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palı zarfla eksiltmesi 25.5.37 salı günü saat 15 de yapı- taraflarındaki sathı maillerden gelecek suların temellere 

BU GCJNKO 

M .. ayedeler Münakasaıar ve uz 

LiSTESi ---
a) Miinaka,alar 

1 - Erzak, Zılhire, Et, Sebze ..,., s. 

Erzak: 29 kalem. (Samsun Vilayeti) 
Süt: 40 t. (lstanbul Komutanlığı) 
YoR-urd: 60 ton (Ankara Levazım) 
Süt: 70 ton (Ankara Levazım) 

20 5-37 16 -
13-5-31 16 
25-5 37 15 
24-5-37 15 -

f. · l · Malzeme, Harita 2 - fnşaat, Tamirat, Na ıa ı! erı, -

20·5-937 11 -Mektep inşııatı (temdid) (M~nisa ~ilaveti) 
d 1 .• Tk okulu bınası ıns-aatı . Ayazağ:ı a )ınıcı ı 

25·5 37 15 -
(lstanbul Komutanlığı) (l 

Bostancıda çimento !ıvalı mecra inş~atı. s 25-5-37 J ··.30 
tanl:ul Komutanlığı) k . 3300 m2 

Eski ehir ist. karölaj: 882 m2- par e. 
26-5-37 15 -

1 

1 

b ş ... . .. 232 m (Devlet Demiryolları) 
ordur ışı· F h ·1ı; "nş:ıatı (Malntya 

Malatyada Bez a rı ası 1 
' • 20 5.37 14 30 ' 

Bez Fabrikası ~AŞ) S 1 lu lhtiv:ır Heyeti 15-5-37 
Suloğluda mektep ınşaatı ( u oğ - K . 

1 . tı yapılması ve esım 
Karaağaçta Çenge .. teslısa nbuİ Belediyesi) 25-5-37 1 

pavyonunun ta mırı ( sta 

K 1 "f tesı· .sat ve Malzemesi/ 
1 

3 - Elektrik·Havagazı- a orı er ~ -----------
ş h . 1 ktrik tesisatı santral kısmın yapıl· 

e rın e e B" I" ") 
ması (M.ınisa Eleklr. Tesisatı ır ı2"ı 21-6-37 16 

4- Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

S 1. d" ı· kanaviçe· 1958 m. çuha: 178 ve 49 m. 1

1 1 ın ır 1 
• 24-5-37 11 - ı 

(lstanbul Jandarma Kom.) • _ 
Dahili elbiseıik ~umaş: 505 m. (Nafııı F.en Ok.) 24-5 37 15 
Al:ıy sanca~ı: 52 ad. (Tophane Levuım) 18 5 37 J5 -

lacakhr. ?üfuz etmemesi için çimento sıvalı mecra yaptırılacaktır. 
2 Yoğurdun tutarı 9 00 lira olup muvakkat temi- ihalesi 25.5.37 salı günü saat 15,3() da açık eksiltme ile 

nah 720 liradır. Şartnamesi hcrgtin komisyonda parasız yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 252 liradır. iık te-
görülür. minatı 19 liradır. 

• * • 
1- 70.000 kilo sütün kapalı zarfla eksiltmesi 24.5.37 

pazartesi günü saat 15 de yapılacaktıı'. 
2 - Südün tutarı 9800 lira olup muvakkat teminatı 

735 liradır. 

• 
1 

.. 
29 kalem erzak alınacnktır. Bak: 

sun Vilayetinin ilanına. 

2 

mahrukat sütununda Sam· 

İnşaat- f aınirat-Narıa işleri veı\r\alzemesi-Harita 

Malatya Bez ve İplik Fabrikası Türk Anonim Şirketinden: 
İnşaat Münakasası 

l -Şirketimizin Malatyada yaptıracağı 1.245 498, l 5 
ke-rif bedelli bez fabrikasının inşaatı vahidi fiyatla ve ka 
pah zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2-Münakasa evrakı, 50 lira mukabilinde Ankarada 
Sümer Bank inşaat servisinden alınabilir. 

3-Eksiltnıe 20 mayıs 937 perşembe güuü saat 14,30 
da Ankarada Sümer Bank umumi müdiirlüğünde yapıla
caktır. 

4 -Muvakkat teminat 51.114 lira 94 kuruştur. 
5-İıteklileriıı ihale gününden en az bir hafta evvel 

Sümer Bank inşaat şubesine gelerek en az 500,000 lira
lık bir tek bina işi yapmış olduğunu gösteren 937 sene
sine ait Nafıa Vekaleti müteahhidlik vesikasını ibraz ile 
eksiltmeye gireceklerine dair birer vesika alın ları şarttır. 

• • • 
Ayazağada Sv. Binicilik okulu bina ·:e müştemilatı inşaatı 

için lüzumu olan malzeme kapalı zarfla alınacaktır. ihalesi 25 
mayıs 937 salı günü saat 15te yapılacaktır. Muhammen keşif be· 
del! 9999 lira 29 kuruştur . 

• • • 
Karaağaç mücs.de çengel tesisatı yapılacaktır ve kesim 
pavyonu tamir eailccektir. Bak: İstanbul Belediyesi ilan· 
larına. 

3 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Manisa Şehri Elektrik Tesisatı Birlik Encümeni 
Reisliğinden: 

1- Manisa şehrinde yeniden yapılacak umumi elektrik tesi
satından yalnız santral kısmı Natıa Vekaletinden tasdikli proje, 
plan ve keşifnameleri mucibince 3782j lira keşif bedelile kapalı 
zarf usulile ekıiltmeye konulmuıtur. 

İstekliler evrakı 190 kuruş bedel mukabilinde "Manisa şehri 
elektrik tesis2'lı birlik encümeni,, reisliğinden alırlar. 

2 - Eksiltme 21.6.37 tarihine raslıyan pazartesı günü saat 16 
da Manisada Hükümet konağında Vilayet umumi meclisi aalo
nundn toplanacak olan birlik encümeninde yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2837 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesik~ları haiz olup 
getirmesi lbımdır. 

A- Nafıa Vekaletinden alınmış elektrik tesisatı müteahhitli~i 
vesikası. 

B- 937 yalana ait ticaret odası vesikası. 
4- Ekıiltmeye gireceklerin bizzat mühendiı olması veya bun

lardan birinin fenni meıuliyeti altında işin yapılacatı ve tesisat 
müddetince işin başında bulunduracağmı taahhüd etmHi lizımdar. 

S - Matbaa işleri ·Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

6-Teklif mektuplarını havi kapalı zarflar ihale günü 
saat 12 ye kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer 
Bank umumi müdürlüğü muhaberat şubesi müdürlüğüne 
teslim edilmiş olmalıdır. 

1 
i 7 s~ inşaatı Şirket dilediği müteahhide vermek hak-

5- Teklif mektubları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Manisa Hükümet konağı Meclisi Umumi 
salonunda mütP.şekkil Elektrik Birliği Reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gf'lmiş olmasa ve dış zarfın 
mühür mumilc iyice kapanmış bulunması şarttır. 

Harici ticaret istatistiğin (türkçe ve fransızca) 
basım işi. (Başvekalet istatistik) U. Dir.) 3·6-37 15 30 

6- Mahrukat, Benzin, Makine yagları !..· ı. 

Kömür, odun, gu yağı. (Samsun Vilayeti) 
Tüvenan maden lcöınütü, 455 ton· mazot 

yağı: 19.8 ton (G. Hd. Tğ. Kom. Edirn~) 
Tuvenan: 30 t.- krible: 10 ton.- mangal ko· 

mürü 2 ton. (lstanbul Belediyesi) 

7 - Müteferrik 

20-5 37 lô 

27-5-37 10-15 

11-5-37 14 -

Çamaşır yıkama makinesi: 3 ad. (Tophane Lev.) 23-6-3; ~~ -
Dü2"me, kopça, toka. (lst. Jandarma Kom.) 24-5-3 -
Galv. demir tel: 500 le.- demir tel: SSO k.· 

ba~ teli: 1300 k. dikenli tel: 500 rulo (temd.)14·5 37 10 

(Devlet Demiryolları) . I ) '.ıS-6 37 15 30 
Kapalı otodrezin: 1 ad. (Devlet Demıryol arı · 

b) Müzayedeler 
1- Müteferrik: 

Moris m. otomobil (inhisarlar Başmüdürlüğü~ 
Köhne eşya (Güreba hast.) (lst. Vakıflar Dır) 

12-5-37 15 -
13-5-37 15 -

a) MÜ NA K A S A L A R 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

. . . 40000 k.l süte talibi çıkmadıiın· 
Gümüşsuyu hutanesı ıçın . 1 0 

• e l3 ma ıs 937 pcr-
dan ihalesi 10 gün uzatılarak açık eksıltme ıl M h y men tutarı 
şembe günü saat 15te ihalesi yapılacaktır. 1 k u ~m da görü-

. " • 1 d evv• omısyon 4800 liradır, ,ıırtnamesı herıun oğ e en 
lebilir. 360 liralık ilk teminat. 

Ankara Levazım Amirliii 

1- Ankara garnizonu 

Sahnalma Komisyonundan: 

. . 60 000 kilo yoiurdun ka-
ıçın . 

: 
kını muhafaza eder. 

Süloğlu Nahiyesi Keremedenler köyü İhtiyar Kurulundan: 

Kö ümüzde yapılacak olan biı· mektep açık eksiltme· 
ko:muştur. Eksiltme ve ihale günü l 5-5 937 cumar-

ye " d 7 5 k · t i günüdür. Talip olanların yuz e ' pey a çesı ve 
e~ut banka mektubun~ hamil olarak Süleoğlu nahiye 

ya • Ü tl ·ı A 1 binasında mütesekkil komısyona m racaa arı ı an o unur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Eskişehir istasyon binasile ambar binası arkasında 
882 metre murabbaı karolaj 3300 metre murabbaı parke 

232 metre bordür işi, karolajın metre murabbaı 296, 
;:rkenin metre murabb~ı 35? ve bordürün metre tulü 
150 kuruştan ceman 14.JOS lıra 1: kuruş, muhammen be
.J il tnamesine istekli çıkmadıgından 26.5.37 çarşam-
üe e şar d b. d h·ı· d 
ba günü saat 15 de Haydarpaşa a gar ınası . a ı ı~ e 
işletme komisyonunca yeniden kapalı zarf usulılc eksılt
meye çıkarılmıştır. 

Bu işe ait şartnameler ve istenilen izahat Haydarpa
şada birinci işletme yol başmüfettişliği tarafından parasız 
olarak verilecektir. -

Manisa Vilayeti Daimi Encümeninden: 

1- Nafıa Vekaletince muhammen bedeli 75.000 lira olarak 
tasdik edılen Manisada yaptırılacak mektep inşaatı aene Nafıa 
Vekaletince muvafık a-örülen vahid fiatlar üzerinden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2- Bu işe ait ke,if ve sair• e;~ak 375 kurut mukabilinde 
Manisa Nafıa Müdürlüğünden alın~bıhr. 

3- ihale mayııın 20nci perşembe ~ünü saat l J de Vilayet 
Daimi Encümeni önünde yapılacaktır. 

4 Muvakkat teminat 5000 liradır. 
Kapalı zarfların 20-5-937 perşembe günü saat 10 a kadar Ma

nisa Valilitine verilmesi ve posta ile gönderileceklerin kanunun 
34 üncü maddesine riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

•Bastancıda inşa edilmiş olan binalann arka ve yan 

Postada olacak a-ecikmcler kabul edilmez. 

4 

Mensucat - Elbise · Kundura-Çamaşır v .s. 

Nafıa Fen Okulu Satmalma Komisyonu Başkanlığından: 
Yıldızda bulunan Nafıa Fen okulu ihtiyacı olan 505 metre ve 

159075 kuruş tahmin bedelli dahili elbiselik kumaşın şartnamesi 
mucibince ihalesi yapılmak üzere 24·5-937 pazartesi günü saat 
on beşte açık eksiltmeye konmuştuu. iık teminat 11932 kuruş
tur. isteklilerin şartnameyi görmek üzere okulumuza gelmeleri 
ve ihale günü de teminatlarını yatırmış olarak ve belgelerile ek
siltmenin yapılacağı İstanbul Erkek lisesi binası yanında Yüksek 
mektepler muhaseltecilitine a-elmeleri. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Piyade ve topçu alayları için 52 adet alay sancağı 18.5.37 
salı günü saat 15 de Tophanede satınalma komisyonunda _pazar
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli beheri 95 liradır. lık 
teminatı 370 lira 50 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyon
da srörülebilir. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

" • • 
Silindirli kanaviçe, mavi ve kırmızı çuha alınacaktır. Bak: 

müteferrik sütuDunda İst. Jandarma Komut ilanına 

5 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Ms.lzemesi 

Başvekalet İstatistik Genel Direktör]üğ'ü Eksiltme ve 
İhale Komisyonundan: 

J - Eksiltmeye çıkarılan iş, 12 cilt ayltk, 3 cilt yılhk v_e 1 
cilt fihrist olmak üzere •enelik yekün takriben 390 formadan ıha· 
ret fransızca ve türkçe harici ticaret istatistikleridir. 

2- Baskı adetleri 200-ıl()() olacaktır. 
3 Tahmin olunan tab bedeli 1 l "700 liradır. Ekıiltme hazi-

ranın 3 üncü perşembe günü ıaat 15,30 da umum müdürlüğü 
binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 



t • 

ı · 

4- Bu eserler Ankarada basılacaktır. Eksiltmeye girecekler 
yüzde 7,5 muvakkat teminat vesilnlarile eksiltmenin açılmasın

dan bir saat evvel mektublarını komisyon reiıliğine vermeleri la
zımdır. 

5- Bu babdaki şartname komisyon katipliğinden iıtenebilir. 

Ve nümuneler dairede görülf'bilir. 

6 
Mahrukat Benzin · Makine yağlan ve saire 

G. Hd. Tuğay K.liR"ı Satınalma Ko. Başkanlığından: 

1-Tugayın Edirnedeki birlikleri ihtiyacı için 455 ton tuvanon 
ma:Jen kömürü kapalı zarf usulile satınalınacaktır. 

2 Beher tonunun muhammen bedeli 29 liradır. 
3- Bu i şlerle meşgul olduğuna dair elinde icap eden ve1aik 

bulunan isteklilerin muvakkat teminatı olan 990 lira ile beraber 
27-5·937 perşembe günü uat onda Edirnede Garip Hudut bina· 
sında satınalına komisyonunda hazır bulunmaları. 

• • • 
l Tuğayın Süloğlundaki birlikleri ihtiyacı için 19.800 kilo 

mazot yağı açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 Beher kilosunun muhı.mmen bedeli 9 kuruştur. 

3 - Bu işlerle meşgul olduğuna dair latım gelen ve1ikaları ta· 
şıyan isteklilerin muvakkat teminatı olan 13.t lira ile birlikte ek 
siltme tarihi olan 27-5 937 perşembe günü saat 15 te Edirnede 
Gıırp Hudut tugayı bina1ında ihale saatından bir saat evvel ha · 
zır bulunmaları lazımdır. 

• 
Samsun Vilayet Daimi Encümeninden : 

Nevi Miktarı muham. bedeli muvak. tem. 
azai kilo L. K. Lira K . 

Zongul.fak maden kömürü 
Türk antrasiti semikok 

ton 

" 
Manıral kömürü 
Odun 

kilo 

Gazyağı 

Kirpit 
29 kalem el'zak 

" ,, 
kutu 

90 
20 

1800 
5000 
1120 
700 

1530 
520 

54 
450 
280 

10 50 

l 14 75 
39 
4 05 

33 75 
21 

80 

1 - Memleket ve Zühreviye hastanelerinin 1 haziran 1937 ta· 
rihinden mayıs 1938 sonuna kadar bir senelik idarelerine mukta
zi erzak, mahrukat ve tathirat mevadı ayrı ayrı kaimelerle açık 
eksiltmeye konulmutlur. 

2- İhale 20 mayıs 1937 tarihine rastlayan perşembe ıünü 
1&at 16da ·Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3- Şartnameler Vilayet Daimi Encümen kalemindedir. Gör· 
mek ve tafsilat almak isteyenler hergün müracaat edebilirler. 

• • • 
Düşkünlerevi için 30 t. tuvenan, lO ton krible ve 2 t. man· 

gal kömürü alınacaktır. Bak: İstanbul Beled. ilanlarına. 

7 
'Vlüteferrik 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin bedeli ilk teminat 
Miktarı Cinsi Lira Ku. Lira Ku. 
1958 metre silindirli kanaviçe 450 34 

178 ,, kırmızı çuha 427 20 
49 ,, mavi çuha 127 40 

70000 adet büyük mat düğme 525 00 246 88 
125000 ., o.ta mat düğme 812 50 
50000 ,, küçük mat düğme 175 00 

620000 ,, 4 delikli çinko düğme 620 00 
50000 çift küçük kopça 42 50 
~2000 " buyük kopça 71 40 
25000 adet pantalon tokası 40 00 

1 Jandarma Dikimevi için alınmasına lüzum görülen cinıi, 
miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı IO kalem 
dikim malzemesi açık eksiltme ile ı.atın alınacaktır. 

2 - Ekıiltme 24-5·37 pazartesi günü saat IG de Gedikpaşadaki 
Jandarma utınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

3- ~artname hergün komisyonda görülebilir. 
4- İıteklilerin belli gün ve uatte 2490 H}ılı kanunda yazılı 

ve1ikaları ve ilk teminat makbuzlarile komisyona müracaatları. 

İstanbul Levazım am:rliği Satınalma Komisyonundan: 

Piyade atış okulu, Maltepe ve Bursa askeri liıeleri için alına· 
cak olan 3 adet çamaşır yıkama makinesi 23 haziran 937 çarşam
ba günü saat 15 de İstanbulda Tophane utınalma komisyonun· 
da kapalı zarfla eksiltmeıi yapılacaktır. İşbu makineler 4 parça
dan ibaret olmak üzere bir yıkama, ııkma, kurutma ve iitü ma· 
kineleri olup monte ve provaları dahil olmak üzere l.t. için 5500 
Bursa için 6000 lira fiat tahmin edilmiştir. İlk teminatı 1275 li· 
radır. Şartnamui Tophuıede sahnalma komisyonunda görülebi· 
lir. Her parça için ayrı ayrı fiat verilmesi meşruttur . .· 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
Muh•mmen bedeli 1933 lira 20 kuruş olan 500 kilo i'alvanize 

adi demir tel, 550 kilo demir tel, 1300 kilo galvanize demir baQ
teli ve 500 rulo galvanize rlikenli tel 14-5-937 cuma günü uat 
1 Oda Haydarpatada iar binası dahilindeki ko'lliıyon tarafından 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 
l 45 liralık muvakkat teminat ve kanunun 1ayin ettiği ve1&ikle 
birlikte ekıiltme günü saatine kadar komiıyon' müracaatları la
zımdır. Bu işe ait şartnameler komiıyondan parasız olarak darı· 
tılmaktadır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 3500 lira olan bir adet kapalı otodrezin 
"lS-6-37 pazartesi günü ı ıat 15,30 da kapalı .zarf uıulile Ankara
da idare bin&1ında utan alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 262,50 liralık muvakkat teminat 

ile kanunun tayin ettiği vuikalan, re1mi guetenin 7·5-936 gün 
ve 3297 N. lı nüshasında intişar etmiş olan ~ talimatname daire· 
sinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden 
ve Haydarpaşada te1ellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır 

b) rJI Ü Z A Y E D E L E R 

1 

Müteferrik 

İstanbul İnhisarlar Başmüdi\rlüğünden: 

Kaçak ispirto naklederken yakalanan Moriı markalı bir oto· 
mobil 12 mayıs 1937 tarihine musadif çarşamba iÜnÜ saat 15te 
müzayede ile satılacaktır. 

Talip olanların otomobili görmek ve bu hususta malumat al· 
mak üzere Bomonti müıkirat fabrikanndaki mernuru mahsusuna 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Gurcba hastanesinde mevcut köhne eşya pazarlıkla satılacak· 
tir. Pazarlığı 13-5-937 perşembe günü saat 15te Komisyonda ya 
pılacaktır . 

Eşyaları görmek üzere her gün saat 12 ye kadar Ye nibahçe · 
deki hastaneye ve şeraiti anlamak üzer~ hergün Levaurn kale· 
mine müracaat edilme.i. 

------------~------------------------------------. 
inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- İdaremizin Paşabahçe İspirto Fabrikası için şartna· 
mesi mucibince 2500 lira muhammen bedelli 9 adet su 
kontörü açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2- Eksiltme, 14·6·937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 187.50 liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alın~bilir. 

5- isteklilerin münakasa tarihinden 1 O gün evveline 
kadar fiyatsız fenni tekliflerini İnhisarlar Umum Müdür
lüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve müna 
kasaya girebilmek için de münakasadan azami bir gün 
evveline kadar verilen tekliflerin muvafık bulunduğuna 
dair mezkur şubeden vesika almaları lazımdır. Son gün 
vesika verilmiyecektir. 

6- İsteklilerjn kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile 5 inci maddede yazılı vesikalar ve yüzde 7,5 güven· 
me paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte adı geçen alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

• • • 
(2340) (332) 2 - 4 

l - Paşabahçe İspirto Fabrikası için şartnamesi mu· 
cibince 4800 lira muhammen bedelli 10 adet istim kon· 
törü açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme, 15-6-937 tarihine rastlıyan salı gunu 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 360 liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak her gün sozu geçen 

Şubeden alınabilir. 
5- İsteklilerin münakasa tarihinden on gün evveline 

kadar fenni tekliflerini İnhisarlar Umum Müdürlüğtü Müs
kirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve münakasaya gire· 
bilmek için de münakasadan azami bir gün evveline ka
dar verilen tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur 

şubeden vesika almaları lazımdır. Son gün vesika veril· 
miyecektir. 

6 - İsteklilerin, kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile 5 inci maddede yazılı vesikalar ve yüzde- 7,5 güven· 
me paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte adı geçen Alım Komiıyonuna gelmeleri ilan olu-
nur. (2341) (333) 2- 4 

•"'• 
l - 29-4-937 tarihinde ihalesi yapılmak üzere eksilt

meye konulduğu ilan edilen İdaremizin Çamaltı tuzlaam· 
dan veya Foça ambarından şartnamesi mucibince; Kara· 
deniz, Akdeniz, Adalar ve Marmara denizi sahillerinde 
ve İstanbulda Kain tuz ambarlarına (43.000) ton tuz: n 
nakline aid pazarlık l 2·5·937 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat 14 e talik edilmiştir. 

2- İsteklilerin şartnamesini almak üzere her gün, 
pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralariyle birlikte Kabataşta Levazım ve Mü· 
bayaat şubesindeki alam komisyonuna gelmeleri ilan olu· 

1 

&nar. (2454) 359 3-3 ı 
• 
'• 

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

• ... 
1 - 2-3-937 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuş olan, Cibali merkez deposlJnda 9art
name ve projesi mucibince tesis olunacak 8000 lira mu .. 
hammen bodeUi 2 adet yiik asansörünün ihalesi yapıla:. 
madığından yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye keoul· 
muştur, 

2 - Ekıiltme 2-6-937 tarihine rastlayan Çartamba gü· 
nü saat 15 de K.abataşta Levazım ve Mübayaat ıubesin
deki alım komisyomuıda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 600 liradır. 

4 - Şartname ve projeler 40 kuruş mukabilinde sözü 
geçen şubeden alınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme gününden en az on gün evvel 
fiatsız teklif ve kataloklarım İnhisarlar Tütün Fabrikalar 
şubesine vermeleri ve teklifleriain kabülünü mutazarnmın 
vesika almalar, lazımdır. 

6-Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca 5 ci maddede 
yazılı vesika ile kanuni vesikaları, muvakkat teminat ak
çesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü 
tam saat 14 e kadar Kaba taşta Levazım ve Mltbayaat 
şubesindeki alım komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilmiş olmalıdır. (1917) 258 : - 4 

* * • 
Şartnameleri mucibince 100000-300000 yüzlük ve 

ellilik tuz çuvalı pazarlıkla alınacaktır. 

2- Puarlık 13·5·937 tarihine rastlayan perşembe gü· 
nü saat l~de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesin· 
deki Alım Komiiyonunda yapılacaktır. 

3-Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen 
alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur.(2603) 386 2 4 

• • • 
ı-İdaremizin Tekirdağ şarap fabrikası için 20-4-937 

tarlıinde satın alınacağı ilan edilen 1500 lira muhammen 
bedelli 2 adet Elevatörlü arabanın pazarlığı l 4·5-937 ta· 
rihine rastlıyan cuma günü saat 15 e talik edilmiştir. 

2 -İsteklilerin İnhisarlar Umum Müdürlüğü müskirat 
Fabrikalar şubesine verilmesi İcab eden fenni tekliflerin 
muvafık bulnnduğuna r! air mezkur şubeden alacakları 
vesika ve yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte pazar· 
hk için tayin edilen gün ve saatte Kabataşta Levazım 
ve Mubayaat şubesindeki alim Komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. (2455) 360 3-4 

fiŞTANBUL BELEDİYESİ İLANL_~~ 
Karaağaç mücssesatı için bastırılacak matbu evrak 

açık eksiltmeye konulmuşlardır. Bunların hepsine 391 lira 
bedel tahmin olunmuştur. nümunelerile şartnamesi Leva· 
zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanun· 
da yazılı ve~\ka ve 29 lira 33 kuruşluk ilk teminat mak· 
buz veya mektubile beraber 24-5-937 pazartesi günü saat 
l 4te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2579) 385 

• 
* * 

Beher metre mnrabbaına 3 lira kıymet tahmin olun an 
Cihangir yangın yerinde firuz ağa mahallesinde 13 üncü 
adada yüzsüz 50 metre 95 santimetre murabbaı sahasın· 
daki arsa satılmak iizere açık artırmaya konulmuştur. 
Şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
l O lira 46 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 20.5.937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. (B) (2550) 376 

• • • 
Nakil vasıtalarına yürürken binen veya takılan çocuk-

ların bu hareketlerinden dolayı veli veya vasilerinin ce
zalandınlacağına dair Umumi Meclis kararile değiştirilen 
belediye zabıtası talimatnamesinin 176 ıncı maddesi aşa· 
ğıda yaulmıştır. İlan olunur. 

Madde: 176 

(85 ve 175 inci maddelerde sayılı memnu fiilleri 
yapanlarla araba, kamyon ve otomobillere takılan ve ası· 
lanlar çocuklar oiduğu takdirde bunların veli veya• vasi· 
lerile nezdlerinde ikamet ettirmek suretile bunlara neza· 
ret edenler mesul olurlar.) (2614) 387 

• • • 
Keşif bedeli 8318 lira 70 kuruş olan ve 18.5.937 ta-

rihinde eksiltme ile ihalesi yapılacağı ilan edilen kaara
ğaç müessesesi buz fabrikası ve soğuk hava mahzenle
rile mezbaha kısmı binasının tamiriııe ait şartnamede 
görülen lüzum üzerine tadil en yapıldığından yeniden ek · 
siltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi l~vazım 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda 
yazılı vesikadan başka belediye fen işleri müdürlüğünden 
alacakları fen ehliyet vesikalarile 623 lira 90 kuruşluk 
ilk leminat makbuz veya mektubile beraber 25.5'93i sa· 
lı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(2627) 391 
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"' • • 
Muhammen bedeli 155! lira 50 kuruş olan ve 19.5.937 

tarihinde eksiltme ile ihalesi yapılacağı ilan edilen karaa
ğaç müessesatı kesim pavyonuna yaptırılacak çengel te
sisatına ait şartnamede görülen lüzum üzerine tadilat ya
pıldığından yeniden eks;Itmeye konulmuştur. Keşif evra· 
kı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İs · 
tekliler ı490 N. Jı kanunda yazılı vesikadan başka Bele· 
diye fen işleri müdürlüğünden alacakları frn ehliyet ve· 
sikasile 116 lira 44 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 25.5.937 sah günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (l626) 390 

• • • 
Daktilo aranıyor 

Muhasebede açık olan daktiloluk ıçın l J .5.937 per· 
şembe günü saat ikide tekrar imtihan yapılacaktır. As· 
gari X orta mektep me'zunu taliplerin tahsil vesikalarile 
ve bir istida ile müracaatları lüzumu ilan olunur. 

(B) (2630) 391 

* • * 
Belediye Zabıta Talimatnamesinin 438 i?,ci 1?'1addesine 

''Torbalar içinde satılan pirinç unlarını.o . . uz.~rıne bunu 
imal eden müessesemin ismini, imal tarıhını gosteren renk· 
li klişe vurulması mecburidir.,, Fıkrası ilave oluıımuştur. 

ilgili olanların malumu olmak üzere ilan olunur. 
(2629) 393 

Miktarı Cinsi 

• • * 
.. Muhamm~n İlk 

30 ton tüvenan 
l O ton kırıple 

2000 kilo mangal kömürü 

bedeli 
10 lira) 

teminatı 

14 ., ) 37 L. 50 k 
3 krş. ) 

Düşkünler evi için lüzumu olan 
Yukarıda cinsi mıktarı ve muhammen bedeJleri yazılı 

olan kömürler pazarlığa k?nulmuştur. Şart11amesi Encü

men kaleminde görülebilir. istekliler 249?. .. n~maral.ı ka
nunda yazılı vesika ve hizasında gos.erılen ılk te · 
ıninat makbuz veya mektubile beraber 11.5.937 salı 

günü saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
2615 388 

* • * 
Senelik 

muhammen İlk 
kirası teminatı 

Kapalıçarşıda kazazlar sokağında 4·1 46 
N.lı dükkan 24 ı 80 
Kapalıçarşıda hacıhasan sokağında 14 
N.lı dükkan 36 2 70 
Kadıköyde çocuk bahçesi karşısındaki 
arsa 60 4 50 
Kapalıçarşıda kalpakcılar sokağında 11 
N.lı dükkan 96 7 20 
Beyazıtta veznecilerde tramvay cad· 
desinde 9 84 N.Jı dükkan 120 9 
Kapalıçarşıda divrik sokağında 50 52 54 
N.lı dükkan 66 4 95 
Çapada saraç doğan mahallesinde yeni· 
çeşme 11okağında 8 12 N.lı ev üO 4 50 
Kadıköyünde kumluk sokağında halde 
3 N.h dükkan 150 ı ı 25 
Eyüpte gümüşsuyu mahalle ve sokağın· 
da 170 metre murabbaı metruk mezar• 
hk arsası ı 2 90 
Süleymanide elmaruf mahallesinde şifa-
hane sokağında süleymaniye tıp medre· 
sesinin müfrez 1 N. lı odası 60 4 50 
Nuriosmaoiyede Atikalipaş~ mahalle· 
sinde Mehmet paşa sokağında 3, 5, 7 
N. lı ev ve dükkan 180 13,50 
ÇenberJitaşta molla fenari mahaJleıin· 
de ve sokağında 7 4 N. lı dükkan 72 5 40 

Yukarda aemti senelik muhammen kiralarile ilk te· 
ııainatları yazılı olan mahaller teılim tarihinden itibaren 
kiraya verilmek üzre ayrı ayrı açık artırmaya konulmuş 
isede belli ihali ihale gününde giren bulunmadığından ar
tırma 12-5-937 Çarşamba gününe uyatıl~ıştır. Şart
nameleri levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler hi
zalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 

beraber yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi encümen-
de bulunmalıdırlar. (1) 2616 389 

, ~ 

Mobilyesile kiralık veya satılıktır 
Çengelköy Bekar deresi caddesinde iskeleye üç 

dakika mesafede 16 No. lu her tarafı muşamba döşe· 
li 5 oda 1 salonu bulunan yeni köşk binlerce güll~r 
arasında her fürlü meyve ağaçları hava gazı, su tesı
satı vardır. Talib olanlar içindekilere müracaat etsin· 
ler. 
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Buğday Liverpul 6 54 
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,, Vinipek 6 08 

Arpa Anvers 5 85 
Mısır Londra 3 76 
Keten t. ,, 8 22 
Fındık G. Hamburg 88 05 '-----------------.1 ,, K " 88 05 işaretler : ki (kilo), ad (adet), ç tçift), kr (kuruş),· pa (para),~ıf 

imtiyaz ıahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımaiJ Girit 

-
Bımld~iı yer: ARTUN Ba11mevı 

GaJat" Billur ıokak No. 10 

(filin), sa (santim), ıt (ıterlin), RM \Rayhımark), p (pen· 
ni), B.DFr (Belcika frank), t (ton). 

Sayla 3 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

---MUHTİRA 
~·-

Salı 1 1·5·t937 

Temizlik işleri - mazet: 40 t. - makine yağı : 1 t. (Biga Beled.) 
.\~ 334.330 

~urda dökme: 1000 ton (Devlet Demiryo11arı) .Y 306 
Kum ve çakıl çıktrma hakkı (Yenikapıda) (İst. Beled.) X 330 

Hırdavat malzemesi : 166 kalem (İst. PTT Müd.) .\' 331 
Parke taşı: 60000 ad. (Akhisar Beled.) .\' 331 
Mamul kereste: 9864 m3 (Bolu Sıhhat Müd.) .\' 336 

Çarşamba 12-5-1937 

~ağızmana ıu isalesi (Kars Vilayeti) .\' 321 
Unyenin elektrik teıisab Ünye Belediyesi) .Y 326 
Paratoner tesisatı (İıt. Komut.) .\r 329 
43()(1() ton tuzun naklivesi - 4000 m. yeşil ve 6000 m b ;., 

l k 
. . . . eyaz yn11 • 

ı anavıçe (inhisarlar idaresi) .\! 335-331 
M~~l. hast. pavyonunun zemin kat inşaatı (Çorum Viliyetn .\~ 335 
Kılım: 4000 ad. (jandarma Komut.) ,\ ; 331 
Un: 2~, 7 ve 162 ton (İslahiye) .\! 327 
Sıhıreti: 90 ton - Sadeyağı : 3 ton (Vize) .\ ; 333 

Pazartesi I0-5-937 

Bul•fık yıkama makinesi: 7 ad. (Tophane Levazım) .\'! 305 
Lastikli malzeme (Devlet Demiryolları) .Y 320 
Fatih garajında tamirat (iıt. Belediyesi) .\' 330 
Bakkaliye: 44 kalem- et: 7 k. (Devlet Demiryolları) ,\; 332 
Ateş tuğla : 20.000 ad . vagon küllüğü : 650 ad. demir rondela: 

1030 k . tutkal: 500 k ,- balmumu: emaye boya: 100 k . anilen 
6 IO k. (Devlet Demiryolln rı) .Y· 332 

Elektrolit bakır katibi: 52 ad. plak- model: 260 p. (İst . Be1ed.) .\~ 332 
Kereste: 357 m3 (Devlet Demiryollara) .\; 332 
Kalas : 75 ad. ( 16200 m3 ve 253: ad. (48960 m2) (De \ let Demir· 

yolları) 

Muhtelif eşya: çivi, iplik ıahtıyan , köı ele v.ı. : 30 kalem ( iıtan· 
bul Belediyesi) .\' 331 

Edevat: 74 kalem kinayevi malzeme: 137 le . (fstanbul Yüksek 
Mektep Muhasebeciliğinden) ,\' 334 

"' Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Ham iş : "No.,, i4areti ili na havi gazetemizin sayısını ııöıterir. 
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5: "DEVRİM" i 
~ ~ 

~ T • .:. ercüme Bürosu ::: 
~ . • b 
•:• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- .:. 
~:.,. hassa. münakasa ve müzayedelere müteallik şartna· •!• 
•:• melerın tercümesi derühte edilir. •!• 
•!• 

A .h .:. .. :. zami ı timam ve sürat ·:· 
•!.. Fiyatlar gayet: müt:edildir •!• 
~ b 
•!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine .:. 
•!• Hususi tenzilat yapılır +•• h • 
• b 
•!• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3.4 .:. 
•:• Telefon : 49442 .. .. y 
y • 
b~bh~·~········· y • • • • ·~ •+" '• •.••.••.•~.••.••.••+••.c •.••• ••• ....... •••••+••4 .• ... • • ......... ~•.• ..• 

(Suite de la 4me page) 

D'apreı leı termeı de ce projet, le miniıtrere de l' Agricul· 
ture creera ~n institut ayaat pour objet de ıe livrer a dea re· 
ch.erchea et ınveıtigation ıcientifi queı sur l'eleyage du ver a 
ıoı.e. Dea A ıtatio~ı d' elevage ıeron t inıtalleeı danı les resrionı 
quı se pretent a cet elevage. 

Les .ecoleı d 'elenge du ver i ıoie exiıtaat actuellement en 
Turquıe, aeront trandormeH en ıtationı. 

L'Clevage et le commerce dea vers a ıoie ainıi que la lutt 
contre les maladies qui 1 'attaquent a CH Veri ıeront l • e 

l A • • • • p aceı 
sou& e conlroln du Mınııtrere de l' Asrricvlture. 

La recolte de tabac de la region egeenne a ete 
entierement vendue 

Suivant les renseignementa arivves hier la recolte de tab 
de tt . d 1 • . • • ac ce e annee e a resrıoe esreenne ı'elevvant a 28 ·11· d 
k·ı · . . . mı 1001 e 

ı os, a ete entıerement vendue. Leı 99 00 deı vente t 't' f . 
f t . 1' •t L ı o e e e 
~c uees p~ur e ranger. es monopoleı n'ont achete ue 2 mil· 
lıons de kıloı. q 

Le marche des tabaca de la zone de Marmara ne ı ' est pas 
encore ouvert. En attendant, leı compagniea etrangereı continuent 
leurs avances aux aııriculteurs danı la proportion de IO it 30 pour 
cent de la valeur de leurs produits. On estime Ja recolte de 
cette region a 15 millionı de kiloa. Dans la zone du Jittoral de 
la Mer Noire, :es tabacs en ballota aont venduı de 85 i 175 
piutreı le kilo. 

Les marchnndises de proveoance espagnole 

Le ıouverneınent a decide de faire eııaleınent beneficier le 
marchandiıeı de provenance eıpagnole de la Hıte V d d • 

1 

ı · ff • t • · d . u ecret 
oı a eren au resrıme ea ımportationı en vigu eur. 
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T ableau Synoptique des Adjudications MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Objet de l'adjudication 
----~--·---

A) Adjudications au Rabais 
Construction - Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construdion-Cartographic 

Con!ltruction fabrique de t('xtile a Mal:ıtin (c.:ıh. eh. 
L. 50). 

Construction ccole de cavalerie et dependances iı 

Ayazagha . 
Carrelage: 882 rn2- Pavage: 3300 m2- Bordure: 

232 m. 1. (iı la gare d'Eskichehir) (;ıj ). 
Construction ecole a Manissa (cah. eh. P. 375) (aj ). 
Construclion cannux cnduits de ciment, pour l'e-

I: coulement des ea :.x (a Bostandji). 
ıi Repnration frigorifiques et pavillon e depi-ccment 
'' (nbattoir K:ıraaghatch) (ııj.). 

lnstallation crochets a l'abnttoir de Kar11:ıihatch 
11 (aj. ). 

Construction ecole pour le village 

j 1 T ravaux d'lmprimerie-Papetcrie 

it 

I• 

li 

1 

ıı, 

1 

ıl 

11 

lmpression statistiques coMmerce exlerieur Hurc et 
fran~aiv) : 200 400 pieceıı (390 forrnes). 

Comlrnstible - Carburant- Huiles 

Houille tout venant 455 tonnes 
Mazout: 19,8 tonnes 
Charbon tout ve'lant: 30 tonnes Crıhle: 10 ton· 

nes De bois: 2 tonnes (pour Asıle des Pauvreı;) 
Houille lorıg : 90 tonnes- Anthr. tıırc : 20 ton-

nes- Clıarbon boi~ : 1.8 tonnes Bois : 5 ton• 
nes- Petrole: 1,120 tonnes ete. 

Habillemcnt - Chaussures Tissus - Culrs. 

Canevns iı cylindre : 1958 metres Drap bleu : 4Y 
metres- Rouge: 178 metres 

Etoffe pour costumes interieurs: 505 metres 
Drapcaux de regiment : 52 pi6ces 

Provisions 

Y oghourd : 60 tonnes 
Lait : 70 tonnes 
Provisions diverses : 29 lots (pour 2 hôpitııux) 
Lait : 40 tonnes {aj.). 

Electricitc·Gaz-Chauffage Cectral 
(lnstallation et Ma.ericl) 

lnstallation electrique de Manıssa (partie centrale 
seulement) (cah. eh. P. 190). 

Divcrs 

Machines-lessives : 3 pieces 
Auto-draisine fermec: 1 pi ece 

Boutons mats (diff. grandeurs): 245000picces- id. 
zinc a 4 trous : i20000 pieces Arraf es (pehtes 
et ırandes): 92000 pieces- Boucleı de panta· 
lon!I : 25 pieces 

Fil de fer: 550 k. id. galv. : son k.- id. pour 
ligature : 1300 k. id . barbelct : 500 rouleaux (nj .) 

~) Adjudications a la surencbere 
ı , Objets lıors d'usage (a l'hôpital Gourebn). 

1
, Automobile "Morris,, : 1 piece 

I! 

il 
il 
1 

1 

Mode 
d'adjudicat. 

Pli cach. 

" 

n 

" Publique 

" 

rt 

" 

Pli cach 

Pli cadı. 
PubBque 
Grc a gre 

" 

Publique 

" 

Pli cach 

n 

Publique 
,, 

Pli cach 

Pli cach 
,, 

Publique 

" 

Gre iı gre 
Publique 

Prix 
esti111atif 

Caution. 
Provisoire 

1245498 15 51114 94 

9999 29 

14508 72 

75000 -
252 

8318 70 

1552 50 

11700 -

L. 29 la t. 
P.9lek. 
L 10, 14 et 30 

10(.'~ 94 

750 

1088 15 

5000 -
19 -

623 QO 

116 44 

990 
134 
37 50 

1590 75 119 32 
L. 95 la p. 375 50 

9600 - 720 -
98 o 735 

4808 360 

37825 - 2837 -

L. 5500 6000 127:3 -
3500 - 262 50 

246 88 

1933 20 145 . 

Lieu d'adjudication et <.lu 

Cahicr des Charıeı 

J Dir. Gen. Sumer Bank Ankara 
l Serv. Constr. ,. ,. 

Com. Acb. Comm. Iat. Findikli 

Jours 

25-5-37 

1 Com. Expl. Ch. Fer F.tat Haydarpaclıa 26-5 37 

Com. Perm. Vilayet Manissa 
Com. Ach. Comm. lst . Fin<lıkli 

f Com. Perm. Municipalitc lstanbul 
l Dir. Econom. " " 

idem 

Conseil des Anciens Suloghlou (Edirne) 

Dir. Stati tique Preıid. Conseil 

Com. Ach. Briıade Fr. Ouest Edirne 

" 1 Coın . Perm Municipalite Istanbul 
l Secretariat " 

,, 
Com. Perm. Vilayet Samsoun 

Com. Ach. Gendarm. Guedikpacha 

Comptab. Lycees lstanbul 
Com Ach. lntcnd . lıt. Tophane 

Coaı . Ach. Dir. lntend. Ankara 

" 
Com. Perm. Vilayet Samsoun 
Com. Ach. Comm. lst. Fındıkli 

Union Electrique Manissa 

Com. Ach. lntend. lıt. Tophane. 
J Adm. Gen. Ch Fer Etat Ankara 
l Dep. Mater. Anlc.-Chef E.xp~d H.pacha 

Com. Acl1 . Gendarm. l.uedikpacha 

l Coın. F.xpl. Ch Fer F.tat H.pacha 

Direction Vakoufs lstanbul 
,, Gen. Monopoles " 

20-5 37 

'.LS-5-37 

25·5·37 

15-5-37 

3-6-37 

'27-5-37 
27-5-37 
11 ·5-37 

20 5 37 

24-5·37 

24-5-37 
18-5-37 

25-5-37 
24-5-37 
w 5-37 

13-5-37 

21-6-37 

23-6-37 
25-6-37 

24-5·37 

14-5-37 

13-5 37 
12-5-37 

Heurcl (Pour les troiı jours suivants) 

14 30 

15 -

15 

10 

14 

14 

15 30 

10 -
15 
14 

16 

11 

15 
15 

15 -
15 -
16 -
15 -

16 -

15 -
15 30 

11 -

10 

15 
15 

Mardi t l Mai 1937 

Travaux de voirie Mazout : 40 tonnes Huile pour mnch\ne : 1 
tonne (Municipalite Biga) .\" 334-330 

Dechets de fonte : 1000 tonnes (Chcmins de Fer Etat) .X 306 
• Droit d'extr.-sıı.ble et gravier a Yenicapou (Municipalite lstanbul) 

.\! 830 
Article!'I de quincaillerie: 166 lots (Oir. PTT. lstanbul) .\" 331 
Pavcs: 60000 pieces (Municipalite Akhissar) .\~ 331 
Hois de charpenle : 9864 m3 (Dirc<..tion Sanitaire Bolou) .\! 336 

Mercredi 12 Mai 1937 

Adduction eau a Kaghiz man (Vilayet Kars) .\~ 34 
lnstallation electrique Unie (Municipalite Unie) .\! 326 
lııstallation paratonncrres (Comm. !!tan bul Findikli) .Y 329 
Transport 43000 tonnes sel- Canevas huile vert : 400U metres-

Hlanc: 6000 metres (Monopoles) .:'ü 335-331 
Construction rez·de·chaussee pavillon hôpital Regional (Vilayet 

Thoroum) .\~ 333 
Kil ims : 4000 pieces (Com. Gendarmeric) .\' 331 
Farine: '30 et 162 tonnes (lslahie) .\: 337 
Viande <le boeuf: 90 tonnes - Beurre: 3 tonncs (Vızc) .\' 331 

Jeudi 13 Mai 1937 

Machinc a laver la vaisselle: 7 pieces (lstanbul lntendnnce Top-
hane) .\-. 305 

Materiel en caoutchouc (Cheminı de Fer Etat) .\! 320 
Repuation dans le garage de Fatih (Municipnlitc lıtanbul) .\~ 330 
Articleş d'epicerie: 44 lots - Viandes: 7 lots (pour Eıkichehir) 

(Chemirıs de Fer Ftat) ~\~ 332 
Bri4ues refractaires : 30.000 pieces Cendriers pour wagons : 650 

picces - Rondelles de fer : 1030 kilos- Colle forte : 500 kilos
Cire jaune : 300 kilos Pcinture cmaille : 100 kılos- Aniline : 
610 kilos (Clıeminı de Fer Etat) .\! 332 

Moules en cuivre electrolytique: 52 pit:ces- Plaques- Modeles: 
260 pieces (Municipalite lstanbul) .\" 332 

Boiı de charpente : 357 m3 (Chemins de Fer Etat) .\! 332 
Madriera: 75 pieces (16200 m3 et (48960 m2) (Chcmins de Fer 

F.ta t) .\~ 332 
Articleı divers tels que : Cuir, clous, fils maroquin ete. : 30 lots 

(Municipalite lstanbul) X! 331 
Outillage : 74 lots - Materiel chimique : 137 lots (Comptabilite 

F.c. Super. Arts et Metiers) .\~ 334 

* Lcs uteri14ueı indiquent une venle pnr voie de surenchere. 

N. B.- Lcı Nos indiqueı en regard deı nrticles sont ceux du 
journal danı lequel l'avis a paru. 

lndustrie - Finances Commerce 

Pour l'eŞpansion de la cigarette turque 
L!\ societe Tutun Limited, formee par le monopole des tabacs 

danı le but particulier de favoriıer l'usage de la sigarette tur
que a l'etranger, a envoiye ıon directeur general M. ,dithan Ye
nel, ıonder lea marches d "Europe. M. Yene! eapere conclure deı 
du accords en Angleterre et dn Tchecoılovaquie avec les ate
liers qui prcparent des cigarettes pour qu'ilı preparent au11i et 
mettet en b 'lite lea cigaretteı deı qualitC. du monopole. 

La meme methode sera ıuivie pour favoriser l'uuge de la 
cigarette turque dans leı auteı pavı d'Eurcpe et aux Etata-Uniı. 
Cette methode, evidemment, permet de preıeter la cigarettc a 
prix baı Le miniıtere prevoit que la Societe Tutun Limited ob
tiendra des subceı et songe a la charger ulterieuremeot d'orı•· 
niser auui et fayoriser la vente ıur les marches exterieurs deı 
autreı preduita monopolises. 

Les "combiııats,, agricoles 
Le miniıtere de l'agriculture a prepare lea planı selon les 

quels troiı sortes d'a111ociations agricoles on '-=combinah,, seront 
formees et compte meltre ceı "planı en execution a partia rlu 
moiı de mars. Un milier de ces ıtWıociations seront d'Abord for
meea danı les regionı oiı la culture est le pluı etendue. La 
comnıi11ion qui avait ete chargee de mettre le (plans au point, 
a termine sa tache et a'est dissoute. Touteı les mesureı on ete 
priıes pour assurer leur execution. 

Le projet de loi qui sanctionnera la formation de1 associationı 
agricolcs et les mettra en poasession de machines et outils mo· 

1 
dernes, sera kresente au Kamutay avnnt qu'il prenne sea va
cances d'hiver . 

Pour ı~ developpement de l'industric du ver·a·soie. 
La commiHion parlementaire de l' Agriculture, a entame l'e· 

xamen du projet de loi ıur l'industrie du ver a ıoie. 
(Lire la suite en 3me pare) 
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