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iLAN ŞARTLARI 
İdart-hanemizde görüşülur 

Telefon : 49442 

Posta kutuıu N. 1261 

Umum Müteahhit ve T .. 'l uccar1 arın Meslelki · Organıdır 
ri - ZT7i 

Bugün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Şekli Mubm. bed. Teminat 

~) Münakasaıar 

1~t, Tam.irat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
tık 

~•t M k ·· · d t · · v . gostereceğı yer e yap . ınşaat 
it 1 • L 1 t • • D · cı yatı 0111.u unun amırı 

aç. eks. 
paz. 
,, 

2000 -
250 -

2695 17 tni :tlide kara barut deposu inşası (şart . ı3 kr) 
heaıd) 

v kf.t t . d 1 . . . . k 744 A. · pos anesı çatısının ve au ere erının tamırı aç. e ı . -
dliye Vekaleti binası inşaatı (şart. 2i ,35 L) kapalı z. 547000 -

l~r, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane __ L_e_v_. __ 
tı!~ tc~ 

a ve alat aç. ekı . 

2 ~trik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

~lat . Mvk. göstereceğ'İ yerde elektrik tesisatı aç. eks. 
•tt. Komutanlığına bağlı nakliye taburunun ikamet 11 

ttHği kışlanın elektrik teaisatmın tamiri 

~sucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V·s. 

~arn deri: 6500 k. 
~ •ına ırlık bez: 3300 m. 
ca._i elbiıe: 25 kat 

~şleri·Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 
(1 Dtfter, makbuz v .s. evrakı ile fiat cetvelleri bastı· 

tılınası 

kapalı z. 
aç . eks. 

V ~ilya, ve büro eşya1ı1 Muşamba-Halı V..:.!:_ 

s;; ı\J,t dolabı: 1 ad .·ekstanaiyon karyolası: 1 ad (temd) 

~iyat-Boşaltma-Yükletme v.s. 

fdttc mııl. yaprak tütünlerin nakliyatı 
~ste-Tahta v.ı. 

aç. eks. 

1238 -

3200 -
397 65 

9750 -
m. l) 37 

475 -

1150 

150 

202 14 

55 80 
25630 -

92 85 

240 -
30 -

731 25 
91 57 
35 63 

87 -

Ç,rn tavan tahtası: 19,44 m3·çam dılme: 15,75 m3 

ii 11 ~rukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

aç. eks . 933, 12 ve 787,50 - -

5• (}dun gürgen: 150 çeki · odun meşe: 270 çekı 
lllanıal kömürü: 5200 k. 

~eferrik 
()~ 
y 0ktaıe demir dirhem 50 kg-: 200 ad. 

4 
c; •tlaına için yün fitil: 1000 k. 
l 'lvanizli oluklu saç: 40 ad. 

\ ı/ko ve tender bandajları 

e' 

l"f aıon bandajı {şart. i it iıi içia 219 kr) 
ı\~'Va kompresörü maateferruatı: 1 ad. (temd) 
.,.5•: 4000 it . A reçine: 4000 k. - litepan: lLCO k. 
t 11lık alit ve edevatı: 54 kalem 
~~.r~k sandığ-ı: 66 ad . (temd) 
Ç 11 ~ık alit ve edevatı: 37 kalem 
ı\ •~aşır kurutma makinesi: 3 ad. 
s~dı bina tuklası: 7000 ad. (temd) 
p 0nınemiş kireç: 60000 k. 11 

0 trcl 1.20 boyunda 12 lik ve beheri 17 kiloluk: 
ıoo ad. 

~k, Zahire, Et, Sebze v. s. 
ç,}' 
s 
... -deyat: 2,7 t. 
1\ ttcirnek: 15 t. 
S Uru fasulye: 75 t. 
•bun: 40 t. 

~ur-. üzüm: 25 t. 
l>'.~•r eti: 68,5 t. 
•tinç: 23 t. 
.. 21 il 

" 14 il 

" 14 il Ceı.. . . . le k {.) .. evı ıçın e me 
'ti ç eti: 3500 k. A sıtır eti: 8SO k. - kuzu eti: 

1\ 30oo k.-to..: şeker: 2900 k.-keıme şeker: 2900 k. 

S.Utu .soğ:ın: 2700 it . - patates: 2800 k. 
ıı· )' •vrj yoğardu: 2700 le. 

)' treyat: 250 k. 
'"uk eti: 800 k. · hindi eti: 680 k. 

~) Müzay edeler 
no 
1( f saadık: 20 ad. 
•şık, çatal , tabak, kase, fiacaa v . ı. 

aç. ekı. 

aç. eks. 

" 
pa:ı . 

kapalı z. 

• 

paz. 

3000 -
1400 -

67 32 
43857 -
96000 

1250 -

aç. eks. 3968 -
paz. beh. 12 99 
aç. ekı. 1979 -
kapalı z. 9000 -
paz. 945 -

" aç. elı.ı . 

paz. 
aç. elcs. 

" kapalı x. 

" 
" .. 
" 
" aç. eks. 

" ,, 
,, 

" 
" 
"' 
" 

aç. art. 

il 

600 -
290 -

500 -

1800 -
7500 

12800 -
6250 -

10375 
5750 
5250 -
3500 
3500 

it. o 20 
" 1 10 

118 27 

225 
105 -

3289 -
6050 -

93 75 

297 60 
64 30 

148 43 
675 -
70 88 
45 -
~1 75 

135 
562 so 
960 
468 75 
778 13 
432 -
394 -
263 -
263 -
157 50 
262 7'2 

24 86 
40 -
20 62 
57 15 

Müracaat yeri Gün Saat 
------------------~ 

lzmir Lvz. SAK 
İstanbul Belediyeıi 
inhisarlar U. Mü l. 

Ankara PTT Müd. 
Nafıa Vekaleti 

Kocaeli Vil. Daimi Ene. 

İzmir Lvz. SAK 
lstanbul Komut. SAK 

Tophane Lv:ı: . SAK 
lst. Kız Ôğr. Ok. SAK 
Sıvas Baytar Oir. . 

lzmir Bor1311 

İstanbul Komut. SAK 

30-12-37 
17-12-37 

5· 1-38 

27-12-37 
1\- 1-38 

29-12-37 

30A12-37 
22-12-37 

3-1-38 
31-12-37 
28-12-37 

2n.12-37 

20-12-37 

15 
14 -
ıs 

15 
15 

15 -

15 30 
15 -

15 -
14 45 
14 -

16 

16 30 

Balıkesir İnbiı . Başmüd . 14-12-37 itib. 20 gön 

Devlet D. yol. Sirkeci 

lst. Kız Ög-r. Ok:. SAK 

O .O. yolları H. paşa 

" 
lstanbul Belediye i 
D. D. yol. Ank. H. paşa 

" 
inhisarlar U. Müd. 

" M. M. V. SAK 

" 
" Tophane Lvz. SAK 

D. D. yolları H. paşa 

" Ankara Belediyesi 

Ankara Lv.r:. SAK 
Safranbolu Ask. SAK 
Ankara Lvz. SAK 

" 
" ,. 

Hozat Aık. SAK 
Vize • ,, 

,, 
" 
• 

Çanakkale C . Müddeium. 
lat. Kız Ôğr. Ok. SAK 

"' 
" ,, 

" 

M. M. V. SAK 

" 

30Al2A37 

31Al2-37 

30-12-37 
20-12 37 
17-12-37 

2-2-38 
2-2-38 

23-12 37 
30-12-37 
29-ı-38 

20-12-37 
29-1-38 
3 1-1-38 

3·1·38 
3-1-38 

28-12-37 

17-12·37 
30-12-37 

5-1-38 
6-1-38 
3-1-38 
4-1-38 
3Al-38 
4-1-38 
4-1A38 
4-1-38 
4-1-3S 

2S-12-37 
31A12·37 

31-12-37 
31 12-37 
31·12-37 

31-12-37 

20-12-37 
21·12-37 

10 .30 

11 -

10 30 
14 -
14 -
ıs -
15 -
ıs -
14 
10 -
11 -
9 30 
ıs -
ıs -
ıs -
10 30 

14 -
1f) -

15 
15 
15 
15 
15 
17 -
16 -
15 -
11 -
10 -
10 -· 

10 30 
10 45 
11 30 

ıı ıs 

10 -
ıo -
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ilanlar, Emirler, Tebliğler 

Nafıa Vekaletinden: 

Müteahhitlerin Nazarı Dikkatine 

1937 takvim senesi için muteber olmak üzere vesika 
alanlar nihayet kanunuevvelin 20 inci gürıüne kadar elle· 
rindeki vesikalarının mezkür vesikaları aldıktan sonra 
yaphkları işleri ihale bedellcrile zikretmek ve alacakları 
referansları da dilekçilerine bağlamak suretile tebdili hu
susunda vekalete müracaat etmeleri aksi taktirde ellerin
de yalnız 1937 senesi için verilmit olan vesikalarla yeni 
sene teahhütlerine iştirak edemiyecelderi ilan olunur. 

Ankara Belediye Riyasetinden: 

Belediye imar müdürlüğünde işi olanların işlerinin sü· 
rat ve selametle görülmesini temin için mezkur müdür
lükte bir müracaat memurluğu ihdas edilmiştir. Her tür· 
lü müracaata bu memur tavassut edecektir. İş sahipleri· 
nin her husus için doğruca bu memurluğa müracaat et•. 
meleri ilan olunur. 

) M NAKAS LAR 
İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve l\\alzemesi- Harita 

İ:ımir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Müstahkem mevkinin göstereceği yerde 2 bin lira be· 
del keşifli yaptırılacak inşaat açık eksil~me suretile mü
nakasaya konmuştur. 

İhalesi 30.12.937 perşembe günü saat 15 te kışlada İz
mir levazım amirliği satıoalma komisyonunda yapılacaktır. 

Teminat muvakkate akçesi 150 liradır. 

Şartname ve keşifname ve resmi her gün komisyon
da görülebilir. 

İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesi
ka göstermek mecburiyetindedirler. 

Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları 
ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evvel 
komisyona müracaatları. 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 

J - Merkez postanesi çatısının ve su derelerinin ta
miri açık eksiltmiye konulmuştur, 

2- Bedeli keşfi 7 44 lira muvakkat teminatı 55 lira 
80 kuruştur. 

3 - Şartname her gün müdürlük kaleminde görülebi
lir. 

4 İhale 2i.12.937 pazartesi günü saat 15 te müdür-
lükte müteşekkil eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5- Talihlerin nafıadan alacakları ehliyetname ve mu
vakkat teminat makbuzlarile komisyona müracaatları ilan 
olu11ur. 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Ekıiltmiye konulan iş: Devlet mahallesinde Emniyet abi

deaile Gümrük ve İnbiıarlar Vekaleti aruındaki aahaya yapılaA 
cak olan Adliye Vekaleti binası inşaabdır. 

Keşif bedeli: 547000 liradır. 
2- Ekıilt:ne 6. 1.988 perşembe günü ıaat 15 te Nafıa Vekale

ti yapı itieri umum müdürlütü Eksiltme komiıyonu odaaında 

kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 

3- Eksiltme tartDameai ve buna müteferti evrak 'l:1 lira 35 
kuruş bedel mukabilinde yapı itleri umum Müdürlütünden ah 
nabiiir. 

4- Ekıiltmiye girebilmek için isteklilerin 25,630 lira muvak· 
kat teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden alınmıt yapı mü
teahhidliği vesikası ibraz etmesi ve yaptığı en büyük işin 150 bin 
liradan atağı olmaması lazımdır. 

5- İıteklilerin teklif mektublarının ikinci maddede yazılı ıaat
ten bir ıaat evveline kadar komiıyon reiılitine makbuz muka
bilinde vermeleri muktazidir. Postada olacak ıecikmeler kabul 
edilmez. 

• • • 
lıt. 1 inci yatı okulunun tamiri. Bak: 2 ci uhifedeki let. Be-

lediyesi illnluına, 



• 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Kocaeli Vilayet Daimi Encümeninden: 

Vilayet Memleket hastaneıi için 1238 lira muhammen kıymeti 
ecza ve alat açık eksiltme suretile satın alınacaktır. İhale birinci 
kanun 29 uncu çarşamba günü saat 15 te Vilayet makamında 
yapılacaktır. İsteklilerin 92 lira 85 kuruşluk muvakkat teminat 
mektub veya banka makbuzile o gün zikredil~n saatt" kadar Vi
layet makamına şartname ve ecza ve alcit listelerini görmek is· 
tiyenleria de Memleket hastanesi Başdoktorluğuna müracaatleri. 

Elektrik, Hava~zı, r alorif r Tes·s4 t ve Malzem. 
- l;;i;Le'\'azım A-;i;iiğis~·t;7ıma. K~;i;yonundan : 

Müstahkem mevkinin göstereceği yerde 3200 lira bedel 
keşifli yaptırılacak elektrik tesisatı açık eksiltme suretile 
münakasaya konmuştur. 

İhalesi 30.12.9,\7 Perşembe günli saat 15 buçukta kış
lada İzmir Levazım amirliği satınaima komisyonunda ya
pılacaktır. 

Teminat muvakkate akçesi 240 liradır. 
Şartname ve keşifname ve resmi hergün komisyonda 

görülebilir. 
İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evel ko· 
misyona müracaatları. 

İstanbul Komutaralığı Satmalma Komisyonundan: 

İstanbul komutanlığına bağlı nakliye taburunun ika
met ettiği kışlanın elektrik tesisatı açık eksiltme ile ta
miri ihalesi 22.12.937 çarşamba günü saat 15 te yapıla· 
caktır. Muhammen keşif bedeli 397 lira 65 kuruştur. Şart
na!Desi her güa öğleden evvel komisyonda görülebilir. 

isteklilerin 30 liralık ilk teminat makbuz veya mektup
ıarile 2490 sayılı kanunun ~ ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı vesikaları ile beraber ihale günü vakti muayyeninde 
Fındıklıda komutanlık satınalma lrnmisyonuna gelmeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Sntınalma Komisyonundan: 

Dikimevi için 6500 kılo ham deri 3.1.9,18 pazarteei 
girıü saat 15 te Tophanede İet. Levazım amirliği satınal
ma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 9750 lira ilk te.oinatı 731 lira 25kuruştur. 
Şartname ve nümunesi Komisyonda görülebilir. 

Sıvas Baytar Direktörlügünden: 

Sıvas aygır deposu seyisleri için (25 kat resmi elbise) 
eksiltme suretilt~ satın alınacaktır. Muhammen bedeli 475 
liradır. Eksiltme günü 28.12.9,17 de saat 14 de Sıvas bay
tar müdürlüğünde yapılacaktır. Mııvakkat teminat akçesi 
35 lira 63 kuruştur. Şartnameyi görmek isteyenleri.::ı de
po müdürüne veya baytar müdürlüğüne müracaatları. 

f~atbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

İzmir Borsa İdaresinden : 

Borsa 1938 yılına ait defter, makbuz ve saır evrakı 
ile fiat cetvelleri bastırılacaktır. 

Münakasa 20.12.937 Pazartesi günü öğleden sonra saat 
on altıda nihayetlenecektir. İsteklilerin borsa umumi ka· 
tipliğine müracaatları. 

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

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İhale günü talibi çıkmayan bir ekstansiyon karyolası 
ile bir alet dDlabının ihalesi on gün uzatılarak 20.12.937 
pazartesi günü saat 16.30 da yapılacaktır. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerinin 
t 150 lira muhammen bedeli üzerinden 87 liaalık ilk te· 
minat makbuz veya mektublarile beraber 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile bir
:ikte komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme U. idaresinden: 

Muhammen bedeli 933, 12 lira olan 19,44 metre mikabı bir ta· 
rafı rendeli ve kord Jnlu çam tavan tahtası ile muhammen bedeli 
787,50 lira olan 1575 metre mikabı çam dilme 30.12.937 per,em-

• 

Istanbul Belediyesinden: 
Muhammen veya 

keşif bedeli 
Beykoz ağaçlama fidanlığına lüzumu olan 

40 tane galvanizli oluklu saç 67 32 
lstanbul l inci yatı okulunun tamiri 350 

Yukarda keşif ve muhammen bedelleri yazılı işler ayrı 

1 
ayrı pazarlığa konulı_ııuşlardır. Evrakları Encümen kale
minde görülebilir. istekliler 17-12-937 cuma günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

~------------------..a _________ , 
be günü saat 10,30 da Sirkecide Dokuzuncu işletme aatınalma 
komiıçyonunda açık ek!lliltme usulile mubayaa edilecektir. 

Bu işe girnıek istiyenlerin yüzde 7,5 niııbetinde .,ey akçeleri 
ve kanuni vesikalarile birlikte müracaatleri. 

Şartnameler komisyondan parasız verilmektedir. 

Balıkesir İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Kabili tezyit ve tenkıs olmak şartyle Ağooya İnhisar
lar bakım evlerinden 150 bin ve Yenice İnhisarlar bakım 
evlerinden IOO bin ki ceman 250 bin kilo idare mah 
yaprak tütünlerin B mdırma İnhisarlar bakım evlerine 
kamyonla ve olamadığı takdirde deve ile nakilleri mev· 
cut şartnamesi mucibince 14. 12.937 gününden itibaren 20 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin Ba
lıkesir, Ağunya, Yenice. (;önen, Edremit İnhisarlarına 
müracaatları. 

Mi!tef errik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresindt!n: 

Muhammen bedeli 1400 lira olan bin kilo yağlama 
için yün fitil 20.12.937 pazartesi günü saat 14 te açık 
eksiltme ile ıatın a 1 ınacaktır. 

Bu işe girmek işteyenlerin 1 (ı5 liralık muvakkat te· 
• minat ve kanunun tay:n ettiği vesailde birlikte eksillme 

günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu 
işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl
maktadır. 

* *., Muhammen bedeli 3 bin lira olan 200 adet 50 
Kg. lık dökme demir dirhem 30. t 2.937 perşembe gunu 
saat 14,30 da Haydarpa~a gar binası dahilindeki komis
yon tarfından açık eksiltme ile satın almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 225 liralık muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme 
günü saatine kader komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

• * • 

6.12.937 tarihine musadif pazartesi günü aaat 15 te ka?nlı zarf
la yapılan eksiltmiye talib çıkm;,amasındaıı dolayı ihale edilemi
yen Devlet Demiryolları ve Limanları Birinci işletme Müdürlüğü
nün ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar, muhammen bedel ve mu- ı 

vakkat teminatı yazılı ad1 bina tuğlasile sönmemiş kireç ayrı ! 
ayrı ihale edilmek üzere pazarlığa konmuştur. Pazarlık ,U .938 1 

pazartesi günü aaat 15 te Haydarpaşarta Gar bina.ı içinde birinci 
işletme komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkl\t teminat 
ve kanunun tayin ettiği evrak ve vesaikle beraber pazarlık günü 
saat 15 e kadar komisyon reisliğine müracaat etmeleri lazımdır . • 

Bu işe ait şartnameler ücretsiz ol~rak Haydarpaşad.ı yol Baş
müfettişliğinden alınabilir. 

Cinsi Miktarı 

Adi bina tuğluı 
Sönmemiş kireç 

Aded K. G 
70,000 

60,000 

Muh. bed. 
Lira K. 

945 
600 

Muv. tem. 
Lira K. 
70 88 
45 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

İstanbul Maltepe askeri Hsesi ile Maltepe piyade atış 
okulu ve Bursa Askeri lisesi için 3 adet çamaşır kurut
ma makinesi 31.1.938 pazartesi günü saat 15 te Topha- ı 
nede lst. levazım amirliği satınalma komisyonunda ! apalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 9 
bin lira ilk ieminatı 675 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. 

Ankara Belediyesinden: 

l- Fen idaresine alınacak l,20 boyunda 12 lik ve beheri 17 
kiloluk 100 adet petrol on bet gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 290 liradır. 
~: Muvakkat teminatı 21,75 liradır. 
4- Şart amesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri ka

lemine ve istekJiJeriD de 28.12.937 salı günü saat on buçukta Bf'· 
lediye encümeniııe müracaatları. 

Milli Miidafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan; 

İhale srününde tal bi çıkmayan 66 adet evrak 1andığı tekr•' 
pazarlıkla alınacaktır. 

Pazarhğı 20.12.37 paı:artui rünü aaat 11 dedir. 
Beher sandık tahmin edilen fiat 12 lira 99 kuru,tur. 
Evsaf ve şartnamesi bedelaizdir. M. M. V~kileti ntıaalo:ı• 

komisyonundan alınır. 

İlk teminatı 64 lira 30 kuruştur. 

* • • l - Hepsine tahmin edilen fiyatı 3968 lira olan 54 k•l•lll 
Bando mızıka alit ve edevatı açık ekıiltme ile aatın alınacaktır· 

2- Eksiltmesi 29.1.938 cumartesi günü saat 10 da MMV. ,.. 
tmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3- Liste ve şartname paruız olarak MMV. utınalma koıııi•· 
yonunda görülür . 

4- İlk teminat 297 lira 60 kuruştur: 
• •. Hepsine tahmin edilen fi atı 1979 lira olan 37 kalelll 

bando mızıka alıit ve edevatı açık eksiltme ile satın alınacaktır• 

2 - Ekıiltmesi 29. 1.938 cumartesi günü saat 9,30 da MMV. ı•· 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 ılk teminatı 148,43 liradır. Şartnamesi komisyonda paraııı 
olarak görülür. 

• 
* "' -W tane gah•anizli oluklu saç alınacaktır. Bak: 2 inci aahifedc• 

ki İst. Belediyesi ilanlarına. 
• • * 

l adet hava kompresörü ve teferruatı alınacaktır. Bak: İnbi• 
sarlar U. Müd. ilanlarına. 

• • • 
4 bin le. alçı, 4 bin kilo reçine ve bin kilo litepan alınacaktır· 

Bak: İnhiıarlar U. Müd. ilanlarına. 

Er lak, Zahıre, ft ve Sebze: 

Vize A keri Satıııalına Komi vonnndan : 

Cinı;i {\Jik-
tarı 

kilo 
Vize pirin~ 23000 
PrnarJıi ... ar 21000 . . . 

pırınçı 

Alpullu » 1'1000 
Piııar. H. 14000 
Top pirinç 

M. Bt-~ 
deli 

lira 
575) 
S250 

35()() 

3500 

İhale tarilı i saat 'e 
ihale :-.ekli 

ilk temi
natı 

lira 
4:~2 

39~ 

tl.938 Salı 17 Kapalı zarf 
.1.938 alı 16 Kapalı zarf 

263 
263 

5.1.938 Salı 15 Açık ek~iıtrııe 
4.1.938 Salı 11 arık eksiıtn1e 

~ 

Yukarıda cin!) miktar M. bedel ve teminatları yazılı pirinç· 
lcr lıizalarındaki tarihlerde VizedP. Tümen ~ atınalma Komis· 
yonıırıı·a satın alm.ıcaktır. Şartnameleri komisyonda görülehi• 
lir. Ayıı ayrı ihaleleri yapıluı·aktır. l\lünakasalara i~lirak ede· 
ceklerin kapalı zarflarıı11 ihale :;aatinden bir ~ aat evvel ko· 
mi yona vernıRleri açık ek iltme için belli saatte komi:.) 011· 
da hazır lıuhınmaları. 

<;aııcıkkale C. \liicldei lımıırniliğindea: 

Çanakkale Ct'ZU evinin yerli Bıığ<lav mıundan mamul ol· 
ınak üz !re 1. J 2.937 gününden 31.5.938 gayesine kadar Tah· 
minen :~O bin kilo Eknıf.'ğİ ıı 1.12.9~7 gününden ilibareıı 
23 giiıı müddetle açık <'k.:iltmcye konulmuştur. 

Muvakkat teminat miktarı 157 lira 50 kuru~tur. 
Kat'i teminat ıniktarıda ihale bedelinin yüzde on beşidir . 

ihale 23.12.937 inri Cumnrtesi günii saat 10 da <,:unakkale 
Adlip~ bina:ıı içinde C. mi1ddı>i uınuırıilıgi <iaire ind~ yapıla· 
caktır. l:ıteklilerin gerı·k lıuna ait şartnameyi lıedelı:ıiz olaralı; 
almak vı~ya fozla malumat i~t<'ınek üzere ceza evi amirliğine 
rn üracaatları. 

l lozal J\.:k~ri Satınalma Komi yonundan : 

Hozat garnizon birlikleri ihtiyacı olaıı 68500 kilo Sığır etı 
kapalı 1.arfla ı•k iltıne i ~. l.938 Pnzartr"'i günü ~aat 15 te 
llozat A,keri ·atına ima komi ) onunda yapılacaktır. 

ı\luhıımmen bedeli 10375 lira ilk teminatı 778 lira 13 ku· 
ru:?tur. Şartname i komisyonda giirülür. Teklif mektupları 
belli gün ve saatten hir ;:ant evelinc kadar komisyona ver· 
ıneleri. l::ıteklilerin kanuni vesika ve tenıinatlarile komisyonda 
bulunmaları. 

Aııkara Levazım Amirliği Satıııalma Komisyonundan: 

Ankara garnizon birlik ve miies e ·eteri için 40000 kilo 
Sabunun kapalı zarfla ek iltme~i ~tl.938 aat 15 te Ankarti 
Levazım fımirliği atınalma komi~yonunda yapılacaktır. 

~lııhammen bedPli 12800 lira ilk teminatı 960 liradır. 
. art name \ e nümune;,i lıergün komisyonda görülür. 

• • • Ankara garnizon birlik ve müe~~e~eleri için 25000 kilo 
çekirdeksiz kuru iizümiin kapalı zarfla ekı:ıiltmesi 4.1.938 saat 
15 te Ankara Levazım amirliği atınalına komisyonunda yapı· 
]araktır. 

.\luhamınen lıedeli 6250 lira ilk teminatı 468 lira 75 kıt· 
rııi?tur. Şartname ve nümuneı:ıi hergün komisyoıı<la giirülür. 

* * • ı\ nkara garııizoıı birlik ve müe~. e eleri için 500 liralı~ 
<~ny p::ı:arlıkla 17.1 :!.9:\7 saat l4 df· Ankara Levazım amirliğı 
satınalma komisyonunıla ıniibayaa edi!ecektir. İsteklilerin ko· 
mi~yoııa müraı·aatları. 

• Ankara o·arnizon birlik ve mliesse~eleri için 15000 kilo 
* * t> kırmızı mercimeğin a~ık eksiltmesi 5. t.938 ... aat onbeıte An· 



• 
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lara Lı>vawn anıiriiği satmalma komi:-ıyoıınnda yapılacaktır. 
Muhammen usdeli 1800 lira ilk teminatı 135 liradır. S.ırt-

~aıne \'e nümuııe i hergün komi. yonda giiriilür. .. 

I * * * Ankara garnizon birlik ve rnües::;e~eleri için 75000 ki· 
~ kıırıı fasulyeııin kapalı zarfla ~ks iltıııe~ i o. t,9:fü saat 15 lt' 
rıkara Levazım amirliği atınalma komi~yonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 7500 lira ilk teminatı 562 lira 50 ku· 
rııJur. Şartname ve nümmaesi hcq~ün koıni ... yonda güriilür. 

~afranbolıı Askeri Satınalm~ Konıi:,yonnndaıı. 

Safranboluda piyade alayı için ~700 kilo S..ıd e yağının 
açık eksiltme ile ihaJe.;i 30.12.9~{7 Per~~mbe günü saat 10 da 
~rı kı~lada piyade alayı satmalma komLyon~ bina~ında ya

~aktır. 

~MÜZAYEDELER ·--- ---~ ------=-- - -
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Yirmi tane boş sandık arttırma surntile satılacaktır. 
Satı~ günü ~0.1 ~.937 Pazartesi günü "ant 10 da l\J. M. V. 

~tınalma Ko. da yapılacaktır. 
Sandıkları görmek istiycnler M. ;\f. V. Borç verme Ko. na 

Ve arttırmaya girecekler arttırma günü ve saatında .\1. M. V. 
~tınalmn Ko. na gel~inler. 

. * • • Ai?ağıda cin" ve mik<larları yazılı eş}a arttırma sure· 
tıle ~atılacaktır. Satış 21 12.937 . alı günii saat 10 da M.M.V. 
'(atınalma Ko. da yapılacaktır. E~yayı g<>rmek i::-tiyenler hergiin 
erıi cami civarında Levazım eşya ve te.çlıizat ambarına ve 

~tltırmaya ~irecekler ~atış günü \'e saatinden M . .\). V. ııtm 
illrna Ko. na müracaat etı;;inler. 
Satıla<·ak Eşyanın 
llıikcları Ciıısi 
Atlet 
ll 

l 

2 
2 

10 
l6 
1 

12 
12 

1 
17 
2 

1 (ı 
4 
2 
2 
l 
2 
6 

Giiınü ş dondurma ka~ığı 
Ciimüş VC' ~arı yaldızlı barJak altı. 

Kemik çatal 
Kt!uıik ka~ık 

Salep fincanı 
.\1uhteli küçük ayaklı kadeh 
Küçük ayaklı rakı kadehi 
Gümüş zarf maa fincan mahlaza içinde 
F'akfur nevruzive 

" 
Tahağı 

içinde 
ve kulpu gümü~ kahve tincanı 

Ayaklı gümüş dondurma tabağı 
Maden dondurma tabağı 

Hillor kristal avaklı kadeh , 
BiHor ~amdanhk 
Kemik hoşaf kaşığı 

mahfaza 

Gümü~ kaplama şamdanlık 
Gümüş muhallebi ka~ığı mahfaza 
Sırma işlemeli el havlusu 

içinde 

Çorba ka. e!-Iİ 
~la<len yemek kaşığı 

İSTANBUL VAKIFLAR DiREKTORLUGÜ~6'i"Ni~. 
• . • - ' ' • "; - - . ~ . '~- ı 'f~ ~ 

1 - Eakişehir'de mazbut Vakıflardan Akarbaşı, Defterdar ve 
Ç~ribaşı Ali bey adlarındaki üç değirmenin mülkiyetleri şartna· 
l'tleıi rnucibince satılmak üzere 26-11-937 gününden itibaren bir 
•y rnüddetle pazarlığa bırakılmıştır 

2 Her üç değirmenin birlikde muhammen bedeli (70,000) li-
t-1\dır. 

~ 3- İhale bedeli dört taksitte alınacaktır. Birinci taksitini i-
.lllede nihayet bir hafta içinde peşin verilecek ve diğer üç tak

••ti müsavi mikdıtrlar üzerinden ihale tarihinden itibaren birer 
~eııe fasıla ile üç senede ve her taksit senesi başında nakden 
0denecektir. 
d 4 - İhalesi 25-12-937 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 11 
've Eskitehir Vakıflar Müdürlüğü ihale Komisyonunca pazarlıkla 
lltıftar Unaum Müdürlüğünün tasdikine talikan yapılacaktır. 
5- Muvakkat teminat muhammen bedele göre (4750) liradır. 

~ 6- Sahta aid tartname Ankara'da Vakıflar Umum Müdürlü
:~ Enılak Müdürlüiünde, İıtanbul'da İstanbul Vakıflar Başmü
.\ltlütünde ve Eskitehir' de Vakıflar Müdürlüğünde parasız ve

"•lir. 

t 1- Pazarlı{ra iştirak edenler ıartnamenin bütün 
•n.ı kabul etmiş sayılır. (8242) 

muhteviya· 
1263 

~ONAKASA GAZETESi 
'" 

l_~j~arlar U. ü~ürlüğünden: 1 

1- Paşa bahçe Müskirat Fabrikası ıçın şartnamesi 
mucibince satın a!ırıacak n ·uteferr:.ıat 1 adet hava komp
resörü l 3.Xl l.937 ta rihin L açık eksiltmeye konmuş isede 
ihale edilmediiinden eks'ltm ~ 10 gün temdit edilmiştir. 

2 Muhammen bedeli 1250 lira ve muvakkat temi· 
nah 93,75 liradır. 

3- Eksiltme 23.Xll.937 tarihine rastlayan Perşembe 
günü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Ahın Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

5- Eksiltmeye Iştir:~k etmek isteyenlerin fiatsız teklif 
meklublarını İnh ısarlar ff&üskirat Fabrikalar Şubesine 
vemeleri ve eksiltme gününden evvel bir gün evveline 
kadar tekliflerinin kabulünü m11ntazammın vesika alma
ları lazımdır. 

6- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve· 
saik ve 5 inci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 gü
venme paralariyle birlikte tayin edilen gün ve saatte 
yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8391) 1287 
• • * 

4000 Kilo Alçı 
4000 ,, Reçine 
1000 ,, Litepan 

l- Yukarıda cinsi ve mıktarı yazılı Üç kalem malze· 
me şartnamesi mucibince pazarhkla satın alınacaktır. 

11- Pazarlık 30.Xll.937 tarihine rastlayan Perşembe 
günü saat l 4 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - - Şartnameler parasız olarak her glln sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olu"nur. (8384) 1285 1-4 

Liste No· 

~5 

26 
27 
30 
60-62 

63-71 
79 
80 

126 

* "' . 
Miktarı Cinsi 

50 adet 
50 ,, 

1 ,. 
100 kilo 

100 " 

Amerikan Makkabı 1-12 m m 

" " 10·20 " 
Elektrik tezgahı 

Baku Çubuk 5 8 yuvarlak 
Bandelli kayış çivisi muhtelif 

eb'atta 
20850 adet Vida muhtelif eb'atta 

1500 Met. Çelik sırma tel 16 m m 
100 kilo İnce galvanizli tel 
200 ,, Meteal London veya Mangen 

veya Amerikan marin marka 
218 200 Met. Motör Kayışı 7 ,5 m m 

3 l 8 4 Ad. Müdevver su bileği taşı 50X 12 Sn. 

1- Yukarıda cins ve mıktrtrı yazılı malzeme ni\muneleri 
mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 2 t-Xll-937 tarihine rastlayan 
günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Salı 

Şube· 

111 - NümuncJer hergün sözü geçen Şubede görüle-
bilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8190) 1257 3-4 
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:~: '' D EV R ı· ""ti '' :i: ~ n~ • 
:i: Tercüme Bürosu :i: 
~ + 
~,. Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil· •) 
•!t hassa münakasa ve müzayedelere müteallik ıartna· •:• 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. •!• 
o • 
v!~ Azami ihtimam ve sürat •!• 
•:"' Fiyat:ıar gayet mütedildir •:• 
~ ~ 
•:• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •:• 
•:<t Hususi tenzilat yapılır •> 
~ . 
•:• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 <--
•:• Telefon : 49442 ••• 

f':.:::::::- ·:· •> 
ır:rn:ıı!;.~.>_~_>_·~~-~-~_c_~_~_~_c_~ac_·_<_·a•m··>m•_>_~_~at.~.•_c~~-~.·.~_•_~_·~.•.·.~.·.>.·">L+ 

Sirkeci Ebussuut caddesi No. 42 Telefon: 20448 q 
1 Defter, fatura, ıarf, büyük duvar ilanları (hurufatla), 1 
ı · ı ~tiketler ve1&ir her r.evi evrakı matbuayı nefis ve eh-

l
,~1 ven olarak tab etmektedir. ı .1 

En küçük bir işiniz dahi olaa matbaamızdan fiat l 

alnı~yı u~~~yın~~~::: ~-- ..=..:::_ - --:.=- ..::..:: ~ :=lJ.l 
...... ~ ---- - . - - --- -- -

.....___ _________ ...;;.;;;;;o;;;;;;;;;;;o---------------------;;;;;;;--..-..;;;;;;;;-
l rrı ti --L:b' • 1 • yaz 9D&ll ı ve y UJ •• en 

Ditt..ktörü: lımail Girit 
Basıldığı yer: ARTUN Baarmevi 

G u. Bilh•r ıok,....k No 10 

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen numune gönderilir 
Adres: Galata, Perşembe Pazar, Yoj'urtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

Sayfa 3 

(Suite de la 4eme pare) 

Beurre (Command. Istanbul) N. 550 
* Soie artificielle, bicycletteı, carton ete. (Oir. Veates Douanes lat. 

N. 551 
Reparation bitiaıant 61 eme ecole lıtanbul (Municipalite Istaabul) 

N. 552 
Reparation vespaaieune (Mun. lstanbul) N. 552 

,, magaai• No 53 a Kadikeuy (Mun. lıtanbul) N. 552 

Houille (Dir. Palais Nationauz) N. 553 

Samedi 18 - 12- 1937 

Beurre frais (Coaaission Auhat Militaire Sarikaaicbe) N. 540 
Articlea et produib chimiqııeı (Oirection Central Hygiene Ankara) 

N. 540 
Construction foHe aeptique (Commission Acbat Militalre Vize) 

N. 541 
FoiD et paille (Commandement Nanl Marmara) N. 543 
Conıtrucıion fosse septique (Commisaion Achat Militaire Tekirdarh) 

N. 544 
Viande de bo'!uf {Commisıioa Acbat Militaire Tchanakkale) N. 551 
Machine compresaeur (Llgue d' Aviation Turque Ankara) N. 551 

* Lea uteriaqueı indiquent une nnte par voie de aureacbere. 

N. B.- Lea Noı iadiqueı en re,.ard de1 otrticles aoat ceux du 
journal dana lequel l'avia a paru . 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

15 - 12 - 1937 

FİATLAR ( Coura offıciela) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seirle) 
Keçi kılı (Poilı de Chevre 
iç fındık (Noia. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu {Mohaire) 

,, Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Pamuk yatı (Huile de eoton) 
Susam ,, ( " seaame) 
Darı ıarı (millet jnne) 
Susam (Seaame) 

Atatı (Moinı) Yukarı (Pluı) 

6 2 50 
5 35 -
4 7 -

4 28 -

3320-
10 20 -

7 2 -

6 13 -

Peynir kaşer (Fromaıe kacber•) 
Zeytin yağı I.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

56 - ~ 51 - -

,, otlak 
Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mısır ıarı (Maia jaune) 
Peynir beyaz (Fromaıe blanc) 
Bakla (f eve) 
Fındık kabuklu (Noisdtes) 
Tiftik mal 
Fasulye ufak (Haricot aec) 
Güz Yünü 

GELEN (Arrivaıea) 

Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orwe) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mııır (Mai•) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot ıec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (aeeame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 

239 -

21 -
45 -

124 -

Nohut (Poia Chicbe) 18 
Zeytin yağı (Huile d' ol.) 46 50 
B. Peynir (Fromaıe 8.) 
Tiftik 
iç fındık (Noiı. dec.) 
Razmol 

6-
18 -
15 -fç CeTiZ 

Tiyatrolar 
TgPEBAŞI ORAM KISMI 

l ı ıımw1

1 ıııııııı 1 

111,ill ıl l '1 ı ·I 

1111 ı ıı 
1111111 1 

Yazan: 
Karlo Gozzi 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Turandot 
Masal 5 perde 

TilrkçHi 
Sait Ali 

8420 -
27 - -

4 2 50 
3833-

91 - -
27 20 -

40- -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 101 -
Arpa (Orıe) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiche) 
iç fındık (Noia dec.) Z1 50 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire) 
K fındık (Noiaette) 

DIŞ FIATLAR 
(Marcheı Etranrera) 

Butday (Ble) Liverpul 5 26 
• ,, Şikaıo 4 40 
n " Vinipek 5 75 

Arpa (Ori'e) Anvera 4 41 
Mısır (Maiı) Londra 4 28 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 75 
Fındık (noiı.) G.Hamburr - -

K • • 

ESKİ FRANSIZ TİY ATR OSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 

ıaat 20,30 da 

Bilmece 
Komedi 3 perde 

G.D.A. Birabeau 
A. H. Akdemir 
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•• 
UN 
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----··---

16 Decembrc 1 ~:fi 
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a l' Adminiltration 
1 Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

[ Objet de l'adjudication T ableau d'a~~o~~~~e 
1-·--·~- --

des Adjudications 
Caution. 

Proviaoire 
Lieu d'adjudication et du 

Cahier de5 Cbargeı Jours 

1 

• A) Adjudicatjons au Rabais 
Construction-Reparatioo- Trav Publics·Materiel de Construction-Cartographie 

f Diverses constructions pour l'armee d'lzmir 
Construction palais de justice a Ankara (cah . eh . 

L. 27,35). 
Reparation toiture et autre du batiment P.T.T. 

'ı Construction depôt de poudre noire a Dı'.·nizlı (cah. 
eh. L. 13) {aj.). 

Reparation bitiıaent l ere ecole lıtan bul 

Publique 
Pli cach 

Publique 
Gre i.ı gre 

" 

2000 
547000 -

744 
269S 17 

'250 

ıso 

25630 -

5S 80 
202 14 

Com. Ach. lnte.,dance Izmir 
Dir. Travaux Publics Dep. Con5t. 

30-12-37 
6-1-38 

Oir. P.T.T. Ankara 27· 12·3·/ 
Com. Ach. Econom. Monop . K.tache S-1-38 

J Com. Perm. \funicipalite lstanbul 17-12-37 
l Dir. Ecom. " " 

! Produits Chimiques et Pharmaceutiques - lnstruments Sani~es -F ourn~ pour H~p~taux 

Produits pharmaceutiques et instruments pour hô Publique 1238 
pital Re5ionnl 

Electricite·Ga~·Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Rep. Jn5tallatiun electrique pour l'armee d'lzmir 
Rep . Installation electrique a la caserne du Com
mandement lıtanbul 

HabiJlement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Peau brute pour lea maisoııs de couture : 6500 le. 
Uniformes : 2S p. 
Toile pour linge : 3300 m. 

Publique 

il 

Pli cach 
Publique 

" 

3200 
397 6S 

97SO 
47S -

le m. O 37 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-TapİHerie ete. 

1 
Lit pour extension : 1 p.- Armoire pour instru-

1 ments : 1 p. (ai.)· 
1 
1 Combustible - Carburant-Huileı-

ı Clıubon de bois : SWO k.- Bois d'orııe : 150 
tchekis- ld. de ebene : 270 tch ekis 

,, 

·ı ravaux d'Jınprimerie-Papeterie 

lmpression de cahiers dossiers ete. 

Transport- Chargement Dechargement 

1150 -

Publique 

92 85 

240 -
30 

731 2S 
3S 63 
91 S7 

87 -

148 27 

Com. Perm. Vilayet Kodjaeli 

Com. Ach. Intend. Izmir 
Com. Ach. Command. lst. Findikli 

29-12-37 

30-12-37 
'2 '2-1 2.:n 

Com. Ach. Inteod. lst. Tophane 3-1-38 
Oir. V eterinaire Sivas 28· 12-37 
Com. Aclı Ecole Normale de Jeun es 31-12·37 

Filles lıtanbul 

Com. Ach . Comand. lst. Findikli 20 ·1'2-37 

Com. Ach. Ecole Normale de Jeunes 31-12·37 
Filles latanbul 

Oirection Bourae Izmir 20-12-37 

Heure 

15 
15 

15 
15 

14 -

15 

15 30 
15 

15 -
14 -
14 45 

16 30 

De l' Administration Generale des 
Chemins de Fer et des Ports de l'Etal 
Un wagon·salon type B c'unc vnleur 

Ltqs sera achete par voie d'adjudication 
Mardi J F evrier 1938 iı 15 h. au loca! de 
nerale iı Ankara. 

t. . d 7j es ımatıve e , 
sous pli cachrtt 
l' AdmiuiltratioO 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a la 
, sidence de la Commission le jour de l'adjudication jusqu'i 

h. leur~ ~ffres, une garantie provisoire d o 5000 Ltqs, Jes cc 
C,!lts exıgea pal' la loi et un certificat de competence delivre 
le Miniatcre des Travaux Publics. 

Les cahiers des chargeı sont en veote au prix de 375 
aux Caissf's d 'A nkara et de Haydarpaşa. (8357J 1279 1,... 

Cuma I7.12.937 

Patates (İst. Komut.) .\~ 530 
Gazyağı (Vize Ask. SAK) .Y 541 
Hasta abalığı kumaş (Tophane Lvz.) .Y 541 
Minder _ve yastık kılıfı (Gümr. Muh. G. J<omut.) .\~ 541 . J 
Bolu-Duzce yolunun arasında menfez ve beton arme köpriİ ıll• 

sı (Bol~ N_afıa Müd.) ."( 542 p 
Erkek eloıseııı, kadın paltosu, reami elbise ve tayyör (YükS· 

Enst.) .\: 542 
Saplı el elması (Ask. Fabr.t .\~ 542 
Röntgen filim ve zarfı (İst. Vakf. Dir.) .\! 542 

•ı Kuru ot (Tophane Lvz.) .Y 542 

11 -

16 -

Silivriye bağlı Feteköy mekt. tamiri (İst Beled.) .\~ 544 
Kömür ve kereste nakliyatı (İzmir Liman İşit. Müd.) .'\! 544 
Odun (Çanak. Mst. Mvk. SAK) .\: 544 
Boş benzin bidonu ve müstamel otomobil lactiti (İklil. \ıe• 
.\: 544 

Sığır eti (Çanak. Mst. Mvk. SAK) .\~ 549 
Tereyağ (lst. Komut.) .Y 550 

Publique Dir. Monopole• Balikeser 20 jours a partir du 14-12-37 "'Sun 'i ipek, dökme demir akııamı, bisiklet, mukavva v.•· Ô
1 

Gümr. Başmüd.) X 551 
TraDSport d'articles monogolises 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. . 
Planches de sapin pour plafond : 1,,44 m3- ld . 

bois equare : ıs, 7S m3. 

Divers -----
, Mesures en fer de fonderie de 50 kg. :2000 pieces 
ı Graisscur en la;ne : 1000 k. 

Bandages pour locomotives et tenders 

" ,, wagon (cah. eh pour les 2 lota P. 
219). 

, Tôles ondulees et ralvaniseea pour la pepinicre 
de Beykoz. 40 p. 

Plitre : 400) kilos· Resine : 4000 kilos· Litepane: 
1000 lciloı. 

Compresseur aerien et acceuoires : 1 p. (aj.) 
Machincs pour .sechare de linges (esaeıeuseı): 3 p. 
Inıtruments de musique : 54 lots 
Caisseı pour dossiera : 66 p. (aj.). 
ln5trumenls de musique : 37 lots 
Potrellea de 1,20 m. et 17 k. : 100 p. 
Chaux vive : 60000 k. (sj.) 

1 Briques : 70000 p. (aj .). 

1 Provisions 
1 Riz : 23 t . 

" : 21 ,, 
,, : 14 ,, 

" : 14 " 
I Viaode de boeuf : 68,S t. 

Beurre lrais : 2700 k. 
The 
Lentilles : 15 t. 

Haricots aecs : 75 t. 
Savon : 40 t. 
Raisins secs : 25 t. 
Pain pr. le peniteocier Tchanakkale 

B) Adjudications a la sureochere 
,, 

Caisses vides: 20 p. 

Couteaux, cuillers, fourchettea, ass'ettes ııet tasse• 

Publique 933,12 et 787,50 - -

Publique 
,, 

Pli cach 

" 

Cre · a gre 

Gre a rrc 

3000 -
1400 -

43857 -

96000 -

67 32 

1250 -
Pli cac}ı 9000 -
Publique 3968 -
Gre a grı> la p. 12 99 
Publique 1979 -

,, 
Gre a rre 

" 

Pli cach 

" Publique 

" Pli cach 
Publique 
Gre a gre 
Publique 
Pli cach 

" 
" 

Publique 

publique 

" 

290 -
600 
945 -

57SO -
S250 -
3500 -
3500 -

1037S -

500 
1800 
7SOO -

12800 -
6250 -

225 -
105 -

3289 -

6050 

93 75 
675 -
297 60 

64 3i 
148 43 
21 75 
45 -
70 88 

432 -
394 -
263 -
263 -
778 13 

135 -
562 50 
960 -
468 7S 
159 50 

9 Exp . Ch. de fer Etat Sirkedji 

1 E.xpl. Ch. de Fer Etat H .pacha 
,, 

{ 
Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 
Caisseıı Haydarpaclıa et Ankara 

idem 

ı Com. Perm. Municipalite lstanbul 
1 Oir. Econom. ,, ,. 

Com. Ach. Econ. Monop. K.taclıe 

" Com. Ach. lntend . lst . Tophane 
Coıa. Ach. Min. Def. Nat. Ank . 

,, 
" Municipalite Ankara 

1 Exploit. Ch. Fer Etat H pacha 

" 

Com. Ach. Milit. Vir.e 

" 
" 
" ,, Hozat 

" 
Safranbolou 

Com. Aci1. lntendance Ankara 
,, 
,, 
" 
" Proc. Gen. Rop. Tchanakkale 

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

30-12·37 

30-12 37 
20-12-37 

2-2-38 

2-2-38 

17-12-37 

30-12·37 

23-12-37 
31-1-38 
'29· 1-38 

20-12-37 
29-1-38 

28-12·37 
3-1-38 
3-1-38 

4-1-38 
4-1-38 
4-1-38 
4-1·38 
3-1-38 

30-12-37 
li-12-37 

S-1-38 
6-1·38 
3-1-38 
4-1-38 

25 - 12-37 

20-12-37 
21-12-37 

10 30 

10 3j 
14 -
ıs 30 

15 

14 

14 

lS 
ıs 

10 
11 
9 30 

10 30 
15 
ıs -

17 -
16 
ı5 

11 
15 
10 -
15 
15 
15 
15 
lS 
10 

10 
10 

İat. 61 inci mekt. tamiri {İst. Beled.) .\' 552 
Sarıyerde çariı içindeki helanın tamiri (İst. Beled.) .'\:. 552 1 
Kadıköy halindeki 53 N. Jı dükkanın tamiri (İst. Beled.) .\~ 5;t 
Maden kö ıürü (Milli Saraylar Dir.) .\! 553 

Cumartesi 18. ı 2.937 

Sadeyağ (Sarıkamış Ask. SAK) .i\~ 540 

~la~ ve kimyevi maddeler (Ank. Mrk. Hıfz:. Mües.) .\: 540 4 
Ustu kapaklı beton arme hela çukuru iıış. (Vize Aak. SAK).\ 
Linyit kömürü (Tekirdağ Ask. SAK) .Y 5·1-! 
Yulaf ve saman Marmara Üssüb. Komut.).\! 543 
Malkarada bulunan piyade alayı için çukur hela inşası (Tekİ'd 

Ask. SAK) .\~ 544 
Sığır eti (Çnnak. Mst. Mvk. SAK) .\~ 551 
Kompresör makinesi (Türk Hava Kur. Gen . Mrk.) .\~ 551 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar muz11yedeye aittir. 

' Haıniş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını göstc' 

Vendredi 17-12-937 

Pommes de terre (Command. lstanbul) N . 530 
P etrole (Com. Ach. Milit. Vize) N. 541 
Etoffe pour costume5 de malades (Intendance Tophane) N. 541 ,1 
Taies d'oreillers et housse pour sophas (Dır. Surveillance ooı.1 

Is tan bul) N . 541 
0 Constructıon ponts en beton arıne et aulres s route Bolou-DııJ 

(Dir. Trav. Pub. Bolou) N . 542 f 

Costumeı pour garçonı, paletots pour jeunes fılles costumes taille 
(Dir. lnstitut Agricole Ank. ) N . 542 

Diaments avec manches (Dir. G en. Fabriques Militairea Ankara) r-J. 5 

Fi!m R~erıtgeAn• et en~eloppe•. po.ur f~lm (Dir. Vakoufs lst.) N. 5~ 
Reparatıon batıment ecole Prımaıre a Silivri (Mun. lstanbul) N· 
Transport de charbon et clıarpente (Exploitation du Port fııll 

N. 544 

Bois (Com. Ach. Place Forte TchanakkaJe) N . 544 74 
• Bidonrı de benzine et chaabre n air (Ministcre Economie) N· · 
Viande de boeuf {Com. Ach . Place Forte Tchanakkale) N . 549 

(Lire la suite en 3ıne parel 


