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Bugün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 

lt1şaat Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita - · --
M•latya cezaevi iaşaalı (teoıd) 
7.at işleri sicil odası penct"retine bir çerçeve ilaYesi 
l'cınizlik ,ıhırının tamiri 
Davutpaşa iltisak yolunun tamiri 
Akay vapurlarının raspa ve sülyenle boyııouııa ve 

knzan t u1ları111 n kırılına ı 'i 

kapalı z. 
pu:. 
aç. eks. 

" 
n 

14823 08 
321 40 

1174 84 
'2701 65 

Elektrik-Havagazı-K alorifer (tesisat ve malzemesi) 

Anıpul: ıo.4n vatlık: 1500 ad . 
Kültür Bakanlığı elektrik tesistttında yaptırıl:ıcak 

tadilat ve tamirat 
Bcyo2"1u hut. kadınlar paviyonuna yapt. lta}örifer 

tesisatı 

RcJükııyonLu elektr;k ııaotörü 1 'l beygirlik: S ad . 

I<ereste-Tahta v.ı. --- -----
1'clefon şebekeai için ag-aç direk: 1990 ad. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Ça~~s. 

L•civert kumaş: 400 m. (teınd) 
Sarı po!!tal: 300 çih ,, 
El biıe maaltaıket: 90 takım 

aç. eks. 

" 
995 33 

" 
paı: . 1000 -

kapalı z. 11940 

aç. olcı. 

" 
" 

920 -
H,35 

Mobilya, ve ve büro eşyaaı, Muşamba-Halı vs. 

Derıhancler için aıra: 34 ad. 

Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levaıınn 

Haydarpa.,a lisesı için ders kitapları 
Dcfatır ve evrakı matbua: 35 Devi 

Nakliyat-Bo,altma-Yükletme v.s. 
---·-=---~·----------------
Haydarpaşa limanına bir sene zarfında relecek ma

den ve kok kömürün deniz merak ıbındea aupalana 
ve sıtpalandan vagonlara tah mili 

Müteferrik 

C:'-cniz vuıtaları için malzeme: 74 kalem 
Baıkül; 3 ad . 
Temizlik malzeaıesı: 74 lcalem 
Lifuıtro fidanı: 8500 ad. 
Damaca•• 
Alüminyum: 30 t. 

Çamaıır yıkama ve ütülemesi: 109200 parça 
Binek ko; umu ve mekkiri llayvaa 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Sıtır eti: 30-40 t. 

Un: 200 t. 
Sıiır ef: 68,5 t. 

,, ,, 50 ,, (tead} 
K•ytaı 111alatya: 2000 k. · portoltal 64 lüle: 6000 ad . 

portokal 80 lilt: 16500 ad .-portoltal 100 lik: 8000 
ad. - mandalina: 1'20v0 ad. 

Yulaf: 88.5 t. 

b) Müzayedeler 

Ford markalı ka•y•net 
Krayaler marka otomobil 
Doç ,, ,, 
Kayın kereste: 2500 m3 
Çinko ve kur~un (temd) 
Bisülfat: 100 t. 
8\ltlt aarkalı otomobil 
Fi at • ,, 
Fiat ,, ,. 
Olctaad n ,, 

Stüdbeyker markalı otomobil 
lıkarta çul: 7000 k. - .&inamo ve teferruab: 1 ad. 

iak.arta çul: 170;$ it. 

aç. ~kı . 

" 

1340 -

1046 86 
1500 -

kapalı z: . 12389 53 

kapalı z. 6790 -
paz:. 

k.apalı z. 11698 15 
aç. ekı. 
paz:. 

aç. elcı. 2809 20 
pu. 

kapalı z. 

" 
• 

paz. 
aç. elts. 

paz. 

aç. art. 

" kapalı .ı . 

pu. 

" aç. art. 

" 
" 
" paz. 

26000 
10375 -

5088 75 

1900 

• -. 

1112 
24 08 
88 11 

20'2 62 
100 -

74 65 

224 '15 

75 -

895 50 

69 -
78 -
90 30 

176 -

79 
11 'l 38 

92Q 'll 

510 -

877 36 
108 75 

yüzde 15 

211 

750 
1950 -
778 16 

38'.l -

14'2 50 

ylEdc 15 -

Müracaat yeri 

Malatva Nafıa Dir. 
Maliye Vekaleti 
İstanbul Belediyesi 

n 

Akay işletmesi 

Söke Be'ediyesi 
Kültür Bahnlığı 

lstanbul Belediyesi 

Gün 

30-12-37 
20-12-37 
27-12-37 
27-12-37 
15-12-37 

16-12-37 
25-12-:i7 

'27· 1'2-37 

lnbisarlar U . Miid. ~ 26-1 ·38 

lst11nbul Belediyesi 27-12-37 

17.mİr Lise ve Ortao k. SAK 21-12-:!7 

• 
lst. Deniz Tic . Miid . 

21-12-37 
25-12-37 

Ank. Yükı . Zır . Enat. Rekt. 27-12-37 

Haydarpaşa Liıeai SAK 
Urfa ve lıt. Vilayetleri 

Devlet D. yol. H. paşa 

27 ·· 12-37 
16-12·37 

27-12-37 

Cllmr. Muh. G. K. lıt. SAK 27-12 37 
lnhiaarlar U . Müd. l2 · 1-3~ 
İstanbul Belediyesi 27-1'2-37 

" 
Kadıköy Vakf. Dir. 
Ask. Fabr. Tic. Kal. Anlt. 

ve lstanbul 

27-12-37 
30- 12-37 

10-1-38 

Hny4arpaşa Liseıi SAK 27-12-37 
İstanbul Komut. SAK 

Saat 

ıs -
15 -
14 
14 
15 

14 -
ıı 

15 

15 -

16 -
16 -
11 -

15 -

15 30 
16 -

11 -

11 -
15 -
15 
14 -
15 
14 -

ıs -

Kütahya 6 uyıh Jndr. OL:. 20·12·37 10 30 
Karalc.öıe Ask. SAK 24· 12-37 11 -
Hozaı Ask . SAK l ·l -38 15 
Çanak. Mat. Mvk . SAK 17·12-37 11 
Galasaray Lisesi SAK 27-12-37 14 -

İstanbul Komut. SAK 14·12-37 15 -

lıtanbul Belediyesi 14·12·37 14 -

" 15·12-37 14 -
" 19-12-37 11 

Kocaeli Orman Baş•ilhen . 20-12-3i 15 
la mir V akıUar Müd . bir ay ııarfınd a 
Aık. Fabrikalar l•tanbul 28-12-37 14 -
lst•11bul Belediyesi 20-12-37 11 -

" 22-12-37 14 -
" 23-12-37 11 
" 21-12-37 11 -
,, JS-12-37 11 

lnhiaarlar U. Müd. 24-12-37 10 -

-

inşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve ı\J alzemesi- tlarit '\ 

Maliye Vekaletiuden : 

t-Pazarlığa kouulan iş (Zat işleri sici) od ası pence· 
resine b;r çerçeve ilavesidir). 

Keşif bedeli 321 lira 40 kuruştur. 
2-İsteyenler bu işe aid şartname ve sair evrakı gör

mek ve izahat almak için Maliye vekaleti milli emlak 
müdürlüğüne miiracaat edebilirler. 

3- Eksiltme pazarlık suretile yapılacahtır. 
4- Eksiltme birinci kanun ayının 20 inci pasartesi gü· 

nü saat 15 de Maliye vekaleti Milli em!ak müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

5-Pazarlığa girişmek isteyenlerin 24 lira 8 kuruştu
tan muvakkat teminat akçesini yaptırmış olmaları ve An
kara Nafıa müdiirlüğünden bu iş için verilmiş ehliyet va
rakası göstermeleri lazımdır. 

Malatya Nafia Direktörlüğünden: 

30· 12-937 perşembe günü saat 15 te Malatya Nafia 
dairesinde 148! .S lira 08 kuruş keşif bedelli Malatya ce
zaevi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuşhır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, iıususi ve 
fenni şartnameleri, keşif hulasasile buna müteferri diğer 
evrak bergün Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 1112 liradır. 

İsteklilerin teklif mektupları ve en az 9 bin liralık bu 
işe benzer iş aphğma dair almış olduğu müteahhitlik ve 
Ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflannı 30.12.937 
perşembe günü saat 14 e kadar Malatya Nafı Müdürlü· 
ğüne vermeleri iliin olunur. 

Akay İştetmesi Müdürlüğünden: 

İdaremi:ı vapurlarının raspa ve sülyenle boyanma ve kazan 
tuzlarının kırılma işi açık ekııiltme suretile bir müteahhide iha · 
le edilecektir. 

İhale işi 15.12.937 çarşamba 2"Ünü sa t 15 te İdare merkezinde 
Şefler incümende yapılacaklar. 

Şartname heriÜD İşletme Şeflii'inde görülebilir. İsteklilerin 
belli fÜD ve Hatte 100 lira pey akçelerile Encümene ielmelcri. 

• • ıt 

Temizlik ahıranın tamiri. Bak: İst. Belediyeıi ilanhırına. 
• • • 

Davutpaşa iltisak yolunun tamiri. Bak: İıt. Belediyesi ila"nla-
rına. 

Elekt-rik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Kültür Bakanlığından: 

Kültür Bakanlığı elektrik tesisatında yaptırılacak tadilat 
ve tamirata aid açık eksiltme ilanı 

Bu işın tahmin edilen bedeli 995 lira 33 kuruştur. Ek
siltmesi 25.12.37 cumartesi günü saat 1 1 de Bakanlık 
levazım dairesinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Talipler 74 lira 65 kuruştan ibaret muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektublarile kanuni vesaiki eksiltme 
günü muayyen saatte komisyona tevdi etmiş bulunacak
lardır. 

Bu ite aid şartnameler hergün levazım direktörlüğün-
de iÖrülebilir. 

Söke Belediye Riyasetinden: 

Belediyemizin bir senelik 10·40 vatlık 1500 adet am -
pul ihtiyacı 25. 11 .37 den itibaren açık eksiltmeye konul· 
muştur. İsteklilerin 16. 12.37 perşembe günfi saat 14 de 
yüıde 7 ,5 depozitolarile birlikte belediyeye müracaatları. 

• • • 
Beyotlu bastaneıinin kadınlar pavy )nuna yaptırılacak kalö· 

rifer teıisab. Bak: İat. Belediyesi ilanlarına. 

* • • 
5 adet red\iksiyo•lu elektrik motorü alınacaktır Bak: İnhiaar-

lar U. Müd. ilanlarına. 



i 

Kere ·te, tahta ve saire 
• • • 

1990 adet ağaç direği alınauktır. Bak: 

-~----ı Müteferrik 
Gümrük 

İst. Beled. ilanlarına. / 

Mu haf aza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

ı\1 ensucat-Elbise·Kundura-Çarnaş1r v.s. 

İzmir Lise ve Orta okullar Alım, Satım Komisyenu 
Başkanlığından: 

Cinsi Mikdarı 

Lacivert kumaş 400 m. 

Sarı postal 300 çift 

Beberi fiatı Tutarı Temin. 
230 920 69 kız öğret· 

345 1035 
men ok. için 

78 erkek öğret· 
men ok. için 

Yukarda yazılı iki kalem ih~iyacm 7.12.37 
tarihindeki açık eksiltmelerinde kumaşa istekli çıkmadı
ğından ve sarı postala da sürülen pey haddi layık gö 
riilmediğinden &çık eksiltrneleri 2 l .12.37 tarihinde yapıl
mak üzere uzatılmıştır. Açık eksiltmeler hükumette kül
tür direktörlüğünde saat 16 da yapılacaktır. Nümune ve 
şartnameleri görırek isteyenler hergün kültür direktörlü
ğüne müracaa t etmelidir. Bu işe girmek isteyenlerden 
şirketlerle yabancı tebaalılar 2490 sayılı kanunun 3 ve 
4 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile eksiltmelere gire
bilirler. 

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden : 

Müdüriyet, kılavuzluk ve algarana zabitanı ve mürettebatı ıçın 
90 takım elbise maakasket yaptırılması açık eksiltmiye konmuş
tur. Tnliblerin yüzde 7,5 teminatı ınuvakkatesi olan 00 lira 30 ku· 
ruşu İstaobul Vila veti Defterdarlığı Muhaııebe Müdürlüğüne yatır
dıklarınn dair makbuz veya banka mektubile e-ksiltme aünü olan 
25-12-937 Cuma günü saat 11 de Galatada Deniz Ticareti Müdür· 
lüğü binasında Sahnalma Komisyonun a ve şartname ve nümune
leri görmek istiyenlerin de idnre wub~sine müracaatleri ilin olunur. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v .s. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsü dershaneleri için 34 adet sıranın le · 
rinde yaptmlmnsı açık eksiltmeye konulmuıtur. 

İhale 27.12.937 pazartesi günü saat 15 te Rektörlük binas,nda 
yapı ladak tır. 

Muhammen bedel 2340 ve muvakkat teminat 176 liradır. 
Daha fazla izahat ve parasız şartname almak iıtiyenlerin enı· 

titü daire müdürlüğüne mürauatleri illn olunur. 

M·ıtbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Hayrlarpa~a Li~es i Satınalma Kurumundan : 

liaydarpaı.a lise inde Devlet hesabına ukuyan yatıl ı talelıe 

için alınacak olan ders kitapları açık ~k .... iltın eye konulmuş
tur. 

Ek~iltıneyc 27.12.937 Pazartesi günü .;;nal 15.30 da İstanbul 
Kültür Direklöriüğii bina ı içinde Lisele r Muha.-.eLecili~inde 

toplanacak olan Komi~} onda yapılacaktır . 

Tahmin Fiatı tO •6 lira 86 kuruş ve ilk te minatı 79 liradır. 
lsteLdiler şartnameyi ve kitupl nrın ı:in~ ve miktarını gfrs· 

terir li. tderi okulda gör~lıilirler. 
l ~teklile rin yeni sene Tiearet Oda ı 'esikalari) lı• birlikte 

belli giirı ve saatte Komi yona gelmele ri. 

Urfa Vi1 ii.veti Daimi Encümeninden : 

Hu!:ıu~i Mulıa ebenin q37 mali yılı ihtiyacı i çin 1500 lir:ı 

ıııulınınınen bedelli ;~5 ııevi ılefatir 'e t!Vrakı nıatLua açık 

ek iltme ilt' alınacaktır. 
Bıı işin muvnkkat t<-miııat miktarı 112 lira 58 kuruştur. 
Jha le J6.1 2.937 tarihine ra. tlıyan Per~ mhe günü saat JOda 

Urfa Vilft.yeti Daimi Encünıenimle yapılacaktır. l teklile rin 
li teyi gürmek üzere t~ıanlnıl Vilayetine ve eksiltmiye girmek 
için de ihale gün ve saatinde Urfa Vilayetine lıaı;ıvurmaları iltıu 
ohm ur. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Devlet Dcmiryolları Ye Limanlan İşletme U. idaresinden: 

İdaremizin Haydarpaşa limanına bir aeoe zarfmda ielecek 
olan tahminen 126615 ton maden kömürü ile 7197 t o n kok kö
mürünün deniz merakibinden supalana ve aupalandan varonlara 
tahmil edilme•İ işi 27. 12.937 tarihine muadif pazarteai iÜnü saat 
11 de Haydarpa9ada a-ar binası dahilinde Birinci işletme Komiı· 

yonu t arafmda kapalı zarf uıulile ihale edilecektir. 
Bir senelik maden ve kok kömürünün tahmil ve tahliyeıi için 

12389 lira 53 kuruş ro uhammen bedel konmuıtur. 929 lira 21 
kuruş muvakkat teminatl.a kanunun tayin etti(ri ve Reımi Gne· 
tenio 7.5.936 tarilı ve 3297 numarala veya 1.7.937 tarib ve 3645 
num ralı nüshaaında intişar etmit olan talimatname daireıinde 

alanmış vesika ve tekliflerini ayni glo aaat ona kadar komiıyon 

Reisliğine vermeleri lizımdar. 
Bu işe aid fartuVmeler Haydarpaşa birinci i,letme Komiıyonu 

tarafından paraaız olarak verilir. 

Deniz vasıtaları için 7 4 kalem malzemenin 27.12.937 
pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır. 

Şartnamesile cins ve evsafını gösterir liste ve nümu· 
neler komisyondadır. görülebilir. 

Tahmini tutan 6790 lira ve ilk teminatı 5IO liradır. 

İsteklilerin o gün eksiitme saatinden bir saat evveli
ne kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi hükmüne 
göre hazırlayacakları teklif mektublarını Galata eski it
halat gümrüiü binasındaki komisyona vermeleri. 

Kadıköy Vakıflar Oirekt8rlüzünden; 

Tatdelen ıuyunda kullanılmak üzere 30 ve 50 litre hacmi is· 
tiabi•inde külliyetli miktnrda damacana pazarlık ıuretile satın a
lınacaktır. Şartnamesini görıne ve anlamak istiyenlerin hergün 
Kadıköy Vakıflar Ba,müdürlüğilnde Su komisyonuna nıüracaat-
1eri, pazarhia iİrmek istiyenlerin 30.12.937 perşeınbe günü uat 
on beşte Kadıkiy Vakıflar :\1üdürlüğ iine geldıeleri ilan olunur. 

Aıkeri Fabrikalar Ticaret Kaleminden: 
30 ton aleminyum 

Fabrikalar ihtiyacı için yukarıda miktar ve cinsi yazılı malze· 
me I0.1.38 pazarteai rfiaü uat 14 de utın alınacaktır. 

İsteklilerin ayai gün ve saatte yüzde 15 teminatlarile beraber 
relmeleri. 

Şartnameyi görmek istiyenler: Ankarada ticaret · kaleminden, 
İıtanbulda Fındıkhda yoJlama müdürlüğünde hergün ıııaa t 13,39 
tan 15.30 a kadar görebilirler. 

İstanbul Komutanlıgı Sabnalma Komisyonundan : 
İstanbul Komutanlığına bağlı olan ve olmayan birlikler namı· 

na binek, koşum ve mekkari hayvanı pazarlıkla utın alınacakt ı r. 
Hayvan sahiplerinin hayvanları ile Fındıklıda Komutanlık Satınal 
ma Komisyonuna müracaatları. 

HayJarpaşa Liscçİ Satmalma Kurumundan : 

Haydarpaşa Lisesinin fazla kalan 109200 parça çamaşır yıkan· 
ma ve ütüleomeai açık ekıiitmeye konulmuştur. 

Eksiltme 27-12-937 Pazartesi günü saat 15 te İs~aubul Kültür 
Direktörlüğü binHı içinde Liseler Muhaıebeciliğinde loplnnacak 
olan Komisyonda yapılacaktır. 

Tahmiu bedeli 2809 lira 20 kuruş ve ilk teminatı 211 lir:ıdır. 
İstekliler Şartnameyi görmek üzere Okul Di rektörlüğüne mü

racaat edebilirler. 
İateidilerin çamaşır yıka yıcı ve çaınaşır makinele;İ ve teferrüa· 

tının yevmiye 1000 parça çamaşır yıkayabilecek ve kurutab ilecek 
kudrette olduğuna dair cari s ne Ticaret odası ve· ikalariyle bir
likte ayrıca Ticaret odasından vesika ırelirmeleri şarttır. 

• • * 
3 adet baakül alınacaktır. Bak: İnb. U. Müd. ilanlarına. 

"' • • 
Temizlik İfleri için 74 kalem malzeme ahucaktar. Bak: İst. 

Beled. ilialarana. 
• • $ 

8500 adet ligüatron fidanı alınacaktır. Bak: İıt. Belediyesi ı · 
linlarına. 

j Erzah, Zahire, Et ve Sebze : 

Hozat A.,keri Satınalnıa Komisyonuıuian : 

Hozat garnizonundaki kıtaat ihl iyaı:ı için 68500 kilı\ Sığır 
eti kapalı zarfla ek illmf.) e koıı ulmu:;:tu r. Ta hın iıı edilen lıe· 
deli 10375 lira VP. ilk teminatı 778 lira l<> kuru:; ur l~k ilt
ıııc 3. J.938 Pazarte:ı i g linii ..;aat 1.S le IJozat ı\~kcri 'atınalnıa 
komi::,yonunda yapılacaktır. Llı'kliler ı·k ı:; ilııııe ~artnamesirıde 

yazılı ilk lflminat mnkbuz veva banka mektuhu \ ,. kanun ı ın 

tayin ettib,ri evrak ve \.'c aiklc teklif ıııektuplarıııı ek iltıııc 
günü aat 1'1 e kadar kom İs) oıı lıa;t kaıı lığıııu \f'f!lll"l er i. 

Çanak.kale i\lü::; talıke ın Me, ki Satıııalına Komi ) oııuııdan : 

50000 kilo :-'ığır etine talibiııin venli~i fiat palıa lı gii riil· 
ınü~tür. Pazarlığa 17. 12.9:~7 Cumartesi gıınu saat 11 de 
yapılacaktır. İsteklilerin belli saatte Çanakk.clede Mfostalıkcm 
mt}vki sutınalma k.omi ::ıyonuna gelmeleri. 

Karaköae Aıkerl Sabnalma Komiıyondan: 

Kar ak ise ıarnizonu için 200,000 kilo aıkeri evufta fabrika unu 
kapalı zarfta ekailtmeai 24. 12.937 cuma a-ilnü ıaat 11 de Kara
kö1e Timen utınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

Muhammed bedeli 26000 lira ilk teminatı 1950 liradır. Şartııa· 
mesi komisyoada görülebilir. İstekliler ihaleai a-üni ihale natin· 
dan bir saat eyveline kadar kanuni VHikalarını havi tekli( mek
tuplarını komiıyona vermeleri. 

Galatasaray Liseıi Alım Satım Komisyonu Batkanlıj'ındao: 

Mikdarı Muhammen 
Fiat Kr. 

Kay111 Malatya çekirdekli !000 kilo 50 
Portakal 64 Jük 6000 adet 6 

,, 80 lik 16500 ,, 4 25 
n 100 lük 8000 • 3 

Mandalina 12000 ,, 4 25 

İlk teminat 
Lira kr. 
75 

138 09 

Galataaaray liaesiain mayıı 938 sonuna kadar ihtiyacı olan 
yukarıda cioai ve mikdarlle ilk temiaatı yazıla erzaklar~aa kayı· 

unıo 27.12.a7 pazartesi ganü aaat 14 de portak al ve mandalin•· 
nın ayni 8'Ünde saat 15 te İst nbul kültür direktörlüğü binasınd• 
liseler muhaseı,ceiliğinde toplanan komisyonda açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Bu ite girecekler şartnameyi görm k üaere okul idaresine ve 
ticaret odasının yeni aene vesika ve teminat makbuzlarile belli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

b) , 
Kocaeli Orman Baş :\1ülwnrli 1uavin)iğinde ıı : 

Kocaeli \ ilayetiniıı Cc) ve ka1.a~11ufa vaki hududları ~art 
ııamede ) azılı rıı ü fl i:- der'" De\ l<t oı manıııda mr\ curl 2500 
M~ gayri mamul kavak 'l' 400 ga)rİ mamul l\13 kayın e~l'arı 
22 giin rııüd d c t l~ \ ı• kapalı zarf ıısuli\ le arltı rrııava k oııııl· 
ııııı ~ t ıır. "' 

ı\ rtırma 20. 12. <)37 giiıı ii ne m ii o,.ıdıf Pazaı lf' i giinü ant 
on bt":ıtt> hm itte Kocat·li Orman B.ıı.ınührndi"' mua\ irıliği bi· 
na-.ıwla icnı edilt•ı'cktir. 

"~n ak :ığ.ll.: ıı ıııı l)t'lwr gaHİ ıııaıııııl metre rııi k almıı ıı mu· 
lıam nıeıı Ledeli 180 H · ka)ın 2 10 kuıu;:;tur. 

Muvak kat teminat 400 li ra .'.lO kuru tur 
Şartrınme 't· nıukın e'e forınüliinıi görr~ek 

0

i ti) enler Anl.nra 
Or.ınaıı U ınurıı :\1ü diirhiğiı iJ,, l"ocneli O rman Ba~nıüheııd i ~ 
ııı uu\ iııliğine \ e mahalli mühendi liğine miiraraat t>clı•lıiJir. 

lzmir \'a kıflar Miiclürlüğünden : 

l darı· dt>po~ ıı ıHln ın evnıt miifrcdntı idare i lfın tahta. ınrla 
yazılı k mşu n. ~in ko ' e-.ai rev~ tı>mrli t rn üddeti içinde de talip 
ı_: ı l ınadığınılan lıir 3) müddetle pazarlığa bırakıldığı ilan olunur. 

f ,.taıı lnıl BelediH•-.irıdt>n : 
\ f"·aiti nak!i\ re"'minden olan borcundan do layı haciz 

a! t rrıa almnıı 401 8 phikn numaralı 'e Ford m·ırkaJı kaınyo· 
ııetin 1 L 1 2.9~H {.{Ü n ii ... ant l J de Vtf:ıda) ıl<lız ~arajında a"ık 
artı ınna ile atı lııc:ıJ!ı iJ fı ıı olunur. 

,., * * Ve:-aiti nakliye: n.:,mınden ol.ııı boreundan dolayı haciz 
altına alınan 2:38() ııuınar.ılı v~ Knn ... !er markalı otomobilin 
1.). 12.937 ~iinii :-aat 14 dP Kadıkii\ünde l\1ii lı ürdar raddt•· 
::ıiııdı• l> i kraıım gar:ıjıııda aı; ı k nrtt ırnrn ile ... atılacağı ilan o l ıı rı ur. 

• * * \ e ... niti naklin· rc ... ıniıııleıı olan borcu11dan rlola) ı lı:ıriı 
altıııa alınan 237 1 numı?ralı H' Doı; markal ı otomohilin 
19. ı2. J37 giiı ı ii saat 11 de Sirkeı·idr Demiıkapula lhrii :,Üade 
'>ok .ığında 12 ı ıı ı maıal ı garajda aç ı k artırnıa ile Ratıla('ağı i l.iıı 
olu nur. 

* * * \ e ... aiti nak 1 İ\ e re mi ıı drrı olan horrmıdan dola •ı lıaci z 
altına alıııaıı 22S(ı nurnrırnları H' B ıı ick marka lı Oto nıohıl in 
20.1 2.9:n giinü c:aai 11 de Şişhanrdc· l\1eyit yokuşunda Ar . 
lanııı ta 111 irlıaııe~i11Jc :ı ·ık arttırma ile "atılarağı iJun olunur. 

* * * Vesaiti naklive re minden olan borcundan dolayı haciz 
altına alınan 190H plaka nılmaralı \ e Fiat markalı otomolıi · 
Jiı ı 22. 12.<>37 giinü ... aat J 1 de Kaclık<.i) Kuşd ili radde i 37 
ıııı maralı Atelyedc :-atılaeağı i luıı olnnur. 

* • * \ e ait i nak lı) e re ın i ndeıı o)an borcuııdnn dolayı haciz 
alt ı na alınan 1 :~ H numaral ı \'(' Fiat markalı otomohiliıı 
2 :tı2 .<)37 g iiıı ii Tı>pı ·ii tii Kurtu luş garajında sant t ı de atı
lacağı ilfm olunu r. 

• * • Vesaiti nakli) e re mind;)n olan horrıınclan dolay ı haciz 
altı n a alın an 2 B 9 numaralı ye t ıırl bry kn markalı otonıohi· 
l i ıı IS. 12.937 ~iinii :,ant t 1 de Tak~imcle Yenanta a·t Yeni 
Ga rajda açık a rtırma ıle atılacağı ilan oluuur. 

• • * Ve aiti mık ] i \fl l'C"·mi :ı dt•n olan borcundan dolayı lıı:ı ciz 
altına alınan l IHO numara l ı \ e ( >klarıd marka l ı oto ıııohil i rı 
2 1. 1 ~.9:~7 gün ii ·aat l 1 de Tak imdr Senıhin iıı garajında açı k 
a r t ırma ile atılıH· ığı ilJıı olııuur 

1 taıılıul ı\ı:ik eı i h:ıhrikaln r S..ltınalma Komi yorıuı:da ıı : 
Ba kırk iiy Baru t fııbrib-.mda bulunan 100 ton bi iilfo t 

Aı-;k~ı i fabrikaların Sa lı pnzurmdaki satınalına komi yonunca 
28.12.Q:H Salı giini.i ı;;nat 14 de pazarlıkla ... atılaraktu. Tahmin 
edilen lıedeli 1900 liradır. im a k ka t teminat olan 142,5 lira· 
nııı her hangi bi r Malmiidürliiğiine yntırılarak almac.ık mak
buzu ile beraber i teklilcrin mezkur gün ve aatte 2490 No. hı 

kanunun btediği \ esaiklc birlik tc komi } onda bulunmaları . 
Niimune hergün koııı isyomia göı ülclıilir. 

#04 

D.D.YOLLARI işLETME u. MUoüRLÜ6UNorn j 

Muhammen bedeli ile miktar ve evsafı aşağıda yaulı bir rurup 
malzeme 13-12-1937 Pazartesi günü ı at ıo,ao da Haydarpaşada 

rar binası içindeki s :ıhnalına komİ!ıyonu tar fından açık ekıiltme 

ile satan ahnac•ktır. 
Bu işe girmek isteye nlerin kanunun tnyin ettiği vesaik ve hin· 

sında yazılı muvakkat temioatlnrilc birlilttc eksiltme günü saatine 
kadar komi yona müracutları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydnrpaş da Gar binası içindeki satın 
alma l.omiıyonu tarafıudan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1- 250 kilo taranmıf kenevir 800 kilo muhtelif eb' atta adı 
ambalaj 'icimi 1550 kilo muhtelif eb'atta k nevir ip 100 kilo ka· 
lnfat ipi 1200 kilo muhtelif eh' tta palcngahk, koltukluk ve cer 
için lif halat muhammen bedeli 2697 lira 50 kuruş muva .. katte-
minatı 202 lir 32 kuruştur. (8015) 1221 4- 4 
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ıı 8' . .k. 
ıtıncı anun 1937 

inhisarlar U. Müdürlüğü~en: 1 

~ kilo çekerinde 

'~ " " 
'!Xlo 

" " 

adet Baskül "Tütün Fabrikalar 

•' it 

" " 

şubesi,, 

"Müskirat Fabrikalar 
şubesi,, 
11Amerikam sistemi 
ıehpli,, "Müs.Mua.Ş. 

f l-Yukarıda tartmo kabiliyetile miktarı yazılı muhte-
lık Çekerde 3 adet baskül ş rtnauıesi mucibince pazar

la satın alınacaktır. 
il · Pazarhk 12. 1.938 tarihine rastlayan çarşamba 

.unu saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
'tıdcki Alım Komisyonunda yapılacakttr. 
Ş ili Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
tıbeden almabilir. 

l\JÜNAKASA GAZETESi 
ttr:n 

• "' . 
Beyoğlu Hast: nesinin kadınlar pavyonuna yaptırılacak 

kalörifer tesisatı açık eksiltmeve konulrııuştur. Kesif e ... 
r:akile şarln'!mesi Levazım Müdü ·lüğünde görülebilir. İs
teklilt:r 249) N.lı kanund \ yazılı vesika ve 224 ıra 25 
kuruşluk ilk teminat m~ kbuz v ·ya mektubile beraber 
27. t 2 .937 pazartesi günü sa tt 14 de Daimi Encümende 
bulunm· lıdırlar. (B) (82Q8) 1269 

* * * 
Ayaspaşa caddesi ıçın lüzumu olan 8500 tane Ligus· 

tron fidanı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Le
vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. h ka· 
nunda yaZLh vesikadan başka Bahçeler Müdürlüğünden 
alacakları vesika ile 108 lira 75 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 27.12.937 paz1rtesi günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

. 
• • 

(B) (8299) 1270 
. l V -Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek
ıf ınektubu ve katalo.ğlarım puarlık gününqen bir haf

ı· la 
l evveline kadar yuka~ıda. h.ızalarınd.a .. gösterilen Şube· 

1\ eşif bedeli 117 4 lira 84 kuruş olan cinci temizlik 
ahırının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evra· 

5 

tre vermeleri ve tekhflerının kabultiııu mutazaınmın ve-
'ika almaları lazımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
~tçeıı Komisyona gelmeleri ilin oiunur. 

(8293) 1267 1 - 4 

, kile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstek
liler 2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri 
Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 88 lira 
11 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
27.12.937 pazartesi giinü saat 14 de Daimi Encümende 

* * • 
l -Şartnamesi mucibince 1 2 beygir kuvvetinde 5 adet 

1
tdüksivonlu elektrik motörü pazarlıkla satın alınacaktır. 

Il-Muhammcn bedeli beheri 200 liradan 1000 lira 
\'1: nıuvakkat teminatı 75 liradır. 

Hl-Pazarlık 26.1.938 tarihine rastlayan çarşamba gü
llij saat saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu
btsind ... ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1 v Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şli~eden alınabi\ir. 
. V - Eksiltmeye iştirak etınek isteyenlerin fiatsız tek· 
lıflerini eksiltme güniindan en az bir hafta evveline ka
dilr tasdik ~dilmek üzere İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tü· 
lijn Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 

vı - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
a<ıatte yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
öldı geçen Komisyona gelmeleri ilan oh nur. 

~· • • 
(8294) 1268 l - 4 

200 kilo 

300 '' 

Çl!keriade 3 adet Baskül. 

" 2 ,, ,, 
500 " " 15 " " 
soo " " 3 " " 
1- Yukarıda tartma kabiliyetile mıktarı yazılı muh· 

ltlif çekerde 23 adet baskül şartnamesi mucibince pa
~rttlakla satın ahoacaktır. 

2- Pazarlık 12.1.938 tarihine rastlayan Çarşam9a 
~Ünü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
•iııdeki Alım Komiıyonuada yapılacaktır. 
ili- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

Şubeden alına bilir. 
. iV Eksiltmeye İftirak etmek isteyenlerin fiatsız tek· 
lıf rnektup Ye kataloklarını münakaaa tarihinden bir hafta 
~\'"eline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fab- 1 

tikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ıaatt: Yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko-

tl'ıı&yona gelmeleri ilan olunur. (M) (800 l) l 219 2-4 

~~----------~~~~~--=~~~~~~~~~~-

~gi,~~~i B~le~!Y~Sf il~~;~~( 1 
"- - ••. ':P • 

'l'emizlik işleri için lüzumu olan 7 4 kalem malzeme 
k"Palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Buııların hepsi ne 
,11698 lira 15 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 
~'7.12.937 pazartesi günü saat 15 te Dajmi Encümende 
Yapılacaktır. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
~Örülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 
877 lira 36 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
b~raber teklif mektublarını havi kapah zarflarını yukarda 
Yaıılı günde saat 14 e kadar Uaimi Encümene vermeli
ciider. Bu saattan sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

• • • 

(B) (8303) 127 4 

Vilayet dahilinde mevcut jandarma telefon şebekesi-
tıin takviyesi için lüzumu olan t 990 tane ağaç direk ka· 
Pctlı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bunlarm hepsine 1 l940 
lir;t bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 27 .12.937 pazartesi 
~İ.inü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. İstekli
ler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 895 lira 50 ku· 
"llşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif 
lllektublarmı havi kapalı zarflarını yukarda yazıla günde 
saat J.t e kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saat
liln. sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (İ) (8302) 1273 

!ıntiyaz sahibi ve yu.a itici 
Dit-~ktörü: 1 smail Girit 

Buı!dıiı ver: AHTUN Baıımcıvı 
r.a!atıo fli.11~ &Okak No. 10 

bulunmalıdırlar. (B) !8301) 1272 
• .... 

Keşif bedeli 2701 lira 65 kuruş ol n Oavutpaşa ilti
sak yolunun tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklile r 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka 
Nafıa Müdürli.:ğünden alacnkıarı Fen ehliyet vesikasile 
?02 lira 62 kuru,luk ilk teminat makbnz veya mektubile 
beraber 27.12.937 pazartesi günü saat 14 de Daimi En-
cümende bulunmalıdırlar. (İ) (830()) 1271 

Ist. Ticaret ve Zahi, e Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d·İstanbul ] 

1() 12 ~ 1937 

FİA TLAR ( Cours officiels) 
AfioD (Opium) 
Bu(day yumuşak (Blc tendre) 
Buğday ı ert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orre AD.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seirle) 
Keçi kılı (Poila de Chevre 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lio) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu {Mobaire> 

,. Trakya ,, Thrace 

GELEN (Arrivares' 
Afion (Üpium) 
Buğday tBle) 581 
Arpa (Orr·) 
Çavdar (Seigle) 

135 
30 -

Un {Farine) 
Mısir (Maiı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu { Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mobaiı·c) 
Yulaf (foinl 

Suaaın (seaame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercirnck !lentille) 
Nohut (Poiıı Chiche) 

60 75 

46-

5-
28 25 

Zeytin yağı (Huile d'ol.~ 21 
B. Peynir (Fromage 8 .) 
Tiftik 1() -
Razmol 

• 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

6 10 -
ti - -
4 1 -

4 20 -
4 30 -

50 20 -

10 10 -
7 35 -

3 32 
56 - -

6 17 50 

4 22 50 
4 32 50 

55 - -

56 20 -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 54 
Arpa (Orge) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pois chiche) 
İç fındık (Noıs dec.) 
Un {farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire ) 
K fındık (Noisette) 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etra:ıgerıs ) 

5 -
50 -

Buğday {Blc) Liverpul 5 35 
,. n Şikago 4 43 
,, " Vinipek 5 53 

Arpa (Orge) Anvera 4 57 
1 Mısır (Maia) Londra 4 25 

Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 80 
Fındık (nois.) G.Hamburg - -

K " • 

?>.:?~ 

• 
HEDiYE K 

Elektrıkli 
e D 

D 

D • u 

1 
de 

VERES YE 

(Suıte de la 4rme page) 

Bııncs pour classcs (Com. Ach Lycee11 lst ) N. 539 
Houille criblee (Dir. Pnlaiı de Juslice Ankara) N. 539 
Etoffe de coton (lntend. Maritime K.p:ıcha) N 539 
Toile (Oir. Vakoufs lstanbul) N. 537 

~ayta .:) 

Confedion des paletots et costumes (Ch de Fer Etnt Haydarpacha) 
N. 537 

Gourdes avec couvercle en aluminium (Coınmand. Gen. Gendarme
ric Ankara> N. 537 

Chambre a air et pncus tMun lstanbul) N. 537 
lnstruments de musique pour le conservatoire (Municipa ıt 1 tanbul) 

N. 537 
Articles sanitaıres et m • dicaments (Dir. Vakoufs lstanbul) N. 537 
R 'paraıion four et depôt de farine (Com Ach. Milıtaıre Balık sir) 

N. 541 
Machiaes a ecrirc, pupitres, armoires pour dos ıen el jumelles (Dır. 
Commcrc~ Maritime lstanbul) N. 543 

Paille (Com. Ach. Placc Forte Tchanakkale) N 543 
Vıande de mouton (Div. Sivas) N. 543 
M~dicamenta pour l'hôpital de in vılle {Vil. Isparta) N. 544 
*Charbon et bois (Dır. FotCt lzmir\ N. 544 
Orre. foin et paille (Colj; Ach. Mılitaire C!lzianlep) N. 545 
Rı"paration hatiment maison du maıre a Devrek 1Vılayet Zongoul-

dnk) N. 545 
Reparation hôpit 1 vılle Safranbolou (Vılayet Zorıgouldnk) N. 545 

n ., ,, Bartin (Vıl. ZonJ.!"ouldak) N. 545 

Mardi l 4· 12-937 

Benzine (Minist're Uefense Nationııle) N. 534 
.Sauce de tomate et mncaronis (lntendancc Tophane) N. 536 
Toile pour havresacs {lntend:ance Tophanı.- N 536 
Cercles sic!ope (Oir. Gen. Monopoles) N 536 
Paille (lntendance Ankara) N. 536 
Huile d'olivcs (Com. Ach. Militaire Brousse) N. 537 
C:rnevas (Ministi>re des Finances) N 539 
Hois et poınmes de terre (Commission Achnt Militaire Bergama) 

N. 539 
Cbevaux pour attelage de voıture (Minıstere Defense Nationale) 

N. J39 
Paves et tablenux pour :offiches (Municipalite lstanbul) N 541 
Construction fosse ıeptique avec couvercle en bt~ton arme (Cowmiıı

sion Achat Militaıre Vize) N. 541 
Rı.>paratiorı bahment cole Kathane (Municipalite lstanbul) N. 541 

., depôt tlc poudre noirc a Bostandji ( ircctiorı 1onopoles 
Balık~ser) N. 544 

Poınmes (lntendance Ankıırn) N. 547 

* Les asterisques indiquent une vente par vnıc de ııurcnehere. 

N. B.- Les Nos ıod11.~uea en regard des ıırticlcs son ceux du 
journal dans lequel l'avis a p:uu. 

Tiyatrolar ESKİ FRANSlZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

TEPEBAŞl DRAM KlSMl 

Bu akşam 
aaat 20,30 da 

Büyük Hala 
4 perde komedi 

Yazan: Türkçesi 
F Von Schönthant S ; Morny 

~=----

• 
s a 

Bu akşam 

illi 1111111 saat 20,30 da 

1 nti kam Maçı 111 

3 perde 2 tablo 1111111, 

P. Vreebe A. Muhtar 

o s s 
9-- 12-1937 --

Paralar 
Sterlin 623, 628, 

! Dolar 122, 126, 
20 Fransız Fr. 80, S8, -

20 Liret 103, 103 -
20 BelC:ka Fr. 80,- 84.-
Drahmi 18,- 23.-

2tl İaveçre Fr. 570,- 580, 
20 Leva 20, 23. 

1 Florin 65, - 70,-
20 Çek kronu 78,- 82, 

Avusturya Si. 21,- 23,-
l Mark 26. 29,50 
t Zloti 20,- 22,50 

l Pengü 21,- 25-• 
20 Ley 12, - 14, 
20 Dinar 48,- 52,-

1 İsveç kuronu 30, - 32, 
1 Türk altını 1080,- 1082, -

Banknot 269,- 270, -

istikrazlar 
Açılış <apHıt 

Türk B. 1 Peşin 
Türk bor. 1 vadeli 14.5:1 l.t.45 

,, ,, il Peşin 14.75 13.75 
,, il Vadeli 14.- 14.

İstikrazı dahili 04.- 94.-

Esham 
Açılış Knpanış 

Aslan çimento 9.75 9.65 
Merkez bankası 96,50 96, 50 

! Tahvilat 
Anad. M. Vadeli 39.05 39.0 

Çekler 
Loodon 624,50 624,-
Nev York 0,8010 0,80 
Par is 23,57 23.5875 
Mılıino 15,2183 15,23 
Brüksel 4,7080 4,715j 
Atina 87,51 87,58 
Cenevre J,46 3,4635 
Sof ya 64,0112 64,1025 
Amsterd. l,4~37 1,4450 
Prag 22,7675 22,785 
Viv n 4,2275 4,23 
Madrid 12,65 12,66 
Beri in l,U822 1,9838 
Varşova 4,2U4 4,2467 
Budapeşt 4,0225 4,0:!56 
Bükret 106,8050 106,89 
Belg-rad 34,5875 34,fll5 
Yokohama 2,75 2,7533 
Moskova 23,53 23,51 
Stokkholm 3.10 3 

M 
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Oeuxieme Annee-- No. 549 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

.~ MOIS Ptrs. 450 

6 " " 850 
12 ,, n 1500 

Etrnnger: 12 aoiı Ptrll. 2700 

Le No. Ptrs. S 

SAMEDI 

Quotidien des Adjudication 

•• u 
AZET 

--··---

l 1 

ADMINISTRA 1·1ul'\ 

Y oghourtchou H:ın 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembc B azar 

Telephone: 49412 

Boite Poda)e N. 12fil 

Pour la Publicite ı' adreııser 

a l' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 
Adr se TeJeırapbique: 

lshınbı.ıl - MÜNAKASA 

Ohjet de l'adjudication 

ah eau Synoptique des Adjudications 
Prix 

eetimatif 
Caution. 

Proviıoire Jours Heure 
Mode 

d'adjudicat. 
Lit'u d'adjudication et du 

Cahier des Cbarges 
-~ - - -------______ ...;,;....;;.;,._.:;.~.;;.;;~:.;:.,;;,------------· 

Pazartesi 13.12.1937 A) Adju~ication$ au Rabais 
Construction-Reparation- Tra" Publics·Matcriel de Construction-Cartograp~e 

Construction peoitencier a Malatia . (aj) 
Repı:ration chassis dcs fenetres. 

,, de la route Davoutpacha. 

" ecurie de voieric. 
Cencassıge de poudre des chaudrons et coloria~e 

deı bateaux de l' Akay 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Etoffe pour costuıne : 400 m. (aj.). 

Ciıauuures : '300 paires. 

Pli cach 
Grc a grc 
Publique 

.. 
n 

Publique 

" 

14823 08 
321 40 

2701 65 

1174 84 

920 -

1035 -

1 

Costumes et casquettes : 90 p 

Ameublement pour Habitation et Bure!lııx-Tapisserie ete. 

Bancı pour classe: 34 p. 

, _T_r_a_n_s...;.p_o_r_t __ C_h_a_r.;:;;g_e_m_e_n_t __ D_e_c_h_a_r.:.::g_e_m_~_.n_t_ 

Cbargeaıenl et decbargement de coke et houille 
pendant une annce 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Poteaux de bois pour installation telcphonique : 
1990 p. 

Publique 2340 • 

Pli cach 12389 53 

Pli cach 11940 -

Electricite-Gaz-Chırnffage CentraJ (l:ıstallat~!1 et Materiel) 

Reparation et refQrme a l'installation clectrique du 
Ministere de l'lnstruction Pu bliquc. 

Ampoules elcctrique 10-40 Wolt : 1500 p. 
lnstallation chauffage central au oavillon de fem· 
meı de l'hôpital Beyoghlou 

Moteur el•ctriques : CV. 1 2 p. : 5 p. 

1 ravaux d'lmprimerie- Papeterie _...._ 

lmpression de reristres : 35 lots 
l.ivreı de leçon neceısaire pour le lycee Hay

darpaclıa 

Divers 
'!ı-----

: Materiel pour embarcation : 74 lots. 
Materiel pour voierie : 74 lo:s . 

Arbres pour la rue Ayupacha : 8500 p. 
Bascules de 300 kilos : 1 piece - ld. : 1000 ki los: 

1 piece- ld. de 1000 aysteme ameril'aİ n avec 
cbevalet: 1 p. 

Lc11ive et repassage de linğes : 109200 p. 
Dame·jeanne pouvant contenir 30 et 50 lıtreı d'eau 
Chevaux pour monture 
Aluminium : 30 t. 

Provisions 

Farioc : 200 t. 
j Viande de boeuf : 68,5 t. 

:ı " " " : 30-40 t. 
1 • • " : 50 t. (aj.). 

Habricots et oranges 
Foin : 88,5 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
ı Bois d'hCtre. 
l Ca•İon marquc Fort. 

Auto marque Crayıler 
,, ,, Dotch. 

Zinc et plomb (aj.}. 
A.uto marque Buick 

.. . " 
,, " 
.. " 

Biaulfate : 

Fiat. 

" Studbeyker 
Oclande 

100 t. 
1 Diaamo et accesıoireı: 1 p .- Toile bl.,.che : 7000 

k. 

--

Publique 

,, 

" 
Gre lı gr~ 

Publique 
., 

Pli cach 

" 

Publique 
Gre a gre 

Publiqııe 

Gre a grc 

" 

Pli <'ach 

n 

Pli cach 
Gre a gr~ 
Publique 
Gre a rre 

Pli cach 
Publique 

" .. 
Gır ; a gre 
·Publique 

" 
" .. 

Grc a. gre 
C re a gre 

995 33 

1000 -

1500 -
1046 86 

6790 
11698 ıs 

2809 20 

26006 -
10375 

5888 75 

1900 

1112 -
24 08 

202 6'l 

88 11 
100 ·-

69 -

78 -
YO :io 

176 -

929 21 

895 50 

74 65 

224 25 

75 -

112 58 
79 -

510 -
877 36 

108 75 

211 -

15 o u 

1950 
778 16 
750 -

382 -

400 50 

142 50 
15 x 

Dir. Travaux Publics Malatia 30-12-37 
Mi nistere de~ Finances Ankar.1 20· 12-37 
l Com. Perm. \fonicipalitt'· lstanbul 27-12-37 
1 Dir. Et"om. ,, ,. 

idem 
Dir. Exploitation Akay 

Com. Aclı. Ecoles Secondairc~ et 
Lycees lzmir 

idem 
Dir. Coııımerce Maritimc lstanbul 

Dir. lnıtitut Agricol Ankara 

1 E.ıtpl. Ch . de Fer E.tat, H.pacha 

Jl Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

~7-12-37 

15-12-37 

:.'1-12-37 

21-12-37 
25- 12.:n 

27-12-37 

27-12-37 

Miniatere Instruction Publique Ankara 25· 1:!-37 

Mnnicipa!ite Seuke 
f Com . Perm. Municipalitc lstanbul 
1 Dir. Econoııı. 

" .. 
Com. Aclı. Econow. Monop. K.taclıe 

Vilayet Ourfa et lstanbul 
Com. Adı L.ycec flaydarpacha 

16·. '2-37 
27-t'l-:n 

20-1-38 

16-1'2-37 
27 12-37 

Com. Aclı. Comm. G . Surv. Doııan. Isı. 27-12-37 
J Com. Perm. Municipalite lstanbul 27-1'2-37 
l Dir. Econom. ,. ,, 

idem 27-12-37 
Com. Ach. Ecorıouı . Monop. K.tache 12-1 -38 

!Com. Ach. Lycee Haydarpacha 
Dir. Vakoufs Kadikeuy 
Com. Ach. Cemand. lst. Findikli 
Section Commerc. Fabriques Mili-

taires Ankara et Istanbul 

27-12-37 
30-12-37 

] 0-1-38 

Com. Ach. Militaire Karakeuı(· 24-12-37 
,, Hozatc 3-1-38 

Command. Ecole Gendarmerie Kutahia 20-12-37 
Com. Ach. Place Forte Tchanakkale 17-12-37 
Co •. Ach. Lycee Galatauray 27-12-37 
Cem. Ach. Command. Ist. Findikli 14-1~37 

Dir. Foretı Kodjaeli 
1 C-oaı. Perm. MunicipalitC lstanbul 
1 Oir. E.conom. ., " 

idem 

" Oir. Vakoufs Izmir 
1 Com. Perm. Mun. 
l Dir. Ecoaom. ,, 

lde111 

.. 
" 
" 

lstanbul 

" 

Com. Ach. Pabr. Milit. Salıpazar 
Co111 . Adı. Econ. Monop. K.tachc 

20-12-37 
14-12-37 

15-12-37 
19-12-37 

Dans un mois 
20-12-37 

22-12-37 
23-12-37 
15-12-37 
21-12-37 
28-12-37 
24-12·37 

15 
15 
14 

14 
15 

16 

16 
1 t 

15 

11 -

15 

11 

14 -
14 

15 -

10 
15 30 

11 -
15 -

14 -
ıs 

15 
15 -

18 -

11 --
15 -
10 -
11 -
14 -
ıs -

15 -
M 

14 -
11 

11 -

14 -
11 -
11 -
11 -
14 -
10 -

il 

Kuru fasulye (İst. Komut.) ·'~ 530 
' Şose tamiri (Zonguldak Vil.) .\! 532 

Muayene masaııı, kaput bezi, bakır tepsi, tükürük hokka•' 
kabı, yuvarlak küvet v.s. t Samsun Vil.) .\; 534 

Un (Bayramıç Jndr. Alayı SAK) .\~ 534 
Pirinç ve sabun (Tophane Lvz.) .\' 534 
Sabun (Vize Ask. SAK) .Y 536 
Sadeyağ (Tophane Lvz.) .\: 536 
Odun (Viı:e Ask. SAK) ,,: 536 
Saman (Ank. Lvz.) .\~ 536 
Suni aza malzemesi (MMV) .\' 537 
Tomates salçası, lahana, prasa ve patates (Muğla Ask. SA~ 

.\' 537 
Yemişlik tabak, yemek tabağı, çatal, kaşık, bıçak ve ıu b• 

(MMV) .\' 538 
Saman (İzmir Lvz. ) .\' 539 

Ambalaj çemberi. ve tokası (İst. Jndr. SAK) .\: 539 
Dershane ıırası (lst. Lis. SAK) .\: 539 
Kriple kömürü (Ank. Adliyesi SAK) .\' 539 
Yerli .pamuk kumaş {Deniz Lvz. SAK) .\' ,53B 
Bez (lst. Vakf. Dir.) .\' 537 

Elbise ve kaput diktirilmesi (OD yol. H. paşa) ·'~ 53; k 
Alüminyum kapaklı ve kılıflı matra Undr. Gen. Komut. A°' 

.\' 537 
Dış ve iç lastiği (İst. Beled.) .\! 537 
Saz {konservatuar için) (İst. BeJed.) .\~ 537 
Ecza ve malzeme (ist. Vakıf. Dir.) .\: 537 
Fırın ve ~n ~cposu tamiri (Balıkesir Ask. SAK) .\' 541 jl 

Yazı makıncıı, yazıhane, doıya dolabı ve dürbün dst. peıı 
careti Müd.) .\:. 543 

Saman (Çanak. Mst. Mvk. SAK) .\' 543 
Koyun eti {Sıvas Tümeni) .\' 543 
Vilayet haat. için ilaç (İsparta Vil.) .\: 544 
• Hayvan: 32 baş (Ank. Lvz.) SAK) .\: 544 
* Meşe kömürü (İzmir Orm. Başmüd.) .\~ 544 

Arpa, kuru ot ve saman (GaziantejJ Ask. SAK) .\: 545 
Devrek kaymakaru evi inşası (Zoniuldak Vil.) .\' 545 
Safranbolu hast. binası tamiri .. 
Bartın 

" " n " 

Sah 14. l 2 937 

Ağır benzin (MMV) .\" 534 
Domates salçası (Tophane Lvz.) .\~ 536 

" ,., 
" 545 
" 515 

Kesme makarna ve şehriye (Tophane Lvz.) .\~ 536 
Arka çanlalık bez ( fophaee Lvz.) .Y 53 j 
Sıklop çemberi (İnhis. U. Müd.) .\' 536 
Saman (Anlrnt"' Lvz.) -'~ 536 
Zeytinyağ {Buua Ask. SAK) .\ 537 
Ka.nuiçe (Maliye Vek.) .\~ 539 
Odun (Bergama Ask. SAK) .\: 539 
Patateı " ,, " .\: 539 
Araba koşumu ve başlığı (MMV) ~\~ 539 
~arke taşı ve afiş levhaları (İst. Beled.) .\' 54 J 
Ustü kapalı betonarme bir hela çukuru (Vize Ask. S • K) ·' 5-1 
Kaitbane köy mekt. tamiri (İst. Beled.) .\: 541 
Boıtancı Bo2azındaki barut depoıu tamiri (Bahkesir İnhi•· 

müd.) .\: 544 
Elma (Ank. Yal.) .\: 547 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No • ., işareti ilanı havi gazetemizin sayısını goft' 

Lundi 13 - 12- 1937 

Haricotı secs (Commandement lstanbul) N. 530 
~eparation de diverses chauasees (Vil Zongouldak) N. 532 
r able pour opcration, toile, crachoirs, pots de ııııit' casserole' 

vettes ete. (Vil. Samsoun) N. 534 
Farine (Gcndarmerie Bayramitclte) N. 534 
Riz et ınon (lntendance Tophane) N. 534 
Savon (Com. Ach. Milit. Vize) N. 536 
Beurre frais (lntend. Tophane) N. 536 
Bois (Com. Ach. Milit. Vize) N. 536 
Paille (latend. Ankara) N . 536 
Materiaux pour organes artificiels (Min. Def Nat.) N. 537 
Sau~e de tomates. et .lcgumes (Com. Ach . Milit. Mouıhla) N· !et 
Assıettes pour fruıts ıd. pour nourriture, couteaux. cuillere et • 

(Min. Def. Nat.) 538 
Paille (lntendance lzmir) N. 539 
Ce I 

rcles et boucles pour emballa~e (Gendarmerie GıaedikP' 
N. 539 

(Lire la "laite en 3me pare) 

lr 


