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1
, lt~t, Tamira!, Nafia _işleri, Malzeı~e.~arita , 

~qı.'J 1 ~İt l<adifekaledeki tayyare şebitliğine tel lcafesli 

5 ıe• 1 ~ dcınir pa• mnklık yapılması 
e dt 1~dında barut deposu inşaatı (şart. 13 kr) ( temd) 

Cts' d 6 'İli ın e ,, ,, ,, ,. • 
~li lahya-lstasyonu bulvarının tcmdıdi ve parke terrişi 

1
1ah Y•-Gecız. yolunun 55 X 756 ncı km. 2 8 açık
•~ında beton arme tabliyeli, ayaklı kirgir köprüsü 

aç. eke . 

paz. 

" 
aç. eks . 

" 

tıektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

2592 -

2695 17 
1189 35 
9046 04 
6479 69 

~ 
~dırrı kasabası elektrik tesisahnın santral inşaatı kapalı z. 13655 75 
\oc •~aç d ı rekler belediyece inşa ve ıhzar edilmelt 
~ttile makine ve elektrilt techizatile şebeke ve 
'tlerruah 

S 5 ~cat. Elbise, Kundura, Çamaşır ~s. 
1 D' ''-ti 

if'' 

~· ska: 134200 m. (temd) 
~-~•lık bez: 77996 m. (t,.md) 
~Ot .~onu için bez: 1380 m. 

llır111ı: bayra~ı muhtelif büyüklükte: 144 ad. 

~ 
~a işleri·Kırtasiye-Y azı hane Levazımı 

~~bt"lif hatlarda işleyen otobüslere lüzumu olan 
SOoo cilt bilet 

~tr 
~e-Tahta v.ı. 
~'lı 

t•: 2500 ad. - lata: 200 ad. (temd) 

~at-Boşaltma-Yükletme 
~~r 

'•le nakliyatı (temd) 

v.s. 

~l·· 
"' llteferrik 

·, ~ ~lte1· . . . . 11 ~ıf 1Ye nakil vaıııtaları tçın l 25 ıç ve 120 dış lastık 
1 tenlı:te kabartma etiket buan otomatik talıı 

} lllaltinesi: 1 adet 
'ltf 

~ıı 0 n hattı için direk: lOO ad. 
~) }'"lll torba2'ı: 300 nd. ( temd) 
}~ -~ Ye aiyah ai•l ipi: 798614 m. 

11 
>'~c:111a makinesi: 1 ad. - riyotiıa makinesi: 1 ad. 

~ilk 7-L!-- [." , s.~t, Sebze v. s. 
'h ~l)lılln: 7 t. 

lıt: 11 t. (temd) ., 
6,3 " " 

~., 5 
llt11 .. " 

~'tin 1•sulye: 9,J t. - bulrur: 7 ,8 t 

~r Ç: 6. 2 t. · Dobut: 8 •· 
~İtj 11 faıulye: 10,8 - bulgur: 6 t. 
~il)' llç: 5 t . - nohut: 7.2 t . 
~~0~11 fasulye: 8250 k. - bulrur: 7700 lı:. 
Yııı-~~: 7150 k.-mercimek: 2950 le . • pirinç: 2750 k. 
~1~· 300 t. (temd) 

~()h t: 55 t . 
&ııı lıt: 10 t. · kuru fasulye: 11 ,5 t. · bulrur: 12 t . 
~lll~t: 42,6 t. (temd) 

lır: 24 7 
' " .. 

~edeler 
v~ı 

t-~~lidi pamuk kuşak ve masa örtü!\ü. otomatik 
•ilca v ·•· eşya 

paz. 

,. 
aç. elcs. 

paz. 

paz. 

kapalı z. 
aç. ekı. 

paz. 
aç. eks. 
kapalı a. 
aç. cks. 

aç. elcı . 

paz. 

" ,, 
aç. eks. 

" ,, 
n 

" ,, 
paa. 
kapalı ı:. 

aç. ek~. 
pu. 

aç . ut. 

48312 
17159 12 

759 
596 55 

o '3,25 

2760 -

10000 
3225 

300 
7986 14 
2300 -

2100 -
825 -
464 
400 

15000 --
7700 -· 
4160 -
5538 
3087 50 

194 40 

202 14 
89 21 

679 
486 -

10~4 18 

3623 40 
1286 92 

57 -
45 -

200 25 

750 -
241 88 

22 50 
598 96 
172 50 

158 
,;ı 88 
34 88 
30 -

62,78-50.90 
82,91-34,98 
72,90-39,15 
61,88-31,48 
55,69-50.25 

1122 -
577 50 
312 
415 35 
231 57 

Müzayede ler List:esi 

Müracaat yeri Güa Saat 

lzmir Levazım SAi\ 8-1-38 

inhisarlar U. Mü ~. 13· 1·38 
n 13-1-38 

Kütahya Vilayeti 7-1-38 

" 
7-1 38 

Sındırgı Belediyesi 17-1-38 

Tophane Lvz. S AK 

" 
" 

Gümr. Muh. G. K. lıt 

28-12-37 
3-1-' 8 

28-12-37 
SAK lC-1-38 

latanbul Belediye i 28-12-37 

Tophane Lv.a: . SAK 28-12-37 

lımir Liman lılt . Müd. 27-12-37 

İatanhul Belediyesi 10-1-38 
lnlaisarlar U. Müd. 9-2 38 

n Diyarbekir lnhiı . Başmüd . 
Tophane Lvı . SAK 30-12-37 

" 10-1-38 
Güzel Sanat. Akad . Dir. 10-1 -38 

Gümr. Muh. G. K. Jst. SAK 10-1 38 
Bursa Askeri SAK 30-12-37 

" 30-12-37 

" 30 12-37 
Gaziantep Askeri SAK 28-12-37 

" 
29-12-37 

,, 28 12-37 

" 
29-12-37 

" • 28-12-37 

" 
29-12-37 

Toph&De Lvz . SAK 27-12-37 

.. 11-1-38 

" 
11-1-38 

lzmir Lvz. SAK 31-12-37 

• Jl-12-37 

lııtan b11) Gü•r. Başmid . 

10 -

16 -
1~ -
15 -
15 

15 -

14 -
14 30 
15 -
15 -

14 -

15 -

15 -

14 
15 -

14 -
15 -
15 -

11 
11 
11 

11 -
9-11 

11 -
9.11 

11 -
9 

11·15 
14 -
15 
15 30 
10 -
10 30 

llAnlar, Emirler, Tebliğler 

İcra ve İflas Dairesinin Kapalı olduğu günler: 

İstanbul Müddeiumum:liğinden: 

938 senesinin gelmesi hasebile yapılacak devirden do· 
layı Kanunuevvelin 25 inci cumartesi, 27 inci pazartesi, 
28 inci salı, 29 uncu çarşamba, 30 uncu perşembe günle
rile 31 inci cuma öğleden evvel ve 3 Kanunusani 938 
pazartesi, 4 salı, 5 çarşamba günleri İstanbul icra ve if
las dairelerinde haczi ihtiyati ve mevaddı müstacele gibi 
hususat müstesna olmak üzere para alıp vermek te debil 
olduğu halde esbabı mesalihic müracaatı kabul edilemi
yeceğinin gazetenizle ilanım reca ederim. 

İnşaat . Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

t - İzmir tayyare alayına ait Kadifekaledeki tayyare şe· 
hitliğinin 2592 lira bedeli keşifli tel kafesli demir par
maklık yaptırılması açık eksiltme suretile münakasaya 
konmuştur. 

2 - İhalesi 8.1.938 cumartesi günü saat IO da kışlada 
İzmir Levazım amirliği satınalma komisyonunda• yapıla
caktır. 

3- Teminat muvakkat akçası 194 lira kırk kuruştur. 

4- şartname ve keşifnamesi her gün komisyonda rö
riilebilir. 

5- istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

6- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminat muvakkatalarile birlikte ihale saatinden 
evvel komisyona müracaatları. 

Kütahya Vilayetinden: 
Açık eksiltmeye konulan it: 
ı Kütabya-İstaayon bulvarının temdidi ve parke tefritidir. 
2 - Bedeli keşfi: 9046 lira 4 kuruftur. 
3 - ihale günü 7-1-938 cuma günü saat 15 tedir . 
4 - Buna mütedair olan evrak: 
A Eksiltme şartnamesi. 
B- Fenni ve husuai şartname. 
C Kqifname ve proje. 
Ç- Tahlili fiat cetveli. 
D- Mukavele projesi. 

olup bu evrakı arzu edenler daimi encümen kaleminde Ye vila
yet nafıa müdiirlüğünd e her rün görebildikleri ribi nafıa müdür
lüiünden de iatiyebilirler. 

5- Muvakkat teminat: 679 liradır. 

6 İhale : Kütahya vi llyeti Hususi Muhasebe binasındaki dai
rei mahausaııında veya vilayet makamında toplanacak daimi en
ciimen huzurunda yapılacaktır. 

7- isteklilerin bu iti yapabılecek ehliyet ve liyakatte oldukla
rını mübeyyin vesikalarını ihale a-ününden liakal 8 &"Ün evvel 
Nafıa müdürlüğüne ibraz ve kaydettirmeleri mecburidir. istekli
lerin mezkur gün ve saatte vilayet daimi encümenine miracaat
ları il.in olunur. 

.* • Açık eksiltmeye konulan iş: Kütahya - Geciz yolunun 
55 X 756 ncı kilometresindeki 2 8 açıklığında beton arme tabii· 
yeli, ayl'lkları kira-ir köprüdür. 

1 Bedeli keşfi 6479 lira 69 kuruştur. 
2- Buna ıaütedair evrak. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B- Fenni ve huıusi 4artname. 
C- Mukavele projeai. 
Ç Tahlili fiat cetveli. 
D- Proje ve ketifnameai. 
olup istekliler bu evrakı hergün daimi encümen kaleminde 

ve nafıa müdürlüğünde görebilecekleri gibi aafıa müdiirlütündea 
de iıtiyebilirler. 

3- Muvakkat teminat 486 liradır. 
4- Bu intaata talip olanların bu ife elaliyet ve liyakati ol

dutunu mübey1in vesikalarını liakal ihale ta .. ihieden 8 rün n
Tel nafia dairesine ibraz ve kaydettirmeye mecburdurlar. 

5- ihale: Kütahya vilayetinde muhaıebei hususiye binaaın
daki dairei mahsuusında veya vilayet makamında toplanacak 
daimi encümen huzurunda yapılacaktır. 

6- ihale günü: 7.1.938 cuma j'ÜDÜ saat 15 tedir. 
lıteklherin o ııün mezkür sıcatte daimi encümenine müracaat• 

ları ilin olunur. 



• 
1 ~ktrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ~e Malzem. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Uumum 
İdaresinden: 

Muhammen bedeli 36500 li ·a olan sabit ve seyyar tel
graf makine ve yedekleri 8.2.938 sala günü S<ıi.l 15,30 da 
kap.ıh zarf us~lü ile Ankarada idar<! bin1sında satınah
nncakbr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2737,50 liralık muvakkat 

teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mi.i
teahhitlik vesikası ve tekliflerin i ayni gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri laıımdır. 

Ş.ırtnameler 182 kuruşa An'<ara ve Haydarpaşa vez
nelerinde satılmaktadır. 

Sındırgı Belediye Riyasetinden: 

Sıudırğı kasabası elektrik tesisatının santral inşaatı 
ve ağaç direkler belediyece inşa ve ihzar edilmek şar
tile m kine ve elektrik techİZ:\tile ş~beke ve teferruatı 
ı .~655 lira 75 kuruş bedeli i.ı zerinden kapalı zarf usulü 
ile münakasaya konulmuştur. 

Eksiltme 17.1 .938 tarıhinde saat 15 de Sındırgı Bele
dıye.ıinde encümen huzurunda yapılacaktır. 

l .tevenler evrakı Sındırgı belediyesinde görebilecek· 
leri gibi, birer kopya sini be Jeli mukabilinde İstanbulJa 
Galatada Sel5n:1:t bnnk::ı ı beşinci katta mühendis Hasan 
Hal ttcn alabilirler. 

Eksiltmeye iştirak edecekler yüzde 7,5 teminatları 
tut.an olan 1024 lira 18 kuruşluk muvakkat temirnatla
ranı ve 1937 yılına ait Nafia vekaletinden alınmış müte· 
ahitlik vesikasını veya bu nevi işleri nuvaffakiyetle ba
ş:ırdığmn dair kanaatt>ahş vesaiki ,.-e ticaret odısı vesı

kasını 2490 numaralı kanu'lun hukü'Dlerrne göre ihzar 
ederek teklif mektubunu ihtiva eden mühürlü bir zarf 
içinde ihale saatinden bir saat evvel belediye reisliğine 

göndermeleri lazımdır. 
Postad'l vaki olacak gecikmelerden mesu!iyet kabul 

edilmez. 

,,......, r==m=::>=em-a· 

Men ucat-Efbise· Kundura-Çamaşı!_v ~ 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Harp okulu için spor donu yapılmak üzere 1380 metre 
bez 28. 12.937 salı gunü saat 15,30 da Tophane İstanbul 
Levaıım am 'rJiği Sli:ı 1ıılma komi~yo ıu ıda pazarh1da alına
caktır rahmin bedeli 759 lira ilk temınah 57 liradır. Şart
name ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

* *,., Ordu hastaneleri için alınac<ık 134 ?OD metre pa-
iskanın kapalı zarfla eksiltmesine istekli çıkmadığından 

28. l~.937 sah günü saat 14 de Tophanede Istaubul Le
vazım amirliği satınnlma komisyorıund pazcırhkla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 48312 lira, ilk teminatı 
..S62J lir 40 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin k:ınuni o . .Jgeleriyle belli saatte 
lrnmisyona gelmeleri. 

* * • Askeri okullar için alınacak oian 77996 metre pi
jamahk bezin kapalı zarfla eksiltmesinde isteı<li çıkma
dığından .t 1.938 pazartesi güaü s t ıt 14,3!> da Tophane
de lstanbul Levazım amirlıği satınalma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 1715 9 
lira 12 kuruş, ilk tem.nalı ı 286 lira 92 kuruştur. Şartna· 

me ve ııümunesi komisyonda görülebilir İsteldilerin kanuni 
belgelerile belli s,ıatte komisyona gelmeleri. 

Gümrük Muhafnza Genel Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

1- Muhtelif büyüklükte 144 tane gümrük bayrağının IO. 1.9?8 

pazartesi günü sanat 15 de açı le eksiltmesi y pılacaktır. 
2- Taaıolanan değeri 596 l:ra 55 kuruş ve ilk teminatı 45 lira· 

dır. 

Şartname, evaaf ve şali numunesi komisyondadır. Görülebilir. 
3- fsteklilt-rin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlaril e 

birlikte gün ve saatinde Galata eski ithalat Gümrüiündeki ko· 
misyona gelmeleri. 

Matbaa işleri, l(ırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
• • • 

lstanbul otobüs hatları için 15000 cilt bilet. Bak: 2 ci aahfe-
deki ist. Belediyesi ilanlarına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

lzmir Liman İşletı.ue Müdürlüğünden: 

1938 yıh içinde İzmire gelecek kereete motörlerile va
purlarının boşaltma işine ait eksiltme muamelesinin 27 İ· 

ldncikanun pazartesi günü saat 15 e bırakıldığı ilaıı olu
nur. 

Kereste, tahta ve saire 

İstanbul Levazım \mirliği Satmalma oınisyonundan: 

İstanbul Levazım eşya ve teçhiz 1t nbarı için alma· 
cak olan 2500 tahta ve 200 adet latanın açık eksiltme 
lerine istekli çıkmadığından 28.12.937 s.dı günü saat 15 
de Tophanede satınalma komisyonunda pazarlıkla eksilt· 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 2760 lira ilk teminatı 
~00 lira 24 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görü ebilir. 
isteklilerin kacuni belgelerile beHi s atte komısyona gel
meleri. 

Miiteferrik 

İ&tanbul Lenzım Amirliği SRtınnlma Komisyonundan: 

idareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler için 
ınütenhhit nam ve hesabına nlınacak olan 300 adet kıl } em tor
basının açık eksiltmesine istekli çıkmadıgından 30-12-938 per
şembe güni! saat 14 de Tophanede satınalma komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacnkhr. Tahmin bedeli 300 fün ilk teminatı 22 
buçuk liradır. Şartname ve nürnunesi komisyonda görülebilir. İ -
teklilerin kanuni belgelerilc belli saatte komisyona gelmeleri. 

• • Diltimevleri için 798614 metre beyaz ve siyah sitıl ipi 
10-1-938 pa,.artesi günü saat 15 te Tophanede İstanbul levazım 
aınirliğı s .ın ima komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla-

' caktır. Tahmin bedeli 7986 lira 14 kuruş, ilk teminatı .>98 lira 
96 kuruştur. Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. İs· 
teklilerin kanuni belıelnile teklif mektublarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar ko nisyana vermeleri. 

Diyarbekir İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Başmüdüriyetimiz binasından kayn r mevkiindeki barut df'po· 
larımıza çekilecek telefon hattı için pazarlık .suretile yüz direk 
ıntın alınacağından talip olanların başmüdüriyeti:nize müracnat· 
ları ilan olunur. 

• ... 
Belediye nakil vasıtaları için 125 iç ve 120 dış lastik alına· 

caktır. Bak: fstanbul Belediyesi ilanlarına. 

* . "' 
Çift renkte kabartma etiket basan bir adet otomatik tab ma-

kinesi satın alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müdürlüğü ilanlarına . 
• • • 

Gravür atölyeıi için 1 adet Tay-Dus ile bir giyotin makinesi 
alınacaktır. Bak: Güzel Sanatlar Akademi S. A. K. ilanına. 

Erzak, Zahire, Et \ e S Abzl : 

İ!laabul Komutanlığı Satnıalma Koll"iıyonundan: 

İstanbul Komutanlığı c:mrinde bulunan kıll\t ve müessesat 
eratı ihtiyaçlnrı için sntın nlınacnk kuru soğanın miktarları ile 
muhammen tutarları ilk teminat ve ihale günleri ile ihale saat· 
leri ve münakasa şekilleri aşağıda gösterilmiştir. 

Miktarı Mubaın. İlk İhale İhale Münakasa 
Cinıi Kilo Tutarı Teminatı günü saati şekli 

Kuru soğan 8000 400 30 30-12-937 15 açık eksiltme 
,, " 6000 300 23 " 1 ~ ,30 .. ,, 
" " 2800 l 4 7 1 1 " " 16 " " 
Şartnameleri hergün öğleden evvel komisyonda görülebilir • 

İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektublarile \'C 2490 sayalı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı veıikalnrı ile beraber 
ihale günü vakti muayyrninde Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

• • * 16 cı Piyade alayı için 14600 kilo kuru fasulyenin ihalesi 

1 

pazarlıkla 10 İkincikinun 938 pazartesi ~ünü saat 16 da yapıla
caktır. Muhammen tutarı 2081 liradır. ilk teminatı 136 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İstek-
lilerin ilk temioat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarile Fındıklıda Komutan
lık Sahnalma Komiıyonuna gelmebri. 

Gümrük Muhafaza Genel Koınutanlığı Satınalma 
Komisyonundan: 

1- Gümrük Muhafaza örgüdü için 7000 kilo sabunun 
10.1.938 pazartesi günü saat 11 de açık eksiltme<;i y.ıpı
lacaktır. 

2- Tasınlanan tutara 2100 lira ve ilk teminatı 158 
liradır· 

3 Şartname ve evsaf komisyondadır. (,örülebilir. 
4- İsteklilerin gün ve saatte vezne makbuzu veya 

Banka mektublariyle birlikte Galata l'.ski ithalat Gümrü
ğü binasında.ki komisyoni gelmeleri. 

Bursa .\ekeri Satınalma komisyonundan: 

Nohut 
Tutarı İlk teminata 

Kilosu Lira Lira Kur. 
Bursa 11000 825 61 88 
Mudanya 6300 464 34 88 
Bandırma 5000 400 30 

Bursa, Mudanya, Bandırma garnizonları için yukarda 
miktarları yaz.ılı nohudun ikinci defa açık eksiltme yolile 
yapılan eksiltmesinde istekli çıkmadığından bir ay içinde 
pazarlıkla eksiltmeye konacak ve ilk eksiitmesi 30.12.937 
perşembe güuü saat 11 de yapılacaktır. İsteklileain mu-

, 
• 

İstanbul Belediyesi den: 
Muhtelif hatlarda işleyen otobüslere lüzumu olan 

15000 cilt bilet pazarlığa konulmuştur. Nümunesi ve 
evrakı Encümen kaleminde görülebilir. Bir cilt bilete 
3 kuruş 25 santim bedel tahmin edilmiştir. İstekliler 
28. l 2.93i salı günü saat 14 de Daimi Encümende bu· 
Junmahdırlar. 

J 

ayyen gün ve saatle Bursa aıkeri satınal.na komis onu· 
na gelmeleri. 

Üç garnizonun nohudu bir veya başka başka istekli
lere verilebilir. 

İstanbul Levazım Amirliği Sntınalma Komiıyonundan: 

İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat hayvanatı için 
300 ton yulafa kapalı zarfla eksiltmesine istekli çıkmadığından 
27 Iı·03i p zartesi günü saat 14 de Tophanede Satmalma Ko· 
mis) onunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
15{)00 lira, ilk t minatı l J'l5 liradır. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni belgelerile belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

• idareleri İstanbul le"azım amirliğine b ğlı mÜeHe.sat içitı 
53000 cilo bulgur 11-1-938 sah günü saat 15 de Tophanede Le: 
vazım amirliği satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltn.etı:ı 
ya;nlacaktır. Tahmin bedeli 7700 lira. ilk teminatı 577 buçuk 
liradır. Şartname ve nümunesi komisyondn görülebilir. İsteklile· 
rin kanuni belgelerile teklif mektubluını ihale saatinden bir sa3t 
evveline kadar komisyona vermeleri . 

• * * Harp Akademisi için alınacalt olao 10000 kilo nohut, 11500 
kilo kuru fasulye, 12000 kilo bulgur 10-1-938 pazartesi günü saat 
15.30 dn Tophanede İstanbul levazım amirliği satın lma komis
yonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli ·1160 lira, 
ilk t~mimıtı 312 liradır. Şartnı:me ve nümuneleri komisyonda "ö· 
rülebilir İsteklilerin kanuni belge1erile belli aalte komisyoıııı 
gelmelsri . 

Ciıı~i 

!\leşe 

Kn)ın 

M::\. 
o:) 
60 

~-

Kırklareli 

l .i ra 
() 

2 

Orman Dairt>sinden: 

~1ulıammmı vahit fiat 
Kr. 
70 Gayri ınaınul l\13 
00 ., 

l - Kırklareli 'ılayetiııin m,...rkı z kan1-.1 dahilinde İkiıil' 
ğaç Dt 'lı>t orınaııınd.ııı 10 ~ \13 me!'ıe, 60 m:3 kayın kerec.te 
Jık •<ıtı--a çıknı ılmı"tır. 

2 - Satı ... 30.12.937 p r mlır giinii .... aat 1 :> tP Kırklarrli 
Orman dnirı·,.,inde ıçık arttırm..ı ılı> 'ap !araktır. 

3- 8elıer g..ı) ri mamul :\13. ıne~eııin 6 lira 70 kuı tı~ 
beher gayri mamul :\B ka\Jlllll fıatlaıı iki Jıra lıı. 

ı - ~aı tnamc , .. ıııuı..tvt•lf'naırw projeleri Edirne. Kırk· 
lan·li Orman dair• l«:"rirnlrn alınır. 

:; \luvakkat tt:aminat ıneşenın :ll lira 7 > kuru": ka' ı· 
ııın <) liradır. 

6 Sat"' ıımumidir. 

Zon~uldak Oı nan Başmiilı ndhliğindı: n: 

Bartın kaza-.ıııııı (Kuz n~u) ormanınd:rn 715 kental kızıl· 
cık çubuğu 627 kental ke tane çubuğu 180 kental fındık 
çuhu~u a.;ıka•·ttmrnl\ a koıımu)ur. Kızıkık çuhuğunuıı Le-
her keıııalı 28 kuru:; kf'"'itaıı~ 'e fındık çuhuğıınun hrher 
keııtalı 38 kuı u)ıır. 

Alwı olanların ihale giinii olan 29.11.<>~n alı giiııü "aıı~ 
15 e kad r lıu ise ait ~artname VP nıukavı~lı• formiillindck1 

şer.ıii dairPbinde vüzcle y Ji buçuk ııi b tindeki µe) paıa·1 

ınakLuzları ,,, tır ıret oda ına kavıtlı <)ldnğuna dair vrııt 
alaraklaıı belg<> ile Zonguldak Orın1n Ba .. mülwndi \1 ı ınİfl' 
Jir.-incli•kı ihale kom ıs\ onıına müruc;ıatlnıı ilaıı olunur. o 

* • * Devrek kaz.ı .. ı Dpmirka) nak ormanından miızaye· 
dey<· çıkarılan 10 ı Pı.13 74 l D3 çam, 60 13 9 tO D3 kölo
ııar. J S M:~ 6S8 03 mPşe. 16 ~13 939 1)3 knvırı ağarıll9 

alıcı çıl.nıamı olma ırıdan bir av ınürldetlc pazarlıkla ... a,ul· 
ına .. ma karar \erilmi~tır. Çumııı beh 1 gayrı mamul ınetrt 
mik:d>ı 515, me~r.ıım 685, kökııaım 483 kaprıııı 2JO kuru~ttıf 

Alıcıların viizde 7.5 teminat mikdaıı ilı' 4.1.938 tarihi11• 

de Zonğulduk ( )rınan Başmiiheııdi liğinclı· toplanarak koıni·· 
yona miiracnatları ilfm olunur . 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Mü takil Ağır Topç•ı taburunda bulunan ı 260 adet lıo
beıızin t cııekeı..i a ·ık arttırma i}P. ihale ı JO lkincikunun 9~ 
paz ırte i günii ant 1.)30 da 'apılacaktır. \1ulınmnıen be" 
<leli 131 lirn 20 kuruştur. İlk teminatı 12 liradır. Şartnıı 
ııw .. i her gün ijğlcdcıı en el komi yoııda görülebilir. . 

lst<'klilı>rinin ilk tf>ıninat makbuz veya mektubları ılt 
ihale günii vakti munvyeninde Fmdıklıda Komutanlık Satııı· 
.tlııı.ı Komi ·voııunn gelmeleri. 
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l ..,t,.uıbıı l Güm rii klerı Ba~miidii rliiğıinrlen: 

7802 "'ayılı arttırma kaf!ıdındaki SHK.J marka 't> bila 
kaıınni S. ı-;ıklrtı 1373 kilo H' 7387 lıra değeı inde kö · 
ihalesi 11.1.938. 630 S. arttırma kağıdındakı OPJ• mar 
llıuhtelif No. K. ~ıkl<·ti :~ 7 kılo \tl l l l ~6 lira '27 1 

j 
Bir adPt Tay-Dus (Taille-Douce) pres 

makinasiyle bir adet makas Giyotin ( Gillotine) 
ınakinası satın alınacaktır. 

'"'tinde _..,al taklidi pamuk ku:.;ak 'e ma'-1 ortusii ihale~ı 
9~8. ll081 :;a'11ı aıtlırma kağıdındaki H' nun araları 

•Utiyctte 'laklı 601 ndet Bro\ ııik otom tik taballC K.. 
ıklf>t: Sll K 651 lira 18 k. degerinde olup İ".:bıı ta

nı aLırııı ..:atı ,ın<ı Tıc ıret oda"' vPsika;.;ını haız hnke in gi
ıleceğı w• yalnız ı;atı~ bedelıne glire yiizde ) irmi he~ in
<ıt re-,mile zabıtadan izin ..ılJıktau sonı a !:>İlalıl.ırı .ıınl>ar-

Çekmek ve hu izin alma müddeti huı:;u .. i şartlardaki 
harda \er kira ız bekleme müddetini geçersr ~ilahlar her 
Uretlc olur-.a olsun ambardaıı kaldırılııH'a}a kadar mua

eı müddeti lı.ıı iciııue kalaıı zaıııaıı i~iıı mua)} eıı ) er ki
, lla tabi tutulmak , e ihal~ bedeli de kezalik hu::;u:si ~art· 
nıucibiıH't· ıııua} )'f'll müddet içinde \eri imek ~artile iha 

• 28.J .938 vul.arda }azılı e.;va hizalarmda gö ... tf'rilrn gün-
'd ' J e kapalı zarf u~uJile Sirkecide Heşadi)e l'addC'-.mdeki 
1 ~ gurnriığiı ... aloııunda ~utılae.ıktır. :;artııcııneltr bu mü<liir· 
cıen p:ıraı:;ız vNilir. lsteklilcrdrn malııı değerinin yuzd<' 
0tıçuk ni~betindt' pey akçe!)i makhuzile Ticaret oda~ı ve· 
~a. ı aranır hunların u ulü daire ındr zarflara konulma ı 
~arflcırin lwr eı;ı' nmn ilıafr--i günündP tam saat on ikn e 

1h1 .. bu mtidtirlüf!e 'eriJme ... i rn t klif nıektublarının mul-
11;a ~artmıınelcrde a\ rılan } erlere \ azılma"'ı mecburidir. 

tllar U)llİ günde ~aat on üçtı> .::atıu --alonunda acılac,1ktır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğündt'n: 

Kahataşta Levazım ..ımharmda nırvcut a\arya olmu:.. 2000 
in -;ıgara paket kola~ı 10.1.938 pazart~si giınü . aat 1 Oda 
1 'lrlıkl1.1 "'atılacaktır. t ... teklılcriıı malt hn giın ambarda 

•lJr ·bıl<'eeklerı H· pat.arlık için dP } üzdP 1) teminat paıa-
tıle birlikte ınuaneıı gürı ve ::ıaatte K ıbata~ta Lernı.ıuı 

\fubapat Şubesi \1iidiirliiğündeki Satı:;; Komi~}onuııa 
·~lıneleri ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

'l'ı Etlikte scrom aşı evinde mevcud üç büyük ve beş küçük do· 
lıt arttırma surctile satılacaktır. 

} Satış 22. 12.937 salı günü s at 10 da MMV sntınalma komis
~()llUnda yapılacaktır. Görmek istiyenler hergün Etlıkte scrom 

1
t aşı evine satııa girecekler muayyen gün ve .aatında MMV 
~ima ko. na müracaat etsinler. 

~~----------------------------------------~ 
nhisar ar U. 

.........._____ ----------------~~----~~~----
~ I - Şartırnm.!sİ nucibince çift renkte kabartma eti 
~t basan bir adet otomatik tabı makinesi açık eksiltme 

tı~Uliyle sahn alınacakbr. 
il- Muhammen bedeli 32 5 lira ve muvakkat temı

Qatı 24 l 88 liradır. 
ili - Eksiltme 9.Il.938 tarilıine rastlayan Çarşamba 

~.Unu saat 15 te K ubataşda Levazım ve Mübayaat ~ube-
81lldeki Alım Komisyonunda yapılac ... ktır. 

1 V- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden almabilir. 

1
. V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek
ıf nıektup ve kataloğlarını, makinenin yaptığı etiket ör-
~eklerini tetkik edilm~k üzere münakasa gününden bir 
.cıfta evveline kadar inhisarı r U. Müdürlüğü Tütün Fab
tıkalar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mu
taıaı:nmın vesika almaları lazımdır. 

Vı tsteldilcri: kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
"e Yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme ıçın 
t<lYin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyo-
~ri ilan olunur. (8614) l~ 1 -4 

Belediye nakil vasıtala ına lüzumu olan muhtelif boy· 
da 125 iç ve 120 dış lastik kapah zarfla eks'Jtmeye ko
llulı:nuştur. Bu lastiklerin hepsine on bin lira del tah
l'tıin edilmiştir. Eksiltme 10.1.938 paz-ırtesi güı.ıi". Lsaat 15 
c:le Daimi Encümende yapılacaktır. Listesile şart mesi 
~~Vazı'11 Müdürlüğünde görülebilir. İsteklileı 2490 N.lı 
anunda yazılı vesıka ve 750 liralık ilk teminat makbuz 

\rtya rnektubile beraber teklif mektuplarım havi kapalı 
~arflarım yukarda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi 

llcümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek 
~lar kabul olunmaz. (8) (8610) 1316 - -
l~anbul P. T. 'f. Vilıiyet Müdürlüğünden] 

le İdare ihtiyacı için 4000 kilo benzinın alımı açık eksiltmeye 
~ 0rıulmuştur. Eksiltme ~.1.938 ~alı günü saat 15,30 da Büyük 
ı~0stnhane binası birincı 1..atta lstanbul P. T. T. Vilayet müdür
hUğünde müteşekkil alım sntım komisyonunda yapılacaktır. Be· 
tr kilosunun muhammen bedeli 21.65 kuruş hepsinin 86ö lira, 
~~\'akkat teminat 64 lira 95 kuruştur. · steklilerin şartnamesini 
~0'rnek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma gün
Ctinde mezkür müdürlük idari kalemine eksiltme gün ve saatinde 
llıuvaklıc:at teminat makbuzu ile birlikte komisyona ınuracaatları. 

(8439) 129 l 3 -4 

Guzeı Sanal r l\ ... ad\•misi Direktörlüğünden: 

Al.ademi Gravür cölyc ı içıu yukarıda cinslcrı yazılı iki adet 
makina satm alınacaktır Münakasa açık eksiltme ile l0· 1·938 
pazartesi günü saat 5 de Cağaloğfonda Yüksek Mektebler Mu
hDsebeciliğinde yapılacaktır. Muhammen bedel 2300 lira ve mu
vakkat teminat miktarı 172 lira 50 kuruştur. Şartname Akade
miden parasız verilir. Talihlerin Ticaret odasında mukayyet ve 
kanuni evsafı haiz bulunmaları liizımdır. (8578) 1309 1 -4 

lst. icaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d·istanbul ] 

23 -- 12 - 1937 

Fİ ATLAR ( Cours offıcıels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arp. yemlik 
Ça 1.•dor (Seigle) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
iç fındık (Noıs. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Y pak Anadolu (Mohaire) 

., 1 rakya n Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Pamuk yağı (Huile de cotonJ 
Susam ,, ( n sesnme) 
D<m sarı (millet jaune) 
Susam (Sesame 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

6 - -
5 30 -
4 4 -

4 30 -

56 -

17 

6 10 -
5 36 -
4 5 -

Peynir kaşer (Fromage kacherc) 
Zeytin yağı l.ci yemel..lik (Huilc d'ol.) 
Kaplıca 

,, oğlak 

Mercimek (Lentiile) 
Badem iç 
Ceviz içi 

Gi::.LEN (Arrivages) 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Org~) 
Çnvdnr (Seigle) 

ı Un (F rıne) 
Mısir (Mnia) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fnsulye (Haricot sec) 
Pnmuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foinJ 
Susam (sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec.J 
Razmol 
İç badem (amnnde) 

Vefat: 

587 -
135 
18() 

24 

15 

38 

83 

18 
52 -

il 

Maruf kereste tüccarı ve mü· 
taahhüt Bay Ohanncs Gevrek- ' 
yan cvvellti gün vefat etmiş 
olduğundan, cenaze merasimi 
bugün pnzar 26-12-937 saat 
12·15te Beyoğlu Balıkpazarı 
Ermeni kilisesinde icra olunup 1 

Şişli Ermeni Kabristanına nak
len defnedilecektir. 

Kederdide ailesine taziyet 
beyan ederiz. 

85 -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 603 
Arpa (Orge) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pois chicbe) 
iç fındık (Noıs dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire; 
K fındık (Noisette) 
İç ceviz 

DİŞ FİATLAR 
(Marchh Etrana-ers) 

9 25 

35 -

Buğday (Ble) Liverpul 5 12 
" n Şikago 4 35 
,, ,, Vinipek 5 79 

Arpa (Orge) Anvers 4 45 
Mısır (Mais) Londra 4 81 
Keten t.(Gr.Lin.) " 7 76 
Fındık (nois.) G.Hamburg -

K • • 

Yevmi 

Münakasa Gazetesi 
Bütün 

zetesi dir. 

Müteahhit 

mesleki 

Telefon: 49442 

ve 

ga-

r~~~~~llL'.Ki-----------'•ı 
A İ ET MATBAASI 

Sirkeci Ebussuut caddesi No. 42 
Telefon: 20448 

Defter, fatura, zarf, büyük duvar ilanları (hurufatla), 
etiketler vesair her nevi evrakı matbunyı nefiı 

ve ehven olarak tab etmektedir. 
En küçük bir işiniz dahi olu matbaamızdan 

almayı unutm yınız. 
fiat 

1 mtıyaz aııhıbi v ya:.ı ı l 
Direkto:-" : lunail Girit 

B sddı ı ver: ARTUN Baaune\iı 
bt BiU ar aolmAı No, 10 

!Sayfa .:> 

(Suite de la 4eme page) 

Lundi 27 .12.937 

Scies pour coupcr les pierres granit (Com. Acbat Ecolc lngenieııra) 
N. 516 

Fer rond on lame et potcrclles (Ch. de Fer F.tat) N. 517 
Cuivre elcctrolityquc (Fabr. Milit. Ank.) N 519 
Construction station en asphalte (Vil. Balilc.esir} N. 542 

,, d'un pavillon a Tchataldja (Commandcment latanbul) 
N. 545 

Foin et orge (Com. Acb. Mılit. Vize) N. 546 
Installation chıuffage central İl la maison de tıavail de la station de 

reforme de scmencc 8 Yechilkcuy (Dircction Tranux Publics lat.) 
N. 546 

Construction batiment alimentation et station sur voie lı:mir-Afion 
(Chcmins de Fer Etat Anlc.ara) N. 548 

Construction vespasienne et bitiment reviıeur (Ch. Fer Etat Ankara) 
N. 548 

Pain (lntend. Marine K. pacha) N. 548 
Legumes (lntcııdnnce Tophane) N. 548 
lnstallation chauffagc central au pavillon de l'hôpital Bcyoghlou) 

(Municipnlite lstanbul) N. 549 
Reparation ecurie de voicrie (Mun. lıtanbul) N. 549 

" route Davoutpacha ( • ) N. 549 
Oranges et pommes (Dir. Lycce GalatHaray) N. 549 
Poteaux en bois pour ir.ııtallation telephonique (Municip. lst.) N. 549 
Bancs (Dir. lnstitut Agricol Ankara) N. 549 
Lessivc et repas agc de linges (Lycee de H.pacha) N. 549 
Articlcıı de voicrie (Municipalite l!tanbul) N. 549 
Plantes liguıtron ( n ) N. 549 
Transport de charbon (Ch. de Fer Etat) N. 549 
Materıel pour embıırcation (Com. Ach. Command. Gen. Survcillance 

Douaniere lstanbul) N. 549 
lnstallation d'eau au garare Lulebourıar. (Com. Achat Corps Ar-

mcc Tchorlou) N. 550 
Farine (Com. Ach. Milit. Polatli) N. 550 
Blea ( " Tekirda~h) N. 550 
"' Auto camelotc (Dır. Comptabilite Privee Konia) N. 551 
* Decombres d'unc maison et auto (Defterdar at lıt.) N. 551 
Construction archcı s route Eudemichc·Tchatal (Vilayet lı:mir) 55 ! 
lnstallation d'cau İl l'lnstitut de jeunes filles (Dir. Trav. Publics lz-

nıir) N. 551 
Repııration au bitimcnt de la douanc (Dir. Trav. P~blics lzmir) 551 
Const.iı la maison de sciences İl Bergama " ) 551 
Etoffe pour costumcs d'ete (Com. Ach. Protect. Gardc Foret Ank..) 

N. 551 
Fraiseuses (Min. Def. Nat. Ank.ra) N. 551 
Savon (Brigade Edirne) N. 552 
Courroie plat rond et frise (Direclion Generale Monopolea) N. 553 
Axones en acier (Dir. Gen. Monopolcs) N. 553 
Reparation toiturc de la poste (Dir. P. T. T. Ankara) N. 554 
Jaqucttes. pantalons et chau1Sure:; (Oir. lnstruct. Publique Edirne)M 

N. 555 
Houillc criblec (Orr. Vakoufa lstanbul) N. 555 
Reparation batiment ecole des Arts (Dir. Tt'av. Publics Edirne) 558 

,. Kiosk Municipal İl Tchoubouklou (Mun. lıtanbul) N. 559 
lmpresaion de registre (Vil. Ourfa) N. 559 
Petrole (Com. Ach. Mılit. Vi:ıe) N. 559 
Sacs. ganta pour etrier le chevaux et chaudrons (Co,.. Ach. Place 

Forte Tclı"nakkale) N. 560 
Fil ınetallique (Ch. de Fer Etat H.pacha) N. 560 
Reparation batiment 4emc ecole lstanbul (Muoıcipalite lstanbul) 561 
Reparation mııchıne du motcur de marchandiae (lnt. Topbaae) 562 

Mardi 28· 12-937 

Materiel pour le pont Afion (Ch. de Fer Etat) N. 537 
Paves ıMun. lstanbul) N. 550 
Kilims (Min. Def. Nat.) N. 550 
Riz pour pilav et soupe (Div. Tchataldja) N. 550 
Constru ction vespasienne a l'hôpital des maladies veneriennes (Mun. 

lstanbul) N. 55l) 
Costumes pour garçon et jeuncı fillea (Dir. Ecole Prof. de Muıique) 

N. 551 
Peaux de chevrc rouge et verte (Ch. de Fer Etat) N. 551 
Bascule (Dir. P. T. T. lstanbul) N. 551 
Pain (Com. Ach. lntend. Marine K. pacha) N. 551 
Legumes (Com. Ach. Milit. Brou111e) N. 552 
Conıtrı.ction d'un oavillon ııu peaitencicr de Koaia (Procureur Gen. 

Konia) N. 560 
Viande de mouton (Com. Ach. Milit. Tchorlou) N. 552 
Viandc de boeuf ( " Viı:e) N. 552 
Haricots ıecs et bles concasse (Com. Ach. Milit. Gaı.i.ıntep) 553 
Poutrellcs (Mun. Ankara) N. 554 
Costumcs ( n Guiantep) N. 554 
lmpresaion de livres (Mun. lstanbul ı N. 557 
• Tuyaux en fonte, fer, papier ete. (Dir. Douaaes Samsoun) 560 
Pain, viandc de mouton, beurre, boia et houille (Ecolc Normale Si-

vas) N. 561 

"' Les nateriaqueı indiqucnt ua.e vente pu voıe de sureneberc. 

N. 8.- Lea Nos indiquea en regard dcs uticles aont ceux du 
journal dans lequtıl l'11vi11 a paru. 

Tiyatrolar 

Tl~PEBAŞI DRAM KISMI 

Yazan· 
Karlo Gozzi 

Bu akşam 
aıı.at 20,30 da 

Turandot 
Masal 5 perde 

Türkçesi 
Sait Ali 

ESKi FRANSIZ TİYATR05U 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Bilmece 
Komedi 3 perde 

G.D.A. Birabeau 

illi 1111111 

111 

1111111 

A. H. Akdemir 
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ablea Synoptique des Adj dications 
Objct de l'sdjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adiudicat. 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
Proviaoire 

Li,.u ıi'ııdjudıcatıon et clu 

Cahıer des Charges 
J a .ır~ 

Construction Reparation- 1 ra v Publics·Materiel de Co~struction-Carto~phie 

lnstallation de grillcs au cimetiere du regiment Publique 2592 
d'aviation 

Construction d . pôt de poudre noir a Aydin (cah. Gre a gre 21)95 17 
eh. P. 13) (aj.). 

Construction depôt de poudre a Mersine ( cah. eh. ,, 1189 35 
P. 6). 

Pavage de parquet et conatructıon boulevard Publique 9046 04 
s route Kutahia station 

Construction pont en beton armee s route Kutabia· ,, 6479 69 
Cucdjia 

Electridte-Gaz-Chauffage Cen~~I (lnstallation et Materiel) 

Machines et accessoires pour instııllııtion electri· Pli cach 136SS 75 
que du bour2' Sındırgı . 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

B.tiste : 134200 m. (aj ). 
Toile pour pyjamH : 77996 m. (aj .}. 
Toıle pour pantalon aport : 1380 m. 
Drapeaux pour la douane : 144 p. 

Tra\'aux d'lmprimerie-Papeterie -- ~---------
Billets pour autobus : 15000 c:ırnets 

Bois de Construction, Plnnchcs Poteaux ete. 

Planchee : 2000 p.- Lates : 200 p. (aj ). 

Transport- Chargement Decharg"ment 

Transport de charpente (pendant 1 ıan) (aj .) . 

!)ivers 

Presıe automntique pour impression d'etiquette en 
relief a 2 couleura ; 1 p. 

Chambre iı air : 125 p.· Pneu : 120 p. (pour ı~s 
moyena de locomotion). 

Grnnd aacs a fourrage : 300 p. (nj .). 
Fil "Sitil,, noir et blanc pouı la maieon de couture: 

798614 m 

Poteaux pour installation telephonique 
Machine t:ıille·douoe : 1 p.· Machinc gillotine 1 

p. (pour l'atelier de gravure) : 

Pıovisi,rı,nc: 

Savon : 7 t 

Pois chiches: 11 t. (aj.). 

" " : 6 ,3 " ,, 
,, ,, : 5 t. (aj.). 

HarİGOts, rız , lentilles et poia chiche 
Foin: 300 t . (aj.). 
Bles concıasses : 55 t. 
Haricots secs : 11,5 t - Poi chicbe 

cbiche: 12 t. 
Bles concasscs : 42600 k. (aj .). 
,, ,, : 24,7 t. (aj.). 

12 t.· Poi• 

B) Adjudications a la surenchere 
Cuir, etoffe, revolver1 ete. 

Gre a gre 48312 -

" 
171S9 12 

" 
759 -

Publique 596 55 

Gre a gre o 3,2S 

Gre a rrc 2760 -

Publique 3225 -
Pli cach 10000 -

Publique 300 
Pli cadı 7986 14 

Gre a ırc 
Publique 2300 

Publique 2100 -
Cre a gre 825 

" 464 -

" 
'400 

Grc a ıre 15000 -
Pli caclı 7700 
Publıque '4160 

Cre a. gre 5538 
3087 50 

Publique 

194 40 

202 14 

89 21 

679 -

4M -

10'.l4 18 

3623 40 
1286 92 

57 -
45 -

200 2S 

241 88 

7SO -

22 50 
598 96 

172 50 

158 
61 88 
34 88 
30 -

1122 -
577 50 
313 -

415 35 
231 57 

Coıa. Ach. lntendance lzmir 8-1-38 

Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 13-1-38 

,, 13-1-38 

Vilayet Kuta~ia 7-1-38 

" 
7-1 38 

Mun. Sındırgı Galata Sanque de Sa- li-1-38 
lo ique Seme etage lngenieur Ha"an Halet 

Com. Ach. lnt lst Tophani· 28-12-37 

" 
:~- ı-38 

.. '28-12-37 
Com. Ach. Comm. G S:..ırv Douan Isı. 10·1-38 

Com. Perm. Municipalite latanbul 28-l )-37 
Oir. Econom " " 

Com. Ach. latend. lıt. Tophan ~ 28-12-37 

Oir. Exploitation Port lzmir 27-12-37 

Com. Ach. Econ. Monop. K tache 9-2 38 

{ Coın. Perm. Mun. lstanbul 10·1-38 
Oir. Econom. " ,, 

Com. Acb. lntend. lat. Tophane 30-12-37 

" 
10-1-38 

Dir. Monopol~s Diarbekir 
Com. Ach. Academie de Beaux Arts 10-1-38 

Com. Ach Comm. C. Surv. Douan lat. 10· 1-38 
Com. Acb Militıtire Brou11e 30·12-37 

" 30-12-37 

" 30-12·37 

" Gaziantep 28-29-12-37 
Com Ach. lntend. lst. Tophane 27-12-37 

" 11-1-38 
,, 10·1-38 

Com. Adı. lntendance lzmir 31-12-37 

" 31-12-37 

Direction Ventca Douanea latHbul 

10 

16 

14 

15 

15 -

15 -

14 -
14 30 
ıs 30 
ıs 

14 

ıs -

ıs -

15 

14 

14 
15 -

15 

11 
11 
11 
11 
10-15 
14 -
lS 
15 30 

10 -
10 30 

Pazartesi 27.12.1937 

Deatere. granit laşlnra keameğe mabsuı (Yüks. Müb. M.) .~ 5 

Yuvarlak demir, demir saç, potrel, köşebent v.a. (Devci pe 
yol.) .'i 517 

Elektrolit bakır (Ask. Fabr.) ,, 519 
Asfalt istasyonu inşaatı (Ba lıkuir Vil.) ) . .' 542 
Çatalcada bir pavyon inşa ı (ist. Komut.) \ 545 
Arpa ve yulaf (Vıze Ask. SAK) \ 546 
Yeşilköy tohum ıalab istasyonu işevinde yapılacak kalorifer 

aİ:ıatı (ist. Nafıa Müd.) 546 
İzıni~·Afyon ha~tı üzerı.nde Turgutlu istasyonunda yap. i~•~ 

bınnsı ıle alım ınta ıyon binası inşaata (DO yol. Ank) \! 
Ank. istasyonund yap. umumi hela ve revizörlük binası ioş•' 

(OD yol. Ank. \: 548 
~kmek (Deniz Lvz.) \~ 548 
lspanak, lahana, havuç ve maydanoz (Tophane Lvz . • \~ 548, f 

Bey?ğlu hast. kadınlar pavyonuna yaptırılacak kalorifer te9jj 

(lst. Beled.) Y 549 
Temizlik ahırı tamiri (Iııt. Beled.) .Y 549 
Davutpaşa iltisak yolunun tam:ri (İst. B 1ed.) .\! 549 
Portakal, mandalina ve elma (Galatasaray Lis. SAK) .\!: 549 
Telefon şebekesi için agaç direk (İst. Beled.) .\• 549 
Dershaneler için ıra CAnk. Yük . Zir. Enst. Dir.) .\ 549 
Çamaşır yıkanın ve ütülemesi (Haydarpaşa Liı. SAK) .Y 549 
Temizlik malzemesi ıiat. Beled.) .\• 549 
Li~uatron fidanı (İst. Beled.) .\' 549 
Kok kömürü nnkliyatı (DD yol.) :\' 549 
D~niz vasıtaları için malzeme (Gümr. Muh. G. Komut.) .Y! 5~ 
Luleburgazda mevcut garajın nokaanlnrile su tesisatı (ÇorlLI 

SAK) .\' 550 
Un (Polatlı Aık. SAK) . 550 
Buğday (Teltirdağ A .. k. SAK1 .\ 550 

ı. ı • At ve beygir (Ankara Beled.) ;\ 551 
• Hurda halinde otomobil tKonya Huı ... uh. MGd.) .\: 551 
* Bina enkazı ile binek otomobili (İst. Deft rdar.) .Y 55 
Ödemiş ile Çfttal yolunun nasınd menfez inşaatı (lzmir ViJ,) 

\' 551 
Kız En tilüsünde su tesisatı (izmir Nafıa Müd.) .:\• 55t 
Çetme gümrük kurağının noksan kalan kısımlasının yapılrn•51 

(İzmir Nafıa Müd.) • 551 
Bergama ilim evi ikm lı inşaatı (İzmir Nafıa Müd.) .\:. 551 
Yazlık etbiselik bez (Ank. Orman Kor. G. Komut.) X 551 
Freze makinesi MMV \ 551 
Sabun (Edirne Garp Tuğ. Y 552 
Kayış yuvarlak, }'.ıtsaı ve kıvrılmış (İnhiı. U. Müd.) .\" 553 
Çelik akson ~nhis. U. Müd.) \ 553 3 
Mrk. postanesı çnhsınn ve su derelerinin tamiri (Ank. PTT ~l 

dür.) \ 554 
Ceket, pantalon ve iska.rpin (Edirne Kült. Dir.) \' 555 
Kriple maden kömürü (lst. Vakf. Dir.) .Y 555 
Sanat mektebi tamiri (Edirne Nafıa Müd.) .".\ 558 
Çubukluda Belediyeye ait köşkün tamiri (İst. Beled.) .:\~ 559 
Evrakı matbua (Urfa Vil.) .\: 559 
Gaz (Vize Aak. SAK) \ 559 
Hayvan lorb sı, gebre ve kapaklı b kr ç (Çanak. Mst. Mvk. SA~ 

No 560 
Demir tel (OD. yol. H. paşa S 560 
İst. 4 üncü mekt. tamiri {İst. Beled.) 561 
Hamule otörü makine inir. t miri Tophane Lvz.) \ -:O 562 

Salı 28.12.937 

Afyon döner köprüsü çukur i 1·sa malzemeıi (OD Yol. Ank.) 
s 537 

• Biaülfat (Aık. Fabr. lst.) :\' 549 
Parke ciat. Beled.) ,\' 550 
Kilim (MMV) .'\' 550 
Pilavlık ve çorbalık pirinç (Çatalca Tüm.) .\' 550 
Zührevi hast. yapılacak heli inşa11 (İst. Beled.) İ\"o 550 
Kadın ve erkek elbisesi (Müz:ik Öğr. Ok. Dir.) i\: 551 

1 

Yeşil ve kmnlzı döşemelik keçi derisi (OD yol.) \' 551 
Kefeli ve oturak tenzi (ist. PTT Müd.) No 551 

1 
Ekmek {İat. Deniz Ln.) No 551 
Sebze (Bursa Aık. SAK) No 552 
Konya ceza vinde pavyon inşası (Konya C. Müddeium.) No ~ 
Koyun eti (Corlu Kor SAK) No 552 
Sığır eti (Vize Aık. SAK) No 552 
Kuru fasulye ve bulgur (Gaziantep Aık. SAK) No 553 
Potrel (Ankara Bcled.) No 554 
Resmi elbise (Gaziantep Beled. ) No 554 
Konservatuvar için Türk müziki kitabı bastırılması (İat. seted.l 

No 557 
• Font boru, kiğıt v.s. (Samsun Gümr. Başmüd.) No 560 
Ekmek. koyun eti, sadeyağ, odun Ye kok kömürü (Sivaa Erlıe~ 

Öj'r. Okulu) No 561 

"' Önlerinde yıldız işareti olanlar muzayedeye aittir. 
Hamiş : "No." işaretı ılnnı havi il ııetemizia aayıaını röıterit 


