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a) Mün kasala 

1n at, Tamtrat, Nafia_işleri, Malzeme, Harita 

Bclkis Bandırma ve Bolkis-Edincik yolunun muhtelif pıız. 1585 ve 1126 Balıkesir Viliyeti 10-1-38 15 -
kın t mi at (teınd) 

A.rık paraşüt kulesine paratoner tesisatı 
~U~la hükumet konağı Linu.ı tamıri (temd) 
Muğla üç numaralı okul bahçe duvarı ve parmaklık

lıırın inşaatı 
Y~ni yapılacak yollara aıt yol planlarının yaptırıl· 

tnası işi 

F>, • b" t .. e.,.antorium ve sanatorıum ınası amırı 

~elıaıiye kışhsının çatısının tamiri 
Uz yataklı çocuk paviyonu inşası için proje yap. 

~eykoz p ırkının duvarlarının tamiri 

I •zıltopraktıı Zühti.ip şa ekteı,ı binası tıııniri 
ııt 48 inci mekt. taınırı 

aç. eks. 

aç e ... s 

paz. 

aç. eks. 
kapalı z. 

pıız. 

.. 
,, 

~cktril.-Havagazı-K alorifer (te isat ve malzemesi) 
1 t!lırraf fincan demiri: l 20 ıO ad 

Kundur.ı, Çamaşır v. 9 • 

~"<=ı yelcg-ı: 3500 ııd 
l\•şlık frenk gömleği imalıyesi; 150 ad. 
C: Ptan kaputu: 92 ad. 
1 tket ve pant11lon: 135-170 talam 
~karpin: 88-112 çift 
t tz: 9450 ın. (temd) 
1btse: 72 lakım . buluz: 72 ad. - yedek pnnt lon: 
54 ad. - don: 144 ad. · gömlek: 71 ad. - tcrlık: 
<lS çift - fotin: 144 çift 

~kat, Benzin, Makine yagları v. 

~~tın: 41 O t. (tcmd) 
rıpfe maden kömürü: 100 t (temd) 

~eferrik 
iltıortisör: 5000 ın. 
a 11nıir atölyesi için rektıfıye makinııo;ı: 1 ad. 

alaat: 8000 m3 

~ak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
1 ----- -
'Panak: 3840 k. - lahana: 3840 k. - praııa: 3840 
~ k. (temd) 

Panak: 2 t .. lah:ına: 2 t. · prasa: 2 t. (tcmd) 
" 336) k. " 3360 k. " 3360.k. " 
,, 4,8 t. " 4,8 t. " 4,8 t. " 

s .. 9160 k. ,. 9160 k. " 9160 k.. " 
y1~ 1 r eti: 4 t. (temd) 
S ıı.ş sebze: 15 kalem (temd) 
Lll.dcyıağ: 33 t. (şart. 156 kr) (temd) 
ı:- • hıına: 40 t. (temd) 
•tıı.tcs: 60 t. (temd) 

~ Müzayedeler 
~ 
"~ltıorkör tekneıi 
\.lıtı 

•nto çuvalı: 1000 ad. 

Emirler, Tebliğler 

Nafıa Vekaletinden : 

ıl'ç eks. 

aç. eka. 
pıız. 

" 

aç. ek.s. 

pnı:. 

paz. 
aç. eks. 

paz. 

aç. eks. 

,, 
" 
" ,, 

pat. 

,, 

" 
" 

paz. 
,, 

Müteahhitlerin Nazarı Dikkatine 
. 1937 takvim senesi için müteber olmak üzere ve
~1ka alanlar nihayet kanunuevvelin 20 inci günline ka· 
t ar ellerindeki vesikalarının mezkur vesikaları aldık
arı sonra yaptıkları işleri ihale bedellerile zikretmek 

\>e alacakları referansları d dilekçilerine bağlamak 
sktetile tebdili hususunda vekalete müracaat etmeleri 
~.si taktirde ellerinde yalnız 1937 senesi için veril-
~~ş ~lan vesikalarla yeni sene teahhütlcrine iştir k 

~tnıyecekleri ilan olunur. 

-------------------

2300 -
900 87 

3115 42 

20u0 -

j50 

25110 -
500 -
96 56 

463 17 
149 07 

2940 -

4900 -

1955 -
2805 -

622 -
2906 25 
1599 90 

1650 

1000 -
13600 

614 -

290 -
537 60 
768 -

1328 20 

5275 -
31150 
2400 -
3600 -

125 -· 

172 50 
67 57 

232 60 

300 -

72 
1884 -

220 50 

367 50 
75 

147 -
211 -

47 -
217 97 

376 -
123 75 

400 -
75 -

1020 -

4/l 08 

21 75 
21 75 
57 60 
99 62 

1440 -
395 63 

2336 25 
189 -
'270 -

9 38 

Türle Hava Kur. Başkan. 23-12-37 
Mutia Defterdarhfı 20-12-37 

• Nafıa Mid. 24-12-37 

latan bul Belediye , j 21-12-37 

5-1·'8 
4-1-38 

Prevant. ve Sanator. Dir. 
lstanbul Koaut. SAK 
Çocuk Esirı. Kur. G . 
İstan bu l Belediyeıi 

Mrlı: . 

20-12-37 
20-12-37 
20-12-37 " ,, 

Nafıa Velcileti 3-1-38 

O rman Kor. G. K. SAK 29-12-37 
Türk Hava Kur. Ba. ltan . ~2-12-37 
Gümr. Muh. G. K . t.t. SAK 20-12 37 
F.dirae Kültür Dir. 27 12-37 

• 
lıt . Valuflar Dir. 
Aakara Valilifi 

27-12-37 
24-12-37 

3-1-38 

15 -
16 ·-
16 -

14 -

15 -
15 -

14 -
14 -
14 -

15 -

11 -
15 -
11 -
1'4 -
14 -
15 -
15 -

Muğla Ask. SAK 

lst . Vakıflar L'ir . 

1 ay urfında 
27-12-37 15 -

Türk Hava Kur . Ba~kan. 21-12-37 15 -
İstanbul Belediyeıi 3-1-31 14' -
Devlet O. yol. Sirlteci 1-1-38 10 -

İzmir Lvı: . SAK 

" 
n 

,, 
,, 

Mufla Aık. SAK 
Deniz Lvs. SAK 

• 
A•lcara Lvz. SAK 

,, 

Deniz Lvı: . SAK 
l.taobul BelediyHi 

21-12-37 

21-12-S7 
21-12-37 
21-12-37 
21-12-37 

14 -

14 30 
15 -

15 '° 
16 -

1 ay Hrfınti• 
21-12-37 14 -
20-12-37 14 -
20-12-37 14 -
20-12-37 15 30 

21-12-37 
21-12-'7 

11 -
14 -

a) MÜNAKASALAR 

_İnşaat - Tam irat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Türk Hava Kurumu Baıkanlıjıadan: 

1- Ankara paraıüt kuleıi ile Etimeıut (fria&i) mo
törlü tayyare binaıı için paratoner teıiaatı yaptınlmaıı 
açık münakasaya konmuştur. 

2-İha lesi 23.12.937 perıembe glinii ıaat 15 te yapıla
caktır. 

3-Şartnamesi kurum levazım ıubeıiaden abnmahciır. 
4-Muhammen bedeli 2300 lira olup ilk teminata iT~ 

lira 50 kuruştur, 

5 İsteklilerin kanuni vesaik ve teaaiaat akçelerile ltir
likte kurum binaıında buluamaları. 

Balıkesir Viliyet Daimi Encüme11inden: 

S.lkiı·Baadırma Ye Belkiı-Edincik yolunun m•htelif 
kilometrelerindeki tamiratı eaa•iyeaia ekıiıt•e ıaiiddeti 
temdit edildiii halele iıtekliıi çıkmadıtıadan 10.1.938 ta
rilaiae raılıyan pazartesi ıünü ıaat 15 e kadar ltir ay 
zarfında pazarlıkla •erilecektir. 

S.lkiı-Bandırma yolunun keşif ltedeli 1585 lira Ye 
Belkiı-Edincik yolunun kıeif bedeli 1126 liradır. 

Bu iıe aid keıif varakası Ye evrakı ıaireyi ıörmek iı· 
teyenler berıüo Eacümen kaleminde 16rebilirler. 

Paaarlıkla ihale hükumet dairesinde m&teıekkil •İ
liyet daimi enclmeni tarafıadan yapalacajından iıteldile
rin Encümenin toplantı ıünü olan pazarteıi ve perıemlte 
iÜnleri aaat 15 te enclmene müracaat etmeleri ilin olu
aur. 

Mutia Defterdarlık Makamından: 

20 ıün mlddetle açık ekıiltmeye konulmuı olan 900 
lira 87 kuruı ketif bedelli Muila hük6met koaaiı bina
sının tamirine ait münakaıa mlddeti oa ıüa uzatılmııtır. 
Verilen bedel komisyonca haddı liyık ılriUdlil taktirde 
20.12.937 pazarte.i iÜnQ ıaat 16 da ihale edilecejiadea 
talip olanların ve daha ziyade maıfamat almak iıteyenleria 
67 lira 57 kuruı teminat akçelerile defterdarlık •aka•ıaa 
müracaatları ilin ol.ınur. 

Muila Nafıa Mlldilrltiiindea: 

3115 lira 42 kuruı keıif bedelli 3 N. la okul bahçe 
du•arı ve parmaklıkları inıaatı 24.12.937 cuma ıilnll saat 
1 G da ihale edilmek üzere açık eluiltmeye çıkarıl•ııbr • 

lıteklilerin 233 lira 66 k•ruı teminat ver•eleri Ye bu 
ıibi iıleri yaptıklarına dair elaliyet Yeaika11 ıhtermeleri 
liıımdır. 

Daha faıla izahat almak iıteyealerin Nafıa mllellrlli· 
tüne mtlracaat etmeleri illa eluDur. 

Preventorium Sanatorlu• Direlıtarlltl••••= 
5 ilıdaciklnun 938 taribiH •IHdif çanamba ılal •aat 15 te 

YCikHk Mektebler m111ba.ebHiadeki ilıı:•iltme komiıyoDu oduaa· 
da 950 lira at.deli keıfl buluDa• Haydarpqa V aldebatıa41a Pte
Yanterium Ye Sanatorlum MGcllrlyet ltlauıatla yapılacak tamirat 
Ye tadll&t açık ekmlltmeye konul•uttur. M•kanle, ek•ilt•• •• 
baytD.trblı itleri J•Hl Ye huuıl Ye feanl f&ftaa•eleri proje ye 
k•tif bllhuile b•aa •lteferri nrak Bayıatlarlık Direktlrlitl•· 
derlrlleceldlr. 

Muvakk•t te•aaat 72 liraciır. l.teldileria eD az Hldz yl:ı lira· 
lak .. u i .. llHııer it yaptatına dair ılatereceti .... ıka i:ıerlDe 
Bayıadırlak DlrektörliltüDdH almıı oltl•tu •itcablaicUilı n Ti· 
caret Oduı n•ilıı:alarll• r•l•eleri illa ohıaın. 

lıtanbul Komutaalıiı Satıaalma Ke•i•r•••ndan: 

Sellmiye lıı:ııluıaıa çatmaıa ta•iri ilaal .. i kapalı Hrfla 4.1.91 
•ah ılaü •&at 15 te yapılacaktır. Muhammea keıff bHeli !5,110 
liratiır. ilk temaaah 1884 liradır. Şartaam••İ lıerl'il• ötle41ea n· 
nl lıomaıyoada ılrilebiHr. lıteldileria illıı: temlaat makltua yey• 
••ktuplarile' n 2490 •ayılı kaa•aua ı .,.. 3 iacü •atldeleraD4i• 
yazıla nıilıı:alartlaa ••atia Nafia nldleti fea Miclirlilderiatiea 
al•calıları elaHyet YHakalarlle ı.eraber ihale ılal ibale Hahadaa 
ea aı bir •aat enaliae katlar telıaHf ••lıtuplarıaı Fıa41ıldıda ko
•utaahk .abaalma ke•i11oauaa nr•elar&. 

Çee•lı E.irıi•• K111H•U Geael MerlıHiatiea; 

Kuru•••u& Aakaratla K~ilraatieki aaalıacata ••••1e••· 
•İH il&Yatea ylı yatakla bir so.uk puyoau prejHİal •l•6baka 
ya koymuıtur. Projeleri ••nfık ılrGlealertlaa biriacl n akia
ciye ce••• 500 lira mlklfat YerUecektir. MuHbalııaya aıtlrlk et· 
••k iatlyealer kuram•• ıau"•••be direktGrlltiDtlea iaabat i.tiy ... 
ıtilirler. 

• • • 
Yeni yapılacak yollara ait yol plAalatınıD yapıbauı. 

Bak: lıtanbul Belediyeıi ilialarma. 

• • • 
Beykoz parknua 4ıHrlarıaıa tamiri lle Zlbilp•fa mrls. ek•· 

lu ltina11aıa Ye lıt. 48 inci •ekt. tamiri. l•k; :il ei Hhifetieki 
l.t. Balcd. ilblarıaa, 







• 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat .~e Malzem. 

Nafıa V ek&letindeıı: 

3-1-938 pazartesi günii aaat 15 de Ankarada Nafıa Veka
leti malzeme eksiltme k~misyonu odasında 2490 lira muhammen 
bedelli 12000 adet Tdıraf fiacaaı demir~nin açık eksiltmesi 
ya pılacakbr. 

Muvakkat teminat mıktarı 220 lira 50 kuruttur. 
Bu ite aid şartname ve sair . evrak Vekalet malzeme Müdür

lütünden parasız olarak alınabilir. 
isteklilerin 3.1.938 Pazartesi günü saat 15 de Komisyonda ha

zır bulunmaları lazımdır . 

:az ~==== :ıs 

Mensucat-t:lbise·l<undura-Çamaşır v ~ 

Edirne Kültür Direkt6rlüğüodeo : . . 
Cinsi . Azı Çoğu .Takdir yllzde 7,5 

edilen tutara teminat 
kıymet 

; ' kuruş Lira Lira 
135 170takım 1650 2805 21 l Ceket 

pantalop: 
İskarpin 88 112_çif~ 475 62'~ · 47 

ihııleai p.1.,2.937 Pazartesi günü saat 14 de yapılacakbr. 
Er.kels ö(retmen okaılu talebesi için 10.12.937 tarihin· 

fieo !tib~ren oo be, ııüo müddetle eksiltmeye konulmut 
olan ~Üfreda'tı yu"arıda yazıla iskarpiole elbisenin, yap-

" " • ' 11 

masına talip olanlarm 2490 sayıla kanunda yazılı hük6m-
lere göre ilk t~minatla b!rlikte betli gün ve saatta komis· 
yona başvurmaları ve eksiltme şeraitini öğrenmek iıteyen· 
lerin de Erkek öğretmen okulu direkt6rlüğüoe müracaat 

1 eylemOJeri il.An oluıiur. •. 

* Glmrlk Mubafa za Genel Komutanhiı 
' lıtanbul Sahnalma Komisyoaundan: 

1'? ~~ .~ae\~D kaputunun 20.12.937 Pazartesi güoü 
aaat l l de pazarlaiı yapılacaktır. 

Tasınlaaan tutarı 1955 lira ve ilk teminatı 147 liradır. 
Şartname ve e~saf komisyondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin o gün vezne makbuzu veya banka mektup-

ları ve kanuni yesikalariyle birlikte Galatada eski itba· 
lit1 JilınrilğQ l}inatındaki · komisyona gelmeleri. 

Tiirk Havaı Kurumu Başkanhğından : 

Tilrkkuş~ talebeleri için nümunesi veçhile 150 tane 
kıtlık . fırenk gömleğanin iyınaliyesi açık par.arhkla ihale 
edilecektir. 

İhalesi 22.12.~37' Çarıamba günü saat IG da yapılacaktır. 
İlk teminat· maktuan 75 lir adar. 
1-.tekliler.in : belli gUn ve saatta h:minat akçeleri ile 

birlikte ku!'u~ biaaaında buhmmalan. .. 
" .... 

Orman . Koruma Genel Komutanhj'ı Sabnalma 
Komisyonundan : 

· Orman . koruma genel komutanlık kıtaları için 3500 
aded •vcı yeleği açık eksiltme ile ihalesi 29-12-937 çar· 
ıamba · günfi saat 1 ' de Ankarada Yeniıehirde Yüksel 
caddesinde orman koruma genel komutanhk binasında 
yapılacaktır. 

Avcı yeleğinin muhammen bedeli 4900 lira ve muvak· 
kat teminata 367 lira 50 kuruştur. 

Avcı yeleğinin ş:ırtoamesi bedelsiz örneğini görmek 
üzere her ıüo komisyona gelmeleri. 
· ' l•teklilerin teminatlariyle birlikte mezkur fıÜD ve saat• 

te IC:omiıyona gelmeleri ilin olunur. 

Ankara V alilitiadea : 

.Kızılcahamam yatı okulu talebelerine lüaumu olan 72 takım 
elbiaenin beher 1akımınıo fiyatı bin kuruttaa 72 bin kuruf, 72 
adet buluıu·n beheri 100 keruttan 7,200 kuruf, M adet yedek 
pantal -,n beheri 60 kuruştan 3,240 kurut 144 adet donun beheri 
30 lrurattan 4320 kurut 71 adet srömletia beheri 30 kurattan 
2130 kuruf, 45 adet terlitin beher çifti 140 kuruftaa 6300 kurut 
144 çift fotiain . beher çifti 450 kuruttan 64800 kurut ki eeman 
1599 lira 90 kurutlur. 

la bu efyalar·· a~ık eksiltme surf'tile alınacaktır. 
Puarhta ıirec:ekler muhammen bedelin yüzde 75 nisbetinde

ki muYakkat teminatıaı u.uai muhasebe müdGrlGt\l YHa .. iae 
yabrmaları llsımdır. 

Eksiltme ·3. 1-.38 . pazartesi pnü saat 15 de Yiliyet tlaimi en· 
cümeainde Japılacaktır. 

isteklilerin tartnameyi srörmek lizere kültür direktörlltiae Ye 

ilaale ılal de daimi encimene müracaatları. 
~:. • * • 
3300 metre çamafırbk bez almacaktır. Bak: Erzak ıü· 

tununda lst. kız öiretmeo okulu S. A.K. ilinına. 
, " ı ' ... • • • 

6" l:ilelll be• alınacaktır. Bak: mabrukat situn11ada l.t. Va· 
kıflar Dir. il&nıaa. 

' İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 

Beykoz parkının davarının tamiri 96 56 
Kızıltoprakt.a Zübtüpaıa mektebi bina-

ııoın tamiri -.163 17 
İstanbul 48 inci mektebi binasmın tamiri 149 07 

Yukarda keşif bedelleri yazılı işler ayrı ayn 
pazarhğa konulmuştur. Evrakları Encümen kale· 
miode görülebilir. ıstekliler 20· 12-937 cuma günü saat 
14 de Uaimi Encümende bulunmalıdırlar. 

* * * Yollar ıubesinin Mecidiye köyündeki anbarıoda 
binden fazla tahmin olunan çimento çuvalları 21-12·937 
aalı günü saat on dörtte pazarlakla sablacakhr. istek· 
liler o güo orada bulunacak memura müracaatları 
ilin oluaur. 

1 

... ________________________________ r 

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

• • • 
90 adet çekmeceli ve dolapla resim masası, 90 adet 

tabure ve 12 adet vitrin yaptarılacakhr. Bak: Güzel Sa· 
natlar Akademisi iliolarma. 

1'\ahrukat Benzin-Makine yağlan v~ 

lıtanbul Vakıflar Direktörlütüodeo: 

Cinsi Miktarı Muha14, bedel hk teminat 
metro 

Altı kalem 9450 
bez 

Lira K. 
2906 25 

ihale ıünl 24.12.937 cuma saat 15 te 

Lira Kr. 
217 !H 

Kriple maden 100 toa 1650 123 75 
kömlrü 

1 ihale ıüoü 27.12.937 pazartesi saat 15 te 
1 Gureba hastanesine lüzumu olan yukarda yazılı 6 kalem beze 
' istekli çıkmadıtındaa ve kriple kömürüae de teklif edilen bedel 
1 haddi liyıkında ıörülmeditinden eksiltmeleri on gün uzatılmıt-

1 
tar. llaaleleri yukarıda yazılı günlerde Vakıflar Batmü-

1 

dürlütü komisyonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün Leva 
zım kaleminde görülebilir. 

• • • 
150 çeki odun gürgen, 270 çeki odun meşe ve 5200 

kilo mangal k6mürii ahnacakhr. Bak: erzak sütununda 
lıt. kız 6ğretmen okulu SAK ilanma. 

• • • 
400 ton odun ahnacaktır. Bak: erzak sütununda Muğ· 

la Ask. SAK ilinana. 

Müteferrik 

Türk Hava Kurumu Başkanlığından: 
Tirkkutu pliDörle: i için 5 bin metre amorti~ör açık 

pazarhk ıuretile satın abnacakhr . 
Niimune ve fenni şartoamesioi gör.ııek ıçın Kurum 

levazım ıubeıine müracaat edilmesi. 
ihale 21.12.937 salı günü ıaat 15 te yapılacaktır. 
İlk teminat maktuan 400 liradır. 
İsteklilerin kanuni vesika ve teminat akçelerile birlik· 

te belli gün ve saatta Kurum binaııada bulunmuftur. 

Devlet Demiryolları ve Limanlara İşletme Uumum 
İdaresinden: 

Muhammen bedeli 13,600 lira olan kilometre 'ı:T de varon 
latlnde teıliml tartile 800 metro mikibı bala.t 1.1.938 cumar• 
tui ıln6 Aat 10,00 da pazarlık usulile Sirkecide 9 uncu itletme 
Mubayaa kom~yonuada sabo alınacaktı. 

Bu it• rirmek istiyenlerin Nafıa ve diter vesikalarile beraber 
-.e 1020 liralık muvakkat teminatla komisyona miracaatleri. 

Şartnameler parbız olarak koraisyonclaa ve Ankarı1da Mal· 
&eme Daire•inden verilmektedir. 

• • • Muhammen bedeli 75 bin lira olan bir adet 8. tipi salon 
varonu 1.2.38 •ah rlnü saat 15 de kapalı zarf uıulile Ankarada 
idare binasında utan alınacaktır. 

811 ite ıirmek i.tiyeolerin 5 bin liralık muvakkat teminat ile 
kaauaun tayin ettiti Yesikaları ve nafıa muteabhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı ınn aaaı 14 e kadar komiıyon reisliğine ver
meleri lhımdır. 

Şartnameler 375 kurnta Ankara ve Haydarpafa veznelerinde 
datıtalmaktatlır. 

• • • 
Bir adet rektifiye makinaaı alınacaktır. Bak: İıt. Be-

led. ilinlarına. 

2 ı 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Mutia Ask.eri Satınalma Komisyonundan : 

1- Muğla garnizonu ihtiyacı için ek::.iltmeğe konulan 
4JOO kilo Sığır eti ve t.00000 kilo oduna talip çıkmadığmda 
eksiltme bir ay müddetle pazarlığa hırakılmıştır. 

:!- Etin muhammen fiatı 24 odunun bir kuruş 75 ~an· 
timdir. 

3- Etin kafi teminatı 1440 lira odunun 376 liradır taiip
lerin muvakkat teıninatlarile beraber müıacuatları ilan olunıır. 

Deniz Levazım Sntmalma Komüsyouun<lan : 

Tahıııiıı edilen lıe<leli 5275 lira olan 15 kalem muhtelif 
l'İns ve miktarda ya~ -.elıze, 22.12.937 tarihine ra tlayan Çar
~amha günü saat ] l de pazarlıkla alııırnak üzere müııaka::;aya 
koııulrnuştur. 

l§bu L5 kalem yaş st>bzenin muvaklrnt teminatı 395 lira 
63 kuru;;- olup, ~artnamesi Koıniı:;yondan hergiin para~ ız ola· 
rak alınabilir. 

lstekliJerin 24.90 .. ayılı kanunda yazılı ve ... ikalarla birlikte 
ve belli gün ve "aatte Kasımpa:.ada bulunan Koıni::.yona mü· 
racaatları. 

"'* * 8.12.937 giinünde yapıları münaka asına i::!tekli ~ıkl1la
yaıı 3:-1.000 kilo ::sadeyağı, 20.12.937 tarihine ra tlayan Pazar· 
tesi günü ::;aaı 1 .ı de pazarlıkla alınmak iizerc münakasaya 
konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 31, ı SO liradır. 

:\luvakkat tf~ıniııat 23&> lira 25 kuruş .,)up: şartrı:ııne~i 
15() kuru;,. mukabilinde Komi yondan hergün verilir. 

isteklilerin 2490 ~ayılı karwnda yazılı vc:::,İkalarla hirlıkte 
ve belli gün ve ::.aatte Ka;;.ıınpa .. acla bulunan Komisyona mü· 
ra<'aatları. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Korni~yonundan: 

Aııknra garnizon vı~ lıarL okulu ihtiyacı olan 40000 kilo 
Lalıanaııın 21.ll.937 ek .... iltme::sinde \erilen fıat pahalı görül· 
düğiiııd(·ıı 20.12.937 :--aat 1 1.30 da açık ek::.iltme:,İ Ankara Lv. 
an.irliği ·atıııalma komi yonunda yapılacaktır. 

:\lulıaııımerı lıedeli 2190 lira ilk tP.nıinatı JBO liradır. 
ŞarlnamP~i bergün komi ) onda görülür. Ek:siltmeye girecekle· 
riu kaııııni VP. ika \ e tenıiııatlari y le belli gün ve aatte kom is· 
yonda uulunnıaları . 

• • * Carnizon hirlikleri ve harb okulıı ihtiyaı~ı olan (>().000 
kilo Patatr-.f' 8.12.937 açı~ ek ihme~inde verilen fiat pahalı 
gfüiilJliğüııdPn 20.12.937 aat 15.30 da Ankara Lv. amirliği 
:-,atuıalma komi yoııuııda pazarlığı )apılacaktır. 

.Muhammen lıP-tleli ;~('J()() lıra ilk teminatı 270 liradı r. 
Şartname i hcrgün komi yondu görüliir. l~teklilerirı kanuni 
vesika ve tenı i ııat luri y!e lıel li gii n ve aatle kuıııi .... yonda lıu · 
1urımaları . 

İ.tanbul Kız Ötretmeo Okulu Satınalma Komisyoaundao: 

Beher kilo ve ilk tem. Eksiltme tekli 
Erzakıo cinsi miktarı metronun mu· wGn ve saati. 

hammen bedeli 
Dağlıç eti 3500 48 31.12.37 cuma ıfl· 
Sıtır ,. 850 38 262 72 nü saat 10 d• 
Kuzu ,, 3000 50 açık eksiltme 

Toz •eker 2900 27 31. 12.37 cuma rl· 
Kesme teker 2900 30 123 97 aüsaat 10,15d• 

-----~----------·u açık eksiltıD.! 
Kuru aotan 2700 4 50 31.12.37 cuma gii· 
Patateı 2800 7 50 24 86 nü saat 10,30 d• 
__ ,________ ____ açık eksilt•.! 

Silivri yoğurdu 2700 20 31.12.37 cuma ıii· 

Odun srürgea 
,, meşe 

150 çeki 
270 .. 

Manl'al kömürü 5200 kilo 

Tavuk eti 
Hindi ,. 

800 
680 

400 
6 

57 
45 

40 nü saat l 0,45 de 
açık ek•ilt'?,' 

31.12.37 euma gO· 
148 27 nü saat 11 de 

açık eksilt111• 

31 12.37 cuma ıü· 
51 15 nü saat 11.15 d• 

açık eksiltm• 
--~-~-·~·---~----------~·~~~-------Tereyat 110 31. 12.'D cuma P" 

20 62 nü saat 11,30 d• 

-------------------- açık elaıiltm~ 
Çamatırlık beıt 3300 metre 37 31.12.37 cuma ıO· 

91 57 nü saat 14,45 de 
açık eksilt•• 

1 - lstaabul Kız Ötretmen Okulunun Muallim kı•mile paaıl• 
yon kısmının yukarıda miktar ve muhammen bedellerile ilk te111i· 
nat -.e ek.iltme şekli gün ve saatleri hizalarında yazılı yiyeeelı• 

yakacak ile talebe için çamatırlık bea eksiltmeye koamuıtur. 
2 Eksiltme istanbul Kültür Direktörlütü binasında Lisel•' 

muhasebecilitinde toplanan komisyonda yapılacaktır. isteldileriO 
tartaamelerde yazılı kanuoi veıikalardan baıka ticaret oda11oıst 
reni yıl vesikaaı ve ilk teminatlarını belli iÜD ve uatte veya ı,ir 
iÜn evvel Liseler Muhasebeciliti vezaesiaf' yatırmaları. 

Giyecete dair bez nümuaesini ve tartnameleri rörmek ve 61' 
reDmek üzere Okul idaresine müracaatları ilin olunur. 

İzmir Levazım Amirliti Satıoalma Komi•yonundan : 

Miktarı Tahmio edilen Temina~ı muvak' 
İıpaaak Lihana Prasa mecmu tutarı kate akçesi 

Kilo Kilo Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
3840 3840 3840 614 40 46 08 
2000 2000 2000 290 ()() 21 7 5 
3360 3360 3360 537 60 40 30 
4800 4800 4800 768 ()() 57 60 
9160 9160 9160 1328 20 99 62 

ihalesi 21-12..Y37 Sah srilnü •aat 14 dca 16 ya kadar açık ektilt· 
me suretile yapılacaktır. 

1- Müstahkem mevki kıtaatınıa bet kıt'a tartaame ile ar" 
ayrı açık ek•iltme suretile münakasada bnlunaa yukarıda ela• "' 
mikdarları yazılı bet kalem seltze ihtiyacına dört lut'a•ıaa veril-' 
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17 Birincikinun 1937 

~•t komisyonca bahalı görülmiş ve bir kıt'asına laiç talip çıkma
ı1t.1ı:ıdan münakasa on gün uzatılarak ihaleleri a,atıda yazılı 
~tıh rüo n•tlarde k19lada İzmir Levazım imirliti Htınalma ko
"'l•u $Ollunda yapılacaktır. 

2- Şartnameleri herıüa komi,yonda görülebilir. 
3- İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

Uıterrnek mecburiyetindedirler. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

llıaddelerinde ve şartnamesinde yazılı veıikaları ve teminatı mu· 
··~ltatalerile birlikte ihale saatından en·el komisyona müra•aatları. 

MÜZAYEDELER 
~-------

Deniz Leva.ıım Satmalma Komisyonundan : 
'l'ahruin edilt' n bedeli 125 lira olan bir adP.d romorkiir 

lckne~i . 21. 12.937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 11 de 
Pa?.ar lıkla satılacaktır. 

liu romorkör. Kasımpa~ada Deniz yollama memurluğunda 
bergü n görülebilir. 

I . l ~ tek lilerin yüzıie 7.5 hesabile 938 ~~r~ş .~u~an pey akçe
erını l~tanbul Defte rdarlığı muha~ebe mudurluğune yatırarak 
llıukabiJinde alacakları m:ıkhuz veya Banka mektubu ile v~ 
bell i gün ve -.aatte Ka~ımpaşada bulunan k.omi-.yona müra· 
Cııatları. 

• • • 
Binden fazla çimento çuvalları satılacaktır. Bak 2 inci 

..::,:fedeki İstanbul Belediyesi ilanlarına . 

. . . ~""' . 

:'.· İstanbul " Belediyesi İlanlari _. ·. 
• J • • • f ~ • • • • 

Tamir atölyesine lüzumu olan bir tane rektifiye ma· 
kinası açık eksiltmeye konulmuştur. Buna 1000 lira bedel 
tah rnin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde iÖ· 
t~lebiiir. İstekliler 2490 N. h kanunda yazılı vesika ve 
?s liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
3· 1- 938 P .ızartesi günü saa~ 14 de Daimi Encümende bu-
1llrıaıalıdırlar. (B) (8!l 15) 1289 

• • • 
Yeni yapılacak ait yol planlarının yaptırılması ışı pa • 

tatlığa konulmuştur. Buna 2000 lira bedel tahmin edil· 
~iştir. Evrakları Encümen kaleminde görülebilir. istekli
ler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 300 liralık temi· 
llat makbuz veya mektubiie beraber 21.12.937 salı gücü 
8aat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(8414) 1288 

-.!_nhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- Şartname ve nümunesi mucibince 20X25 eb'a
dında I0,000,000 Mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 

il- Pazarlık 24.1.938 tarihine rastlayan Pazarteıi günü 
saat J 5 te Ka bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alırn Komiıyonunda yapılacaktır. 

Ut- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şllbeden alınabilir. 

iV Eksiltmeye ittirak etmek isteyenlerin Mantar nü-
~llnelerini münakasa gününden 5 gün evveline kadar 
lııhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubcıi Müdürlüiünc 
"erı:neleri lazımdır. 

V - İsteklilerin Pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
•aatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle yukarıda adı re· 
Çen Komisyona gemeleri ilin olunur. (8171) 1252 2-4 

...__~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~ 

6870 Liralık Marangoz İşleri 
Münakasası 

Qüzeı sanat:ıar Akademisinden: 
Güzel Sanatlar Akademisi için 90 adet çekmeceli Ye dolaplı 

'l~ıim Mas&11, 90 adet Tabun, 12 adet Vitrin yaptırılacaktır. 
MüDaka1a kapalı zarf uıulile 5-1-38 Çarıanba ıünü saat 15 te 

CataloQ"lundaki Yüksek Mektepler Mubuebecilitinde yapılacak
tı .... Yapılacak itin muhammen bedeli 6870 lira ve muvakkat te
lllinatı mıktarı 515 lira 25 kuruttur. 

Şartname ve re.imler Akademiden paruız verilir. Talipler 
teklif mektuplarını alSzü ıeçen ıünde aaat 14 e kadar mezkur 

d•irede topla••• Komiayona nrmelidirler. Ekıiltnaeye ittirak e· 
d•eelder Ticaret oda1ı veaikalaranı ve üavan tezkerelerini ve bir 
~•l"anıoz fabrikasına sahip olduklarını iıpat edecek diter veıi
lt•••rı ikinci zarfın içine koyacaklardır, koymayanlarnı teklifleri 
bGkümıüz adolunacakbr. (8358) 1280 1- .f 

lialiç Vapurları İşletmesinden : 
3l-12·g37 brihinde Kontrat müddetleri bitecek olan köprü; 

l\.aeımp•t• ve Fener iıkeleleriaaizdeki büfelerin yeniden bir sene 
lllüddetle arttırma ve ihaleleri 23-12-937 Per9enbe günü aaat 11 
de MüdiirHik komit&11 huı:uriyle yapılacatından iıteklilerin daha 
t••el tartnamderi ıörmek üzere Galatada Mehmet Ali pafa laa
tıında 51 No lu idare Merkezi büroıuna aüracaatlara. 

(Sı22) 1280 

MÜNAKASA GAZETESi 

D.D.YOLLAQI İŞLETME u. MUDUQLÜGÜN DE~ 
'~====================-==-============-=========::-=====-~ 

Muhammen bedeli 1800 lira olan 200 adet yün battaniye 
24.12.937 Cuına günü saat 10 1 2 de Haydarpaşada far binuı da· 
hilindeki komisyon tarafından a çık ekıiltme ile satın alınacak

tır. 

Bu işe ıirme.k iıteyenlerin 135 liralık muvakkat teminat ver• 
meleri ve kanunun tayin ettiti veuikle birlikte ekıiltme günü 
ıaatine k adar komisyona müracaatları laumdır. 

Bu işe ait tartnameler komisyondan par&1ız olarak dağıtıl· 
maktadır. (8202) 1259 3-4 

PiYASA HABERLERİ 
r.~·-·· ·~-Nümune olarak getirilen müstahzarlar hakkında 

Gümrük ve İnhisarlar V. tamimi 
No. 41937 2012 

Evvelce ruh1atnameai alınmış olan müıtabııarların CSrneklerinin; 
bundan sonra müeaseaeaeleri tarafından ayrı ;ıyn olarak posta ile 
doArudan dotruya doktorlar namına ıönderilmek, iç ve dış eti· 
ketlerile ambalajları da yetil renkte olup üzerinde "Bedava dağı· 
tılır, doktorlara mahsuı nümunedir.,, yazısı yazılı bulunmak, piya-
1&ya satış için g~tirilen orijinal ambalajh ma.tahııarlara nazaran da 
azami üçte bir niabetinde küçük olmak şartile tarife kanununu• 
4 üncü •addeainin 5 inci fıkraaı hükmünce yurda muaf ıokulmaaı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet VakilHtinin 232 20756 sayılı ve 
10· 11-937 tarihli yazm ile iıtenilmiştir. 

Bu teklif daireıilıde iş ıöri)ınesini ve yazılı tartlara UJl'UD 

olmayarak gelenler ile iabrika ve müeaseseleri tarafından Türki
yedeki, vekillerine toptan gönderilmif olanlardan - bunlar yukarıda 
yazılı 9ekillerde hazırlanmış bile ot.a-resim aranma11nı dilerim. 

Rendelenmiş veya kurutulmuş Hindistan cevizi ve kopra 
hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekileti tamimi 

No. 8622·2015 
Tarifenin 187 inci numarası (sütlü hindi.tan cevizi "koko· cevi· 

ııi,, "kabuklu ve kabuka.uıı,, ) suretinde yazılıdır . 

Hindi.tan cevizi (koko cevizi) ya içinde süUi bulunan kabuklu 
hali ile veya (rendelenmiş yahut öjiitülmn, hali ile kabuksuz aevk· 
olunur. 

Rendelenmit veya öğütülmüş Hindistan cevizi, hazır mekCılit, 
çorbalık , pastalık ve Hire gibi yenecek şeylerde kullanılır. 

(Koko) Hindi.tan cevizin..ib "rendelcnnıit veya öj'ütülmüt,, ha
linin 187 inci namaradaki (kabuluuz koku cevizi) tabirinin filmulü 
i~inde tarifelenmui icap eder. 

(Kopra) iıe yatı çıkarılmak için kırılmış ve kurtulmut koko 
cevizleri olup bunlar meyva olarak yenilecek ve ııdai maddelere 
katı9tırılacak halde olmadıklarından sanayide yatı alınacak bir 
madde olur, ve tarifenin 188 inci numarasında yazılıdır. 

Yanlıtlıta yer verilmemek üzere tatbikatın bu bildirişe rarc 
yapılmasını dilerim. 

Üç Senelik Maden Programı 
Memleketteki toprak altı ıervetlerimizi itletmek için hükume· 

tin üç ıenelik bir proırram. hazırladığını biliyoruz. Haber aldıtı
ma göre, hükum~t bu yeni proıramı tatbik mevkiine koymıya 
karar vermi9tir. Program 9u a-ünlerde tatbik edilecektir. Bu prog
ram fiil ıahaaına girince, memlekete hariçten maden 1er
vetimiz 1ayesinde •"nede flyrıca 14 milyon liralık döviz girecektir. 

Yeni Nafia iti erimiz 
Nafia Veklletinden haber alındığına ıare Karadeniz aahil yo

lunda Nafia vekaletince betonarme köprü olarak Yeşil ırmak üı e • 
rinde Çarşamba klSprüıü, Çuridere, Ceviııdere İlikli dere, Akçaova, 
Bolaman, ve Kızıl ırmak üzerinde de BafraJa Çetinkaya köprü
leri inta edilmiş, Kerme ve Miliç ve Akçay köprüleri de inta ha
lindedir. 

Batk• viliyetler arasında yapılan foıe ve ufalt yollar faaliye· 
tine munb.zaman devam edilmektedir. Bu arada Karadeniz 1abil 
yolunun toıeıi viliyetler tarafından kıımen muhtelif amele, kıs
men de taahhüt suretiyle yaptırılmaktadır. .. ~. ...... .. . ., ... . . ., ~ . . . ..... ..... . .. . . . .. .. . . .. ........ 
~~yyyyy~y~~ ~~~yyyyy~y~~Yv 
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:~ "DEVRİ ıı" ! 
ı Tercüme Bürosu :i: 
~ ~ 
•:• Her liundan ve her türlü tercüme işleri ve bil- (• 
•.:'." hassa münakasa ve müzayedelere müte.:ıllik şartna- •:• 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. •!• 
~ . 
•!• Aıami ihtimam ve sürat •) 

<• Fiyatlar gayet müt:edildir ., 
+ + 
•!<» "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •:• 
•:• Hususi tenzilat yapılır •!• 
+ ~ •!• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •) 
•:• Telefon : 49442 ., •• 
~ ~ 
• ~ ..... ~ .. + •• ., ••• ~·.... . ...... ..... • 
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Tiyatrolar 

T~~PEBAŞI 

iıııı11ıı;ı1J 
m 111 ' l/I 
1111111111 

Yazan: 
Karlo Goı:ıi 

DRAM KISMI 

Bu akşam 
ıaat 20,30 da 

Turandot 
Masal 5 perde 

Türkçeai 
Sait Ali 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
Hat 20,30 da 

Bilmece 
Komedi 3 perde 

G.D.A. Birabeau 
A. H. Akdemir 

Sayta ~ 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d·lstanbul j 

16 - 12 - 1937 

FİATLAR (Cours offıcielı) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble t e nd re) 
Buğday ı ert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge Aa.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seiırle) 

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 
Kuş yemi (Millet) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Susam ,, ( ,, sesame) 
Darı sarı (millet jaune) 
Suıam (Seaame) 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Plus) 
5IO - - 530 - -

6 7 50 6 16 -

4 6 -
4 15 -
4 27 50 

32 
34 

53 -

4 7 50 

4 30 -

55 - -

Peynir kaşer (Fromage k achere) 
Zeytin yatı l.ci yemel..lik (Huile d 'ol.) 
Kaplıca 

,, oğlak 

Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mııır sarı (Maiı jaune ) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noiıettes ) 
Tiftik mal 
Fuulye ufak (Haricot aec} 
Güz Yünü 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orıre) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mııir (Maiı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Li n) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Suum (sesame} 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B .) 
Tiftik 
İç fındık (Noiı. dec.) 
Razmol 
İç ceviz 

580 -
45 
30 

45 
30 -

22 50 

2 -
15 -
87 50 

İstanbul 

4 56 -

132 20 -

GiDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
T iftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiche) 
iç fındık (No iı dec.) 5 -
Un (farine) 
Kıl (poil ) 
Yapa k (Mohaire l 
K fındık (Noisette) 

DİŞ FİATLAR 
(Marcheı Etranııera) 

Butday (Ble) Liverpul 5 30 
• ,, Şikaıro 4 40 
,, ,, Vinipek 5 87 

Arpa (Orge) Anvera 4 41 
Mısır (Mais) Londra 4 33 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 1 67 
Fındık (nois .) G.Hamburg - -

K " .. 

Borsası 
14- 12-1937 

Paralar 
Sterlin 629, 

l Dolar 122,-
20 Fransız Fr. 80, -

20 Liret 100, 
20 Belcik• Fr. 80,
Drahmi 18,-

20 lneçr• Fr. 570,-
20 Leva 20, 

1 Florin 65, -
20 Çek kronu 78,-

1 Avuıturya Sl. 21 ,-
l Mark 26, 
t Zloti 20,-
1 Pengü 21 ,-

20 Ley 12, -
20 Dinar 48,-

1 i1Veç kuronu 30, -
1 Türk altını I058, -
Baakaot 269, -

629, -

126. 
~.-

108 -
84,-
23, -

580, -
23, 
70,-
82, 

23, -
29,50 
22,-
25,-
14, 
52, -

32, -
1060, -
270,-

lst:ikrazıar 
Açılış Kapuııt 

Türk B. l Petin 
Türk bor. 1 vadeli 14.50 

• ,, il Petin 13.90 
,, il Vadeli 13.90 

İıtikrau dahili 94.-

14.575 
13.90 
13.90 
94.-

!mtiyaz wıibi ve yazı İ!~ 
Di..rektörii: ltınail Girit 

Çekler 
London 
Nev York 

Par is 
Milino 
Brükıel 

Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterd. 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşt 

Bükre, 
Belırad 
Yokohama 
Moıkova 

Stokkholm 

625. -
0,8010 

23,57 
15,2185 
4,7080 

87,51 
3,46 

64,0112 
1,4437 
22,7675 
4,2275 

12,65 
1,9822 

4,24&4 
4,0225 

106,8050 
34,5875 

2,75 
23,53 

3,10 

Esham 

624,25 
0,80 

23,5875 
15,23 
4,7155 

87,58 
3,4635 

64, 10'25 
1,4450 
22,785 
4,23 

12,66 
1,9838 
4,2467 
4,0.!56 

106,89 
34,tH5 
2,7533 

23,51 
3 

Açılış Kapanış 

Aılan çimento 9.60 9.60 
Merkez bankaaı 96,50 96, 50 

Tahvilat: 
Anad. M. Vadeli 38.55 38.65 

Baııldığı yer: ART UN Baarme.>ı 

Galata Billür sokak No, 10 
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VENDREDI 

Quotidien des Ad.iudicationfi 

•• 
MUNA 

GAZETE 
---··---

17 

ADMINISTRA·ı ıuı-.; 

Y oghourtchou Ha n 
ler Etag e, N 3-4 

--

G lata, Perchembe Baınr 

Telephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Pour la Publicite ı'adre11er 
a I' Adminillration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse Telegraphique: 
l•tnnbul MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l' adjudication 

A) Adjudicatlons au , Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
e1timatif 

Caatioa. 
Proviıoire 

Ueu d'adiudicalioıı et du 
Cahier des Cbarges 

Jours 

Construction-Reparation- Trav Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

lnstallatien paratonnerre ala tour parachute Ankara. Publique 2300 - 172 50 Ligue d' Aviation Turque Ankara 23-12-37 
10· 1-38 Reparation de chau11ee s route Belkis·Bandirma et Gre a rre 1585 et 1126 Vilayet Balikeser 

Bellcis-Edindjik (aj.). 
Rcparation mur et construction des grilles a l'e

cole de Moughla. 
Reparation Konak Gouvernemental a Mouarhla {aj.). 
Plans pour la construction Jes routes. 

Reparation et n forme au sanatorium Hardarpachı 

,, toiture caserne SHimiye. 
Projet pour construetion d'un pavillon de 100 lits 
Repıratioa murs du pare Beykoz 

" bitiment ecole Zuhtupacha a Kiziltoprak 
Reparation bltimeat 48 eme ecole Istanbul. 

Publique 31 ıs 42 

Gre iı rre 900 87 
Gre a rre 2000 -

Publique 950 -
Pli cach 25110 -

Gre a gre 96 56 

" 
463 17 

" 
149 07 

Electricite-Gaz-Chauffage Ccctral (lnstallation et Materiel) 

Crochets pr. isolateura telegraphiqueı : 12000 p. Publique 2940 

Habillement - Chaussurcs - Tissus- Cuirs. 

Gilcts pour chuseur1 : 3600 p. 

:ı Jaquette1 et pantalons : 135-170 p. 

1, Eııcarpins : 88-112 paircs 
ı Capotcs pour capitaines : 92 p. 

Coııfection de ehemises pour hiver : 150 p. 
Coıtumea : 72 p.· Blouses : 72 p.· Pantalons : 54 

p.· Caleçons : 144 p. - Chemiıeı : 71 p .· Pan· 
toufles: 45 paires - Chauısures: 144 paires pour 
l'ecole interne Kizildjahamam. 

Toile: 9450 m. (aj.). 

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois : 400 t. (aj.). 

Publique 4900 -

" 
2805 

" 622 
Gre a gre 1955 

" Publique 1599 90 

2,06 25 

233 66 

67 57 
300 

72 
1884 -

500 -

220 5 

367 50 

211 -
47 

147 -
75 -

217 97 

Oir. Trav. Pub. Mouglıla 24-12-37 

Defterdarat Moughla 20 12-37 
ı Com. Perm. \fonicipalite lstanbul 21-12-37 
l Dir. Ecom. ,, ,, 

Dir. Preventorium Sanatorium 
Com. Ach. Command. lst. Findikli 
Liiue pour Protee. Enfants Ank . 
f Com. Perm. Municipalıtt' lstanbul 
\ Dir. Econom. • ,, 

ldeın 

" 

Min. Trav. Publicı Dep. Nat. 

Com. Ach. Comm. Gen. Prot. Garde 
Foret Ankara 

Oir. lnstr. Pub . Edirne 
,, 

5·1-38 
4-1·38 

20 12-37 

?.0-12-37 
20-12-37 

3-1-38 

29-12-37 

27-12-37 
27-12-37 

Com. Aclı . Comm. G. Surv. Douan Ist. 2 -12-37 
Presid. Ligue d'Aviation Ankara 22-12-37 
Vilayet Ankara 3-1-38 

Oir. V alc.oufı latan bul 24-12-37 

Dans un mois 

Heure 

15 
15 

16 

16 
14 

15 
15 

14 

14 
14 

15 -

11 

14 
14 
11 
15 
15 -

15 

il 

Du Mi ister d s 
Publics 

A l'Attention des F ournisseurs 
et des Entrepreneurs 

Les personnes qui ont obtenu un vecika val:ıb lıf 
pour l'annee I037 doivent jusqu'au 20 decembre ee ~ 
preadre un nouveau faisant atat du vecika en ıeııt "
possession. Ce document devra mentionner les aff~I D 
res qu'ils ont realisees avec les montants des adJd 
dications. A la requete qui sera presentee au vil8Y~ 
pour le renouveJlcment doivent etre jointes les reW 

C . , !il' 
reııces. eux quı n auront pas rempli cette forJ1l8 

t t . · · elle ne pourron par ıcıper aux entreprıses de la nou\T 
anrıee avec le certificat qui leur a vait ete deli\T'' 
seulement pour l'annee 1937. 

Cumartesi 18.12.937 

Sadeyağ (Sarıkamış Ask. SAK) .\" 540 
~la~ ve kimyevi m. ddeler (Ank. Mrk. Hıfz. Mües.) . · 540 ~ 
Üstü kapaklı beton arıne hela çukuru inş. (Vize Ask. SAi<) \ 
Linyit kömürü (Tekirdağ Ask. SAK) X 544 
Yulaf ve saman (Marmara Üısüb. Komut.) .,~ 543 . dn 
Malkarada bulunan piyade alayı için çukur hela inşası (Telı•' 

Ask. SAK) .\~ 544 
Sıtır eti {Çanak. Mıt. Mvk. SAK) X 551 
Kompresör makinesi ( für~ Hnv Kur. Gen. Mrk.) .Y 551 

Pazar 19.12.1937 

Houille criblee : 100 t. (aj.). 1650 -
376 -
123 75 

Coa Ach. Militaire Moughla 
Cir. Vakoufs lstanbul 27-12-37 15 - Suloğlu garnizonundaki paviyonlarından ikinci mecrn çuk11~' 

beton arme inşaatı (Edirne Garp Hudut. Tuğ.) No 544 
Butday (Çorlu Kor) No 546 

Divera 

Machine pour rectifier necessaire pour l'atelier de 
reparation: 1 p. 

A•orti11eur pour planeurs : 5000 m. 
BaUa1t : 8000 m3. 

Pr ovisions 

Viande "Darhlitch,, : 3,5 t. - ld. de boeuf: 850 le. 
!I ld. d'araeaux : 3 t.- Sucre en poudre : 2,9 t. -
ı l ld. en cubes : 2,9 t. 

ı ! 

1 

Oignoa1 : 2,7 t.- Pomaes de terre : 2,8 t. 
Yogbourt Silivri : 2, 7 t. 
Viande de poules : 800 le.- ld. de dindes : 680 k. 
Beurre : 250 le. 
Leıu•es : 5 lotı (aj.). 
Choux : 40 t. (aj.) 
Pommeı de terre : 60 t. (•i.). 
Legumes frais : 15 lots 
Beurre frais : 35 t . (cab . eh. P. 156) (aj) 
Viaade de boeuf : 4 t. (aj.). 

B) Adjudications a Ja sureocbere 
Coqae d'un remorqueur. 
Sacı vides de eiment : 1000 p. 

Publique 

Gre it irt' 

" 

Publique 

" 
" 
" 
" 
" 

Gre a ~ri> 
" 
" 
" 
" 

Gre a. rre 

" 

1000 -

13600 -

2400 -
3600 -
5275 -

31t50 -

125 -

75 -

400 -
1020 -

262 72 

2486 -
40 -
57 15 
20 62 

180 -
270 -
395 63 

2336 25 
1440 -

' 38 

{ 
Com. Perm. Mun. Istaabul 
Oir. Econom. ., ,, 

3-1-38 

Preı. Lirue d' Aviation Turque Anlt. 21-12-37 
9 Exp . Cb. de fer Etat Sirkedji 1-1-38 

Com. Aeh. Ecele Normaleı de Jeunes 31-12 37 
Filles lltanbul 

idem 

" 

" Com. Ach. IRtendance iz mir 
Co•. Aciı. lntendance Ankara 

" Com. Ach. lntend . Marine K.pacha 

" Goa. Acb Militaire Moughla 

31-12-37 
31-12-37 
31-12-37 
31-12-37 
21-12-3/ 
20-12-37 
20-12-37 
22-12 37 
20-12-37 

Dans un mois 

Com. Ach. latendance Mari•e K.pacha 21-12-37 
J Com. Perm. Munioipalite l!tanbul 21-12-37 
l Dir. Econom. ., ,, 

14 

15 
ıo 

10 -

10 30 
10 45 
11 30 
11 55 
14 16 
14 30 
15 30 
14 
14 

11 
14 

* Doç marka otomobil (lıt. Beled.) No 549 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müznyedeye aittir. 
H "N .. t•1 

miş : o.n işareti ilanı havi gazetemizin s:ıy1sın1 go 

Snmedi 18 - 12- 1937 

Beurre frais (Commiısion Auhat Militaire Sarikamiche) N. 540 r' 
Articleı et produits chimiquea (Direction CeDtral Hygiene Aı:ı~ş 

N. 540 

Construction foase septique (Commission Achat Militaire yı 
N. 541 

Foin et paille (Commandement Naval Marmara) N. 543 r 
Construction fosse scptıque (Coaımission Achat Militaire Tekird• 

N. 544 ~ 
Viande de bo'!uf {Commission Aehat Mılitaire Tchanakkale) f'I. 
Machinc compresseur (Ligue d' Aviation Turque Ankara) N. 55l 

Dimanche 19.12.937 

d' 
Construetion fosııe septique pour le regiment Suloghlou (Br•i' 

Edirne) N. 544 
Bles (Corps Armee Tchorlou) N. 546 
• Auto marque Dotch (Municipalite lstanbull N. 549 

* l.es aeteriaquca ındıqueııt une vente poır voıe de surencherc:• 

N. B.- LH Noı indiqueı eıı regard de articles aont eeu% d~ 
journal dana lcquel l'aviı a paru . 


