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3 A YLIGI .t50 
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Resmimakbuz mukabili olma
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•• 

GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

nz m ) 

··Bugün ~ ilan olunan .Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

Muhm. Teminat Müracaat yeri Gün 
~-----------C~in_ı_i__,,_._. ________________ ~Şekl~i ____ :.:.:.:.:.:-~~~----~~----~--.:_ ________________________ _ 

Saat 

a) MUnakasaıar. .. . . . ...... 
Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Un: 128 t. 

Sığır eti: l 10,2 t. (şart. 

Kuru ot: 25 t. 
Un: 315240 ,ye 86520 k. 
Un: 376320 ~. 
T'aze baıııya: 16 t. 

152 kr.) 

kapalı z. 

" paz. 
kapalı z. 

" aç. eks. 

-inşaat, T amiral, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

16000 -
30305 -

500 
k. -O 13 
k. o 13' 
1920 -

Sıvas·Erzuram hatmin ve Erat suyu üzerinde 
her biri 60 şar metre açıklaftnda 2 deaıir 
köprüs\j in_ş:ıatı ve montait (şart. 670 kr.) 

kapalı z. 133850 -

V akıfla.r MüdürJü~üne aid bir aparhman in.,aah 
Beş dershaneli ilkmektep in"ıiatl 
tr!Cek Ô2'retmen okulu istıuat dıvarı inşaatı 
Elizizde 80 yataklı lıa;tane llinası inşaatı 

' " .... 
Artvinde C. H. P. binası İAşaah 
lst. Xiliyeti hudutları dahilinde 800 m2 parke, 

900 m2 adi kaldırım, 40 m2 aafalt, 100 m2 
•• (l d t't ıoae ve 20 m2 91mento kal ıram amıra ı 

8 dükkan inşaatı 
Şehir loli:antuı inşa~tı 
Göçmen evleri inşaatı: 19 tek ve 10 tih 
Göçmen evleri inıuta: 20 tek 
Go~men evleri infaata: 14 tek 
Göçmen ~vleri i~ıaati: 20 adet 

,, 
,, 

·~· eks. 
kapalı ı:. 

• '1 
aç. elc.a. 

kapalı :ı. 

Efekln1'-Havigazı-Kalor-ifer tesisat ve Malıemeai 

Narb okulu arkasındalt1 binaya yer alta kablo· 
ıu ile ceryaa veril•esi iti 

M.ıı ~ •• e EIDiıe,. .Kuooura, ÇamatH' v. s. 

F.arenk ıömJ.cai: 2000 adet (temd.) 
Yün fanila: 1200 aTet • IDOıkos fanila: 3000 a

det· fildikoı don: 3000 adet (temd.) 

""""'""' ' v .. \.fVU'\ 

kapalı z. 

" 

24208 3 
4656~ 52 

998 -
137000 -

44908 70 
iOO -

31513 29 
13300 -
7953 11 
4361 63 
3053 n 
4460 80 

8401 90 

. 
bell. 2 !i9 
beh. l 92 

" o ].Q 

" o 67 
beh. o 10,5 

ıwo -
?273 -

3074-844 
3670 -

144 -

7942 5 

1816 -
3492 50 

7~ -
8100 -

3369 -
60 -

2'363 50 
1020 

630 ıs 

Ş.88 ~,q 
481 6:> 

158 70 

lzmir Mst. Mvk. SAK 

" lstanbul lsltln Müd. 
Edirne Tutayı 

" Ankara Lvz. SAK 

Nafıa Vekaleti 

Erzurum Vak'Uar Direkt. 
Sıvu Bayındırlık ,, 
lst. Nafıa Kfua. 
Elh.iz Nafıa Müa. 

C. H. f._. Çqruh İlyön\turul 
lıt. Telefon Direkt. 

Aakarn Viliyoti 

" Çorum vaiyeti 

" ,, 
,, 

Milli MUdafaa V ckiıleti SAK 

5-8-37 
5-8-37 

23-7-37 
6-8-37 
7 8-37 
2-8-37 

2-9-37 

5-8-37 
29.7.37 
5-8-37 

26-7-37 
(tasfiih 

10-8-37 
4-8-37 

5 8-37 
2-8-37 

15 gfindo 

" 
" 

4-8-37 

lst. Sıhhat ve içtimai Muav. Müd. 21-7-37 
" 21-7-37 

,, 21.7.37 

17 -
16 30 
15 -

11-16 
11 -

14 -

15 -
14 -
14 -
15 -

15 -
15 -

15 30 
15 30 

11 -

15 -
15 3b 

14 3o 
M .. dil: 2000 ve 2000 adet • çoraa: '000 çift 

(te~d.) 

Gri renkte kuma'i': 12900:13500 ;. 

aç. ekı. 

kapalı z. 
aç. eks. 

" o 11,75 
" o 27,87 

m. 4,50 4287 50 Emniyet U. Müd. 
t.airne ŞarbaylıR-ı 

4-8·37 
3·8-37 

~5 -
14 -

Zabıta memur elbisesi: 14 adet • müstahdemin 
elbıaeai: 33 ~a. · tülum 36 ad~t 

Yazlık caket: 265 adet 

Kefeıte·T~hta v.s: 
, l ·~ . Beyu çam (kölrnar) kereste: ~17500 m3 

-Mahrukat, Benzin, Makine y agları v. ı. 
L 'J --• ır Rumelı meşe odunu: 30 t. • mangal ltömurlr: 

500 k. 

Müteferrik 

Tuz çuvalı: 100-200,000 ad. 
3000 ad. 

Kifıt kesme bıça~ı: 30 adet 
Saf kurşun: 200 t. (şart. 3 L.) 

üzüm çuvalı: 

Ç•plak kamyon şasesi (bir et, bir ölü nakline 
mahııuı): 2 adet 

Çimento: 150 t. 
V aıon örtüsil: 130 t. 
Vagon: cer tertibata ve fren teçiaixatı analze-

mesi (şart. 772 kr.) 
işçi meHİ kontrel saatı: 28 adet 
Çimento; 1000 torba 
Bakır kapların kalaylanması 

b) Müzayeeteıer 
Dokuma atölyHinde mevcut teıgib 

beh. 15 

" 1~ ,, 
paz. beh. 

kapalı z. 12~S2 50 

•O· ekıı. 336 20 

pu. 

pa:z:. 
kapalı z. 60000 -
aç. ekı. 4200 -

paz. 3300 -
kapalı z. 13000 -

,, 

" aç. eka. 

" 

154322 -

7700 -
1,200 -
2142 30 

a) MÜNAKASALAR 

t:rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

iamit Tüınea Satınalma Komiıyonundan: 
Ttıınen ııarnb~nlarıaın atafıda miktarları yaıılı kuru otların 

kapalı zarfla eluıltnıeai ı 1.8.37 çartamba ıünü saat 15 te lzmitte 
ttnıen ıatıaalma komisyonunda yapılacaktır. Kuru otun ta1ınla· 
na• tutarı f13Jtl liradır. hk iaancuı ıQ~5 liradır. Şartnamesi Eı· 

99 'j7 

'92~ 69 

25 20 

4250 -
315 

247 50 
975 -

8966 10 

57J 50 
90 -

160 68 

stanbul ~eledıyesı 

Devlet Oemıryolları 

lst. Deherdırlığı Av Vergileri 
Varidat Müd. 

İnhisarlar U. Mtıd . 

?2-7-37 

3-8-37 

2·8·37 

30-7-37 

lnhiı. U. Müd. 4 8·37 
Ankara Askeri Fabr. SAK 6-9 37 
Zonguldak ve İstanbul Belediyeleri 26-7-37 

D. D. yolları 9 cu işit . Sirkecide 5-8·27 
O. O. yolları 3-9-37 

" 

" Aık~ri Fabrikalar Salıpuıırında 
Ankara Lu. SAK 

Sıvaı San'atlarevi Müd. 

2.9.37 

~-9-37 

~-8-37 
3·8-37 

23 7-37 

14 -

10 -

14 -

15 -
ıs 

15 -

1s ~o 
15 30 
15 30 

15 -
14 -
15 -

H -

kitehir, Ankara ve İıtanbul levazım amirlikleri ve İzmit tümen 
ııatınalma komisyonunda ıörülebilir. isteklilerin belli giin ve saa· 
tinde kanunun istediği belgelerle ve m, inancalarıaın makbuzla
rını ihtiva eden teklif mektublarını· komisy;ona vermel• ri. 

Kilo Mevki 

69000 lıı:mit 
.0000 Adapazarı 

52000 Bolu 
405000 TuılA 
3.50000 Gebıe 

19 Temmuz 

YoğuHcu han, 1 cj kat 
No. 3 ve 4 

Galnta; P.erşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
İılarehanemizde görüşülur 

Telgr.: İsf. MÜNAKASA 
T eidon : 494.:12 

Rosta kutusu N. 1261 

32 

İzmir Mst. Mvk. Satınalma Komiıyonundan 

7i i? 

Müstahkt:m mevki kttaatı için kapalı zarf usulile 128 
b~~ .. kilo. ~n alına~aktır. Şartnamesi hergün komisyonda 
gorulebılır. lhal•ıı 5 ağustos 937 pertembe gilnü ıaat 17 
de İzmirde kışlada satınahna komisyonuada yapılacaktır. 
Muhammeıı bedeli 16 bin lira olup ilk teminatı t 200 liradır. 

• 11<4 

Müstahkem mevki merkeı: kıtaatı için kapalı 'Zarfla 
110,200 kilo sığır eti alınacaktır. İhalesi 5.7.937 perşem· 
be giinü saat 16,30 da İzmirde kışlada aatmalma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin edilen bedeli 30305 ira o
lup muvakkat teminat 2273 liradır. Şartnamesi 152 ku· 
ruş mukabilinde verilecektir. 

E.dirneGarpH~tTuğay Satınalma Komisyonu Başkaulığmdan: 
Muhm. 

Kıtası Cinai Miktarı bedeli ilk tem. Tarihi 1aat oekli 
kilosu Kur. Lira 

Edirne birlikleri Un 315240 13 3074 6.8.937 il kapalı 
Sfiloğlo birlikleri ,,, 376320 13 3670 7.8.937 1 l " 
Uzunköprü ;, ,, 86520 13 844 6.8.937 16 ,, 

Yukarıda mikdarı cinsi tekli yazılı senelik un alınaca§'ından 
ilteklilerin 6elli sıtın ve saatten bır saat evvel Edirne.!e Miifel· 
titlik 'binuınaa Tuğay satınıılma "'"'misyononda lazım gelen ı
saik'lo tilrlikte 'hazır bulunmaları. 

İstanbul İskan ı ıl el !üğünden: 
Göçmen hayvanatı için mevc 'lamesine 'tevfikan 

Kavak tahaffuzhanesinde teslim erliJruc.K üzere 25 binkilo 
yeni mahsul kuru ot temuzun 23 üncü cuma gün6 lal8.t 
15 le pazarlıkla satın aİınacaktır. Vermek istiyenleria 
muhammen bedel olan bt\ş yüz iranın yUzde 7,5 ııisbetin
de teminatlarile yukarda yazılı giin ve itaatte -Sirliecide 
Mifhatpaşa hanında İskan müBurlüğü atına\ma komiıyo
nuna gelmeleri. 

Ankara Lev~zım Amirliği Satınalma KomiıyonunBatı: 
Ankara garniwonu erlerinin ihtiyacı içln 16 ton taıe 

bamyanın 2.8.937 pazartesi güniı açık ekııiltib&si yapıla
caktır. 

2- Ba~anın tutarı 1920 lira oJup muvalikat teminatı 
144 liradır. $artnamesi li6misyonda her gün parası% g5· 
rülebilir. 

ı ·~!-.ıll!l!l!m!~~l!l!!'!!!!!m!l!!!!!!!!!!!tl!!!!!!!!!~!m!!llllB!!m--~ 

inşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi.Harita 
.. 

Tekirdaf daimi Encümeninden 

1 - Hususi idareye aid peştemalci caddesindeki fu. 
run tamir edilecektir. Muhammen bedeli 179 lira 83 ku· 
ruştur. 

2 - ihalesi 28·7 .'937 tarihine tesadüf eden çarşamba 
günü saat 15 He Vilayet Daimi Encçmeninde yapılacaktır. 

3 - Şartnameei ve sair evrakı Daımi Encümen kale· 
mindedir. Görmek isteyenler hergün müracaat edebilirler. 

l:ımir İl Daimi Encl\moninaen: 
Eksiltmeğe konulan iş: İzmir:Ürla-~eşmc yolunun 44+400 
- 45+ 100- 48+000-'IS:f-/OO kilometreleri arasındaki şo· 
senin esaslı onarılması. 

Açın tutarı: 2347 lira 52 kuruş. 
Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saatı: 5 Ağuı· 

tos 937 perşembe günU aaat 11 de İl daimt encümeninde. 
Muvakkat teminatı 176 liradır. 

"' • • 
Kapalı eksiltmeğc konulan iı: Menemen· Muradiye yap111. 
Açın tutarı: 23451 lira 69 kuruş. 
İstekliler: lımir·Ankara•İstanbul Bayındırlık direktlrlü

iilnde görup inceleyebilirler. 
Kapalı eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saatı: 

5 Ağustos 937 perşembe günü ıaat 11 de İzmir lli daimi 
encümeninde. 

Muvakkat teminatı 1759 liradır. 

Nafıa Vekiletinden, 

Sıvas - Erzurum hattının 317 + 132 ve 322-t- ()()() nci 
kilometrelerinde ve Erat suyu u erinde her biri 60 şar 
metro açıklığında iki demir k" r' n inşa ve mont:ıjı ve 
lüzlimu halinde ripajı kapalı Z& u~İle eksiltmiye ko• 
nulmuıtur. 

1 - Eksiltme iki eylül 937 taı ......... saat 15 te Anka 
rada Vekiletimiz Demiryolları İnıaat dairesindeki komis

~ yon oda1mda yapılacaktır. 
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2- Bu iki köprünün muhammen bedellerinin mecmuu ) 
133850 liradır. 1 

3- Bu köprülerin muvakkat~ teminatı cem'an 7942,5 1 
liradır. 

4- Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, genel şart
namesi ve diğer münakasa evrakı 670 kuruş mukabilinde 
Demiryolları inşaat dairesinden verilmektedir. 

5- Bu eksiltmiye girmek istiyenler 2490 numaralı ka-

1 
nun mucibince ibrazına mecbur. ~ldu!dan ~vr~k v.~ ves~· 
ikle 9~7 senesi için Mafıa Meclısıoden verılmıf muteahhıd · 
lik vesikalarim ve füıt teklifini havi zarflarını mezkur 
kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 2 9 ·937 tarihinde 
saat 14 c kadar Demiryolları inşaat dai!'e~indeki komis
yona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

6- Bu münakasaya gireceklerd~n Iaakal 50 ınetroluk 
bir köprü montajını muvaffakiyetle yapmış olmak şartı 
aranacaktır. 

C. H . P. Çoruh llyonkurul Başkanhğmdan: 
1- 10·8·9:l7 salı günü saat 15 de Artvin CHP. bi · 

nası dahilinde müteşekkil eksiltme komisyonunda 44908 
lira 70 kuruş inşaat bedelli olan Halkevi binası inşaatı 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Fenni evrakını görmek istiyenler, Artvin, Ankara 
lstanbul, Samsun. Trabzon, Erzurum ve Rize Nafia mü-: 
dürlüklerinden arıyabilirler. 

3 Muvakkat teminatı 3369 liradır. 
4 - İsteklilerin, resmi gazetenin 7 5·936 da ve 3297 

sayılı nüshasıoda çıkarak 249J s ayılı kanunkn 1 O uncu 
maddesinin fıkrası mucibince aranacak ehliyet vesikaları 
hakkındaki talim:ıtnameye uygun ola:ı inşaat vesikasını 
haiz bulunm3ları ve 249? sayılı kanunun 32 inci madde
sinin sarahati veçhile tanzim edecekleri leklif mektubları
nı birinci maddede yazılı 10 8 ·937 s:ılı gıicıü s:ıat 14 e 
kadar komisyona iyice mühürlü ola rak vermeleri laıımtlır. 

5 - Postada gecikmeler kaöul edilmez. 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden 
Erzurum şehri dahilinde Vakıflar. Müdürltigüne aid 

bir apartıman kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
l - Bedeli keşfi 24208 lira 3 kuruştur. . 
2 Evrakı keşfiyesini görmek istiyealt-r Istanbul ve 

Ankara Nafıa Mudürlüklerinde ve Erzurum Vakıflar Mü
dürlüğü f .. eksiltme komisyonunda okuyabilirler. 

3 - Ekı;;iltme !l.7.93i perşembe günü saat l5te 
Erzuru~da (-lil .ümet binası dahilinde ve Vakıflar Müdür· 
lüğii 9 sıud : . ksiltme KÔruisyonu huzurunda yapıla
caktır. 

4 - isteklilerin Nafıa Vekaletinden 937 senesinde 
aldıkları vesikayı 'ibraz etmeleri mecburidir. 

5 - Muvakkat teminat 1816 lira olup üçüncü mad
dede yazılı santten bir saat evvel mektublarını ve evra
kı saireye Komisyon riyaıetine vermeleri lazımdır. 

Çorum Vilayetinden : 
Kerestesi hariç bilumum malzemesiyle işçililği alana 

aid olmak üzere Alacanın Çöplü köyünde yapılacak 
19 tek, 10 çift kerpiç göçmen evi 7953 lira 12 kuruşla 
ve gene Alacanın Catak köyünde 20 tek kerpiç göçmen 
evi 4361 lira 63 kuruş bedelle İsa hac ı köyünde 14 tek 
kerpiç ve 3053 lira ~2 kuruşla Kurt• avutmuş köyünde 
30 kargir tek ve 44tı<l lira 80 kuruş bedelle ve 15 gün 
nüiddetle siltmeye çıkarılmıştır. Bu dört köydeki evler 
toptan verl1ec ği gibi ayrı ayrı da verilebilecektir. İstek
lilerin yiizde yedi buçuk muvakkat teminat paralarını 

veya banka m~ktublannı maliyeye vererek makbuzları ile 
ve kanuni v.eoik ile vilayetimize müracaat etmeleri. 

Biektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
hn ·-

M. M. V Satınalma Komisyonundan 
Elekt ik i-'i: ~ rb okulu arkasındaki binaya yeraltı 

kablosile cereyaq verlfmesi işi kaP.alı :ıarfln eksiltmeye 
konmuştur. Keşif tu(arı: S401 lira 9J kuruştur. Keşif ve 
ıartnamesi paraıile inşaat şubesinden verilecektir. İhalesi 
4.8.937 çarşamba günü •aat 11 dedir. İlk teminatı 630 
lir,4 15 kuruştur 

Mahrukat Benzin-Makine yaglan \'. s 

İstanbul Defterdar!ığı av vergileri varid r t Müdürlüğünden: 
30 bin kilo kurJ Rumeli meşe odunu ile 500 kilo Ru-

meli mangal kömürü satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 336 liradır. 
Muvakkat teminat 25 lira 2 ) kuruştur. 
Açık eksiltme 2 ağustos 937 pazartesi giinü saat 14 

de av verıilari müdüriyet dairesindeki komisyonda ya
pılacaktır. 

İsteklilerin şartp.ameyi görmek üzere hergün ve eksilt
meye girmek üzere de ihale gün ve saatinde Balıkhane
deki av vergileri müdüriyeti dairesine gelmeleri ilan olunur. 

Kereste, tahta ve saire 
Devlet Demiryolları 9uncu işletme Oirektörlüğllnd~u 
Muhammen bedeli 208000 lira olan 3000 meşe travers 2 ağus

~ toı 1937 pa.zarteıi fÜnii aaat 15,30 da kapalı zarf uıulile Sirke
cide 9 uncu işletme binaaında alınacaktır. 

MONAKASA GAZETESi 
M!T 

Bu işe girmek iıteyenlerin 1500 liralık muvakkat teminatla 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-937 tarih ve 
3297 No.lı nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar işle· 
tme binasındaki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daireıinden 

ve Sirkecide işletme komisyonundan dagıtılmaktadır. 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 12382,50 lira olan 317,500 metre 

mikabı beyaz çam (köknar) kereste 3.8.937 salı günü saa 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 928,69 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazete
nin 7.5.36 gün ve 3297 No. lı veya 1.7.937 ı· 3645 Nolı 
nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın· 
mış müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün ve saat 
13,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartna:neler parasız olarak Ankarada malzeme daire· 
sinden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğiııdea, İzmir 
ve Eskişehirde idare mağazalarından, Zonguldakta O. O. 
kömür tesellüm heyeti şefliginden ve Aaana :la işletme 
Müdürlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır~ 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Kom. 
Aded M.Fiat M Garanti İhalenin günü 

L. K. ve şekli 
Firenkgömleği 2000 259 38M 50 21-7-937 ıaat 15 kapalı 

zarf 

Yün fanıli 1200 192 
Fildikoı fanila 3000 70 481 50 " " 15,30 

" Fildikos don 3) o 67 

Mendil 39 X 40 2000 10,50 
Mendil 43 X 44 2000 l 1,75 153 79 ,, 

" 
14.30 Açık 

Çorab 6000 27,87 ekıiltme 

Leyli Tıb Talebe Yurdu içio alınacak olan yukarıda yazılı 
firenkgömletile fanilalara ve mendillere teklif edilen fiat fazla 
ıörülmeıiae ve çorablara hiç isteidi çıkmadığından ihaleleri yu· 
karıda yazılı ıün ve ıaatte yapılacaktır. 

1 - · Ekıiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüğü binaaında kurulu Komiıyonda yapılacaktır. 

2 - İstekliler şartname ve nümunelet"i hergün Fuadpaşa tür
besi kartısında Leyli Tıb Talebe yurdu Merkezinde görebilirler. ---

Edirne Şarbaylığından : 
Beher takım 

Cinsi 
Zabıta memur elbisesi 
İtfaiye memur ve müs· 
tahdemin elbise 

adedi 
14 

muhammen kıymeti 
15 lira 

33 12 ,, 
Tanzifat müstahdiminine 
Tulum t_ · 36 5 ,, 

Belediye zabıta memurlariyle İtfaiye Eratına ve mfüı· 
tahdimiııe yapbrılacak yukarda mikdarı ve cinsleri ya· 
zıh elbiselerin Belediyede mevcut numunesine göre aleni 
münakasa suretiyle 20 gün eksiltmeye konmuştur. İstek
lilerin ihale ve münakasa günü olan 3-8-937 salı gunu 
saat 14 de teminat akçelerini iş bankasına yatırarak 
Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

Emniyd Umum Müdürlüj'ünden: 
1 - Elde mevcud örneki ve şartnamesinde yazılı vasıf· 

ları dairesinde zabıta memurları ıçın azı 12900 çoğu 
13500 metre gti renkte kuınaş kapalı zarfla 4·8·9.37 çar
şamba günü saat 15 te satın alınacaktır. 

2- Beher metrosuna 4 lira 50 kuruş kıymet biçilen 
bu kumaşlara aid şartnameyi almak ve nümunesini gör
mek istiyenleria Emniyet U. Müd. satınalma komisyonuna 
müracaatleri. 

3 - Eksiltmiye girmek istiyenler 4287 lira 50 kuruşluk 
teminat makbuz veya banka mektubunu muhtevi hklif 
mektublarını ve 249J sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 
14 e kadar komisyona teslim etmiş bulunmaları. 

• • • • 
265 yazlık ceket yaptırılacaktır. Bak : lstanbul Belediyeıi 

ilanlarına . 

~iiteferrik 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonnndan 
Ordu için 250 adet çadır direk ve tokmağı 20.7.937 

salı günü saat 14,30 da Tophanede Levazım amirliği sa· 
tınalma komisyonda pazarlıkla satıııalınacaktır. Muham· 
men bedeli 400 lira olup ilk teminat 30 liradır. Şartname 
ve numunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile belli saatte komisyonda bulunmaları. 

lımir Belediyeainden 
Fordson markalı lemidik itleri kamyonu için dört adet ağır 

ııklet 34 X 7 dış ve iç arka lastik ile 30X 5 ağır sıklet dört 
adet iç ve dış ön lastik ahnacakbr. Hepıinin mubamen bedeli alh 
yüz liradır. Baş Katiplikteki şartname veçhile 30-7-937 Cuma gü
nü ıaat on altıda açık ekıiltme ile ihale edilecektir. iştirak 
için kırk beş liralık muvakkat teminat makbuzu ile soylenen 
gün ve aaatte encümene ielinir. 

Askeri Fabrikalar U. Mudürlüğünden: 

200 ton ıaf kurşun 
Tahmin edilera bedeli 60,000 lira olan 

tarı yazılı saf kurşun Aıkeri Fabrikalar 
yukarıda mik
U. müdürlüğü 

. --·- --
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satınalma komisyonunca 6 eyliil 939 pazartesi günü saat 
15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 3 lira mu

kablinde komisyondau verilir. Muvakkat teminat 4250 
liradır. 

Ankara Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Garnizon kıtaat ve müesıeıatında mevcud bakır kap

ların kalaylanması işinin 3.8.37 salı günü saat 15 de açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2- Bu işin tutarı 2142 lira 30 kuruş olup muvakkat 
teminatt 160 lira 68 kuruştur. Şartnameıi her gün ko· 
misyonda parasız görülür. ----

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1- Şartnamesi mucibince muhtelif numaralarda 30 

aded kağıt kesme bıçağı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 4-8-937 tarihine raslıyan çarşamba günü 

saat 15 te Levazım ve Mubayat şubesindeki alım komis
yonuDda yapalacaktır. 

3 -- Şartnameler parasız olarak her gün ıözü geçen 
şubeden alına bilir. 

4 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona geimeleri ilan olunur. 

• • • 
100-200 bin tuz 3000 üzüm çuvalı alınacaktır. Bak: 

inhisarlar U. Müdürlüğü ilanlarına. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 
Adliye Vekaletinden 

Ankarada Adliye şarayında bulunan vekalet anbarında 
mevcut tahminen 1500 kilo günlük gazete olduğu yerde 
açık arttırma ile bedeli peşin verilmek şartile satılacak
hr. Taliplerin 31 temmuz 937 cumartesi saat 10 da sa
tış yerinde hazır bulunmıları. 

Askeri Matbaa Direktörlüğündan: 
Aıkeri matbaada mevcut olan ve kırk ton kadar tahmin edi

len kırıntı ve kenar ioce kağıtlar açık artırma usuliye atılacak-
br. Müzayede ve ihaleıi 2 Afustoı 937 pazartesi günü saat 15de 
Askeri matbaada yapılacaktır. Tahmin bedeli beher tonu 10 lira-
dır. iık teminatı 30 liradır isteklilerin teminat ekçelerile birlikte 
muayyen iÜn ve saatte Askeri Matbaada bulunmaları ve görmek 
iıteyenlerin her gün Askeri Matbaaya müracutları. 

İzmir Belediyesinden: 
Temizlik hanında bulunan beş aded hurde kamyon ile altı 

aded tenezzüh otomobili ve öç aded merkep arabaaı dört yüz 
altmış üç lira bedeli muhammenle baş kitiplikteki ••rtname 
veçhile 30-7-937 cuma günü saat on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. l,tirak için otuz beş liralık muvakkat teminat mak
buzu ile ıöylenen gün ve aaatte encümene gelinir. 

Sıvas San'atlarevi Müdürlüğünden: 
Müessesemizin lağvedilen dokuma atölyesine aid 240 

santim eninde çözgü alır ve motörle ç.alııır (Grosse N· 
Hainr Mebstohlf abrik Groasenhatn Sachsen- patent) mar
kalı yeni bir kumaş tezgahı ve 137 santim eninde çözgü 
ve kasnak çalışır. (Sacha Mebstohl Fabrik) (Louisscbin-
her) Chemnitz markalı müstamel bir kumaş tezgahı ve 
fene kasnakla çalışır. 80 santim eninde çözgü alır 
(Saechsisghemeb Stuhifabrik) (Loisschoenherr) Chemnitz 
markalı blr bez tezgahı 8 7-937 tarihinden itibaren 15 
gün 'müddetle arttırmaya konulmmştur. 23.7.937 perşembe 
günü saa 14 te Sıvas Vilayeti Daimi encümeninde hazır 
bulunmaları. 

--------------------------------------------------
' İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 

1-11,550,000 adet rakı mantarı ile 1 ,000,000 şarap 

mantarının pazarlığı 26.7.937 pazartesi güntt tJaat 15 e 
tehir edilmiştir. 

2 - Pazarlık, Kabataşda Levazım~e Mübayaat Şube-

sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
4- isteklilerin pazarlık ıçin tayin edilen gun ~ saatte 

yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komis
yona gelmeleri ilan olunur. (4017) 640 2 - 3 

• • • ı J 

1- İdaremiz için satın alınacak -400- adet· ~ba açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muh~mmen bedeli 4600 lira muvakkat teminat 
' 1 345 liraöır. 

3 - Eksiltme 4 8-937 tarihine rastlıı~ 1' çar'Şamba gü· 
nü saat 14 de Kabataşda İnhiaarlar Levazı~ v~ MUbaya
at Şubesindeki alım Komisyonur.da yapılacaktır. 

4- Şartnameler hergün parasız olarak mezltt.r Şube-
den alınabilir. · 61~159,, 659 2 - 4 

"' • • 
1 -.,:-Şartnameleri mucibince 100-200 bin .tuz, 30000 

üzüm çuvalı paıarlıkla satın alınacakbr. 
2-Pazarlık, 30- 7-937 tarihine raitlıyan cutna günü 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mnbayaat şubesindeki 
alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız alarak her 
şubeden alınabilir. •e J 

4 - isteklilerin pazarlık i'in t~in editen ı&n ve 
saatte yüzde 7,5 ılveame paıalarile birlikte adı ~eçen 
Komisyona ıelmelett tlM, qJpnur."' "4317" 688 1- 3 

J 
' l 
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inhisarlar mum Müdürlüğünden: 
1- Malatyada tesis edilecek Tütün 

Atölyesi binası ve müştemilatı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2-Keşif bedeli 360231,67 lira mu
vakkat teminat 18160 liradır. 

3- Eksiltme 3-8-937 tarihine rastlı
yan salı günü saat 15 de Kabataşta İn
hisarlar Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Şartname, keşifname, proje ve 
sair münakasa evrakı 18,02 lira muka
bılinde her gün İnhisarlar inşaat Şube
sinden ve Ankara, Malatya Başmüdür
lüklerinden alınabilir. 

5 - Müteahhitlerin Nafıa Vekaleti-
nin 937 senesi müteahhitlik vesikasını 

ve laakal 200,000 liralık bir binayı ta
ahhüt etmiş bulunduklarına ve bizzat 
Mimar veya Mühendis veya yukarıdaki· 
şeraiti haiz bir Mimar veya Mühendisle 
şerik olduklarına dair noterce musad
dak vesaiki eksiltme gününden en az 
3 gün evveline kadar inhisarlar inşaat 
Şubesine ibraz etmeleri ve eksiltmeye 
iştirak edebileceklerine dair vesika al
maları lazımdır. 

6-Mühürlü teklif mektubu, kanuni 
vesaik, şartname, keşifname. v~sair l~
zumlu evrak ile eksiltmeye ıştırak vesı
kası ve muvakkat teminat akçesini ih
tiva edecek olan kapalı zarflar eksilt
me günü en geç saat 14 e kadar yu
karıda adı geçen Alım Komisyonu Baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilmiş 
olmalıdır. 4158 658 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 

Kuruçeşmedeki liman idaresinin antreposunda bulunan satış 
anbarında bulunan ipekli, pamuklu. mensucat, manifatura, cam 
eşya, hurdavat, attariye, demir eşya, makineler, tuhafiye, ko
kular, kantariye, eczai tıbbiye ve emsnlı, yenilecek eşya 20·7-937 
gününden itibaren her gün saat 14 ten 18 e kadar pazarlık ve 
arttırma uretile ve peşin para ile aahlacakbr. isteklilerin bu 
elverişli şatışlardan istifade etmek üzere muayyen gün Vft saatte 
l<uruçeşmedeki anılan satış komisyonuna gelmeleri ve isteyen
lerin satılacak eşyayı her gün görebilecekleri ve satış müdürlü· 
kü diğer anbarlarında mevcut olup satışı ilan edilecek olan eş· 
l'anın da ambarda satılacağı ilin olunur. (4107) 657 3-4 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

31 Mayıs 938 tarihine kadar Çamaltmdan İstanbula 
lreleçek uvalh tuzların Sirkeci ve Kası~paş~ ambarla:
tına itlial ve bu ambarlardan ihracı hamalıyesı şartnamesı 
llıucibince açık arttırmaya ,,lconulmuştur. İhale 31.7.937 
~llınnrtesi günü saat l-0 da yapılacflktır. İsteklilerin 120 
lira teminat .akçesini hamiten Kabataştaki Başmüdürlük 
~İnasında müteşekkV komisyona müraCJ!at .etmeleri iliin 
Qltınur. . 4235 675 1 - 4 

Belediye zabıta.n tıwmud~nna )taptu;d~çak '265 tane 
)'~lık caket mütealihid nıım ve hcsa ma p zaJıbğa ko· 
~ltıuştur. Bir cakete 5 lira bedel '-tahmin ofiJnmuştur. 
'~tnamesi ve kunıaş numune i· Levazım Müdürlüğünde 

Ülebilir. · · , ., . 
lstekİiler 2490. No· lı kanunda yazılı v~ifia ve.ıı 99 

~' 37 kuruşluk ılk teıninat makbuz veya mektubile 
~~taber 22 .. 7·937 perieınbe giinY, saat ~A de Daimi Encü· 
~ilinde bulunınalıdırlar. (8) (4332) 694 

f Devlet Demiryolları işletme Umum 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları asağıda yazılı 3 
gurup malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek Ü.zere 
22-7-937 perşembe günü saat 10 da H<ıydarpaşnda gar bınası 

içinde toplanan komisyon tarafından açık eltsiltme ile sahn alı
nacaktır. 

Bu iıe girmek isteyenlerin her gurup hizasında yazılı muvak· 
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olo.rak dağıtılmak
tadır. 

ı - 26 adet kfiçük kasa muhammen bedeli 3510 lira ve muv
akkat teminatı 263 lira 25 kuruştur. 

2 _ 150 adet demir el arabası muhammen bedeli 1050 lira 
ve muvakkat teminatı 78 lıra 75 kuruştur. 

3 _ 100 ton hurda dökme muhammen bedeli 4500 lira ve 
muvakkat teminatı 337 buçuk liradır. (3931) 630 4 4 

• • • 
Muhammen bedeli 2IO.OOO lira olan ton metal ile muham-

men bedeli 176.0JO lira olan 80 ton kalay ve IO ton antimuan 
31·8937 Salı günü saat 15,30 da ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin metal için 11.750, i<Rlay ve anti~ 
muan içinde 10050 liralık muvakkat teminnt ile kanunun tayın 
ettiği vesikaları, resmi gazeten.in !-5 937 gün ve 32~7 veya 1·7-9~7 
T. ve 3645 No- h nushasında ıntışar ttmiş olan talımatname daı
resinde nlınmış vesika ve tekliflerini nynı gün ve saat 14.30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (880) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (4206) 667 3.4 

• • • 
Muhammen bedeli (28012) lira olan muhtelif cins elektrik am· 

pulları 17·8 937 sah günü saat 10.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında ıntın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2100,90) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün 
ve 3297 veya 1-7-ll37 G. 36~5 No.lu nushasında intişar elmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün 
ve saat 14,30 a kadar komisvon Keisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktaktır. (4284) 681 2 4 

İstanbul Sıhhi Üesseseler 
Arttırma ve Eksilt e 

Komisyonundan: 
Heybeliada Sanatoryumuna lazım olan 105 kalem ecıa ve sıh-

1 ,. hi malzeme açık eksiltmeye kondmuştur. 

1 

1- Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Mft
dürlüğü binuında kurwlu komisyonda 30.7.937 günü saat I~ de 
yapılacaktır. 

2- Muhammen fiyat 1587 lira 35 lcuruştur. 
3- Muvakkat garanti 119 lira 6 kuruştur. 
4- istekliler şartname ve listeleri her gün komisyonda glire· 

bilirler. 
5- istekliler cart seneye aid ticaret odası vesika.ile 2490 sa

yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garantı 
makbuz veya banka mektubile belli gün ve saatte lcomisyona 

1 l . "4191,, 674 sre me erı. 

Gelecek iki gün zarfmda vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeer hakkında 

--- MU TİRA -
-·-Çarşamba 21-7-937 

Elektrolit bakır: 230 t. (Ask. Fabr.) No. 361 F b ) N 3S 1 
Oleon 114 lik: 200 t .• l05 lik: 200 t. (Ask: Eal rk. t o.T. s·ırl. 

. • (M · Şehrı e r. es. Manisa şehri elektrık tesısah anısa 
Reisi.) No. 385 

Saman: 600 t. (Kırklareli Tümeni) No. 387 
Motörin: 70 t. (Bandırma Beled. No. 387 

9 Makine yağı: 3 t. (Bandırma Beled.) No. 38 
Yulaf: 280 t. (ist. Komut.) No 389 
Koyun eti: 5000 k. (Vize Tümeni) No. 390 

3 Nöbetçi muşambası: 1340 ad. (MM V) No. 39 
Gümüş kumu: 10 t. (Aıık. Fabr.) No. 393 

393 Matra: 6000 ad. (jandr. Genel Komut.) No. 
Yulaf: 280 t. (İst. Komut.) No. 393 K N 

397 Kuru soğan: 12 t. ve 19 t. (Vize Ask. SA ) 0 • 

Ali Baba tuzlası anbar zeminine grobeton yapılmaaı ve sıva ba· 

dana gibi tamirat (Ank. lnh. Başmüd.) No. 1 ~97.f El . 
Elaziz mrk. göçmen evleri inşaatı: 74 tek ve çı t ( nıız isle. 

Oir.) No. 397 
Kuru ot: 35 t. (Tekirdağ Vil. Daimi Ene.) No. 399 
•odun: 1565 t. (Vize Ask. SAK) No. 401 
Eski harflerle pedalin hurda demir 1175 k. (Koc eli Vil.) No. 401 
Sadeyağı; 60 t. (Lüleburgaz Tümeni) No. 401 
Mangal kömürü: 54.~ k. (Ank. Lvz.) No. 40: 
Pamuk çorap: 7306 çift - yün çorap: 7306 çıft (Gümr. Muhaf. 

Genel Komut.) No. 392 
Kuru ot: 800 t. (Kırklareli Tümeni) No. 391 

Göçmen evleri inşaats: 197 adet (Yoıgat Vil. İsk. Dir.) No• 396 
Odun ve mangal kömürü ve zeylin yağ (ist. Sıhhat ve içtima 

Muav.) 405 
Aydınreis gemisinin tamiri (Deniz Lvz.) 405 

Perşembe 22-7-1937 

Fabrika unu: 250 t. (Midyat Aık. SAK) No. 391 
Sade yağ': 24100 k. (Burnava Aılc. SAK) No. 391 
Çizme: 1256 çift (Gümük Muh. Cen. Kom.) No. 391 
Tereyağ: 50 t. (Kırklareli Tümen) No. 387 
Hükumet Konağı inşeatı (Erzurum Nafıa direk.) No. 394 

Otomatik pompa ile Şalter 1 ad. (Biğa BelediyeJi) No. 394 
Büyük kasa, el araba ı ve hurda döküm (D. D. Yolları) 394 
Anahtar, musluk, kilid v s. (D. O. Yolları) No. 394 
Fabrfka unu: 250 (Bitliı Aık. 5AK) No. 394 
Yün faneli, ekmek çantası, mahmuz ve tevhit semeri Gümrük 

Muhafaza G n. Komutanlığı) No. 394 
Ekmek, sığır eti, pirinç, tuz v. s. (ist. Yüksek Oğretmen Oku-

lu) No. 395 

Urlada ilk okul binası inşaatı (İzmir Viliyeti) No. 396 
iz mir-Menemen yolunun arasında şose tamiri (İzmir' Vilayeti) N.396 
Kuru ot ve odun (Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu) No: 405 
İzmir-Menemen-Bergama yolunun şose tamiri (iımir Vil.) No. 393 
Göçmen evleri inşaatı (Yozgat Viliyeti) No. 396 
İzmitte tesis edilecek selüloz fabrikası 1 inci kı ım intaatı (Sumer 

Bank Gen. Dir.) No. 398 
Kitap bastırılması ve 500 linyit için kağıt (İ t Deniz Tıc. Mekt. 

Dir.) No. 398 
Şeker: 40 t. (Ankara Lvz.) No. 396 
Patates: 45 t. (Ankara L·:z.) No. 396 
Yulaf: 20000 k. (Sıvas Baytar Dlr.) No. 397 
Un, makarna, şehriye v. s. (Sultanahmed Erkek San'at Okulu) 

No. 397 
İnönü okulu tamiri (Ankara Vilayeti) No. 398 
Kızılcahamam ynh okulu tamiri (Ankara Vil.) No. 398 
Çubuk okulu tamiri (Ankara Vil.) No. 397 
İhata dıvarı in aab (izmir Vil.) No. 400 
Yenihayat okulu tamiri \Ankara Vil.) No. 400 
İltekin okulu tamiri (Ankara Vil.) No. 400 
Perçin çivisi ve somun (O. O. yollan) No. 402 
Yulaf, a.pa ve ot (İzmir Veteriner Oir.) No. 402 

--;-Önlerinde yıldız işareti olanlar m( ay ede} e aittir. 
Hamiş: "No.,, işareti ilam havi gazetemizın sayısını gösterir. 

(Suite de la 4eme page) 

Pompe ele.,;trique avec chalter otomatique (pr. abattoir) 1 p. (Muni-
cip. Biga) No. 394 

Coffre-fort pefüs: 26 p. (Ch. de fer E.tıt Haydarpacha) No. 394 
Fonte: 100 t. (Ch. de fer Etat Haydarpacha) No. 394 
Charette · main en fer: 150 p. (Ch. de fer Etat Haydarpacha). • 39'4 
Appareils pr. extinction tels que: cles pr. robinets d'incendie, mar-

teaux. cadenas, ete. : 10 lots (Ch. de fer Etat H pacha) No. 394 
Farine de minoterie: 250 t. (Com. Ach Bitlis) No. 394 
Flanelles en laine: 198 p. (Com. Ach. Comm. G. Surv. Douane lat.) 

No 395 

Saca pr. pain: 1639 p. (Com. Ach. Comm. G. Surv. Douan, lst.) 
.\' 395 

Eperon avec courroic: 1256 p. (Com Ach. Comm. G. Surv. Doua
ne lst.) No. 395 

Harnais: 30 p. (Com. Ach. Comm. G. Surv. Douane lst.) No . .:> 5 
Paiıı: 17 t. - viande: 9 t. - riz, ael, fromage, oeufs et autrcs provi

siona: 15 lota (Com. Ach. Ec. Sup. Nor. lst;.) No. 395 
Construction d'une ccole primaire a Ourla (Com. Perm. Vil. lzm.r) 

No. 396 
Reparation de chauss6c s route lzmir-Menemen-Bergama (Com. Vil. 

Perm. Izmir( No. 396 
Construction mnison en maçonnerie pr. immigres au vilayet de Yoz

gat (Vil. Yozgad) No. 396 
Conslruction de la l ere partie de la fabrique de sellulose a lzmit 

(Dir. G. Sumer Bank) No. 396 

lmpression de livres: 25000 p. - dessin et autre a l'interieur de 
40000 50000 livres - papier pr. 500 dictionnairea - reliure de 3000 
livres (Oir. Ec. de Commerce Maritime) No. 396 

Sucre: 40 t. (Com. Ach. lntend. Ankara) No. 396 
Po.nmes de terrc : 45 t. (Com. Ach. lntcndance Ankara) N! 396 
Foin : 20000 k. (Dir. Veterinaire Sivas) .\ 397 
Farinc : 180 k.- Macaronie : 1200 k - Pate pour soupe : 100 lı:. 

ete. (Ecole des Arta a Sultan Ahmed) No 397 
Riz, pois chiches, figues, raistns secs, ete. (Com. Ach. Ec. deı 

Arts a Sultan Ahmed) No 397 
Reparation a l'eco'e lneunu (Vilnytıt Ankara) No 398 
Reparation a l'ccole interne Kizildjahaınam (Vılnyet Ankara) iN. 3~Ş 
Lait et yoghourt (Com. Ach. Ec. des Arts iı Sultan Ahmed) N, 39l 
Sel, oignoins, oeufs, pommes de terre ete. (Com. Ach, Ec. de, 

Arts a Sultan Ahmed) No 397 ' 
Sıwon, huile et oliveı (Com. Ach. Ec. des Arts a Sultan Ahmet:!) 

No 397 
Foin et boia {Ligue pour protection dcs cnfantı) .\: 40.,S 
Reparation iı l'ecole tchoubouk (Vi lııyet Ankara) ,\-:. 397 
Reparation de chaussee e route l'lmir-Berga.ııa·Mencmen (Com. Pcrm. ; 

Vılayet lzmir) \! 400 
Affaire de nivellement el construction d'un mur de soutenement a 

l'lnstitut de jeunes fı les Com. Pcrm. Vilayet lzmir) .\: 400 
Reparation a l' cole Yenıhayat (Vilayet Ankara) No 400 
Reparation a l'ecole lltekın (Vılayet Ankara) No 400 
Clous (Ch. de Fer Etat) No 402 
Foin, orge et herbe (Dir. Veterinaire lzmir) No 404 

Çamaşır: 7306 takım {Gümr. Muhaf. Gen. Komut·) No. 391 
Sıhhiye müdürlüğü siğnak inşaatı (lst. Nafıa Müd.) No. 391 

Meşe kömürü: 47 t. (Ank. Ask. Fabr.) No. 392 

• Les asterisqueı indıquent une vente pu voıe de surenchere. 
N. B.- Les Nos indiqu s en regard dea nrticles ıont ceux du 

ournal dans lequel l'aviı n p ru. 
Motorin: 20-30 t. (fıt. Deniz Tic. Müd.) No. 394 
•Gübre: 250 araba (ist. Komut.) . ~ 394 
Gümrük müdürlüğü binası tamiri (Samsun Nafıa Müd.) .\~ 395 
Sıiır eti: 20 t. (Tophane Lvz.) No. 395 

( m i az sahibi ve Yll.Z! iti 
aJirektörü: lsmail Girit 

ııldığı yeı·: ARTUN Basımevi 
Gnlııta BilJlır soka.'k No. 10 
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Tableau Synoptique des Adjudications · 
Mode Prix Caution. Lieu d'adjudıcation et du 

Jours ... He~re d'adjudicat. eatimatif Proviıoire Cahier des Chargeı _... ........................ -..'""""" ...... -~--~....;......;. ____ ~----~~~_..;;...._ ____ ~ __ ....... .__,,,_----t.~--------------------------------------------
" • • • 

1 • 
Co11~!ruction -Rep'aration- Trav. Rublics Maleriel de Construction-Gartographie 
Cqnabuction de d;ux ponts en fer de 60 metres Pli cach. 133850 - 7942 5 Minis:ere Travaux Pubritı 2.9.37 

de larg~ur s route Siva~-E.r:zurum (cah. eh. L. 
6,70). ' 

1 

Conatruction d'unc ecole de S classes a Sivas 
Conslru~tion d'un appartement pour la direction 

du Va~~u( iı. Er7.~roum 
Co.ut ucJion mur de soulenement iı l'ecole Nor

male. 
1 

~epa.r~tipn de ado m"2· 'Parquet: 900 m2· Trottoir: 
40 m2· Asp~altc: 100 m2 chauş ~e 

Conafrnct\pn ~~un hôpital de 80 lits iı E.laziz 
Conıtruclion de ı; :tlıii~öH du peuplc a Artvin 

Cônıtruction du rest~ürant d~ ville 
Construction dcs b~timeni <le huit magasinıı 
Gonatruction maisons pour immigres en m:ıçonne· 

rie : 19 simpleıı et lÖ doüble-J 
Conetruction maiıons pour immigrcı en maçonne

rie : 20 ıimples 
Gono;truction des mııisdnı pout immigreıı en ma· 

çonnerie : 14 simples 
Ccmstruction maisons pour imıhrğres en maçonne· 

rie : 20 simples 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

f.toffe pour oniformc!S : 12900-J ~500 metres 
Ftan'!tlu en laine : 1200 ld. en coton : 3000 p. -

Calt9ons ı 3000 pieces (aj ). 
Cheınises : 2000 pieces ("J· ). 
Moucho'rs : 200() et 2000 p. Chaus~ltes ; 6000 

pieceıı (aj.). 
Coıılumcs: 14 p.- ld . poıır <lomesfiques: 3Sp.· la. 

pour travarl : :l6 pieces 

Jaquettes d' ete : 265 pi· c.;,s-

Combustible - Çarburant-Huiles 

Bo~s· : 30 t.- Cllarbon de bois : 500 kilos 

Electricite-Gaz-Ch11.uffage Ce
0

ctral 
(lnıtallation et Materiel) 

lnstallation de cablc soö\errain pour le courant 
eleclrique de ı·e~ta-· do ruerre 

Boiı de Conıtruct"t6n, Plancheı Poteaux ete. 

Sapin blanc : 3i'"7-;oo ~ 

Divers 

Plomb pour 200 tonnea (cah. eh. L. 3). 
Etamage des uıtonsiles en cuivre 
Ciment : 1000 sac• 
Cami on cor billard : 1 p. - ld. pour tranıport de 

viande : l piece 
Cimont : 150 tonne• 
Couteau:ı pour couper le papier: 30 p. 
Sacı pour sol : 100-200,000 p . id. pr. raiain:3000 p. 

Provisions 

Far ine: 128 t. 
Viande de boeuf: 110,2 t. (cah. eh. pr. 152 ptrı.) 
Farine: 315240 et 86520 k. 
Farine: 376320 k. 
Go.ııbos: 16 tonnes 
Foin : 25 tonnes 

B) Adjudications a la sureacbere 
Diverı mCtiera 

" 
" 

Publıque 

" 
Pli cadı. 

" 

" ,, 

Pli cach. 

Pli c:ıch . 

PubLtrue 

" 

Pli oach. 

Pli cacb. 

Pli cacb 
Publiqua 

n 
,, 

Gre a ıre 
,, 
,, 

Pli cach. 

n 

• 
Publique 
Cre a rre 

1 ,. 1 

46563 52 
24208 1 ~ 

99ij -
ti 

800 -, ' 
JI 1 ' 

1n900 -
44908 70 

13300 -
31513 29 

7953 12 

436 80 

S053 12 

4460 80 

4,So fe ID. 

481 05 

2,5'9 ta p. 

15 lap. 
12 la p. 

5 " 
5 la p: 

336 -

8401 90 

12382 50 

60000 -
2142 -
1200 -
4200 -

3300 54 

16000 -
0,13 lo it. 

30305 -
0,13 le it. 

1920 -
500 -

3492 50 
1816 -

75 -

60 -

sı•oo -
3t3ô~ -

fo2ô -
23~3 50 

4287 50 

388 50 
158' 70 

Y9 37 

25 20 

630 15 

- ,,.,. 
928 69 

4250 -
160 b8 

90 -
315 

274 5 

1200 -
3074-844 

2273 -
3676 -

144 -

Oir. Travaux Publics Sivas 
Oir. Vakoufs E.r:zcroum 

· Dir. Travaux Publıcs lstanbul 

Oir. Telephoneı Mtanbul 
r 1 

29-7-37 
5-8 37 

5·8·37 

4 8 37 

14 -
15 -

14 

15 

Oirection Travaux Public'I E.laziz 26-7-37 rect]f l5 
President Maison du Peuple Tchou· 10-s-:n 15 

rouh Dir. Trav. Publics lstanbul 
Vilayet Ankara 

1 ,, 
·~ 5-8-37 

5·8 37 
is 30 
15 30 

Vilayet Tchoroum dans 15 iours 

" 

" 

" n 

,, 

n 

,, 

Oirection Generale Surete 4-8-37 
Min. Hyg. Assiatance Soc Ojagaloglou 21-7-37 

" ,, 

fV!un!cip·Kttte Edırnc 

J Com. Perm. Mun~cipaİit~ latan bul 
ffiir. Econom. ,, n 

21-7-37 
21·7 37 

3'-8-37 

22-7-37 

öir. oip~l J~ ciu'U tf Blint Nat. lst. 2-8-37 

Com. Ach. Min. o'if. Na . Anİara 

. 
Com. Aah. O. Gen. Fab. Militairea Ank. 
Com. Ach. lntendanee Ankara 
Com. Ach. Militaire Salipazar 
Munioipalite Zonrouldak et Istanbul 

9 Com. Expl. Ch. Fer Etat Sirkedii 
Com. Ach. Econom. Monop. Ktache. 

,, 

Com. Aeh. MIUtairo lzair 
Cem. Ach. Brigade Edirne 

n 
n 

Com. Ach. lntendance Ankara 
Oir. Etablissement ımmiıreı 

Dar. Ecole du Arta a Sivas 

4-8-37 

6-9-37 
3·8·37 
3-8-37 

26-7-37 

5-8-37 
4-8-37 

30-7·37 

5-8-37 
6-8-37 
5-8-37 
7-8-37 
2-8·37 

23-7-37 

23-7-36 

15 -
15 30 

ıs -
14 3o' 

14 -

14 

14 -

11 -

15 -
15 -
14 -
15 -

14 30 
15 -
14 -

16 -
11-16 

16 30 
11 -

15 -

14 -

A~IS l~PORTAN=T 

AUX NEGOCIANTS 
... ' 1 

La traduction du Decr~t-Loi "No. 2"1'005 sur le '·Re· 
3iine General d'lmportations,, ~st sous presse. 

Elle se'ra. ınise ' en vente, sous fÖrme d'une bro· 
chure reliee a partir d'aujurd'hui a nos Bureaux 
au prix de ptrs. 20 pour 'lıos Abonnes et ptrs. 40 

les non-abonnes. 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS · 
.. 

(Pour les trois JOurs suivants) 

. . 
Mardi 20 Juillet 1937 

Foin: 45 84·84 t. (Com. Ach. Milit. Broussa) No. 395 
Conatr. mai:ıroııs pr. immigr~ en mii'Çonnerie: sımples et doubles 

Dir. f.tabl. lm~ıg. Vıl. 1'07.gat) No. 396 
Achevement de la_conıtruction du batiment du cine Malatia (Vıl. 

Malatia) No. 396 / 
Pioches, pelles ~artea~ e c. (Dir. Trav. Pub~ 89 Q\ı) No. 396 
Reparafiôn tt l'hôpital d' Akchehir (Munici . Akcbebir) No. 397 
Ma:zout, huile pr. mahcine, petrole ( unıcıp. enemene) No. 39..8 
Tran•port de marchandiıı.es: 5000 tonnea (lntend. Ankara) No. 401 
• 1\.rficles de quiQçailleri~,macbine, tissus, produits pharmaceutiques 

(Oir. Verıteı DouJn.) N~. 4di 
Leiumeı: 6,_ lots (Diviı. Tchata djaj No. 402 
B .. ,, .>8 f .c;;u , ' 
eszıne: 125-2:> . (Municip. l\nkara) No. iQ2 

• Bateau t!tit~ıl:af (E'x~loıtilion dea Lignu Maritime~ No. 402 

Me1çr.edi 21 Juillet ı f 

Cuivre elec rolytique : ~OJ.. (Qiı: • • Gen Fabriq,ues Milit.) .M 3tfl 
Oleum de 1 4-200 t. de 105 : 200 t7 (Dır. G'cn . Fabriques Mıiit.) 

• ~ 361 • • . 
lnıJallation electrique ~ ı: ;iııe 

\rme Manilia J\! 385 • 
Foin : 800 t. (Oivision Kirklareli) .,! 38'1) 
Paille : 600 t. (Oivision Kirf!!'rili)" :\! 387 
Motorine : 70 t. {Mun~ Ban,c[irma~ :\! 3tf9 
Huile pour macbine : 3 t. (M;n. BanoirmaJ Xi 389 
Foin : 280 t. (Com. 1 tanb1,1I) •. .' 389 
Viando de mc.uton : s'ooo k. (Division .Yi:ze) !\! 390 
Circa pour centinelles : 1340 p. (Min. De~ f.1,ationale ~nk.) .M 393 
Sable d'argent : 10 t; ,<P.: Gen. Fab. Militaires) ;\! 393 
(°;ourdeı : 6000 p. (Comm. G: Genaarm: JXnkara) .;\! 393 
F oin : 280 t. {Comm 1 latan b'ril) .Y! 393 
Oirnonı : 12 t. et 19 t. (Divisıon Vize) 1'! 391 . 
Crepesıage et badigqonnage et r os beton au rex de chausıees deı 

salineı Ali Baba (Oir. M~;opole: A:~ICara) J\e 397 
ons ruc on maisona pour im-;iır~s en· ma~onnerie 74 simples et 
17 doubles (Dir. E.tabliuement lmmıg-reı E:taiı:zY X. 397 

Poin : 35 t. (Com. Perm. Vilayet T~kir<fagb) J\!. 399 
Boiı : 1565 t. (Com. Ach. Militairea Vize) ~': 401 
* Macbino pedale et autres (Com. Perm. Vilayet Kodjaeli) ;': 401 
Beurre frais : 60 t. (Oiviıion Lulebourgaz) .,! 401 
Cbarbon de boiı : 54300 k. (lntendance Ankara) .,; 402 
Chaussettes en coton : 7306 pnires- ld. en laine : 7306 pairef 

(Command. Gen. Surveillance Oouane Iıtanbul) S! 392 
Charbl.n de boiı : 47 t. (D. G. Fabrique Mil. Ankara) ~\! 392 
Conatrdetion au bitiment de l' office unitaire (Trav. Publique lstan' 

bul) ·'~ 391 
Linrerie : 7306 p. (Comm. Gen. Surveillance Downnea Istanbul 

~! 391 
Motorine : 2030 t. (Dir. Commerce Maritime Istanbul) X 394 
* Fumier : 250 voiturea (Comm. lst. Findikli) N~ 394 
Reparation du bitiment de la douane (Dir. Travaux Publics Saııı' 

ıoun} ~'! 395 
Viande de boeuf : 20 t. (lntend. Istanbul Tophane) .,! 395 
Conıtruction maiaon en maçonnerio pour immigreı : 197 piiıces (Vi• 

la yet Y 02rad) :\! 396 
Fromaıe, savon, bois (Miniatere Hyg. Assistuce Sociale) No 403 
Reparation du bateau .. Aydinex" (lntcndance Muine) No 405 

Jeudi 22 Juillet 1937 

Farine de minoterie: 250 t. (Cam. Ach. Milit. Midyate) No. 391 
Beurre fraia: 24100 k. (Milit. Burnava) No. 391 
Bottea: 1256 paireı (Com. Ach. Comman. Gen. Surv. Douan lst.) 

No. 391 
Beurre: 50 t. (Divis. Knlclareli) No . 387 6-
Conatruction konak rouvernemHtal a lıpir (Dir. Trav. Publ. Eri 

roum) No. 394 

(Lire la !uite en 3me pare) 

-


