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12 nylıtı 2700 
Sayısı 5 kuruş l ~esmimakbuz mukabili olnı~· J 

~an tediyat makbül değildir~ 

Umum Müteahhit 

ÇARSAMBA 
L 

Hergiin c•kar iktisadi, mali.ve ticari 
~ 

--·-
ve Tüccarların Mesleki 

29 Birincikinun 1 H37 
rctts sn bm' tr =m = 

r IDAREHA Nt -ı 
Yoturtcu han, 1 c ı k~t 

No. 3 e 4 

1 ı l ~ . Per em i.l l ıL ı ı 
iLAN ŞARTLARI 

ltlBTehnııemizde gor ulur 

Telefon : 49442 

Poııta kutuıu N. 1261 

Organıdır 

Bugün ilAn olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

•> Münakasaıar 

-tı aat , Tam rat, Nafia işleri, Malzeme, Harita -~cıaıiş Salihli yolunun Akçakmnk taş oca2"ındnn 
·80o ın3 ham taş çıkarılma11 
Ydın ııpor ıahaaının futbol alanı ile koşu piıti ve 
bulllırın ihata duvarı ve parmaklıklarının inşaatı 
'kıtköy belediye şLıbcai bina.sının tamiri 
'lıbtc cenaze o tomobl garajında yapılacak tamirat 
\oe tadılit 

cık Poıtalıane!inde lcişe inşuıh (temd) 

aç. eks. 

" 

paz. 

aç. ekı. 

" 

hiçlır, Klinik ve İspençiyari alat, Ha.tane Lev. 'v -.....:-.;:.:.:.;;~;~;;....;_;.:..._~:.--,_;, ___ -
tteııı dispanseri için iliiç: 57 kalem paz. 

~ik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

tıekt k b "k .... ~ tı malzemesi batırsak ra rı ası tamırı ıçııı paz. 
'r '•ele, hast. 13-14 No lu pavyon asansörünün tamiri ,, 
6ks.1ı: Muhendiı Mektebi elektrik laboratuvarında aç. cks. 

c:ap. tadilat 
1
''-l l._. ./ 1 • _ ı..:--n·--'- 1.-1-:l _ •• • L L - - - 1. -

A (şart 37 kr) t d) aç. elt.. 
"il~ t h d asansör teıisah em 

poı a aneıın • 

~ucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

liaki renle sınıf e\biıesi: 13~ tak . 
811ah renk iş elbisesi: 110 tak. d) 
~•lbusat ve mefruşnt: 17 kalam tem 

l'ell: 68000 m. tema) 

~eferrik 
B·ı 1 eıne otomatı: 1 acl . 
l'altıın bileme tezrih: 3 ad. 
1-tıdrolık perçin makinesi: 1 ad. 
Elektrikli perçin ocağı: 2 ad. 
M M y ne tulumba1ı: 1 ad. 

o.torlü aeyyar kazan mua e 
1 urnıı. teı.gihı: 1 ad. 
1 apaııca kumu: 100 m3 
Üaküdar parkı için duble cam 
l'aınir atölyc11 ıçın aabeme: 5 kalem 

Maraılya kiremidi: 3000 ad. 
R.enltli üstüpü: 200 k. - karpıl~ 50 k. 
ltfaiyt1 Müd. için malı.eme: 3 kalem 
l<aaıyon (3 t . yük tafıyabılecek): 2 ad. 

Zılllba makinesi: 1 ad ·r· 
l<öpüldü yangın söndiir•• aletlerinin uidiye tahvı •· 

135 ad . 
Freze makine•i: 1 ad 
Mar•ilya biçimi kiremit: 50000 ad. 

Erzak Zahire. Et, Sebze v .•• . -

aç. eks. 
,, 

paz. 

" 

kapalı z. 

" .. 
" 
" 
" paz. 

.. 
,, 
" .. 
" aç . ekı . 

" 
" 

" 
" 

1476 -

8552 74 

60 66 
729 10 

2332 25 

414 

280 -
230 -

1041 81 

"7'J'10 ı;ı: 

2200 

580 80 

220 -
700 

17000 -

12000 -
22u0 -
2500 -
1800 -
900 -

9000 -
280 -
350 

48 75 
180 
84 75 
61i -

4800 -
2500 -

270 -

1550 
2500 

5750 
Pirinç: 25 t. 

aç. eks. 
paz.. 

Kuru ot: 288 t. (temd) 
239800 t. l temd) • 

" " aç. ekı. 1680 -
Kesilmiş ııtır eti: 5,6 t · 31800 -
Sıtır eti: 120 t . 36750 -
Butday: 700 t. (temd) 

paa. 
kapalı z . 7420 -

liulgur: 53 t. 
Ot: 55 t. \teınd) -pu. -
Kuru ot: 225 t. (temd) kapalı ı. 35145 -
Fabrika unu: 330 t. (şart . 176 kr) 

aç. ekıı. 2'240 -
Bulıcur: 16 t. 

b) Müzayedeler 
600 -

M t 1 1 kt ' k motörü ve dinamo 
aç. art. 

us ame • e rı pas. 180 -
Gübre: 300 araba (tcmd) 

lzmir Vilayeti 10-1-38 11 

641 50 Türk Spor Kurumu Aydın 3·1-38 16 -
Bölgesi Başkan. (tulıılı) 

lıtanbul Beledıye i 3 1-38 14 
54 68 il 13·1-38 14 -

174 - Ank. PTT Müıl. 3-1-38 15 -

lıtanbul Beledıyeaı 3-l-38 14 

lııt:ınbul Belediyesi 3-1-38 14 -

" 3-1-38 14 
78 15 Yülcı . Müh. Mekt. SAK 17-1-38 15 

l;AU 'J"7 A' 1'ıf l1 ~~ 165 nk. P l u • d. ? !ıfl 11 

43 56 
16 50 
52 50 

1275 

Konya Bölge Sanat Okulu 10-1-38 
10-1-38 

11 
14 

900 -
165 -
187 50 
135 
67 50 

675 

360 -
187 50 

'.20 25 

117 -
187 50 

" Samıun Vilayeti 
Tophane Lvz. SAK 

30-12-37 
30-12-37 

D. O. yolları Ank. H. paşa 14·2·38 
14-2-38 

• 14-2-38 .. 14-2-38 
• 14-2 38 
" 14-2-38 ,, 

lıtanhul Beledıyeıi 3·1-38 
3-1·38 

" 3-1-38 
" 3-1 -38 
" 3·1-38 
" 3·1-::8 ,, 

14· 1-38 inhisarlar U. Mü l. 
14-1-38 Devlet Basımevi Dir. 

Müzeler Genel Dir. 13·1-38 

Harita Ank. 14-2-38 ,, " 
Devlet O. yol. H. pata 13· 1·38 

12-1·38 

ıs -
14 30 

15 
15 
15 -
15 -
15 
15 -
14 -
14 -
14 
14 
14 -
14 -
15 -
15 -
14 -

14 -
10 50 

11 Balıkesir Ask. SAK 431 25 1 ay zarfında 
1091 16 Gaaiantep ,, • 

778 77 " .. 
10-1·38 15 30 

125 lzmir Lvz. SAK 
16 -

Kuklareli Tü•· SAK 12-1-38 
2385 -

Erı.uru111 Aık. berıü• • 2750 - 12-1-38 15 -
557 - Vize " " 16 3-1-38 

" " 15 -- - .. 11-1-38 
" " - - " K 27-1-38 15 -

Diyarbekir Lv:ı. SA 2635 88 
Viı• A•k· SAK 

12-1·38 16 -
168 

İnşaat - Tan irat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harit,ı 

f zmir İli Daimi Encümeninden: 

Ödemiş-Salihli yolunun ~3+000 kilometrosunda Ak
çakmak taş ocağacdan ı 476 lira keşif bedeli ile 1800 m3 
ham taş çıkarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konuldu,r1ından isteklılerin 2490 sayıla yasa hükümlerine 
göre hazırlayacnkları teminatlarile birlikte I0.1.938 pa
zartesi günii saat 11 de il daimi encümenine başvurma

ları 

Türk Spor Kurumu Aydın Bölgesi Başkanlığından: 

3 1.938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 15 
te Aydıu spor bölge i bin asanda 8552 lira 7 4 kuruş ke
şif bedelli Aydan spor sahasının futbol alanı ile koşu pis 
ti ve bunların ihata duvar ve parmaklıklarının inşaata a
çık eksiltme usulile eksiltmeye konulmuştur, 

Bu inşaata ait şartname. keşif, metraj, resim ve diğer 
evrak parasız. olarak bölge bii osundan tedarik edilebilir. 

Muvakkat teminat 641 lira 50 kuruştur. 
isteklilerin te"Dİnat mektupları ve ehliyeti fenniye ve 

ticaret odası vesikaları ile 3.1.938 pazartesi günü saat 
16 da Aydın spor bölge binasındaki komisyona müraca
atları ilin olunur. 

* • * 

~a~ırköy ~~~~di;~-.ış~~~~i bi~~~;nı:-t~~
1

f;i.~iİak:A~kliı-c1 
sahifedeki lst. Beled. ilanlarıaa . 

• • • 
ta mi-"h otomobil garaı·ında yaptırılacak f ata te cenaze 

t d·ı "t Bak lst. Belediyeıi ilanlarına. 
rat ve n ı a · · 

ilaçlar. Klinik ve ispençiyari alat:__ 
•• 

57 kalem ilaç alınacaktır. Bak ikinci 

Belediyesi ilanlarına. 

sahifedeki lst. 

~~IZLi&E EL 

Elektrik, ~avagazı, Kalorifer 'f esisat_!e Malzem. ...... 
Yüksek Mühendis mektebi Artırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 

Y .. k k Mühendis mektebi binası dahilinde Elektrik 
Labo:ats:varında yaptırılacak olan 1041 lira 81 kuruşluk 
keşif bedelli tadilat aç'k eksiltmeye konulmuştur.. .. -

Eksiltmesi 17.l.938 ta~ibine rastlayan ~azartesı gunu 
t 14 de yaptlacal<lır. ilk teminatı 78 lıra 15 k~ruştur 

saa , . . .. k i ti yenlerin her gün ve eksıltmeye 
Ş~rtna;.e~ını b!l~~~~n ve saatte Gümüşsuyundaki Mektep 
g~rece derbı~l" d nu-tesekkil komisyona müracaatları ilin 

1 

bmaın a ı ID e ' 'I: 

olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın alma Komisyonundan: 

. li 7329 lira 55 kuru• o\an Genelkurmay dtıiresi bi-
Ke,ıf becle k lan kalorifer teaisatı kapah zarflıa ekıiltm11ye 

na•anda yapılaca o 

konulmu,tur. . 
4 

bat 938 par.arteai günü saat 11 de MMV 
2 _ Ekıiltme11 şu 

l K da yapılacaktır. 
ıatıaa ma . 0 • 

1
• 1 37 kuru•a rhMV inşaat şubesinden ahnır 

3_ Ke,ıf ve p an ar '!&' 

ilk teminat 549 lira 37 kuruıtur. !- Ek ·ıtmeye girecekler kanuni teminat ve 2<t90 sayıla .k~· 
- il 3 Ü il maddelerinde yazılı ve idari ,artnamHIDI. 

BalıkHi~ Belediyeıi 7-1-38 -· - l 
nu~un 2 v~daıi:~n F fıkraıındll yazılı belgelerle birlikte leklı 
~=~::pl~:.nı ihale ıaatinden b~hemehal bir aaat evva\ MMV ı 
tınalma komisyonuna varmelerı. 

14-1-38 15 -
13 50 lstanbul Koaut. SAK 

1 
Ankara P. T. T. Müdürlütlinıten: 

• \ k postahanesindeki ki 
24-\2-937 de iba\esı mukarrer n ara 



tadilatile asanıör işi açık ekliltmesi 3. 1.938 pazartesi günü saat 
15 de ilıale edilmek üzere IO gün uzatılmıştır. 

Kişelerin keşif bedeli 2332 lira 25 kurut müvakkat teminatı 
174 lira asansörün keşif bedeli 2200 lira muvakkat teminatı 165 
liradır. 

Talihlerin ihale ııününden evvel teminatl.ırını müdürlük vez
nesine yatırmış olmaları ve makbnzlariyle ve Nafıa vekaletinden 
Rlacakları ehliyetnameleri ile komisyona müracaatları. 

* • • 
Bağırsak fabrikasının tamiri için elektrik levazımı 

ile Haseki hast. 13-14 No. lu pavyon asansörünün tamiri 
Bak 2 inci sahifedeki İst. Beled. ilanlarına. 

Mensucat-Elbise·Kundura-Çamasır v .s. 

Konya Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden: 

Mu. fiyatı 

Cins ve Miktarı Lira K. Lira K. 
580 80 4 40 

Teminatı 

LiraK. 
43 56 
16 50 

132 takın haki renk sınıf elbisesi 
220 2 110 " siyah renk iş ,, 

800 80 
Sanat okulu talebesinin yukarıda yazılı iki kalem gi· 

yim eşyası 24.12.9,}7 tarıhindeo itibaren 15 gün müddet· 
ıe açık aksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye gireceklerin 
bu sene içinde Ticaret odasında kayıtlı olmaları ve yu· 
karıda gösterilen yüzde 7,5 teminatını veya banka mak
buzunu 2490 sayılı kanuna gör:! bir gün evvel Maliye 
veznesine yatırmaları lazımdır. 

İhale Kültür direktörlüğünde 10.1.93~ pazartesi günü 
saat 14 de olacaktır. Nümun~yi görmek ve şeraiti anla
mak isteyenlerin her gün okul direktörlüğüne müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Oku\lar için alınacak 68 bin metre telanın kapalı 
zarfla eksiltmesine istekli çıkmadığından 30.12.937 per
şembe giini1 saat 14,30 da Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satıoalma komisyonunda pazarlıkla alınacak· 
lır. 

Tahmin bedeli 17 bin lira, ilk teminatı 1275 liradır. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülebililir. İsteklile
.. : .. L-annni h~laP:IP:rile belli saatte komisyona gelmeleri. 

Cinsi 
Kaput bezi 

Samsun Vilayet Makamından: 

Değirmen mRrka beher topu 36 
metre 90 santim eninde. 

Kotil bezi Birinci mal 115 santim eninde. 
Haue Birinci mal 2 metre 20 santim eninde 
Grizet bezi ~ayıeri malı 70 santim eninde 
.duayer.e ınaaaaı Uzeri muşamba minderli ve yutıklı 

olup mu4aınbaaı birfoci maldan ola· 
cak ebadı, eni 58 santim boyu 2 
m_etre. yüksekliği 75 santim olup 

. g.~rgen ağacından yapılmış olacaktır. 
Dıvan portmantosu Uzeı·i şapkalıkh ve alt kıs nındaki 

Bakır tepsi 

Emaye 
Emaye 
Sürahi 
Hasta arkalığı 

aslcıları bronz kol üzerine 8 ukıh 
ve 1 metre uzunluğunda ahşap kıa· 
mı i'Ürgen ağacıııdan ve cilaluanııı 
olacaktır. 

47 santim kutrunda ve 0,60 kalın
lıkta olacaktır. 

45 numaralı içi düz beyaz 
60 
1,5 litrelik. 

Demir çerçeve üzerine ıomyalı İı· 
tanbul karyola ve madeni etya mal-
zemt>ai ıkataloj'unda nümunesi gibi 

Merdiven basacak- · 

ları için sarı levb KalınlaA"ı yarım M. Metre 
Emaye tükrük hok-

kası 12 nuınaralı büyüklükte 
Emaye sürgü otu-

rak Üzeri kapaklı ve uzun boru aaplı 
No. 42 

Emaye ördek 
idrar kabı 
Emaye yuvarlak 
küvet 
Emaye böbrek 

Beyzi şekilde. 

40 numara. 

Miktarı 
25 top 

150 metre 
50 ,, 
20 ,, 

1 adet 

1 adet 

20 adet 

30 
" 10 
" 5 ,, 

4 ,, 

12,5 kilo 

50 adat 

6 adet 

15 ,, 

6 
" 

küvet 24 num&ra. 

1 -Samı un memleket hııatanssine muktezi yukarıd 6
. ,, 'k a cını ve 

ını tarları yazılı 17 kalemden ibaret melhuıat, mefruşaf 30-12-937 
perşembe günü .aat 15 de vilayet daimi encümende nazarlık! 1 
utan alınacaktır. ,. a 

2_:_Muhamen bedeli 700 liradır. 
3-Muvakkat teminat 52 lira 5 , kuruştur teminat İf banka-

aına yatılırarak makbuz veya banka mektubu ibraz d'J kt" 1 4 ş t • .1 ~ e ı ece ır. 1 . ar nameı_ı vı ~yet encümen kalemindedir tafıilit almak 1 
ısteyenler her gun muracaat edebilirler. 

5- ~alible.r ca~i se.ne. için_de ticaret odannda kayıtlı oldukla- ı 
rına daır vesıka ıle bırlıkte ıhale uünü vilaAyet d · A - d 

1 
. .. aımı ancumen e 1 bu unmaları ıl4n ol•nur. ı 

--- -

Miitef errik 
Devle~ Demiryolları ve Limanları İşletme U İd · d • aresm en: 

Muhammen bedeli 2,500 lira olan 50 bin aded Mar· 

sil ya biçimi kiremit 13. 1.938 perşembe günü saat 10,30 
da Haydarpaşada gar binası içindeki satmalma komis
yonu tarafından açık eksiltme ile sa tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kaouauıı tavin ettiği vesaik 
ve 187 lira 5Q kuruşluk teminatlarile birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binası için· 
deki satınalma komİiyonu tarafından parasız olarak da
ğıtılmaktadır. 

Harita Genel Direktörlüğünden: 

1- Harta genel direktörlüğü fotoğrafhanesi için bir freze ma
kineıi alınması ve yerine kuruluşu açık ekşiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen badeli 1550 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 117 lira olup eksiltme günü komisyon

ca yalnız teminat makbuzu veya baaka mektubu kabul olunur. 
4 - Eksiltme 14.2.38 pazartesi günü uat 14 de Ct:becide har· 

ta genel direktörlüğü dairesinde satınalma komisyonunda yapı
la~aktır. 

5- Ev1af ve ter aiti öğrenmek isteyenler t:\lİ 1 günlerinden 
başka hP.rfÜn ve eksiltmeye ıireceklerin yukarıda yazılı ~ün ve 
saatte komisyona müracaat etmeleri. 

Müzeler Artırma ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden: 

Yapılacak işin mahiyet ve 
evsafı 

Köpüklü yangm söndürme alet 
]erin aaidiye tahvili. 

Miktarı 

adet 
135 

Muvakkat 
Tahmin 
bedeli 
L. K 

270 00 

teminat 
miktarı 

L. K. 
20 25 

29 Birincik,nun 1937 ---------
,.-------------------------------.. 

1 İstanbul Belediyes~~h~~:=b.~.u 1 
Eminönü Belediyeaine 100 metre mikip 

kapanca kumu 
Üsküdar parkının çiçek yetiştirme mahal

lerine lüzumu olan duble cam 
Tamir atölyesine 5 kalem malzeuıe 
Beykoz ataçlama fidanhğına lüzumu olan 3000 

Marsilya kiremidi. 
İtfaiye münürlütüne lüzümu olan 200 kilo 

renkli üıtüpü ile 50 kilo karpit 
Verem diıpan.erine 57 kalem ilaç 
İtfaiye müdürlGtüne lüzumu olan 3 kalem 

malztome 

280 

350 
48,75 

180 

84,76 
414 

66 
Mezbahada bıağıruk fabrika11nın tamiri için 

olan elektrik levazımı 
lizım 

Bakırköy belediye şubesi bina1ının tamiri 
Haaeki Hastanesinin 13 14 N.lı pavyon aaansorü-

280 
60,66 

nGn tamiri 230 
Yukarda ke,if ve muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ay-

rı pazarlığa konulmuftur. Evrakları Encümen kaleminde gö-

~
rülebilir. İstekliler 3· l ·9,18 pazn,.teai günü ıaat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. .._ _________________________ ~ 

__ e:g - -- === ~ 
ek-.iltıne il<• Vizedr. Tiimen Satrnalma Komisyonunda alırııı· 

caktır. 

S:.ırln aıııe ... i Kom İ~\ nnıla ~;; rü ldıil i r. . " . 
çar~aıulıa ~üııii -,aat 1< >dadır. ~1ulıaımnen 

İhale 13-1-938 pazartesi günü saat 14 te Müzeler Genel Direktörlüğünde tcnıiııal l (ıH liradır. Miiuaka~a <1 i~tirak 

Ek--iltın~ 12. l.<>:~8 
fiatı 2210 lira ilk 
edeı·~klNin hildi· 

Topkapı Sarayı Müzesinde mevcut Hızır markalı yangın sön
dürme makinalannın Asitlite tahvili huıuau açık eksiltmeye kon· 
muştur. Olbabdaki şartnameyi görmek isteyenlerin Müzeler Ge· 
nel Direktörlütilne, yanscın ıöndürme Aletlerini mahallen görmek 
arzusunda olanların Topkap1 Sarayı Müze Müdürlüğüne, eksilt
meye giremilen Komisyon başkanlığına müracaat eylemeleri. 

• * • 
100 m3 kum, duble cam, Marailya kiremidi, renkli üstüpü. 

karpit, itfaiye malzemesi alınacaktır. Bak: '2 nci sahifede lst Be
led. ilanlarına. 

• • • 
3 ton yük tatıyabilecek 2 adet kamyon alınacakt•r. Bak: İn

hiHrlar U. Müd. ilinlarına. 

* • * 
6 kalem muhtelif tezrih ve rnakinalar alınacaktır. Bak: DO. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Caziantep A;:)k t' ı i SJtıııalnıa Konıi,voııııııclaw 
, . 

Cin ... i 

Kuru ot 

ı\liklan 

Kilo 
288000 

T~miııatı 

Lira Kr. 
1091 16 

Pazarlığ1111ıı :. ı· kli 

Kuru ot 239B0.1 718 77 

lıir ny miiddeıle pa
zarlıkla 

1- Yukarda ıı~ikları le111iııatı yazılı iki lıirlik .ı,ı; ııı :"Ulııı 
~lınaenk kuru ol~ı ılıale gi.~nü ulon 20.12,9:~7 tarilıiııdı· ıalip 
<,ık~aı!ığ.ın<luu hır ay muıldt:tle pazarlıkla ilıalt-.İll~ kurur 
Vf'l'ılmıştır. 

2 ~ Talip olanların bu müddet içinde münaka!':a ~artla
rını gormek ve pazarlığa i~tirak etrnek üzere Jrnnıi<.:roıııımu-
za müracaatları ilan olunur. · 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

. . J- lzmir ta~·yan" ııla).ınırı 5600 kilo kesilmiş sığır eti 
ıhtıyacı açık ek:;ıltnıe ı>urelıl<" ıniinakasaya konınııştur. 

~ - ~hale i 10.J .938 pazarlr."İ giinü .saat 15 hııçukta kıs
lada lzımr levazım amidiği satıııalma komi~yoııurııla vapıJ;. 
çaktır. 

3- Tahmin ctlileıı mFcmu tutarı 1680 liradır. 
4- Teminat muvakkata akçesi '26 lirnılır. 
5 - Şartnamesi hergüıı komisyonda aürülebilir. 
_6- İstekliler Ticaret Odasında kay~lı olduklarına ıfair 

VP.sıka gfü~termek mecburiyetin<ledirJ~r. 

7 - .. Eksiltmey~ i tirak edecekln 2490 sayılı kanunu 2 
ve ~ cu mad<leJerm~e ve ~art namesi nele yazılı ve. ikalurı \,. 
temmat muvakkatlanle birlikte ihale saaıind .. n ev l k · 
yona ıniiracaatlan. 

~ ' · \ t-' · unııs . 

Balıkesir A:-;keri Satıııalına Komi ... yonundarı: 
. . Kı~r merkez hir1iklerinin senelik ihtiyac:ı olaıı 25 ton 

µırın~·ı l2. l .938 ı:ar~anıba güııü !'\Uat l l de a!(ık ek~iltme 
suretıl~ mukawleye hağlanacaktır. KıynH~ti rnıılıunııııeıw~i 
.5750 lıradır. isteklilerin ~artııamesni o-füıııek frin her ırüıı 
ve. ek~iitıne~e İ!?tirak edeceklerin vakti ıııuayye~inde ilk"' te
?ıınat akçe::>ı olaıı 431 lira 25 kuru5luk trminat maklııızıı 
ıle Balıkesir ac;keri :;atınalma koıni~yoııuııa miira,·uatları-

Vize Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Alpullu 'e ı·irnrııı<laki kıtat için 16000 kilo IJUlgıır :.ıçık 

rilrıı c riiıı v,... ... ıutk \ ize<lt! A~keri .. atıııalın::ı koıııİ-.\oııuıı.ı 
t'" 

111 ii r.11 ·:ı atları. 

Diyarbakır Lıwazım Anıırli~i ~.llıııulnıu Komi~ yonıınc.lan: 

Uiyarhakır (-;arnizoıı lıirlikh···i ihti ·al'ı için 330000 kih1 

falırika 111111 kapalı zarf' tbıılile ... atın alınacaktır. ı\lıılıaınını>ıı 

bedı·li ~;) 115 lir.dik t~miııatı -6:~5 lira 88 kuru,,tnr. 27.1.938 
peı ~eınlw giirıii s:.ı.ıt 1 :J le ilıtılr-.i yapılacaktır. Şartnamesiııİ 
~iirmPk i-.kyeııll'f 1 'i(ı kıınış lwdel mukabilinde Di) arhakır 
Levazım amirliği • atıııalıııu Komi-.yonuııdan alabilirler. h· 
teklileriıı mezklır giin vı, .. aatte muktazi ve-.aikle birliktı' 

lıir -;:.ıat evvel Diyarbakır levazım fımirliği Satınalnıa Kuınis· 

voıııına rııür:waatları. 

l:.rzurum Aıkeri Satıııalma Komısyonundan: 

Erzurum askeri satıualma komiıyonunda kapalı zarfla ekıilt· 
m~eye konulan 700 bin kilo hurdaya talip çıkmadıtından pazar· 
lıga konulmu~tur. Tahmin bedeli 36750 lira, ilk teminatı 2750 Jir• 
25 ~uruştu~. 1.tekli çıktığı takdirde pazarlığı her gün Erzuruırı· 
dakı Askerı Sahnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Kırklarıeli Tümen Satınalma Komisyonundan: 

. Kı~klareli tümen birliklerinin ihtiyacı olan 120 bin kilo 
etı ıatın alınacaktır. Muhammen fiatı 26 kuruş 50 aantim 
tutarı 31~~ lira ilk' temina~ı 2385 liradır. İh.ılesi lı·l-938 
tamba gunu saat 16 dadır. Jstekliler Şartoaınesini lıer i(Ün 
aabnalma komiıyonundn görebilirler. 

Vize Askeri Satın1ılma Komisyonundan: 

11tır 

olup 
çar-
Tüın 

Pınarhisar civarında bulunan kıtaat için 53000 kilo bulgur 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltmeai Vizede Askeri 
~atınalma Komiıyonunda yapılacaktır. Şartname1ini görmek iı· 
tıyenJer hergün komiıyona müracaat edebilirler. Eksiltmesi 
12-1·9~ Ç~rtamb~ günü saat 15 te yapılacakbr. Muhammen liatı 
7420 lıra, ılk temını.tı 557 liradır. 

. • • • Açı~ ekıillme~e konulan Demirköy lntaahnın hayvanata 
aıt 55600 kılo o.ta talıp zuhur etme Htinden }'eniden ınünakaaaaı 
3-1-938 pazart .. ı günü saat 16 da yapılmak üzere on aün Mdd t-
i t d'd d'l · · • mu • e em ı e ı mışlır. 

* *• Kapalı zarfla ın.ünakasaya konulan Pınarbiaar Top. Alayı 
bayvanatının 225000 kılo kuru ota talip çıkmadıtından ı I · 1-938 
aalı ııünü saat 15 te pazarlıkla mübayaa edileoektir. 

~---t~ Ü Z A Y E O E LE R - - -......-- ~- ..__ --
Balıke ir Belediye Hiya:-~tindeıı: 

~~ki elektri~ te::ıi ... atrndaıı çıkarılan müstamel üç motiir 
v~ dın~nıu satılnınk iizere 2 l-12-937 tarihinden itilıareıı 15 
guıı r~tidıletle ırıiizayedeye !;ıkarılnııştır. 1\luhammf'rı hedeli 
(ı()O ,lı~adır .. lhaJP.._j . 7.1.988 tarihinde Belediyede yapılacak
tır 1 alıhlı-rın Hf'ledı}eyı> miiraca.ıt]ım j)fın olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İbRle ıünü talibi çıkmayan 250 ili 300 araba Gübrenin pa. 
nrlıkla ihaleai 14.1.38 cuma l'Ünü saat I~ de yapıl•caktır. 

Muhammen. tutarı 180 liradır. İlk teminatı 13 lira 50 kurut· 
tur •. Şartnamesı hergün komiıyonda rörülebilir. İsteklilerin ilk 
temı•~t makbuz veya moptublarile beraber ihale l'ÜDÜ vakti mu
ayyen~nde Fındıklıda komutanlık aatınalma komiıyoDuna 

1 
ı. 

melorı. • 
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MUNAKASA GAZETESi - = 

üd""rlüğü den:l J 

4000 Kilo Alçı Keşif b edeli 729 lircı 10 kuruş olan F.ıtihde cenaze 
4000 " Reçine otomobil garajınd yaptırıhcak tamiral: ve tadilat açık 
1000 ,, Litepan eksiltm eye konulmuştur. Kes"f .evrakile şartnamesi Leva-

1- Yukarıda cinsi ve mıktan yazılı Üç kalem malze· zını Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N.lı kanun-
tııe Şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. da yazıh veıika ve 54 lira 68 kuruşluk ilk teminat mak-
ll- Pazarlık JO.XII.937 tarihine rnstlayan Pt!rşembe buz veya mektubile b.eraber 13.1.938 perşembe günü saat 

a'~nü saat 14 de Knbat:ışda Lev:ızım ve Mubayaat Şube- 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (8663) 1330 
' 11ldeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. •* • 

Hl-- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Keşif bedeli 534 Jira 75 kuruş olan Çubuklu gaz de-
Şubeden alınabilir. polarında 4 tane tanğın boyanması işi açık eksiltmeye 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve konulmuştnr. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdür· 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda lüğüııde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı 
ildı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8384) 1285 4-4 vesika ve 40 lira 1 l kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

• • • mektubile beraber 13.1.938 perşembe günü saat 14 de 

1- Şartnamesi Mucibince Denizlide yatmlrcak kara Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8672) 1324 

~~tut deposu inşaatı 9.Xll.937 tarihinde ihale edilemedi- • • * 
Rınden yeniden ve pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. Hepsine 200 lira bedel tahmin olunan Şehz.adebaşmda 

il-Keşif bedeli 2695 lira 17 kuruş ve muvakkat te- kalenderhane mahallesinde Aralık-ana sokaiında 6 6 N.lı 
ın· evin ar.kazı satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 
ınatı 202.14 liradır. 

. 
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0.0.YOLLAQI iŞLETME U. MUDURLUGUNDEN I 
- -

Aşağ!da isimleri, muhammen bedelleri ve muvakkat teminat· 
lara yaz.alı altı mulııtelif kalem tezgah ve makinalar 14-2 93S pa· 
zartesi günü saat 15 te ayrı ayrı sıra ile ve kapalı zarf usulile 
Ankarada idare binn'landa satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminatlarile knnunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklifle· 
rini aynl gün saat 14 e kadeı· komisyon Reisliğine uermeleri li
z.ımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malze~e dairesindeu, 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(8649) 1318 1 .. 
Muhammen B. Muvakkat T. 

Malzemenin isim ve mikdara Lira Um 
1 adet Bileme otomatı 12000 900 
3 ,. To.kım bileme tezgahı 2200 165 
1 

" Hidrolik perçin makinesi 2500 187 50 
2 

" Elektrikli perçin ocarı 1800 135 
1 

" Motörlü seyyar kazan muayene 
tulurHbnsı 900 67 50 .. Takım torno tezgihı 9000 675 

nı -· Pazarlık 5·1-938 tarihine .rastlayan Çarşambn Şartnamesi Levazım Müdiirlüğünde görülebiHr. İstekliler 
15 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

iünü saat 15 te Kubataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 
s· 13. 1.938 perşe ıbe günü saat 14 de Daimi Encümende bu-
1ndeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. . 1 l 

1,Ü RKİYE ı r
Şişe ve Cam Fabrikaları unma ıdırlar. (867 1) ı 3 !5 

. iV-Şartname ve projeler 13 kuruş bedel mukabilinde • 
1
bhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesile Denizli Mü· 1- şarki Trakyadan '~Ç.atalca yolu ile., İstanbul Ci-
dür) ..... d l b'I' 

uguu en a ına ı ır. varına gelip Sirkeciden Akdeni11e yollanacak hayvanat 
V- Eksiltmeye i~tirak edeceklerin fenni evrak ve ve· talimat veçhilc Ramiye gelince geldiği günü takip eden 

Saikini İnhisarlar İnşaat Şubesiııe ibraz ederek miinaka- gecenin - Belediye icabınca . yarısıııdan yani saat 24 den 1 

:~Ya iştirak için ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları ı sonra Edirnekapıdan şehre girecek ve münbasıran E· 

aııındır. dirnekapı, Sirkeci Tramv.ıy giizergahına kat'ederek Sir-
Vt- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen giin ve saat- keciye nakil ve güneş çıkmcaya kadar gölürülecekleri 

le Yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikle yukarıda adı ge- merkez vasıtasına irkiiµ edilecektir. 

Çen Konıisyona gelmeleri ilfüı olunur. <8385) 1286 3 - 4 ~ Şarki Trakyadan keza Çatalca yolu ile İstanbul 
• • • c' varına gelip Haydarpaşa a ve oradan Anadolu içerisine 

1- ldaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikası için şart· nakledilecek hayvanat dahi keza berveçhi talimat Ramiye 
tıarncsi mucibince 1 adet bir tonluk seyyar elektrikli is- ıelince Ramiden hareket ve mevcut şaseleri takiben 
kele vinci pazarlık usuliyle satın alınacaktır. Rami, Küçükköy, Alibeyköy. Bahariye, Kağıthane. Mez· 

il Montajı da dahil bütün teferruatiyle vincin mu- baha, Kasımpaşa sırtları, Şişhane yokuşu, Hendek Kule· 
hanıınen bedeli sif İstanbul 8000 lira ve muvakkat lemi- dibi Lüleciler giizergahındau Kabataşa muvasalat ede-
tıatı 600 liradır. cek ve oradan müttahaz usul dairesinde Haydarpaşaya 

llJ - Eksiltme 18.1.938 tarihine rastlayan sah günü imrar ve oradan da ya şimendüferle veyahut Bayt r Mü-
saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin· dürlüğündeu Karaağaç M. Müdüriyetine yazılı 15.2.932 
deki Alını Komisyonunda yapılacaktır. tarih ve 807 No. lu tezkereye bağlı ve münderecatı Cum· 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen huriyet ve Vakit gazeteleriyle ilanlı varakalarda muayyen 
Şubeden alınabilir. yollarla dahile sevk olunacaktır. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyen Firmalar fenni 3- Şarki Trakyadan Çatalca yolu ile İstanbul civa-
llıufassal teklif mektub ve k<ıtaloğlarını, kaldırma, indirme rına . gelıp Hayvan borsasında satılmağa tahsis edilmiş 
"~ firen tertibatını açık olarak gösteren resimlerini, kata· hayvanat ta Ramiden geçmek suretile yine mevcut şose 
loğlarını birinci sınıf bir firma oldukiarını gösterir evrakı üzerinden Rami, Küçükköy, Alibeyköy, Bahariye yolu 
eksiltme gününden en az 7 gün evveline kadar İnhisar· ile hayvan borsasına götürülecektir. 
lar Umum Müdi.irlüğü müskirat Fa">rikalar Şubesine ver· 1 4 - Fatih ve Eycp kazalarının Belediye sınırları 
llıeleri ve münakasaya iştirak edebilmek için de teklifle- 1 içindeki aksamında tahrik olunacak ve İstanbuldan Ak-
tinin kabulünü mutazammıa vesika almaları lazımdır. denize ve Anadoluya ihraç veya hayvan borsasına sevk 

Vl- fsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa- olunacak hayvanat Edirnekapı, Topkapı, Belgrat kapısı 
atte-V. nci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme 1 mahreçlerinden sur haricine çıkarılacak ve oradan semti 
Paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelme· • tahriklerine göre yürütülecektir. 
lerj ilan olunur. (8558\ 1307 2 ~4 5 Sirkeci, Kabataş ve Galata rıhtımlarına ge.lıp 

• 1 şarki Trakyaya Küçük Çekmece yolu ile gidecek ve Is-
* • 

1- Şartnamesi mucibince 3 ton Yük taşıyabilecek 2 
adet Kamyon açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedeli beheri 2400 liradan 4800 lira 

\tc muvakkat teminatı 360 liradır. 
ili - Eksiltme 14·1938 tarihin- rastlayan Cuma günü saat 

15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
l(ornisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
V İsteklilerin kanunun kendilerinden aranılan vesaik 

\'c yüzde 7
1
5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme. için 

tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Komısyona 
ıtloıeleri ilan olunur. (B) (8670) l 323 1-4 

Bir adet Tay-Dus (Taille-Douce) pres 
lltakinasiyle bir adet makas Giyotin ( Gillotine) 

makinası satın alınacaktır. 

Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünden: 

Akademi Gravür Atölyesi için yukarıda cinsleri yaııh iki adet 
l'nlkina aatın alınacaktır . Münakasa açık eksiltme ile 10·1·938 
Pazartesi günü saat 15 de Cağaloğlunda Yükıek Mektebler Mu· 

1 
haıebeciliiinde yapılacaktır. Muha.?'men bedel 2300 lira ve mu
~akkat teminat miktarı 172 lira 50 kuruştur. Şartname Akade

\ tniden paraaız. verilir. Talihlerin Ticaret odasmda mukayyet ve 
kanuni evsafı haiz. bulunmaları lazımdır . (8578) 1309 2- 4 

!rntiyaz ıahibi ve yazı i,leri 
Direktfu'lj: lsmeil Girit 

Bntı!dığı ver : ARTUN Bı:.sım ~ 
Gnl,.ta Billiir Bok&.k No. IO 

tanbul dışarısına çıkarılacak veya Borsada kalacak hay-
vanat da yukarıdaki maddelerde yaulı hükümlere tabi 
olarak aynı yolları takip ederek veçhei istikametlerine 
göre gidecektir. 

6- İstanbul mıntakası kö ler kesim yerlerinde kesi· 
lip şehre sokulacak meıbuhlar ve sakatat birincisi Ba
hariyede ikincisi Edirnekapıaa, üçüncüsü Topkapıda, dör· 
düncüaü Yedikulede olmak üzere 4 medhalden geçiri· 
lecektir. 

7 Kadıköy Belediye hududu haricinde Pendik, İzmit, 
Adapazarı ve Konyadan ıetirilecek et ve sakatat trenle 
Haydarp:ışaya ve oradan Tophane mezbahasına rötürü· 
lerek muayene edildikten sonra deniz yolları ile Kadıköy 
iskelesine getirilecektir. Bostancıdan alman et ve sakat· 
lar ise kamyon veyn atlı earaba ile Bostancı köprüsünü 
geçerek asfalt caddeyi takiben Kadıköy iskelasine geti. 
rilecek ve oradan Tophane mezbahasına sevk edilip mua· 
yene olunduktan sonra deniz yolu ile tekrar Kadıköy 
veyahut hamal iskelesine ictirilecektir. 

8 - Yukarıda gösterilen yollar güıergahın haricinden 
hayvanatın geçmesi yasaktır. 

9 - Bu yolların haricinde yakalanacak hayvanat ka· 
çak sayılacak ve Belediye nizamatı mucibince sahipleri 
tecziye edilecektir. ''Bu (8629) 1319 , 

" 

... 

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen numune gönderilir 
Adres: Galata, Perşembe Pazar, Yoturtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

Anonim Sosyetesinden: 
Bahçekapı Birinci Vakıf hanındaki büromuz, Ga· 

lata Perşenıbepazarı, Samur sokağı 6 numaradaki 
İş hanının birinci katına nakledileceğinden 30 ve 31 

1 
birincikiinun günleri yalnız büromuzun kapalı bulu· ı 
nac:.ğını müşteI"ilerimize bildiririz. 

- 1 
Jeudi 30· 12-937 

Bascules (Dir. Economat P . T . T. Ankara) N. 525 
lnstallation electro·hydraulique a la ville Kars et installation clec-

tro-locomobile iı IJ ville lgdir et S arikamiche (Vilayet Karı) 539 
lnstrumcnts et produits chimıque (Minis. Def. Nnl.) N. 547 
Danıe jeanne (Dir. Vakoufs Kadıkcuy) N. 549 
l:l eurre fr:lİ'I (Coın . Aclı . Milit. Vize) N. 552 
Travaux d'aoıeublemcnt a ltı rare Anknra (Chemina de Fer Et:ıt) 

N. 553 
Petrole et gar. (Ch . de Fer Etat ) N. 553 
Fil m~talliquo, fil barhel ~ ete. {Ch. de Fer Etat) N. 553 
Construction pour l'armce d'lzmir (latendance lzmir) N. 554 
Plitre, lit epane et reıine (Dir. Gen . Monopole•) N 554 
Planche de !!apin et boıs equare (Chcmins de fer l.tat Sirkedji) 

N. 554 
Poids en fonte (Ch . de Fer E.tat H .pacha) N. 554 
Bcurre fr is (Div. Kirklan;li) N. 558 
L gumes (Div. Kirldareli) N. 558 
Costumes et chaussures (f>irection Ecole Secondaires Balike er) 

N. 560 
• Moteur e t accessoire (Municip:ılite Koula) N. 562 
Oignon<ı (Command. Ist:ınbul) N . 563 
• Bois (Dir. ForMs .KirklarMi) N. 563 
Toile pour pyjamns et pik~ pour nappc.s (Com. Ach . Univcra . 

N. 563 
Viande ele hoeuf (Com. Ach . Milit. lsputa) N. 563 
Pois chiche (Com. Adı. Milit. 8rousso) N. 564 
Grands sa.es a fourrage (lntend. Top~ane) N. 564 

lıtanbul) 

lnstallatıon centrale t~lectri que au bourg Belvadin (Mun. Bolvadin) 
N. 565 

Bıdons vıdu de benzine (Com. Ach. Commıınd. Gen. Surveillance 
Douan. lstnnbul) N. 565 

lnstallation eleotrique pour l'armee d'lzmir (lntendıınce lzmir) N. 554 
Huile d'olive (Com . A.ıh Milit. Brousse) N. 566 

• Leı a1terııqucı ındiq ıent une venle par voie de surenohere. 

N. B. - Le• Nos indiqueE en regard deı articles aıont ceux du 
journal dans lequel I' aviı ıı pııru 

Tiyatrolar 

TI~PEBAŞI DRAM KISMl 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

ESKİ FRANSIZ TlY ATROSU 
OPERET KISMI 

Kral • 
ır 

trajedi 3 k ı ım 

Yazan: Türkçesi 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Bir Kavuk 
Devrildi 

ıııı ııı llllıl 
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5 perde komedi 
Shake.peare Seniha bedri Göknil Celal Mfisahip oğlu 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "'MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Mcnfaatınn. icabı hemen abone kay-
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel. : 49442 

, 
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a l' Adminiıtzatioo Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat lat:ınbul lllÜNAKASA 

, 
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ablea11 Synoptique des Adjudications 
Objet de l' adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
catimatil 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'Adjudication et du 
Cahier des Cbarg-eı 

Construction-Reparation- Tra v Publics·Materiel de Construction-~Cartograp~c 

Construction mur d'appui, ajuslement de in terre et 
installation degrilles iı la place de sport Aydin 

Extractiorı de pierreı brutes du foyer Aktcbakmak: 
1800 m3 

Constructıon guicbets au batiment PTT. Ank. (aj.) 
Rep. bat bureau fiscal iı B!lkirkeuy 

Rep. garage auto corbillard iı Fatih 

Publique 

" 

" 
(. re İl gre 

Publique 

8552 74 

1476 -

2332 25 
60 66 

7'29 10 

641 50 Presid. Maison du Peuple Ay<lin 

Vilayet l:cmir 

174 Dır. PTT. Ankara 
f Com. Perm. Municipalitl lstanoul 
1 Dir. Econom. ,, ,, 

54 68 idem 

!3gdJiits Chimiques et Pharmaceutiques · lnslruments S~taires -Fourn~~ eour_ !:!_öpi~ux 

Medicaments pour le diıpcnsaire de tuberculeux : G· • a gre 414 J Com. Perm. Municipalite l:stanbul 
57 fots l Dir. Econoın . ., " 

Electricite·Gaz·Chauffage. Central (lnstaflation et Maleriel) 

Reparation et reforme au laboratoire elcctrique de Publique 1041 81 
l'ecole lngenieur. 

Materiel electrique pour la reparation de la fabri· 
que des boyaux 

Reparation ascenseur deı pavillons No 13 •t 14 
de l'hôpital Haseki. 

lnstallation de cbauffage central au batiment du 
Command. Gen. (cah. clı . P. 37). 

lnstallation ascenseur au bitimcnl P. T . T. Ank. (aj.) 

Gre a rre 

" 

Pli cach 

Publique 

Habillement - Chanssures Tissus - Cuirs. 
~~~~~~~~~~~·-~~~~~~-~~ 

Costııınes pour chasse : 132 p. 
,. ,, trav:ıil:llOp. 

Toile pour tailleur : 68000 m. {aj ) 
Habillement et article d'ameublement 

(aj . ). 

Divers 

Tour : 1 p. 

17 lots 

Pompe pour contrôle dcs chaudrons iı moteun et 
nıobile : 1 p . 

Foyer• elcctriques pour rivet: 2 p. 
Machine hydraulique pour fabriquer les rivets : 1 

pi ece 

Etablis pour aig-uiscr : 3 p. 
Automate ı:.our aiguiaer : 1 p. 
Tuile.s type Marseıllc : 50000 p . 
Camions pouvant transporter 3 tonnes: 2 p. 

1 Machine fraiseuıc : 1 p . 
Transformation en acide des appareils cl'extinctioıı 

d'incendic marque "Hızır,, : 135 p 
M chine pour perforer : l p. 
Sable pour la Municipalit{· Emineuau : 100 m3. 

Vitre doublee pour le pare de Scu tari 
Materiel pour l'atelicr du rcparation : 5 lots 
Tuilcs type Marseille : 3' 00 p. 
Etoupe en couleur: 200 k .- Cırbure de calciıım: 50 k. 
Mat ' rlel pour la dir. des sapeurs pompicrs: 3 lotıı 

Pı ovisions 

Bles concasseıı: 53 t. 
Foin : 55 t . (:ıj ). 
Foin : 225 t . (aj.). 

Bles : 700 " ,, 
Foin : 288 " ,, 

,, : 239805 k. (aj ) 

Farine de minoterıe : 330 t. (cah. eh. P. 176). 
Viande de boeuf : 5,6 t. 
Blcs concasses: 16 t. 
Riz : 25 t. 
Vrande de boeuf : 120 t 

B) Adjudications a la surenchere 
Motcurı electriqııes et dinamo 
Fumier : 250-300 voitures aj .) 

Publlque 
,, 

Gre a 2''e 
" 

Pli cadı 

" 

" ,, 

" ,, 
Publıque 

" 
.,. 

" 
Grı~ a ıre 

" 
" ,, 
" ,, 

Pli cech 

Gre a rrc 

n 

" .. 
Pli cach 
Publique 

" ,, 

Publique 
Gre a gre 

280 

230 

7329 55 

2:200 -

580 80 
220 -

17000 -
700 -

9000 

900 

1800 -
2500 -

2200 -
12000 -
2500 -
4800 -
1550 

270 -

2500 -
280 

350 
48 75 

180 -
84 75 
66 -

7420 -

36750 -

35145 -
1680 -
2240 -
575U -

31000 -

600 
180 -

78 15 

549 37 

165 -

43 56 
!6 50 

1275 
52 50 

675 -

67 50 

135 -
187 50 

165 -
900 -
187 50 
360 
117 -

20 25 

187 50 

557 

2750 
1091 16 
778 77 

2635 88 
126 -
168 -
431 25 

~385 -

13 50 

Com. Aclı. Ec. lnf. Gumuchsouyou 

Com. Perm. '4unicipalite lstanbul 
Dir. E.com. ,, ,, 

idem 

" 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

O;r. P.T.T. Arıkara 

Oir. E.cule <les Arts Konia 

" 
Com. Ach . lnt lst . Tophane· 
Vilayet Samıoun 

f Ad. Gen . Ch. de Fer Etııt Ankara 
l 8ureau d'F.xpedition H .pacha 

ldera 

" ,, 

,, 

" l er Exp. eh. de fer Etat H . paclıa 
Com. Ach. Econom . Monop . K.tache 
Dir. Gen. Cıırtog. Ankara 

,, " des Muıeeı 

., lmprimerie de l'Etat 
Com. Perm. Mu11icipalit6 
Oir. Econom. ,, 

idem 

" 
" 
" 
" 

Com. Ach. Milit. Vize 

" ,, 
" 
" 

Er:ıeroum 

Gaziantep 

lıtanbul 

" 

" ,, 
Com. Aciı . lntcndance Diarbekir 

,, lı:mir 

Com. Ach . Militaire Vize 
,, Balikeıer 

Com. Ach. Div. Kirklarelı 

M unicipalite Balikeser 
Com . Ach. Command. lst. Findikli 

Jours 

3-1-3ô 
(rectif.} 
10-1-38 

3-1-38 
3 1-38 

13-1-38 

17-t-38 

3-1-38 

3·1·38 
3-1-38 
4-2-38 

3-1-38 

Heure 

16 -

11 

15 
14 

14 

14 -

14 -

14 
14 
l1 

Avis ficiels 
De l' Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Ports de l'Etat 
~ 

D•ux grout>es de materiel de voie doot les noma et ••ıeıı,, 
e.timativea pour produits indigenes et etrang•ra sont indiqıı' 
cİ·bas ıeront achetcs separement par voie d' adjudication ıoUS ~t 
cachete le luodi 7 Fevrier 1938 a partir de 15,30 h. au loc•1 
l'Administration Generale a Ankara. r 

Ceux qui desirent y prendre part, doivent rem•tlre a la prıı' 
ıidence de la Commiuion, dana deı pliı a part pour d1•q 

1 
froupe, le jour d l'adjudication ju qu' iı 14,30 h. leurs offrt, 
unc garantie provi oire indiquee en regard de chaque gr~0'ıı 
aıuivant que ı~ matericl est indigenc ou etranger, leı certif1''ıı 
cxigea par la ini et un cerli ficat de competf'nce delivre p•' 
Miniıtere des Travaux Publict.. 

pt~ 
Les c2hiera des charge aont en vente au prix de 190 J 

aux Caiases d' Anl<ara et de Haydarpaclıa. (8487) 1297 4 ..... 
Groupe Nom Produit. Produita 

etranıer1 . 
tı 

V aleur Gar•11 
indigene• 

Valeur Garan . 
, ____ Ltqı_ 

8 articles de: Eclissc ) 
__I.tqı 

selles et anneaux- ) ....... 91701 ,48 
ressorts ) 

2 28 articles de Boulo a) 
et ecroues de diffe·) 
rcntes eıpeces et di·) 70183,2 1 47j9, rn 
menıions ) 

• . . ./ 
Appareilı telegraphiques fixes et portatifs ainıi que fel 

pieceı dHaclıeeı d'une valeur eııtimative de 36500 Ltqs serf 
achdes par voie d'adjudication sous pli cachete le mardi ~ ~' 
vrier 1938 a 15,30 h. au local de l' Admini tratioo Generale • 

il kara. 

Ceux qui deıirent y prendr~ part doivent remettre i la ~~ 
ıidence de la Commiııııioıı le jour de l'adjudication juıqu'İl 1 I 
h. leurs offres, une ııaranlie provisoire de 2737,50 Ltqs le9 .' 
tificatl exigeı par la loi et un certificat de compCtence del• 

JO. 1-38 
10-1-38 

~l0-1 2-37 

30-12-38 

14·2-~8 

14-2-38 

14-2-38 
14·2-38 

14-2-38 
14-2-38 
l3·1·3H 
14-1-38 
14-2-38 
13-1-38 

14-1-38 
3-1-38 

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

12-1-38 
3·1-38 

l 1·1-38 

14 
H 
14 30 
15 

15 -

15 -

15 
15 

15 -
15 -
10 30 
15 
14 
14 

15 
11 

14 
14 
14 
14 
15 

ıs -
16 
15 

Chaque jour 
Dans un moi:ı 

27-1-38 
10·1-38 
12-1-38 
12-1 38 
l~ 1-38 

7·1-38 
14-1-38 

15 -
15 30 
10 
1 1 
16 

15 

par le Ministere des Travaux Publics. 
Lu cahiers dea chargea sont en vcnte 

aux CaiHeı d' Ankara et de Haydarpncha. 

Du Ministere des Trav u; 
ubics 

La mise en adjudication pour fourniture de 90 appareils r 
guillaıe ıimples et de trois nppareilı d'ııisruillagc anılais et 
appareoil de jonction a quatre airuilles, qui devaient avoir lit11 

mcrcredi 29- l 2· 1937 a 15 h . a ete ajournee. 

Perşembe 30.12.937 

Terazi (PfT Lvz. Mild.) X 525 
Kan şehrinin idrolik tcsiısııtı - Sarıkamış şehrinin lo"omobil 

lektrik tesisatı - İğdir şehrinin lokomobilli elektrik te•11 

(Kars Vilayeti) .~ 539 
Kimya alit, edevat ve eczası (MMV) .\! 547 
Damacana (Kadıköy Vakf. Oir.) .\' 549 
Sadeyağ (Vize Aık . SAK) .\: 552 
Ankara ıar umumi k11mı mefruşatı (DO yol. Ank.) X 553 
Petrol ve piı gaz (DO yol. H. paşa) .\" 553 
Demir tel, ıinek teli , kalbur tel, galvanizli dikenli tel (OD 

H . pafa) .\' 553 
Mıt Mvk. göstereceii yerde yapt. in,aat ~İzmlr Lvz.) .\' 55~ 
Alçı, reçine ve litepan (İnhiıı. U. Müd.) .\~ 554 
Çam tahta ve dilme (OD yol. Sirkeci) .\ 554 
Sadeyaj (Safranbolu Ask. SAK) •\! 554 
Dökme demir dirhem (DD yol.) ,, : 554 
Lahana ve prasa (Kırklareli 'film.) ,\~ 558 
Elbiıc ve iskarpin (Balıkcıir Ortaokul.) ~· 560 
• Kırık motör ve teferruatı (Kula Belcd.) ~\!: 562 
Kuru soğan (iı;tı Komut.) .\ ; 563 

" Kayın ve meşe odunu (Kırklareli Orman İdar.) .\!! 56.l 
Doıya dolab (İst. Deniz Tic. Müd.) .\: 563 
Pijaınahk bez ve masa örtüıü için pike(İst. Ünivers. 
Sığır eti (İıparta Aak. SAK) .~: 563 

SAK) S 

Nohut (Buua Aak. S AK) .\: 564 
Kıl yem torba11 (Tophane Lvz.) ,\'! 564 
Elektrik santral binaıı tesisi !Bolvadin Şarbay.) .\' ~65 
Yeoi gaz teneke1i (Gfimr. Muh, Komut.) .\! 565 

• 

Mat. Mvk. ğöstereceti yerde elektrik te1isatı (İzmir Lvz.) .\ 
Zeytnyat (Bur1a Aak. SAi<.") N. 566 

I 


