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Bugün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

&) Münakasaıar 

~at, Tamirat, Nafia _itleri, Malz~me, ~arita 

4faiye garajı önünde yol inşaatı 
A.tatürk köprüsü L:eaar ayaklarına anro, .. n yapıl. 
Diişkünlerev i çamaşırhane buhar kazanlarının ta111i-

re muhtaç yerlerinin yapılması 
l\•dıköy köprü iskelesi yanındaki sandalların ya-
naştıtı merdiven yerini kapatılmaaı 

t•ınatya tahakkuk şubesine vezne gişesi yapt . 

~·. tebhi rha~ea~ garajının t~~iri 
I şık.taş 24 üncu mekt. tamın 
Stanbul 18 inci ,, 
80zhaneköy ,. ,, 
A.yıuıpaşada Hamidıye su merourlu~u kulubesinin 

taıniri 

Su terfi dairelerilyle depo idrostat binalarının dahi· 
li sıva ve badanalarının tamiri (temd) 

li•ydarpaşa emrazı sariye bast. mutfak ve haataba-
ltıcı oda larının üzeriadeki tarasanın demir came· 

~ kani" örtülmesi (temd) 
•İsalı-Tarsus yolunda 1544,50 uı. ı.ıı luğundaki şose 
•nşaatı 

Dihrbek;r-Cizre hattanın ikinci kısım inşaatı ve ray 

fer4iyatı (tart . 32,50 L) 

Şekli 

aç. elLs. 

• 
paz 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

aç. eks. 

Muhm. bed. Teminat 

2147 78 
2415 69 

700 

350 -

40 -
302 79 
127 62 

99 57 
245 
150 -

586 59 

2282 1\2 

161 09 
181 18 

52 50 

44 -

171 23 

lcapalı z. 16446 44 1233 48 

" 
650000 - 29750 -

haçlar Klinik ve İspençiyari alit, Hastane Lev. ---= 1 

h,~ ve ııhbi malzeme: 155 kalem aç. eks. 1478 35 

~ktrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

'l' •11ıir atölyesine alınacak elektrik tesisatı malzemesi 
't tlrraf malzemHİ ve teferruatı (sabit ve portatH) 

(fart. 182 kr) 

~nsucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

lı\14lak elbiıe (caltet, pantalon, tozluk ve kasket): 

1
• 30ooo tak . (şart. 15 L) 
'•put: 15000 ad. (ıart. 726 kr) 
\'.izrili pijamalık bez: 1800 m. - masa örtüsü pike: 

338 m. 

~baa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Le~~ımı 

~efter bashrılması . . 
•Y-duı pres malr.ines:: 1 ad. - makas ııyotın ma· 
kineai: ı ad. (rravür atölyeıi için) 

~ya, •e büro eşyaıı, Muşamba-Hah 

~uk karyolası: 25 ad. 
oıya dolabı: 55 ad. (temd) 

~hrukat, Benzin, Makine yagları v. s . 

~•ıot: 150 t. 

~eferrik 
~'•rada örtüsü 

•snalr. kayııı: 23 kale• 

~k, Zahire. Et, Sebze v. s. 

!;ar eti: 12,2 t . (te•d) 
'y Pa: 262,5 t. 

ulaf: 262,5 t. 
S-C.eyat: 1380 lr.. 

.\ " 4840 " 
p."Pa: 444 t. (temd) 

•rinç: 1,5 t. 
~· fasulye: 80 ı it. 
l.J 0 hut: 400 k. 
l(rf, Yatı: 275 k. 

' Sotan: 8 t. 
,, " 6,, 

ı<." " 2,8 " 
· fuulye: 14,6 t . 

~) Müzayedeler 
1( 
~ 'Yın ve •eıe odunu 
1( Ubtelif kereste 
a!lt•ar oduau 
D f beDzin teneke: 1260 ad. 
S·Ollıuz: 8 adet 
'r•ra paket kolaaı: 2 t. 

aç. eke. 1123 63 
kapalı z. 36500 -

kapalı z 300000 -

• 
paz. 

145ü00 -
m. 33 ve 1 50 

paz . 
aç. eks. 

v.s. 

paz. 

" 

kapalı a. 

paz. 
aç. eks. 

paa. 
kapalı z. 

" 
aç. eks. 

" 
paz. 
aç. elts. 

" 
" 
• 
" • 
" paa. 

aç. art. 

" paz. 

3011 -
2300 -

400 

9000 

232 -
4500 -

30) -
120 -
40 -

289 -
400 
300 -
147 

2081 

84 27 
'!.737 50 

15750 -

8500 -
168 -

172 50 

675 

337 50 

229 -
788 -
985 -
49 -

363 -
1375 28 

22 50 
9-
3 -· 

2:l -
30 
23 -
11 -

136 -

60 79 

aç. ekı. 
aç. art. 
paz. 

151 20 12 

yüade 15 -

Müracaat yeri 

Zonguldak Urbaylığı 
lstanbul Belediye i 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

Ankara Belediyesi 

lst. Sıhhi Müe• SAK 

Seyhan Vilayeti 

Nafıa Vekaleti 

Urfa Vilayeti 

İstanbul Belediyesi 

Gün 

27-12-37 
10-1-38 

28-12-37 

27-12-37 

27-12-37 
27-12-37 
27·12-37 
27-12-37 
27-12-37 
27·12-37 

4-1 -38 

29-12 37 

17-1-38 

10-1-38 

3-1-38 

Saat 

15 -
14 
14 

14 

14 
14 -
14 
14 -
14 -
14 -

10 30 

15 -

11 

15 

10 -

D. D. yolları Anlı:. H. paıa 
7-1-38 
8 -2·38 

14 -
15 -

Jndr. G. Komut. Ank. SAK 12-1·38 10 -

" lst . Ünivers ıteai SAK 

latanbul Belediyeei 
Güzel Sanat. Akad . SAK 

lıtanbul Belediyesi 
lıt. Deniz Tic. Müd. 

13-1-38 
30-12-37 

27-12-37 
10·1·38 

27-12·37 
30-12-37 

10 
ıs 

14 
15 

14 
11 

Askeri Fabr. U· Müd. Aak. 11-1-38 15 -

lıtanbul Belediyeai 27-12·37 
Aak. Fabrikalar U. Müd. Anit . 11·1-38 

14 -
14 -

lıparta Ask. SAK 

• 

" 
" 
" Gaziantep Ask. SAK 

lst. C . Müddeium. 

" 
" 
" 

lıtanbul Komut . SAK 

" 
" 
" 

Kırklareli Or•an ldar. 
Zonruldak Orman Baım. 

" lst&Dbul Komut. SAK 
M. M. V. SAK 
lnhiaarlar U. Müd. 

30-12·37 
10-1-38 
10-1-58 
10-1-38 
10-1-38 

10 -
10 
11 
14 
11 

l ay urfaada 
10-1-38 15 
10-1-38 ıs -
10-1-38 15 -
10-1-38 15 -

30-12-37 15 -
30-12-37 15 30 
30 12-37 16 -

10-1-38 10 

30-12-37 
29-12-37 

4-1-38 
10·1-38 

28-12-37 
10-1-38 

15 -
15 ·-

15 30 
11 
10 -

1 ER -... 
a) M NA K A SAL A 

inşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Zonguldak Urbaylığından: 

Ontemuz mahallesinde itfaiye garajı önünde yapılacak 
2147 lira 78 kurut bedeli keşifli yol inşaatı 27.12.937 
tar:hine tesadüf eden pazartesi günü saat 15 de ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur, 

İsteklilerin mezkur gün ve saatte 161 lira 9 kuruıluk 
muvakkat teminat mektuplarile Belediye encümenicde ya
pılacak açık eksiltmeye katılmaları ilin olunur. 

Ankara Belediyesinden: 

1- Su terfi daireleriyle depo İdrostat binalarının 
bazı aksamanın dahili sıva ve badanalarının tamirine is· 
tekli çıkmadığından açık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2- Keşif bedeli 586,59 liradsr. 
3 - Muvakkat teminatı 44 liradır. 
4- Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı iş

leri kalemine ve isteklilerin de 4 Kanunusani 938 sah 
günü saat on buçukta Belediye encümenine müracaatları. 

Jstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komiıyonundan: 

Eksiltmiye konulan i4: Mutfak ve haatabakıcı odalarının üzerin
deki tarasın demir camekinla örtülmeıi. 

Keşif bedeli .......... .... : 2282 lira 62 kuruf. 
Munkkat garanti ..... : 171 lira 23 kuraf. 

Açık ekıiltmeye konulan Haydarpata Emrazı Sariye laaataae
ıinde yapılacak olan ve yukarda yazah it için iatelcli çıkmadı
ğından ihalesi 29-12-937 çartamba pnü saat 15 e bırakılmııtır. 
Ekailtme Catalotlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlitl 
binaıında kurulu Komiayonda yapılacaklar . 

1- Ekailtme, mukavele, bayındırhk itleri genel, buıuai ve 
fenni tartları proje ve keıif bulisasile buna müteferri tliter e.-

1 rak herıün Komisyonda görülebilir. 
2 istekliler cari ıeneye aid Ticaret Odası veıikaaile 2490 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veyi\ banka mektubile birlikte bu işe benzer 2000 lira
lık iş yaptağına dair Nafıa Müdürlüğünden almıı oldukları mü
teahhitJik veıikaıile birlikte belH gün ve aaatte Komiıyona rel

meleri. 

Seyhan Viliyeti Daimi Encümeninden: 

Ekailtmiye konulan iş: Karaiaala-Tarau• yolu iltiaakından 
1544,50 metre uzunlutundaki şo .. inşaatı ve ketif bedeli 16,446 
lira 44 kuruıtur . 

2 K.etif evrakanı ııörmek iıtiyenler Nafıa Mödürlütüne mü· 
racaat edebilirler. 

3 Kapalı zarf uıulile ekıiltaae 17-1-938 tarihine muıadif pa-
zartesi günü ıaat onbirde Vilayet Daimi Encimeninde yapılacaklar. 

4- Ekıiltmiye girebilmek için iıteklilerin 1233 lira 48 kurut 
muvakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3397 sayılı nüı
baaındaki talimatnameye tevfikan Nafıa Veklletinden verilmit 
müteahbidlik veıikaıını göatermeai lizımdır . 

iıtiyenler teklif mektublarını üçüncü maddede yazıla saatten 
bir aaat evveline kadar Viliyet Daimi Encümeni Reislitine mak
buz mukabilinde vermesi muktazidir. Poıta ile ıönderilecek tek
liflerin dıı zarfa mühür mumile iyiee kapablmıı olacaktır. Posta
da olacak ıecikmeler kabul edilmez. 

Nafıa Vekiletinden: 

Diyarabalur-Cizre hattının Diyarıbakırdan Cizre iıtikametine 
dotru yirminci kilometresinden 42 inci kilometreain~ kadar olan 
ikinci kııım inıaat ve ray ferşiyah kapah sarf usulile milnaka· 
aaya koaulmuttur. 

1-Münakaıa 10.1.938 tarihine tesadüf eden pazartesi giinü 
saat 15 de Vekilet Demiryollar ia,aat dairesindelc! komiıyonda 
yapılacaktar. 

2 Bu itlerin muhammen bedeli 650 bin liradır. 
3-Munkkat teminat 29750 liradar. 
4 Mukuele projesi, münakaaa ıartnameıi, bayındırlık itleri 

ıeael ıartnam11i, •ahidi kıyaai fiat cebeli, fenni ıartname, ab
tab traverale ferıiyat talimatnameıi, çimento normu, telıraf hatta 
ıartnameai, plan ve profılden mürekkep bir takım müaakaaa ev· 
rakı 32,5 lira mukabilinde Demiryollar İn,aat dairesinden teda· 
rik oluaabilir. 

5 Bu münakuaya ittir~k etmek iıteyenler 2490 numarala 
arthrma, ekailtme ve ihale kanunu mucibince ibrazana mecbur 
oldukları evrak ve veıaiki ve 938 senesi içinde mlteber müte
abidlik vesikalarını nıezklir kanunun tarifata dairesinde hazırla-



yarak fiat tekliflerini havi mektublarile beraber bir zarf içinde 
10.1.938 tarihinde saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Demir· 
yolları İnşaat Dairesi arttırma, ~kailtme ve ihale komiıyonu re
isliğine tevdi etmiş olmaları lıhımdır. 

• • • 
Atatürk köprüsü kenar ayaklarına anraşman yapılma· 

sı. Bak: İstanbul Heledıyesi ilanlarına. 
• • • 

Düşkünler evi çamaşırhane buhar kazanlarının tamiri. 
Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

• • • 

13-12-937 tarihinde yapılan ikinci açık ekıiltmuine talip zuhur ,----·--------------------.. 
etmediğinden keyfiyet ayni ,erait daire1inde pazarlıkla yaptırıla
caktır. Talihlerin teminata muvakkate veya banka makbu:tlarile 
30-12-937 pertembe ıünü aaat 11 de Galatada Deniz Ticareti Mü
dürlüğünde Satınalma Komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

• • • 
25 tane çocuk karyolası alınacaktır. Hak 2 ıncı sahi

fedeki İst. bel. ilanlarına. 

. 
Istanbul Belediyesinden: 

Kadıköy Köprü iıkele.i yanındaki sandalların 
yanaştığı merdiven yerinin kapatılma11 

Karaataç buz fabrikasına lüzumu olan Branda 
6rtüıü 

Samatya tehakkuk ve tahıil tube.ine yaptırıla-

MuhammeD 
bedeli 

350 

232 

Bozhaneköy, Beşiktaş 18 inci mekteb tamiri ile lst.tep· Mahrukat Benzin· A1akine }' ağ·!an v. s. 
irhane garajının tamiri. Bak: 2 inci sahifedeki İst. Beledi- , ---------------------

cak vezne kişeı! 
İıtanbul Tebhirbaoesi iBrajmın tamiri 
Beşiktat 24 üncü mektebin tamiri 
istanbul 18 inci mektebin tamiri 

40 
302 79 
127 62 
99 57 

245 
yesi ilanlarına. 

• • • 
Vilayet aygır deposunun ikmal inşaatı. Bak: İstanbul 

Belediyesi ilan larına. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Memleket hastanesinin 937 mali yılı ihtiyacı ıçın alı

nacak olan 14i8 lira 35 kur uş tahmin bedelli 155 kalem 
ilaç ve sıhhi malzeme 15.12.937 tarihinden itibaren 20 
gün. müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 

ihale 3.1.938 tarihine tesadüf eden pazartesi gunu 
saat onda Vilayet Daimi encÜineninde yapılacaktır. İstek· 
lilerin ihtiyaç listesini görmek üzere İstanbul Sıhhat 
Mt.idürlüğline, eksiltmiye gir:n:!k için de sözü geçen gün 
ve sa.ı te Vilayet Daimi encü:nenioe başvurmaları ilan 
olunur. 

• * • 
20 bin metre gaz idrofil alınacaktır. Bak: İst. Sıhhi 

Müesseseler A. E. K. ilanlarıua. 

:::z::ı 

ElelCtrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

* * * 
Tamir atölyesinne alınacak elektrik 

Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 
tesisatı malzemesi 

M.ensucat-Elbise-Kundura-Çamasrr v .s. 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara Sabnalma Kom. dan: 

Birlikler ihtiyacı için mamul olarak 30 bin takım 
(Ceket, pantalon, tozluk ve k:ısketten müteşekkil) erat 
kışlık elbise ve on beş bin kaput aşaiıda yazılı tarihte 
kapah zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Otuz. bin elbiseye 300 bin lira ve 15 bin kaputa 
145 bin lira bedel tahmin edilmiştir. 

3 ·- Elbise şartnamesi on beş lira ve kaput şartna· 

mesi 725 kuruş karşılığında komisyondan alınabilr. 
4- Eksiltmesine girmek istiyenlerin aşağıda yazılı ' 

ilk teminat makbuz veya banka mektubu ve şartnamede 
yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli gün ve 
saatten en geç 1 saat evvel komisyona vermiş olmaları. 

5 - (A) Komple elbisenin ilk teminatı 15,750 lira ek· 
siltmesi 12.1.938 çarşamba günü saat 10. 

B- Kaputların ilk temicatı 8500 lira ve eksilt~eıi 

13.1.938 perşembe ıünü saat 1 O. 

İıtanbul Üniversitesi A.E.P. Komiıyonundan: Fi . 

O,SO santim beyaz aiyab 1800 metre çizgili pijamalık 33 kr. 
1 ,25 " ,. eninde maaa örtüsü pike 338 metre 150 " 
Tıp Fakülteıi İkinci Harici hastalıklar klinitine alınacak olan 

yukarıda yazılı iki kalem efya müteahhid hesabına 30-12-937 per· 
fembe günü saat onbeşte pazarlıkla alınacakbr. i.teklilerin 168 
lira teminatlarilc beraber ihale günü Komiı)londa bulunmaları. 
Şartname, nümuneler her fÜn Rektörlükte ıörülür. 

• * • 
Pamuk, şilte yuzu, amerikan bezi, battaniye, demir 

karyola ve pamuklarm atılması. Bak: İstanbul Belediyesi 
ilanlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

* • * 
Defter bastırılması Bak 2 inci sahifedeki lıt. Bele-

diyesi ilanlarma. 1 

ı 
1 

~~~~~~~~~~~, 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 1 

1 
1 

dolabıaın' 
iatanbul Deniz Ticareti Müdürlüğündea: 

Mütlürlütümüı için yaptırılacak 55 adcd doıya 

Askeri Fabrika:ar U. Müdürlüğü Satma!ma Kom. dan: 

Tahmin edilen bedeli 9000 lira olan 150 ton mazot 
Ankarada askeri fabrikalar umum müdürlüğü sabnalma 
komisyonunca 11. 1. 938 salı günü saat on beşte kapalı 

zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 675 
lirayı havi teklif mektublarmı mezkur günde saat 14 e 

kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de ~400 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Müteferrik 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Sahnalma Komisyonundan: 
23 kalem kasnak kayışı 

Tahmin edilen bedeli 4500 lira olan 23 kalem kasnak 
kayışı Ankara'da askeri fabrikalar umum müdürlüğü sa

tınalma komisyonunca l 1·1 -938 salı günü saat l 4 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
337 lira 50 kuruı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki veıaikle mezkur gün ve saatte kocnisyo
na müracaatları. 

• • • 
Branda örtüaü alınacaktır. Bak: 2 ci uhifedeki lat. Beled. i-

Beykoza batlı Bozhaneköy mektebinin tamiri 
Dütkünler evine beheri 16 lirııdan 25 tane ço-

cuk karyola11 
Ayaapaıada Hamidiye ~u memurluğu kulubeainin 

taıai •i 

.tOO 

150 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı 
pazarlığa konulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde 
görtıleb=iir. İstek ' iler 27. 12.937 pazartesi günü saat l 1l 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
Hepsine 301 lira bede\ tahmin edilen zührevi has-

talıklar teşkilatı, hastane i ve dispanserlerine bastırı· 
lacak defterler pazarlığa konulmuştur. Evrakı Encü
men kaleminde görülebilir. İstekliler 27.12.937 pazar· 
tesi günü saa: 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

~-----------------------------J =-- . 
deli 120 lira olup muvakkat teminatı 9 liradır. Nohudun ınuha111' 

men bedeli 40 lira Dlup muvakkat teminatı 3 liradır. Urfa yağı· 
, nın muhammen bedeli 289 lira olup muvakkat teminatı 22 lir:ı· 

dır. Nümuoe ve şartnameyi görmek i.tiycnler tatil ııünlerindell 
maada her ıün Sirkecide Aşirefendi sokak No. 13 te Adliye le· 

' vazım daire~irde görebilirler. Eksiltme 10-1-938 pazartesi günii 
saat 15 te Adliye levazım dairesinde yapılacaktır. Eksiltıniye gi· 
recekleriu yukarda yazılı her gün ve saatte toplanacak Satınalsııa 
komiıyonuna müracaatları ilan olunur . 

1 ...u .. trıt' tt -· 1': av '*i9"wee= 
l&nları:ıa. 

!!"!!!!'!!!!!!"!!1!!4!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!~~~·~ .. ~~ft~~~~~~~~-'"'""."'~·--.-.. l 

Erzak, Zahire, Et ve Sebzt: 

l ... parta A::,keri Satıııalıııa Komi!-'yonuııdaıı : 

1- Burdur kıta~ı için i ~200 kilo 
etinin bir ay içinde ilk pazarlığında 
ikinci pazarlığı uzatılmıi'tır. 

a"keri evı-:afda .-ığır 

talip çıkmadığından 

2- İkinci pazarlık günü :~Q.12.937 per;;-emlw giinü s:.ı cn 
IO dadır . .Muvakkat teminatı 2:29 liradır. .l\.luhamın~n fiatı 
:20 kuruştur. Şartname ve cv~afı komi.,vonumuz<la mev<'ul 

olup i~teldiler her zaman görcbilirlt:r. 
3- İsteklil*!rin pazarlık saatinden t•n az bir -.aat iince 

teminatlarını Tümen veıne ... ]ııe yatırmaları ve alınacak mak· 
buzlarile birlikte vaktında konıi::-yonnınuza müraC'aatları ilan 
olunur. 

* * * 
Muvk. Tahm. 
tem. bedeli 

Kıtası Cinsı Kilosu Tarihi S. L. K. Şek. 
Tefenni Arpa 262500 I0.1.938 10 7~8 4 Kap. 

., Yulaf 262500 ,, t 1 985 5 ,, 
,, Sadeyağ 1380 ,, 14 49 90 açık 

lsparta ., 4840 ,, 15 363 100 11 

Fethiye 11 1025 11.1.938 11 77 100 ,, 
Dört kıtaya ait 5 kalem erzak her erzakm hizaların

da kafi miktarda yazılı tafsilat mucibince Isparta Tüm 
komutanuğı binasındaki satınalma koınisyonunda eksilt

meleri yapılacaktır. 
Kapalı olanlar için teklif mektubu bir saat evvel ve 

açık olanların ihale saatine kadar temioatlarile birlikte 

müracaatları. 
Şartnameleri mezkur komisyondadır İsteklilerin yev· 

mi mezkôrde bulunmaları ilan olunur . 

Gaziantep Aakeri Satınalma Komi,yonuadan: 

Aşatıda yazılı arpanın 15-12-937 kapalı zarf eksiltmesinde ta
lip çıkmadığından bir ay içinde pazarlıkla Gazianteb aakeri n
tınalma komiayonunda pazarlığı yapılacaktır. Şartnameıi komi• 
yonda g6rülür. 

Cinai 
Arpa 

Mikdarı 

Kilo 
444,000 

İlk 
teminatı 

Lira Kr. 
1375 2S 

İıtanbul C. Müddeiumnmiliğinden: 

İhale ıinü 

bir ay içinde 

İstanbul ceza ve tevkif evleri için mübayaa edilecek 1500 ki
lo Tosyapırinci ile 800 kilo kuru faaulyEt ve 400 kilo nohut ve 
275 kilo Urfa yağı ayrı ayrı açık ekıiltmeye konmuştur. Pirincin 
muhammen bedeli beher kiloıu 20 kuruştan 300 lira olup mu· 
vakkat teminata 22 lira 50 kuru,tur, Faıulyaoıo muhammen be-

. ·,. ... ' ' f ,. . 'c • .. ~ . , , . ,· •. '-". ~. :' •. . \•r<' • .. . 

'.!; • ~ .. \ ... l,. • ı~.. ,,,.. • . ~ ..... '"' . 

.. .. : · ~ .. ·ışianbul · ·.Beleqiye'si ·nanlar.(· . 
l, .; .... , .. . .·.,:. . . ... t 

İstanbul 1 inci yatı okuluna lüzumu olan demir kar' 
yola, pamuk, şilte yüzü amerikan bezi, battaniye ve pa' 
mukların atılması işi açık eksiltmeye konulmuştur. Bun· 
ların hepsine 855 lira 89 kuruş bedel tahmin edilmiştİI'• 
Listesile şr rtnamesi Levazım Müdürlüğünde girülebi)ir· 
İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 64 liri 
19 kuruşluk ilk teminat makb~z veya mektubile beraber 
6. ı .938 perşenıbe günü saat 14 de Oaimi Encümende b&J• 
lunmalıdırlar. (l) (85 l 1) 1304 

• * • 
Keşif bedeli 1043 lira 'lO kuruş olan vilayet aygır 

deposunun ikmal inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur· 

Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle· 
bilir . İstekliler 2490 N.lu kanunda yazılı vesikadan başk' 
Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 78 
lira 24 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be· 
raber 6.1.938 perşembe günü saat 14 de Daimi Encii• 
mende bulunmalıdırlar. ( B) (8510) 130.\ 

• • • 
Keşif bedeli 1123 lira 63 :kuruş olan tamir atölye• 

sine alınacak elektrik tesisatı malzemesi açık eksiltmeye 
konulmuştur. Malzemenin listesile şartnamesi LevazıOI 
Müdürlüğünde görülebilir. stekliler 2490 N. lı kauund8 

yazılı vesika ve 84 lira 27 kuruşluk ilk teminat makbuı 
veya mektubile beraber 7.1.938 cuma günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8) (860t) ıJt2 

• "' . 
Keşif bedeli 2415 lira 69 kuruş olan Atatürk köprüsiİ 

kenar ayaklarına anraşman yapılması açık ekıiltmeYe 
konuulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdiif' 
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yaıılı 
vesikadan başka Fen işleri Müdürlüğünden alacakları feP 
ehliyet vesikasile 181 lira 18 kuruşluk ilk teminat mal« 
buz veya mektubile beraber 10.1.938 pazartesi günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
(B) (8599) 1310 

Keşif bedeli 7000 lira ol n Düşkünler evi çamaşırhı• 
nesi buhar kazanlarının tamire muhtaç yerierinin yapıl~ 
ması pazarlığa konulmuştur. Ke if evrakı ve şartname91 

Levazım Müdürlüğünde görülebilir . İstekliler 2490 N. Jı 
kcınunda yazılı vesika ve 52 lira 50 kuruşluk ilk temiP 11t 
makbuz veya mektubile beraber 28.12.937 Salı günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(8600) 1311 
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İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 11 
"----~-------------------------
~ kilo çekerinde adet Baskül "TtUün Fabrikalar 

'~ 
" " •' " 

şubesi,, 

"Müskirat Fabrikalar 
şubesi,, 

"Amerikanı sistemi 
sehpli,, "Müs.Mua.ş. 

~f 1-Yukarıda tartmo kabiliyetile miktarı yazılı muhte
~ Çckerde 3 adet baskül şartnamesi mucibince pazar-

la satın alınacaktır. 

" " " 

ll- Pazarlık 12. l.938 tarihine rastlayan çarşamba 
t.iillü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
~tıdeki Alım Komisyonunda yapılacaktar. 
~ 111 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

beden alınabilir. 
iV-Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek-

1 f ttıektubu ve kataloğlarıoı pazarlık gününden bir haf
~ evveline kadar yukarıda hızalarında gösterilen Şube· 
~te vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm ve· 
•ika almaları lazımdır. 

V -İıteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
%~ yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
ltçcn Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

• • • 
(8293) 1267 3-4 

1-şartnamesine ekli listede yazılı muhtelif eb'adda 1590 
~tt(e yuv:ırlak kıvrılmış ve yassı kayış pazarlıkla satın 
~hı:ıacaktır. 

il- Pazarlık 27.Xll.937 tarihine rastlayan Pazartesi 
~Unu saat 16 da Kabataşda Levazım 've Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

lV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
t~ Yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Ko
'tıisyona gelmeleri ilan olunur.(8j62) 1281 4- ı 

" • • 
l-Şartname ve resmi mucibince Çamaltı tuzlası taın

~Cltıalarına aid 5 adet çelik akson pazarlıkla satın ah
llacaktır. 

il Pazarlık, l7.XIl.937 tarihine rastlayan Pazartesi 
~Unu saat 15 te !< abataşda Levazım ve Mubayaat Şube
'İııdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartnameler parasız olarak aergün söxü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV - İateklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
'aatte 0 

0 
7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis-

Yona gelmeleri ilan olunur. (8363) 1282 4-4 
• "' . 

4000 Kilo Alçı 
4000 ,, Reçine 
l 000 " Litepan 

l- Yukarıda cinıi ve mıktarı yazılı Üç kalem malze· 
ll:ıe şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
ll- Pazarlık 30.Xll.937 tarihine raıtlayan Perşembe 

ıunu saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
•indeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lll- Şartnameler parasız olarak her gftn ıözü geçen 

Şllbeden alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8384) 1285 3-4 

• * * 
!-Şartnamesi Mucibince Denizlide yatırılrcak kara 

~arut depoıu inşaatı 9.Xll.937 tarihinde ihale edilemedi
iinden yeniden ve pazarhk usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il-Keşif bedeli 2695 lira 17 kuruş ve muvakkat te
ttıina tı 202.14 liradır. 

ll1 -- Pazarlık 5·1-938 tarihine rastlayan Çarşamb~ 
ii.inü saat l 5 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
. iV-Şartname ve projeler 13 kuruı bedel mukabilinde 
ltthisarlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesile Denizli Mü· 
dürlüğünden alınabilir. 

V-Eksiltmeye iştirak edeceklerin fenni evrak ve ve-
8tikini İnhisarlar İnşaat Şubeıine ibraz ederek münaka
saya iştirak için ayrıca fenni ehliyet veıikası almaları 
İizınıdır. 

Vl- İıteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge
Çcn Komisyona gelmeleri ilin olunur. (8385) 1286 2-4 

q 1 -
Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 

Komisyonundan: 

-

Mektebin 937 Mali aene.i aonuna kadar ihtiyacı olan MOOO 
kilo ekmek açık ekailtmeye konulmuıtur. lak teminatı 289 lira Ye 
beher kilo•uoun muhammen bedeli il kuruıtur. Eksiltmesi 5 ·1·938 
tarihine rastlayan Çartamba rünü 1aat 15 te yapılacaktır. 

ŞartnamHİDi farmek i.teyenlerin berJÜD ve eksiltmesine ~ · 
~~~eklerin belli rün ve saattt! Gümüşıuyunda Mektep biaa11 da· 

1hndeki KomisyoH miirauaUa.rı ilia olunur. (84.18) 1290 2 - 4 

MÜNAKASA GAZETESi 

isTANBUL SıHHİ MÜESSESELER 
ARTTIRMA VE EKSİLTME KOMİSYONUNDAN 

Muayene vf'! tedavi evlerine lazım olan 20.000 metre Gaz İdro· 
fil açık eksiltmeye konulmu11tur. 

1- Ekıiltme Cağalotlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mi· 
dürlüğü binaunada lurulu Komisyonda 5.1.938 çar,amba günü 
saat 14,30 da yapılacaktır. 

2- Muhammen fiat 1995 liradır. 
3 Mu·nkkat garanti: 149 lira 63 kuruştur. 
4- İatekliler şartnameyi laerıün Komiıyonda görebilirler. 
5- İstekliler c.ui seneye aid Ticaret Odaaı ve1ikaıi1e 2490 

sayılı kanunda yazılı Lelıreler ve bu işe yeter muvakkat l'•raoti 
makbuz veya banka mektubile birlikte belli rün Ye saatte Ko· 
miayona relmeleri. (8490) 1298 

------.... ,~,..-----M~~~ .... ~------. ,, ,, ,~ .. ,, 
D.D.YOLLAQI iSLETME U. MUDURLU6UNDEN • 

Muhammen Bedeli 4500 lira olan 20.000 Desimetre Mürebbaı 
Vitne Renginde Birinci Mevki için döşemelik keçi deriai ile 
70,000 Desimetre mürebbaı ye4il renkli ikinci mnki döşemelik 

keçi derisi 6.1.938 perşembe günü aaat 15 te Haydarpatada Gar 
binaaı içindeki Komisyon tarafmdan kapah zarf ':'sulile aabn alı

nacaktır. 

Bu işe girmek iateyeole-rin kanunun tayin ettiği ve1aik ve 
(337 lira 50 kuruşluk) Muvakkat teminatlarını muhtevi teklif zarf· 
!arını Eksiltme J'ÜDÜ saat 1-t e k•dar Komisyon Reialiğine ver· 
meleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Gar binası içindeki Sa
tınalma Komiayonu tarafından paraaız olarak dağıtılmaktadır. 

(8468) 1295 2-4 

* ,.. * 
20000 lira muhammen bedelli ve ikinci ekailtmeai de feahedi· 

len varon ve lokomotif verenleri ile sair muhtelif kriko Ye ve
renler 29.12.1937 çarşamba ı:ünü saat 15,30 da pazarlıkla Ankara
da İdare binumc:!a aatın alıaacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği v~sikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikasını 
hamilen eksiltme günü yukarıda yazılı ıaata kadar komisyon 
Reisliğine müracaat etmeleri lbımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpaşada 
Tese11üm ve sevk şeflitinde görülebilir. (8489) 1296 3-4 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ) 

23 - 12 - 1937 

FİATLAR (Coura officiels) 
Afion (Opium) 
Bu;day yumuşak (Ble tendre) 
Butday Hrt (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seirle) 

Aşatı (Moina) Yukarı (Plus) 

6 - -
5 30 -
4 4 -

.. 30 -

6 IO -
5 36 -
4 5 -

Keçi kılı (Poila de Chevre 
1 İç fmdık (Nois. decor.) 
1 

Keten tohumu (Gr. de Lin) 
1 Nohut iri(Poia chiche) i Butday kızılca (Ble roux) 
ı Yulaf {Avoine) 
j Yapak Anadolu (Mohaire) 
J • Trakya ,, Thrace 
Kuı yemi (Millet) 
Pamuk yatı (Huile de coton) 
Su1am ,, ( • sesame) 
Darı sarı (millet j•une) 
Susanı (SeHme) 17 
Peynir kater (Fromare kacbere) 
Ze1tin yatı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

,, otlak 
Mercimek (Lentiile) 
Badem iç 
Ceviz içi 

GELEN (Arrival'es) 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orre) 
Çavdar (Seirle) 
Un (Farine) 
Mıı;r (Maiı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Un) 
Fasulye (Haricot aec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foio) 
Susam (ıe1ame) 
Kuı yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yatı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromare B.) 
Tiftik 
İç fındık (Noia. dec.) 
Rnznıol 

İç badem (amande) 

587 -
l35 
18() -

24 -

15 -

38 -

83 -

18 -
52 -

il 

!mtiyaz aahibi ve yazı işleri 

Olı-ektörii: ls11111iJ Girit 

85- -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 603 -
Arpa (OrJ'e) 
Tiftik 9 25 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poi• cbicbe) 
iç fındık (Noıa dec.) 35 -
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire ) 
K fındık (Noisette) 
İç ceviz 

DİŞ FİATLAR 
(Marchea Etranrers) 

Butday (Ble) Liverpul 5 12 
• • Şikago 4 35 
,, ,, Viaipek 5 79 

Arpa (Orge) Anvers 4 45 
Mısır (Mais) Loadra 4 81 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 76 
Fındık (nois.) G.Harnburg - -

K • • 

Basıldıiı ver: ARTUN Baumevı 

Galab flillwr M*6k No. 10 

Sayfa " 

Yüksek Mühendis Okulu Direktörlüğünden: 
Eksiltmeyf": 

konan Pey 
eşyanın Mikdara 

Tahmini 
fiyatı 

kurut 
akçesi Eksiltme Gün 

cinsi Lira Tarihi ve aaati 

Gömlek 296 adet 183 
Fanila 444 ,, 36 
Mendil 888 ,, 14 50 
Don 444 ,, 52 129 5-1-938 çarşanba 14 
Havlu 296 " ~7 50 
Çorap 592 çift 25 
Pijama 148 takım 285 

Mektebimiz okurlarına verilmek üzere yukarda cins mikdar 
muhammen bedel ve ilk teminah yazılı 7 kalem çamaşır açık 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeai yukarda gö11terilen rün, ta· 
rih ve uatte yapılacaktır. Şartnamesini görmek iateyenlerin her 
gün \.e eksiltmeye girmek isteyenlerin belli gün ve saatte Gü
müşsuyundaki mektep binaaı dahilinde toplanan Komisyona mü-
racaatları ilin olunur. (8351) 1278 3 4 

(Suite de la 4eme paıe) 

Dimanche 26-12·937 

Mazoute (Ministere Dcfense Nationale Pres lntendace Marine Anka
ra et Kassinıpacha) N. 558 

Lundi 27 .12.937 

Scies pour couper les pierres granit (Com Acbat Ecole lngıinieura) 
N. 516 

Fer rond en lame et poterelles (Ch. de Fer Etat) N. 517 
Cuivre electrolityque (Fahr. Milit. Ank.) N. 519 
Coostruction stntıon en asphalte (Vil. Bali kesir) N. 542 

" d'un pavillon 3 Tchataldja (Commandement latanbul) 
N. 545 

Fo;n et orge (Com. Acb. M lit. Vi:ze) N. 546 
lnstallation chıuffage central a la maison de havail de la station de 

reforme de scmence n Yechilke11y (Direction Trawaux Publics lst.) 
N. 546 

Construction biitiment alimentation et station sur voie l:zmir-Afion 
(Chemins de Fer Etat Ankara) N. 548 

Construction vespasienne et bitimcnt reviseur (Ch. Fer Etat Ankara) 
N. 548 

Pain (lntend. Marine K. pacha) N. 548 
Legumes (lntendance Tophane) N. 548 
Inıtallation chauffage ceotral au pııvillon de l'hôpital Beyogblou) 

(Municipalite lstanbul) N 5q9 
Reparation ecurie de voierie (Mun. letanbul) N. 549 

,, route Davoutpacha ( • ) N. 549 
Oranges et pommes (Dir Lycre Gnlataaaray) N. 549 
Poteaux en bois pour inıtallation telephonique (Municip. lst.) N. 549 
Bancs (Dir. lnstitut Agricol Ankara) N. 549 
Lessive et repas age de linres (Lycee de H.pacha) N. 549 
Articles de voierie (Municipalite lıtanbul) N. 549 
Plante6 ligustron ( ,, ) N. 549 
Tranaport de charbon (Ch. de Fer Etat) N. 549 
Materiel pour embarcation (Com. Ach. Command. Gen. Survcillancc 

11ouaniere lstanbul) N. 549 
lnstallation d'eau au garare Lulebourraz (Com. Achat Corps Ar-

mee Tchorlou) N. 550 
Farine (Com. Ach. Milit. Polatli) N. 550 
Bles ( ,, Tekirdagh) N. 550 
* Auto came!ote (Dir. Comptabilite Privee Konaa) N. 551 
.. Decombres d'une maison et auto (Defterdarat lst.) N. 551 
Constructioıı archc• ı route Eudcaaiche-Tcbatal (Vilayet l:zmir) 551 
lnstallation d'eau iı. l'lnstitut de jeuncs filleıı (Dir. Tru. Publi~ a-

mir) N. 551 
Reparation au bitiment de la douane (Dir. Trav. P&1blics b•ir) 551 
Const.a la maison de scienccs a Ber2'ama ,, ) 551 
Etoffe pour coııtumes d'ete (Com. Acb. Protect. Gardc Foret Ank.) 

N. 551 
Fraiıeuaes (Min . Def. Nat. Ankara) N. 551 
Savon (Bri~ade Edirne) N. 552 
Courroic plat rond et frise (Direction Geneı le Monopolcs) N. 553 
Axones en acier (Dir. Gen. Monopole ) N. 553 
Reparation toiture de la poste (Dir. P. T. T. Ankara) N. 554 
Jaquettes, pantalons et chaussures (Dir. lnstruct. Publique Edirne)M 

N. 555 
Houille criblee (Dır. Vakoufa lstanbul) N. 555 
Rcparation biitimeot ccole des Arts (Dir. 1"ı-av Publics Edirne) 558 

,, Kioık. Municipal a Tchoubouklou (Mun. latanbul) N. 559 
lmpresıion de registre (Vil. Ourfa} N. 559 
Petrole (Com. Ach. Milıt. Vize) N. 559 
Sacs, gantı pour etrier le chevaux et chaudrona (Com. Acb. Place 

Forte Tch"'nak.lcale) N. 560 
Fil metallique (Cb. de Fer Etat H.pacba) N. 560 
Reparation bitiment 4eaıc ecole Istanbul {Munıcipalite lıtanbul) 561 
Reparation • chine du motcur de marchandise (lnt . Tophane) 562 

• Les aaterisqueı iodiquent une veate par voıe de "urcnchere. 

N. B. - Leı Nos indiques en regard dea articl~ aont ceux du 
journal dana lequel l'aviı a paru . 

Tiyatrolar 
TEPEBAŞI DRAM KISMI 

Yazan: 
Karlo Gozzi 

Bu akşam 
aaat 20,30 da 

Turandot 
Masal 5 perde 

Türkçesi 
Sait Ali 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 

saat 20,30 da 

Bilmece 
Komedi 3 perde 

G.D.A. Birabeau 

11111111111 

111 

1111111 

A. H. Akdemir 
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Ueuxieme Annee- No. 563 

ABONNEMENTS : 
ViJle et Province 

3 MOIS Ptrı. 450 
{i ,. " 850 

12 " ft lfi()!) 

Etranger: 1'.ı moiu Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 

SAMEDI 

Quotidien de Adiudicahon 

A 
-··---

ADMINISTRA·ı tU;; 

Yoghourtchou Hr.n 
lcr Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baısr 

l'elephone: 49442 

Boitc Poslale N. 1261 

Adre se T elegraphique : Pour la Publicite s'adreHer 
a l'Administralion Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat ls tnnhul MO AKASA 

1 Synoptique des Adjudications 
i 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------:~--------------------------------~---------------

Objet de l'ndjudication Mode Prax Cnution . Li eu d'ndiudicatıon et du Jour.s 
d'adiudicat. e timatif Proviıoire Cahıer de.s Charges 

~-----·---,._.----- - ------ - - -- _,,_ -- ...... -

A) Adjudications au Rabais 
Construction - Reparation- Trav t'ublics Materiel de Constr~~Cartogr!ehie 

Construction route pres garage des pompiers 
Arrangcment <le la partie inferieu e du pont 

Ataturlc 
Reparation des cbaudrons du lieu de le!sive de 

l' Asile des Pauvres 
Reparation gıı t'. rite des fonctionnairca d'eııu Hami· 

diye a Ayaspacha 
Reparatıorı b~timent ecole Prim.ııire Beykoz 

,, ,, 18eıne ecole lstan bul 
,, ,, 24eme ,, Bechlktache 

Reparation gar:ıge de lazaret Iıtanbul 
Construction guichets au 6urcau Fiscal a Samatia 
Fermeture des escaliers pres debarcadair• K:ıdikeuy 
Pose de railles e t construction s voie Diarbekir· 

Diizre ı cah. eh. L. 32,5 ). 
Conıtr. de 1544,50 .m . de chaussee s route Kni· 

aalı·Tarsous 

Reparation badiıeonnage au depôt d'eau (•i·) 
Rep. terraase de l'hôpital des maladies contagieu

tet a H.ıydarpacha (aj.). 

Publiq e 
Publique 

Gre iı ıre 

,, 

.. 

" 
" 
" 
" Pli cach 

Publiquc 

2147 78 
2415 69 

700 

150 

245 
99 57 

127 62 
302 79 

40 
50 -

650000 

16446 44 

58() 69 
2282 62 

161 09 
181 18 

52 50 

750 

3397 48 

44 
171 23 

Municipalit~ Zoııgouldak 

f Com. Perm. Mun. lstanbul 
l Dir. Econom. ., " 

idem 

.. 
,, 
,. 
,, 

" .. 
,, 

Min. Trav. Publics 

Com. Perm. Vil. Seyhan 

27-12-37 
10 1-38 

" 8 12-37 

27-12-37 

27-12 37 
27-12-38 
27-12-37 
27-12-37 
27-12-37 
27-12 37 

ı o. 1-38 

17-1-38 

Municipalite Ankara 4-1-38 
Dir. Hyg. Asssist. Soc. Djag-haloghlou 29-12-37 

Produits Chimiq1;1es et fharmaceutiques · Instrurnents Sanitaires - F our~_i.!'!.Z:.e 2ur Hôpitaux 

Medicamenls et articlcs sanitaircs : 155 lots Publique 1478 35 

Electricite-Gaz-Ch:rnffage Central (lnstallation et Materiel) ---
Apparcils telr graphiques fixe~ et portatifs a insi qut

leurs pieces detachecs (cah. eh. P. 182). 
Materiel pr. installatıon electriq•e a l'atelier 

de reparation 

Habilleıocnl - Chau~sures Tissu - Cııirs 

Uniformes d'hiver (jaquettca, pantalons, guctres et 
casquettes) : 30000 p. (cah. eh. L. 15). 

Capotes : 15000 p. (cah. eh. L. 7 ,25). 
Toiic pour pyjllma : 1800 m.- ld . pour nappes 

338 m. 

1 rııvaux d'lmprimerie- Papeteric 

Mnchine taille douce : 1 p.• Machine gillotine: 
p. pour l'atelier de gravuıe 

lmprcısion des cahiers pour l'hôpit&I deı maladies 
veneriennes 

Pli cach 36500 

Publique 1123 63 

Pli caclı 30000 ) -

145000 -

Publique 2300 

Gre a gre 301 

Ameublcment pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Lits pour enfants : 25 p. 

.\rmoires pour douiert : 55 p. (aj.). 

Combustible - Carburant-Huiles 

Muoute : 150 t. 

Qivers 

Courroie : 23 lots 
1 Couverclea branda (pour l'abattoır de Karaarhııtch) 

Pro\ i~ions 

Viande de boeuf : 12.2 t . (aj.). 

Org-e : 262,5 " 
Foin : 262,5 ,, 
Beurre fraia : 1380 k. 

" " 
" .. 

Oignoı:ı: 8 t. 

" 6 ,, 
" 2,8 .. 

: 4840 " 
: 1025 " 

Haricots ıeca: 14,6 t. 

n n 800 k. 
Riıı.: 1,5 t. 

(re a gre 

" 

Pli cach 

Publique 
Gre a ırc 

Gre iı gre 
Pli cach 

" 
Publique 

" 
" 

publique 

" 
" 

gre a gre 
publique 

" 
" 
" 

400 

9000 -

4500 
232 

400 -
300 
147 -

2081 
120 
300 -

40 
289 -

2737 50 

84 87 

15750 -

8500 -
168 -

172 50 

675 -

337 50 

229 -
788 
985 -

49 
362 
77 
30 
23 
11 -

136 
9 

Com. Perm Vil. Ourfa 

Adm. Grn Ch Fer E.tat Anknra 
Cııisses Hnydnrpacha et Ankarn 

Com. Perm. \ılunıcipalite lstanbul 
Dir. E.com . " 

Com. Ach. Comınand . G . Gend Ank. 

Com Ach. Univcr~ite lstan bul 

Dır. Acacl ınie des Bcaux Arts 

Com . Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Econom. " " 

{ 
Com. Perm. Municipıı.lite lstanbul 
Dir. Eeonom. ,. " 

Dir. Commerce Maritime lstanbul 

3-1-38 

8-2-38 

7-1-38 

1 ~-1-38 

13·1·38 
30-12-37 

10·1-38 

27-1 -37 

27-11·37 

30·12-37 

Com. Acb. Dir. Gen. Fabr. Milit Ank. 11-1-38 

Com . Ach. O. G. Fa.b. Militaires Ank. 

{ 
Com. Perm. Municipalite ı~tanbul 
Dir. Econom. ,, " 

CoDl. Ach. Hılit. Isparta 

" 
" 
n 

" ,, 
Coın. Ach. Command. lst. Fındikli 

,, 

" 
n 

Procureur Gen. Rep . lst 
,, 
" 
" 

11-1·38 
27-12-37 

30-12-37 
10-1-38 
10·1-38 
10-1-38 
10·1-38 
11-1-38 

30-12-37 
30-12·3i 
30-12-37 

10-1-38 
10-1-38 
lO·I-38 
10-1-38 
10-1-38 

ıs 

14 

14 

14 

14 
14 
ı..; 

14 
14 
14 
15 

11 

14 30 
ıs 

10 -

15 30 

14 -

10 

10 
lS 

ıs 

14 

14 

11 

15 -

14 
14 

10 -
10 
11 
14 
15 
11 
ıs 

15 30 

16 
10 
15 -
15 
15 
14 -

Pois cbiche: 400 le. 
Huile Ourfa: 275 ~. 
Orgc: 444 t. (ai.) G•' a rre 

22 50 
3-

22 -
1375 28 Com. Adı. Milit . Gaziantep dans un mois 

B) Adjudications a la surenchere ---
Bois de chlne et hetre 
Bidona vide de benzine : 1260 p. 
Porcı: 8 p. 
Colle des paquets de cigarettes 2 t. 

Pubtique 
Gre a rre 
Publique 
Gre a gre 

151 20 
60 79 
12 -

15 % 

Dir. For~ts Kirklareli 
Com. Ach. Command. Is.t . Findikli 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankar:ı 
Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 

30-12-37 
10-1-38 

28-12-37 
10-1 38 

15 -
15 30 
10 
10 

Avis 
De l' Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Ports de l'Etıl 
.. Appn~eils telegraphiqucı fixeı et portatifa aioıi qııt 

pıeces detachees d'une valeur eıtimative de 36500 LtqS 1 

achetes par voie d'adjudication sous pli cachete le 111ardi: 
vrier 1938 a 15,30 h. au local d e l' Adminiatratioa Generale '' 
kara. 

Ceux qui desirent y prcndrc part doivcnt remettre i 1' 
sidence de la Commiuion le jour de l'adjudicntion jusqt:.'Iİ 
~· . leura o~fr~s, une gara~lie proviıo'.re de 2737 ,50 Ltqs Je'e 
tıfıcats e~ı~es par la loı et un certıficat de eompetence d 
par le Mınıstere des Travaux Publics. 

Leı cahiers dcs charıes sont en vente au prix de P~ 
aux Caisıes d'Ar!kara et do Haydarpacha. (8568) 1308 1 

Pazar 26.16.937 

Mnzut (MMV Deniz Mrk.) .\' 558 

Pnzarlesi 27.12.1937 
· 1 

Deatere, grani~ taşlar~ kesmeğe mahsuı (Yüks. Müb. M.) ·' 
1 

Yuvarlak demır, demır saç, potrel. kötebent v.ı. (Devel D 
yol.) .\~ 517 

Elektrolit bakır (Ask. Fabr.) .\' 519 
Asfalt istasyonu inşaatı (Balıkesir Vil.) .\~ 542 
Çatalcada bir pavyon inşası (lst. Komut.) .\~ 545 
Arpa ve yulaf (Vıze Ask. SAK) .\~ 346 
Yeşil köy !ohum ısliih istasyonu işevinde yapılank 

si .. atı (Ist. Nafın Müd.) .\ 546 
İzmir-Afyon hattı üzerinde Turgutlu istaıyonunda yap. i~'', 

binası ile lim:ınt nsiyün binnsı inşaatı (DO yol. Ank) ~\! 
Ank. istaıyoaunda yap. umumi hela ve revizörlük binaıı i 

(OD }Ol. Ank. ) .Y 548 
Ekmek (Deniz Lvz.) .\~ 548 
İıpanak, lahana, havuç ve maydanoz (Tophane Lvz. ) ,;' ! ~ 
Bey?ğlu hast. kadınlıu pavyonuna yaptırılacak kalorifer t•* l 

(lst. Beled.) .\! 549 
Temizlik ahırı tamiri (İst. Beleci.) .\~ 549 
Oavutpaşa iltisak yolunun tamiri (fst. Beled.) .\: 549 
Portakal, mandalina ve elma (Galatasaray Liı. SAK) .\~ 549 ~ 
Telefon şebekesi için ağaç direk (İst. Beled.) .. \~ 549 
Dershaneler için sıra (Ank. Yüks. Zir. Enst. Dir. ) ~\~ 549 ~ 
Çnm~ş~r yıkama ve ü_tülemesi (Haydupaşa Liı. SAK) .\! 5-49 

Temızlık malzemesi (lst. Beled.) .\! 549 
Liıu1ıtron fidanı (İst. Beled.) .\~ 549 
Kok kömürü nakliyatı (DD yol.) .\! 5-19 1', 
Deniz vasıtaları için malzeme (Gümr. Mub. G. Komut.) ,\~ ~ ~ 
Lüleburgazda mevcut garajın noksanlarile su teıisatı (Çorlıl ~1 

SAK) ,,\~ 550 
Un (Polatlı Aslc. SAK) ,\' 550 ~, 

Buğday (Tekirdağ Ask. SAK, .\: 550 ı.. 
• \ı 

At ve beygir (Ankara Beled.) .\: 551 ~ 

• Hurda halinde otomobil (Konya Hns. ~. uh. Müd.) .\~ 551 ~~ 
* Bin~ e~kau ile binek otomobili (ist. Defterdar.) .~! 551 ·ı 
Ôdemış ıle Çatal yolunun araaında menfez inşaatı (h:mir vı 

.\~ 551 
Kız Enstitüsünde su teıiıatı (İzmir Nafıa Müd.) .\! 551 tt 
Çetme gümrük kuratJnın noksan kalan kıaımlasının yapıllllpl ıı 

(i:ımir Nafıa Müd.) X 551 • "\ 
Bergama ilim evi ikmalı inşaatı (İzmir Nafıa Müd.) .\~ 551 ~ı:ı 
Yazlık elbiselik bez (Ank. Orman Kor. G. Komut.) .\; 551 
Freze makinesi (MMV) .\ "o 551 
Sabun (Edirne Garp Tuğ. ) ~\! 552 ~.tı 
Kayış yuvarlak, yaHı ve kıvrılmış (İnhiı. U. Müd.) .\: 553 ı,.1t 
Çelik akson (lnhis. U. Müd.) .\; 553 f ~l.tı 
Mrk. postanesi çatısınnı ve su derelerinin tamiri (Ank. p11 ~it 

dür.) .\: 554 ~ lı 
Ceket, pante.lon ve iska.rpin (Edirne Kült. Dir.) .\' 555 ı:ı 
Kriple maden kömürü (lst. Vakf. Dir.) .ı\~ 555 rlıl 
Sanat mektebi tamiri IEdirne Nafıa Müd.) .\~ 558 ~~ 
Çubukluda Belediyeye ait köşkün tamiri (İat. Beled.) ·'~ 559 lihı 
Evrakı matbua (Urfa Vil.) .~:. 559 11~ 
Gaz (Vize Aak. SAK) .:Y 559 ~ 
Hayvan torbası, gebre ve kapaklı bakraç (Çanak. Mat. Mvk·; 

No 560 
Demir tel (OD. yol. H. paşa) .\! 560 
İst. 4 üncü mekt. tamiri (İst. Beled.) .\: 561 
Hamule ı otörü makinesinir. tamiri (Tophane Ln.) .,\! 562 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müznvedeye aittir. 

Hami : "No . ., işareti ilanı hnvi s;razetemizin sayısını 
~~~~

(Lire la suite en 3me pare) 


