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ikinci Sene No. 546 

r ABONE ŞARTLARI: r Türkiye icin Kuruş 
3 A YLIGI 450 ' 
6 " 8;">tl 

12 ., 1 :)00 1 
F I' eln vınldıctler ıçırı 

11 ıı ylı2'ı 2700 l 
Sayısı S kuruş l '.~csnıi. mal buz mukabili olmıı- J 

~an tedip:ıt makbul değildir~ 

ÇARŞAMBA 

Hergün çıkar iktisadi, ma\i ve ticari 

r 
\ 

• 

S Birincikanun \ 9l'T 

\DARE.HANE.: -...., 

Yoğur\cu han, \ d ka\ ' 
o.~ ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR\ 
İıiarcbanemizde görüşülur 

Tele fon : 49442 

Posla kutuau N. 1261 

Umum üteahhit ve Tüccarların Mesleki O'rganıdır 
a . tr 5 

Bugün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat --a) Münakasaı r 

lnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, l larila 

Balmköyföıe bağlı iki telli köy 111ekt. tamiri 
Ccrrabpaşa hast. mermer merdiveninin tamiri 
Turgudlu·Manisa yolunun :ırasında yapt. şoıc, tesvi-

ye ve ıoenfcz inş. (şart. 525 kr) 
Trab:ı. nJa yapttrrlacak A\atiirk nnalı müuba~ası 

aç. ckı. 3810 63 
paz. 110 -
kap lı 2:. 105687 34 

1000 ve ı;oo 

Elcktrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Yeşillı.öy tolıum ıılalı İ•lısvonu işevinde yıpılu·a~ 
kalori fer tcsİ.!latı 

~ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yün battaniye: 200 ad. 
Dıımı <lcrisi: lüOO k. • ya2'1ı kö"ele: 500 le • keçi 

derisi: 111 l k 

aç eh. 2998 3~ 

aç. ekıı . 

il 

1800 
3816 

Mobilya, ve ~ büro c:_şy sı, Muşamba-Halı vs. 

Mııbilya: 222 parça 

Kereste-Tahta v .a. 

Traverslik çam kereste: 2500 mS (tart 17'\ kr) 

Müteferrik 

~arı toprak toz boya: 5000 kg. • kiil rengi toz. bo
ya: 10000 kf. - is siyanı toz hoya: 800{) kg. 
ııu 11iyal11 loz bııya: ~HlOO kg. • kanarya sarı tox 

boya· 10ll0 kf. · lııgili:r. brnııı:ısı aşı toz lıo) a: 
1000 kg 

İngiliz yeşili toz boya: 3000 kg. - vuuıinyon toz 

toz boya: 2t100 kg - okıid dö fer: 8000 ltg-. -be
yaz sabun: 10000 kalıp • arap sabunu: 25000 kg. 

Anıcrikan makbhı 1-12 nı m: Se aJ. - JU-20 aı m! 
511 ad. • elektrik tug~hı: 1 aJ . - bakır çubuk: 

100 k. • kayı~ çivisi: 100 k. - vida: 20850 ad . -
çelik sırma tel: 1500 m. - i11cc galvanizli lcl: '. . .:!00 

k. • metal: 200 le. - aotör lcayı~ı 7,5 m mi 200 m. 
ıu bileği taşı: 4 ad. 

Normal hat çam traverıi: 80000 ad. ( art. 1040 kr) 
Minder v~ vastık kılıfı: 2921 ad. 
F.ı:nebi ma;ıutilı: 75 ad . • iki tekerlekli: 100 ad. -

iki ~e•irlı vo 2ı; ad. 3 demirli ve nndıklı pul· 
luk. l•cınJ) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Yuld: 300 t. {temd) 
Kuru fasulye: 64 t . 
Nohut: 17 t. 

Kurw üzüm: 6::!50 k . 
,, ot: 55 t. 
,, .. 225. 

Arpa ve yulaf: 56 t. 

" ,, ,, 45 " 
" » ,, 35 ,, 

" " ,, 56 " 
'3u~«lay: 80 t. 

~nlar, Emirler, Tebliğler 
ŞIRKTİHA YRİEDEN: 

kapalı ıı:. 11130 

kapıılı .:.:. 35000 

kapalı z. 203~0 

,, 5725 -

kapalı :ı:. 108000 -

" 6513 83 
aç . ckı. 4500 -

1875 -
1500 

paz. ı5uoo -
kzıpalı z. 10880 -
aç. cka. 2380 -

" 
1376 

,, 2475 -
kapalı z. 5625 

aç. eke. 3081 -

" 
3150 -

• 1925 -
kaımlı x. 3080 

Sayın Yolcularımııın Naıari Dikkatine: 

285 80 

6534 37 

:ns -

135 -
:lR6 20 

834 75 

21l25 -

1529 25 

4'.l9 3S 

1 lh50 -
489 -

1125 -
816 -
178 -
103 -
186 
422 -
231 -
236 
201 
231 
360 

Müracaat yeri 

lstınbul Belediyesi 
,, 

Manisa Vılfıyctı 

Trabzon hbayh2ı 

lstırnbul Naf uı Müd 

Devlet O. yol. H. pzıp 
D D.yollau H. pa-;;a 

Nafıa Vekaleti 

D. D. yolları 10 cu işit. 
Miid. Erzuru 

-
Gün Saat 

22-12-3i 14 -
10-1~-37 14 
23-1 l-37 11 -

1-S-38 ye kadar 

24-12-37 
23-12-37 

2.'.:1-12-37 

10 12-37 

15 

10 30 
10 30 

15 -

!4 -

D. J). yolları Ank. H. paşa 23·12·37 15 15 

,, 23-12-37 15 15 

lnlıianrlıır U MüJ. 14 -

D. D. yol. Ank . H. paşa '.24-12<J7 
Gümr. Muh. C. K . lst. SAK 23-12-37 
Ankara Vilayeti 20-12-37 

15 45 
11 
15 

Tophane Lv:ı. SAK 10-12-37 15 30 
Çatalca Tümeni SAK 

,, 
" 

Vize Ask. SAK 24-12-37 16 

il 24-12-37 15 ~ 

,. 27-12-37 16 -

" 
27-12·37 11 ~ 

" 
27-12-37 15 - . 

• 27-12-37 14 -
Çorlu Kor SAK 19-12-37 16 

AK SAL 

r 

1- 11.12.937 tarihinden meriyete geçecek bir aylık 
fevkalade tenzilatlı abonman kartlarının ldarei Merkeziye 
Kontrol Müdüriyetilc Köprü Boğaziçi gişelerinde satışına 
devam olunmaktadır. 

inşaat - L mirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

.. Birinci ve ikinci kinunlarla şubat ve mart kış ayları 
ıçıu Paşabahçe, Beykoz, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu , 
Büyükdere, Sarıyer, Yenimahalle ve Kavaklara kadar 
tenzilat niıbeti yüzde 35 ten 40 a çıkarılmıştır. 
.. 2-1.12.937 sabahından itibaren Harem, Salacak ~e 
Üsküdar, Beşiktaş ve Kabataşa ve Beşiktaş Kabataştan 
Harem Salacak ve Üıküdarn tek bilet fiatları 2 şer kuru~ 
te:nıil cclilmi~tir. 

Manisa Vilayeti Daimi Encümeninden: 
-Turgutllu-Manisa yolunun 1+074- 17 +-430 uncu ki

lometreleri arasında yaptıralacak şose. tesviye ve menfez 
inşaatı 105687 lira 34 kuruşluk keşifoamesi üzerinden 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 Bu işe aid keşif ve sair evrak 525 kuruş muka
bilinde Manisa Nafia Müdürlüğünden ahoabilir. 

3 Eksiltme 23. 12.937 perşembe günü saat 11 de 
Maniıa vilayeti daimi encüaıcnd e yapılacaktır. 

m·zaawns ==rra - sa :rmca• 

4- Muvakkat teminat 6534 lira 37 kuruştur. 
5- Eksiltmiye gireceklerin içinde Nafıa Vekaletinden a· 

lınmış ehliyet, bu yıla aid ticaret odası vesikalarile te· 
miııata aid banka mektulı veya makbuzu ve teklifname 
bulunan kapalı zarflarını 2490 saytlı kanunun 32 inci mad
desine göre hazırlanmış oldui'u halde bu ilanın yukarıda 
yazılı vakitten bir saat evveline kadar makbuz mukabi· 
linde daimi encümen reisliğine vermeleri ve kapalı zarf
larını postn ile göndereceklerin aynı kanunun 34 öncü 
mnddesi hükümlerine riayet etmeleri iliin olunur. 

Trabzon İlbaylığmdan : 

Trabzonda bir Atatürk anıdı yapılacaktır. 
Amd projesi 1 birinciteşrin 937 tarihinden l Mayıs 938 

ayı sonuna kadar müsabakaya konulmuştur. 
Talibler bu hususta Kültür Bakauhğı Yüksek Öğret· 

nı n Genel Direktörlüğü ile İstanbul Güzel Sanallar Aka· 
demisinden mufassal malumat alabilirler. 

Trabzor.da yapılacak olan Atatürk amdı bir portre 
heykeli olmayıp Trabzonun milli mücadeledeki rolünü ve 
Atatürkün Trabzonu muhtelif zamanlarda teşriflerinde 

halkın heyecanlarını ifade eder mahiyette bir abide ola· 
caktır. 

Bu abide için azami 140.000 lira kadar sarf edilecektir. 
Müsabakaya en az İs• an bul Güzel Sanatlar Akademi

sı bitirmiş olan Türk heykeltraşları girebilirler. 
31 Mayıs 938 günü akşamına kadar maket ve proje

ler İstanbulda Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğüne 
teslim edilmiş bulunmalıdır. 

Maketler en az 1 50 büyüklüğünde olacaktır. 

Projeler amdın nihai ~ekiJ hakkında tam bir fikir ve· 
recek vuz:uhta olnınlıdır. 

Anıd kaidesinin blok hnlinde mermerden ve heykel 
ile kabartmaların bronzdan olması şayanı arzu ise de bu 
cihet heykeltraşların takdirine bırakılmıştır. 

Proje ve maketler Güzel Sanatlar Akademisinde Türk 
ve yabancı sanalkarlnrdan teşkil olunacak jüri heyetince 
tetkik edilerek birinciye l 000 ve ikinciye 500 lira mü
kafat verilecektir. 

Amd yapılacak mahal tam bir müstevi şekilde kabul 
olunmuştur. Amd mahallinin fotoğraflarile mevzua esas 
olacak yazılar Kültür Bakanlığı Yiiksek Öğretmen Genel 
Direktörlüğünden ve Güzel Sanatlar Akademiıi Direk
törlüğünden paruız alınabilir. 

• * • 
Bnkırköyünc bağlı iki telli köy mektebinin tamiri. Bak: lat. 

Bc:ıl diyesi ilinlnrına. 

• * • 
Cerrnhpnşa h stanesinin mermer merdivenin tamiri. Bak: 'l ci 

a hifedeki İst. Belediyeai iliiıılarana. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

l tanbııl ~afıa ~lüdiirlüğün<l« n : 

27. U.937 Pazarte i giinii :saat 15 te l!itanhnlda Nafıa ~lii
Jürliiğiinıle 2998.33 lirn keşif bedelli ) e;;ilkii\ Tohum 1 lah 
istasyonu işe\ in<le yapılarak kalorifer te .. isntı açık ek: iltmiye 
konulmuı;lıır. 

1ukavcle, ek ... iltme. Bayındırlı~ işleri genel. hu:>usi w· 

fenni ~urtııameleri, projl', kr;;-if hııl.i n-..ile bunn miiteforri diğer 
evrak daire--iııde gürüleC'ektir. 

Muvakkat tf'miııat 225 liradır. 

lsteklilerin en az 2000 liralık lıu i~c lıenzn i yaptığma 
dair idarelerinde alımş olduğu \e ikalara i:;tinadrıa l st::ınlıul 
Nafıa \1üdiirliiğiindrıı yazılma~ ehli •el ve Ticard ( >dn:;ı ve~i

kalarile gelmeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır V.:!.:._ 

Devlet i:)emiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 3816 lira olan 1000 kilo dana de
risi 500 kilo yağlı kösele, 100 kilo keçi derisi 23-12-937 
perşembe günü saat 10 buçukta Haydarpaşada gar bina
sı d-.hilindeki sahnalma komisyonu tarafından açık eksilt· 
nıe ile snhn alınacaktır. 
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ÇEKİLİŞİ ~ 
ayramu olay.1sile J~-12-937 Cumartesi gününe t hir edilmiştir~ 

Sayın Halka ilan olunur cs205ı 12511 ID 
rfPL .ıuJ , ·ıu>I tı "fi' ı~ a 1~ r · Ji--. A 
~~i'}t1fıU{· , rsiJl~~ · r; ~ •• B~BB0·c::J6(1c !JLS~ ~~zy,Be:YJBBAB~Snc:· }I E--~~ 
.,J ~liı i v H' o toıı:: bi lıv ı J .,,ı 

fJtı r Ü~ ·İşe · girı.,~\çJ_ıtti.y:ealerin kanunun tayin ettiği vesaik ... . 

bY.tıı ~sn lir,a, ıo. kurupı~~ mq'!_akk:-t , teminatlarile birlikte 1· stanbul Beledı·yesı· ,,1 den·. 1 
ıd.A~A,lt"1Cfıııiijbij ~a§ti.F!f;l J<adau komisyona müracaatlan " 

o 
-iıl~t::rı""1ar. ud.>lı::m ısbs;I • ·ı 
-l ~ a~qiU •it ••rtnameler Haydarpa~ada ıar binası da-
ü lı~\i~deki komisyon tarafından paruıı olarak dağıtılmak· 
tadır. 

• ı!: • 

200 adet yun balaniye alın:ıcaktır. Bak: D. D. yolları 

ilanlarına. 

.ı 

~tMohilta, Ev. ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
.111 

b1~Ö Jl.,tı>füY 
Nafıa Vekaletinden: 

·mlA 'lt.fJ, ıı 
23- 1 !-937 perşembe günü saat 15 tc Ankara da Nafıa 

"'Vekaleti Malzeme eksiltme Komisyonu odasında ceman 
~111• 

1 1 130 lira muhammen bedelli 222 parça mobilyanın ka· 
~ 

palı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 
'} 

Muvakkat teminat miktarı 834 lira 75 kuruştur. Ek-
siltme şartnamesi Te teferrüatı Ankarada Vekalet Mal· 
zeme Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

isteklilerin teklif mektublarını talimatnamesine göre 
Vekaletten alınmış malzeme müteahhitliği vesikasile bir

.• likte 22- l 2-937 çarşamba günü saat l .. e kadar Komis· 
yona vermeleri lazımdır. 

~~!'!!!!!!!!!!!!11!!!!!111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'"'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!1!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!"'!~ 

Kereste, tahta ve saire 
-· 

Devlet Demiryolları ve Limanları U. İşletme İ<larcsiudcn: ,, 
10 uncu İşletme Müdürlüğünden: u 

İdaremiz ihliyacı için mubayaa edilecek 2,500 metre 
,ı mikabı traversHk çam tomruğu kapalı zarf usulile 25. l 1.37 
.,~ den itibaren l 5 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
-{j ı -Eksiltmeye konulan traverslik çam tomruklar Kars 

orman müdürlüğünce Oltu ormanlarından ve Devlet De-
im miryolları idaresi için tahsis edilecek maktalardan te-
2m darik edilecektir. 
bn 2-Muhammen bedeli tomrukların boher metre mika
-~!ıbi 14 liradan 35 bin liradır. 

3 Muvakkat teminat 2625 liradır. 
4-Taliplerin 2490 N.lu kanun hükumleri kereğince 

. İcab eden vesaiki müteahhitlik ehliyetnameıini haiz bu
. jel lunmaları lciıımdır. 

5-Taliplerin 10. 12.937 cuma günü öğleden sonra sa
. s •t l 4 de Erzrumda İşletme müdürlügü binasında müteşek
ı:ı Lr:il komisyona yukarıda zikredilen vesaik ve 2490 No.lu 

kanun hiikumleri dahilinde verecekleri nakit veya tahvi
---fat veya banka teminat mektuplarını idare Tezncıine tav· 

di ettiklerine dair alacakları makb•nlarile birlikte komis
.fJlona müracaatları ilin oluaur. 
- 6-Şartnameler 175 kurut mukabilinde idare vezne· 
ıinden tedarik edilebilir. 

·I 11 2f3U JlLJLEW BLZX J !A llll!WWW!%0 J AJ!5!3E!E21 & 

r1 ı .. a.. ütef errik 
., (J.wl~ .... ---------

I 1 .. 11 

1 .,u ılı 1 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satmalma Komisyonundan: 

1- 2921 'ane minder ve yastık ktlıfının 23- 12·937 
perşe•be iinü saat 1 ı ae kapalı zarfla eksiltmesi ya

J:rl 1 ~'j>~lacaktar. 
lud11ı.ı·2- Tasınlanan tutarı 6..513 lira 83 kuruş ve ilk temi
-i .. ~ iıaU 489 liradır. 

3 - Şartname ve evsafı Komisyondadır. <:örülebilir. 
___ .. _ İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat ev-

veline kaaar 2490 sayılı kanunun 32nci maddcıi hükmüne 
göre hazırlıyacakları teklif mekt'lblarını Gala ta eılci İt· 
halat Giimrüğü Komisyona vermeleri. 

:n~bni<!.~ 

-!>fn~Vlet Demiryolları Ye Limanları İşletnıe U. İdaresindea: 
\lO ~I Muhammen bedeli 208 bin lira olan 80 bin adet normal 
nnifat1~em traversi 24. l 2.937 cuma günü saat l 5,45 de ka -

·JliPp\llı ~arf u•ulü ile Ankarada idare biu111mJ3 salıu alına-
caktır. 

Keşif bedeli 1 tO lira olan Cerralıpaşa Hastanesiuin 
Dahiliye paviyonuuun mermer merdiveninin yan kısmı 

tamir ettirilmek üzere pazarlığa konulmuştur. Keşif 

evrakı Encümeıı kaleminde göriilebilir. İstekliler 
10· 12-37 cuma giinü saat 14 de D.ıiıni Endiıuende 
bulunmalıdırlar. 

* "' Fatih Belediye şübesi kaloriferinin :tamirinden çı-

1 
. 

kan ve beher tonunu 40 lira değer biçilen ve iki ton 
kadar tahmin olunan hurdalar 13.12.937 Pazartesi günü 

1 
saat 14 de pazarlıkla satılacaktır. İstekliler şeraiti öğ· 
reumek üzre Levazım Müdürlüğüne ve o günde Daimi 
Eıicümene müracaatları ilan olunur. 

~ ~ 

Bu işe girmek isteyenlerin l 1650 liralık muvakkat te
manat kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhit· 
lih vesikası ve tekliflerini aynı gün saat l 4,45 e kadar 
komisyon reisliiine vermeleri lazımdır. 

şartnameler 1040 kuruşa Ankara. Eskişehir, İ:1mir ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

Ankara Vilay<'tiııdr ıı : 

Ankara Vilayeti ı;ift~ilı•riııe da~ıtılıırnk iiıNı· ~artıı.ııııt-.. i 
nııwihiııı•e aı:ık ı·k-.il1ıne il.· ~atın alınaı•ağı e\ \l'l ı·e ilftn ı·dilı•11 

t•ı·nelıi ıııamulatı 75 adr>d iki ıckcrlı•kli 100 adı>cl i"i deıııirli 

re 2S adf'd üı,; demirli 'e sandıklı pııllııklanıı sat ırı alıımıa .... ı 
yirmi he~ güıı daha nzatılmı,tır. 

~::bıı iiç ı;e~id pulluğun ihalt'!-İ ayrı ayn olaı·aktır. Pul
lHklanıı 20.l 2.<J~7 Pazıırte-.i giiııii .. aat oıı lıe~tc açık ~hilt

mesi yapılacaktır. iki tı•kerlekli pulluklarııı muhaııınH·n lwdı·li 
1B75. iki deıııirlilerin 1.)00. iiç df>mirlilerin 1500 lin:ırlır. 

Şartnameleri ı\ nkara vı· İ!--tanhul Ziraat \liidlirliikleriıııleıı 
tnCl'Cancn verilir. 1-.tı : klilerirı pullukların ) iizde yf'di lıuı:ıık 
1utarı olan meblfığa aid lıanka mektıılııı v•·)a lfıı~ıı-.i \lıılıa

"elıe .Müdiirlü~ii ve:ıııt>-.İnc yatmlını; maklıu zi lf" lıirliktt• ek-.ilt
mı· günü gi) ... terileıı saatte Vilfi) e l l>aiıııi Fııı:iiıııeniıw gc lııw

leri il:tn nlııııur. 

* * * 
11 kalem muhtelif boya ve sabunlar 

yolları iliolarıua • 
• • • 

alınacaktır. Bak: D. D . 

Amerika .. makkabı elektrik tezrihı, bakır çubuk, vida, metal, 
kayıf, su lııileti taşı alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanla
rına. 

Erzak, Zahire, Et ve Seble: 

lst:ııılıul Levazım \ rııirliiri .. ·atıııalıııa Koıııİ s\ orııııHlaıı : c J 

Harp akauemi:-i S\. ~nııııı hm vaııaıı iı·in :~oo tırn yııLıfa 
teklif edilen l'iat yiik-.ek giiriildüğiimlen 10. 12.937 ( :uınn ~iinii 
... aat lS,30 da pazarlıkla Tophanede f.f>,•azıııı amirliği "atınalma 

komi~) ınunda yapılacaktır. Tahıniu lıcdeJi oıı be~ hin Jira. iU..:. 
tr.ıninatı 1 L25 liradır. ~artııamP ve niiınuneleri komi~vonJa 
giirülebilfr. 1::.-telı.:lilerin kanuni h·--lgP.lr.ri •lf" birlikle bt>lli gün 
\t' .. aaıı~ Komi:,yoııa gı·lıııeleri. 

<:;atall'a Türıı Satınalma Komi yuıınııdaıı. 

Tiim Birlikleri eratı ilıtiya!'ına aşağıda <'iııs. ıııiktar '<' 
ek:ı::iltıııe ekli ilt> günii ve ::-a::ı1ı \e ilk teıııinatlarile ınuhaın· 

men hcdf'lleri yaıılı fa tıl)e ııohuı 'e kum i11.liıniiıı r.k iltrıw
leri <,;at:ıkada Tüm Satmalma Komi yonunda ynpı)acaktır. 

1 tekliler kapalı ::arfJa olan fa::-ulyenin ehiltm~ ~aatinrlcıı 
en az Lir aat enel teklif mektuplarını makbuz nrnkahiliııde 
Komi~vonn tevdi ı>lnwleri VP diğnlt•rinind · t<'minaıt mmak
katt> nıakhuzlariJc helli gün ve . aatte hazır bulunmaları. 
Cinsi ~1iktarı ~lııhamınen ilk Ek iltmeııiıı 

kilo be<leli tı•ıııiııatı ~eldi 

Kuru [u:,iilye (ıl ()()() 1 O 880 lira 81 (> lira kapalı ıarf 

:'\olıııı 17 000 2 :mo lira 178 lira \çık eksiltme 
Kuru üzüm 6 250 1 376 lira 103 lira Açı"- eksiltıne 

(;urlu Kor Sntınalma Komi-.\ onıın<lan : 

Kor \forkı•z Birliklf'rİ ilr \'İzf:'dr•ki BirliklP.rin ilıfi\•nı'l 
iı:iıı HO tnıı lhı;!;ıl.n ... atııı alınacaktır. ihale i t 9 . l 2.'n7 (~ unı·1 

~ünü ... aat lf ı da (;ortııd.ı Satıııalıırn 1 omi yoımııda ,apıla· 
ı·ak tı r. ltk pey para"ı ;3(,() lira ulııp ~artııanıe 'e ev-afııı1 

giirınek j .. ıeyı~nler heı·gün J ... tanhul 1 ernzım Amirliği 5ntııı 

alına Koıni~yonııııda \C Çorluda l\.or --atına l ına komi:,yunuııtl~ 
görı·bılirlt>r. Talipler kıuııımııı 2 \C :~ ünrii maJılelerindt'k 1 

lıdg(•lerile lıirlikıe belli ~üıı 'e ~aalte <.:orJuda Kor , 'ntınaJın•1 

Kuıııi .. vonnıııı ~f" lrııPleri. 

Vize Aaıkeri Satınalma Komisyonundan: 
Cin~i Miktarı M. Bedeli İlk tem. İhale günü ve saati 

Kilo Lira Lira 
Kuru ot 5,::;1)()(1 2175 186 'l4-12~~."l7 16 D:.nirköyii11 

,, 225000 562;") 422 ,, I!) Pınarhiıarıll 
Arpa ve yulaf 56000 3081 231 ~7-12·H37 16 Vizenin 

., 45000 3i 50 236 ıo 11 Demirköy 
,, 35000 1925 201 ,, 15 AlpullunuJI 
,, 56000 3080 2.11 ,, 14 Pınarhisır•0 

Yukarda cinı. ınilttar, mulıamıneıı bedel YC t~minatları yazılı 
225000 kilo kuru ot kap:dı zarfl 1 diğerleri açık eluiltrae ile •Y'1 

ayrı ihaleleri Vizede Tiimen Satınalma komisyonunda yapılaca\c· 
tır. Şartnameleri K )misyonda görülebilir. Münakasalarına iştir•" 
cdeceklerill bildirilen gün ve saatte Vizede Aıkeri Satınaluıa )<o• 
misyonuna gclnu:lcri. Kapalı zarf için teminat ve teklif ınektııb· 
ları nı bir saat ı:vvd icabeden vesai kle birlikte Koınisyoııa yer' 
mel eri. 

~'.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l'!!!!!!!!!!!!!!!"!'"!!,1111!!'!'!'~!'1!'1''!!!1!11!'!"!11111!!!L~!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!"""!l!!S222!!f23!!'!!!!f!!'!!l,,,,,,~~ 
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D.D.YOLLAQI iSLETME U. MUDURLU6UNDEN • 

Muhammen bedeli ile mikdar ve isimleri •şağıda yaulı 11 k•' 
lem muhtelif boya ve sabunlar 2J-12-1937 Perşembe günü ı••t 
15, 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında ıatJP 
alınacaktır . 

Bu işe girmek isteyenlerin hiularında yazılı muvakkat tcrı1i· 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik .;e· 
ıikası ve tekliflerini aynı gün nal 14, 15 e kııdar Komisyon Rei•· 
liğinc vt:rmcleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesindcıt• 
Haydıırpr,ada Tesellüm ve ırıvk şeflitinden datıtılmaktadır. 

Malzemenin ismi 

1 - Sarı toprak toz boya 
2 - Kül ren'İ ,, ,, 
3 İı aiyabı ,, " 
-ı Su siyahı toz boy~ 
5 - Kanarya ıarısı toı boya 
6 - İnriliz kırmız111 aşı toz boya 
7 - " yeşili ,, ,, ., 
8 - Vernıinyon toz baya 
9 Oksid döfer 

lO Beyaz aabun 
l 1 - Arap sabunu 

(8!99) 1258 ı-4 ..,t 
Muhammen Muvak" 

5000 kr ) 
10000 " ) 
8000 " ) 
lOOO " ) 
1000 " l 
1000 il ) 

JOOO ,, ) 
2000 " } 
8000 " , 

10000 kalıp) 
2SOOO kr ) 
• * • 

bedeli temiıı•t 
Lira L. t'· 

20~90 

1725 

MuhammH bedeli 1800 lira olan 200 adet yün battanlt' 
24.12.937 Cuma güuü ıaat 10 1 2 de Haydarpaşada rar bina1ı d•' 
hilindeki komisyon tarafından açık ekıiltruc ile aatın alınacak
tır. 

Bu ite rirmck ideycnlerin 135 liralık muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiti naaikle birlikte ekıiltme güull 
saatine kadar komisyona miracaatları liıımchr. 

Bu işe ait ,artn1r11eler komisyondan parasız olarak datıtıl· 
maktadır. (8202) 1259 1-4 

• • • 
Muhammen bedeli 22500 lira olan elektrikli bataj arabaları ye 

tef~rruatı l7-1-IH38 Pazartesi günü sa•t 15,30 da kapalı zarf usulü jle 

Ankarada İdare binasıada satın alınacaktır. 
Bu işe ıirmek isteyenlerin 1687,50 liralık muvakkat teminat il' 

kanunun tayin ~ttiti vesikaları ve Nafia müteahhitlik veaikuı vt 

tekliflerini aynı güa uat 14,30 a kadar komisyon Reiı1itine verrıı• 
leri li:ı:ımdır. 

Şartnameler paruı:ı: olarak Ankarada Malzeme daircsincleıt• 
Haydarpa,ada Tuellüna ve .. vk şefJitinden datıtılmaktadır. 

(8120) 1246 3-A 

!ıutiyaz aahibi ve yazı itlen 
Oiı-.ktöria: lamaiJ Giı ;, 

72 iC Z 'ZF 

_.,-ı 

Uaııldıiı yer: ARTUN Buıw-
Gal.Bt..., llillı.u llOtıMk Nu. JO 

1 
ı. 
n 
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Keşif bedeli 38 IO lira 63 kuruş olan Bakırköyüne bağ
lı iki telli köy mektebinin tamiri açık eksiltmeye konul
ınuftur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliJer 2490 N. lı kam:nda yazılı vesikadan 
başka Nafı müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 
28S lira 80 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 22.12.937 çarşamba günü saat 14 de Daimi Encü-
lnende bulunmalıdırlar. (İ) !8214) 1255 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
·--------------------- ---.--
liste No· ......... 
ıs 

26 
'ı.7 

3() 
60·62 

63·7 l 
1H 
80 
Iı() 

218 
3t~ 

Miktarı 

50 adet 
50 

1 
" 
" 

Cinsi 

Amerikan Makkabı 1-12 m m 

" " 10·20 " 
Elektrik tezgahı 

100 kilo Bakır Çubuk 5 8 yuvarlak 
100 ,, Baııdelli kayış çivi i muhtelif 

eb'atta 
20850 adet Vida muhtelif eb'attn 

1500 Met. Çelik sırma tel 16 m m 
100 kilo İnce galvanizli tel 
200 ,, Mehıl London veya Mangcn 

veya Amerikan nıarin marka 
200 Met. Motör Kayışı 7 ,5 m m 
4 Ad. Müdevver su bileği taşı 50X 12 Sn. 

1 

l - Yukarıda cins ve mıkt~rı yazılı malzeme nümuneleri 
mucibince paı:arlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 2 t-Xll-937 tarihine rastlayan 
&"Ünü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

Salı 

Şube-

llI - Nümuneler hergün sözü geçen Şubede görüle
bilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
le yüzde 7,5 güvenme parulariyle birlikte yukarıdn Rdı ge
Çeu Komisyona gelu1eleri iliin olunur. (8190) 1257 1- 4 

• cı • 

5(X)() Adet 20 1 2 mm Il nci sigara kağıdı "Bobin,, 
120.000 ,, ~8 mm 11 uci sigara kağıdı "Bobin .. 

17.500 Top 660 X 700 eb'at 30 t~frikli sigara kağıdı 
1- Yukarıda cins ve miktara yazılı sigara kağıdı şart· 

namesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
il- Pazarlık tO.Xll.937 tarihine rastlayan Cuma günü 

saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll -Şartnameler parasıı olarak hergün sözü geçen 
Şubeden ahnabilir. 

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

• * • 
1 -Şartnnnıesi mucibince Uenizlidc yaptırılacak kara

bnrul deposunun inşaatı pazarlık usulile eksiltmeye kon· 
muştur. 

2-Kcşif bedeli 2695 lira 17 kuruş ve muvakkat te
tninatı 202, l 4 liradır. 

3- Pazarlık 9 XII 937 tarihine raıtlıyan Perşembe 
günü saat 14 de Kabalaşta Levaıım ve Mubayaat Şube
sindeki Ahın Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve projeler 13 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesile Denizli Mü· 
dürlüğünden alınabilir. 

5-Ekıiltmeye iştirak edeceklerin fenni evrak ve ve
saikini İnhisarlar lntaat Şubesine ibraz ederek münaka
saya iştirak için ayrıca fenni ehliyet vc•ikası almaları 
liııuıdır. 

6- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan giin ve 
ıautte " u 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
itçen Komiıyona gelmeleri ilin olunur. 

(B) (7812) 1195 4- 4 
• * • 

Küçük Y ozgatta şartname ve Projesi mucibince 
Yaptırılacak 3 odah memur evinin inşaatı ıa.Xl.937 de 
ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usuliyle eksilt
rneye konmuştur. 

lı - Ketif bedeli 3730 lira 95 kuruş ve muvakkat te· 
rninah 280 liradır. 

lll - Pazarlık 20.Xll.937 tarihine rastlayan Pazartesi 
günü sacl 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname ve Projeler 19 kuruş mukabilinde İnhi
sarlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesiyle Aııkarn Başmü
dürlüğünden alınabilir. 

V Ekıiltmeyc iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek mü
nakasaya iştirak için ayrıca vesika almaları la~ımdır. 

Vl - t~teklileri11 pazarlık için tayin edilen gün •~ 
ıagttc yüıde 7,5 güvenmo paralarile birlikte adı geçen 
Ko•iıyoaa relmeleri il'n olunur. (8087) ı 237 2 - 4 

MÜNAKASA GAZETESi 

• 
* * 

ı 

I Şartname ve Projesi mucibince Aydında yaptırı-
lacak karabarut deposunun inşaatı pazarlık usuliyle eksilt
nıeye onmuştur. 

lı- Keşif bedeli :l695 lıra l ı kuruş ve muvakkat te
minatı 202. l ·l lirad1r. 

IH - C:ksıltme 20-Xll-937 tarihine raallayan Pazartesi 
günü saat 15 te Kabataşda Le•azım ve Mubaynat Şube
smdeki Ahm Komisyonund" yapılacaktır. 

1 V - Şartname ve projeler ı 3 kurui bedel mukabilin
de inhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesiyle Aydın 

iaşmüdürlüğünaeıı alınabilir. 

V-- Eksiltmeye iştirak edecekierin fenni evrak ve ve

saikini ınbisarlar İnşaat Şubesine ibrax ederek miinaka
saya iştirak için ayrıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

Vl - İsteklilerin eksilt.ne için tayin edilen i'Ün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan Glunur. 

(8088) 1238 2- 4 

.. 
ihracatımız bakımından Suriye 
piyasasının arzettiği imkanlar 

(544 üacü nüshadan devam) 
Canlı hayvan mevcudu ve ithalata 

Suriyenin canlı hayvan ithalatı oldukça mühimdir n Suriye 
hayvan piya11211 memleketimizi yakından alakadar etmektedir. 
Suri)'e canlı hayvnn ithalatını hudut münasebetleri dolayısile en 
ziyade Türkiye ve irııktan yapmaktadır. İthal edilen hayvan cinıleri 
ve ithalatt:ıki ırhen1miycl sırası aşağıJaki rakkaınlardau anlaııl
maktadır. 

1Y35 1936 
Koyun cinıi 462.798 Baş 195.373 Baş 
Keçi • 34.237 " 20.407 " 
Sıtır " 11.460 =" 8.586 • 
At ,. 3.400 ,, 3.016 " 

YukarıJaki rakamlarda ekseriyetle Filüıtine ithal edilmek üne 
Suriyedeıı ıeçirilcn lıayvnnlar dahil dekildir. Bunlarıu iki uaclik 
mikdarı da şöyleelir. 

Koyun cinsi : 1935 19l6 
157.66~ 
Uti.350 

-- -
Tür ki yeden 
fraktan 
Keçi einıi : 

Türkiyeden 
İraktan 
Sığır cinai : 
Tirkiyeden 

İraktan 
At: 
Türkiyeden 
İraktan 

21.331 
8.02'l 

4.3tU 
4.1 .W 

71 

ı. 121 

222 

17.432 
5.156 

185 

7.379 

21 
203 

Suriye ·Lübnan'ın dotrudan dotruya kendi ihtiyacı için 1935 ve 
19.36 yıllarında menalcketimi:r.dt-n yaptığı ithalat da şöyledir : 

1935 1936 
Koyun cinıi 195.319 44 .saB 
Keçi ,, 10.620 28.560 
Sığır ,, 4.092 J.553 
At " 613 495 

Suriyenin memleketimizden yaptığı koyun ithalatı 1936 da 
44838 başa dütmüş isede diğer taraftan tranıit ithalatı da o niıbette 
artmıştır. Netekim 1935 te 213.~l baş tutuşmut olaa Türkiye men· 
şali transit ithalatı 19.16 da 157.622 bata fırlamıştır. · 

Son üç sene zarfında Suriyedeki canlı hayvan mocudu atatı

daki cetnlde aöatcrilmittir: 
1934 1935 1936 

Sıtu cinai 298.000 Jb7,sg7 449.117 
Koyun n 2.069.842 2.055.57l 2.195.175 
Keçi ,, ı.sgs.388 ı .735.808 ı.822.ll83 

At ,. t.iti.092 66.757 66.708 
Katır ,, 16.752 13.869 23.378 
Eşek ,, 107.93l 109.525 106.077 
Deve ., 241.540 187.825 172.755 
Domuz,, 5.282 5.467 7.156 

Geçen yıl g•rek Fırat lıavaliıinde, gereku Cebel · DGruz' da 
antiparazitcr banyolar te1iı olunmuştur. Hayvan aahipleri bu 
banyoların büyük faydal•rını görmü9lerdir. 

Burada, 1931 yılı İiİnde rHmi me:ı:bahalarda lrHilea hayvan· 
ların mikdarını da zikretmek faydalıdır : 

Koyun cinai 483.7!2 Bat 
Sı j'ar ,, 31.880 ,, 
Keçi ,, 96.582 ,, 
Domu:r 2.964 ,, 

Suriye ve Lübnan'da Eylül 1937 başında ka1&plık hayvan mev
cudu 230.000 idi . Fakat daha sonraları hayun mevcudu azaldıj"ın· 
dan Teşrinievvel ortalarında Suriyeye seYkolunmak üzere 240.000 
kadar koyun hududumuz ~berinde toplanmış bulun•yordu. 

Suriyeye canlı hayyan ihracatında mühim rakiplerimiz olan 
Romanya ve Yugoılavya daha ziyade Filiıtine utmaktadırlar. 

Suiye iıe tercihan Türkiye ve İraktan ithal etmekte, çünkü daur 
istihlak merkezlerine otlatılarak ıdirilmektedir. B• münaıebetle 
Romanyanın l Eylul 1937 tarihinden itibaren Yunanistan, Filiatin, 
Suriye, Mısır, Malta ve Libyaya yapılacak ihracat üzerine büylk 
baş hayvaalar için üç ley, küçük bat hayvanlar için de ilıı:i ley 
prim vermekle olduj'uau hatırlatmak faidelidir. 

Suriye ucuz mal çeken bir piyasadır . Bu itibarla rualın kalite
sinden :ıiyade iriliğine YC ukletinrı ehemmiyet verilmektedir. Ko
yun cinıi Bcyrut piyasumda 5-10, aığır cinıi 1 S-30 Suriye liraıı 

arasında satılmaktadır. 
Memleketimizden yapılan canlı bayun ithalitı Halep tarikile· 

dir. Suiycnin car.h hayvan tacirleri .z:enııindirler ve haklarında iyi 
referanı verilmektedir. Yalnız muamelelerini daha ziyade tahıi 
temaalarla yapmakta olduklarından onlaran bu taamülleriai fÖZ 

önünde tutmak ırereklidir. Bu ubeple canlı hayYan ihracatçıları· 

mızua menirninde Halebe gelerek şah.t ternHlar~a buluamaları 

tavaiyeye ıayandır. (Bitti) 

Sayfa 3 
ı:s 

Jeudi 9-12-937 - -
Foin et orre (Dir. Ferme Elev . Merinos) No 534 
Anthracite indıgene (Lycee Eskidaehir) No 534 

lmpermeables pr. rardiena (Gendar. Guedilc.pacha) No 554 
Chausaures (Dir. (nst. Gazi Terbiy~) No 53'4 

Article11 sanitairH (Mun. )it.) No 53Q 
Rep. bat. ecole Tepedjikeuy (Mun. lıt.) No 530 
Pose de tableaux pr. ıigae internatioaale (Mun. fit.) No 535 
Plantation de.s arbres (Municip. lat.) No 535 
Charpeate (Municip. Iat.) No SSS 
Viande de boeul (Com. Ach . Place Forte Tcbanalt.) No 536 
Pavage de route. (Vil. Balikeıir) No 536 
Fil pr. cein,urc (Dir. Gen. Monop.) No 537 
Riz (Co w. Ach. Milit . Kirkaratch) No 539 

-

Charpente, <'lous et tuile (Com. Ada. Place For. Teiıı .. alıt . ) No 54' 1 
Toile pr. doubhare (lntend. Tophaae) No 542 
Beurrc (Command. Jst.) No 543 
Ar\iclcs elcctriques (Munic. Diarbekir) No 544 
Charpente et clous (Com. Ach . Place For . Tcban1\c..) No 544 
Osalite de ıoude - id . de potasae (Min. Def. Nat.) No 501 
Lits pr. cıc:teation (Com111and. lıt.) No 501 
install. ccntrale electriquc a la ulinc Tchamalti (Oir. G,n . Mollop.) 

No 489 
Toite or. aacs (Min . Def. Nat.) No 504 

,, ,, h•vreuc (Min. Def. Nat .) No 504 
Con~lr. Jepôt de poudre noirc iı. Denizli (Oir. Gen. Monop.) No 529 
M eches graiueur et manche de pioche, pellea ete. el articleı de 

menuiaerie ( Ch. de fer Et at H. pacha) No 530 
Armoirea . tııboureh et vitrine (Acad . deı Beaux Artı) No 530 
Benzine (Com•and. let.) No 530 
Pois olıicbe et viaairre (Jntend. Tophane) No 530 
Teilc pr. tente (Mia . Dt!f. Nat .) No 531 
Constr. peııitencier a Bartaa (Dir. Trav. Publ. Zonruldalıt) N. 532 
Pois chicho (Com. Ach. Mılıt. Brou!lae) No 533 
8les concasses (lot. Tophane) No 534 
Pavarc de route (Municip . .Suaıoua) No 5415 

* Leıı utcri•queı indiqucnl une vente par voi• de 11arenebere. 
N. B. - Lu Noa iadiqueı ca r•rard de1 articles ıoat ce\lll du l =~~ ~ ... ı •. , •• ı !',.;, • •"':__ 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

7 - 12 - 1937 

FİATLAR (Coura officiels) 
Afion (Opium) 

Atatı (Moi1111) Yukarı (Pluı) 

Buğday yumutak (Ble teadre) 
Buğday Hrt (Blc tlur) 
Arpa Anadol (Orıe Aa.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seiıle) 
Keçi kıh (Poila de Chhre 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Mı11r sarı (Maiı jauae) 
Peynir beyaz (Fromaıe blanc) 
Bakla (Feve) 

GELEN (ArrivaıcsJ 

Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa tOr&e) 
Çavdar (Sei~lc) 
Un (Farine) 
Mıatr (Maiı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot aec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Moha~re) 
Yulaf (foin) 
Suaam (aeume) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 

1395 -
385 
105 -
65 75 
60 -

157 
13 -
15 -

Nohut (Poia Chiche) 
Zeytin yaiı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromare B.) 
Tiftik 

18 -
30 

26 50 
26 50 
25 50 Razmol 

6 5 -
5 3S -
4 4 -

4 23 -
S3 - -
3530-
10 10 -

6 12 so 
6 - -
4 5 -

4 27 50 

J620-

4 32 -
JQ 14 -

4 12 -
40 25 -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 27 50 
Arpa (Orre) 
Tiftik 31 25 
K Uf yemi (millet) 
Nohut (Poiı cbicbe) 
iç fnadık (Noia dec.) 10 -
Un (farine) 
Kıl (poil) 11 -
Yapak (Mohaire) 
K fıadık (NoiHtte) 6 50 

DİŞ FIATLAR 
(Marcbea Etranıera) 

Butday (Ble) Liverpul 
• • Şikaro 
,. ,, Vinipelı 

Arpa (Orııe) Anveu 
Mıaır (Maia) Londra 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 
Fındık (aoia.) G.Hamburır - -

K • • 

ac:3Eacı 

J 
o 

D 
D 
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t.ı~ Obiet de l'adj'udication Jours 

~ d' adjudicat . eatimatif Proviıoire Cahier des Cbarıe• 

1 

A) Adjudic ationi au Rabais 

1 
Construction-Reparation- Tra v Publics·Materiel de Construction-Cartographie 

Repar:ıtion biitimcnt ~cole Prinaire a Bakirkeuy Puhlique 3810 63 285 80 Com Pcrnı . Mıınicipalit~ lstanlıul 
T>ir. Econoın . 

n-12.:n 14 

.. C!lcaliers de marbre a l'h(ıpital Ojer· 
ralıpacba 

Travaux de nİYclleıaent et conatruction d'ardıes et 
clıausıee s ro•te Tourgoudlou-Manissa (cah. eh. 
p . 525). 

Concours pour installation statue Ataturk iı Trc
bixonde 

Greüg-rı! 110-

Pli uclı 105fı87 3 1 

1000 el 500 

Habillement - Chaussures - Tissus- Cuirs. 

Couvcrturcs en laine pour lit : 200 p. 
Peaux de veıux : 1000 kilos- Cuirs graiaseux: 

500 k.- Peaux a clıi·vreı : 100 k. 

Publique 

.. 
1800 -
3816 -

Ameublcment pour Habitation et 8ureaux- Tapi11erie ete. 

Articles d'ameublcment: 222 p. Pli cadı 11130 

Electricite-Gaz-Chauffage Ccntral (lnstallolion et Matericl) 

Installation ı· lıauffart' cenlral a la uıaiaon du tra-
1 vail Je l:t station reforuıc Je ııewerıce it Yeclıil

kcuy 

Pul,lique 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Cb.upcolc pr . traveraeı: 2500 m'\ (citlı.l'lı. pr. 175) 

Divers 

Couleur en poudre jaune : 5000 lı:g .- ld. coulcur 
cendre : 10000 kg.- lıl . noirc : HOOO kg.- ld. : 
3000 ltg. - ld. jaune: 1000 k~.- ld. rouge: 1000 

ltg. 
Couleur en poudre vertt: : 3000 kr. ld. rougc : :lOOO kg.- Oxyde de fer : 8900 kg. Savun 

blaoc : 10000 p.- ld. ooire : 25000 kg. 
F.tablis electrique!I : 1 p. - Meche~ : 50 p. de 

1-12 mm : 50 p. de 10-20 ın m - Baguetles de 
cuivre : 100 k.- Clous pour courroies : 100 k.
Vıı : 20850 p. - Fil d'acier 16 m ın : 1500 m.
Fil galvaniı~e : 100 k.- Metal marque Locdon 
ou Mang~ne ou Americaio marin: 200 k.· Cuur• 
roic pour motcur 7,5 mm : 200 m. Picrre• 
pour aiguiser : 4 p. 

Voitures a deuıı: roues: 75 p.· ld . ;, deux fer: 100 
p. - ld. avcc caisse : 25 p. mardıand . elrang.(aj . ) 

Taies d'oreillers et housse et c;ofas : 29:.!1 
Traverses de upin pour voie normale (calı . l'h . 

Pr. 1040). 

Provisions 

Foin: 55 t. 
71 225 .. 

Orıe ıt foin: 56 t. 
n • ,, 45 ,. 

.. .. .. 35 " 
" ,. " 56 .. 

Haricots secs: 64 t. 
Poiı chiche: 17 t . 

Raisins secs: 6250 k. 
Foin: 300 t. (aj) 
Bleıı: 80 t. 

pli caclı 35000 -

Pli caclı :.W:NO 

PuLliqııe 572" -

Gr~ :ı rrl-

Publiquc 

J>li oaclı 

" 

pulıli4ue 
pli C!ldl 

publique 

" 
• .. 

pli caclı 

publiqut"' 

it 

gri a rri· 

1875 4500 
et 1500 

651:~ 83 
208800 

2475 -
5625 -
3081 
3150 -
1925 -
3080 -

10880 -
2380 -
1376 -

15000 

135 -
21$6 20 

834 75 

225 

26'...!5 -

1 s29 :.ıs 

429 39 

489 
11650 

186 -
422 
231 -
2J6 -
201 -
231 -
816 
178 -
103 -

1125 -
360 -

.. 
l<lew ıo . n-38 H 

Vılayct l\1uis1a ?1-1 '.2-17 11 -

• Trı!Lizo,.Je Jusqu'au 1-5-'~8 

1 Expl. Clı . de Fer Etat H.pacha 

" 

2ıı-ıı :n 
'.23-1 2-37 

Min. 'J'ra\'. Pııblil'a Dir. Materiaux '':.l-1'2-37 

Dir. Trav . t>ulJ. Iııtanlıul 

10 ii•ae F.xploit . Clı. de fer Etat 
E.nuurouı:ı.ı 

r Ati .. . Gıtn Clı . ele Fer Etat Ank. 
1 Bur. J'Expr"ditioıı HayJarpacba 

IJrıo 

Gum. Aı·lı . Econ. Monop. K.tu·lır 

'.21· 1 :t-'.17 

10·12-37 

'13· 12<i7 

'''.i-12-'0 

21-1:2 -38 

Vil. Ankara Dir. Ai'rİcole Jıtanbul 20·12-37 

Com. Aclı. Co•m. G . Surv. Douan lat. '23-12-:H 
J Ati•. Gen. Ch . !-'er l'-t Aakara '2 ıt . J'2-37 
1 Caisıes Haydarpaclıa E~kiclaclıir et l;ı,ımir 

Co• Aclı. Mililaire Vize 24 -12-37 

" 
'.24-12-37 

,, 27-12-37 

" 
27-12-37 

.. 27-12<i7 

" 
~1-n 37 

Ceua. At•h , J)iv. T,·bataldja 

it 

.. 
Go•. Ach. lntend . l!lt. l'ophanr. 10-12-37 

" " 
Corpıı Armı~ • Tclıorlou 19-12-37 

10 :rn 
10 30 

14 -

15 

14 -

15 ıs 

15 15 

14 -

15 --

11 -
15 45 

16 
15 
16 
11 
ıs 

14 

15 30 
1 () 

il 

Avis Officiels 
Du Ministere des Trava&J 

Pubıics 
La fourniture de 20 tonnes de lames en fer, d'tıfl 

estimatif de 3200 Ltqs. est mise en adjudication, L 
le 1 O· l ·938 a 15 heures. 

Le cautionnement provisoire est de 240 LtqS· 
cahiers des charges et ses annexe.s rclatifs a cette 9 

peuvent etre obtenus gratuitcment de la Oirectioıı dt 
Mriel du susdit Ministere. 

1 .... 

Les interesıes devront se presenter, Lundi, le 10.I a 
a 15 heures au Bureau de la Commission p 

(7886) 1204 
J 

De l' Administration Generale des 
Chemins de Fer et des Ports de l'Et~1 

Des charrettes electriques a bagages et leurı pi' b· 
detachees d'une valeur estimative de Ltqs. 22500 se !\· 
achetees par voie d'adjudicatioıı souı pli cachetc Je ~ 
J 7 Janvier 1938 a 15,30 h. au local de l' Admiuiıtr' 
Generale a Ankara. h 

İ "I 
Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre 

Presidence de la Commission le jour de l'adjudiC1 

jusqu'a 14,30 h. lcurs offres, une garantie provisoirtt 
Ltqs. 1687 ,50 les certificats exiges par la loi et uo 
tificat de competence delivre par le Ministere 
Travaux Publics. 

Leı cahiers des charges soııt distribueı gratuit• 
a Ankara par le Service des Approvisionnements r 
Haydarpaşa par le Bureau de Rec~ption. (8120) 1245 j 

Perşembe 9.12.937 

' Azotat dö potu ve ozatit dö ıüd (tav ocakları için) (MMVI 
Ekatanıiyon karyoluı (İ•t. Komut.) .\' 501 
Çamaltı tuılasına tablo şemasına uygun elektrik 

(İnb. U. Müd.) .\! 489 
Ekmek torbalık bez (MMV) .\~ 5().J 

Arka çantalık bez (ı\1MV) .\! 504 
Denizlide yapt. karabarut depo•u in,. (İnlı. U. Müd.) .\-:. 529 
Yağlanıa için yür. fitil tDD yol. H. paşa) .\ : 530 ı 
Muhtelif cins eğe, biz, marapgoz kalemi, balta, kaııaa, ~ 

çekiç ve varyo:z sapı (DO yol. H. paşa) .\~ 530 I :' 
Çekmeceli Yc dolaplı reaim masası, lııLure ve .ari11 (Gi1J1 il 

ut. Akad. AEK) .\ : 530 ~ 
Beaı:in (İst. Komut.) .\! 530 O~ 
Nobud ve ıirke (Tophane Lvı . ) .,; 5:l0 
Portatif çadır bez! (MMV) .\~ 531 
Bartın kazaıında cezaevi inşaatı (Zon1ıuldak Nafıa Möd.)53~ 
Nohud (Buna Aık. SAK) .,! 533 
Bulgur (Tophane Lvz.) .\~ 534 
Yulaf ve arpa (Karacabey Har. Mcr. Yetif. Çifti. Dir.) ~\~ 5-1' 
Yerli antta•İt kömürü (Eıki,ebir Lis. SAK) .\~ 534 
Nöbetçi muşambaaı (İıt. Jndr. SAK) S 534 
Ayakkabı (Gazi Terbiye Enıt. Dir.) .\~ 534 
Muhtelif cin• tıbbi malzeme (İat. Beled.) .\~ 530 
Çatalcaya batlı Tepecik köy mekt. tamiri (İst. Beled.) -'~ 5'Jı 
Topkapı Silivri hudut yoluna konulacak beynelmilel yol if' 

levhaları (İıt. Beled.) X 535 
Li2'iıtren fidanı (İ•t. Beled.) ·'~ 535 
Karaağaç müesscutı için kereste (İat. Belcd.) .\' 5.l!i 
Sıtır eti (Çanak. Mst. Mvk. SAK) X 536 
Parke kaldırım inşuı (Bahkeair Vil.) .\~ 53(; 
Bel ipi (İnbis. U. Müd.) .\! 537 
Pirinç (Kırkağaç A•k. SAK.) .Y 539 ~ 
Kereate, karfiçe ve kiremit (Çanak. Mst. Mvk. SAK) .\ : 5~ 1 ~1111 
AıtarJık -ez (Tophane Lvz.) X 542 ' 
Tereyağ (İıt. Komut.) ·'~ 543 
Elektrik malzemesi (Diyarbekir Beled.) .'\! 544 
Kereste ve karfiçe (Çanak. Mat. Mvk. SAK) .\' 54-4 
Karnıbahar (Ank. Lvz.) .\! 544 
Kaldırım tamiri (Samıua Şarbay.) .;~ 545 

* Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. ff 
Hamit : "No.,, i'areti ilinı havi gasctemi:ı:in sayısını ııö•1'' 


