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Sayısı S kuruş 

Resmi makbuz mukabili olm~- J 
an tediyat makbül değildir~ 

CUMARTESİ 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 

G ZETE 1 

4 tt 

20 lkincite~rin 1037 

r iDAREHANE : -, 
Yoturtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

1 Galnta , Perşembe pazarı 

1 

iLAN. ŞARTLAR! 
İtfa rcbııneın ızde görüşülıır 

l._ 
Telgr.: lst. MÜNAKASA_j 

T elofon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 

Bu ·· gu 
-

ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
---

Gün Saat 
Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri 

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

ı "'lo na kasalar 

~at, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
}~l 
ist Cc>:aevi inşaatı 

•r-a'>'0 nu iaş . ( temd) 
~t f andırma yolunun muhtelif km. beton ar-
i~ trbetona iahvil edil~cek 10 adet meafc· 
hsı (temd) 

kapalı z. 22495 44 
2130 50 
8900 

1688 
159 76 
667 50 

;~ ~•şlaııındaki yedi mutfak ocatı ile Haydar
~ıı· •st. mutfak ocaklarının kömür yakar bale 

ı Ctcınd) 

paz. - - yüzde 15 -

1 ~~~~ bag-lı Tepecik ki)y mekt. tamiri 
İti bun fabrikası ctrafın<la trotuvarla biaıının 

•dana işi (Şar•. 5 kr.) 

aç. eks . 
paz. 

ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 
~ -
~~11°'lr ceza ve alatı (Gureb" but. için): 176 

'td 
l'fi ilacı: 21 kalem 

~sı:ı 
tat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

\trt ~ 
llo llaıaş: 400 m. 

~~•ç'1al: 300 çift 
t: 35000 

~I· m. 

'~at-Boşaltma· Yükletme v .s · 
t~ 
•rt~•zd,. bir sene içinde yollanaeak tütün ve 

'"• . bl' . ıa ır eşyanın na ıycıı 

v.ı. 

ı,, "" 
. <So 

Ob· O ad. - l:ıta: 2000 ad. 

aç. eks. 

paı. 

aç. eks. 

" kap.ılı z. 

aç . ckı 

aç. eks. 

77S 99 
986 32 

2294 35 

... 2 30 
1035 -
5600 

5340 -

2670 -

~h·a .. . ~e ve büro eşyaıı, Muşamba-Hah vs. 
llıcc,ı · 
t: 90 

1 Ve dolaplı reıim masası: 90 ad. • tabu· 
h ad . • vitrin: 12 ad. 

~Benzin, Makine yagları v. s. 
lı;._ .. 

•ııı. rıllrü: 3S t. 
. <l 

~il 87 t. 
, -: 

62 
oktanlık: 165 t. (şart. 247 ltr) 

q ,5 t . (tcmd) 

, t~r~rik 
~-i . ._ __ 

~ı,ıııı:':. ~.S t . - ambalajlık sici•: 500 k. 
~ı,, . 1 •çın yün fitil: 1000 it. 
1•~ıııı' cine eğe . biz. maranroz kalemi, balta, 

ı '· kürek, çelı:ic; ve varyoz sapı: 39QOO ad. 
l~k 

, 
1 Zahire, Et, Sebze v. s. 

d,}' 
ııı, 11 , ~•pc~i: 113 t. • suaaa küıpeıi: 17 ,5 t. 
\ . ıoo t. 

lOQ 
lOQ • 

10() " ,,,. " 
4 •• ; 320 
tlır: i t. 

• \ t. 
• 36 . - ,, 

~h 16.2 t 
ı ~ •o · 
e \ t•n: 8 t. 
t \ ., 6 
• ·~ı " 2 8" 

ıı,. rıo , .. 
• • < l 

,, 20 . . " 
• <t11 ... r ı2 " 
• \ l.!ulye: 64 t . 

• \ ., 36 " 
• \ ,, 14,6" 

b1ıt. /' 20 .. • . ,o 
' ... t. • 30 
' ... 11 " ' .5 'I .. 

td 13 
~~ '}': ıoÖo 
ltl lld: 6 t t . 
~t• . 

. 12 
d, " 

}' ktrdı rılmH ı : 1680 t. 

kapalı z . 

paz . 
kapah x. 

" 

sc;. •kı. 

.. 

.. 

ac;. elts. 

n 

" 
• 

n 
aç. ekı . 

• 
n 

" ,, 
" 

" kaıaalı %. 

" ac;. eks. 

" 
" 
" 
" 
" 

6870 -

5040 
'49SOO -

21')0 -
1400 -
3879 -

lSOU -
1500 -
1500 -
lSOO -
~00 -
9450 
486Q -
22l8 -

"'" -300 -
147 -

1400 -
1400 -

870 -
8960 -
5040 -
2081 -
2900 -
4900 -
3675 -
1438 -
16S8 -

kapah %. lı.. O 06,SO 
• 6600 -

a~. ckı. 1080 -
kapalı z. 5566,39-5889,54 

58 20 
73 98 

175 -

377 35 

69 -
78 -

420-

400 -

200 25 

515 25 

376 -
3712 -

1S7 59 
ıu5 -
290 93 

100 -
112 50 
112 50 
112 so 
112 so 
480 -
709 -
365 -
167 -
30 -
23 -
11 -

105 -
105 -

65 -
67'2 -
37i -
156 
218 -
368 -
!76 -
108 -
125 -

485 
81 

Malatya Nafıa Müd. 
Balıkesir Vil . 

" 

Selimiye Ask. SAK 

lst. Beled. 
lnh. U . Miid . 

İst. Vaid. Dir. 

lıt. Belediye i 

9-12-37 
25·11 37 
22-11-37 

22-11-37 

2-12-37 
7-12-37 

8-12-37 
(tashih) 

23·11-37 

lzmir Lise ve Orta ok . SAK 7-12-3i 
,, 

Tuphane Lva. SAK 

lnla. Saı111un Tütün Pabr. 

Tophane Lvz. SAK 

Güzel San. Akıd. AEK 

Tophane Lvz. SAK 
lst. Komut. SAK 
M. M. V. SAK 
lst. C. Mi.iddeium. 

Tophane Lvz. SAK 
D. O. yol. H. paşa 

.. 

Karacabey Har. Dir. 
Sıvas Tüm. SAK 

,, 
,, 

Berrama Aık. SAK 
Ist. Komut. SAK 

,, 
,, 
,, 
" ,, 
• 
" 
" 
• 
" 
" .. 
,, 

• .. 
.. 

'Pekirdaf Tüaı. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

" ,, 

7-12-37 
lt-12-37 

2-12-37 

1-12-37 

9-12·37 

22-11-37 
9-12-37 

10-12-37 
29-11-37 

10-12-37 
9-12-37 
9·12-37 

2-12-37 
29·11 37 
29-11-37 
29-11-37 
29-11-37 
s-12.a1 
8 ·12-37 
8-12-37 
8·12-37 

20-12·37 
20-12.37 
20-12-37 
17-12-37 
17·12-37 
17 12-37 
13-12-37 
13·12-37 
13-12·37 
13·12-J7 
10-12·37 
10-12-37 
10-12-37 
10-12-37 
6-12·37 
9-12-37 
9-12-37 
1-12-37 

15 -
ıs -
15 -

14 -

14 -
14 -

14 -

14 -

16 
lei> -
14 30 

14 -

14 

15 

15 30 
15 30 
15 15 
14 

14 -
14 -
14 -

15 
11 
14 -
14 30 

15 -
15 -
lS - · 
15 30 
16 -
15 -
15 30 ., -
15 -
ıs 3g 
16 -
1) -

15 30 
16 
1, 30 
15 -
ıs 30 1, -
16 30 
ıe -
15 
14 -
ıs 30 

KA ALAR 

İnşaat · Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Malatya Nafıa Müdürlüğünden: 

9. 12.937 perşembe günü saat 15 de Malatya Nafıa 
müdürlü~ünd 22495.44 lira keşif bedelli Malatya ceza
evi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, husugi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna mütefcrri 
diğer evrak her gün Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 1688 liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları en az 15 bin liralık bu 

işe benzer iş yaphğına dair Nafıa vekaletinden almış ol
duğu müteanhitlik ve ticaret odası vesikalarını havi ka
palı zarflarını 9.12.937 perşembe günü saat t 4 e Lcadar 
Malatya Nafıa müdürlüğüne vermeleri ilan olunur. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 

1 - B~hkesir· Bandırma yolunun muhtelif kilometre· 
lerinde beton arme ve fcrbetona tahvil edilecek 10 adet · 
menfeım inşası için istekli çıkmadığından 22. 11.937 tari· 
hine rastlıyan paznrtesi günü saat t 5 te ihalesi yapılmak 
üzere eksiltme müddeti 1 O gün uzatılmıştır. 

2- Bu işin keşif bedeli 8900 lira muvvakkat temioah 
667 lira 50 kuruştur. 

3- Bu işe ait evrak şunlardır: 
Eksiltme şartnameıi 
Fenni şartname 
Mukavele iroeii 
Keşif cetveJi ve teferröa tı. 
Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
İstiyenler bu evrakı Vilayet Dainıi Encümen kalemin

de veya. Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
4- ihale muayyen vaktinde hükümet dairesine teşek

kül edecek Encümen Daimi huzurunda yapılacaktır. 
5 Eksiltmeye girebilmek için Nafıa Vekaletinden 

937 yılı için alınmış müteahhitlik vesikası ve bu işe eh· 
liyeti isbat edecek vesika veya Balıkesir Nafıa müdürltı· 

ğünden .alacağı vesikayı ibraz edenler girebilirler. 
6- lstekliierin yukarda yazılı gün ve saatte muvak· 

kat teminatıni ınalsandığına yatırdığına dair makbuz veya 
banka mektub ile vilayet daimi encümenine müracaatları 
ilin olunur. 

1- * • * Manyas kaıası merkezinde mücetteten yapı
lacak asfalt istasyonunun açık eksiltmede bulunan inşası· 
na istekli çıkmadığından 25. t t .937 tarihine rastlayan per
şembe günü saat 1 5 te ihalesi yapılmak üz.ere eksiltme 
müddeti 10 gün uzatılmıştır. 

2- Keşif bedel 2130 lira 50 kuruş muvakkat teminat 
159 lira 76 kuruştur. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır. 

A~ Hususi şartname 
8 - Keşif cetveli 
C - Vahidi fiat cetveli 
Ç- Projeler 
D - Eksiltme şartnamesi 
E.- Mukavele örneği 
lıtivenler bu evrakı vilayet Daimi encümen kaleminde 

veya na!ıa müdürlüğünde görebilirler. 
-4 - ihale yeni hükumet dairesinde teşekkül edecek 

vilayet daimi encümeni tarafından yapılacaktır. 
5 - Kkailtmeye keşif bedelinin yüzde 7,5 ğu olan yu· 

karda mıktarı yazılı muvakkat teminatını malsandığına 

yatırdığına dair Balıkesir Nafıa müdürlüğünden vesika 
alanlar girebilirler . 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyommdan : 

1- lvvelce 12.11.937 Cuma günü için puarlıkları 
ilan edilen Selimiye Kışlasındaki yedi mutfak ecaiı ile 
H. Paşa hastahanesinin Selimiyede işgal ettiği mutfak 
ocaklarının kömür yakar hale tahvili işinin tayin edilen 
fÜDtle talip çıkmadıj'mdan yeniden 22.11.937 Pazartesi gü· 

--
H. 

ır· 

ia) 

h. 

r ) 

•• 
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b) Müzayedeler 

Odun ve kömür 
Domuz: 7 ad. 
Hayvan: 2 baş 
Kurşun ve çinko 
Pamuk, perde, c2'c, elektrik ve havag-uı sobaları, 

eczayı ttbbiye, postal v.s. 

Çam kereste: 2324 m3 

aç. art. 

• 
" 
" 
" 

" 

nü saat 14 de Selimiye A kerlik Dairesi binasındaki Satın 
alma komisyonunda pazarhkları yapılacaktır. 

2 SeJimiye ocaklarının keşif bedeli 381 lira 60 kuruş 
ve hastane ocaklarının keşif bedeli 222 lira 50 kuruş olup 
pazarlıkları sonunda takarrür edecek pazarlıkları sonunda 
takarrür edecek bedelleri üzerinden yüzde 15 kat'i temi· 
na tları alınacaktır. 

3 Şartname ve keşif raporları her gün ko iyonda 
görülebilir. 

4 - İşbu pazarlığa iştirak edeceklerin İstanbul Komu
tanlığı inşaat şubesinden bu işlere vukuflarını gösterir birer 
vesika getirmeleri meşruttur. 

• . ... 
Çatalcaya Bağlı Tepecik köy müktebinin tamiri. Bak: 

İst. Belediyesi ilanlarına 
• • • 

Cibali tütün fabrikası etraf ma yapılacak trotverla •i
nanın harici badana ışı. Bak: İnhisarlar Umum Miidürlü· 
ğü ilanlarına. 

ffaçlar. Klinik ve İspençiyari alat: 

İstanbul Belediyesi 

Beyoğlu hestanesine lüzumu olan muhtelif cins tıbbi 
malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepıine 
1500 lira bedel tahmin edilmiştir. Listesile şartnamesi 

levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2400 numa· 
ralı kan'und yazılı vesika ve 112 lira 50 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 9.12.937 perşem· 
be günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
21 kalem diş tedavi ilacı alınacaktır. Bak: 2 ci sahi-

fedeki İ t. Belediyesi ilanlarına. 

===- tol .mm 

Kereste, tahta ve saire 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Kemi yonundan: 

Levazım İstanbul eşya ve teçhizat anbarı ihtiyacı için 
2500 adet tahta ve 2 bin lata açık ek!ıiltme ile satın a
lınacaktır. İhalesi 8.12.937 çarşamba günü saat 14 de 
Tophanede İstı.nbul levazım amirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 2670 lira, ilk te· 
minab 200 lira 25 kuruştur .. Şartnamesi komisyonda gö· 
rülebilir. İsteklilerin kanuni belgelerile belli saatte komis· 
yona gelmeleri. 

Nakliyat: Boşaltma:. Yükletme ve s. 

İnhisarlar Samsun Tütün Fabrikasından: 

Fabrikamızdan bir sene içinde şartnamesinde yazılı 
yerlere yollanacak tütün ve sigaralarla sair eşyanın nak· 
)iyesi 18. l 1.937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ek· 
siltmiye çıkarılmıştır. istekliler eksiltme şartnamesini res
mi dairelerin açık olduğu saatlerde her gün fabrika seYk 
şubesine müracaatle görebilirler Eksiltmiye çıkarılan nak
liyatın muhammen bedeli 5340 liradır. 

Eksiltmiye girme ıçın b• paranın yözde 7,5 ğu nis
betinde 400 lira muvakkat teminııt vermek lazımdır. 

Eksiltme 2.12.937 perşembe günü saat 15 de Fabrika
da müteşekkil komisyonda kapalı zari usulile yapılacak
tır. Muvakkat teminat makbuzlarile teklif mektubları ek
siltme sııatinden evvel komisyon Başkanlığına vermiş bu

lunacakhT. 

Mensucat-Elbise· Kund ura-Çamaş1r v .s. 

İzmir Lise ve 

Cinsi Metre 
Lacivert 400 
kumaş 

Sara Postal 

Orta Okullar Ahm 
Başkanlığından: 

Çift Beher fiat 
00 230 

300 345 

Satım Komisyonu 

Tutarı lem. 

Yukarıda nicelikleri yazılı iki 

920 69 Kız öğret

men okuluna 
1035 78 Kızılçullu öi-1 

retmerı okuluna ı 
kalem ihtiyaç 7.12.937 l 

MÜNAKASA GAZETESi 

Konya Orm. Başmüh. 26-11-37 15 
M. M. V. 5AK 23-11 37 10 -
Ank. Lvz. ,, 20-11-37 14 
Akhisar Bclcd. 30-11-37 15 
lıt. Gümr. Başmüd. 8,29-12-37 14 

171 05 
" 

Orıaan 
" 

1-12-37 tS 

salı günü saat 16 da kükumette Kültür Direktörliiğünde 
açık eksiltme ile gösterilecektir. Nümune ve şartnameleri 
Kültür Direktörlüğüne müracaat etmelidir. 

Bu işlr.re girmek istiyenlerdeıı şirketlerle yabancı ta
baalılar 2490 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla eksiltmelere girebilirler. 

isteklilerin belli gün ve saatte komisyona mür:ıcaat
ları. 

fstanbu l Le\•azım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Levazım İstanbul eşya ve teçhizat ambarı ihtiyacı 35 
bin met. kanaviçe kapalı zarf usulile satın ahuacaktır. 
İhalesi 10.12.937 cuma günü saat 14,JO da Tophanede 
İstanbul Levazım amirliği satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. Muhammen bedeli 5600 lira ilk teminatı 420 
lira 00 kur~ştnr. Şartname ve nümunesi Komisyonda gö· 
rülebilinir. lıiteklilerin kanuni belgelerile teminat ve tek
lif mektublarının ihale saatinden bir saat evvel Komis
yona vermeleri. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, ft\uşanıba, Hah v.s. 

• .. * 
90 adet resim masası, go Ad. tabure ile 12 vitrin ya-

pılacaktır. Bak: Güıel Sanatlar Akademisi A. E. K. il~
nına 

-
Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

Ankara Levnıım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Maslakta preventoryüm için 35 ton kok körnürü 22 
teşrinisani 937 pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede 
levazım amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla ek· 
siltmesi yapılacaktır. İhale günü teslim şartile alınacak 
olan kömür için taiiplerin belli saatte komisyona gelme· 
leri. 

İstanbul Komutanlıiı Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul komutanlığı birliklerinin motörlü vasıtalar 
için 21 bin benzin kapalı zarfla ihalesi 9. l2.937 perşem· 
be günü saat t 5,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 
5040 liradır. Şartnamesi hergün öğleden evvel komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 378 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı veıikalarile ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar teklif mektuplcsrile Fındıklıda komu
tanlık satınalma komisyonuna vermeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Beher kilosuna biçileu ederi 30 kuruş olan 165 ton 
78 oktanlık benıin kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 49500 lira ilk teminatı 3712 lira 5 
kuruştur. İhalesi 10.12.937 cuma günü saat 15,15 dedir. 
Şartnamesi 247 kuruş mukab=!iode MMV satmalma ko· 
misyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin ı490 sayılı 

kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle bir· 
likte ihale gününde ve saatinde teminat ve teklif mek· 
tuplarını en geç bir saat evveline kadar Ankarada MMV 
satınalma komiiyonuna vermeleri. 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 

İstanbul ceza ve tevkif evleri için alınacak 62500 ki
lo odunun bugün yapılan eksiltmesine talip zuhur etme
diğinden eksiltme 10 gün müddetle uzatılmıştır. Eksilt· 
meye gireceklerin 29.1 1.937 pazartesi günü saat t 4 de 
Sirkecide Aşırefendi sokak N. 13 Adliye levazım daire 
sine ge!meleri ilan olunur. 

Müteferrik 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İd;\resinden: 

Muhammen J.edellerile miktar Te vaaıfları aşatıda yazılı 2 ırup 
malzeme 9-12-937 Perşembe rüai1 aaat 14 de Haydarpaşa .. a pr 
bin aıı .. ahilindeki Satma ima Komiıyoo:au tarafından açık eksiltm,. 
!Uretil~ aahnahnacakhr. 

Bu i'e ıirmek iıiiye•lerin kanunun tayin ettiti veuik ve hi
zalarında yazılı munkkat teminatlarile birlikte ekıiltme günü 
uatiae katlar Koaisyona müracaatleri lazımdır. 

B. i•e aid ••rtnameler Haydarpa,a rar biDHl dalailiatleki 

, 
İstanbul Belediyesinden: 

Kültür direktörlüğüne lüzumu alan 21 kalerı> 

tedavi ilacı pazarlığa konulmuştur. Bunların heP 
317 lira 35 kuruş bedel tahmin ~lunmuştur. L~ 
Encümen kaleminde görülebilir. istekliler 23.1 
Salı günü saat 14 de Daimi Encümende bwlunr011~ 
lar. 

* * * 
Sarıyer 20 inci mektebinde tamirat 
Belediye kimyöihanesioe lüzumu olan , 

kimyevi ecza 20 kalem 495 (lJ 

Yukarda yazılı işler ayrı ayrı pazarlığa koni.il 
1 

tur. Evrakları encümen kaleminde görülebilir. h 
liler 23.11 937 salı günü saat 1.J de Daimi Eocnoı 
de bulunmalıdırlar. 

\.~--------aıml--mED---·--~-----"" 
Satınalma Komisyonu tarafında• parasız olarak datıtılrıt11lc1

1

1 
1000 kilo yağlama içiu yün fitil, •uhammen 1tede 

lira, muvakkat teminatı 105 liradır. 
2- 39000 aded mulatelif cins eğe, bi:ı, marangoz kalet11İ•-ı11 

kazma. kürek, çekiç ve varyoz upı muhammen bedeli ;JSı· 
muvakkat teminatı 290 lira 93 kuru,tur. 

1 laıılııı! l.t'\ azını \mirliği ~at malına Komi"') oınınclJO 
l.r·\azıın 1 ... ı<ııılıul Es)a \'C TP!'hizal ambarı ilıti~·ıı< 1 

2300 kilo balya ipi ile 300 kılo aııbalajlık "'i<'im açık ek· 
ile "'Uİlll alınaı·aktır. lhnlı• .... j IOJ2.9.'~-;- Cunıa oürıli =a•11 

...., ~ 

Tuplıaııede f ... tanhul Lernzını amirli~i ... at ıııalnıa Koıni-) 0111 , 
ppıla<'akıır. ~1ııhamıııen bedeli 2100 liradır. ilk ırıı 
IS7 lira 50 L:unı ... tur. 'artnnmP '" ııiııııunel<'ri toıııi·' 
~<iriilcbilir. l .. t,..klilı•rm. "-::ınuııi hel~<'lerile helli "'aattP " 
\oııa g<'ln11·lı·ri. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Sivas Tüm Satım;:ılma Komisyonundan: 
b 

Sıvaataki birliklerin hayvanları için aşağıda '!3~ 
kalem saman açık eksiltmeye konulmuştur, hızıl•t' 
yazılı tarihlerinde ihale edilecektir. 

Şartnameleri her gün Tüğ komutanlık binasınr!ılcİ 
satınalma komisyonunda görülebilir. 

1 
İsteklilerin ihale gün ve "'aatında ticaret vesikııl't 

teminat makbuzlarile komisyonda hazır bulunmalar•·. •' 
Cinsi Miktarı Bedeli Muvk. teminat Tarihi ss 

kilo Lira Lira K. 
Samnn 100000 1500 112 50 2H·l 1-~H7 

" 100000 1500 112 50 
" 

" ıooooo ı soo ı 12 50 ,, 
.. 100000 1500 112 50 

" 

KarnC'rılıc\ llara-.1 l>irektiirlüğiirıdl'n: 
(fi 

.\liiı·~ e~eıniz han :rnat rrıda-.ı iı~in 1 :tOOO kilo tıı•ed 
• "t ~t"' 

kepeği ile 17.SOJ kilo .... u ... am kü ... pe i açık ek~iltıniye 

nııı~t ur. 
Teminatı ınuv::ıkkatf· i 100 lira olup c>k ... iltme barıı ıtl 

kezinde 'e · .12.<X~I Per-:ernhe giiııli .. ant 15 dedir. 
11

, 

Şartnamc:::iııi gıirınek j ... İ)tııJcrin lıer giin lrnıa ıı1ıı ~ 
ht• ine ve <·biltıniye girect>klcrin bt>lli giin v~ aattıl 
miihayaa koıııi ... yoııııııa müracaatları. 

1 . 1 -\ . 1· . . l K . JJ . ı·;,iııdtl 
zımr .Jevazım ı mır ığı :-ıatma nıa omıı;;yonu "\Cl' ıt" 

1 - Ber!!ama kıtaatının 320000 kilo aman ihtivar.ı ~' 
~ , 

zarf ıı ... ulile münaka. aya l.onmu:tlur. 11/ 
2 - lhale;.;i 8. 12.937 (.:aq~amba günii «aut lS tc Herl!

111 

a keri -.atıııalma koıni-.yoııuııclu \apılacaktır. 

~~ - Talımiıı eflilen mecmu tutarı 6400 liradır. 

1- Tmniııatı ıııuvakkate akçc"'i <mo liradır. 

·> ~artnamt>-.i her ~iin komi~, onnıl ~liriilchilir. ıl 
(ı i ... ıı·klil ·r Tiı~aret nda ında ka' ıllı oldııklarııı11 

'e ... ika g-ii ... ternwk mcclıurİ) et indedirler. ı~ 
ıı 11 7- Ek ilıınivf! i ... tirak edt·rekler 24<)(} ... ayılı knnııJl I cı 

"e üçii nni ınadılclerıntle \ e ~ur t na llll'"lllde yuzılı 'ı·:::.ik~ ."--' 
temirıat ve lf·klif mektuplarını ihnle ~antındt'n Pn nz 11

11 

e\ vPI kıımi:::-\ oııa \0ernıi~ buluıınealdardır. 

lstanbu 1 Komutanlığı Satına ima Komiıyonundarı: t' 
. . k t'st lstanbul Komutanlığı emrınde bulunan ı ıf. 

müesseı;at eratlarının ihtiyaçları için satınal.nacak aıı -~ 
run aşağıda miktarlariyle muhammen tutarları ilk te 
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natları ihale günleri ihale aaatlori ve münakasa şekilleri j 
gösterilmiıtir. 1 
Cinsi Miktarı Muham. İlk teminatı 

kilo tutarı 
İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

Bulgur 70000 9450 709 
İhale ıünü 8. J 3.!37 saat 15 te kapalı z. usuliledir. 

Bulgur 36000 4860 365 
il 16200 2228 167 

ihalesi 8.12.937 saat 15.301 16 da Açık eks. usuliledir. 
Şartnameleri her fÜn öj'leden eYvel kQmisyonda görü

lebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektublariyle I 
beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ya
zılı vesikalariyle ihale saatinden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektublarını Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
komisyenuna vermeleri. 

• * • İstanbul Komutanlığı emrinde bulunan Kıt' at ve müea1esat 
eratlarının ihtiyaçları olan ve aşatıda cinıi ve mıktarlariylc m•
hammen tutarları ilk teminatları ve ihale ıünleriyle ihale uatleri 
ve minakua şekilleri sı'5ıterilınişlir. 

Ciaai Mi°L<tarı Muhammen Ük ihale İhale Münakasa 
Kilo tutarı teminatı rüaü saatı şekilleri 

Nohut 40000 4900 368 10.12.937 15 Açık ekıiltme 
3nooo 3675 21s 10.12.~t.\1 ı~.30 ., ,, / 
115'0 1-438 108 10.12.937 16 ~ " 

.. 13900 1658 125 10.12.937 16.30 " " 
Şartnameleri herıün ö.tleden evvel Komisyonda rörülebilir. 

iıteklileriain iJk teminat makbuz veya mektuplariyle bereber 2490 
sayılı kaaunua 2 ve 3 üncü maddesiade yazılı veıikalariyle ı.eraber 
ihale ıünü vakti muayyeainde Fındıklıda Komutanlık Satıaalma 
Komisyonuna r•lmeleri. 

Tekirdağ Tiiınııı ~atınalmn Komi:-) onundan : 

TüıııP.ıı TckirJağ kı(atlarınııı ilıtiyaı·ı içiıı l(){X> ton Buğ
dayın 6.12.C>~H Pazarte..;i giinii :-aat J 6 da kapalı zarfla müna
ka.;;:ıva koıııı I ınuştıı r. ı\ yrwa Kırklareli iı:iıı 1000 ton Buğdayın 
T ... ki~clarrında l<> ... liııı sarti\'le kapalı zarfla ıniinaka::ava konul-

b • - ~ 

muştur. Bunun ihale glinii ü.12.<)37 Pazurıc ... i günii . aat 1 l de 
, ~ Trkiniağ için alıııac·ak oları bin tQn aynı giinii saat 16 da 
ihalı·lerinin ppılacağıııdan kıymeti ıırnhammen altı hu~uk 

kuru~ üzerinden teminatları ile beraber gelnıeleri. 

b) ÜZAVEDELER 
------~- ... ---------

Koııvl'I ( >rrnaıı Buş Miilıcndi litiııılen : , 
~letre \1ikal>1 Kental Ciıı-.i 

83 
ı:~2 

217:~ nw~e odunu ) 
2 l(ı me~e k<inıiirü ) 

meşe kere. le ) 

me~e kr.re tc ) 
5010 me~e odunu ) 
1.795 meie odunu ) 

(; ilisiranm lsır-

•ranlı ormanı !:" 

T~kne kovac"iı , n 

)) 

Çumranın çukur 
vurt 
J 

Oduııun }wlıcr kentali : :>, Kilı1ıiirün 50 ve kere::: tenin 
JH~her metre ınikah1 7CX> kuru~ ııııılıammerı lıedel takdir 
edilmiş olup 2<>.l t.tJ37 Cuma güııii -.aat 15 de ihalr~i icra 
olunmak iizerc ::ıerhc~t artırmaya ~;ıkarılnıı;;-tır. Fazla izahat 
i:;tiyt'nlerin Konya ( )rman Ha~ ~liiheııdi:')liğinc nıiiraı·aatları 

ilfm olunur. 

nkara Le, azım .Amirliği Satınalma Komi~)onun<lan: 
1- ( )rdu hizmetine elveri~li olmnclığıııdaıı \:üriiğe çıka

rılan iki lıas havvaıı :.h.l 1 .9~~7 -.aat 11 ele pazarlıkla Ankara 
• ./ . k 1 

Levazım amirliği ... aıınalıııa konu youıında satılaı·a · tır. 

2- l~tekliln ı'\'\ela ınum ~ılıhiye depo.:u f\lüdüdüğiirw 
müracaat cdnek hayvanları giirccek Te belli giin vı· -.aatte 
r)azarlıö-a ı ... ıirak ir·in lrnmisvonda lıuhım1.1·aktır. 
ı " .r"' :ı.: .. J 

:\lilli ~lüdafaa Vekaleti Satınalma Komi::-yonundan : 
Etlikte Serum ve aı;ı evinde ınewut iic; hüyük ve yerli 

lıas küdik ıloıııtıı artırma ::ıırr.tiylc~ ... atılacaktır. Artırımı 
23\ I.937 Salı giinü saat 10 da M. ~l V. ~ntınalma Ko. da 
yapıla<'aktır. Domuzları gürmek İ5tiycııler her gün ~~rom \6 

a:zı t:vi miidürlüğüne artırmaya girecekler artırma l!Ün \ e 
~aatmda .\1. M. V. satınalma Ko. da bulunmaları' 

Akhi"iar Belediye inden: 
Tahminen bir ton kadar müstamel kur;;-ıı• ve bir miktar 

çinko açık arttırma ile satılacak. ihale :~o.ı 1.937 Salı günii 
"'aal ı !) dedir. 1-.teklilerin Aklıiimr hrlediye ine ıniiraı·aatları . 

Maarif Cemiyetinin 

Büyüt Eşya Piyangosu 

l- Malatyada şartname ve projesi mucibince yaptırı· 
lacak Başmiidürlülc binası inşaatı kapalı zarf usuliyle ek· 
siltıneye konmuştur. 

11 - Keşif bedeli 34040 lira 49 kuruş ve muvakkat 
teminatı ~55.i 104 liradır. 

IIl - Eksiltme 30-Xl-937 taribine rastlayan Salı günü 
saat 15 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 170 kuruş bedel mukabi
linde İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesiyle An
kara ve Malatya Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak edHeklerin Nafıa Vekaleti Mü
teahhitlik vesikasile diğer fenni evrak ve vesaiki İnhisar
lar İnşaat Şubesine ibraz ederek münakasaya iştirak için 
ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ve ek
siltmeye iştirak vesikasiyle yüzde 7,5 güvenme paraımı 
ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç 
saat 14 e kadar yukarıda adı gecen Komisyonu Baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

(B) (7700) 1182 

* * * 

2-4 

1 İdaremizin Eoğaziçi Depolar grubuna bağlı F eriye 
Bakım İ leme evi ahçılığı şartnamesi mucibince pazarlık 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 Pazarlık, 25.Xl.937 tarihine rastlıyan Perşembe 
günü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat ~ube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her gün söıü geçen 
,ubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayia edilen gün ve 
saatte yiizde 7 15 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. "M,, (7791) 1191 2-3 

• 
* * 

1- İdaremizin Cibali Tütün Fabrikası Etrafma şart
nameıi mucibince yapılacak trotvarla harici badana ışı 

pazarlık usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
il-- Keşif bedeli 986 lira 32 kuruş ve muvakkat te· 

minatı 73-98 liradır. 
ili - Pazarlık 7 .Xll.937 tarihine rastlayan Salı gunu 

saat 14 de Kabatatda Levazım Ye Mubayaat Şubesin

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartname ve keşifnameler 5 kuruş bedelle her 

ıün ıözü geçen Şubedea alınabilir. 

V- İsteklilerin pazarlık için tsyin edilen gün ve sa
atte adı ieçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(B) (7867) 1200 1-4 

· , ' ' ... k, •\ :· • .. ıı.. r 
•J • "' ı ,.,., .. ,.~ . :t . ..... 

: . ··. İstanbul . BeledlY.es_i Jı~nıar.r·;;·-.. ~· 
·~. • • :\ j ..... • • ' • .: ~' ' 

Keşif bedeli 775 lira 99 kuruş olan Çatalcaya bağlı 
tepecik köy mektebinin tamiri açık eksiltmeye konulmuş 

1 
tur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö· 
rülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan 
başka Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesi· 
kasile 58 lira 20 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber 9.12.937 Perşembe günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (7869) 1201 

Güzel Sanatlar 
Akademisi 

Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan : 

Sayfa 3 

(Suite de la 4eme paıe) 

Drapı de lits, h-ousıe pour couverture et taies d'oreillers (Min. Def. 
Nat.) N. 518 

Houille lave ı:ıarine (Dir. Monop. Edirne) N. 518 
Jnıtal. telephonique a la direction de cartOiraphıe (Dir. Gen. Car

tographie) N. 51~ 
Co111tr. arches sı.ır routc Konia·Akcbchir (Dir. Trav. Pub. Koaia) 

N. 518 
CQnıtr. d1un batiıncnt a l'usine de reparation des armeı (Com. Ach. 

Usine Rep. Armes a l:u11ir) N. 518 
Pain pour le pcnitencier (Proc. Gen Rep. Kutnhia) N. 518 
Raiıinı secs (Placc Forte Tchanakkalf') N. 518 
Legumeı d'hiver (Com. Ach. Milıt. Balikcsir) N. 519 
Fer rond et en lamcı (Ch Fer Etat Adana) N. 519 
Riz pour pilav (Div. Kirklat>e-lı) N. 519 
Constr. et badıa-connage d'un mur d'appui (Dir. Trav. Pub l:ıınir) 

N. 521 
Confection de coslumcs d'hiver et costunıcı pour travail (Municipa-

lite Adana) N. 5.V 
Artıc!es sanitaireı (Ciıef Med. Hôpital Echrefpachı lzmir) N 523 
Poteaux pour tentc11 coniques (İııtend. Tophane) N. 524 
Conc:asaage de bles (lnt. Tophane) N. 524 
Toile pour costumes d'c>te ( Dir. Prot. Garde Feret Ank.) N. 524 
Viande de aıoulon (Fac. de Droıt Ank.) N. 525 
Bouteillcs vide. et prop eı et avec la marquc du Monopole1 (Dir. 

Monopoles Diarbekir) N. 525 
Fıl Hacketnl (Dir. PTT. Ank.) N. 526 
• Sacs vides de ciment AdmiAıst. Mua. dea Eaua) N. 526 
Beurre frais (Com. Ach. Milıt. Nıghde) N. 526 
Fromage blanc et lcachcr farine macaronıs ete. (Com. Ach. Ec. lnı.) 

N. 527 

Travaux pour adduction d'eau au bourgS~fı;,ribisar (Munıcipalite Se-
ferihiur) N. 528 

Poeles et plateaux (Dir. Commerce Maritime lıt.) N. 528 
Anthracıte indi,.ene (Dır. Cadutre lst) N. 528 
Co vertures pour lits (Command. Gen. Prot Garde Forets Ankara) 

N. 529 
Houılle criblce (Palais de Justicc Ankara) N. 529 
Haricots secs, lcntilles et pois chiches (Com. Ach . Lyceeı lıtanbul) 

N. 529 
* Tuyaux en fonte et toilc (Dir. Ventes Douaneı Samsoun) N. 529 
Coke (Com. Ach. Lyc ·es lstanbul) N. 529 

"' Les aateriıqueı indiquent une venle par voıe de surenoberc . 

N. 8.- LH Noı indiqu ı c• rerard deı articles ıout ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 

[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

19 11 - 1937 

FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afion {Opium) 
Bujday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Sei2le) 
Bakla (Feve) 
Mısır sarı (Ma'is jaune) 
Susam (Sesame) 
Pamuk ya~ı (Huile de coton) 
Susam ,, ( ,. sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 
Keçi kılı (Poilı de Chevrc 

;Fındık kabuklu (Noiıettcs) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

GELEN (Arrivares 
Afion (Opium) 
Buğd"y (Ble) 
Arpa (Orıc} 
Çavdar (Seigle• 
Un {Farine) 
Mııır (Ma'iı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Faıulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) . 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam {11eaame) 
Ku, yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poiı Chiche) 
Zeytin yağı (Huıle d' ol.) 
B. Peynir (Fromage 8.) 
İç fındık (Noiı. dec.) 
Tiftik 

Tiyatrolar 

TEPEBAŞI 

570 -
250 
150 
31 -

135 -
90 -

l 25 
10 -

6 

Aşatı (Moinı) Yukarı (Pluı) 

- - -
6 3 6 16 50 
5 30 - - - -
4 9- 4 15 -
4 20 -
4 17 50 4 18 -

- - -
4 27 - 4 27 50 

16 5- 16 15 -
- - -
- - - - - -
50 -- -
52 - 55 - -
16 ---

122 20 130 - -
140 20 

GİDEN (Eıı:portation) 
Afyon (Opium) k. 
İç badem ( amande) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Tiftik 
K fındık (Noiıette) 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiche} 
Mercimek (lentille) 
Kıl (poil) 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etranrer1) 

600 -
38 50 

15 -

15 -

Buğday (Ble) Liverpul 5 48 
,, ,, Şika20 4 20 
" ,, Vinipek 5 29 

Arpa (Orsre) Aavera 4 79 
Mııır (Maiı) Londra 4 03 
Keten t.(Gr.Lin.) ,. 7 90 
Fındık (nois.) G.Harnburf - -

" K • 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

ikramiye t 5 '00 Lira 

Çekilit 8-12·937 Bir bilet bir lira 

Akatlemi için 90 adet çekmeceli ve dolaplı reıim maaaaı, 90 
adet tabure, 12 adet vitrin yaptırılacaktır. Yapılacak işin mu
hammen bedeli 6870 lira ve muvakkat teminat mikdarı 515 lira 
25 kuruştur. Şartr.ame ve resimler Akademiden parasız verilir. 
Eksiltme kapalı urf usulile 9-12-937 per,embe günü saat 16 te 
Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhaaebeciliğinde yapı\acaktır. 

Taliplerin teklif mektublarını 9·12-H~~ ~crşembe günü aaat. 13 çe 
kadar Yüksek mektepler Muha1ebecılığınde toplanan Komııyona 
vermeliılirler. Eksiltmeye muayyen kanuni •aaıflardan başka bir 
maranıro:ı fnbrikaaına aahip olduklarını iıbat edenler girebilirler. 
Liıımıelen Yeaaiki zarflar içinde tevdi etmemiş ltulunanların tek· 
liileri hükümıü:1 addolunacaktır. (7849) 1199 1-4 

1 i 11111111111 

1 ıılllıı 

DRAM KISMI 

Bu ak~am 
ıaat 20,30 da 

lspanyol 
Bahçelerinde 

3 perde 

Bu akşam 

saat 20130 da 

Ateş Böceği 
4 perde komedi 

Biletler: Cemiyet merkez ve fUbelerile Yeni Pos
tane karşısında Erzurum hanında ilan işleri büro-
sunda ve piyango bayilerinde satılır. (6553) ! mtiyaz aahibi Ye yaxı itı.ri 

Oi.rektörü: larnail Cirit 
Baaıldıiı yer: ARTUN Ba11mo•ı 

GaLıt.a Billur &oklıık No. 10 

Yazan: Joze Felingodina 
Terceme eden: M. Feridun 

Yakında 

Molnar K. Necati 

Kral Lir 
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A) Adjudfcalions au Rabais 

>nstruction-Reparation- Trav. Publics·Materiel de Con~tion-Cartographie 
1 
nstr. pcnitencicr a Malatia 

, ,, archeıı en fer beton s route Balikesir· Ban-
birma (aj) 

I nstr. stntion en asphalte (ııj) 

. nsformııtion des foyers de huanderie de l'hôpi· 
al militaire Haydarpııcha et de in caserne • eli
iye (aj.). 
struction biiti ent ccole Tepedjikeuy 

" trottoire et badigeonıuge 3 la fabri 
tabac Djibali (cııh . eh. pr. S) 

pli cach 

Puhlique 

Gre iı gre 

22495 44 
8900 -

2130 50 

77S 99 

986 32 

1688 -
667 50 

159 76 
15 O'o 

S8 20 

n 98 

Dir. Trav. Publ. Malnlia 
Vil Balikcssir 

" 
Cem. Ach Mililııire Selimiyıi 

f Com. Perm. Mun. ı~tanbul 
) Dir. Econom. ,, ,, 

Com. Ach. Econom. Monop. K.taclıe 

9-12· 37 
22-11-37 

25-11-37 
~2·11-37 

9.12-:n 

7-12-37 

oduits Chimi es et Pharmaoeuti ues · Instruments Sanit~~_:-F o~!ture pour Hôp_!t_aux 

rsments et produitı (pour hi'ıpital Gourt:b:ı) 

76 lots 
1 

dicamcnts denlaires : 21 lot 

ı ıcles sınitaireıı pour l'hôpital Beyoghlou 
l 

ı billement - Chaussures Tissus - Cuirs. 

Publique 2294 35 

Gr~ a rre 377 3S 

Publiquc 1500 -

ı--~----~·~--~--~~~~~~~~~~~ 

ffc bleue : 400 m. 

aussurea : 300 paires 
nevu : 35000 m. 

Publique 

.. 
Pli cach 

920 
H>3S 
5600 

eublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

1 
bit- nvec liroir pour dessin : 90 p.· T abourets : 
~O p - Vitrine1 : 12 p. 

ombustible - Carburant-Huiles 

tıke : 35 t. 

1 
nzıne : 21 t. 
,, : 16S t. (cah . eh. P. 247). 

is : 62,5 t. {aj ). 

ois de Construction, Planches Pote ux ete. 

nncheı : 2SOO p. et 2000 p. 

ransport- Chargement - Dechargement 

nıport ô'articles monopolises 

>ivers 

:nches, marteaux, pioches . pelles, articles de uıe· 
ıuiserie: 39000 p. 
ehe en laine grniaseux: 1000 k.. 
rdf" pr. balle1: 2,S t . - ficelle: 500 k. 

Provisions 
1 

'ebet de sesame: 17,5 t. · son: 13 t. 
ile: 100 t. 

" 
" 

ı .. 
aillc 

ıoo • 
100 " 
100 " 
: 320 t . 

aricots secı 64 t . 

1 n " : 36 .. 

" " : 14,6 t. 
• " : 20 t . 

ois clıiohe!; : 40 t. 
n " : 30 t. 
" " : 11,5 t. 

" " : 13 t. 
lt's concaııses : 70 t. 

" .. 36 " 

" " 
: 16,2 t . 

,>ignons : 8 t . 
.. : 6" 

" 
: 2,8 t. 

'ommeı de terreı: 20 t . 

" : 20 " 
" 12 " 

rois chichcs : 6 t . 
,. . 12 

1 
ınaıgre : t. 

~•ncassaıe ele bles : 1680 t. 
lles : 1000 t. 

1 
B) Adjudications 3 la surenciıere 

toiıı et charborı 
oduits pharmaceutiques, articles electriques, tissuı;o 
oıab et zinc 
>İs de 11pia: 2324 m3 

Pli caclı 

Gre iı grc 
Pli cııch 

" 

Publıque 

publiqu• 

publique 

" 

Publique 

" 
" 
" .. 

Pli cach 

.. 
" Publique 

" 
" 
" .. 
" 

Pli cach 
Publique 

n 

" 
" 
" .. 
" 
" 

Publique 

" 
n 

Pli cach 

Publique 
publique 

" 
" 

6870 

S040 
49SOO 

2670 -

5340 -

3879 -

1400 -
2100 

1500 -
lSOO -
lSOO -
1500 -
6400 
8960 -
5040 
2081 
2900 
4900 -
367S 
1438 --
16S8 -
9450 -
4866 -
2228 -
400 -
300 -
147 -

1400 -
1400 -
870 -

6600 -
1080 -

175 

112 so 

78 -
420 -

51S 25 

378 -
3712 -

200 2S 

400 -

290 93 

lOS 
157 so 

100 -
ı 12 50 
112 so 
112 so 
112 so 
480 -
672 
37S -
156 
:218 -
368 -
276 -
108 -
12S 
706 -
365 -
167 -
30 -
23 -
11 -
ıos 

10S -
(;5 

48S -
81 

871 05 

Dir. Vakouf11 lstanbul 8·12-3i 
(rrcti f.) 

ı Com. Perm. Municipali te lstanbul '.23-1 • -:li 
1 Oir. Econom. ,, ,, 

{ 
Ct>m. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. f,onom . " ., 

9-1237 

Coa. Aclı . Ec. Second. et Lyceeı lı:mir 7- 12·37 
7-12-37 

10-12-37 " Com. Ach . lntend. lıt. Tophan~ 

Com. Acu. Academie des Beaııx Art~ 9-12-37 

Gom. Aoh kıtend . !et. Topbane . 
Com. Acb. Command. lst. Fındikli 
Com. Adı . Min. Def. Nat. Ankara 
Procureur Gen. Rep. lstanbul 

Com. Ach. lntcnd . lst. Tophane 

22-11-37 
9-12-37 

10-12-37 
19-ll-37 

8-l'l-37 

Oir. Monop. Fubr. de Tab. Samsoun ~-12-37 

Pr. Exp. Ch. de fer 'Etat H. p•cha 9-ı2-37 

" 
Com. Ach. lnt. !ıt. Tophane 

Dir. Hara Karadjahey 
Com. Ach. Div. Siva• 

.. 
.. 
,, 

Com Acb. Milit. Bergama 
Com. Ach. Command. lst . Findikli 

.. 
" 
" 
" 
" 
" .. 
n 

" ., 
" 
" 
" ,, 
,, 

Com. A{·h . lntend. lıt. Tophane 
,, 

,, 
Com. Ach. Divisioa Tekirdaglı 

Dir. Foret Konia 
Dir. Vent. Douan. lst. 
Municip. Althi11ar 
Dir. For. lst. 

9 1'1.-:n 
10-12-37 

2-12-37 
29- 11-37 
29·11-37 
2Q-J1-37 
29-1 ı 37 

8-12-37 
13-12-37 
13-12-37 
13·1~37 
13-12-37 
10-12-37 
10-12-37 
10-12-37 
10-12-37 
8-12-37 
8-12-37 
8-12-37 

20·12-37 
20-12-37 
20-12-37 
17-12-37 
17-12-37 
17-12-37 
9-12-37 
9-12-37 
1-12-37 
6- 12-37 

26 11-1i 
8,29-12-37 

30-11-37 
1-12·37 

ıs 

15 

ıs 

15 

14 

14 

14 

14 

16 
16 -
14 30 

15 -

ıs 30 
ıs 30 
15 15 
H-

14 -

14 -

14 

14 
14 

ıs 

11 
14 

14 30 
15 -
15 -
ıs -
15 30 
16 -
16 30 
ıs 

ıs .:o 
16 
16 30 
1S 
15 30 
16 -
15 -
15 -'O 1, -
15 
15 30 
)€j 

ıs -
14 -
15 30 
16 -

lS -
14 
15 
ıs 
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Sarı aabunlu köacl.- (MMV) .\~ 485 
Alüminyum (Aı.k. Fabr.) .\~ 487 
Yük asansörü (lnh. U. Müd.) .\" 487 

1 

• Tuğla fabrikasında metruk allt ve edent (Gebze Mah. Hus. 
Tah. K.) .\; 495 

• Beyıir gübresi (İst. Koınut.) .\~ 508 
İst. Hişantaş ortaokul in,. (İat. N. Müd.) . ~ 508 
Muhtelif meyve (Yüks. Müh. Mek. SAK) \': 512 
Etimeııutta inşa edilecek transformatör bin aı (PTT U. Müd. An-

kara) .\~ 512 
Ekmeklik un (İzmit Tüm.) .\~ 513 
Çerkezköyünde bir pavyon inş. (İst. Komut.) .\~ 514 
Fen fakültui jeoloji en.titüsü için alet (İıt. Üniveu AEK) .\~ 515 
Müzik Öğretmen okulunda yap. pavyon (Müz. Ötr. Ok. Dir.) 

.\' 516 
Şeınsipaşa tütün işleme evi aparlımanın harici badanası (İnh. U. 

Müd.) .\: 515 
Etlik serum evinde inş. (MMV) .\~ 516 
Kuru ot (İzmir Lvz SAK) .\" 517 
Kloru tutya fDD yol. H. paşa) .\; 517 
Çift devirli otom~tik tab makinesi (İnh. U. Müd.) .\: 517 
Ya~ap çarşaflığı bez, battaniye kılıf lığı, yashk yüzü (MMV) .\: 517 
• Palenıriderya gambotunun enkazı ve denizden çıkarılmaaı (İıt. 

Defter.) .,! 518 
• Muhtelif cins eşya (İst. Beled.) .\: 518 
Lavemarin kömürü (Edirne İnh. Müd.) .'\~ 518 
Harita Gen. Dir. dairesinde dahilinde telefon teıisntı (Har. Gen. 

Dir.) .\: 518 
Konya-Akşehir yolunun arasında ı::ıenfcz inş. (ltonya N. Müd.) 

.\~ 518 
Silah tamirlıaucıinde bir bina ioş. (izınir Sil. Tam. SAK).\~ 518 
Ekmek cezaevi için (Kütahya C. Müddeiuna.) .\~ 518 
Kuru üzüm (Çanak. Mat. Mvk. SAK) .\: 518 
Kışlık ıebze (Balıkesir Ask. SAK) .\~ 519 
Yuvarlak ve lama demiri ve demir uç (DD yol. Adana) .\~ fi 19 
Pilavlık pirinç (Kırklareli Tüm.) .\~ 519 
ihata dıvarı iıışuı ile demir parmaklık ve kapısının boyuı (iz· 

mir N . Müd.) .\~ 521 
Kışlık elbiıe ve tulum diktirilmesi (Adana Beled.) .'\! 522 
Alit ve edevat (İzmir Eşrefpaşa Haat.) .\~ 523 
Buğday kırdırılması <Tophane Lvz.) .\; 524 
Yazlık elbiselik kumaş (Orman Kor G. Komut.) .\! 52ı 
Mahruti çadır direği (Tophane Lvz.) .\~ 524 
Koyun eti (Ank. Huk. Fak.) .\~ 525 
inhisar markalı temi% boş şişe (Diyarbekir loh. Dir.) .\~ 52j 
Haketal tel (PTT Dir. Ank.) .\~ 526 
• Boş çimento çuvalı (Beled . Sul. İd.) .\"· 525 .. 
Sadeyat (Niğde Ask. SAK) .\: 526 
Beyaz peynir, un, m•~arna, irmik, şehriye v.ı. (Yüks. Müh. Mck. 

SAK).\~ 527 
Seferihisar• getirilecek olan Anadcrc.ııi mcınba suyunun proje v• 

tanzimi (Seferihisar Beled.) .\!: 528 
Soba Ye tabla (İst. Den. Tic. Müd.) .\~ 528 
Türk antrasiti (İıt. Tapu ve Sicil l\tüd.) .-\~ 528 
• Kırılmamış ceviz (DD yol. H. paşa) .\" 528 

Battaniye (Orm. Kor G. Komut.) No 529 
Kriple kömürü (Ank. Adi.) No 529 
Kuru fasulya, mercimek ve nohut ti~t. Liı. SAK) No 529 
* Font ve dökme boru, bez v.s. (Samsun Gümr. Başmüd.) No 529 
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Cuir jaune savonneux (Min. Def. Nat.) N. 48S 
Aluminium (Fabr. Milit. Aok.) N. 487 
Mt>nte char2'e (Dir. Gt:ıı . Monop.) N. 437 
• Fuınier de cbevaux (Com ınand. lst.) N. 503 
Conııtr. rcole Secondaire a Nichantache (Dir. Trav. Pub. lıt.) S08 
Divers fnitl (Com. Ach. Ec. in gen.) N. 512 
Constr. batiınent pour trımsformateur iı E.timeuıut (Dir. PTT. Ank.) 

N. 512 
Farine (Div. lımit) N. 5ı3 
Constr. d'un pavillon a Tchetkeıkauy (Command. lıt.) N. S14 
Jnıtrumentıı pour l'lnstitu• de rfologie (Com. Ach . Universitc Jıt.) 

N. 515 
Constr. d'un pavillon a l'ecele de muııiquc (Dir. Ec de Muıique Ank.) 

N. 51S 
Bad•geennage a la maison de tabac Cbemsipacha (Dir. Gen . Mo· 

nopoles N . 515 
Constr. a la m11ison de Serum Etlik (Min. Def. Nnt.) N. Sl6 
Foin (lnteııd . l:ımir) N. S17 
Chlorure de zinc (Ch. Fer Etat H pacha) N. 517 
Machinea pour impresıion (Dir. Ccn. deıı MonOJiloleı) N. 517 

(Ure la auite en 3me pare) 


