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i:l) Münakasaıar 

l~t, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
Sııı ı-.ı - -- ----~ - -

. 0~ u g.ırniıonundaki pavyonların 111ecrıı çukurları 
B •nşaatı 

11ttoıı arıııe umu111i heli in; . 
•ca-Burhııniye·Ayvalaı; yolunan Burhaniye kasabası 
1 • 

~ Çınde yap . 23S m. parke kaldırım inşası 

~ tıat idaresinin dıvarlarının tamiri ve bnılana11 
1' t. 56 ıncı mekt. tamiri 
Dt"nsformatör binuı inşaatı (şart. 25 kr) (temd) 
0tuın ve Çocuk bakımevi ve ebe mek . binası inş. 

t (t"ınd) 
4}'a ve teçhizat ambarı dahilindeki dekovil arııba
l4rın1n tamwi 

Şekli 

aç. eks. 

.. 
" 

paz. 
,, 

paz. 

it 

~trik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
a 
tykoı: mrntakası dalıilındeki sokakların tenviratın· 
el,. kullanılmak ü:z:ere malzeme 

paz. 

~ucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

A.rk 
~ • çantalık beı: 10000 m. kap.alı z. 
•ita.niye: 37 a<l. pu. 

~a, ve ve büro eşynsı, Muşamba-Hah vs. 

D()lap: 2 ad. 

~liyat-Boşaltma-Yükletme v .s. 

(}01ıııaabahçe kırtasiye deposu ile cıvar iııKelele r a 
tllsındaki eşya nakliyatı (lemd) 

~rukat, Benzin, Makine ya~ları 
~ttli sömikok kömürü: 300 t. (tcaıd) 
o"'"'e marin kömürü: 30 t. " 

dun: 396 t. 
~dun: 270 t. 

lltut: 30 t. - gu: 10 t. 

~efeuik 

v. s 

\ınak. Mst . Mvk. için dört kamyon ve iki su tn
kının 10. 12.37 tarihinde elı:ııiltme.i sarfınazar e
di11aiştir. 

!•klop çuaberi: 64000 k. 
~Skül 200 k. çekerinde: 3 ad. • :500 k. çekerınde: 
:.? ad. - 500 lı:. çelcerinde: 18 ad. 

~k, Zahire. Et, Sebze v. s. 
~ 
lPıınak: 9160 k. - praaa: 9160 k. - lahan.l: 9160 k. 
S ll.aııa: 2 t. - prasa: 2 ı. iıpanak: 2 t. 
~~~ır eti: 16 t. 

s'tinç: 12 t. (temd) 
•ınan: 168650 k. 

tk. 215 t. 
llıek, lrnyun ve sığır eti, sade ve zeytinyağ, şe· 
ker, kuru f asulya, Jlohut, un, peynir, yumurta ve 

Q ••bun (temd) 
S 1dtur: 6S t. (temd) 

llbun· 6 t s . . 
'bun: 3 t . 

s .. 7 " 
D•dcyağ: 50 t. 
\ 

0 01ates ulcası: 7 t . 
llbuk ve lc;sae makarna: 54 l. · tel ve arp• şeh

cı "İye: 20 t. 
.;
9

·1 l,37 tarihiade ekıiltmeai yapılacağı 30fl ton yu
lıafın şartnamesinde tadil~t yapılacağından mezltnr 
tarihteki ekıiltmeıiııtden sarfı na:z:ar edilmiştir. 

~ Müzayedeler 
1-i 

•ıı. kauçuk, dökae demir, makine. demir gemi zin· 
y cir~, alkot. dolu ııinema filmi, v.s . 
J3 erlı kirenıit: 3050 ad. 

0 Ynuz, kemik ve paçavra (1 scıne müd.) 

paz. 

paıı. 

aç elc.s. 
kapalı ı. 

ai· ~ks. 
aç. ekıı. 

pa:ı:. 

,, 

aç. eks. 
,, 
tt 

paı. 

aç. ekı. 

it 

" 

kapalı :z. 
•ç. eks. 

• ,, 
kapalı z. 
aç. eks. 
ka11alı JI. 

aç. art. 

" 
" 

Mubm. bed. Temin•t 

9S7 j 1 

S79 62 
7953 l:? 

90 -
250 -

5054 27 
81814 66 

200 -

3S1 

5700 
333 

75 -

8355 

574? 
40SO 

1328 20 
290 -

4800 -
3640 -
3373 
4300 

2460 -
1230 -
2870 -

4SOOO -
1645 -

1'4430 -

280 -

S96 S0 

·- -
379 07 

30 

427 50 

125 -

626 63 

- -
304 
275 -

99 62 
'21 75 

198 -
252 98 
322 -

185 -
93 

216 -
3375 -

123 38 
1082 25 

Müracaat yeri Gün 

Edirne Garp Hd. Tug-. SAK 10-12-37 

Su ığırlık Be'ed. 
Balıkesir Vil. 

lst . Beled. 

" 
PTT Lvz. Müd Anlı: . lst. 
Balıkesir Vil. 

Tophane Lvıı . SAK 

İst. Belediye i 

Tophane L,·z. SAK 
lst. Belet!. 

lst. Beled. 

Maliye Vek . 

Ank . Lvz. SAi< 
Edirne lnhiı. Başmüd. 
Manisa Tüm. SAK 
Vıze As~ . SAK 
let. Deniz Tic. Mıid. 

Çanak. Mst. Mvk. SAK 

lnhiı. U. Müd. 

" 

lzmir Lvz. SAK 
,, 

Çanak. Mst. Mvk. SAK 
Bergama Ask. SAK 
Anlı:. Lvz. SAK 

,, 
Edirne Vil. Daimi Ene. 

Lüleburgaz Tüm. SAK 
Vize Aık. SAK 

• 
" Tophane Lvz . SAK 

" 
n 

" 

lıt. Gümr. Başmüd. 

,, Defter. 
Pendik Beled. 

7-12-37 
9 12-37 

29-11-3i 
29-11-37 

2-12-37 
16-12-37 

30-11-37 

29-11-37 

14-12-37 
29-11-37 

29-11-37 

1-12-37 

1-12-37 
29-11 -37 

8-1 2-37 
13-12-37 
10-12-37 

14 · 12·37 
12-1-38 

10·12-37 
10·12-37 
9-12-37 
9-12-37 

14-12-37 
13-12 37 
21-12-37 

6-12 37 
13-12-37 

13·12-37 
13-12-37 
13-12-37 
14-12-37 
14-12-37 

29-11-37 

2-12-37 
30-11-37 

Saat 

10 

14 
15 

14 -
14 -
15 -
15 

14 

14 -

15 
14 -

14 -

14 -

ıs -
15 30 
15 
14 
14 30 

14 -
lS -

15 30 
ıs -
lS -
15 -
15 -
15 -

ıs -
17 -
ıs -
16 -
16 -
16 -
15 30 

14 30 

14 -
15 

İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri v Malzemesi- Harita 

Edirne Garp Hd. Tğ. Satmalma Komisyonundan: 

Sülöğlu garnizonundaki pavyonların mecra çukurları 

inşaatı açık eksiltme ile münak tsaya konulmuştur. Bedeli 
keşfi 957 lira 71 kuruştur. Şartnamelerile keşifnamesini 
görmek isteyenler her gün Edirnede Trakya müfettişliği 

binasında satınalma komisyonluğuna müracaat edebilir. 
Açık eksiltme günü 10.12.937 saat ıo dur. İştirak edecek
lerin bu işlerle oğraştıklarına aid vesaikle ve teminatları 
yanlarında olarak belli ğün ve sa ttan evvel gelmeleri. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 

1-llıca-Bürhaniye-Ayvalık 99+00-99+ 940 mcı Bür
haniye kasa bası icinde yapılacak 235 metr~ tulündeki 
parke kaldırım inşası 18.11.917 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

2 Bu işin keşif bedeli 795~ lira 12 kuruş, muvakakt 
teminatı 595 lira 50 kuruştur. 

3 Bu işe ait evrak şunlardır: 
Eksiltme şartnamesi 
Fenni şartnam~ 
Keşif cetveli ve teferruatı 

Mukave e örneği 
Nafıa işleri şer iti umumiyesi 
İsteyenler bu evrakı vilayet daimi encümen kaleminde 

veya Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
4-İhale 9.12.937 tarihine raslıyan perşembe gunu sa

at 15 t e yeni hükumet dairesinde teşekkü! edecek vila
yet daimi encümeni tarafından yapılacaktır. 

5-Eksiltmeye bu gibi işlerle uğraştığına dair Balık • 
sir Nafıa Müdürlüğünden sekiz gün evvel v sikalar alan 
girebilirler. 

6 İstekiilerin keşif bedeliııi yüzde 7,5 ğu olen mik· 
tarı yukarıda yazılı muvakkat teminatmi malsandığına ya· 
tırdığma dair makbuz veya banka mektubile ihale günü 
muayyen vaktinde vilayet daimi encümenine müracaatları 
ilan olunur. 

Susığırlık Belediye Riyasetinden: 

Kasabamızda yeni inşa edilecek 579 lira 62 kuruş be 
deli keşif i beton umumi hela 7. 12.937 salı günü saat 14 
de Belediye dairesinde toplanacak encümen huzurunda 
ihalesi icra edilmek üzere 15 gün müddetle açık eksilt
meye komuş olduğundan taliplerin yüzde 7,5 pey akça
lariyle müracaat etmelerinin ve daha fazla malümat al
mak veya şartnameyi tetkik etmek isteyenlerin kalemden 
bir suretini alabilecekleri ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Salıpazarında M. M. V. İstanbul levazım eşya ve teç
hizat anbarı dahilindeki dekovil arab~larının tamiri 30. 11 
937 salı günü saat ı 4 de Tophanede İstanbul levaıım a
mirliği satmalma komiıyonda pazarlığı yapılacaktır. Keşif 
bedeli 200 lira, teminata 30 liradır. Şartname ve keşif 

komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni belgelerile bel· 
li saatte komisyona gelmeleri. 

P.T.T. Levazım Müdürlüğünden: 

22-1 1-937 tarihinde eksiltme yapılacağı ilan edilen 
5054 lira 27 kuruş keşif be..ıeli transformatör binası ek
siltmesi 2.12.937 perşembe günü saat 15 te Ankara PTT. 
Umum Müdürlüğü binası içinde toplanacak Arttırma Ek
siltme Komisyonunda ihalesi yapıimak üzere 10 gün müd· 
detle temdid edilmi.ştir. 

Talihlerin kanuni vesaikle ve 
teminatla me~kur gün ve saatte 
l~zımdır. 

379,07 liralık muvakkat 
komisyona müracaatleri 

Şartname ve planlar 25 
kabilinde Ankarada PTT Levazım 
bulda, eyoğlunda Ayniyat Şube 
caktır. 

kmuş bedel 
Müdürlüğünden, 
Müdürlüğünden 

mu
İstan-
alına· 



il 

· ı 

'ı 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1-Balıkesirde mücaddeten yapılacak doğum ve çocuk bakım 

evi ve ebe mektebi binasının Nafıa vekaletinden muuddak pro
jesi gereğince ve 81814 lira 66 kuruş keşif bedeli üzerinden inşn
sı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulduğu halde istekıi çıkma- ı 
dığandan 16-12·937 tarihi•e raslıyan perşembe günü 1aat I5 e ka
dar bir ay zarfında pazarlıkla verilmeııine karar verilmi,tir. 

2-Bu ite aid evrak fUDlauhr: 
Hunsi şartname 
Meaaha cetveli 
Vahidi fiat cetveli 
Ketif cetveli ve projeler 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavele örneği 

bayaası 22. I 1 .937 gününe kadar açık eksiltmeye konulmuş 
tur. Mezkur günde talibi zuhur etmediğinden eksiltme 
29.1 .937 pazartesi günü saat 15,30 a kadar uzatılmış olup 
taliplerin mezkur günde evvelki şartlar dairesinde Edirne 
inhis rlar Başmüdürlüğüne müteşekkil komisyona müra
caatları. 

İstanltul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Mütlürlüğümüz ve kılavuzluk motörleri için 30 ton mazut 
ve !O ton raz açık eksiltmeye konmuştur. Yevmi ihale 10.12.37 
cuma günü saat 14,30 dadır. Talihler her ikisine id teminatı 

muvakkate olan 275 lirayı istanbul defterdarlığı muhuebe mü
dürlüğüne yatırdıklımna dair makbuz ve} a lıanka mektublarilc İstiyeoler bu evrakı Balıkesir vilayet daimi encümen kale

minde veya Balıkesir Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3-Bir ay zarfında pazarlıkla ihale yeni hükumet dairesinde 

teşekkül edecek daimi encümen tarafından yapılacağından encü
menin toplantı günü olan her pazartrsi ve perşembe günleri saat 
15 te vilayet dai i encümenine müracaat ederler. 

1 ihale günü Galatada deniz ticareti müdürlüğü bina ında müte
şekkil komiıyona ve şartnameyi görmek isteyenlerin de müdüri
yet idare şubesine müracaatleri füin olunur. 

4-İıteklilerin 1937 yıh içinde Nafıa vekaletintien alınmış mü
teahhiclliic vesikaaını ve bu işe girmeğe ulihiyet veren resmi 
veıaikı ibraz etmesi farttır. 

* • • 
Mezat idaresinin dıvarlarmın tamiri ve badanası ile 

İst. 56 ncı mek. tamiri. Bak: 2 inci sahifedeki İstanbul 
Belediyesi ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzenle 
• eo ' ? 

" $ • 

Beyko~ mıntakası dahilindeki sokakların tenviratında n 1 

kullanılmak üzere malzeme alınacakhr. Bak: 2 inci sahi· \ 
fedeki İst· Beled ilfınlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır \ .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalmn Komisyonu Rs. den : 
Dikimevleri için lO bin metre çantıılık arka bezi 14-12-937 

Salı günü saat 15 t e Tophanede İstanbul Levazım iimirliği aatın
alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi rnpılacaktır. Tahmin 
bedeli 5700 lira ilk teminatı 427 buçuk liradır. Şartname ve nu
muneıi komisyocda görülebilir. İı.ıteklılcrin kanuni belgel~rile tek
lif mektuplarını ihale uatinden bir saat evveline kadar komis
yona vermeleri. 

"' • • 
~'i7 tane Battaniye alınacaktır. Bak: 2 inci sahifedeki 

İst Beled. ilanlarına. 

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

* "' . 
İki tane dolap almaktır : Bak 2inci. sahifedeki İat. Bclediyeı 

ilialarına. 

Nakliyat: _!Joşaltma -f-ük}etme_y~. 

Maliye Vekaletinden: 

Mahfuz ş rtnamesi muc:b;nce Dolmabahçe Kırtasiye 

deposu ile civar iskeleler arasındaki e.şya nakliyatına 
aid münakasa neticesinde bulunan fiat haddi laytk görül
memiş olduğundan 15 gün müddetle münakasası temdid 
olunmuştur. İtle lilerin ihale günü olan 1.12.937 çarşamba 
günü ıaat 14 de 125 lira teminat paralarilc beraber Dol
mabahçcde saat kulesi karşısındaki Kırtasiye deposuna 
müracaat eylemeleri. 

ahrukat Benzin-Makine yaglan V:2.:_ 

Manisa Tümen Satınalma Komisyonundan: 

1- Manisa garnizonunda bulunan kıtaat ve müesse
satına ihtiyacı bulunan 396 ton odun ihtiyacı kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. 

2- İhalesi 8. 12.937 çarşamba günü saat l5 te Ma-
uisada tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 57 42 liradır. 
4- Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5- İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

ve aik göstermek mecburiyetindedir. 
5- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 ncü maddelerinde ve şartnamesinde yaz.ılı vesika
larle teminat ve teklif mektublarmı ihale saatinden en az 

bir aaat evvel ko.nisyonaa vermış bulunacaklardır. 

Edirne İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

İdaremizin ihtiyacı olan 30 ton levHmnrin kömürü mu-

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonuıulan : 

A•kara rarnison mÜeHeaclerinin ihtiyacı olan 300 ton yerli 
sömikok kömürünü• 20·11-937 pa:.ı:arhğında talib çıkmadığından ı 
l-l 2-937 ıııaat 15 t e pazarlıkla eksiltmesi Ankara Levazım 
Amirliti aatınalm~ komiayonunııla yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 8355 lira ilk teminatı 626 lira 63 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülür. Pazarhğn iştirak ecle
cealerin kanuni vesika ve temin:ıtlariylc belli gün ve saatte ko
misyonda bulunmaları. 

Vize Askeri Satınalma Koınisyonuntian: 

Alpullu ve civarında bulunan kıtaat için 270,000 kilo odun 
açık ekıiltme ile Viz.::de a.keri ıntınalma komisyonunca alına
caktır. Şartnamesini görr.ıek isteyenler her gün komisyona mü
racaat edebilirler. Ek~iltme 13· 12·937 paurteııi günü sant 14 de· 
dir. Muhammen fiah 4050 lira, ilk teminatı 304 liradır. Münka
saya iştirak edeceklerin bildirilen rün ve ntte V ızede askeri 
Htın ima komisyonu a müracaatları. 

Müteferrik 

Çan kkalc Miiatahkem Mevki Satınalma Ko isyoııundan : 

Çanakkale Mustahkem mevki için dörL k~myon ve iki su tan· 
kının 10 12-937 t rihind ki ekııiltmeııiııden sarfınazar edilmiştir. 

* .., . 

64000 k. siklop çember ile 23 tidet bukül alınacaktır. Bak: 
inhisarlar U. Müd. ilinlnrına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Vize ı\ ... k~ri Satıııalma Komi yonunJmı: 

ı\lpullu rn r.ivarında hulunan kıtn.lt iı;in 6000 kilo ~nlııııı 
a5ık eksiltme ile Vjzcıle J\c;:.keri Satmalına Komi ... vonunc:a 
ı:t 12.937 Pazarte ... i giinii c.ıaat 17 <le :satııı ulınaı"'aktır. Şart
namesi komi yon<la her gün µiiriilcbiJir. Muhaııııneıı fiııtı 
24fJÜ lira, ilk teminatı 185 liradır. Münakasaya iştirak 
edeceklerin bildirilen gün ve aattc Vi1ede A ... kc·ri Satınalına 
Komisyonuna müracaatları. 

,;* * Pınarhisar Top a]ay ve <'İ\anrıda hıılunan kıtaat iı;in 
~000 kilo sabun açık eksi!tme i)t> \ iıecle A~keri ,rıtınalma 
komisyonunca 13.12.937 Paıarte i günü aat ıs de ~atınalı
nacaktır. Şartname ;:i her gün komi yonda gi;riilebilir. :\luham
meıı fiatı l230 lira, ilk teminatı 93 liradır. Müııaka aya işti
rak edeceklerin bi1dirilen giin 'e aaue Vizerlı· A keri Satın· 
alma Komi yomına müraı·aatbrı. 

* * * Pınarhisar P. A. ve civarında bulunan kıtaat için 
7000 kilo sabun açık ı•ksiltme ile 13.12.937 Pazarte i glinü 
saat ] 6 dt1 Vizede Askeri Satınalma komi~yonunca alıııacaktır. 
Şartnaıne~i komisyonda hn :rün görülebilir. Muhammen fiatı 
2870 lira. ilk teminatı 216 liradır. Münaka aya i tirak ede
ceklerin bildirilen gün ve saattr. Vizede A~ked atın.ılma ko· 
misyonuna gelmeleri. 

Bergama A-.keri Satıııalma Komi )Oııundan: 

Kırkağaçtaki kıtaatı askeri)eııirı açık f'ksillme ::-;urı·tilr: 

münakasada bulunan 12000 kilo Pirinç ihti) acurn \erilen füı.t 
pahalı giirüldüğilndeıı pazarlıkla ~atııı alınacaktır. 

ihale i 9.12.937 Perieınbe giinü :saat 15 u· Bergamada 
hkcri satmalına konıisyomında yapılacaktır. 

Tahmin edılen mecmu tutarı :~640 lira teminat ınm akk·ıte 
akçe i 198 liradır. 

Şartname i her gün komisyonda göriilebilir. 
1 tekliler ticaret oda::,ıııda ka)ıth oldııklarına dair \t ~iku 

göı;terrnek mecburi) ctiu<ledirler. 
Paıarlığa iştirak edecekler 2490 . ayıl! kaııurıuıı 2 'c ;~ cü 

rnaudeleriııde ve şartnamesüıde yazılı ,·c~ikaları \C temirıat 

nıuvakklltelerile birlikte ihale "'aatinden evel koıni::.yona gel
nıeleri. 

İs an ul Be ediyesi den: 

Beykoz mıntakası dahilindeki sokak
ların tenviratınd& kullanılmak üzere 
malzeme. 
Mezat idaresinin divarlarının tamiri 
ve badanası 
İstanbul 56 inci mektebin tamiri. 
Verem dispanserine iki tane dolap 
İtfaiy Müdürlüğü ıçın lüzumu 

Mubam. bedeli 

351 

90 
250 
75 

olan 37 tane bntt niye 333 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı 

pazarlığa konulmuştur. Evrakl.:rı Eecümen kaleminde 
görülebilir. İstekliler 29. 1 ı 937 pazartesi günü saat 
14 de Daimi Encümende bulun alıdırlar. 

~----ml!Ell--~s::z:!X=nm!!C!Dl!lllll!BllC!Klla::mKmDO~---~ 

-- =-- :wn .. 

Aııkara l.f'vazım \ın iri iği Satıııalıua Komi yon undan: 
1- \nkara garnizon birlik ve mües e::sdcri havvanatı 

ihtiyacı olan 168 63 ı kilo "amanın açık ek iltme i .4:12.937 
saat 15 de Ankara Lernzım <lmirliğı "'atınalma komisyonuııd9 

yapılacaktır. 
2 fohammen bedeli 3373 lira ilk teminatı 2:;2 lira 

98 kuru..,tnr. Şartname i her gün komi )Onda göriilür. f .... trk· 
lileriu kanuni \e. ika 'e teminatlari\ le belli gün Vf!' ~aatt:ı 
komi~) onda hııluuınaları 

* * * 
1 - H ırl, okııl11 hay\aııat ihtiyarı olan 215 ton -.amanın 

~ıı.;ık ek ... iltnw-..i 13.L.<>:-H ... aat J:l eh.· \nk:ua Le,azım aınir· 
l i ~i s.ı l ı ıınl nın k onıi ı.;) oınınd.ı ) apılarakt ır. 

2 Muhammen ht>dt'lı 1:300 lira ilk teminatı :322 lir:ı 
elli kıını~tur. ~nrtrıarııe ... i lwr ;.!iin koını,.,yonda güriihir. 1 tek· 
lileriıı kanuni '""'ikn \P terninatlari)Je lwlli güıı ,,. "'aattt: 
toıni-..,orıda huhınınaları. 

J 

J ... tanlrnl Ll'\'nzıın '\mirliği Satınalrna l\.omi ... \oııundan: 
l larelcrı lstaııl ul Lernzıın amirlığine bağlı miie"'c;e at için 

Pili hin ki in Sıukvağı 13.12.9 "ı7 Pazarlt' i günü . aat on altın~ 
Toplıaııede atmcılma koını--vonıında kapalı zarf Ja eksiJtmes1 

ppıl H 'lktır. l'ahmin lwdt·li 15000 lir.ı. ilk teminatı 3~~75 lirı1• 
dır. Şartnaıne.::i koıııi 'Ylmrla 11 iıriılebilir 1 teklilerin kaııuJli 
belgelPril<' teklif mektub!aırnı ılınlc· "'natiııdrn hir ~aat t>v,e· 
li ne kaclnr kıHnİ-.) 011.1 vermeleri. 

• • * fı,tnııhul Levtt1.ıın amirliğine hağh müc "'p at için 
29.l l.9R7 tarihiııclt> p:-ıznriıkla ı>k iltme i 'apıla<·ak olan :-300 
ton 'ulafın ;;artnam.-. ... imir tadilat )apılacnğıııdan rnezkfir tarih
t,.ki ek .... iltmesinden arfıııazar ecli)mi tir. 

* *. ldnreh•ri 1-.ınnlıul LPvaz1m amirlif!İn bnğlı miies._f. .... at 
için 7000 kilo domate-. alça~ı 14.1 :2 937 :\alı ~ünü aot 
16 da Tophanede ~Jlınlma Komi vonunda açık ek iltrnc ile 
ek iltııw i \apılacaktır. Tnlımm bedPli 164'; lira. ilk teminatı 
J•ı:~ lira 38 kuruştur. ~artname~ı komi \Onda görülebilir· 
L-.teklilerin kanuni hc·lgı·lı rile helli "'natıe ko'.11i"'yoırn gelmeleri· 

* *,. ld.Lreleı i l::,taıılıul L»\aıım <lmirliğin<' bnğlı miiec;~e·nt 
frin .)1000 kilo çubuk \C" ke'-me makarna il~ 20000 kilo ıel 
ve arpa şehriye 11.1 :..9J7 Salı günu ... a.ıt l 5.30 <la Topha· 
nı·dı- Satınalma komi yonundn kapalı zarfJa ek~iltıne. i yapı· 

lacaktır. Talımın hP.dt>li 11430 lira ilk teminatı 1082 lira 25 
kuru .tur. Şartnanw \e ııümuneleri komis ·onda g<>riiJebiJİf· 
f:;,tekJilerin kmıuııi lwlrrf·lerilr teklif mektuplarım ıhale '-rırıtiıt· 
den hir c.ıaat cvveJ kom is) ona : ermeleri. 

~:anakkalc /ı1ii,;;talıkem Me\ ki Satınalına Komisyonundan: 
Çanakkale müstahkem Mevki gedikli piyade ala) ı ilıtiyac'ı 

için açık ek iltıne l ,OOO kilo ığır eti "atın alınacaktır, 
ığır etinin hclwr k:ilo'\u 30 kuru:ıtan 4800 Jira biçilmiş ir· 

İhale i 9.12.937 Per:ı:embe günü aat 13 de Çanakkale müs· 
tahkP,m rne\ ki "Rtınalma komi yonunda vapılacaktır. 

Lteklilerin ihaleden bir saat evPl temiuat akçeleri olaJl 

360 ]ira)l ve ihale kanunun 2 va 3 cü maddelerindeki veı::aik 
ile birlikte korniı:ıyona müracaat etmeleri. 

İzmir Le\'.lZllll amirliği Satınalma Korni ... yonımdau : 

\Jıktarı 

Kilo 
2000 Lahana 
2000 Pıra~<L 

2000 Jspanak 
lzmir ta}Yar<· alnvı kıtaatının ~ ukarıda C"ins H' miktarı 

) nzılı ii~ kalem ehzf" ihtiyaC"ı aı:ık ek"-İltın<' sııretih"' mürHl" 

ka~a)a koıımu~tıır. 
lııaJc i 10. 12.937 Cuma günü aal 15 te kı~larla lzıııir Lev!l" 

zım umirlığı ~atınulıııa koınİS) onundu )apılotC'al,tır. 
Tahmin edileıı mecmu tutarı 290 liradır. 
Teminat ınuvakkate akçe(;,i 21 lira 73 kuruştur .. 
Şartname.;i her ~iin komi yonda :örülebilir. 
lsteklileı ticaret udasıııda kayıtlı olduklarına dair vısik8 

göstP-nnek nıechuriyetindcdirler. 
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Ek ... iltrn t>yt· i~tirak edecekler 2190 şayılı kanuııun 2 ve 3 ı-· 
Utıcü maddelerinde ve sart name inde yazılı ' esikal.m 'e te· , D hisa a " . .. ğÜ 
llliııat muvnkkatderile birl ikta ihale saatinden eve) komis· ____ ...., _______ ....., __ , ____ -=--·= e : 1 --
Yonn gelnıelf'ri. 

• • • Miktarı 

kilo 
9160 
9160 
9170 

İıpuıak 
Prasa 
Lahana 

200 kilo 

300 " 
500 " 
500 ,, 

Çekerinde 3 adet B lskül. 
., 

" 
" 

2 
15 

3 

,, 
" 

" " 
" " 

İzmir müatahkem mevki merkez kıtnatının yukarıda cins ı 
"c ıniktarı yazılı 3 kalem sebze ihtiy•c. açık eksiltme suretile 

1- Yukarıda tartma kabili yeti le mıktarı yazılı muh
telif çekerde 23 adet baskül şartna.mesi mucibince pa
zarlıkla satın ahuacakhr. 

llıGnakaaaya konmuştur. . 
ihalesi l0.12.37 cuma günü ıaat 15,30 da kıtlada lzmir len· 

:tıırı amirliği satınalma komi11yonunda yapılacaktır. 
Tahmin edileıı mecmu tutarı 1328 lira 20 kuruştur. 
Teminat muvakkate akçesi 99 lira 62 kuruştur. 
Şartaameıi herglo komiayonda görülebilir. 
İatekliler ticaret ednsın:la kayıtlı olduklarına dair vesika fÖs· 

\trnıek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmiye ittirak edecck1er 2.t90 sayılı kanun1ı1n 2 ve 3 üocü 

'-addelerinJe ve ş rtoameıinde yar.ıh ·;esikaları Ye teminat mu
~lldı:atelerile birlikte ihale saatinden evul ko111iıyonıı relmeleri. 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Muhammen fi 

1 
L. K L. K. 

040 ıo 
ıs20 40 
l75 35 
40() 

42 
234 
40 
40 
27 
30 
20 40 
ıo 
ıo 

38 

70 
26 
10 
10 
15 
30 
60 
10 

Mikdnrı Teminat CiDsi 
Kilo L. K. 
10400 78 Ekmek 
3000 114 Koyun eti 
500 13 15 Sığır eti 
-400 30 Sade yağ 
60 3 15 Zeytin yağı 

900 17 45 Şeker 

400 3 Kuru fasulya 
-400 3 Nohud 
180 2 Un 
100 2 25 Peynir 
34 1 53 Katcr peyniri 

100 75 Mercimek 
lO 75 Amasya bamyası 

3800 adet 2 25 Yumurta 
193 50 43 450 14 50 Sabun 
. Edirde memleket hastanesinin açık eksiltmeye çıkarılan erzak 
1htiyacını vermeğc talip çıkmadığından 21-12-937 salı günü pn
l."rlıkln ihııle edileceğinden taliplerin hiularınd yazılı depozito 
ltı~kbu•larile daimi encümene müracaatlara 

Uileburga:ı. Tüm Satınalma Komisyonundan: 
Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı olan 65 ton Bulgura talip 

~•ltrnadığından kapalı zarfla alınacaktır •. Eksiltmes~ 6 12-937 ·~at 
kS te yapılacaktır. Tc:ldif mektupları bellı saatten bır saat evvclı~• 
'dar kabul olunur. lslflklilerin şartnamesini görmek üzere hergun 

~t ckailtmeye iştirak içio belli gün ve aaatta teklif mek~upları ve 
~'n11ni ve•ikalarile Lüleburgaz Tümen Satınalma Komıayonunda 

~maları. .. 
b) ,, .. ' z 
'----.....:~- .. --~ ---~ ----

O ELE 
İstanbul Gümrükleri Baş Direktörlüğünden: 

~· MKN 1970 JCJ markalı l 20 numaralı kanuni aıkteti 1600 

1
110 2866 lira 60 kuru' değerinde ham kauçuk MKN 8517 SWK 

1'187 ,,1 ve NKS 44 K J8 L 71 KD dökme demir makine MKN 
:8 bili N ve MKS 47 K 96 L 63 KD yaprak tütün MKN 490 

1 kulaç M vd NKS 5-t K 232 L 39 KD dc:nir gemi zinciri MKN 
d02 bila M ve NKS S 2000 K 474 L 42 KD demir makine hur
\ ••ı MKN 8602 AC 5939 1 - 3 M ve NKS 99 K 105 L 12 KD 
~isiz için reziatanı MKN 5976 barut ve mevadı infilikiye M ve 
l(s 494 K 417 L 45 KD keailmit mukavva açık arttırma ile 

~•tılacaaı MKN 2296 OWA marka muhtelif No. kanuni sıkleti 
158 kilo 1270 lira 49 kuruş değerinde boyaılı demir ezilmiş kı

tıı 
I? tbıi evrak dolabı MKN 954 ADRES marka KS 44 K 400 G 
7 6 l 27 KD pamuk balık aiı MKN 3672 BG 1' 4 M ve NKS 
~ 1( 511 L 73 KD yakınağa yarayacak denatGre iapirto MKN 

3 AN 16136 20 M •e NKS 65 K 500 G 58 L 95 KD alkol 
~tlilik MKN 3674 EZN 16122 23 M Ye KS 85 K 71 L 33 KD 
1\ koı nıetilik MKN 3676 EZN 16122 18 M ve NKS 52 K 37 L 3 
e9D ıdkol amilik MKN 1261 TB 2309 M ve NKS 18 l K 274 L 
I( l<D tuvalet kltıdı MKN 2521 B 2 M VEN 48 K 200 G 20 L 
l 1'D boyalı demir dolap MKN 2118 bili M ve NKS 1500 K 26 
~~6 KD köhne demir damacana kafesi MK:N 3690 billi M ve 
bil S 11 K. 400 G 1116 L 65 K ' ıun'i ipek me~sucat .M~N 3692 
'tkt M ve NKS 8 K 800 G 169 L 67 KD ipek ışlemelı yun omuz 
f·ı •sa MKN 1872 DM marka KS 76 K 15 L 57 KD dolu ıinema 
)~ llıi MKN 8757 bili M •e N 25 K 40 L 62 KD yün yorgan ve 
~ t,lc MKN 8756 bila M ve NKS 18 K 760 G 83 L 79 KD delik 
~~tuııı MKN 1976 PE 78813 M ve NKS 50 K 62 L 4 KD telli 
~~fon aksamı fenniyesinden santral MKN 8641 BRA Y 25 M ve 
~ I< 209 L 98 KD dolu sinema filmi MKN 8268 AS 9 M VEN 
~!'\ 2S K 500 G 117 L 20 KD nikel galvanizli pirinç menteşe 
b() N 8246 CN 1 12 KS 282 K 500 G 116 KD mantarla mfirettep 
~ ~lı demir şite tapıülü MKN 1595 bila M ve NKS 22 K 200 
tt O L 37 KD dolu ıioema şeridi MKN 8521 M KADRi 46339 
'~t°'c NKS 90 K 49 L 88 KD makine akaamından demir dişlisi 
't ~tınaya 1549 sayılı kanun m"cibince 29.11.37 rGnünde ve ea
~~ 4,~} da 2490 aayılı kanun hükümleri daire1inde Sirk.ecide 
liıt•~dıye caddeaiııdeki gii111rük 1&tış salonunda. sahlacaktır. latek
~t tıtı yüzde 7,5 pey akçesi ve maliye unyan te:r.kereai iıtenir. 

}' •kçelerinin saat 14 e kadar yatırılma1ı mecburidir. Tel. 232l9 

2- Paxarlık 12.1.938 tarihine rastlayan Çarş m a 

1 
günu saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapalacaktır. 

HI Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
ş1:1bedon alınallilir. 

iV Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek-
' lif mektup ve kataloklarını münakasa tarihinden bir hafta 

evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fab
rikalar Şubesin •ermeleri lllzımdır. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko-

mi•yona i'elmeleri ilan olunur. (M) (8001) 1219 1-4 
• • • 

1- Şartnamesi ve nümunesi mucibince 64000 kilo 
ıiklop çenberi p zarhkla satın alınacaktır. 

il Pazarlık, 14.XII.937. tarihine rastlayan S lı 
günü saat 14 de K abataşda Levasım ve Mu9ayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılac kbr. 

111- Şartnameler para sız. olarak sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte 0 

o 7,5 güvenme paralariyle birlıkte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. "M,, (8000) t218 l - 4 

• • * 
1 -İdaremizin Çamalh tuzlasında şartname ve tablo 

şemssına uygun olmak üz.ere yeni hir elektrik santralı 
tesisi işi kapalı za rf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

l 1- Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde mu
hammen bedeli sif İzmir 95000 lira ve muvakkat temi
natı 6000 liradır. 

111 Eksiltme 9.Xll.937 tarihine rastlayan Perşembe 
günü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube-
sindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

iV -Şartnameler 475 kuruş mukabilinde İnhisarlar Le· 
vazım ve Mubayaat Şubesiyle Ankara ve lzmir Başmü· 
dürlüklerinden alınabilir. 

V -İsteklilerin, fenni şartnamede yazılı takatta bir 
gazojen tesisata yapınış olduklarına dair resmi vesikala-

r ram ve şartnameye uygun olmak üzere ihzar olunmuş 
fenni teklif projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme gü· 
nünden en az 15 gün evveline kadar, lnhisarlar Tuz fen 
Şubesi Müdürlüğüne vermeleri münakasaya girebilmek 
için dahi eksiltmeden azami 2 gün evveline kadar, tek
i iflerini muvafık bulunduğuna dair mezkur Şubeden ve
sika almaları lcizımdır. 

Vl Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaiki ve 
V nci maddede yazılı diğer vesikayı ve muvakkat temi
nat akçesi makbuz veya mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarflar ihale günii en geç saat 14 e kadar yuka
rıda adı geçen Alım Komisyonu Reisliğine makbuz muka
bilinde verilmiş olmalıdır. (B) (6960) 1089 5 - 5 

• • • 
1- İdaremizin Paşabahçe Müskirat fabrikası arazisi 

dahilinde yıkılan baca ve diğer mahallerde şartnamesi 
mucibince yapılacak 9660 lira keşif bedelli hafir ve tes· 
viyei tur.abiye işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

il ~ Eksiltme 29-Xl-937 tarihine rastlay n pazartesi 
günü saat 15 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili- Muvakkat teminat 725 liradır. 
iV - Şartname ve keşifname hergün 25 kuruş muka

bilinde İnbisarla .- İuşaat Şubesinden alınabilir. 
V- Eksiltmiye iştirak edeceklerin Mühendis, Mimar 

veya bir Mühendis ve Mimarla müşterek olması ıarttır. 
Bu şeraiti haiz olanlarla İdaremize evvelce bu kabil işler 
yapmış bulunanlar eksiltmeden üç gün evvel kadar İnhi
sarlar İnşaat Şubeıine müracaatle münakasaya iştirak ve
sikası almalıdırlar. 

vı- isteklilerin kanunun kendilerinden aranılan esaik
le yukarda. yazılı vesikalar ve yüzde 7,5 güvenme para· 
lariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(7691) t 180 4- 4 

. ,, ,, ,, ... ,, 
0.0.YOLlAQt iŞLETME U. MUDUQLUGUNDEN 

İstanbul Defterdarhfından : 

•t4~Cllıcrburgaz nahiyesinin Ağaçlı köyünde Kara Ahmetli Fi· Muhammen bedeli 24.000 lira olan muhtelif cina ve eb'atta 
t' .. ~İftliğinde mevcut 3050 adet yerli kiremidin toptan yirwi li· makkap kalemleri 24·12· 1937 Cuma günü saat 15,30 da kapah 
~tillıcrinden açık arttırma ile satışı on gün ur.atllmıtbr . İılekli· zarf uaulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 
~'tft Ve •eraitini Öğrenmek istiyenlcrin 2-12-937 perşembe •ünü Bu işe girmek isteyenlerin - 1800 - liralık muvakkat teminat 
~t ton dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile Nillt Emlik Müdürlüğün- ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik veaika-

01111anan komiayona gelmeleri. sı ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komiıyon Reisli· 

~ ~.iii'Oiiiiiiiii0ii--...-o;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;o;;;;:;=m-..;;;;;;.;.;TGTT?ii9iiiilO....., tine vermeleri liı.ıındır. 
ı Şartnameler para11z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
•tllt' 

~:•.:. aahiiu v~ y~ i~ BauJdıiı ver : ARTUN Bımwevı ı Haydarpatada Tesellüm ve Sevk Şefliiinden datıtılmaktadır . 
...,_tÖTQ: laınail Girit r. lata Billur sobılı No. 10 (7918) 1209 2-4 

Sayfa 3 

Senelik muhammen kirası 204 lira olan Beyazıtta 
Camcıali mahalle inde Veznecilerde Sabuncu hanı dıvarı 
üzerine ilan a ma yeri bir sene müddetle kiraya verilmek 
üzre açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım 

Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 15 lira 30 ku
ruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 10-12-937 
Cuma güoü saat ı 4 de Daimi Encümende bulunmalıdır· 

lar. (8006) 1220 

I _____ ıs_t_an_b_uı_o_e_tte_rd_a_rı_ıö_m_d_an_: ____ I, 

Kasımpnşada: Emincamii mahallesinin Eyyühüm çıkmazı 
~ ~ - sokağında eıki 53 yeni 24 aayılı ahşap 

Lira K . 

evin tamnmı. 270 00 
Kuımpaşada: Emincamii mahallesinin Eyyühüm Ahmet 

efendi camii sokağında eski 10 yeni l sa-
yılı ve 17 numaratajlı ahşap evin taınamı . 180 00 

Kuı.ğuncukta: İcadiye cadde•inde eski 73 yeni 79 sayılı 
- raanıo yarı hiase•İ 75 00 
Beyoğlunda : Feriköy ikinci kısım mahalleı1inin Kiğıt-

-- hane ve Halil İbrahim caddesinde eski 
81 yeni 81 mükerrer sayılı ve 347,71 metre 
murabbaı yanyana iki kıt'a arsanın tamamı. 1043 13 

Bayazitte Kalçncı Hasan ağa mnhallesinde Makascı
lu ııoknğında eski 1, 3, 7 yeni 1, 5 sayalı 
ev ve dikkinın 1 120 payı. 42 00 

Kuzguncukta: Eski yağcı yeni bahçe sokağında. eski 
19-21 yeni 17 1 sayılı evin te1Dam1. 250 00 

Zındankapı : Mahallesinde Yoğurtçu sokağında eski 
33 yeni 23-25 sayılı karğir iki dakkinın 
17856 hiasedc 1953 hissesi. 330 00 

Yukarıda yazılı mail r 10-12-937 Cuma günü saat 14 de .atı· 
caktır. Satış bedeline istiluazı da hili v yüzde 5 faiı.li haz.ine 

tahvılleri kabul olu:ıur. Taliplerin muayyen vaktinden evvel yüzde 
7,5 pey akçelerini yatırarak mezkür iı'ÜD ve aaatte Milli Emlak 
Müdüriyetind rnüteşekkil !!atış komisyonuna müracaatları 

(F) (7894) 1208 

Tiyatrolar ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

TGPEBAŞI DRAM KISMl 

Bu akşam 
1&at 20,30 da 

Kral Li 
5 perde 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Aynaroz Kadısı 
6 tablo 

Celal Musahip oğlu 

(Suıte de la 4emc pare) 

11111111111 

ili 

1111111 

Constr . veSJtailenne au bitiment directorial (Dir. Telephones lstan· 
bul) N. 522 

Ugumcs et pain (Fab~. Milit. lstanbul) N. 523 
Constru.:t on des cheminees et njuste ment de la terre a la fabrique 

Pachabahtchc (Dir. Gen . Monopoles) N. 523 
Armoires en acier (Min des Fınances ) N. 523 
Moteur a benzine (Min. Def. Nat.) N. 513 
Farine (Com. Ach. Milit. Polatlı) N. 523 
Concaasage de bles {Com. Ach. Corpı> Armec Tchorlou) N. 524 
Travaux pour adduction d'eau a unc dıstance de 7 km. (Municıp. 

Er~ghli Karad 'niz) N. 525 
Houillc cri blec {Dir. Ecole Commerc ialc) N. 525 
Charbon de bois (Gom. Ac~ Milit. Balıkeıcr) N. 525 
Savon et bcurre ( " Vize) N. 527 
Reparatıon de chauıse e eur routc Ayva lik-Rourhaniye et Ayvalik 

(Vil. Balikcscr) N. 527 
* Articles hors d'usngc s e trouvant ııux dcpôts Azapkııpou et Oja· 

mialti (Exploitation Akay) N. 529 
Frai1euse (Min . Def. Nat.) N. 529 
Paille (Oiv. Sivas) N 530 
Bois (Proc. Gen. Rcp. lat.) N. 530 
Rep. au palais d e justice a iz.mir {Deftcrdarat lzmir) N. 531 
Constr. a l'atelier photograpbique dcs musecı d'.ııntıquit;. (Oir.Trav. 

Pub. lst.) N. 532 
Constr. obıervatoire a Diarbekir (Dır. Trav. Pub. Diarbekir) 533 
• Bois de sapin (Dır . Foret Samsoun) N. 534 
Machine pour copie dcs proıeta (Oir. Trav. Pub. lst .) N. 534 
Houillc {Dir Monopoles h.onia) N . 534 

• Lea aıteriaqueaı indıquenl une vcınte pıtr voıe do surenebere. 

N. B. - Loı Nos indiques ca rcgard deı :ırticles •ont ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru . ,. 

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
İstanbul İrad ve Emliik Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adreı: Galata, Pertembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefoa: 49142 
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Quotidien des Adjudication!i 
ADMINISTRA 'l tuh 

• Y oırhourtchou H:ın 

u 1 r.r F..tnıc. N ;\ -4 

Gal;.ıta, Percheml>e Bazar 

l'elcphone: 49442 

GAZ T 1 Boite Poslale N. 1261 

Pou,. la Publicite ı'adrcsscr 
iı. l' Administrııtion Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adre se Telegraphique: 
l.tanbul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication Mode 

d'adjudicat 
Prix 

cıtimatıf 
Caution. 

Proviıoire 
~~~~--~~~-~--~~~·~~~~· ~~~--

A) Adjudications au Rabais 

Lie:u rJ'n<ljudıcatıoıı et d ı 

Cahier des Charge' 
Jour. 

Construction-Reparation- Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartogrnphie 

Con!'ltruction vespaaienne en beton au bourg Sou· 
sigirlilc 

Pavne-e de 235 m. route .:ıu bourg Bourhaniye 
Tra vaux de canalisation a la caserne Suloglou 
Repar.ııtion des murs et badigeonaııge au salon de 

vente. 
Reparation batiment 56cme PCole lstanbul 
Constructıon crccbe et hôpıt;ıl de sages femr.ucıs iı 

Balikescr (aj. ). 
Reparation des voitures du dep(ıt de marchandıses 
Construction bitıment pour transformateur a An· 

kara (cah. eh. P. 25) (aj.). 

Habillement - Chaussures 

Toile pour havresac : 10000 m. 
Couverturcs de laine : 37 p. 

Tissus- Cuirs 

Publique 

n 

" 
Gre a gre 

" 
" 

" 

579 62 

7953 12 
957 71 

90 

250 
81814 66 

200 
5054 27 

Pli cach 5700 
Gre a rrı~ 333 

Amcublcment pour Habitation et Bureaux - TepİHerie ete. 

Araıoires pour le dispeosaire de tuberculeust- : 2 
pıeces. 

Combustible Carburant-Huiles 

Hois : 396 t. 
Houille : 30 t. (aj.). 
Semi·ı·oke indigC:.ne : '.~00 t. (aj .). 
Bois : 2i0 t. 
Mazoule : 30 t.- Petrole : !O t. 

Gri- a gre 

pli C'aclı 

Publique 
Gre a gre 
Publique 

" 

75 

5742 

8355 
4050 -

_flectricitc·Gaz-Chauffage Cer.tral (lnstallation et Materiel) 

Materiel pour illumination ı:~lectrique de Beykoz Gre a gre 351 

Transport- Chargcment Dechargement 

Transport de diverıes marchandiıes (aj.). 

Divers 

L'adjudication du rn-12·3i concrnant l'achat de 4 
camions et 2 ıutos citernes a ete annulee. 

Basculea : 23 p. 
CerclH siclope: 64000 k. 

Provisions 

E.pinards : 9160 k.- Poireaux : 9160 k. Choux : 
9160 k. 

Epinards : 2 t. - Poireaux : 2 t. • Clıoux : 2 t. 
Paille : 168,650 k. 

" 
: 215 t. 

Riz : 12 t. (ıj.). 

Blcs concasıes : 65 t. (aj.). 
Pain. viandc de mouton et lıoeuf, sucre, hnricots 

secs, pois chicbu, oeufs. s~von ete. (aj.). 
Viaade de boeuf : 16 t. 
Beurre frais : 50 t. 
Sauce de tomateı : 7 t. 
Macaronis : 54 t.- Petitı poia : 20 t. 
I.' adjudication du 29-11.:37 concernant l'achat de 

300 t. de foin a Ptı~ ajournee. 
Savon : 6 t. 

" : 3 " 
n : 7 ,, 

B) Adjudications a la sureaciıere 
Tuileı indig-enes : 3050 p. 
Machineıı en fonte chaınea fılms cinematographique 

ete. ete. 
Coraes, Ol et chiffens Jpendant une annee) (aj.}. 

Grc a grc 

" 

Publique 

" 
" 
" 

Grc a gre 
Pli cach 
publique 

" Pli cacl1 
Publique 
Pli c:ıch 

Publique 

" 
" 

Publique 

" 
Publique 

1328 20 

290 -
3~73 

4300 
3640 

4800 -
45000 -

1645 
14430 -

2460 
1230 
2870 

280 -

596 50 

30 
379 67 

427 50 

626 63 
301 -
'275 

125 -

99 62 

21 75 
252 98 
322 50 
191 -

3375 
123 38 

1082 25 

185 
93 

216 -

Municipalite Sousigirlik 

~riayet Bılikeser 
Com. Ach. Rrigade Eı,irne 

1 Com. Perm. Munıcipalite 
't Dir. Econom. ,, 

idem 
Vilayet B11lıkesir 

lstanbul 

" 

Com. Ach . lntcnd. lıt Tophane 
Dir. Economat PTT. Ank. et lst. 

7-12-'~7 

9· 12-37 
10-12-37 
29-11·37 

'.Lll-11 -:~'l 
16· 12-37 

3011 37 
2-12-37 

Com. Ach. lnlt-nd ı~t. Tophane 14-1'2-37 
ı Com. Perm. \.1unicipalite lstanbul L9-1 l-37 
l Dir. Ecom. ., ,, 

Coaı. Perm. Municipalite lstanbul 29-ll-3i 
Oir. Econom. .. 

Com. Ach. Divısion M:ıniısa 
Dir. Prıııcipale Monopoles Edirne 
Com. Ach. lntendanc~ Ankara 
Com. A~h Militaire Vize 
Dir. Commcrce Maritime lstanbul 

Com. Perm. Mun. lstanbul 
Dir. Econom. ,, n 

8-1 :l-'37 
:lY·l l-:n 

J • 12 37 
13·12-17 
10-12·3i 

29-11-37 

Min. Fin Depôt Papeterie D.bafhtcbe 1-12-37 

Com. Ach. Place Forte Tchannldcalc 

Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 12-11-38 

" 

Com. Aoh. lntena. lzmir 

" 
" 

Ankara• 

n n 

Com Acb. Milit. Berrama 
Conı. Ach. Oivision Lulebourgaz 
Com. Perm. Vit Edirne 

1'4-12-37 

10· 12-37 

10 l'l.-37 
14·12-37 
13-12-37 
9-12·37 
6 12<n 

21-12-37 

Coı:n. Aclı. Plaoe Forte Tchanakkale 9-12-37 
Com. Ach. lnt. Iıt. Tophane 13-12-37 

" ,, 

" 

Coa. Ach. Milit. Vize 

n 

,, 

Dir. Bieaı Nal. lıtaabul 
Dir. Venteıı Douanes lılanbul 

M•nicipalıte Pendik 

14-12 37 
H-12-37 

13-12 37 
13-12·37 
13-12-37 

L·l'l.-37 
'l.9-11-37 

30-11-37 

15 
14 
14 

H 
15 

14 -
15 -

15 -
14 -

14 

15 -
15 3U 

15 -
14 
14 30 

14 -

14 -

15 
14 

15 30 

15 
15 
15 -
15 
H 

ıs 

16 
16 
15 :~o 

17 
15 
16 

14 
14 

15 

Cumartesi 27 .1 1.1937 

Lvz.) .\~ 322 
Mahruti çadır: 19 ad. · mühandiı çadırı: 1 ad (Bilecik Naf. Med· 

.\~ .528 
İlkokullar için odun (İsparta Vil.) .\' 532 

Pazartesi 26. t t. t 937 

" Tuğla ve kireınil fabrikası (Sümer Bank U. Müd.) ,\' 508 
* Unkapan değirmeni ( " ,, ,, ,, ,, 509 
* Demir kaaa ve taş (İst. Defter.) y 513 
Antalya Memleket lıast. inşaatı (Antalya Vil.) .\' 513 . ıi 
Şeker, sabun, kuru üzüm ve gaz yağı (Artvin Ask. SAK) .\ 5 ı 
Çankırı memleket hast. pavyon inş. (Çankırı Vil. Daimi EncJ 

.\: 518 
Küçük vantilatörlü kabili nakil ocalc ile boru mengeneli kıtb 

nakil tez~ah (DD yol. H. paşa) .\! 520 
Fotin, iskarpin ve terlik (Ank. Val.) .\• 520 
Karnıbahar (Ank. Lvz. .\' 521 
Tereyağ (İat. Komut.) .Y 521 
Prasa (Ank. Lvz.) .\~ 521 
Akçay köprüsünün betonarme olarak inş. (Nafıa. Ve~.) .\~ 521 ~ 
Cerrahpaşa hast. yap. şirüji kliniği binaaı inş. (lst. Univcrl· 

E. P. Kom.) .\: 522 
Müdürlük binasında yapt. hela (İst. Tel. Dir.) .\' 522 
Sebze ve ekmek (İat. Aak. Fabr.) .\' 523 ,J' 
Paşabahçe arazisi dahilinde yıkılan baca ve diğer mahalle 

hafir ve tesviyei turabiye dnh. U. Müd. .\: 52J 
Saç dosya dolabı (Maliye Vek.) .\: 523 
Benzin mo~örü (MMV) .\' 523 
Un (Polatlı Ask. SAK) .\~ 52.~ 

Buğday kırdırılması (Çorlu Kor SAK) .\~ 524 
(r.1,t• 

Amaşlar istikametinde 7 km mesafede bulunan ıu isalesi ~ 

deniz Ereğli Beled.) .\' 525 
Kriı-le maden kömürü (Yüks. lkt. ve Tic. Mek.) .\' 525 
Manııal kömirü (Bulıkı-ıir Ask. SAK) .\'· 527) 
Sabun ve sadeyağ \Vize Ask. SAK) .\' 527 
Ayvalık-Burhaniye ılıca yolunun arasında şose tamiri (Balııcef 

Vil.) .\. 527 S~ 
* Azapkapı ve Canıialtı ambarlarındaki eşya (Akay İşlt.) S Y 

Freze makinesi (lr'lMV) .\• 529 
Saman (Sıvaa T6rn.) \:. 530 
Odun (İıt. C. Müddeium.) .\: 530 1~ 
Adliye binasındaki kalorifer dairesi iıtüne beton arme, b• ı" 

arme kapı, çimento sıvası ve heli mecralarında hafriyat 
tarııirat ile musluk takılması (İzmir Defterdar.) .~! 531 ~ 

Asarıatika müıreleri fotograf atelye11inde yap. in . (lat. Nafııı 
dür.) X! 532 

Diyarbekir rasat evi inş. (Diyarbekir Naf. Müd.) .\; 53.1 
* Çam odunu (Samıun Orm. s.,,mühend.) .\~ 534 
Proje teksir makineıi İst. Nafıa Müd.) .\~ 534 
Sömikok kömürü (Konya inh. Ba,müd.) .\! 534 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

H ~ .. ti 
amiş: "No.n işareti ilinı havi gazetemizin sayısını go .. 

Samedi 27 - t l - 1937 

Paille (lntendancc Ankara) N. 522 
Tentes cooıques : 19 pieces ld. pour inıenıeur ı . . (D r' 

: pınce 

tion Travaux ?ublics Biledjik) N. 528 
Bois pour les ecoles Primıires (Vilayet Isparta) N. 

Lundi 29 - 11- 1937 

• Fabrique de tuile (Directien Generale Sumer Bank) N. 50S 
* Moulin Ounkapan ( ,, ,, ,, ., ) N. 509 
"' Caisses de fer et pierres (Dir. Bienıı Nat. lal.} N 513 ~I 
Constrı.ıction hôpi•al Regional iı Aatalia (Vrlayet Antalia) N· ;f 
Sucre, savon, raisins secs et petrole (Com. AchatMilitaire p.t 

N. 516 f/ 
Comıtr. d'un p ... villoa a l'hôpital Rerional Tchankiri (Coın· 

Vil. Tchankiri) N. 518 
Foyeu trınsportablcı CCh. de Fer Etat Haydarpacha) 
Chauıııures et pantoufle1 (Vil. Ankaraı N. 520 
Beurre (Comm. Istanbul} N. 521 
Tranıforrnation en b,.;ton armf. du pont Aktchay (Min. 

N. 521 
Conıtr. clinique de l·hirurgic a l'hôpital Djcrahpacha (Coısı· 

Universite lıtanbul) N. 522 

(Lire la ııuıt• ea 3me pare) 


