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&) Münakasaıar 

~t, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

'4alatyada yapılacak ceZftevi için 30.12.37 tarihiDde 
Yapılacatı ilan edilen eksiltme tehir edildi 

Arık:. paraşüt kulesi etrafında yapt. duvar ve par-
JJ p lllaklık işi (şart. 100 kr) 

(J 0 stahane salonuna posta gişeleri yapt. 
decnit·Çatal yolunun arasında iki tane 3 metrelik 

)( lnenfez in ası 
it enatitüsünde su tesiutı 

Çtşrne gümrük kuraiınm noksan kalan kısımlarının 
Q Yıpılması 
1 trgacna ilı m evi i km alı inşaatı 
~llıır tayyare alayı içiıı dört kalem inşaat ve tami
ınirat (temd) 

~ •vşan tuzlası idnre binasında yap. tamirat (temd) 
0 nya cezaevinde pavyon inşası 

aç. eks. 

" 
" 
,. 
,, 

" pu. 

af. eks. 

4843 75 362 28 

2332 25 174 92 
1146 38 

11192 50 
1229 87 

2694 17 

139 -
239 48 

~ktrik-Hav~au-Kalor ifer (tesisat 

~rk. postahane aalonuoa birinci kat araaına 
sör ya ptırılmaaı 

ve malzemesi) 

asan· aç. eks. 2200 165 

~ucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.ı. 
ttkek elbisesi: 80-90 takım - kadın elbisesi: 50-70 
'y '•kıın 
tıil ve ktrmızı renkte döşemelik keçi derisi: 2 

y '•lem 

•tlılt etbisclılc bez kumaş: 6955 m. 

~ferrik 
~ter takımı: 330-367 ıd. 
\tfeı· 
~ ı ve oturak terazi: 68 ad. 
ı;- 0

lklpresör •akinesi (3-5 beygirlik) 
A..;tte •akinesi: 2 ad. 
... tş topratı: 20 t. - döküm kurumu: 25 t. 

lltbah yemek ocatı: 2 ad. 

~t, Sebze v. s 
t~ 

ltıek:: 331840 k. (şut. 169 kr) 

s " 35 t. 
S~~eYat: 18,5 t. (temd) 

tar eti: 50 t. (temd) 

~ Müzayedeler 
~CI 
~· Q:ıorltör teknesi 
s~11- enltazı ile binek otomobili 
~t~İioclt Dökme dcair aksamı, bisiklet, mukavva v.s. 
~il 2 ad. - beygir: 2 ui. 
&11:da hııliade otomobil 

'cl•y: 30 t. 

aç. eks. beh. 23.58 ve 22 274' 12 

kapalı z. 11000 - 825 -

aç. eks. 3825 25 286 87 

kapalı z. beh. 63 -
aç. eks. 

aç. eks. 
,. 

" 

kapalı z. 
paz. 

" .. 

paz. 
aç. art. 

,, 
paz. 

aç. art. 
,, 

633 -

11900 -
1775 -
1950 

3 ... 718 20 

17205 -
15000 -

1735 -
47 48 

892 50 
133 13 
- -

2528 87 
289 -

1290 38 
1125 -

9 38 

Mal,tya Nafıa Müd. 

Türk Ha va Kur. G. Mrk. 16-12-37 

Anlı.. Pl T Müd. 24-12-37 
lzmir İli Daııni Encüm. 27-12-37 

lz:mir Nafıa Müd. 27-12-37 
,, 27-12-37 

,, 2i-12-37 
İzmir Lvz. SAK 14-12-37 

Konya İnhis. Başmüd. 14 12-37 
Konya C. Müddeium. 16-12-37 

Ank. PTT Müd. 24-12-37 

Müzik Ôğret. Ole. SAK 28-12-37 

D. O. yolları Aak. H. paşa 28·12·37 

Ank. Orm. Kor. G. Koaut. 27·12-37 

Gümr. Muh. G. K. lst. SAK 3·1 33 
lst. Po~ta PTT Müd. 28-12-37 
Türk Hava Kur. Ank. 18-12 37 
M. M. V. SAK 27-12-37 
Ask. Fabrilcalar U. Müd. 29-12-37 
lz•ir Me•I. Hast. Baıtab. 23-12-37 

Deniz Lvz. SAK 28-12-37 
Yüks. Müh. Mck. SAK 15-12-37 
lzm:r Lvz. SAK 15-12-37 
Çanak. Mat. Mvk. SAK llıı· 12-37 

Deniz Lvz. SAK 15-12-37 
İstanbul Defterdar. 27-12·37 
lıt. Gü•r. Başaiid. 17-12-'7 
Ankara Bcled. 27-12-37 
Konya Hus. idare Müd. 27-12-37 
Konya Türk Hava Kuruo1au 20-12-37 

15 -

ıs 

11 

15 
15 -

11 -
14-15,30 

15 -
15 -

15 -

15 -

16 -

10 -

15 -
15 -

ye kadar 
15 -
14 -
12 -

14 -
14 
15 -
11 -

11 -
14 -
13 30 

15 -
15 -

~ MÜNAKASALAR Şartnamesi 100 kuruş mukabilinde kurum levazım şu
besinden alınır. 

~ - Tamirat-Nafıa işleri ve Mıilzemesi-Harita 
1'ürk Hava Kurumu Genel Merkez Başkanlığından: 

a ~nkara paraşüt kulesi etrafına yaptarılacak duvar ve 
t~aklık ifi aleni münakasaya konulmuşhır. 
~ 1 ahmin edilen bedel 4843 lira 75 kuruş .:?lup ilk te
~t parası 363 lira 28 kuruşt.ır. 

t,t~lesi 16.12.937 perşembe günü saat 15 te yapıla-

Eksiltmeye gireceklerin belli gün ve 1aatte kanuni ve
sikaları ve teminatlarile birlikte kurum binasanda buhın
maları. 

Malatya Nafıa Müdürlüğünden: 

Malatyada yapılacak ceza evi için 30.12.937 de yapı· 
lacağı ilan edilen ekıiltmo tehir edilmiştir. 

lzmir Nafıa Müdürlüğünden. 

1092 lira 50 kuruş açın tutarla Kız Enıtit.üıil kurağı 

mss zs fi ' EFm 

yakısında ve bahçe sulama işlerinde kullamlmak üzere 
yapılacak su tesisata 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine 
göre hazırlayacakları teminatlarile birlikte 27.12.937 pa
zartesi günü saat 15 te bayandırlık direktörlüğünde mü

teşekkil komisyona baş vurmaları. 
/. 1229 lira 87 kuruş açm tutarlı Çeşme kümrük 

kurağanın noksan kalan kısımlarumı yapılması 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 
sayılı yasa hükümlerine göre bazırhyacak!arı teminatlarile 
birlikte 27. 12.937 pazartesi günü saat 15 te bayındırlak 

direktörlüğünde müteşekkil konıisyooa baş vurmaları. 

* • * 2694 lira 17 kuruş açın tutarla Bergama ilim evi 
ikmali inşaata 15 gün müddetle açık ehsiltmeye konuldu
ğuudan isteklilerin 2490 sayıla yasa hükümlerine göre 
hazırlıyacakları teminatlarile birlikte 27.12.937 pazartesi 
günü saat l l de il daimi encümenine baş vurmalara. 

Konya C. Müddei Umumiliğioden: 

Konya ceza evinde vapılacak olan pavyon 1.12.37 
tarihinden jtibaren 16.12.937 tarihine kadar on beş güıı 

müddetle açık ekıiltmeyc konulmuştur. 
2- Eksiltmeye gireceklerin bedeli keşfin yüzde 7,5 

ğu olan 239 lira 38 kuruşluk teminatı muvabkatelerini 
ihale gününe kadar komisyon riyasetine vermeleri lazım
dır. 

3- İhale t6·t ?.937 perşembe aünü saat 15 te Kon
ya C. Müddeiumumilik dairesinde icra kılınacaktır. 

4- Fenni evrak ve şartnameyi ta1ipler her gün Kon· 
ya c•wra evine müracaatla görebilecekleri ilia olunur. 

Konya inhisarlar Başmüdlrlüj'ündeo: 

Yavşan tuzlası idare binasında yapılacak tamirat on 
gün müddetle açık eksiltmeye konularak ilan edilmişsedc 
talip çıkmadığından bir hafta müddetle uzatılmıştar. Ta
liplerin bu müddet zarfmda idarede mevcuh şartnamesini 
görmeleri ve ihale günü olan l 4.ii2.937 sala runu saat 
15 te yüzde 7 .5 tan 139 lira teminatı muv akkatelerile 
birlikte Konya İniıisarlar Başmüdürlüğünde müteşekki ko· 
misyona müracaat eylemeleri ilan olunur. 

İzmir hi Daimi Encümeninden: 
1146 lira 58 kuruş açan tutarlı Ödemiş-Çatal yolunun 

1 + 300 1 +560 kilometreleri arasanda iki tane iıç metre· 
Iik menfez yapılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayıla yasa hükümlerine 
göre hazarlıyacakları teminatlarile birlikte 27.1 'l.9J7 pa-

:ıarte.ıi günü snat l I de daimi encümenine baş vurmalara 

lzmir Levazım Amirliti Satınal•a Komisyonundan: 

Bedeli ke,if 
Lira Kurut Cinai 
287 24 Hamam aıva tamiri 
137 14 Nöbetçi kulesi intaaı 
«5 55 Hamam kaynama imalı 

Muvakat teminat 
Lira Kurut 

21 55 
10 29 
33 42 
74 71 996 12 Kadro ÇİYİ ve aıva tamiri 

ihalesi 14.12.937 sah iÜDÜ Hat 14 den 15,30 a kadar paıarlık 
uıulile yapılacaktar. 

İzmir tayyare alayının açık eksiltme ıuretile münakasada bu
lunan yakarıda cins ve bedel lıetifleri ya.il.lı 4 kalem intaat ve 
tamirata tallp çıkmadıtından pazarlıkla Jllpılacaktır. 

İhaleleri ynkarda yazılı tarih rün ve saatlerde kıtlada iz:mir 
levazım Amirliği aabnalma komiayoaunda yaptırılacaktır. 

Şartname ketifname ye resimleri berıün komi•yonda rörüle
bilir. 

İstekliler Ticaret odaaında kayıtlı olduklarına dair vesika ırö•
termek mecburiyetindedirler. 

Pazarhta ittirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Gacü 
maddelerinde Ye tartnamesinde yazılı vesikalara ve teminat mu· 
vakkatalarilc birlikte ihale saatinden evv~I komisyoaa müracaat-
lara. 

* * * 
Postahane aalonuna rite yaptırılması. Bak: Elektrik •ütunuaıda 

Ank. P. T.T. Müd. ilanına. 



!lek!j~, Ha_!~.!!!!. Kal~rifer T~sisat ve Malzem. 

Ankara P. T. T. Müdürliltünden: 

Poata ırişel eri ve aun•Ör yaptırılacak 
Açık ekailtme ile merkez poatabaneai salonuna yeniden 

poata ırişeleri ve bu ulonla birinci kat aruında bir aaanıör yap 

tırılacaktır. 
2- Y aptmlacak gitelerin keşif bedeli 2332 lira 25 kurut 

munkkat teminatı 174 lira 92 kuruttur. 
Asaaalrün ketif bedeli 2200 lira muvakkat teminatı 165 liradır. 

Bu:ıa ait ketif, şartname, mukavelename ve proje herıün mü· 
dtlrlük kaleminde ıörülebilir. 

3- Ayrı ayrı eksiltmeye konulacak bu iki iş bir mGteahhide 
verileceti ribi ayrı ayrı möteahhit!ere verilebilecektir. 

ihale 24.12.37 cuma ıunü ıaat IS de müdürlü~ münakaaa ko
miıyonuada yapılacaktır. 

4- Bu işe girmek iıteyenler nafıa vekaleti yapı itleri müdür
lütünün ehliyetnameıini komiıyoaa ibraza mecburdur. 

5- Talip olanlar ihale rününden evvel teminatlarını müdürlük 
vezneaine yatırarak makbuz. ve ehliyetnamelerile birlikte komi•· 
yona müracaatları. 

=== 
Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 

Müzik ağretmeo okulu ve Konservatuvar okullaw 
rına elbise yapılacaktır. , 

2- Nümuneıine göre bir takım erkek elbiseıinin ku- ı 
maşile malzemesi ve dikme ücreti muhammen bedeli 2350 
kuruş ve kızlar için kum-ışile malzeme ve diluıe ücreti 1 

muhamman bedeli 2200 kuruştur. 1 

3- Erkekler için 80-90 kızlar ıçın 55-70 asgari 135 
azami 160 takıındır. Teminatı 27 4 lira 12 kuruştur. 

NDmune ve şartnamesini gö ·mek istiyenler Okul Mu
hasebesine her gün müracaat edebilirler. 

İhale açık eksiltme suretile 28. 1 ı.937 salı gilnü aaat 
15 te Okurlar sayışmanlığında yapılacaktır. 

Teminat ıaat l4 e kadar 0'-cullar Sa ışmanlığı vezne
sine yatırılmış olacaktır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme U. idaresinden: 

Muhammen bedeli 11000 lira olan iki kalem yeşil ve 
kırmızı renkli döşemelik keçi derisi 28-12-937 salı günü 
saat 16 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 825 liralık muvakkat temi
natla kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhid
lik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 15 e kadar ko
misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Ş-artoameler parasız olarak Ankarada Malzeme 
sinden, Haydarpaşa Tesellüm ve Sevk şefliğinden 
tılmaktadır. 

daire· 
dağı-

Orman Koruma Genel Kemutanhğı Satınalma 
Komisyonundan: · 

t - Or,nan koruma genel komutanlık kıtaları ibtiMcı 

için 6955 metre yazlık elbiselik bez kumaş açık ekıiltme 
ile ihalesi 27.12.937 pazartesi günü saat 1 O da Ankw.,tda 
Y enişehirde Yüksek caddesi komutanlık binasıod~ *81 
aima komisyonu dairesinde yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 3825 lira 25 kuruş, muvakkat 
teminatı 286 lira 77 kuruştur. 

3- Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4- isteklilerin muvakkat teminat makbuzu ile şartna

mede yazılı vesikalarla ihale gün ve saatinde komisyona 
müracaatları ilin olunur. 

Miitef errik 

İstanbul P.T.T. Vilayet Müdürlügüodeo: 

İdare ihtiyacı için 29 adet 2 kiloluk 1 adet bet ki
loluk 12 adet 10 kiloluk 15 adet 20 kiloluk 11 adet 50 
kiloluk ki ccman 68 adet kefeli ve oturak terazinin alımı 
açık eksiltmeye konu@auştur. Terazilerin yerli mamulAt
tan ve ölç iller kanununa tamamen uyıun olması ıarthr. 

Eksiltme 28.12.937 salı ıünü saat 15 te Büyük Posta
ne binası birinci katta İstanbul P.T.T. vilayet müdürlü· 
ilinde mütetekkil alım aatırn komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 633 lira, muvakkat teminat 47 lira 48 
kuruştur. Taliplerin şartnamesini görmek ve muvakkat te
minatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde meı.ktir 
müdürlük idari kalemine eiuiltme gün ve saatinde de ko
miayona milracaatleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Sat malına Komisyonundan: 

Gümrük Muhafaza Ôrgüdü için 330 ili 367 tane eier \ 

takur.ının 3.1.938 pazartesi rünU saat 15 te kapalı zarfla 
ekıiltmeai yapılacaktır. 

Bir eier takımına 63 lira bedel tahmin edilmi~tir ve 
ilk teminatı 17 35 liradır. 

Şartname ve evaaf komisyondadır. Görülebilır. 
lı:eklilerio o ıün eksiltme saatinden bir saat evveli· 

ne kadar 2490 sayıla kanunun 32 nci maddesi hükmüne 
ıöre hazırlayacakları teklif mektuplarını Galatada Eski 
lthalit Gümrüiü ainumdaki komiayooa vermeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürliij'ünden: 

20 Ton at•t topraj'ı 
25 Ton d6küm kumu 
Tahmin edilen bedeli 1775 lira olan yukarda mH,darı 

Ye cinıi yazılı malzeme Ankarada askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satınalma komisyonunca 29.12.937 · çarşamba 
rinü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 133 lira ı ..ı kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü macidelerindeki ve
aaikle mezkur ıün ve saatte komisyona müracaatları. 

Milli Müdafaa Vekileti Satınalma K.omiıyonuadan: 

2 adet fereze makine•i kapalı zarfla ek•iltmeye konmuttur. 
Tahmin edilen beJeli 1190' lira olup ilk teminat paruı 892 

lira 50 kuru9tur. 
İhaleai 27.12.937 pazartesi ıünO ıaat 15 tedir. 
Eksiltmeye ıireceklerin 2490 Hyıh kanunun 2 3 üncü madde

lerinde iatenilea belrelerile birlikte teminat Ye teklif mektupla· 
nnı ihale rGnünde en ı•ç bir saat eYVeline kadar M.M. V utanal

~a komisyonuna Yermeleri. 

Tlrk Hava K.urumyodaa: 

Tlrkkutaı tayrareleri için ~5 beyıir kuvvetinde bir tane 
komple koaıpreslSr makinesi sabo alınaeaktır. 

Şartnameai kurum l,. vaaım 9ubHindeo paruıı: olarak veril
mektedir. 

ŞartoamHi dabi\inde ver•ete talip olaaların teklif mektupla
rını en •on 18.12.937 cumartHi ıGaGaG kadar kurum batkaolı• ' 
tına teYdi etmeleri lir.nadır. 

İzmir Meır lf'ket Haatahaneai Ba9tabiblij'inden : 

1950 lira kıymeti muhammeneli nümune ve fer11it Ye mahiyeti 
hHtabanemizcle mneud iki mutbak yemek ocatı 8-12-937 tarihin
den 23-12-937 tarihine kadar açık ekailtmeye çıkarılmıthr. İstek
lilerin yüzde yedi buçuk niıbetinde muteber bir bankanın temi· 
nat mektubu veya makbuzu ile ihale fÜnÜ olan 23-Iı-9J7 tarihine 
rutlıyan Pertembe ıGnü Nat dokuzdan on ikiye katlu fzm:r vi
liyet daimi eacümene müracaatları ilin olunur. 

:ı:_ 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 33718 lira 20 kuruş olan 331,840 
kilo Ekmek, 28. l~.937 tarihine rastlayan Sah günü saat 14 de 
kapalı zarf wmlile alınmak üzere Münakasaya konulmuştur. 

Muvakkat teminat 2528 lira 87 kuru§ olup ~artnarnesi 
169 kuruş mukabilinde Komisyondan hergün alınabilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanuııun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç beJli ~ün ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpa§ada bulunan Komis
yon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: 

Mektebin 937 mali ~enesi sonuna kadar ihtiyacı olan 
35,000 kilo Ekmek pazarlığa konulmuştur. 11k t~minatı 289 
lira ve beher kilosunun muhammen bedelj 11 kuru:?tur. Pa· 
zarlığı 15.12.937 Çar~amba günü saat 14 de yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ve pa:arlığa gire
celderin belli gün ve saatte Gümü~suyunda Mektep bina~ı 
dahilindeki Komisyoaa müracaatları ilan olunur. 

İzmir LeYazım Amirli~i Satmalma Komisyonun<laıı. 

Müstahkem mevki kıtaatının kapalı zarfla münakasada 
bulunan 18500 kilo Sade yağı ihtiyacına verilen fiat pahıılı 
görüldüğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 

laalesi 15.12.937 Çarşamba günü saat l5 de kışlada İzınir 
Levazım amirliği satmalma komisyonunda yapıla<'aktır. 

Tahmin edilen mecmu tutarı 17205 liradır. 
Teminat muvakkate akçesi 12~0 lira 38 kuru~tur. 
Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
1stek!iler ticaret odasında k:aytlı olduklarma dair veı:ıika 

göskrınek mecburiyetindedirler. 

13 Birincik&nua 1937 

Paıarhğa i tirak edecekler 2190 S!} ılı kanunun 2 ve 3 nrü 
maddt•lı!rinJe \'f' .art name indP ) azılı \ e,.. i kaları ve teminat 
muvakkatderile lıirlikte ihale aatindcn evvel komi_yona mil· 
racaatbrı. 

Çaııakkalı· ı\1lhtahkeııı :ı..ıevki Satın:ılnıa Komi yoııundan: 

Çanukkalt~ mü::.t,dıkem mevki kıtnatının kapalı zarfla mii· 
rıakasada bulunan S{)(K)() kilo Sığır eti ihtiyacına veriien fi:ıt 
pahalı görüldüğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 

lhalı• i 18. l 2.937 Cumartesi giinü saat 11 <le Çanakkale 
mü:ıtahkem mevki .:1ttınalma komisvonunoa yapılacaktır. 

Tahmin edilı>n nwcmu tutarı lSOOO liradır. 
Teminatı mıı\'akkate ak!:e i 1123 liradır. 
~ar1name~i Jı,.r!!İirı komi:--) ondc görülehiJir. 
l5teldilerin ticaret oda ında ka •ıtlı olduklarrna dair vesika 

gfr~.;tennd.: ıneclıu rj 'f'li ndı•d i rln. 

Pazarlığa iştirak edf'celdPr 2490 ayılı kanunun 2 Vt' 3ncü 
maddelerinde ve ~artname~inde ' n zılı ve ikaları ve teminat 
mııvakkatelerile hirlikte ihale .. aatinden e\ivel konıi~yona 
uı ii raraatJarı. 

b) M ÜZAYEDELEFI 
--- . - - --- ---------

1-.tnnbul Deften.larlığmdan: 

Cin ve hulundu~u ver Mu ha ın men IJedeli 
Lira 

O:sküdarda P:ışakaµı. ırıdn grçeıılı~rde kısmen 
vannıı . ol:ın Adliye binası enkazı: (Para· 
.. , ..;;ırf nakit vnilecektir.) 2400 

Dulmalmlıçetle eski İıstahlıf1mire denilen bi· 
nada :saklı 2815241 motiir ve 2281571 
~a:-i No. lı 929 moclf•I altı ... ilindirli Huik 
marka kapalı hirı~k otomobili. 

Aynı •eru(• saklı 259769<> ınot<ir 228276 şa:;i 
o. lı altı ~ilirıtliı li lluik mark.ı açık bi

ııt : k otomobili. 
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40 
Yukanrla cin ve ınevkileri yazılı emval hizalarındaki be

deller üzerinden açık arttırma u ulile satılaı~aktır. Isteklilerirı 
ve tediye ş~raiti ile diğer ~artlarını öğrenmPk isteyenlerin 
27.12.937 Pazarte"'i günü ... ant on dörtte 'üzde 7.S pey akçe· 
lerile milli Emlak nıüdürliiğünde topbnaR komi:-yoııa gel· 
mı-leri. 

OP.niz Levazım Satınalınn Komisyonundan: 

Tahmin edilen ht>dı•]i 125 lira olan lıir aded romorkôf 
tekııe ... i 15.12.9:~7 tarih i nı· ra .. tlnyan Çar: :ı ınlıa günü saat 11 de 
pazarlıkla ~atılacaktır. 

Uu romorkfü. Ka ıınpa~ada Deniz yollama memurlu~ıind• 
heq?;ün giirül~lıilir. 

lstt:klilerin yüzd~ 7.5 he"ahile 938 kuru:i tutan pey akçe· 
lerini 1--tanbul ciefterdarlı~ı muha ebe miidürlüğüne yatırara~ 
mukabilinde alal'akları ımıkbuz veya Banka mektubu ile birlikte 
ve helli giin ve saatt~ Kasımpaşada bulunan komisyona oıii· 
racaatları. 

Ankara Belediye Rei !i!inden : 

HelP.diyP tt>mi7.lik direktiirlii~ünı• aid iki at ve iki he}'gi~ 
lüzumuna bin ıı•n ı:ıatılac ıktır f ... tf'klilrrin 27. 12.937 Pazartesi 
günü saat tam :::ıekizrlP Akkfiprütle mezbl'lha civarındaki haf 
van pazarında teşekkül eden komisyona müracaatları. 

Konya Hnsu i idare Müclürlü~ünden: 

Makamı Vitayetr ait hurda halinde bulunan iki adet bellı 
otoınohili ile parça aksamına lfi J Jira kıymet takdir ellilere~ 
peşin para ile satılmak üıere 27.12 .9~7 tarihine kadar açı~ 
arttırmaya konulmuştur. İstekli olanların yüzde 7 buçuk pe" 
akçelerile birlikte ihale günü olaıı 27.12.937 günü saat 15 &e 
Vilayet daimi cnciiınenine ve daha ziyade malumat alrn•~ 
istiyenlerin muhasehei lıu~u::ıiye ıııiidüriyetine ınüracaatl.ırı· 

Konyu Türk Hava Kurumu llgrn Şuhe~iııden: 

1.12.937 den itibaren 20 güıı mü(ldetle \t: :iÇık arttırma j}e 
30,000 kilo tahminden yüzde 20-25 ça\·darlı mahlıit liuğdş1 
satılacağından müşteri olanların Şt>raitı 'nlıyarak pey sürırıe~ 
üzere 20-12.937 ye ra:o1tlıva n Pararte~i günü saa t 5 e kadıı! 
şubemize baş vurmaları ilan olunur. 

İstanbul Gümrükleri Baş Mftdürlüğinden: 

MKN l()'l bila marka Ye No.h kanuni ıildeti 12000 kilo •~ 
lıtında 474 lira n kurvt deterinde demir makiae hurdaıı -" 
8662 HHM 103612 M ve NK.S 139 K 988 L 35 KD masaraya •: 
rıh ıuni ipek ipliti MKN 8517 SWK 17187 M ve N KS 14 J'' 
L 71 KD lllökme demir makine akaamı MKN 2033 bill M 'l 
No 1 K 600 G 9 L 47 KD atızdan dolma pittav tabanoa M~ 



~~N8D 2842 M ve N KS 30 K64L58K ) ıüıfo ihtiyolat daminyom 
1984 bili M ve N KS 400 G 47 l80KD ipek menıucat MKN 

~~ A (MUM) C 1107/181 M ve N KS 84 K 600 G 9H L 67 KD 
r-va ile mürettep ıellüloit biıiklet sapı yykurda iımİ feçen 

~~ lr acık artırma ile satılacaktır. MKN 9043 HAB 487 M ve 
~ ı K 100 G 52 LD pamuk menıucat MKN 9070 AZZF 313 17 
te •t N KS 68 K 834 L 80 KD P. mensucat MKN 1851 bili M 
tG N KS 9090 G 185 L 51 KD ıüprüntü tozile karışık altın ve 
tt llıGt tozu MKN 8035 300514 385 86 M ve l'ı76 adet 38 LD dolu 
.:~ofon plağı MKN 9069 LK SD 39jl M ve NIK 750 G 21 L 
(~ [) P. menıucat MKN 100 bili M ve NKS 1300 K 585 L 34 
q tah~a aandık MKN 1883 E 18 M ve NKS 23 K 18 L 67 KD 
C ~ıt cep takvimi MKN 8045 51 , 52 794/95 M ve NKS 6 K 650 
C l 23 KD nümunelik sabun MKN 3212 bili M ve N 4 K 880 
~ SJ l 84 KD kolonya ve tuvalet ıuyY MKN 6579 EL 73&i 91 
~~~ NKS 488 K 294 L 11 KD demir otomobil tekerleği MKN 
l1l41 JG 18954 KS •'3 K 87 L 86 K 1) adi mukavva kutu MKN 
~ bili M ve NLS 47 K. 96 L 63 KD yaprak tütün MKN 5978 
ıijt~t ve mevaddı infiiikiye markalı KS 494 K. 417 L .;5 KD lce
ı.1111t mukavva 8472 OPW markalı KS 24 K 3 L 54 KD tabii 
•ııt~ ~· lltnen MKN 7990 220,282 M ve NKS 3 KiLD müstah11aratı 
~, . 9 . b· evıye ltu eşyalarda aktarma olarak 154 sayılı kanun mucı-

~~ııc, 17.12.937 ııünüııde ve saat 13,30 da 245>0 sayılı kanun hü
ı-ı ._leri dairesinde Sirk~cide Reşadiye caddesinde riimrük satış 
tı 0nunda aablaeaktır. isteklilerin yüzde 7,5 pey akçesi ve ma
l}~ Unvan tezkeresi istenir pey akçelerinin aaat 12 ye kadar ya-
ltılıa b .d. 
-.....::;!lı mec urı ır. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

. l- Şartnamesi ve nümunesi mucibince 64000 kilo 
'1klop çenberi pazarlıkla satın alınacaktır. 

.. il Pazarlık, 14.XIl.937 tarihine rastlayan Salı 
~.lınij saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
lttdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
Ş 111- Şartnameler parasız olarak söıü geçen 
lıbeden alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

~atte ~ u 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen 
0nıisyona gelmeleri ilan olunur. "M,, (8000) 1218 4-4 

• 1 
• • 

1 - Küçük Yozgatta şartname ve Projesi mucibince 
~"Phrılacak 3 odalı memur evinin inşaatı 23.Xl.937 de 
1bnle edilemediğinden yeniden ve pazarlık usuliyle eksilt
ltıeyc konmuştur. 

lı · Keşif bedeli 3730 lira 95 kuruş ve muvıı'• kat te
ltıinatı 280 liradır. 

111- Pazarlık 20.Xll.937 tarihine rastlayan Pazartesi 
ı.iitıü saat 16 da Kabataşda Levazım Ye Mubayaat Şube · 
'1tıdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname •e Projeler 19 kuruş mukabilinde İnhi
~~tlar Umum Müdürltiğü inşaat Şubesiyle Ankara Başmü
Utlüğünden alınabilir. 
V - Ekıiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 

\te vesaildni İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek mü
tlakasaya iştirak için ayrıca vesika almaları lazımdır. 

Vl- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
•aatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
l<oaıisyona gelmeleri ilan olunur. (8087) 1237 3- 4 

• * • 
1 - Şartname ve Projeıi mucibince Aydında yaptırı · 

1 ııcak karabarut depoıunun inşaatı pazarlık usuliyle eksilt
llıeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli 2695 lira 17 kuruş ve muvakkat te
'-inatı 202. l 4 liradır. 

ili - Eksiltme 2()..XIl-937 tarihine rastlayan Pazartesi 
i.İinü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube-
81tıdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 13 kuruş bedel mukabilin
de İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesiyle Aydın 
Bctşrnüdürlüğündeu alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin fenni evrak ve ve-
8likini ınhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek münaka
saya iştirak için ayrıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen a-ün ve 
•aatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
~dı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

• * • 
(8088) 1238 3-4 

1 - Üsılüdar Depolar Gurubuna bailı Şark Tütün ha 
~ını evi için şartnameıi mucibiace satın alınacak 2 ton
~k maa teferruat l adet Yük asansörü için eksiltme 

iÜnü olan 22.Xl.937 tarihinde talip zuhur etmediğinden 
l-'eniden ve pazarlık usulile ekıiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 
45() liradır. 

111-Pazarlık 22.Xll.Q37 tarihine rastlayan çarıamba 
i'Ütıü saat 15 te Kabataşta Levazım •e Mubayaat Şube
•indeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV -Şartnameler 30 kuruş mukabilinde hergün İnhi
•arlar İnşaat Şubesinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek
lif rnektubu ve kataloğlarım pazarlık gününden üç gün 
t\'vcline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fab
tikalar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mu
taıammın vesika almaları lazımdır. 

Vl- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(8253) 1264 2-4 

MÜNAKASA GAZETESi 

1 D.D.YOLLARI iSLET~E u. MUDUQLUGÜNDEN 1 
1 • 

Muhammen bede li ile mikdar ve isi<nleri 'şağıda ya .. ılı 11 ka· 
lem muhtelif boya ve '!abu llu 23-12-1937 Perşembe günü saat 
15, 15 de kap.ılı zarf usulü ile Arıkarada idare binasında satın 
alınacaktır . 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yaxılı muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve INafıa müteahhithk ve· 
ıikası ve tekliflerini aynı gün saat t4, 15 e kııdar Komiıyon Reiı
liğine vumeleri lazımdır. 

Şartnameler paruız olarak Ankarada Malzeme dairesinde.o, 
Haydarprşada Tesellüm ve sevk şefliıiinden dağıtılmaktadır. 

Malzemenin ismi 

1 - Sarı toprak toz boya 
2 - Kül rengi ,, ,, 
3 - iı ıiyahı ,, ,, 
4 - Su siyahı toz boya 
5 - Kanarya sarısı toz boya 
6 İngiliz kırmızm aşı toz boya 
7 - ., yefili ,, ,, ,, 
8 - Verrainyon toz boya 
9 - Ok11id döfer 

10 - Beyaz sabun 
l I - Arap ıabunu 

(8J99) 1258 2-4 

Muhammen 
bedeli 
Ura 

5000 k~ ) 
lOOOO ,, ) 
8000 ,, ) 

3000 " ) 
1000 " ) 
ıooo ,, > 
3000 " ) 
2000 " ) 
8000 " ) 

10000 kalıp) 
25000 kı ) 

20390 

5725 

1 

Muvakkat 
teminat 
L. K. 

1529,25 

429,38 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

lO - 12 - 1937 

FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Butday aert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Keçi kılı (Poilı de Chevre 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu {Mohaire) 

• Trakya ,, Thrace 
Kut yemi (Millet) 
Suaam (Seaame) 
Pamuk yatı (Huile de coton) 
Suıam ,, ( • sesame) 
Darı aar. (millet j•une) 

Aşaf'ı (Moins) Yukarı (Plus) 

6 10 -
6 - -
4 1 -
4 20 -
4 30 

50 20 -

lO 10 -
7 35 -

3 32 
56 - -

(j 17 50 

4 22 50 
4 32 50 

55 - -

56 20 -

Peynir kaşer (Fromage kacbere) 
ZeJtin yatı I.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

,, otlak 
Mercimek {Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Maiı jaune) 

1 Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noiıdtea) 
Tiftik mal 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Güz Yünü 

GELEN (Arrivareı) 

Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orıe) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mııir (Malı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Faıulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Suaam (ıeume) 
Kuf yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poiı Chicbe) 

581 
135 
30 -
60 75 

46-

5 -
28 25 

Zeytin yağı (Huile d'ol.) 21 -
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
Razmol 

10 -

GiDEN (Exportation) 
Razrnol 54 -
Arpa {Orıe) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Po:ı chiche) 
iç fındık (Noiı dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak CMobaire) 
K fındık (Noiaette) 

DİŞ FIATLAR 
(Marcheı Etrangers) 

5 -
50 -

Buğday (Ble) Liverpul 5 35 
• ,, Şikago 4 43 
,, ,, Vinipek 5 53 

Arpa ( Orge) Anvera 4 57 
Mııır {Maiı) Londra 4 25 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 80 
Fındık (noiı.) G.Hamburg - -
K ,, • 

,.a.11----------------------------... , Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

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

~ -d l 
!mti)"az ıahibi Te yazı itleri 

Direktörü: hmail Cirit 

bası!dığı ver: ARTUN Bnııme,.·ı 

Galata Billur ao"* No. 10 1 

Sayfa ::S 

Ma rdi 14-12-937 

Benzine (Ministere Defense Nationale) N. 534 
Sauce de tomate et macaronis (lnte:ıdance Tophane) N 53' 
Toile pour h:ıvresacs (lntendance Tophane) N. 536 
Cercles sic!ope (Dir. Gen. Monopole.s) N 536 
Pııille (lntendance Ankara) N. 536 
Huile d'olives (Com. Ach. Militaire Brousse) N. 537 
Cancvas (Ministere deR Fınımceı) N 539 
Bois et pom111es de tcrrc (Commission Achat Militaire t3eri'ama) 

N. 539 
Chevaux pour attelage de vo.ture (Ministere Defenıe Natioaale) 

N. 539 
Pıwes et tableaux pour affiches (:\ı1unicipalite tstanbul) N. 541 
Construction fosse ıeptiquc avcc couvercle en bctoD armo (Com•İ•

sion Achnt Militaire Vize) N. 541 
Reparation bitiment ecolc l\athane (Municipalite lstanbul) N. 541 

,, depôt de poudre noire a Bostandji ( "irection Menopeles 
Balık.eser) N. 544 

Pommcs (lntendance Ankara) N. 547 
Foin (Command. lıt.) N. 549 
Caıaion marque f ord (Mun lstanbul) N. 549 

Mercredi 15-12-937 -- - ~·-..--

Cardiff (Min. Def. Nat.) N. 510 
Chargement de charbon (Exploitation Akny) N. 532 
Reparation toiture cascrrıe Selimiye (lntendance Tophane) N. 535 
lnstallation c!ectrique au bourg Atcha (Mun. Atcha) N. 535 
Grucs (E.xplojtat ıon du Port lstanbul) N. 535 
Construction d'ım pıvillon a l'hôpital des enfants iı Istanbul (Di· 

rection Trııvaux Publicı lstanbul) N. 537 
lnstallation clectrique ainsi qu'etabli et force motrice a l'atelier de 

reparation a Haskeuy (Dir. Trav. Pub. lst.) N. 537 
Savon (Com. Ach . Mılit. Brousse) N. 537 
Beurre frais ( lntend. Tophane) N. 537 
4 F11mier (Commandemcnt lstanbul) N. 537 
Reparation iı. l'hôpital de• ıaaladies contarieuaes Haydarpacba (Dir. 

Hyr. Assiıt. Soc. lst ) N. 538 
lnstrumeats de chirurg-ic (Dir. Hyg. Assistance .Soc. lıt .) N. 538 
Toile pour doublure (lntend. Tophane) N. 538 
Coıtumes pour malades {Oir. Hyg. AHist. Soc. lıt.) N. 538 
* Decombres des foyera de chaux, wagon ete. tS. A. T. Materiaux 

de Conıtruction a Ankara) N. 540 
"' Sıcs vides de ciment (Dircctioa Fabrique de Yins iı Telı:irdaıh) 

N. 540 
Orge et farine (Com. Ach Milit. Ga.ziantep) N. 540 
Le~ınes (Com. Ach. lntend. Marıne K pacba) N. 540 
Costumes, chemiscs, mouchoirs, oa'eçons ete. (Com. Acb . Ecole In-

genieurs) N. 540 
Etoffe pour costumea (Faculte de Foreıt. lıtanbul) N. 540 
Hoııille crilılee (Oir. Vakoufs lst.) N. 5'40 
Petrole (Ch. de Fer Etat H.pacba) N. 540 
Reparation du Kioık Muaicipale a Tcboubouldou (Man. lıtaab\11) 

N. 542 
Leru•cs et viaade de mouton (lntend. Aalr.ara) N. 542 
Concaa11ge de bleı (lntendance Aakara) N. 542 
Viande de boeuf et paille (Co111 . Ach. Militııire Isparta) N. 545 
Tanıport d'articles monopoliees (Fabrique de Tabaca Saasoua) 

N. 545 
Beurre fraiı (Div." Lulebourıar.) N. 547 
Celeriı (lntendance Ankara) N. 547 
Beurre fraiı (Com. Acb. Milit. Vize) N. 547 
Auto marque Crayıler et Studbayker (Mun. Iıtanbul) N. 549 
Coloriage dcs bateaux et calfentrago de chaudiere (Exploitation 

Akay) N. 549 

• Leı asteri 11queı indiqucnt une vente par Yoie de 1arcnebere. 

N. B.- Lea Nos indiques c• regard dea articles ıont ceux du 
jouraal danı lequel l'aviı a paru. 

t+O+O+++A~Oq0000~0+00+6000 
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~: "DEVRİM" :~ 
q ~ . ~ 
~ T .. s·· .:. ·:· ercunıe ur osu ••• 
• • 
~ ~ 
•!• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •!• 
+~:. hassa münakasa ve müzayedelere müte3llik şartna- •!• 
•:• melerin tercümesi derühtc edilir. •:• 
~ ~ 

•• Azami ihtimam ve sürat .. • y 
!• Fiyatlar gayet: müt:edildir •l" 
~ ~ 
... :,. "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •:• 
(+ Hususi tenzilat yapılır .;•• 
~ ~ 
•:• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •:• 
•:~ Telefon : 49442 •o 
~ + 
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HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adres: Galata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefoa: 49442 
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A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation 1 il 

L'adjudication du 30-12-37 concernnnt la constru< -
tıon du penıtencıer a Malatia ~ t journ ~ 

lnstallation d'eau a l'fnstitut de jeun .. fılles 
Repara.lion au batiment ele la douanc 
Acbevement construction maıson de scıt:nces j 

Bergama 
lnstallatıon de grillcs et cunstruction mur pour la 

tour parııcnute (cah. eh. P. 100). 
Constructıon des guıchets au salon de la poste 

,. arches s route Eudemtche-Tchatal 
,, pavıllon au p "nitencier Konia 

Oiverses constructıons et r •p ratior.s pour lc:- rı·gi
ment d'aviation (aj.) 

R "paration iı la saline Y .. vclıane (aj J. 

Habillement ~ Chaussures 

Penux de chevre verte et roug-e : -> lots 

Pu ,Iıque 1092 50 

" 
1229 87 

" 
2694 17 

" 
4~3 75 

" 
2332 25 

.. 1146 8 

n 

Gr u gr 

Pli c eh 11000 

c 

363 28 

174 92 

.!19 48 

1 9 

825 

Dir Trııva ıx Publıcs Mnlatiıı 

lzmir 

" .. 
" 

Pr~sid Ge l.igue d' \viation 
Turque Ankara 

Dir. P T.T. Arıkar, 
Vılayet lzmir 
Procureur G n. R~p. Konia 
Com. Ach. lnterıdanc lzmir 

Dir. Mor opolt"s Konıa 

{ Adın. G;;n. Ch. de Fer Etat Ank. 
Bur. d'Exp · clition Haydarpacha 

7- 2-37 15 
27 l:l 1i }) 

'27-1'.2-37 11 

16 1'2-17 ıı; 

''1· 12-37 15 
27-12-37 11 
16 12-37 15 

14-12-37 14-15 30 

14· 12 37 15 -

28 12-37 16 

Costumcs pour garçons : 80·90 p. - ld. po.ır jeu
nes filles: 55·70 p. 

?ubfü;ue la p. 23 50-22 274 12 Dir. Ecolc de Musique Ankara 28-1 ~-37 15 

Toile pour urıiforme d'ı te : 6955 ın. 3825 25 

~ectricile-Gaz-Ch.rn f:ıge Cenlral (in all ti~~ et Mate_:ıcl) 

lnstallatıon d'asceni ur au batıuıent de la poste 2200 

Divers 

Selles : 330-367 p. 
Balances (marclı. indigt:ne) de ~ kılos: 29 p.· 

Pli czıclı 

PPblique 
in p 63 

633 
ld. 5 k. : l p.-ld. 111 k. : 12 p.- ld. 20 k. 15 
p. - ld. 50 k. : l1 p. 

Machine compresseur de CV. 3-5 p. avions 
Fra11cuaes : 2 pieces 
Tcrre refractaire : 20 tonnes • Sable de fonderie 

25 t. 
Foyers pour la buanderie de l'lıôpital R,;gıonal l:ımir 

ı P· 

Prov.isions 

Pain: 331840 k. (cah. eh. P. 169). 
Bcurre frais : 18,5 t. (aj ) 
Vıandc de mouton : 50 t (aj ). 

Pııo : 35 t. 

B) Adjudications 3 la surenchere 
Soie artif ıcielle. bicycf ettes, cart on, 

fonderie ete 
Auto camelote : 2 p. 

rtıcle.ı 

Decombrcs d'un batiıuent et auto m.ırque Buick 
Coque d'un remorquc~ 

de 

lı cadı 

Publique 

" 

Plı cach 
Gr .ı grc 

" ,, 

Publıe,ue 

" ,. 
Gre a 

Les resultats de la deuxieme session 
des Banques Centrales de 

l'Entente Balkanique 

(Suite du Numcro 548) 

11900 
1775 

1950 

:i3718 20 
17205 
15000 -

Ayant d'abord ex.ımin · les qucstions d'ordre gen ·ral, fes gou 
verneurs ont pu constater que la ıepr sc qui se mnnıfe tt· d ııs dif
ferents pnys constıtue une ıı.ınclioration senıııl lc cıe la situation e 
cono111ique geneule. 

Auısi ne peuvent-ils qu'enregiııtrer avec unc vive satisfaction 
cette tendancc vera une a•elıoration prorressivt" qui ne manquera 
pu influenccr favorablemerıt les economres nationalcs ac lcurıı 

quatre pay•, et de perwettre d'espcrcr une lıbcratıon graduelle dcs 
echanıe• commorciflUX de lcura entrave actı:uılles, l'iberntion qui 
constituo l'objeetif commun a atteindrc. 

Le probleme de la stabilite des rapports entre · 
lr.s monnaies 

Pa1saııt ensuıte a l'etude des autres questionıı a l'ordre du jour, 

286 87 

16') 

1735 -
47 48 

892 50 
133 13 

2528 87 
1290 38 
1125 
289 -

9 38 

Com. Ach. Command. Gen. Prot 27-1 l-37 10 
Gude Forl:t Ankara 

Uır P. 1 1 Ankar 24-12-37 15 -

Com. Ach. Comm. G. Surv Do•Jan isi. 3-1-38 15 
Direction P.T.T. lstıınbul 28 12-3"/ 15 

Liguc d' Aviation Turque Ankıua Jusqu'au 18-12-37 
Com. Ach. Mın. Def. Nat. Ankara 27-12-37 15 
Com. Ach. D. G. Fab. Militaires Ank. 29-12 :H 14 

Chef Med Hôpital Rcgional lzmir 23-1'2 37 12 

Com. Aclı. lntend. Marine K.pacha 

" 
lzmir 

Com. Ach. I'lace Forte Tcbamıkbıle 
Com. Ach. Ec. lng. Gumuchıouyou 

Dir. Ventes Douanes lstanbul 

Dir. Comptabilite Privee Konin 
Oir. Biens Nat. lstanbul 
Com. Aclı. lrıtendance Marine K paclıa 

------..;:.6WC --

28-12 37 
15-12-37 
18-12-37 
15-12-37 

17-12·37 

27-12 37 
'27-12-37 
15-12-37 

14 
15 
11 
14 

13 50 

15 
14 
11 ..... _~ 

les diıigc:ants des banqueıı ccntrales des pays de l'Entenle balka
nique ont echani'e de., vues sur les questions de politique mone· 
taire general et ont examine partıculierement les rapports de cette 
politique generale :..vec les problemes monetaires des p:ıy de l'En
tente bılkanique. 

lla ont pu constater que des ev{•nements importants d' ordre mo
nctaire international se sont prodmbı depuis leur derniere rı'-unicın iı 
Ath '·nee, not mment le dı:tachemont legal de ccrtaines n1onnaies prin
cıpales de leur base or, ainsi quc les preoccup,.tions frequentes aux
quellcs donne lieu l'instabılite toujours possible du pr x de l'or, et 
sa repercusıion sur la position de certain~ monnaies 

Tous ces ev 'nements ont ete de nature a crı~er une atmosphcre 
peu propice a la stnbilisation des rapports monctaires entre ı,.s pays. 

Les diı:igeants des banques centrales des pays de l'Eııtentc Bal
kanique sonl convaincus que in stabilite des rııpports entre h•s mon
naies e.st une condition primordiale pour l'?volution normnL dcs 
echanges, faeteur esscntiel du progr ·s economiquc grıı 'ral. 

(iı suivre) 

il 

ficiels 
u Mi istere des TravaLI~ 

Publics 
L'adjudication publique pour la fourniture de 21·~ 

isolateurs telegraphiques, d'une valeur estimative de 21 ~ 
Ltqs. aura lieu Samedi, le 15.1.938 a 10 heureı 30; d•d' 
les Bureaux de la Commi sion d'Enchere de Materı•1 

Ministere des Travaux Publics a Ankara. 
Le cautionnement provisoire est de 204.75 Ltqs. r 
On peut obtenir gratuitement les cahiers des cb'ıı 

ges et Jes autres pieces afferents a cette affaire de 
Direction du Materiel du susdit Ministere. 

Ceux q~1i desir~nt particip~r . a cette adjudication d; 
vent se prtsemer a la Commıssıon, Samedi, le 15.1.9 A 

a 10 heuıes 30. (4404) (8061) 1234 ...... 

Salı 14.12.937 

Ağır benzin (MMV) .\" 534 
Domates salçası (Tophane Lvz.) .Y 536 
Kesme mnkarna ve şehrive (Tophane Lvz.) '~ 536 
Arka çantalık bez (Tophaee Lvz.) .\" 536 
Sıklop çemberi (İnhis. U. Müd.) \" 536 
Saman (Ankara Lvz.) .\~ 536 
Zeytinyağ (Bursa Ask. SAK) \ 537 
Kırnaviçc (Maliye Vek.) .\" 539 
Odun (Bergama Ask. SAK) .\" 539 
Palutes ,, ,, ,, .\~ 539 
Araba koşumu ve başlığı MMV) .\~ 539 
~arke taşı ve afiş levhaları (ist. B led.) :V 541 
Uıtü kapalı bet.onaı me bir heli çukuru (Vize Ask. SAK) ,,;5~ 1 

Kaıithaoe köy mekt. tamiri (ist. Beled.) .\" 541 r 
Boatancı Boğazındaki barut deposu tamiri (Balıkesir lnhi•· 8' 

müd.) X! 544 
Elma (Ank. Vnl.} .,~ 547 
Yulaf (ist. Komut ) No 549 
• Ford marka kamyonet (İst. Beled.) No 549 

Çarşamba 15.12.937 

Kardif kömürü (MMV) .\; 510 
Kömür aktarmn işleri (Akay İşletmesi) •'! 532 
Selimiye kıtluıoın çatısı tamiri (Tophane Lvz.) .,: 535 
Atça kasabası elektrik tesisatı (Atça BC":led.) .!\. 535 
Muhtelif tip vinç (ist. Lim. İşit. Müd.) .\~ 535 
İat. çocuk haıııt. 5 ci kavyon iuş. (İst Nafıa Müd.) .\~ 537 • 41 
Hasköy gümrük muhafaza deniz vasıtaları tamirat atö)ye•'11

1ıı 
ynp. elektrik tesisatı, aletlerin monte edilmesi Ye tezfabllr 
kuvvei muharrekesine ait işler (İıt. Nafıa Miid.) No 537 

Sabun (Bursa Ask. SAK) No 537 
Sadeyağ (Tophane Ln..) No 537 
* Gübre (ist. Komut.) No 537 
Haydarpaşa emrazı sariye halt. ve haatabakıcı odalarının üıetİ~ 

deki tarbanın demir camekanla örtülmesi (lat. Sah. Müe•· 5J. 
No 538 

Alat ve malı.eme (İat. Sıh. Mües. SAK) No 538 
Teli (Tophane Lvz.) No 538 
Aba hasta elbisesi (İst. Sıhhi ıuüesseıeler Sak.) N. 538 .ı~ , 
x Kireç ?cağı enkazı, dekovil hattı vagonet v. a. (Aakar• il' 

zemei lnşaiye TAŞ.) N· 54 
x Bo, çimento çuvalı (inhisarlar Tekirdağ Şarab fabrika1ı) ~·O 
Arpa ve ekmeklik un (Gaziantep Ask. Sak. ) 540 
Sebze (Deniz Lvz. Sak. ) N. 540 
Elbise, gömlek, fanila don, çorap pijama v.a. (Yük. i\4iilı'9' 

Mekt. Sak, N. 540 
Elbiselik kumaş (Orman Fakültesi Sak.) 540 
Kriple maden kömurü (lst. Va~.f. Dir.ı 5-tO 
Piı gaz "e petrol {Devlet D. yolları Haydarpaşa) N. 540 
Çubukluda belediyeye eit kötkün tamiri (lat. Belod.) N. 542 
Sebze ve koyun eti (Ank. Lvz.) N. 542 
Buğday ötütülmesi (Ank. Lvz.) N. 542 
Sığır eti Ye saman (İ•parta Aık. Sak.} N. 545 ..S 
İnhisarlar mamulatı nakliyesi (İnh. Samsun Tütün Fab. Müd.) 5 
Snde yağ (Lüleburgaz Tümeni) N. 547 
Kereviz (Ank. Lvz.) N. 547 
Sade ya~ (Vize Ask. Sak.; 547 
Stüdbeyker ve Kraysler marka otomobil (İst. Beled.) No 549 rı 
Akay vapurlarının raspn ve suleniyle boy•oma ve kazan tuı1' 
kırılma işi (Akay İtlt.) No 549 


