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Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
---------

'----Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

il) Münakasaıar 
lıı, . 

--~ırat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

"'•n ~ Yaa kazaıı Mrk. asfalt ıstuyonu inşaatı paz. 
' 1.•tyada yap . ceı.a evi 9-12-37 tarihinde yapılar.ağı 

2130 05 Balıkeair Vilayeti 27-12-3i 15 
Malatya Nafıa Müdürlüğü 

~t ıları edilen ekıiltmenin tehir edildi 
· Sıhhat ve İçtimai Muavenet müd. yanında aığı- aç. eks. 2498 85 188 l.st. Nafıa Müd. 22-12 37 16 -
nık inşaatı 

~r, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 
~ - ----

<>ntgen filmi ve fılim zarfı aç. eks. 

~ucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

'•k ~I •rpin: 270 çift 
llşaınba pardösü: 800 ad . - muşamba caket: 700 
~cf. - muşamba pantalon: 200 ad . - muşamb:ı şıp

~ a: 50 ad. 

~ •rpin: 126-132 çift 
•nto: 32-40 ad. 

çifti 5 
kapalı z. 5780 

aç. eks. çifti 3 75 

" beh. ıs -
~ işleri-Kırtasiye-Yazıhane Leva umı 
y 
•tı ınakinesi : 50-55 ad (teındJ aç. ~ks . 

~ ve büro eşya111, Muşamba-Hal!._ vs. 

~'21hane: 52-55 ad . \!emd) aç eks. 
O~y 

~ a dolabı: 50-55 ad. (temd) 
•hverengi kareli peğamoit: 3000 m. 

~ferrik 
~'Jılılc aleıninyum aıatra: 95000 ld. (şart. 357 kr) 
~ Ottuın: 400 ıa. 
'r. hat meşe traversi: 10000 ad. · normal hat i
Çıı:ı takımlık: 12 ad . - lngiliz tipi makas traverai: 
756 ad. - normal hat .neşe köprü traversi: 3000 

A. lld (~art. 234 kr) 
ı- 111PlıHitatör tesisatı Uij 
l ~biln: 20 ad. (temd) 

0 <>ınotif yedekleri (şart. 330 kr) 

d ~t, Sebze v. s. 

~~lılek: 43488 k . 
•tet A. es: 60 t. (tem .). 
tpa: 240 •t. 

lJ.. : 240 " 
y il: 180 t. 

~ ı.ıld: 100 t. - saman: 50 •· 
tı..0Yun eti: 11 t. 
tııt' t ınci ekmek: 160-190 t 
S er~ya~: 1126 k. {temd) 
'Qı•n: 107 t. 

~ Müzayedeler 

Jı ~()Ynuı, keıaik ve pllçavra (temd} 
Urd 

~~ a eşya: 31 kalem 
~mek artıQ-ı 

" 
kapalı z. 7500 -

lcıpalı z. beh. O 75 
aç. eka. 
kapalı z. 46710 96 

" 1500 -
aç. ekı . - -
kapılı z. 66000 - ve 

135500 -

aç. ek~. 

" 
3600 

kapalı :ı . 9600 -

.. 9600 -

" 
23400 -

" 
aç . ekı. 3300 -
kapalı z. 19000 
aç . eks. 1128 65 

,, 1337 50 

280 -
paz. 

" 
162 -

lst. Vakıflar Dir. 17-12 37 14 -

101 25 
433 60 

188 62 

1!13 12 
68 75 

562 50 

4812 

3503 32 

(tashih) 

Yüka. Mühen. Mek. AEK 23·12·37 
D O.yolları H. paşa 

Konya Kültür Dir . 

" 

lst. Deniz Ticaret Müd. 

İst . reniz Ticaret Müd. 

" 
Devlet D. yol H. paşa 

20 12-37 

20·12-37 
20·12 -37 

13-12 37 

13· 12-3i 
13-12-37 
23-12-37 

M. M V. SAK 20-1'2·37 
Tekirdağ Şaırbaylığı 21-12-37 
D . D. yolları Ank. H. paşa.20-12·37 

112 50 ,, H. paşa 20-12 37 
13-12-37 

20-1-38 
97 50 lst. Deniz Tıcareti Müd. 

4550 ve D. D. yol. Ank. H paş• 
8025 -

342 47 
270 -
720 -
720 
755 
365 63 
247 50 

1425 
85 

100 32 

24 50 

Balıkesir C. Müddei Umum. 16-12·37 
Anka ra Lvı . SAK 8-12-37 

.. lfl-12-37 
,, l'l-12-37 

Mardin Hudud . 8'rlig-i SAK 20-12-37 
Marmara Üssübah. SAK 18-12· 37 
Sıvas Tümeni SAK 13-12-37 
Kütahya Jndr. Ok. Komut . 20 12-37 
lstanbul Komut. SAK 9-12-37 
Çanakkale Mst. Mvk. SAK 13·12-37 

Pendik Belediye11 
lııt . Sah. Müeı. SAK 
Erenköy Kız Lisesi SAK 

10·12-37 
10-12-37 

8-12-37 

14 
15 

13 
13 

11 -

14 -
16 -
15 -

11 -
15 -
15 45 

15 30 
10 
ıs -

14 ~ 
15 
15 -
10 -
10 -
11 -
14 -
10 -
16 -
14 -

15 -
14 30 
15 -

~)MÜNAKASALAR ( menin toplantı günü olan pazartesi ve perşembe günleri 
1 saat 15 te encümene müracaat edebilirler. / 

~t - f amirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Balıkesir Daimi Encümeninden: 

b 1 - Manyas kazası merkezinde mücceddeten yapıla· 
~ ~k ve keşif bedeli 2130 lir.ı 05 kuruş olan asfalt istas
tıtlunun eksiltmesine istekli çıkmadığından 27. 12.937 ta
~· ine raıtlıyan pazartesi günü saat 15 şe kadar bir • ay 
~tfında pazarlıkla verilecektir. 

2- Bu işe ait evrak şunlardır: 
liususi şartname 
l<.eşif cetvel ve teferruatı 
Projeler 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavele örneği 

\> lstiyenler bu evrakı vilayet daimi encümen kaleminde 
~Ya Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

d . 3- İhale hükümet dairesinde teşekkül edecek vilayet 
'1ıni encümeni tarafından yapılacağından istekliler eneli· 

4- Bu işe girebilmek için bu gibi işlerle uğraştığına 
dair Balıkesir Nafıa müdüılüğünde vesika almak lazımdır. 

Malatya Nafıa Müdürlüğünden: 

Malatyada yapılacak ceza evi için 9.12.937 tarihinde 
yapılacağı ilan edilen eksiltmenin tehir edildiği ilan olu
nur. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

22.12.9j7 çarşamba günü saat 16 da İstanbulda Nafıa 
Müdürlüğünde 2498,85 lira keşif bedelli İstanbul sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü yanında yapılacak Sığı
nak inşaatı açık eksiltmeye konulınuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Baymdırhk işleri Genel, Hususi 
ve fenni, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer ev
rak dairesinde g.>r j[ ! ; ! c: ir . 

Muvakkat teminat 188 liradır. 
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Şeker Bayramını kutlular ve diger umum 
refikleri gibi yerini. "Ktzıl Ay,. a bırakıp 

bu müddetçe intişar etmeyeceğini arz eder. 

İsteklilerin en az 2000 liralık bu işe bennr iş yap· 
tığına dair id:ırelerinden almış olduğu vesikalara istina· 
den lstanbul Nafıa müdürlüğünden yazılmış ehliyet ve 
ticaret odası vesikalarile gelmeleri. 

• • • 
Aydında yaptmlacak karabarut dep'>aunnn inşaatı. Bak: İohil'I. 

U. Müd. ilanlarına. 
• • * 

Küçük Yozgatta 3 odalı memur evleri inşaatı. Bak: İnhisarlar 
U. Müd. ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Ko. dan: 

Mektebimiz talebesi için şartnamesi mucibince 270 çift iskar
pin yapılacaktır. Beher çiftin muhammen bedeli 5 lira olup ilk 
teminatı IOI lira 25 kuruştur. Eksiltmesi 23.12 937 tarihine rast
layan per,embe :ı-ünü saat 14 te yapılacaktır. isteklilerin şartna· 
meıini görmek için her gün ve eksiltmeye girmek için de belli 
gün ve saatte Güınüşsuyu.ıdaki mekteb binası dahilinde müteşe

kkil Komiayona müracaatleri ilin olunur. 

Temiırntı 
:37.)0 
1500 

Koıı)a Kültiir Dirr>l...liirlügüııden: 

Adet \1uhammPn bedeli 
ı:26-I32 :ns 
:~:l- 40 15.00 

Nevi 
iskarpin 
Manto 

Kız öğretmen okulu taleLe inr> alınacak yukarıda cins 't'e 
miktarı yazılı gıyecek açık ek-.iltıney« veıilmıştir. 

Her ıki~inin <le nuınuııesi mevc' UI olup görmek ve izahat 
almak i::ıteyı!nlerin hergün okula müracaatları. 

Ek::.iltmeye iştirak edeceklPrm 2490 sa) ılı kanunun hü
klimlerinclP-ki ı·v~afı haiz ve ihal~derı hir gün evvel muYakkat 
teminatlarını yatırını~ olmnları lazımdır. 

İhale 20.1 :2.937 Pazarıw .. i ~ünii aat 13 de Kiiltiir direk· 
tiirlüğünclc yapılaraktır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 5780 lira olan 800 aded muşamba pardösü, 
700 aded muşamba ceket, 200 aded muşamba pantalon, 50 aded 
mu,amba şapka 20. 12.37 pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşa

da gar binası içindeki komiıyon tarafından kapalı zarf usulile 
aahn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği veaaik ve 
reami gaıetenin 7.5 36 tarih ve 3297 veya 1.7.37 T. 31>45 numa· 
rah nüshaamda intişar eden talimatname dairesinde alınmış eh· 
liyet veaikası ve 433 lira 50 kuruşluk muvakkat terninatlarını 
muhtevi teklif zarflarını ekıiltme günü uat 14 e kadar komiıyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binuı içindeki sa· 
tınalma komisyonu tarafından paruız olarak dağıtılmaktadır. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
• • * 

50-55 ad. yazı makinesi alınacaktır. Bak: mobilya sütununda 
İ.t. Deniz Ticaret Müd. ilanına. 

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

İatanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Cinsi Adet Teminatı Muh. 
Dürbün 20 97,50 
Yazı makinesj 50.55 188,62 
Yazıhane 52-55 I03, 12 
Dosya dolabı 50-55 68,75 
Ekıiltme 13.12.937 saat 10, 11,14, 16 da yapılacaktır. 
Müdürlüğümüz için alınacak dürbün, Portatif yazı makinesi 

yazıhane, doaya dolapları için 2.12.937 tarihinde yapılan açık ek· 
ıiltmede Dürbün ve portatif yazı makinelerine verilen fiat haddi 
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:Sayfa 2 

itidalde görülmediği ve yazıhane ve Dosya dolaplarına da talip 
zuhur etmediği cihetle keyfiyet 1 O gün müddetle ve nynı şerait 

dairesinde 13. 12.937 tarihine te!'tdit edilmiş ve ihale saatleri yu· 
karıya yazılmıştır. Taliplerin mezkür gün ve saatte Galatada 
Deniz Ticareti Müdürlüğül"e ve şartn•meyi görmek istiyenlerin 
de İdare Şubesine müracaatları ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum İdaresinden: 
Muhammen bedeli 7JOO lira olan 3000 metre Kahverengi kareli 

peğamoit 23.12 937 perşembe günü saat 15 te Haydarpaşada gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın 

alınacaktır. Bu işe girmek ıstiyenlcrin kanunun layin ettiği vesaik 
ve resmi gazetenin 7.5.f)3:) G. 3297 veya 1.7.937 G . 3645 N. lu 
nüshalarında intişar etmiş olan talimat name c!aireııin-ie alınmış 

ehliyet vesika ile 53~ 1 2 liralık mııvakk.ıt le ninatı muhtevi tek
lif zarflarını eksiltme günü saat on dörd e kadar komisyon reis· 
liğ ne verilmesi lazımdır. Bu işe ait şartnameler Komisyondan 
parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Mahrukat Kenzın-Makine v. ' · 

* • • 
100 ton kriple kömürü alınacaktır. Bak: İst. Vakıflar Dir. i· 

linlarına . 

w •r ·ea ···a=e n -•n• 

Müteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Saıınalma Komisyonundan: 

Bir tanesine biçilen ederi 75 kuruş olan 95 bin adet 
çıplak aleminyom matra kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. İhalesi 20.12.937 pazartesi günü saat 11 dedir. İlk 
teminatı 4812 lira 50 kuruştur. 

$artname bedel 357 kuruş mukabilinde satınalmadan 
alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve tek 
lif, mektuplarile birlikte ihale saatinden en az bir saat 
evvel An karada M.M. V satmalma komisyonuna gelmeleri. 

Tekirdağ Şarbaylıgından: 
Tekirdağ Belediyesi itfaiyesi için 400 metro hortum 

açık eksiltme ile satm alınacaktır. Eksiltme 21. 12.937 sa· 
lı günü öğleden sonra s'aat 15 te Tekirdağ belediye en· 
cümenir.ade yapılacaktır. Şartnamesinde yazılı evsafa uy· 
gun olarak verebileceklerin şartnameyi görmek üzere İs· 
tanbul ve Tekirdağ belediyelerine müracaat eylemeleri 
ve eksiltme gün ve saatinde kanuni teminatlarile birlikte 
Tekirdağ belediye encümeninde hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Devl•t Demiryolları ve Limanları U. İşletme İdaresinden: 
Muhammen bedeli 46710,96 lira ol n tO bin adet dar 

hat meşe traversi ile normal hat için 12 hkımlık 756 a· 
det İngiliz tipi makas traversi ve 3 bin adet normal hat 
meşe köprü traversi 20.12.937 pazartesi günü saat 15,45 
te kapalı zarf usulile Aakarada idare binasında satın alı· 
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 35 l.l,3l liralık muvakkat 
teıninat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü· 
teabhitlik vesi~ası ve tekliflerini ayni gün saat 14,45 e 
kadar komisyon reisliğine veı meleri lazımdır. 

Şartnameler ZJ4 kuruşa Ankara, İzmir, Eskişehir, Mu· 
danya ve Haydarpaşa vezne!erinde satılmaktadır. 

* • * Devlet Demiryolları ve Limanları birinci işletme müdür
lütü tarafından Haydarpaşa garında yaptırılacak aşağıda muham· 
men bPdel ve muvakl.at teminatı yazılı ampilifikatör tesisatı ka· 
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Ekıiltme 20 12·937 pazartesi günü sant 15.30 da Haydarpaşada 
gar binası içinde birinci işletme komisyonunca yapılacaktır. 

i.teklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakaat teminat 
mektubu ve kanunun tayin ett i ği evrak ve vuaikle teklif mek
tublarını eksiltme günü nihayet saat 1 ~.3!) a kadar komisyon re
iıliğine verilmiş olmaları lazımdır. 

Bu işe aid mukavele projesi ve şartname ücretsiz olara:C Hay
darpaşada yol baş müfettişliğinden alınabilir. 

Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
Lira Lira 

ArrpilifikaUSr tesisatı 1500 112,50 
• •. Muhammen bedeli 66000 lira olan No lu liste ile 135500 

lira muhammen bed ili 2 No lu liste muhteviyatı olan lokomotif 
yedekleri 20.1.38 perşembe günü saat 15 den itibaren ayrı ayrı 
Ankarada idare binasında kapa 'ı zarf usulile "atın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin 1 No lu liste muhteviyatı için 4550 
lira ve 2 No lu liste muhteviyatı için de 8025 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik 
veıikası ye tekliflerini ayni gün ve saat 14 e kadar komisyon 
reislitine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 330 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. 

• • • 
20 ad~t dürbün alınauktır. Bak: Mobilya sutununda İıt. De· 

ni:ı Ticaret Müd. ilanına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Balıkesir Cumhuriyet Müddei Umumiliğinden: 

Balıkesir Cezaevi için l. l.938 tarihinden 3 l Mayıs 93S tarihine 
kadar alınacak beş aylık ve 43488 kilo ekmel}in 1.12.933 tarihin· 

M UNAKASA GAZ~TJ::SI 

den itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş oldu
ğundan ekm ·ği vermeğe istekli olanlar şeraiti öğrenmek için 
hergün cezaevi müdürlüğüne başvurmaları ve yüzde 7,5 ğu nis
betinde malsandığına yatıracakları Jt2 lira -17 kuruşu havi teıni· 

natı mu\•akkP.ta makbuzlarile ihale günü olan 16.12.937 tarih:ne 
müaadif perş~mbe gilnü saat 14 te müddeiumumilik dairesinde 
toplanacak koıııisyonda hazır bulunmaları ilin olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1- Ankara garnizonu birlikleri ve harb okulu ihtiyacı için 
60 bin kilo patatesin 2).11.937 açık eksiltmesinde talih çıkma

dığındıtn 8.11.937 saat 15 de açık eksiltme ile Ankara LevaZJm 
amirliği satın alına komiı:;yonuoda alınacaktır. 

2 Muhammen bedeli 3600 lira ilk teminatı 270 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülür, İsteklilerin te· 

minat ve kanuni vesikalarile belli gün ve .saatte komisyonda bu· 
lunmaları. 

* • • 
Harb okulu hayvanat ihtiyacı için 240 ton arpanın kapalı 

zarfla eksiltmesi 17.12.937 saat 15 te Ankara Lvz. amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 9600 lira ilk teminatı 720 liradır. Şart
namesi her gün komisyonda görülür. Teklif mtktubları saat 14 e 
kadar kabul olunur. 

3- İsteklilerin kanuni vc.sıkalarını havi teklif mektublariyle 
belli gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

• 
"' * 
1 - Muhafız alayı hayvanatı ihtiyacı için 24'1 ton arpanın ka-

palı zarfla ~ksiltmesi 16.12.937 saat 15 de Ankara Lv. amirliii 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 9ö0!l lira ilk temin~tı 72) liradır . Şart

namesi her gün komisyonda görülür. Teklrf m~ktubları ldat 14 
e kadar kabul olunur. 

.l- İsteklilerin kanuni vesikalarını havi teklif mektubları ile 
belli gün ve Hatte komisyonfa bulunmaları. 

Mardin Hudud Birliti Satınalma Komisyonundan: 

1- Mardin hudud birliği için 180 ton unun kapalı zarfla ek· 
siltmesi 20.12.937 saat IO da Mardin hudud birliği satın alma 
komiıyon•ında yapılacaktır. 

2 Muhammen bedeli 'l3-100 lira ilk teminatı 17.H liradır 

Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
3- Zarflar saat 9 a kadar kabul olunur. hteklilerin k.>misyo· 

na müracaatları . 

Sıva. Tümen Satınalma Komi•yonundan: 

Si vastaki askeri hastanesin ihtiyacı olan 11.000 kilo koyun 
eti açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bedeli 3,300 lira ve muvakkat teminatı 247 lira 50 kuruş olup 
13.12.937 pazartesi günü saat 14 de ihale edilecektir. 

Şartnamesi her gün komisyonda görüleblir. 
İstekliler ticaret ve!likaları ve teminat nAkbuzlaril~ ihale gün 

ve saatında Sivas Tüj' komutanlık binasındaki Tüm satmalma 
komisyonunda hazır bulunmalıdırlar. 

~1nrınara l ::.~ü Balı ı i ='atıııalma Koıııi:n onıııulaıı: 
• J 

Tahmin Fi. llk Teminatı 
Cinj Kilo Kr., . Sa. 
Yulaf 100.000 4 2S 

Lira Kr~. Ek~illmP giin \ 'P ... anlt 

3(>5 63 18 .• ~.93:- 11 
amaıı 50,00!) 1 23 

Komutanlık kurulu~tıııdaki kanı lıirliklt•riııdı> me\C·ut ha\'· 
vanatın ihtiyacı için yukarıda l'İn ... '<' nııkturı yazılı iki kalem 
'ı eın ıııaddclerı kapalı zarf ıı ~ utilc .. atın nlıııncaktır. Ek-.iltme~i 

18.1:2.9:37 Cumarte:::İ günü saat 11 de !ııııittc Tı~ r-.arıt! kapı· 
;;ın daki Koıni;:,yon lıi na~ınıla ) apıla<"aktır. Bu iit' ai l ~arlnam41 

bedclıoiz olarak Konll'-'\'ondan alınahilir. 1 teklileriıı ilk temi-, 
natlarile hirıikte kanııni vesikalarını havi tt~klif nrnkıııplarını 
ayrı ayrı fiat teklif etmf>k ~artile muayyen gün ,.,, antten bir 
-.aat evveline kadar Komısyuna verPıelı·rı. 

b) M Ü Z A V E O E L E R 
a:wm_.,.._.._~....,--.-ı. 

l:::tanbul Sıhhi l\I üe::::-e~ele r A ı ttırma 
ve Ek...iltnıe Komi,:,)Ollltndan: 

Kudnz Teda' j ınüe:!:-esesinde mevcut 31 kalem ei'ya pa· 
zarlık uretile satılacaktır. 

Arttırma 10.12.937 günü :>aat 1'ı,3o da Cağaloğluııdan 
Sıhhat ve İçtimai Mua\'enet Müdürlüğü binasında kumlu 
komisyonda } apılacaktır. 

Kat'i garanti 15 lira.dır. Şartname \'e ~atılacak mallar kuduz 
tedavi müe se""e .. iııin Çapadaki e ki Lina_ırıda lıergün gilrüle
lıilir. 

Pendik Belediye Hei ı:;Jiğiııd<>n : 
Beledi) eıniz ınırı içinde cc::;alıihleri tarnfıııdaıı atılacak 'e 

Belediyece umumi çiiplüğe ııakleJilerckıı hcıynıız. kemik \ ı' 
paçavraların hi r ~eııe ınü<ldetle ) ani 14· 1 1.937 güııürı<len 

13.11 .!Xm ak. amma kadar ... aıılığa çıkarıJmı~ w 280 lirı:t)H 
talihine ihalP. cdilmi;.; olup talibi ~artııume~~ ria)t'I etmedi
ğinden tekrar · 80 lira muhammen kıymet İİZ('l'İmleıı açık 

artırmıya çıkarılmış' e kat'i ihale günü olan .10.] ).l ı37 güııüııdt' 
talih çıkmadığından arttırma l 1 gün ıniiddetlP. tPınditl edilerek 
son ihale 10.12.937 Cuma günü "aat 13 tr Pendik Belediye 
Dairesinde müte~ekkil Daimi Encümen huzurunda frrn ecli1P-· 
cek ir. Talih olanlar yüzde 7.5 muvakkat tenıiııat akçesi mak
buzu ile birlikte mezkur gün ve ... aatt~ Pendik Br.lı>diyı' Daire-
inde hazır bulıınımıları ve fazla ınall'mrnt almak i(;tiyen!Pr ' 

hergüıı Beledi ı· Hei:diğine ınürac.aatle ;;;art name •İ giirehile
cekleri ilan olunur. 

3 Birinciklnun 1937 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l - İdaremizin Ankara Barut deposunda şartname 

ve projesi mucibince yaptırılacağı satış yeri ve memur 
ikametgahı inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

il- Keşif bedeli 4.622 lira 33 kuruş olup muvakkat 
teminatı 346.68 liradır. 

lll- Eksiltme 10-Xll-937 farihine rastlayan Cuma gli· 
nü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 

sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV Şartname ve projeler 23 kuruş bedel mukabi-

linde İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Ş'1beıiyle An
kara Baş Müdürlüğünden alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak edeceklerin fenni evrak ve 
vesaiki İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek bu ite 
girmek ıçın ayrıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve· 
saik ve yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme 
için trıyin edilen gUn ve saatte yukarıda adı geçen Ko· 
misyona gelmeleri ilcin olunur. "B.,, (7878) 1202 3-4 

• 
* * 

l İdaremizin Muğla müstakil Müdürlüğünde şartna· 
me ve projesi mucibince yaptırılacak karabarut deposu 
inşaatı 16.Xl.937 de isteklisi çıkmadığından yeniden ve 
pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 2943 lira 39 kuruş ve muvakkat te· 
minatı 220.80 liradır. 

Jll- Pazarlık 7.Xll.937 tarihine rastlayan Salı günü 
saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
. iV- Şartname ve projeler 15 kuruş mukabilinde hergün 
inhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesiyle Muğla müs· 
takil Müdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin bu gibi işleri yap· 
mış olduklarına dair vesikalarını inşaat Şubesine ibraı 
ederek ayrıca vesika almaları lazımdır . 

Vl İsteklilerin Pazarlık ıçın tayin edileu gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçeıı Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(B) (7883) 1203 4 -4 

• * ı;: 
l -Şartnamesi mucibince Uenizlide yaptırılacak kara· 

barut deposunun inşaatı pazarlık usulile eksiltmeye kon· 
muştur. 

2-Keşif bedeli 2695 lira 17 kuruş ve muvakkat te· 
minatı 202, 14 liradır. 

3- Pazarlık 9 Xll 937 tarihine rastlıyan Perşembe 
günü saat 14 de K abat aşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
. 4 - Şartname ve projeler 13 kuruş bedd mukabilinde 
inhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesile Denizli Mü· 
düı lüğünden alınabilir. 

5- Eksiltmeye iştirak edeceklerin fenni evrak 
saikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek 
saya iştirak için ayrı .:a fenni ehlivet vesikası 
lazımdır. · 

ve 91e· 
münaka· 
almaları 

6- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte "" 7,5 glivenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geç~n Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(B) (7812) 1195 3-4 
• 

a * 
1- İdaremizin Paşabaiıçe Müskirat Fabrikası için 

şartnamesi mucibince 1 adet maateferruat hava kompre
sörü açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli ı 250 lira ve muvakkat temi· 
nah 93.75 liradır. 

3 - Eksiltme, 13.Xll.937 tarihine rastlıyan Pazartesi 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaal Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartnameler parasız olarak sözü geçen Şubeden 
alınabilir. 

5- Eksiltmeye iştirak etmek isteyeclerin Hatsız tek· 
lif mektublarını İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesine 
vermeleri ve eksiltme gününden bir gün evveline kadar 
tekliflerinin kabulünü muntazammın vesika almaları lazım
dır. 

6- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile 5 inci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güveoın• 

paralariyle birlikte tayin edilen gün ve saatte yukarda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

• * • 
"B,, (7959) 1215 3 - 4 

1- Şartname ve nümnnesi mucibince 15000 kilo bel 
ıpı pazarlıkla satın alınacaktır. 

il Pazarlık 9·Xll-937 tarihine rastlayan Perşembe 
gunu saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

lV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Ko
misyona gelmeleri ilin olunur. (8020) 122'1 3-4 
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• "' . 
~ 1-25.Xl.937 de isteklisi çıkmadığından dolayı ihale e
~ltıeyen Bogaı içi depolar gurubt•na b:ığ ı Fer'ıy.! ba
siJ \le işleme evi aşçılığı yeniden pazarlık usuliyle ek· 
lıııcye konmuştur. 

s il-Pazarlık 10 Xll 937 tarihine rastlayan Cuma güni:ı 
~~at ili da Kahataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

ını Komisyonunda yapılacaktır. 

4 
b 111- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

U eden ahnabilir. 
la lV- İsteklilerin pazarlık için tayi11 edilen gün ve 
~ atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
0nıisyona gelmeleri ilan olunur. (8039) 1230 2-3 

• * • 
r 1 Şartname ve Projesi mucibince Maltepe Enstitü· 
~ilde yaptırılacak vegetation ''Tenehbüt,, hali inşası pa
latlık usuliyle eksiltmeye korıulmuştur. 
t ll- Keşif bedeli l 915 lira 59 kuruş ve muvakkat 
t-· ınatı 14.l,67 liradır. 

111- Eksiltme t6.Xll.937 tarihine rastlayan Perşembe 
~.iiııu saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
'1tıdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
d lV- Şartname ve Projeler IO kuruş bedel mukabilin-

b~ İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat şubesinden alına· 
ılir. 

V- Eksiltmeye işt=rak etmek isteyenlerin fenni evrak 
~e . . 

Vcsaikini inhisarlar lr:şaat Şubesine ibraz t!derek ay-
tıc:a vesika almaları lazımdır. 

Vı - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yuk·nıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8089) 1239 2-4 

• • • 
11 
l- İdaremizin Cibali Tütün Fabrikası Etrafma şart

arrıesi mucibince yapılacak trotvarla harici badana ışı 
~azarlık usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
ıtı·ll-- Keşif bedeli 986 lira 32 kuruş ve muvakkat te- ' 
•rıatı 73-98 liradır. 
IJ( _ Pazarlık 7.Xll.937 tarihine rastlayan Salı gunu 

~aat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin
\lek· ı Alım Komisyonunda yapılacakhr. 
~ iV · Şartname ve keşifnameler 5 kuruş bedelle her 
~Un •• ·· Ş b a l b'I' soz~ geçen u e en aına ı ı~ 

V- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
illte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8) (7867\ 1200 4-4 
• • • 

I 1- Şartname ve Projesi mucibince Aydında yaptırı 
ac:ak karabarut deposunun inşaata pazarlık usuliyle eksilt· 
llıeye konmuştur. 

11- Keşif bedeli 2695 lira 17 kuruş ve muvakkat te
llı' 1llatı 202.14 liradır. 

III- Eksiltme 20-Xll-937 tarihine rastlayan Pazartesi 
R.unu saat ı~ te Kabalaşda Levazım ve Mubayaat Şube· 

i Sındeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
d !V - Şartname ve projeler 13 _kuruş bedel mukabilin
Q e inhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesiyle Aydm 
aşınüdürlüğündeu alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin fenni evrak ve ve· 
•aikini inhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek münaka· 
saya iştirak için ayrıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI- İsteklilerin eksilt~ne için tayin edilen gün ve 
Saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
11dı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

• • • 
(8088) 1238 1-4 

Küçük Yozgatta şartname ve Projesi mucibince 
ih'Phrılacak 3 odalı memur evinin inşaatı 23.Xl.937 de 

<tle edilemediğinden yeniden ve pazarlık usuliyle eksilt
l:tltye konmuştur. 

h - Keşif bedeli 37 30 lira 95 kuruş ve muvakkat te· 
Ilı' . 

•nata 280 liradır. 
lll- Pazarhk 20.Xll.937 tarihine rastlayan Pazartesi 

~.iitıü saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 
81lldeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname ve Projeler 19 kuruş mukabilinde İnhi
~~rlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesiyle Ankara Başmü· 
litlüğünden ahnabilir. 
V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 

"t Vcsaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek mü
tıakasaya iştirak için ayrıca vesika almaları lazımdır. 

Vl- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
~ltte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
Oıtıisyona gelmeleri ilan olunur. (8087) 1237 1 -4 

~----~~~~~~~--~~~ 

İstanbul Belediyesi İl~nlar·ı '"~:;: 
l(eşif bedeli 8591,69 lira 66 kuruş olan Silivrinin kur

faı, köy mektebinin tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 
~ttif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle-
1lir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan başka 
~afıa Müdürlüğünden alaoaklan Fen ehliyet vesikasile 
~44 lira 83 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiie 
~taber 13. t 2.937 paaartesi günü saat 14 de Daimi En-
~Utnende bulunmalıdırlar. (İ) (8027) 1249 

'VlÜNAKA5A GAlETESl 

J\fılldarı Muhammen bedclı İlk teınınat 
Cinsi l'on Lira ~,!:-ira kuruş İhale giınü 
Kriple ma- 100 1650 123 75 15-12-937 Çar-
dcn komüı Ü şambn aaat 15 te 

Gureba Hastahanesine lüzumu olan ) ukardn cins ve mikdarı 
yazılı kömür açık eksiltmeye çıkarılmı~tır. İhalesi yukarda yazılı 
gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü Binasında toplanan Komis
yonda yapılacaktır. Şartnamesi hergün Levazım Kaleminde görü· 
lebilir. (8072) 1236 

. ,, ,, ,, -,, 
D.D.YOLlARI iSLETME U. MUDURLUGUNDEN • 

Muhammen bedeli 22500 lira olan elektrikli bağaj arabaları ve 
teferruatı 17-1-1938 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1687,50 liralık muvnkkat teminat ile 
kanunun hyin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine verme· 
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Mnlzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağılılmaktadır. 

(8120) 1246 2-4 

• * • 
15591 lircı muhammen bedelli 54 kalem evrakı matbua tabetti-

rileceğinden bunun eksillmesi 16· 12·1937 Perşembe günü saat l5 te 
kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında yapılacaktır. 

Bıı işe girmek isteyenlerin 1 169,33 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14 e kadnr komisyon Reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler pa,.asız olarak \nkarada Malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşada mağaza şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Evrakı matbua örnekleri de aynı y...rden istenmek s~retiyle 
görülebilir. (8118• 1241 2 -4 

~ ..... ...,.... ~ ~ - .... ~ ~ ~ ~ .... - - ~ ~ ................... ~ ..... - ~ ~ ~ ....... '1J. 
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. TUHK AHTHASİTİ : 

En kuvetli, en idareli, en temiz 

kömür 

TÜRK A TRASİTİDİR 

En sürekli, en parlak yanan 

kömür 

TÜRK ANTRASİTİDİR 

Her salonda, her maltızda yanan, 
fire vermeyen, hafif ve ucuz kömür 

TÜRK ANTRASİTİDİR 

SATlş \ 
M :.RKEZİ:I 

..... 
Galata, Yolcu salonu karşısında 

Tahir han, 5 ci kat 

Telefon: 44915-44916 

Tiyatrola! ESKi FRANSIZ TİYATROSU 
OPE~E f KISMI 

Tl·.PEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 
18at 20,30 da 

Kral Lir 
5 perde 

Yazan: W. Shakespear 

Terceme: Seniha Bedri Gökmen 

Bu akşam 

saat 20,3ı) da 

Aynaroz Kadısı 
6 tablo 

Celal Musahip oğlu 
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Sayfa 'S 
== 

Samedi 4 - t~ - 1937 

1 ra vt:ı bt' <it- snpı n ı our lıgı t s ııor malt>'I Ch de Fn E tat Sirk· dji) 

Construcfüm 6 batıment mılıtıııres a Sutl ·dj • (Com Ar: ı Milıtaıres 

B:ı.likeser N 531 
Savon (Com. Ach. ~ilit. Balikescrı N. 531 

Lundi 6 - 12- 1937 

Tuyaux en fonte et accesoires (Mınıslerc Tr.w:ıux Publıcs) N. 499 
Planche pour parquet Dır. Palais Nntıonııux) N. 523 
Bles (Com Ach. Dıvision Tekirdııgh) N 530 
Pa'n t:t legumes (lntend. A~kara) N. 53). 
Briques et chaux vıve (ChemİM de Fer Etat Haydarplcha) N. 535 
Bles concasses (Div. Lult•hourgnz) N. 536 

Mardi 7·I2 937 
Verins et crics pour loc..:ımotive et wııgons (Ch. Fer f.tat Ank.) 501 
Articles f lectrıques Fabr. Milit Ank.) N 502 
Instal d'eau aux maisons du quartier Bahtcl-ıeli (Min. Trav. Puh.) 

N. 527 
Rız (Com. Ach. Ecole No•male lst ) N 529 
Et >ffe et eh ıussures (Com. Ach Ec Second et Lyc •es (zmir 530 
Constr. trotto r pres la fabriq ıe de Djı bali (Dır. Gen. Monopoles) 

N. 530 
Constr. depôt de poudre noire ıı Mousı-lıla (Dir Gen. Mo'lop ) N )~} 
Pommes de terre (l>ıv Kirklareli) N. 531 
Bois (lntend. lzmir) N. 535 
Constr. vespasienne en beton nrme (\1un. Sousigirlik) N. 536 
Travaux de sondage poıır ııdductıon d'eau (lntend. lznıir) N 540 
Poıs chıche et lentılles (lntend. Toı:haııı-) N. 541 
Constr. m:ıısons pour fonctionnaires de in douane iı Islnhiyc ( Dir. 

Trav Publics a GazınntebJ N 541 
Beur•e et cre!De (Lycre H.pacha) N. 542 
Foin (lnlc-nd. Tophane) N 542 
Beurre frais (lntendance lzmır) N. 542 

Mercredi 8· 12-937 

Emaillite (Ministere Def. Nat. Ank.) No 500 
İnstallation electrique au bourg Mustafa Kemalpacha (Municipalite 

Moustafa Kemalpacha) No 523 
Chnines et bandes d'acier pour machines Molns (Dir. Gen. Mo-

nnpoles) No 528 
Viande de boeuf et legumes (Command. Naval Marmara) No 529 
Fromnge blanc et Kacher (Com. achat Lycee İst.) No 529 
Huile d'olives (Intendance Tophane) No 529 
Paille (Com. achnt militaire Bergama) N "> 529 
Bles concasses ıCommand lst.) No :l30 
PJanches lf ntcndence Tophane) No 530 
Articles pour laboratoiresı (Dir. Vakoufs İst.) No 530 
Concassage de bles llntendance Tophane) No 530 
Peaux de chevre rouge et verte (Chemins de fer Etat) No 532 
Pnille (Com. achat militaire Brousse) No 5J3 
Poınmes et oranges ıCom. achat iyece GalataslTay) No 533 
Draps de lils tCo'll. A\!h. Dir. Hyg. Assist. Soc.) No 533 
lnstruments de chirurgie (Com. Ach. lir. Hyg. Assist. Soc ) 533 
Conıtr. etable pour mouton (Dir. Ferıne Elevage Merinos Kara· 

djabey) No 533 
Repar. d'un pavitlon au sanatorium Heybeliada (Dir. Hyg. Assist. 

Soc.) N. 533 
Beurrc frais (Com. Ach. lntcnd. Marine K.pacha) N. 533 
Viande de boeuf (Com. Ach. Place Forte Tchannkknle) No 535 

Bois (Div. Mani a) No 536 
Orge lCom. Ach. Milit. Isparta) No 538 
jnquettes en peaux (!\fon. Ist.) No S.~8 
• Coque d'un remorqueur (Intend. Marine K.pacha No 540 
Coke indigene (Vil. Tekirdagh) No 540 
Concassage de bles (lntend. Tophane) N 542 
• Articlcs tels que tissus de coton et laine, plaques de gramo· 

phone ete. (Dir. Ventes Douanes lst.) No 542 

* Les asterı queı ındiquent une venle pıır voıe de surcnchere, 

N. B.- Les Nos indiqu ·s en rcgard deı nrtıcles ont ceux du 
journal dans lequel l'aviı n paru 
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ABONNEMENTS: 

3 
6 

12 

Ville et Province 
MOIS Ptrs. 4!)(1 

850 

n 1500 

Etrırnger : 12 moiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pou,. la Publicite 11'adre11er 

a l' Administration 

VENDREDI 

Quotidien des Ad.iudicationtı 

•• 
UN AKA SA 
GAZETESi 

-··---J ournal Prof essionnel des F ournis~urs et des Entrepreneurs de 1' E tat 

T ableau Synoptique des Adjudications Avis 

3 Dccembre 

ADMINISTRA·ı ıuı" 

Yoıbourtchou Han 
1 er Etare, N 3-4 

Galata. Percbembe Bazar 

T elephoae: 49442 

Boite Po•tale N. 1261 

Atılreue Teleırapbique: 

l•tanbııl - MÜNAKASA 

Officiels 
Objet de l'adjudication Mode 

d'adiudicat. 
Prix 

e.timatif 
Caution. 

Proviıoire 

Lieu ci'adjudıcation et du 
Cahier des Cbargeı 

Jours Heure ı 

A) Adjudications au Rabais 

Construction - Reparation- Tn v. PJblics·Materiel de Con~ction - Cartogrnphie 

Construction station en asphalte :ıu bourg Many:ı s Gre 8 gTe 2130 05 Vilayet B:ılikr !'ler 17·12-37 15 
(aj ) . 

L'adjudication du 9. 12 37 concernant la conslruc· Dır. Travaux Puhlics Malatia 
tion du penitencier 8 Mal:ıtıa a ete ajourrıre 

Construction batiment pres Dir. Hyg. Assist. Soc. Publique 2498 85 188 - Dir. Trav. Pub . lııtanbul 22-12-37 16 

Produits Chimigues et Pharmaccutigues - lnstruments Sanitair_es - F_o_~?ture pour Hôpitaux . 

Films Roentgen et enveloppes pour films Publique 

Habillement - Chaussures Tissus - Cuırs . 

Chaussures : 2711 paires la p. 5 
Paletots impermea les: 800 p.· ld. Jaquettes : 700 Pli caclı 5780 

p.· ld . Pantdlons : 200 p. · ld. Casquette : 50 p. 
Chaussures: 126-132 paires ?ublique la p. 3 75 
Paletots : 32-40 p. 

" la p. 15 

Ameublement pour Habitation et Bureaux- Tapiaserie ete. 

Pupitres : 52-55 p. (aj .). 
Arnıoires pour doıısiers : 50-55 p. (aj. ). 
Pegamoite quadrill~ : 3000 m. 

·ı ravaux d'Imprimerie- Papeterie 

Machinfı iı. ecrire : 5C-55 p. (aj.). 

Divers 

Publique 

" 
Pli cach 7500 

Publıque 

Gourdeıı en aluminium : 95000 p. (cah eh . P. :~57) 
Manche de lin : 400 m. 

Pli c<ıch la p . O 75 
l'u hlıque 

Plı cach 46710 96 Traverse• de chcne pour ligne etroite : 10000 p.· 
id. pour normale : 12 p.· ld . aiguille~: 756 p .· 
Id pour ponts de bois: 3000 p. (cah eh. P 234) 

Pieccs de rechange pour locomotıves (cah. ch .P.330) " 66000 et 135500 
lnstallation d'amplıficateur 
Jumelles: 20 p. (aj.). 

Provisions 

Farine : 180 t . 

Orgc : 240 t. 
" : 240 " 

Pommeı de terre : 60 t. (aj.). 
Pain pour le penıtencier de Balikeser : 43488 k. 
Viande de mouton : 11 toones 
Foin : 100 t.- Paille: 50 ,, 
Pain : 160-190 t. 

Paille : 107 L 

Beurre : 1128 k. (aj.). 

B) Adjudications a la surenchere 
Corne·oı et chiffons ı aj ). 
Morceaux de pain et reste de repas 
Articles hors d'usage : 31 lots 

" 
Publique 

Pli cach 

" 
" 

Publique 

" 
" 

plı cach 

" 
Publique 

,, 

Gre a grr 
G• ~ a gre 

Cumartesi 4.12.937 

Normal hat me~e traversi (DO yol. Sirkeci) ,, ; 529 

1500 

23400 

9600 -
9600 
3610 -

3300 -

19000 -
1337 50 
1128 65 

280 -
163 

Sütlüce mevkiiııde 6 ad. aakeri bina inş. (Balıkesir Aık. SAK) 
,,1 531 

Sabun (Balıkesir Ask. SAK) ·' ~ 531 

Pazartesi 6 .12.1937 

Font boru ve teferruatı (Nafıa Vek.) .Y 499 
Parke tahtası (Milli Saraylar Müd.) .\· 523 
Bul)day ıTekirdağ Tüm.) .V 530 
Ekmek ve sebze (Anlı. Lvz .• . \" 530 
Adi bina tuğlası ve sönmemi' kireç (OD yol. H. pa,a) .\: 535 
Bulgur (Lüleburgaz Tüm.) ,,! 536 

101 25 
433 50 

103 12 
68 75 

56'l 50 

188 62 

4812 -

3503 82 

4550 et 8025 
112 50 
97 50 

1755 
no 
720 -
270 -
342 47 
247 50 
i65 63 

1425 -
100 32 
85 -

24 50 

Dir. Vakoufs lstanbul 

Coın. Ach . Ec. lnr. Gumuchaouyou 
1 F..xpl. Ch . de Fer E.tat H.pacha 

Dir. lnstruction Publique l\onia 

n 

Dir. Commerce Muilime lııtınbul 

" 1 E.xploit. Ch. Fer Etat H pacha 

Dtr. Commerce Maritime l11tanbul 

Com. /\eh. Min. Def. Nat. Ankara 
Municipa!ıt.;. Tt-kirdagh et Iıtanbul 
ı Adm. Gen. Ch Fer Etat Ankara 

17· 12-37 
(rectif .) 

23-12-37 
2f'-12 37 

20· : 2-37 
20-12-37 

13·12·37 
13-12-37 
23-1 '2-37 

13· 12·:l7 

20-12-37 
2i-12-38 
20- 1 '2·37 

l Caisaes Haydarpaclıa lzmir et Moudania 

idem 20·1·38 
Pr. Exp. Ch. de fer Etat H. pıcha 20·12-:S7 
Dir. Commerce Maritime lstanbul 13-12-37 

Com Ach . Militaire Mardin• 20-12-37 
Com. Ach. lntendance Ankara 17-12-37 

" 16-12-37 

" 8-12-37 
Procureur Gen. Rep. Bali keser 16·12-37 
Com. Ach. Diviıion Sivas 13·12-37 
Com. Ach. Comm. Naval Marmara 18·12-37 
Ecole Gendarmerie Kutahia 20·12-37 
Com. Ach. Place Forte Tcbanakkale 13·12-37 
Com. Ach. Command. lst. Findikli 9·12-37 

Municipalit~ Pendik 10·12·37 
Com. Ach. Lyc. de Jeune11 Fille• a Erenk. 8·12-37 
1 ıir. Hyg. Assist Soc. Ojarhalorhlou 10·12-37 

Salı 7.12.937 

14 -

14 
15 

13 
13 

14 
11 
14 

11 -

11 
15 -
15 45 

15 -
15 30 
10 

10 -
15 -
15 -
15 -
14 -
14 -
11 -
10 
14 -
16 -

15 -
15 -
14 30 

Vagon Vf' lokomotif verenler ile muhtelif kriko (O.D. Yol Ank.) 501 
Elektrik malzemesi !Ask. Fab. U. Müd.) No 502 
Bahçeli evler mahallesinde isale edilecek su teı.isat (Nafia Vek.) 527 
Bursa pirinci (İst. Erk,.k Öj'ret ok. SAK) No 529 
Lacivert kuma, ve sarı postal (İzmir Liıe orta okul SAK) No 530 
Cibali tütün fabrikası etrafında trotuvarla binanın harici bada· 

na iti (inhiurlar U. Müd.) No 530 
Muğlada karabarut deposu infHI (inhisarlar U. Müd.) No 531 
Patates (Kırklareli Tümeni) No 531 
Odun (İzmir Lvz.) No 535 

Betonarme umumi heli inşası (Su .. ğırhk Beled.) N? .ı;.}6 
izmir tayyare alayının içme ıuyu için yaphrılacak sondaj ifİ 

(İımir Lvz.) No 540 
Nohut ve mercimek (Tophane Lvz.) No 541 
İslihiyede ııümrük memur evleri intHı ( Gazianteb Nafia Mild.) 541 
Kaymak ve tereyağ (Haydarpaşa Liıui) No 542 
Kuru ot (Tophane Lvz.) No 542 
Sade yat (İzmir Lvz.) No 542 

il 

Du Ministere das Travau• 
Publics 

L'adjudication publique pour la fourniture de 21·~ 
isolateurs telegraphiques, d'une valeur estimative de 1f 
Ltqs. aura lieu Samedi, le 15.1.938 a 10 heurea 30, d~ 
les Bureaux de la Commi sion d'Enchere de Matcriel 
Ministere des Travaux Publics a Ankara. 

Le cautionnement provisoire eıt de 204.75 Ltqı. 
On peut obtenir gratuitement les cal)iers deı eh•~ 

ges et les autres pieces afferents a cette affaire de '~ 
Direction du Materiel du susdit Ministere. . 

Ceux qui desirent participer a cette adjudication ~::. 
vent sc prl>senter a la Commission, Samedi, le 15. I.~ 
a 10 heures 30. ( 4404) (8061) 1234 2--' 

• .. ~ 
La fourniture de 20 tonnes de lames en fer, d'un P . 

estimatif de 3200 Ltqs. est mise en adjudication, Luocliı 
le 1 O· 1 ·938 a 15 heures. 

Le cautionnemcnt provisoire est de 240 Ltqs. ~,. 
cahiers des charges et ses annexes relatifs a cette affait' 
peuvent etre obtenus gratuitement de la Dircction de ~·· 
terieJ du susdit Ministere. 

Les interesses devront se preıeater, Lundi, le ıo. ı .9'1 
a 15 heures au Bureau de la Commission 

(7886) 1204 ~ 

De l' Administration Generale des 
Chemins de Fer et des Ports de l'Etat 

Des charrettes clectriqut's a bagages et leura pi~~ 
de'achees d'une valeur estimative de Ltqs. 22500 setoj 
achetees par voie d'adjudication sous pli cachete le Lull"' 
17 Janvier 1938 a 15,30 h. au local de l' Adminiıtratia' 
Generale a Ankara. 

Ceux qui desi!'ent y prendre part doivent remettre i il 
Presidence de la Commission le jonr de l'adjudicati°' 
jusqu'a 14,30 h. leurs offres, une iarantie provisoire d• 
Ltqs. 1687,50 les certificats exigcı par la loi et un cet' 
tificat de competence delivre par le Ministere dtJ 
Travaux Publics. 

Les cahiers des charges sont diıtribues gratuite111e11! 
a Ankara par le Service deı Approvisionnementı et ' 
Haydarpaşa par le Bureau de Rec~ption. (8120) 1245 2...J 
~~~---~~~~~~~~~~~~-----' 

Çarşamba 8.12.937 

Emayit (MMV) N. 500 
Mustafa Kemalpa,a Ka1abuı elektrik teaiutı (Muatafa KemalP" 

,a Belediyesi.) N. 523 
Molens makinelerine ait zincir, çelik uç v. (iab. Um. MGd.)rııl· 
Satar eti ve sebze (Marmara UHübahri Komut.) N. 529 
Beyaz ve katar peyniri (iıt. Li•eler SAK.) N. 529 
Zeytin yaıı (Topb. Levazım) N. 529 
Saman (Bergama A•k. SAK.) N. 529 
Bulıur. (iatanbul komutanhtı) N. 530 
Tahta ve lita (Tophane Ln. ) N. 5JO 
Laboratuvar ecza ve alitı (İıt. Vakıflar Dir. ) N. 530 
Buğday kırdıralmHı (Tophane Lvı.) N. 530 
Keçi deri•i (Devlet Demiycl.) N. 532 
Saman (BurH Aıkeri Sak.) N. 533 
Elma, portokal ve mandalina (Galata•aray LiHai Sak.) N. 53"1 
Yatak çar,afı ve nevresim (İst. Sıhhi Müa11e.eler. Sak.) N. 5-ll 
Cerrahi alit (İst. Sıhhi Muueuler SAK.) 53.1 
Koyun atıla in,aah (Kuacabey Merinos Yeti,tirme çift.) N. ~ 
Heybeliada sanatoryornu birinci pnyonunda yapılacak ta111•' 

ist. Sihh. MüeuHeler SAK• 533 
Sade yat (Deniz Lvz. SAK) 533 
Sığır eti (Çanak. Mıt. Mvk. N. 535 
Odun (Manisa Tlmeni) 536 
Arpa (lıparta Aık. SAK) N. 138 
Deri ceket dat. Belediyesi) N. 538 
• Remorpç-ör teknesi (Deniz Lvz. SAK) N. MO 
Yerli maden kömürü (Tekirdaj' Vil.) 540 
Butdııy kırdmlmuı (Tophane Lvz.) N. 542 
• Hurda demirbaf etya (İıt. Gümrütü Ba,müd.) N. 542 

• Önlerinde yıldız ltareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamit: "No.,, i•areti ilinı havi ıraııetemizin Hyıaını ıöat•,.ı 

(Devamı 3 Gncü ıabifede) 


