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Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

\) Münakasaıar 

~ Ta"'irat, Nafia işleri, Malzeme, Harita -- ---
~ t~Yyarc alayının içim• suyu için yaptırılacak kapalı 2. 5880 

tıdaj ışi (temd) 
1118la açılacak bir aı'teıyen araştırma kuyusu pu. 4000 -

çlar, Klinik ye İspençiyari alat, Hastane _ _!:.ev_. __ 
t 
~, kimyevi maddeler kapalı z. 16220 75 

tı•ktrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

aç. cks. 2650 -

eşyası, Muşamba-Hal~ vs_._ 

Kundura, Çamaşır v. s. 

': 124 tak. - ıömlek: 248 ad. · fanila: 372 ad. 
'dil: 744 ad. • 

: 372 ad. - havlu: 248 ad. • çorap: 496 ad. -
1' 11ııt: 124 ad. 

l• t 1
11: kumaş: 166 m. 

•• işleri·Kırlasiye· Yazıhane 

yaglan v, s. 
--....;_~------~--

l 25 gram' ık: 1200 ad . - keten ip: 209 k . 
t Ştridi: 100100 m. 
•f fincanı: 21000 ad. 

11
•: ıo d a . 

at: 30 t. 
; i44 
1 t. 
ıtlilc un · 132 t. 
f'•ulye: 23 t. 

" 12,9 t . 
" 9,9 t. 

d, 
~! kırdırıtması: 250 ' · 

· 15 kalem 

b) ~üzayedeler 
~· 1

'-ento çuvalı: 6000 ad. 
~ t' ' Çakıl çıkar1l•a11: 6COOO m3 
~.0catı enkazı · tiekovil laattı - varonet tufla 

11l•leri v . ı . 
t~Ör t•kHsi: 1 ad. 

kapalı z. beh. 64 

aç . clcıı . 

" 

" 

kapalı a. 

aç. elt!ı. 

" 
" 

aç. eks. 
kapalı ı.. 

kapalı z. 
paz. 

1961 -

1650 -
1610 -

2208 
5800 
2730 -
2500 

kapalı z. 24000 -

" 
" 
" 
• .. 

paz. 

" kapalı •· 

aç. art. 

" ,, 

pu. 

3450 -
1935 -
1485 -
5000 -
3262 72 
5275 -

250 -

300 -

1216 52 

198 75 

864 -

2?7 -

108 -

65 50 

148 -

26 
123 75 
120 75 

166 -
435 -
204 75 

1800 
1574 28 
1214 73 
258 75 
145 20 
111 40 
750 -
489 71 
395 63 

230 -

18 75 

iz.mir Levuım SAK 7-12-37 

Dahiliye Vekaleti 16 12-37 

Ank . Mrlc Hıfz . Mües. SAK 18-12-37 

Mani1a Vilayeti 2·12-37 

M. M. V. SAK 16-12-37 

Yükı. Mühen. Mele. AEK 15· 12·37 

" 

Orman Fakiih. SAK İat. 

8ışv~k. İstat. Gen. Dir. 

Tekirdat Vilayet\ 
lst. Va le ı flar Dir. 
Devlet O. yol. H. paıa 

15-1:?-37 

15-12-37 

20-12-37 

8-12-37 
15-12·37 
15-12-37 

16 -

11 

11 -

11 

11 -

14 -

14 30 

14 

15 30 

15 -
ıs -
10 30 

M. M. V. SAK 15-1-38 11 -
" 14·1-38 11 -

Nafıa Vekaleti 15-1-38 10 30 
Ank. Mrk. Hıfz. Müeı. SAK pazartesi çarfam· 

ba cumarte1i 10 -

Sarıkamıf Askeri SAK 
Gazian1ep • " 

• 
Bursa Aaltui SAK 

,, 
.. 

Tophane Lvı. SAK 
,, 

Deni2 Lev:ı. SAK 

18-12·37 
15-12-37 
15·12-37 
16-12·37 
16-12 ·37 
16-12-37 
1·12-37 
1-12-37 

15-12-37 

lnhiı. Tekirdağ- Şarap Pbr. 15·12-37 
Tekirdağ Viliyeti 1-12-37 
Anlt. MalHmei la .. TAŞ 15-12-37 

Tasfiye Memıar. 
Deniz Lvı . SAK 8-12·37 

11 
10 -
11 -
16 -
16 -
16 -
14 30 
15 -
14 -

14 -
15 -
14 -

11 -

-) MÜNAKASALAR 
t - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

4 - Paıarlıia girebilmek için iıtekliler •t•iıda yazıh 
tomiaat ve vesaiki komiıyon Reisliiine vermete meolaur
durlar. 

Dahiliye Veklletinden: 
A- 2490 aayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine 

uygun 300 liralık muvakkat teminat. 
B- Kanunun tayin ettiği vesikalar. 

İzmir Levazım Amirliği Sahualma Korııisyonundan 

6.12.9 J1 jHH!'t~~İ gü 1 j Sut lJ d:ı 1<t şl :ı :h İz D İrleVlWD a• 
1 mirliği satınalma komisyonunda kapalı zarfla ihale i icra 

kılınacağı Anadolu gazetesile 20, 23, 27 ikinciteşrin 937 
tarihli nüshalarile ilin edilen İzmir tayyare alayının 5880 
lira bedel keşifli içme suyu için yaptırılacak sondaj ışı · 
nin ihale tarihi bayrama tesadüf ettiğinden 7. 12.939 sah 
günü saat 16 da bırakıldığı ilin olunur. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Ankara Merkez HıfzıHıhha Müessesesi Satanaa . .aa 
Komisyonundan: 

Müessese şubelerine satın alınacak muhammen bedeli 
16220 lira 75 kuruşluk alit ve kimyevi maddeler 18.12.37 
cumartesi günü saat 1 1 de kapalı zarf uıulile ekıiltmeye 
konulmuştur. 

Muvakkat teminat 1216 lira 56 kuruş olup şartname 
ve listesi Komisyondan hergün parasız olarak alınabilir. 

isteklilerin 2490 sayıla kanunun tarifatı dahilinde tan· 
zim edecekleri kapalı teklif mektublarmı en geç belli gün 
ve saatten bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. 

Elektrik, Havagaiı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Manisa Viliyeti Daimi Encümeninden: 
Manisa memleket haıtanesı ıçan 'la bey~ir kuvvetinde 

Doç evsafında miiceddet bir dik motör ile 25 kilovat am
pirlik jeneratör ve tevzi tablosu ve bunların itler bir hal
de teslimi işi 2650 lira muhammen bedel üzerinden açık 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Bu işe ait şartname baatahane başhekimliiind .n iete· 
ne bilir. 

ihale 2. 12.937 perıembe günü saat 11 de Manisa da
imi encümeni önünde yapılacaktır. 

Mu· akkat teminat 198 lira 73 kuru9tur. 

• • • 
Heybcliada verem sanatoryomu ara paviyonun elttk· 

trik teıiaatı. Bak: lıt. Sıhhi Müsaseseler A.E.K. ilanlarına. 

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

Milli Müdafaa Vekileti Satınalma Komisyonundan: 

Bir taneıine tahmic edilen 64 lira olan 180 adet gard· 
rop kapalı zarfla eksiltmeye konmuttur. 

İhalesi 16.12.37 perşembe günü saat 1 1 dedir. 
ilk teminatı 864 liradır. 
Evsaf ıartname ve örneği görmek istiyen bedelıiz o· 

larak M. M. V. satınalma komisyonuna müracaat. 
Ekıiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 Ye 3 

tıncli maddelerinde göıtcrilen vesaikle teminat ve teklif 
aektublarile birlikte ihale ıaatinden en az bir saat ev
vel M. M. V. satınalma komisyonuna vermeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Başvekalet lstatiıtik Genel Direktörlüğü Ekıiltme ve 
ilaale Komisyonundan: 

l'-rsusa 2,5 kilometre mesafede ve Berdan vadisi ci
da bir artezyan araştırma kuyusu açılması ekıiltmiye 
tlllllıştır. 
~ ..... İşin m•hammen bedeli 4000 liradır. 
' lıtekliler bu işe aid şartname, vesair evrakı bilA-

C- Kanunun dördüncü mfl~desi mucibince ekıiltmeye 
ıirmeye bir mini bu.lunmadığma dair imzalı bir mektub, 

D- Belediyeler imar heyeti Fen şefliğinden pazarlıia 
iıtirak içın alacakları vesika. 

1 - 500 ili 600 sahife tahmin olunan 9 uncu cild is
tatistik yıllığının 2000 aded baskısı kapalı zarf uıulile 
eksiltmiye çıkarılmıştır. 

2- Tahmin olunan bedel l 9 3 l liradır. 148 lira mu
vakkat teminat verilmesi lazımdır . 

'\ l Belediyeler baok~9ı binası ikinci kat.ada Dahiliye 
41tti Belediyeler imar Fen Şefliğinden ala bilirler. 
a_ Paza:-lık 16.12.937 tarihine raslıyan perşembe 
' •aftt 1 l c:le Ankarada Belediyeler ~ankası binası 
i katında toplanacak Belediyeler imar Heyetince ya-
~-lctır. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif mektublaranın iadeli 
taahhüdlü olması ve nihayet aaat 10 a kadar Komiıyoaa 
gelmiş bulunması liıımdar. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Beled
yeler lmar Heyetı Fen Şefliiine müracaa' etmeleri. 

3- Eksiltme 20.12.937 pazartesi i'ÜDÜ saat 15,30 da 
İstastistik Umum Müdürlüğü bioaıında toplanacak olan 
Komisyonda açılacaktır. Teklif mektublarının bir ıaat 
evvel Komiıyon Reiıliiine verilmeıi lizımdır. Şartname 
Komisyon Kitiblitinden istenebilir. 
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Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v. s. 

Orman Fnkülte1i Alım, Satım Komiıyonu Baıkanlıtından : 

Numuneıi veçhile 166 metre elbiıelik kumaş açık ekıiltmiyc 

konulmuftur. Ek•iltme 15· 12-937 Çar,amba ıünü ıaat 14 te Vill· 
ye~ Muhuebe Müdürlüğü daireıinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 65 lira 50 kuruttur. Şartnameyi görmek 
istiyenlcrin "Tatil günleri hariç,, hergün Bahçeköydeki Fakfilteye, 
ekıiltnıiye sıirmek için de yukarıdaki günde Komiıyona milracaat 
etmeleri. 

• • • 
124 Takım elbise, '..!48 Ad. goınlek, 372 Ad. faneli 744 mendil, 

372 Ad. h vlu, 496 Ad. çorap, 124 Ad. pijama alınacaktır. Bak : 
Yüksek Mühendis Mektebi A. E. K. ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yaı?"lart v. s. 

Tekirdağ Vilayeti Daimi Encüıneninden 

Memleket hastanesinin bir yıllık ihtiyacı olan 30 bin 
kilo yerli maden kömürii iste1~fü:;ıe ihale edilmek üzere 
16 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Kömürün beher kilosu için tahnıin edilen fiat 30 pa· 
radır. Muvakkat teminatı 26 liradır. 

İhalesi 8. 12.937 9arş.amba günü saat 15 te vilayet da· 
imi encümeninde olacaktır. Talip olanların mezkur gün 
ve saatte ve muvakkat teminatlarile birlikte vilayet da· 
imi encümen kalemine müracaatları ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları U. İşletme İdaresinden: 

Muhammen bedeli ile miktar ve evsafı aşağıda yazılı 1 gurup 
malzeme 15.12.S7 çarfamba i"Ünü saat 10.30 da Haydarpa,ada 
ıar binuı içindeki sahnnlma komisyonu taraf andan açık ekıiltme 
ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin kanunun tayin ettiAi vesikalar ve 
hizasında yazılı muvakkat terninatlarilc birlikte ekıiltme fÜDÜ 

aaatine kadar komiıyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait şartnameler Haydarpaşada ırar binaaı içindeki ko
miıyon tarafından paraaız olarıık dağıtılmaktadır. 

1 7000 kilo pis ga:ı 7000 kilo petrol muhammen bedeli 1610 
lira muvakkat teminatı 120 lira 75 kuruştur. 

Milli Müdafaa Vekfıleli Saıırıalma Komisyonundan: 

1200 adet 25 gramlık makara ve 209 kilo 4, 6, 8 
teJJi keten ip açık eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 2208 lira olup ilk teminat pa· 
rası 166 liradır. 

İhalesi 15.1.38 cumartesi günü saat l 1 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün 
ve saatında M. M. V. satınalms komisyonuna gelmeleri. 

* • • 100100 metre k~nat şeridi kapa la zarfla eksilt· 
nıeye konmYştur. 

Tahmin ediletı bedeli 5800 lira olup ilk teminat pa
rası 435 liradır. 

fhalesi 14.1.938 cuma günü saat 11 dedir. 
Rkıiltmeye gireceklerin 2400 sayılı kanunun 2, 3üneü 

maddelerinde iıtcnilen belgelerile birlikte teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gününden en geç bir ıaat evveline 
iladar M.M. V. satınalma komisyonuna vermeleri. 

Merkez Hıfzıasıha Müe11eseıi Satınalma Komisyonundan: 

Muhammen bedeli 2500 lira olan 10 adet katana pa· 
zarlık suretilc perakende ve toptan aatın alınacaktır. 

İstekliler haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi 
günleri ıaat 10 ila 12 araaında müessesede müte"ekkil 
Satınalma komiıyonuna gelebilirler. 

Şartnameıi arzu edenlere her zaman verilir. 

rı=ar 

Erzak, Zahirt!, .Et ve Sebze: 

Sarıkamı. Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Sarıkaım,.takı tümenin enelik ihtiyacı için 30000 kilo 

. 'adcyağı kapalı zarfla t!k-:iltm~.j 18. l 2.<J37 Cuıııa günü saat 
onbirde ~ıırıkaını~ta tiiml!n Satınalnıa Ko. da yapılacaktır. 

,\luhnnımeıı bedeli ~4000 lira ilk teınınatı 1800 liradır. 
$artnaıne:,i her giiıı komi yondu gi;rüliir. L-teklilerin t~minat 
uıektuh veya ıııakhuzlariylP kanuni ve.;;ikalarıııı havi teklif 
ınoktublarını uelli gün ve -.aatten bir saat evdine kadar 
konıi..;yona vermeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

İdareleri lıtanbul levazım amirliiine ba&"lı müe11eıa-

tı hayvanatı ıçın aıkeri evsafta beş bin liralık yulaf 1·12 
37 çarşamba ııünü saat 14,30 da pazarlıkla alınacaktır. 
Teminatı 750 liradır. Çuvallar müteahhide iade edilecek 
ve ihale günü tesliın şartile alınacak olan itbu yulaf için 
isteklilerin belli saatte iıtanbul levazım amirliği satıoal-
ma komısyonuna ıelmeleri. 

* • * 3 Kor tümen birlikleri için 250 ton kadar buğda
yın kırdırılması l·l2-J7 çarşamba gunü saat 15 te Top· 
haneac lıtanblll levazım amirliii satınalma komisyonun
da paıarhkJa ekıiltmeıi yapılacaktır. Tahmin 3262 lira 
7'1. kuruştur. Teminatı 489 lira -41 kuruıtur. Şartnamesi 

komisyonda &"Örülebilir. İsteklilerin kanuni veiikalarile 
beraber belli saatte kouıisyone& gelmeleri. 

Gaziauteb Aak.eri Satınalma Komi:,yonundan : 

Cinıi ı\lik.tan ilk Lli!mİnatı Münaka:-,a 
Kilo lira Günü Saatı 

Arpa 44q_()()() 1574,28 15.12.937 10 
Ekmeklik un 132000 121~1,7:~ 13.12.937 11 

Yukarıda cins \C miktar ve teminatlarile ihale günleri \e 
saatleri yazılı yemdPm lıir L:alem \' C yiyecekten bir kalem 
erzak kapalı r.arfla ekı.:ilt1111~ .P! konmıı~tur. Eızak lıiz:ılarıııda 

yazılı ihale gün rn s aatleıcfo <;aziunıelı askeri ::;atıııalnıa ko
misyonu <laire:,inde icra edikt.:ektir. Talip olaıılar nıiinaka-.;a 

şartname!".iİni öğrenmek iizc ·r~ koıni~yonııın111.a ınünınıut f'df'

cekle.ri gibi di~arıda ~ıkacuk talipln~ para-.ı ıııııkıılıiliııclt· 
giindt•rilir. İ::.teklilerin ihale giüı ve ... aatiıı.lrıı lıir ... anı iirıı·e 
kanuni vc:;ika ve teklif' ılH~ktııplamıı konıio:yoııa \ı·rıııeleri. 

Bu r:-.a Askeri Satı ııal ınıı Koııı i~j onu ııdaıı : 

1'.unı fa:-.ııh e Tut·ırı 1 lk teıııiırıl 
Kilu Lira K. Lira K. 

Hur~a 2:3000 3450 25H •. , 
Mudanya 12900 193.) 1 <15 20 
Bandırma <)()()() 148;) l 1 l W 

Hur~a, Mudanya, Han<lırıııa garnizonları için yukarda 
miktarları ile tutun "' tc:miııatları yazılı kum fo:-ıılve kapalı 
zarf yolu ile 16. L.:.9:r;- l'eı~emLe giinii ... aat uııaltıJa ek--ilt
meye konulacaktır. ~ünıurıe w~ :. artııanıc'"- irıi lıer ~iin p:tra-.ız 
Bur:;a Askeri Satınalın!l koınbvorııın cb göriilı·lıilir. Ebiltıne
ye girer.dder de kanunun 2 'ı' 3 iincii marlrlelrrinde isll'nileıı 
vesaik ile kanuna uygun tanzim edilen teklif ıneL.tupları 
...,) ••j, t:>u· •• " __ .. ... t ... Jo ... 1 •• • .... f) - - A-1 .... : .ouf,t'\n1•nf'\ L-nrnl ..... 

yonuna verile<',.ktir. Üı: µ-uııizon fa._ulyl"-.i bir \e)ıı ha~ka 
lıa~ka i~tP.klilerc ih:ılı• PrlilPı·ektir. 

Deniz Levazım Amirliği S ;ı tınalma Komisyonu 11d :ı:ı : 

Tahmin edilen bedeli 5275 lira olan 15 kalem muhtelif cins 
v~ mıktarda yaf aebze 15· 12-937 tarihine ra1tlayan Çarşamba gü
nu ıaat 14 de kapalı zarf usulile alınmak üzere münakaaaya ko· 
nulmuştur. 

İıbu 15 kalem yaş sebzoı:in muvakkat teminatı .39!l lit a 63 
kuruı olup fartnameai komisyondan her ıüa parasız olarak ah· 
nabilir. 

iıteklileria 2490 sayıtı kanunun tarifatı dahilinde tantim e· 
dec•kleri kapalı teklif mektuplarını ea geç belli gün ve uatten 
bir ıaat evveline kadar Kasımpafada bulunıın komisyon ba,kan
lıtına n:ııakltuı mukabilinde vermeleri. 

b) ÜZA DE E 

Tekirdağ İnhisarlar Şarap Fabrikası D ektiirliiğünuı·ıı: · 

Fabrikada mevcut takriben 6 00 adc;;t oo~ çinı<'nto r.uvalı 
15.12 9.17 Çarşamha günü üğleden sonra saat l 1 d;, acık 
artırma ile satılacaktır. • 

t~teklileriıı çuvalJarı görmek üzere hergün ~aat !-iekizr!en 
akşam saat onyediye kadar fabrikaya müracaatları. 

Tekirdağ Vilft) et Daimi Endirn~ııinden: 

Sultanküy Çiftli~inde !ıF.;r -:P-rıc ıniiddetJ,. krokide ınikturı 
gfü;terilcrı ~aharla i~lemek ve- altını;; hin nwtrc nıik'ahın<lnn 
fazla kum \e çakıl çıkarmak şartiyle açık artırmaya ı;ıkarıl
mıtlır. 

Heher metre mik'alıından he:;; ktirıı~ resim almacaktır. 
Teminatı i~t> 2.10 liradır. .ı\çık artırımı ıniiddt>ti 1.12.937 
Çar~aınlıa günü aat onbe~te Vilayet Daimi Enciinıeniııde 
iha}~ edilmek üzere onaltı giiııdür. 

l:,teklilerin meıkür gün ve saatta muvakkat teminatlarivle 
birlikte Daimi Encümen Knlemine müra~mıtları ilan olıın~ır. 

Ankara Malzeınei ln~aiye T. A. ~irketi 
Ta-:fiyc '.\1eınur]uğmıdan : 

Şirkete ait olup 8 inci kilometrede kain a:;;ağıda müfredat 
v~ muhammen bedelleri g(bteriJcıı lıina 'e makineler pcra-

kende .;ıırette ~atılığa çıkarılmıştır. , nt1ş 15.1 '> .937 tarihif 
ra ... tJaynn Çar;:anılıa giinli Auknrada Tüze caddr. inde aruk 
Fcni Hakınanın ) ,1zıhane::;indt- aat l 1 de irrn kılınacaktı' 
l~teklilcrin -.atı;;- ınalıallind,. hazır;hulunmaları ilfın ulıınur. 

Satı~ ~artları 
1- Ayrı ayrı :--atılığn çıkarılan emvali almağa talih olanlsl 

"'atı~ günü mıılıammen lıedelin \ÜZde 15 ni ' hetiııde temİJl~ 
akçderile satı-. ınıthı:ılinde hazır bulunmaları . 

2 - ,.., cıtı~ pazarlık la olup ı:-.ıtış b,.deli pe~indir. 
~~- Satış )erinde· tt:sliııı olup ı.;öknw \C nakil ma8rafl11 

'e dellfdi) e ıııüi'teriye aiddir. . 
4- Satılan malların t'llkazı mfo;;teri tarafından nnklettirt 

dik ren c:onra \ erh•rini tf'~Vİ} t' ı--tmek nıii~tP.rive airldir. 
J ~ J 

5- ~1aki111•ler :-ıatılmn<lıkça m ·ıkine birıao:ı ::;iikiilmiyecektır 
~lalrn ciusi ~1uhanıınt 

4 adet büyiiklii ve küçüklü kireç ocağı enkazı 

Kilosu 4 kuru tan olmak üzero yer inde ölçüle,·ek ınik-
t.ırdaki dekovil hattı l'.2 adet vngonf't heheri 

2 lıi na ~ııkazı 

Tuğla ocağı huca.-,ı ~ııkazı 

Tuğla makiııclcrı 

Tuğla tahrika ı hina f"nkazı 
Tuğla ocağı enkazı 

lıc leli 
T. L· 

250 

36 
7~ 
250 

2()()0 
1150 
150 

l::ıtarıbııl Deniz Levazım Sntınalmn Koıni ... yonundnn: 
Tahmüı edilen berleli 250 lira olan bir adee Homork"' 

tekne ... i 8.12.937 luıilıiıı"' rn.::tlavan Çarı;:aınba g-iiııü aat 11 l 

pazarlık la -.atılal'ak tır. ı 
811 Homorkör Kasınıpa,;ada Deniz ) ollama ıncınurlugun 

lıcrgiin ~(irülebiJir. 
f-.ıeklilerin viizde 7,5 he ahiyle l8 lira 75 kuru~ tutan ı>f 

ak~t>lerini lstanhııl f)pftrı darlığı \tuha~elH' l\lürlürlüğliılf' yat 
rarak. ınııkabiliııd~· alaı'akları makbuz H') a Banka mektubu 1 

birliktr. ve belli giin H ' -.aatte K ı ınıpa:;ada bulunan Koııııı 
\ oııuıııuza nıürnc.aatları. 
J 

•• • 
ı .. ı 

Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan : 
Akademi için 90 adet çekmeceli ve dolaplı reıim mua•1~ 

adet tabure, 12 adet vitrin yaptırılacaktır . Yapılacak işin 

ham men bedeli 6870 lira ve muvakkat teminat mikdarı 515 ,, 
25 kuruştur. Şartname ve resimler Akademiden paraaız 'lefl' 
Eksiltme kapalı zarf usulile 9·12-937 perşembe günü saat I~ 
Cağalotlunda Yüksek Mektepler MuhuebecHiğinde yapı\ac•~ 
Taliplerin teklif mektubll\rını 9-12-~137 per,embe a-ünü ıaat 1~ 
kadar Yükstk mektepler Muhasebeciliğinde toplanan Komi•) 
verıuf'lidirler. Eksiltmeye muayyen kanuni vaııflArdan başka ~ 
maran~oz fabrikasına nlıip olduklarını i bat ed~nler girebilir! 
Llztmgelen VC'laiki zarflar içinde tevdi etmemiş bulunanların t' 
lii•eri hüküınıüz addolunacaktır. (7849) 1199 3-4 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Ekıiltmeye Miktarı Tahmin Fiatı Pey akçesi Ekıiltııı' 
Konan eşya· 
nın cinai Kr. 

Elltiıe 124 Ta. 2439 00 
Gömlek 2-l8 Ad. 183 00 
Fanila 372 Ad. 36 00 
Mendil 7·U Ad. 14 50 
Don 372 Ad. 52 00 
Havlu 248 Ad. 27 50 
Çorap 496 Ad. 25 00 
Pijama 124 Ad. 285 00 

227 L. 

108 L. 15-12·937 r: 
tamba saat 

Mektebin 937 mali ıeDHİ talebe çamatır ihtiyacı ola yuk'' 
cins, mıktar, muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı çarıı•f1• 
açık ekıiltmeye konulmuştur. Eksiltmeleri hizalarında sıöıter' 
ırün tarih ve saatte yapılacaktır. Şartnamelerini ırörmek jıte 
lerin hergün ve eksiltmeye ıireceklerin belli ıün ve saatte 
müfıuyundaki mektep bfnn ı dahilinde toplanan Komisyon• 
racaatları ilin olunur. (6067) 1215 

~==!!!!!!!!!~ml!!~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~-'!P' 

STANBUL SıHHİ MÜESSESELER 
ARTTIRMA v~ EKSİLTME KOMİSYONUNDAN 

#( 
Ekıiltıneye kenulan iş: Hoybctiada Verem Sanatoryomu ar• P 

yonunun Elektrik tHiutı. 
Muhammen Fiat : 6083 lira 50 kuruş. 
Muvakkat gara.ti : 456 lira 27 kuru,. 

Heybeliada Verem Sanatoryomu ara paviyoaunun Elektri~ 
ıiaatı açık .eksiltme) e konulmuştur. . ~J 

t- Ekııltme Cağalotlunda Sıhhat ve içtimai Muaveııet J\'1il ı 
lüğü binaaında kurulu komisyenda 1-12-937 Çarşamba günii 1 

aaat 15 te yapılacaktır. 

2- Mukavele, Bayındırlık işleri genel Huıu~i ve Fenol f' 
nameleri, Proje ve kefif hülilası ile buna müteferri diier e' 
herıüa Komiıyooda ~örülebilir. 

3- İıtekliler cari seneye aid Tıcaret odaaı vesikıısiyle 24g0 
yılı kanunda yazılı belgeler ve bu i'e yeter muvakkat g•'' 
makbuz veya Banka mektubu ve bu işe benz.er 4000 liral•~ 
yaptığına dair Nafia MüdürHitünden almıt olduğu müteatıb' 
veaikalariyle birlikte belll ıün ve saatte Komisyona gelme!•~ 

t7742) ti 



' ,~ 

ı' 

30 lkindt,.,rin IH37 
.. ,, cze-..,...,:cqµ.arzp,..a n• 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 11 

5000 Adet 20 1 '2 m m 11 nci sigara kağıdı "BaJin,, 
l 20.000 ., 28 mm 11 nci sigar kağıdı "Balin,, 

17.500 Top 660 X 700 eb'at 30 tefrikli . igara kağıdı 
1-- Yukarıda cins ve miktarı yazılı sigara kağıdı şart· 

name.si mucibince pazarlıkla satın ahnaccktır. 
il - Pazarlık lO.Xll.937 tarihine rastlayan Cuma günü 

saat 15 te Knhataşdıı Levazım ve Mubayaat şub sindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll-Şartnameler parasır. olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 giivenme paralarile birlikte yukarda adı ge
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (M) (7789) 1189 3 4 

• • • 
Miktarı Cinsi Eb'adı Saat 

1000 adet Molens makinelerine aid 
zincir baklası 

2000 
" 

Molens makinelerine aid 
çelik tırnak 

2000 " ,, " " " " 
2 kilo Çelik saç kordela 

400 ,, Şerid halinde çelik saç 

250 " " " ,, 
80 ,. " .. " " ., ,, ,, ,, 

" 
" " " " " 
" " 

,, ., 

P. m. 63-19 

P. m. 58·14 
P. m. 58-13 

15! X 0,15 mm 
56 x 0,2 " 
60 x 0.2 ,, 
95 x 0,2 

IOO X 0,15 
150 x 0,15 
ı ıs x o.ı ı 

il 

" 
" 

250 
200 
200 
100 " " ,, " " 56 x 0,20 " 

14 

15 

t - Yukarda cins ve mikdarlariyle eb'adı yazıla çelik 
malzeme numuneleri m cibince pazarlıkla satm alınacak· 

hr. 
2- Pazarlık 8.Xll.937 tarihine rastlıyaa Çarşamba 

günü yukarda hizalarında yazdı saatlerde Kabat::ışda le
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3- Numuneler her gün sözü geçen ~ubeden alına

bilir. 

4 -İsteklilerin pazarlık 
atlerde dı geçen Alım 

olunur. (M) (7790} 1190 

içiıı tayin edilen gün ve sa
Komisyoııunn gelmeleri ilan 

3-4 

• • • 
1- Tütün Paketleme Makinelerinin Paket kıımı ıçın 

şartnamesi mucibince 1,5 Beygir Kuvvetinde beheri 170 
lira Muhammen bedelli 6 adet ve 0,5 Beygir kuvvetinde 
b~heri 125 lira Muhammen bedelli 6 ki cem'an 12 adet 
Redüksiyonlu elektrik motörü açık ek5iltme usuliyle satın 
alınacaktır. 

11- 12 Motörün muhammen bedeli 1770 lira ve Mu· 
vakkat teminatı 1.12,75 liradır. 

111 - Eksiltme 4-[-938 tarihine rastlayan Salı günü saat 
15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda y pılacaktır. ' 

lV-- Şartnameler parasız olarak her gün ıöıü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif 
mektub ve kataloklarmı eksiltme gününden üç gün evve· 
lino kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine verme
leri lazımdır. 

VI - İsteklilerin kanunun kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme ıçm 
tayin edilen giin ve saatte yukarıda adı geçen Komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (B) (7811) 1194 2-4 

. .. . 
1- İdarembdn Cibali Tütün Fabrikası Etrafma şart

namesi mucibince yapılacak trotvarla harici badana işi 
pazarlık usuliyle ekiiltmeye konulmuştur. 

11- Keşif bedeli 986 lira 32 kuruş ve muvakkat te· 
nıinatı 73-98 liradır. 

ili - Pazarlık 7.XU.937 tarihine rastlayan Salı gunu 
saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubeain· 

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

a-ün sözü geçen Şubeden alınabilir. 

V- İsteklilerin pazarlık için tuyin edilen gün ve sa
atte adı ıeçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

• • • 

(B) (7867\ 1200 3-4 

1- Şartname ve nümunesi mucibince 15000 kilo bel 
ipi pnzarlıkla satın alınacaktır. 

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

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

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Ko
misyona gelmeleri ilan olunur. (8020) 1224 2-4 

1 

1 

- MÜNAKASA GAZETESi 

• • • 
İdaremizin Ankara Barut deposunda şartname 

ve projesi mucibince yaptırılacağı satış yeri ve memur 
ikametgahı inş~ atı açık eksiltmeye konulmuştur. 

il- Keşif bedeli 4.622 lira .U kuruş ol ,ıp muvakkat 
teminatı 3 4().68 lir dır. 

III- EksıHnıe IO Xll -937 farihine rastlayan Cuma gü
ıı ü saat 1-4 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komi•yonuoda yapılacaktır. 

iV Şartname ve projeler 23 kur'JŞ bedel mukabi-
linde İnhi•arlar Umum Müdürlüğü inşaat Ş'lbesiyle An
kara Baş Müdürlüğünden lınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak edeceklerin fenni evrak ve 
vesaiki İnhisarlar İnşaat Şubesine ibra& ederek bu ışe 
girmek için ayrıca ehliyet vesikası almaları laumdır. 

vı - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve· 
saik ve yüıde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme 
için tayin edilen gen ve saatte yukarıda adı geçen Ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. "B .. , (7878) 1202 2-4 

• • * 
1 İdaremizin Muğla müstakil Müdürlüğünde şartna· 

me ve projesi mucihince yaptırılacak karabarut depoıu 

inşaatı 16.Xl.937 de isteklisi çıkmadığından yeniden ve 
pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 2943 lira 39 kuruş ve muvakkat le· 
minah 220.80 liradır. 

111- Pazarlık 7.XIl.937 tarihine rastlayan Salı gunu 
saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler 15 kuruş mukabilinde hergün 
İnhisarlar Umum Müdiirlüğü inşaat Şubesiyle Muğla müs
takil Müdürlüğünden alınabilir. 

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

V l - İsteklilerin Pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yiizde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8) (7883) 1203 3 -4 

.... 

st.,.ficaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

----====== 29 - 11 - 1937 

ı FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afioa (Opium) 

A~ağı (Moinı) Yukarı (Plus) 

Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ıert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Keçi kılı (Poilı de Chevre 
Fındık kabuklu (Noiıettes) 
Tiftik mal 
Fasulye ufak (Haricot ıec} 
Güz Yünü 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Butday kız.alca (Ble roux) 
Yulaf {Avoine) 
Ku~ yemi (Millet) 
Suaam (Seume) 

GELEN (Arrivaıeı) 
Afion (Opiuın) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Org ) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mıs&r (Malı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Faıulye (Haricot ıec} 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Suaam (ıeume) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lcntille) 
Nohut (Poiı Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage 8.) 
İç fındık (Nois. dec.) 
Tiftik 

Tiyatrolar 

670 
420 
45 -

33 -

30 -

55 

IO -

25 -

26 -

TRPEBAŞI DRAM KISMl 

Bu akşam 
ıaat 20,30 da 

Kral Lir 
5 perde 

6 6 -
5 35 -
4 8 50 

6 12 50 

50 - 54 

90-
8 20 

7 30 -

7 20 
16 - - 16 t5 

GİDEN (Exportation) 
iç badem (amande) -
Razmol 275 -
Arpa (Orıe) 1250 -
Tiftik 30 -
K fındık (Noiutte) 
Kuş yemi (millel) 
Nohut (Poiı chiche) 
Mercimek (lentille) 
İç ceviz 
İç fındık (Noiı dec.) 

DİŞ FIATLAR 
(Marches Etranırer1) 

Buğday (Ble) Liverpul 
,, ., Şikaro 
,, ,, Vinipek 

10 -

5 29 

" 15 

Arpa (Orıre) Anveu 4 59 
Mısır (Malı) Londra 4 03 
Keten t.(Gr.Lin.) 11 7 23 
Fındık (noiı.) G.Hamburı - -

K • • 

Münakasa Gazetesi 
tlütün Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki ga

zetesi dir. 

Telefon: 49442 
Yazan: W. Shake.pear 
Terceme: Seaiba Bedri G6kmea '-~•Mli315ılllmielli~::mi~8fT 

böd 

(Suitc de la 4eme pare) 

Motopompe et manche de lin (Mun. Karabiga) N. 529 
• Bois de aapin (Dir. Foreb lst.) N. 530 

Sayta 3 
cncwa =· 

lnstrumentı de chirurrie articlu de laboratoire et appareil Rontgen 
(Vil. ltchel) N. 532 

Beurre et huile d'olives (Dir. Lycco Trabzonde) N. 533 
Costumes pour fonctionnaires {Mun. Balikes .. r) N. 534 
Rcparation batiment ecolc Prim;aire ia Tchataldja (Mun. lstanbul) 535 
Coke indigene (lntend. Ankara) N. 533 
Boiı et houille (Com. Ach . Milit. Isparta) N. 558 

Jeudi 2 - 12 - 1937 

Asetone (Min. Def Nat.) N. 496 
Amiante et kelinguerite et fer et cablc en acier (Cb. Fer Etat Ank.) 

N. 512 
Moteur• electriques (Dir. Gen. Monol'.) N. 494 
Ameublement İl la chambre des affaires techniqueı (Vil. Ankara) 

N. 527 
Lentilles verles (lotend. Tophoıne) N. 527 
Haricotı secı ( " ) N. 528 
The ı lntend. Tophane) N. 528 
Machin:s a ecrirc, armoires pour dossıers pupitres et jumelles < Dır. 

Commerce Maritime lst. N. 5'18 
Benzine (Dir ln11pec. de Thnıce) N. 529 
Tranıport d' articleı monopolieee (F abrique de tabacs a Samıoun) 

N. 530 
Dechet de ıesame et bleı (Dir . Hara de K:uadjabey) N. 530 
• Boiı aapin (Dir. Foret Kutahia) N. 532 
Semi-coke indigene (Com. Ach. Mılıt . Isparta) N. 532 
Articles telephoniques (Vıl. Ourfa) N. 534 
Reparation ecuric a la station Silivri (Mun. lstanbul) N . 535 
• D · oombres et extractıon de la mer le ba teau Palengiderya (Dir. 

Bıens Nat. lıtanbul) N. 535 
* Briques indigenes (Dir. Bieııs Nat. lstanbul) N. 536 
Comıtruction batiment pour transformateur a Ankara (Dır. Economat 

P.T.T. Ankara) N. 536 
Houille et bois (Com Ac:h. Milit. lıparta) N. 538 
Viande de boeuf (Com. Ach. lntend. l:r.ınir) N. 539 
Betteraveı (lntend. Ankara) N. 537 

• Les asterııqueı ındiquent une venle par voie de surcnehere. 

N. B.- Lu Nos indiqurıı en regard dea article5 ıont ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 
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KİRALIK Bir emlakınız mı var ? 

yahut 

SATILIK Emlak mı arayorsunuz? 

Hiç tereddüt etmeden 

k r ve Emlak Gazetesi 
vasitasile ilan ettiriniz 

Bu gazetede intişar eden bir ilan Iıeman memleketin her 
tarafında binlerce alakadar tarafından okunur ve nazarı 
dıkkatı c•lbeder. 

Kim temin edebilir ki bo' bir apartıman için aylarca 
beklediğinix kiracı, satlık bir ev için yıllarca arkaaından 
ko,tuğnnuz alıcı bu gaxete 1ayesinde bir kaç gün zarfın 

da çıkıvermesin ? 

Propağanda ve Reklam büyük bir kuvvettir Bundan 
istifade etmesini bileceksiniz. 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ ) 
İdarehanesi ) 

Galata , Per,embe 
pazar, Yoğurtcu han 
N. 7 Telef .49442 

~ ............. mııa.mm ............ ._ .... _. ...... ~ 

! mtiya.z sahibi ve yan iııte:ri 

Direktörü: l:smail Girit 
earı!dıiı yer: ARTUN Ba11me•ı 

Gal ... ııa Bill\ir tok9* No, ıo 
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ADMINISTRA 1 &U f"c 

Y oghourtchou H:ın 

ler Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49-ı42 

Boite Postale N. 1201 

Adresse Telegraplıique: 
Pour lll Publicite a'adreucr 
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ıca ons T ableau Synoptique des 

Mode Cautıon . Jours Heure Objet de l'adjudication d' adiudicat. 

Prix 
e1timatif Proviıoire 

Licu d 'adjud ıcnt u et < u 
Cahıer des Chnrge _, 

A) Adjudications au Rabais 

~onstruction-Reparation- Tr'1Y. Bublics·M:ıteriel de Construction-~~t~gr"p~e 

Travaux de sondage pour adduction d'eau (aj.). pli cach 5880 Com. J\clı. lnlf'!'ldance lzmir 
Ouvcrture d'un puit artesıen a Tarsous Gre a gre 4000 300 - Dir. Rest.ııuration MunicipEtlit s pr.'.>s 

7-12-17 
16 12-37 

16 
11 

Ministere de l'lntı-rıcur 

Produils C,h_im,!i~es et Pharmaceutiques · lnstruments Sapit~res -~u~jture_E_our Hôpitaux 

Matiereı et produits chimique Plı cach 16210 75 1216 56 Coın. Ach. D . Hy~. Assıst. Soc. Ank. 18-12-37 11 -

Habillcment - Chaussures Tissus - Cuirs. 

Coıtuırı~i : 124 p. - Chemises : 248 p • Flanellcs: 
37'2 p.- Mouchoirs : 744 p. 

Caleçonı : 37'.l p .· füısuıea·mains: 248 p • Clınus· 
ıettu ; 496 p.- Pyjamas : 1'24 p. 

Etoffe pour costumes : 166 m. 

Publitpıe 

,, 

" 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-TnpİHerie ete. 

Garde-robes: 64 p. 

Combustible -- Carburant-Huiles 

Houille indig-ene : 30 t. 
Houille criblee : 100 t. 
Petrole : 14 t. 

1 ravaux d'lmprimerie - Papeterie 

lmpression de ııtafütique de la 9ıne ann · e : 2000 
pieccs. 

Pli cach la p . 64 -

Puhlique 

" 

Pli caclı 

1650 -
1610 -

1961 

Electrici!~-Gaz·Cha~ffagc Cectral (lnstallation et Materiel) 

Moteur marque Dotch CV 25 avec tableau de Publique 2650 
dıstnbution et gcnôrateur 

Oivers 

Ruhan pour aile!: 101100 m. 
Bobine• de 25 i'rammes: 1200 p.- Fil de chanvre : 

2C9 k. 
lsolateura lelerraphiquea : 21000 p. 
Chevaux (Katana ?) : 10 p. 

Provisions 

Haricob secs : 23 t. 

" 
" Orge : 444 t. 

Farine : 132 t. 

12,9 t. 
9,9 t. 

Beurre frais: 30 t. 
Lerumes : 15 lots 
Foin 
Concas1aıe de blca : 250 t. 

B) Adjudications a la sureoch~re 
Saca vides de ciment : 6000 p. 
Extraction de sable et cailloux : 60000 m3. 
Decombrcı des foyers de chaux, waron, mııchineı 

ete. 
Coque d'un reınorqueur 

Avis 

?li cach. 
Publique 

Pli cach. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Gre a gre 

" 

Publique 

" 
" 

Grti a gre 

5800 -
2208 -

2730 -
2500 

3450 
1935 
1485 

24000 
5275 -· 
5000 -
3262 72 

250 -

-

De l' Admini&tration des services du Port d'lstanbul 
1- De5 ırues de c:iıfferents type9, caracteristıque• ~l puis1antes 

ıcront commanders pour les ports d'lstanbul et de Trabzon. 
'2- Les etablissementa qui s'occupent de ce gcore d'affaires et 

qui poHedent la-dessus dcs connaisuncoı parfaites, sonl İ'lVİtes a 
s' "dreuer İl la seclion technique de notre administration ~our ae 
faire remettre le cahier dea cbarges. . 

3- En raison des pırticulariteı techniqucı de l'affaire, notre ad-

'2'27 

108 

65 50 

864 -

26 -
123 75 
120 75 

148 -

198 73 

435 -
166 

204 75 

258 75 
145 20 
111 40 

1574 28 
1214 73 
1800 -
395 63 
750 -
489 41 

23t -

18 75 

Com. Ach. Ec. lnr. Gumuclııouyou 15-12-37 

15-12-3 7 

Com.Ach. Faculte Fori!t Bahtclıekeuy 15·1'2-37 

Com. Ach. Min . D "f. Nat. Ankara 16-12-37 

Vilayet Tekiıdag-1-ı 

Dir. Vakouf s Ista n bul 
1 Exploit. Ch. Fer E.tal H . padıa 

Com. Ach. Dir. G kn. Statistique 

Vilayet Maniuı 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank . 

" 

8-12<J7 
15-12-37 
15-12-37 

20-l .37 

:'l-12-37 

1 t-1 38 
15-1-37 

Ministere Trav. Publio• Dep. Constr. 15-1-38 
Conı. Ach. Min Lundi, Mcrcredi et Sarrıecli 

Hyg. Aısist. Soc Ankara 

Co111. Ach. Milit. Brou111ı1e 

" 
n 
,, Gaziantep 

16-12-37 
16- t2-37 
16-12-37 
15-12 37 

" " 15-12·37 
• Sariknmiche 18-12-37 

Com. Ach. lotendance Marine K.pacha 15-12-37 
Com. Ach . lntend. Iıt. Tophane 1 12-37 

1-12-37 
" 

Oir. Monop .Fabr. de vins TekirdL..gh 15-12-37 
Vilayet Tekirdagh 1-12-37 
S.A.T. Materıaux de Conıtr. Ank . 15· 12-37 

Rue Tuze Avocat Fevzi Hakmın 
CorG. Ach. lntend. M.uine K.pacha 8-12-37 

14 -

14 30 

14 -

11 

15 
15 -
10 30 

15 30 

11 -

11 
11 

10 30 
10-12-37 

11\ 

ı6 

16 
10 
11 
11 
14 
14 30 
15 -

H-
15 -
14 

11 

• --- .. Cl!H..nll 

miniıtratioıı croit utile de faire uvoir ~ux ınteressps qıı'ıls fcrnient 
bien d' nvoyer deı representants comµetenls et µııı ticulierement des 
ingenieurs et des lechniciens. 

4. Leı demıırchu doivent Ctre faitcs jusr u'au mercrcdi 15 ele· 
cembre 1937 au plus tard. 

5.- Leı etablıısements qui veulent particiµcr a cette affaire dev· 
ront. au moment de leur demarche, preseııter la liste des ouvrııges, 
ıimilaires accomplia par eux dııns d'autres porta, un certificat de 
bonne reuuıte delivre par CCS porta et r.l'aıılreı OiCCt'S de ce gcnre 
pouvant servir a l'administration a se convaincre de la competcnce 
du ıollıciteur danı cette maniere. 

il 

Çarşamba 1.12.1937 

Otomobil silindiri, torna ve honnig teııahı (Devlet Demir. Ank.) 498 
Barometre (M. M. V.l No 497 
Odun (Tekirdağ Vil.) No 521 
Batilte ve l:ımir bezi (Tekirdağ Vil.) No 526 
Çerkesköy ile Saray-Vize yolunun arasında menfeı. inşası (Tekir

dağ Vil., No 526 
Tekirdağ-Muratlı yolunun arasında şose tamiri (Tekirdağ Vil.) 526 
HeybeliRda Verem sanatoryomu ara pavyonu elektrik tesisatı 

(iat. Sıhhi Müesseler A. E. K.) No 526 
Eşya nnldiyatı (Maliye Vek.) No 526 
Kırmızı bayrak şalı (İd. Jandr. SAK) No 526 
Zincirlikuyu mezarlığına yaplırıl cak su terfi tesisatı (İstanbul 

Belediyesi) No 527 
Muhtelif eb'atta demir saç, lama demiri dört köşe demir v.ı (P.T.'f· 

F11brikası Müd.) No 527 
Bostancı boğazında barut deposu arazisinde yaptırılacak kaldı· 

rıın (Balıkesi,. İnfıi .. ıırlar Başmüd.) No 529 
Bo t ncı boğazındaki mevaddı infilakiye dcpoıunun tamiri (Balı· 

ke ir İnhisarlar Baçmüd.) No 529 
Ders sırası (Edirne Kültür Direk.) No 529 
Motopomp ve hortum (Karabiğa Belediyesi) No 529 
• Çam kereste. (ist. Orman Müd.) No 530 
Alah tıbbiye ile laboratuvar malzemesi ve aıimena marka rontgerı 

cihazı (içel Vil.) No 532 
Tereya~ ve Zeytin yağı (Trabzon Lisesi Dir.) No 533 
Belediye zabıtnsı için elbise (Balıkesir Belediyesi) No 534 
Çatalcaya bağlı Belgrat köy mektebinin tamiri ( İıt. Beled.) No 53i 
Sömil ok (Ank. Lvz.) No 536 
Odun ve kok (İsparla Ask. SAK) No 538 
Pancar (Ank. Lvr.) No 537 

Perşembe 2-12-1937 

Aseton (MMV) No 496 

Amyant ve klingirit ile çelik ve tel halatlar (l>D yol Ankara) 
No 512 

Elektrik motörü (İnh. U. Müd. ) No 494 
Fen odalarındaki mefruşat işi (Ank. V 1.) No !127 
Ye,il mercimek (Tophane Lvz.) No 527 
Kuru fasulye ,. ,, ,, 528 
Çay (Tophane Lvz.) No 528 
Yazı makinesi, yazıhane doıya dolabı ve dürblln (İst. Deniz Tic· 

Müd.) No 528 
Benzin (Trakya U. Müfctti,.) No 529 
* Bozuk un (İst. Defterdar ) No f29 
İnhiıarlar mamulatı nakliyatı (Samınn Tütün Fnbr. ) .\; 530 
Butday kepeği ve sabun küspe i {Karncabey Har. Dir.) .. \; 530 
• Kuru çam odunu (Kütahya Orm Mühend.) .\~ 532 
Sömikok maden kömürü (Isparta Ask. SAK) .\! 532 
Telefon malzemesi (Urfa Vil.) .\: 534 
Silivri aşım istasyonu ahırının tamiri (iıt. Beleli .) ~\~ 535 
• Paleua-iderya gambotunun enkazı ve denizden çıkarılması (i•t· 

Defterdar.) .\! 535 
" Yerli kiremit (ist. Defter.) .:\' 536 
Transformntör bimm inı. (PTT Lvz. Müd. Ank.) X 536 
Linyit maden köm~rü ve odun (lıparta Ask. SAK) ~\~ 538 
Kesilmiı sığır eti (h.mir Lvz ) .Y 539 

"' Önlerinde yıldız işareti olanlar m üınyedeye aittır. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını gösterir 

-ro~~---

Mercredi 1 - 12- 1937 

Tour pour cylindrcı d'automobile et un etabli Honinı (Ch. Fer Et•t 
Ank.) N. 498 

Barometres (Min. Def. Nat.) N. 497 
Bois (Vil. Tekirdıırh) N. 521 
Toile ( ,, ) N. 526 
Conııtruction arches sur route Sııray · Vize (Vil. Tekirdaglı) N. 526 
Reparation de clıau111c sur route Tekirdaıh-Mouratli (Vil. Tclcirdaghl 

N. 526 

lnatallation electrique au pavillon du sıınatorium (Dir. Hyı. Aısist· 
Soc. Diaghaloghlou' N. 526 

Transport de diverses mnrchandises (Min. des Finances) N. 526 
Etoffe roue-e pour drapcaux (Command. Gendarmerie Guedilı::pacbıl 

N. 526 
lnstııllation d'eau au cimetiere Zindjirlikouyou (Municipalite lstanbul) 

N. 527 
Fer rond et en lame (Dır. FabriqJe P T .T. lst) N. 527 
Pııvage de route pr's du depôt de poudre İı Bosllndji tDir. Mono· 

poles Balikcsir) N. 529 
Repnration ııu <lepi'ıt de poudre Bostandji (Dir. Monop. Balıke1er) 

N. 529 
Bancı pour classe (Dir. lnatruction Publique Edırne) N. 5'29 

(Lire la suite en 3me P•re) 


