki inhisarlar 
Umum Müdürlüğü İnşaat Şübesine ibraz ederek mukabi
linde bir ehliyet vesikası tedarik etmek mecburiyetinde· 
dirler. Bu vesikayı hamil olmayanla... şartname ve· 
rilmeyeceği gibi eksiltmeye de iştirak ettirilmezler. 

V - Mllhürlü teklif mektubunu, kanuni vesaiki, ek· 
siltmeye iştirak vesikasını ve yüzde 7.5 güvenme paraıı· 
m, ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme gunu en 
geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Baş• 
kanbğına makbuz mukabilinde verilmiş olmahdır. 

(B.) (6683) 1050 1-4 

29 Birinciteşrin günü 
İlk iş olarak 

Gazetecin izden: 

ULUS -
F evkalide Nüshasını 

• 

isteyiniz 

o, SİZE 
Kendini Tanıtacaktır 

(Suite de la 4eme page) 

Fil pr. ligature et grille, bouru. marteau etoffe pr . drapeaux 
(Ch. de fer Etat) No 468 

Coke (Mun. lst.) No 468 
Cuirs. fil ete. (Mun. lst.) .\! 468 
Confection deı capotes (Com. Ach. Milit. lzmir) .\! 469 

" " paletots (Dir. Ec. lng.) A! 469 
Drapeaux (Command. G. Surv. Oou. lst.) .:\! 469 
Boia (Div. Bornova) .\! 469 
Projecteurs (Mun. lst.) .\; 469 
Produits pharmaceutiquss, gaz hydrophile ete (Mun. lst.) .:\! 469 
Coke indig6ne (Vil. Ank.) .~~ 470 

Constr. maiııons pour immigres (Dir . Etab lmmigres Diyarbekir) 470 
Tablea, fauteuila, chaises, armoires pour do11ier et article1 d'ameu-

blement (Min. Economie) .,! 470 
Batiste et toile pour drnps de lits (Dır. Ec. Sciences Polit.) .:'! .f70 
Constr. anncxe au depôt (Vil. Ank.) .,: 470 
Macaronis (Com. Ach. Milit. lzmil') .\! 471 
Constr. pont en beto11 armce ı route Ank.·lst. (Vil. Ank.) ·'~ 471 
Rep. buanderie du d'etalon de la ville (Vil. Ank .) ~\: 471 
Hancotı verta (lnt. Ank.) X 471 
Boutona metalliques et ruban pour gourde (lnt. Tophane) ,,; 473 
Divera papienı (Mun. Ank ) .\! 473 
Rep. depôt aanitaire Beylerbey (lnt. Tophane) .\! 47.3 
Paille (Com. Ach. Milit. Mourhla) .1'! 475 
laııtrumenta de ahirurgie (Com. Ach. Univers. Iat.) •'! 475 
Pommea de terre, fromage, oliveı, paille et petrole (Batail. Surveil. 

Douan. l•mir) .~! 477 
Charbon lignite (lnt. Ankara) !\! 477 
Lessive dcs linıee (Faculte Histoire Langue et ·Geogr.) .\! 478 
Viande de mouton et de boeuf et farine (Div. Elaziz) ~'! 479 
Machine pour impresıion d'etiquette (Dir. Gen. Monopolcı) .\'! -t79 
lnstal. place de ıport et amusement a Floria (Mun. lst.) .\! 480 
• Bois de Hpin (Oir. Foret Sinop) .\: 480 

Vis, raecord, boulonı, petitıı clC1uS et ıoupillon (9 eme Expl. Ch. de 
fer Sirkedji} ,!\':. 466 

Coloriage de la partie exterieure de 8 tanks (Mun. Iıt.) .. ,! 467 
Houiile criblec et semi·coke (Mın. Def. Nat.) .!\~ 467 

Farine (Corps Arm. Tcborlou) .\ ; 468 
Rep. robinet et acccıısoire (lntcnd. Ankara) N. 481 
Armoireı, acceasoircs pour machine de sauvetage isolateurL ete. 

(Municipalite lıt.) N. 481 

• Lea .. teriıquea indiquent une venle par voie de aurenohere. 

N. B.- LH Noı indiqueıı ea rerard dea articles aont ceux du 
journal danı lequel l'avia a paru. 

lmtiyu aabibi ve yam itleri 
Direktörü: lama.il Girit 

Baaddıiı yer: ARTUN Baıımevı 
Galat. Billür ~ No. 10 
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Tableau 

GAZETE~İ 

Journal Quotidien des Adjudications 

Synoptique des Adjudications 
Mode Prix Caution. 

d'adjudicat. eatimatif Provisoire Objet de l'adjudication 
Lieu d'adjudıcation et <lu 

Cahier des Charıes 
Jours . l-leure 

~~~~~--~~----.;.;....~~~--~----~~~.;._----~--~~~~--

A) Adjııdications au Rabais 
Construction-Reparation- Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartogrnphie 

Adduction d'eau pavemcnt d s tuyaux et ııutres Pli eaclı 99141 10 6207 25 Direction Restaur.ı.tion Municipalites 15-11-37 
operalions a la vılle Elaziz (eah. eh. P. 475) Pres Ministere lnterieur 

Constr. d pôt d'eau operation filbrage pavement ,, 109947 31 6748 37 idem 15-11-37 

des tuyaux pour ad :uctıon d' eau iı in vılle Ay-
din (cah. eh. P. 550). 

P:ıvement de tuyaux conııtruelion depôts et autres 
pour adduction d'eau a la ville Isparta (cı:h. eh. 
P. 32 ). 

Constr. pont en beton armee s route Ankara-Kizil· 
djahnmam 

Reparatıon au bam "Chengule,, . 
Operation d'ncration aux dcpôts d' Akkeı'pru 
Constr. de e~ıausst!e en asphalte s route Bal kesir· 

Bandirma-et Balikesir-Sindirge (aj.). 
Construction fosse septique a l'hôpital des mala

dies contagieuses 
Construction station d'aviation il Djoumaova 

,, de la toiture de l'ecole Primaire Buniane 
,, au kiosk "Saman,, 
,, ,, bitiment ~cole a Diyarbekir 
" d'un pavillon a l'hôpital des alienes a 

l3kirkeuy (cnh. eh. P. 163). 
Constr. et reforme a la plaoe d'aviation 

" d'une seeonde fabrtque de papier a lzmit 
(cah. eh. L. 22). 

Conıtr. une pa•tie de la ercche et hCıpital d'ac · 
couthement iı Balikesir (aj.). 

Rep. au batiment 2eme ecole Bakirkeuy 

" " " c colc "lkitell in 
,, ,, ,, ,, Kourfalli 
" " ,, de la 8~me ecole lstanbul 
" et c ·nstruction a la pcpirııcre Beykoz 

Constructiou depôt pour {!lace 
Ouverture d'ııne Eenetre 
Rep. biitiment 24eme ecole Bechiktachc 

" " 
" " 
" " 

ecole Primnirc Pendik 
56cme ekole lstanbul 
4lcme " " 

" 

Publique 

" Grc it grc 

il 

Publique 

" 
n 

" 
" Plı cach 

" 
" 

Gre a gre 

Publique 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
?' 

" 
" 

63899 04 

9703 98 

1096 60 
224 -

3500 -

996 95 

8115 94 
2116 95 
5325 32 
9667 15 

32600 -

48<143 -
428668 88 

14500 -

907 98 

3096 ~o 
6334 03 
1550 48 
3377 48 

45 
61 60 

117 34 
226 43 
250 -
249 30 

4444 -

727 80 

16 80 

725 0-4 
2445 -

3634 -
19900 -

68 10 

232 27 
475 05 
116 29 
'253 31 

" 

Vilayet Ankara • 

Dir. Gen . Valcoafs Ankara 
Colll. Ach. Min. Def. Nnt. Ank. 
Vilayet Balikcsir 

Dir. Travaux Publics lzmir 

15-11-37 

18-10-37 

18 10-37 
4·10-37 
9-10-37 

15-10-37 

" 15-10-37 
Vilayet Kaiseri 7-10-37 
Municipa\ite Diyarbi-kir 4·10 37 
Dir. Travaux Publics Diyarbek r 11-10-37 
Dir. Hyg. Asııi!t. Soc. DjaghalGghlou 20-1\).37 

Com. Ach. lııtendance lzmir 
Dir. Gen. Sumer 8ank Ankara 

Vilayet Balikesir 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Econom. 

" " 
idem 

" 
n 

r 

" ,, 

" 
" 

" 

6-10-37 
211-10·37 

25·10·37 

7-10 37 

7·10-37 
7· 10·37 
7-10 37 
7-10·37 
4·10-37 
4-10-37 
4·10-37 
4-10-3i 
4-10-37 
4- 10-37 

P'r11ciuits Chimiques c~ Pharmaceutiques - lnstruments Sanitaires-Fourniture pour H6pitaux 

Tables pour operation : 2 p. Pul lique 2375 - 178 - Com. Ach. Commaod. lst. Fındıkli 
Appareil diagnostic : 11 p. ,, 500 - ~8 " 

!5 l 1·37 
15· 11-37 
15-11-37 Radium et accessoires : 4 lots Pli cach 8754 - 657 -

Habillement - · Ch aussures Tissus- Cuirs. 

Couvertures : 87 p.· Tapis : 475 p. Publique 
Costumes pour exterieur : 60 p. ,, 
Confection des costunıes : 1000 p. (aj.). Pli cach 
Costumes et easqu •ttes : 325 p. ,, 

3082 75 
la p. 23 -
lap. 9 -

6093 75 

AıEeualement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 
24327 60 Meubles et objets pour les administrations Anka· 

ra, Aydin, Eskichrlıir. Tokat, Trabizonde. Ma
nissa ete. : 899 p 

Combustible - Carburant-Huiles 

Pli cach 

Bois : 50 t.- Charbon : 2 t. Publique 

Transport- Chargement - Dechargement 

231 21 

675 
451 

1824 57 

" 

Com. Ach. D. G. Fab. Militaires Ank .• 18-10·37 
Dır. Ecole Arta Diyarbi·kir 4 10-37 
Dir. Hyg. Assist. Soc. Djaghaloghlou 6·10-37 
Com. Aeh. Comm. G. Surv. Douan lst. 19-10-37 

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 18-10·37 

Dir. Ec. des Secondaires Tchanakkale 8..ıl0-37 

11 

11 

11 

15 

14 
11 
15 

11 

11 

11 
11 
15 30 

16 -
ıs 30 

15 

14 -

14 -
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 -
14 
14 

15 -
15 30 
16 

14 -
11.) -

16 -
11 -

15 -

16 -

Transport tle ooste pendıınt 3 ans 

Divers 

Grc a gre par mois 450 - 810 - Dir. G. PTT. lzmir Un mois a partir du 28·9·37 

Aluminium : 9 lonnes 
Attacheı et batons de laiton pour les tapis 

des esca\iers de marbre : 59 p. (aj ). 
F abrication des sacs pour paquets de guerre : 

500-750. 
Fabrication des ceintures pr. soldats : 250·300 p. 
Pioches (de 3 kiles) : 500 p. 
Pelles (iı trois coins) : 500 p. 
Charrettes : 100 p. 
Bııllast : 5000 m3. 
Fabrication des tableaux pour signal : 138 p. 

Provisions 

Bles concasses : lOd tonnes 
Paille : 107 t. 
Pommes de terre : 40 t. 
Pain : 107-136 t. (aj.). 
Beurre fraiı : 5,7·7,7 t. (aj.). 

B) Adjudications a la surenchere 
Auto marque Ford : 1 p. 

Pompe Cl'ntrifuge : 1 p.- Manche a lin : 300 m. 

Pli cach 
Publique 

9450 -
450 -

Gre a gre la p. 

.. 
Publique 

" 
" 
" 
" 

Pli cach 
Publique 

" Pli cach 

" 

Publique 

" 

" 1 so 
500 -
1E6 -
750 -

4500 -
2741 58 

15120 -
1070 -
2200 -

le k. O 10 

"" 1-

500 -

708 75 
33 75 

56 25 

40 50 
37 50 
13 50 
56 25 

337 50 

1134 -
80 25 

165 ·-
1020 -
5i8 -

Com. Acb. O. G. Fabriques Milit. Ank. 18-11-37 15 
Dir. Economat Ministe e Justice 4-lO·iY 15 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

" 
Vilayet Bali kc'.sir 

" 
" 3 E.xploit. Ch. de Fer Etat Balikesir 

Dir. Travaux Publics Tehanakkale 

Co.n. Ach. Diviaion Tchntaldja 

" 
" Dir. kıstruction Publique Edirne 

" 

2cme Bur. Executif Ank. Salon 
de Vente Municipa\ 

idem 

16· 10·37 

l 6· 10-37 
7·10-37 
1·10-3 7 

7-10-37 
12-10.37 

8-10·37 

22-10-37 
19-10-37 
:9-10-37 
14-10-37 
14-10·17 

7-14-10·37 

15-20-10-37 

10 - 1 

10 30 
15 -
15 -
15 
15 
15 

15 -
14 -
15 30 
15 
15 -

14 -

14 -
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MUHTİRA 

Pazartesi 4· I 0-1937 

Sivas-Erzurum hattının Erzincan ile Erzurum ara&mda 7 adet de· 
mir köprünün inşaata, montajı ve ripajı (Nafıa Vek.) N. 437 

Lokoınotif, alev, dumao, regülatör boruları, bağalık ~elik çekıne 
. boru ile. fren hava sevk boruları ve parçaları (OD yol.) N. A37 
ilaç, eter (lst. Komut) N. 426 
Mercimek (Tekirdağ Ask. SAK) N. 46ıl 
Samsun Türk hava kurumu şube binası inı. (Samaun THK) N426 
Sungurlu kazasında ilk okul binuı inş. (Çorum Naf. M.) N. 464 
Yorgan, yatak çarşafı, yastık, yatak yüzü, yüz ha< luau, bornuı: 

(Ank. Yük. Zir. Enst.) No 465 
Minder ve yallf:!k kılıfı (Gümr. Muh. G. K. fıt.) No 466 
Kok kömürü (Usküdar Kız Enı. Oir.) No 466 
Balast: 44500 m3 (DO yol. H. paşa) No 467 
Yıkanmış kriple kömürü • odun (Yük. İkt. ve Tic. Mek.) N. 4tfl 
Balast (Nafıa Yek.) No 468 
Tamburlu çekri:.;, pirine kafes tesi, bağdadilik kafes teli, ıal• 
. mastra, mastik manganez (OD yol. H. paşa) N. 468 
işaret bavrağı .imali için şal kumaş (DD yol. H. paşa) N. 468 
Kok kömürü (lst. Bel.) No 468 
Kösele, kolan, iplik (ist. Bel.) No 468 
Mahtelif vida, rakor, manşoo, civata, perçin çivisi, kupilya v.ı. 

(OD yol. 9 cu İşlt. Sirkeci) N. 466 
Çubuklu gaz deposundaki 8 tankın boyathrılması (ist. Bel.) N 461 
Kriple ve sömikok kömürü (MMV) No 467 
Ekmeklik un (Çorlu Kor SAK) No 468 
Kaput diktirilmesi (İzmir Mat. Mvk.) N. 469 
Palto yaptırılması (Yüks. Müh. Mekt.) No 46.l 
Milli bayrak (Gümr. Muh. G. K. İst.) No 469 
Odun: 120 t. (Bornova Tüm.) N. 469 
Projektör (İat. Bel.) N. 469 
Tıbbi ecza, ga:ı idrofil, tarlatan (İıt. Bel.) N. 469 
Yerli kok kömürü (Ank. Val.) N. 470 
Göçmen e\leri inşası (Oiyarbekir İsk. M.) N. 470 
Masalar, k'lltuklar, aandalyalar, daktilo masaaı: 3 ad. doıy• do· 

labı, mefruşat (İktisat Vek.) N. 470 
Patiska, yatak çarşaflığı, yerli kalın bez (Siy. Bil. Ok. D.) N. 470 
Vilayet ay~ır depasu ilavei inşası (Ank. Val.) N. 470 
Makarna {lzmir Mat. Mvk.) N. 471 
Şehir lokantası mutbah tamiri (Ank. Val.) N 471 
Ank. İ&t. yolunun betonarme tahliyeli ve beton ayaklı köprü iof• 

(Ank. Yal.) N. 471 
Taze fasulya (Ank. Lvz.) N. 471 
Madeni büyük düğme - matra şeridi (Tophane Lvz.) N. 472 
Ozalit kağıdı, oıe kağıdı, muşamba (Ank. Bel.) N. 473 
Beylerbeyinde sıhhiye deposunun tamiri (Tophane Lvz.) N. 473 
Saman (Muğla Ask. SAK) N. 475 
Alet (İst. Üniv.) N. 475 
Patates, peyoir, zeytin, saman, gaz (İzmir Güm. M. T. SAK) N. 471 
Linyit kömürü (Ank. Lvz.) N. 477 
Fakülte talebelerinin çamaşırlarının yıkanması (Ank. Tar. pil 

Coğr. F. Oir.) N. 478 
Koyun eti, un ve sığır eti (Eliziz Tüm.) N 479 
Etiket basma makineai (İnh. U. Müd.) N. 479 
Un (Eliziz Tüm.) N. 479 
Floryada yapıla bak spor ve eğlence teaia (İııt. Bel.) N. 480 
• Odun (Sinop Orman Dir.) N. 480 
Musl•k, lavabo sifonu ve teferruatı tamiri (Ank. Ln.) N. 481 
Dolab {lst. Beled.) N. 4Sl 
Makine, malzeme, taş, çimento, kürek, telefon fincaoı (lat. s.ııd·) 

N. 481 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No." işareti ilanı havi gazetemizin aayıııoı röıterit 

~~~~~~~~_.!!!!_~-~-~~~~~~~~ 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Lundi 4 - JO-:. 1937 

Constr. et lnsta\. dcs ponta metalliques s route Sivu-Erzurum (fdill" 
trav. Pub.) No 437 s1 

Tuyaux regulateuu pr. locomotives, et distribution ete (Ch. de fer Et->4 
Medicaments et ethcr (Com•and. lıt.) No 426 
Lentilles (Com. Ach. Milit. Tekirdagh) No 464 ) 
Constr. l:at. pr. liıue d'aviation a Samsoun (Ligue d'av. Sa••01111 

No 424 
Constr. bat. d'une eeole primaire (Dir. Trav. Pub. Tchoroum) No~ 
Draps de litı, couvertures, essuie-mains ete (Oir. lnıt. Ag. Ank.) J,(,6 
Housse pr. sofu et oreillers (Command. G. Surv. Dou. lst.) N· 
Cob (Dir. Ec. Arts Scutari) .:\! 466 
Ballaat (Ch. de fer Etat) .\' 467 
Houille criblee et coke (Dir. Ec. Sup. de Commerce) .P\~ 467 
Ballast (Min. Trav. Pub.) .:\; 468 

(Lire la suite en 3me pare) 


