
~ci Sene No. 532 

r- ABONE ŞARTLARI:......., r Türkiye icın Kuruş ~ 
3 AYUGI t50 1 
6 " 85n 

il! " 150lı 
E.cnebı meıolf'kr.tler ıçın 1 

12 aylıtı 2700 
Sayısı S kurus l ~eımimakbuz mukabili olma· J 

~an tediyat makbul değildir~ 

PAZARTESi 

l lergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 

•• 
• 

22 ikinci teşrin 1 A37 
t= =er O'Cz 

r-- IDAREHAN . r YoıYu rtcu han, 1 ,.i ı "'' 
No ~ \f" .ı 

1 ( i.ıl t. pt" t! 11 ) ~ 1 1 

1 
il \N ŞAi ll 

ltfarC'.h ınt:nıızde giirll'.ulur f 
Telgr.: iıt. MÜNAKASA_jl 

Telefon: 49442 

Poıta kutuıu N. 1261 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 
... 

F = F z ET ET r ER? T •= 
Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

-~-~~------- Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 
...____---~~-~----------------------~------ -------~ --------------------------------------

a) Münakasaıar 
~•at, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

liarb akade•iıi dahilinde tamirat 
A.aanatika müzeleri fotoğraf atö'yesinde yap. iaşaat 

Ctemd) 
B•rtıa kazasında cezaevi inş. (tead) 
Safranbolu-Barhn yolunun aruında şoıe tamiri 
Zonguldak-Devrek ,. ,. " " 
Eretli·Devrek " " ,. • 
8'ıycuma-Çaycumı " ,. ,. inşaatı 
~af~anbolu-Arıç " n n n 

ıınır tayyare alayının röıterece~i yerde içme suyu 
içia yapt. ıondaj işi 

1-f••am sıva tı•iri, nöbetçi kulubeıi ve sıva ta•i
ri (temtl) 

Şarki Karaataç kaaab&11a ı n hali ha:r:ır harituının 
Yaptırılmaıı (temd) 

l<onya cezaevindt' yemek pişirme yerleri inş. (leıad) 

kapalı z . 

" 
" 
" 
" 
" 

aç. eks. 

pu. 

400 -
3226 78 

33254 35 
27000 -
10000 -
13000 
22500 -
10000 
5880 

142'4 30 

.J!açlar, Klinik Ye İspençiyari alit, Haata~e Lev. 

A.latı tabbiye. cerralııiye ile tıboratuvar aıal1.eme1i: 
202 kalt• 

SillleH •arka holidur rontren oihazı 1 ad. 

~aaucat, Elbiıe, Kundura, Çamatır v.ı. 

aç. ekı . 2470 97 

" 
4514 -

Si~il elbiH: 62 takım aç. ekı. beh 26 -

~abrukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

' lı~aaarin maden kö•ürü: 44 t. (teınd) 
~•ikok madea kö•ürü: 21 t. 
111tokullar için odua 

~ldiy at-Boıaltma-Yükletme _!:!: 

l<a•ür aktarma iıleri (1 sene müd.) 

~tefet"rik 

<;.der: 15 ad. (temd) 
~-•le varoaeti, aadeni aksamı ve yedekleri: 100 ad. 
eıil YS kır•ızı rcakli dö4emelik keçi derisi: 2 kale• 

~ak, Zahire. Et, Sebze v. •· 

ICoy-... eti: 4,5 t. (temd) 
~Yaz peynir: 5820 k. (temd) 
0ı feker: 15556 k. • 

~•ıar peynir: 1300 k. ,, 
t 11••rta: 89000 ad. ,, 
~ lı:111elr.: 10 t. . 

raaa: 450 k. • lahana: 450 k. - ıapanak: 450 k. • 
S lı:ur• ••taa: 350 k.·patates: 550k. tase bakla 150 it 
t'tır eti: 2 t. 
S r•ak: 59 kale• (temd) 
'fır eti: 55350 Ye 14700 k . - kun1 ot: 99,9 t. 

........._b) Müzayedeler 

~"ru çam otlu11u ve kömür 
l\ "ru ça• odunu 

uru ,. " 

paı.. 540 -
aç. ekıı. 

• 

·~ · ekı. 

paz. 
~•pılı z:. 13000 

" 
11000 

pu. 2250 -

" 
24ö5 -

tt 4968 -

" 
918 -

" 
1'262 50 

aç. ekı. 1100 -

• 296 25 

" 
600 -

paz. 
kapalı z. - -

aç. art. 

" 
" 

30 -
243 

2025 -
750 -

1075 
1688 -

750 -
441 -

106 84 

18i -

338 55 

121 -

41 
85 

750 -

975 -
825 -

169 -
187 
373 

69 -
95 -
82 50 
22 22 

45 -

34 32 
6 15 

Harb Akad. Komut. 
lst. Nafıa Müd. 

Zonguldak Naf ıı Müd. 

" 
Val. 

• ,, 
" 
" 

lzmir Lvr.. ~AK 

" 
Şarki Karaağ'aç Beled. 

Konya Nafıa Müd. 

lçel Vil. 

it 

iz.mir Vil. Emn. Müd. 

23-11-37 15 -
29-11-37 15 -

9-12-37 15 
13-12-37 15 -
13-12-37 15 
13-12-37 15 -
13-12-37 15 
13-12-37 15 -

6-12-37 16 -

24 11-37 13 -

25-11-37 

15-11-37 itıh. 1 ay 

1-12-37 15 -

1-12-37 15 -

20-12-37 

lzoıir Lise ve Ortaok. SAK 19-11-37 itib. 1 ıy 
Isparta Ask. SAi\ 2-12-37 11 -

,. Vil. 27-11-37 13 -

Akay lılt. 15-12-37 15 -

Ord• Nafıa lılüd. 2-11-37 Hah. 1 ay 
O . O. yelları Aak. H. paıa 20-12-37 15 30 

" 
8-12-37 15 -

İz.mir Lise ve Ortaok. SAK 19·11·37 itib. 1 ay 

" 
" 
tt 

tt 

Ank. Lvz. SAK 

it 

tt 

Kü•ahya Lis. Dir. 
Isparta Ask. SAK 

iz.mir Orman Bııı11üd. 
Kütahya Ora. Mübe114'. 

tt 

19-11-37 
19-11 ·37 
19·11-37 
19-11-37 
6-12-37 
6-12-37 

" 
" 
it 

• 
13 30 
14 40 

6-12-37 15 20 
16-12-37 ye kadar 
30-11-37 11-16 -

26-11-37 
2-12-37 
2-12-37 

10 -
15 -
15 -

'"--a) M Ü NA K A SAL A R 
1 

1 

~aat · Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

müdürlüğüne yatıracakları 30 liralık teminat akçelerile 
birlikte 23.11.937 salı günü saat 15 te Akademi satınal
ma komisyonuna müracaatleri. 

Harb Akademiıi Komutanlıiandan: 

~ Harb Akatlemiıi dahilinde görelen lüzum ve yapılan 
~ eıif iizeriae bazı tamirat yapılacaktır. Yapılacak ışın 
e9fi 400 liradır. İıtekli olanları• Beıiktaş kazası Mal-

lıtanbul Nafıa Müdürlijünden: 

17.11.937 çarşamba iÜnü aaat 15 te açık eksiltme 
suretile ihalesi takarrür eden 3226,78 lira keıif bedelli 
Aaarıatika Müzeleri fotoğraf atölyeıinde yapılacak inşaat 
iti içiu muayyen olan iÜn ve ıaaltc talip çıkmamış ol-

7 
5 

duğundan 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddeıi mucı· 
bince ihalesi 29.1 1.937 pazartesi günü saat 16 da yapı· 
lacaktır. 

A -- Bu işe aid keşif, şartname vesair evrakı dairesin-
de görülebilir. 

8- Muvakkat teminat 243 liradır. 
İsteklilerin en az 15 bin liralık bu işe benzer iş yap· 

\ığına dair idarelerinden almış olduğu vesi\calara istinaden 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden yazılmış ehliyet ve Ticaret 

odası vesikalarile gelmeleri. 

Zonguldak Valiliğinden: 

Zonguldak vilayeti içinde aşağıda isimleri ve keşif 
bedelleri ve muvakkat teminat mıktarları yazılı. 

Keşif bcd. !ksiltmeye Temiaat 
Yolun iımi Lira K. konulan k11· tutarı 

mın tutarı 

Lira 
1-Bartın Safranbolu 68130.24 27000 
2·Zonguldak·Devrek 25367.68 10000 
3-Ercj'li-Devrek 32289 60 13000 
4-Beycuma-Çaycuma 57834 92 22500 
5-Safranbolu-Araç 25014.89 10000 

82500 

L. 
2025 
750 

1075 
1688 
750 

,oıe eıaalı 

tamirleri 

" tt 

yeni fOıe 

i şaatı 

Y ollarmda şose esaslı tamirlerile yeni şose inşaatı iş

lerinin 937 mali yılı sonuna kadar yapılacak olan cem'an 
82500 liralık birer kısımlarının inşası işleri kapalı zarf 
uıuliyle ekıiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 13. l 2 937 pa· 
zartesi günü saat 15 te Zonguldak vilayeti Daimi encü· 
meninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müte
ferri diğer evrak Zonguldak nafıa müdürlüğiinde görüle
bilir. 

Muvakkat teminat yukarda yollar, hizalarında yazılı· 
dır. isteklilerin bu işlerin ve hepsine veyahut içlerinden 
her hangi bir kaçına talip olabilirler. Eksiltmeye girmek 
istiyenlerin talimatnamesine tevfikan Nafıa vekaletinden 
937 yılında alınmış mütnahhitlik ehliyet vesika iyle Tica
ret odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat 
teminatlarile birlikte teklif mektublarını yukarda yazılı 

günde ihale saatinden bir saat evveline kadar vilayet 
Uaimi encümen reiılij'ine vermeleri ilan oiunur. 

Zenguldak Nafıa Müdürlüğtlndün: 

Mukaddema kapalı zarf uıulile eksiltmeye çıkarılıp da 
talip çıkmayan Zonguldak vilayeti içinde Bartın kazasın
da yapılacak 33254 lira 3.5 kuruş keşif bsdelli cezaevi 
inşaatı işi arttırma, eksiltme kanununun 40 ıncı maddesine 
tevfikan 9.12.937 perşembe günü saat 15 te Zonguldak 
Nafıa müdürlüğil odasında toplanacak komisyonda ihale 
edileceğinden isteklilerin muvakkat teminatları ve Nafıa 
vekaletinden alınmıı mühahbitlik vesikac;ile Ticaret o '°'a· 
sından 937 yılmda alınmış vesika ile birlikte teğlif mek
tuplarını ihale aaatinden bir saat evveline kadar komis· 
yon reiıliğiae vermeleri ilin elunur. 

Konya Nafıa Müdürlüiündea: 

Konya Cezaevinde yaptırılacak yemek pışırme ye .. leri 
i11şaatının ihalesi işinin talip çıkmadığından bir ay zar· 
fında pc.zarhk suretile intacına karar verilmiştir. Talip 
olanlarıo 15.11.937 tarihinden itibaren bir ay zarfanda 
Konya Nafıa müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

İzmir Levazım Amirliii Satınalma Komisyonundan: 

lzmir tayyare alayının göstereceği yerde 5880 lira be· 
del keşifli içme suyu için yaptırılacak sondaj İfİ kapalı 
zarf Uf•lile münakasaya konmuttur. 

ihalesi 6.12.937 pazartesi günü saat 16 da kışlada lı
mir levazım amirliği satuıalma komiıyo11uoda yapılacaktır.] 

Teminat muvakkate akçeıi 441 liradır. 
Şartname ve keşifnameıi her gün kemisyonda görü· 

lebilir. 
İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
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sikalarını ve bu işi yapabileceklerine dair İzmir Nafıa fen 
heyetinden alacaklaaı vesikalarını komisyona göstermek 

mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanuı~un 2 ~e 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesıkalarıle 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saati den en a:z bir 
1aat evYel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

İzmir Levazım Amirliği Satmalma Komisyonu Rs. den: 

Cinsi Keşif Teminatı muvakkate 
bedeli akçesi 

Lira Kr. Lira Kr. 
Hamam sıva tamiri 287 24 21 55 
Nöbetçi kulübesi tamiri l37 14 1 O 29 
Sıva tamiri 1000 00 75 00 
Münakasanıo şekli. İhale tarih, gün, Eaat. 
Açık eksiltme 24.11.937 Çarşamba günü saat l3,30da 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır \ .s. 

İzmir VilayP.ti Emniyet Müdürlüğünden: 

Emniyet müdür'üğl: kadrosunda sivil olarak çelışmakta 
bulunan 62 mem\ir için yaptırılacak 62 takım sivil elbise 
dairede mühürlü nümunelik kumaşlara göre 8. l 2.937 çar· 
şamb.ı 2 ünü emniyet müdürlüğünde ihalesi yapılmak üzere 
20.12.937 gününden it:baren açık eksiltmeye konulmuştur 

Beher takımın tahmin bedeli 26 lira olup teminatı mu
vakkate akçesi l 21 liradır. İstekliler şartnameyi görmek 
ve tafsilat almak üzere ihale gününe kadar emniyet mü· j 
dürlüğü hesap işleri muamelat memurluğuna müracant et

meleri. 
tfr ses 

Mahrukat Benzin-Makine ya~lan v. s. . -
,, ,, 24. 11.937 ,, ,, • 14,00 de İıparta Askeri S hnalma Komisyonundan 
,, " 14 l l.937 " " " 14,30 da 37 

· l Elmalı kıtasının 21 bin kilo sömikok kömürü 2. 12.9 1-l:zmir tayyare alayının açık eksiltme sureti e mün~.- b" 

' 
Perşembe günü saat 11 de lsp:ırta Tum komutanlığı ı-kasada bulunan yukarıda cins ve keşifleri bedeli y:ı:ıı ı 
nnsındaki satın.alma komisvonu tarafmdnn açık eksiltme 

üç kalem inşaata talip çıkmadığından münakasa 10. gün 
k ı d ı · ile ihalesi yapılacaktır. uzatıldıgw ı hizalarıuda yazılı -:rün ve saatlerde ış 8 a zmır ı.~ M kk · t g· ı· d M h f" t .. ku uva at temma ı :> ıra ır. u emmen ıa ı .. -

Levazım amirliği satınal:na komisyonunda yapılacaktır. 
2- Teminatı muvakkate akçeleri hizalarında yazılıdır. ruş 30 santimdir. 

d Şartnamesi mezkur komiayondadır. 
3- Şartname ve keşifnameleri her gün komisyon a İhale saatına kadar teminat makbuzlarile birlikte mii-

görlilebilir. . racaatları ilin olunur. 
4- İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. Isparta Vilayeti Daimi Encümeninden: 
5- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun Isparta merkez kasabası ilk okullarile muha.:ıebei hu· 

2 ve 3 üncü maddelerinin v~ şarbıamenin yazılı vesikaları susiye daireleri için alınacak odun 27. 1 l .937 cuma günü 
ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatiaden evci saat 13 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konuldu. 
komisyona gelmeleri. İsteklilerin muayyen vakta kadar vilayet Daimi encüme· 

nine müracaatları ilan olunur. 

Şarki Karaağaç Belediye Başkanlığından : 

Şarki Karaağaç kasabasının hali hazır haritasnnn 
yaptırılması açık eksiltmeye konularak ikinci teşrin 1, 11, 
l 4 tarihlerinde Ulus ve İsparta gazetelerinde yapılan 
ilanlar~ rağmen taiib çıkmamış olduğundan eksiltme 
~fi.11.931 perşembe gününe uzatıldığı ve bu müddet içinde 
de talip çıkmadığı surette pazarlıkla ve?ileceği ilan olunur. 

" • • 

• 
* "' 40 ton lavamarin kömürü alınacaktır. Bak: erzak sii-

tununda İzmir Lise ve Ortaok. ASK ilanına. 

1'\üteferrik 

Deylet Demiryolları ve Limanları U. İşletme İdaresinden: 

Muhammen bedeli 11 bin lira olan iki knlem yeşil ve 
kırmızı renkli döşemelik keçi derisi 8. l 2.937 çarşamba 
günü saat 15 de kapalı z·ırf usulile Ankarada idare bi-

Ankara 

Cinsi 

Ekmek 

Levazım Amirliği 
~liktarı 

Kilo 
10.000 

Satmahna Komi::ıyonuudan: 

M. Beddi llk Teminatı 
Lira 
l.100 

Lira Kuruş 
H2 50 

Kırıkkale a keri sanat ınektebleri muhafız eratın ihtiyaç· 
lan olan 10.000. kile) ekmek 6.12.937 pazarte::ıi aat 13.30: 
14.30 kaJar açık eb:iltme ile .. atın alınacaktır. İsteklilerin 
yukarıda yazılı mııhamm~ıı bedeline ınuk~lıil ilk lemin~tl~r'. 
82 lira :10 kuruşu Kırıkkale a ·keri fabrıkalar muha ... ıplığı 
, f'ZıH~~inc makhuz mukabilinde )'atııarnk belli giin ve aatte 
ıııektep ~atınalnın Ko. da bıılunmalan. 

• Miktarı Muhammen bedeli * * 
İlk teminatı 

Cin::.i 
Pırasa 
Lahana 
1 panak 
Kuru ... orran 

" Patate,., 
Taıe hakla 

KilCJ 
4150 
400 
450 
3;')0 
S50 
150 

Lira Kurui: 
t) 

43 
78 
:~s 

53 

73 

37 50 

Lira Kuru:; 

296 25 22 22 
Kırıkkalt.' a.::ke.ri 'ianat mcktt•bJni muhafız Pralınm ihti· 

yaçları olan altı kalem kı ,lık sebze 6.1.2.937 pazartr-.i gihıii 

saat 1 l. 10 15.50 kadar nc;ık: ebiltme uretİ) le .. atın alına
c·aktır. lbteklilı' ı in ) ukarda mulıaıııın en lwdcline mu kahil 
!!İi ... ı erilen .... 2 liru -~ kurui:tan ihan•t ilk teminatlarını Kınk
kal·· :.ı::>keri fabrikalar mıılıa.::ip!i~i vezne::ıine makbuz muka
bilindr. vatırarak heJli gün '" t-aatte mekteb. a. Al. Ko. n.ı , 
gt>lmclt>:ri. 

Isparta Askeri Satmalma Komisyonu Başkanlığ-ıodan: 
Kıtuı Cinsi Kılosu Muv. Tem. Talam. bedeli Şekli 

Lira Kuru' 
Denizli Sığır eti 55350 1038 20 kapalı 

Tefenni ,, ,, 147 ıO 2ı32 19 açık 

,, Kuru ot 99900 469 5 kapalı 

İhalesi 30-ı 1-937 salı günü saat 11 den 16 ya kadar yapılacaktır. 
1- Denizli kıtasının sığır elilc Tefenni kıtumıa kuru ot ve 

sığır eti arttırma ve eksiltmeye göre ıalın alın"catından yukarı
da cins ve ıniktarile teminat mikdarları ve eluiltmelerin tekli 
ve ihale gün ve saatleri gösterilmiştir. 

2 - Bu ek,iltmeler gösterilen günlerde İspartıı tüm komutan· 
lığı binasındaki satınalma komisyonluğu mnrifetilc yapılacaktır. 

:l- Şarln mesi mezkür komisyonda mevcut olup istekliler her 
zaman okuyabilirle:-. 

4 isteklilerin kapalı CV\ ela De ni21i .sı~ır cliı i ı temi· 
nat makbuz} rile ihale saatinden bir saat evvelce komisyona ve· 
rilnıiş olmalı ve diğerleri için ihale saatına kadar teminatla mü· 
racaatları ilin olunur. 

İzmir Lise ve Ortaokulları Alım Satını Komisyonu 
Başkanlığındnn: 

Cinsi Azı Çoğu Tutarı Teminatı Hangi okula aid Muglada Karaharut deposu inşaatı. Bak: İnhisarlar 
Umum Müd. ilanlarına. nasında satınalınacaktır. Koyud eti mevsi- 4000 5000 2250 169 

Bu işe girmek istiyenlerin 825 liralık muvakkat temi· minde kuz.u eti 

oldu 
Buca orta okul 

~ ~ a:rırt· ... ·--

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

İçel Vilayetinden: 

Menin memlek~t hastanesine satın nlınacak Siemens 
marka Holidur rontgen cihazı 1.12.9.17 tariiıine düşen car
şamba günü saat ı 5 cie ihale edilmek üzere İçel vilayeti 
Daimi encümenince açık eksiltmeye konulmuştur . 

Bu ciha:zm muhammen bedeli 45 ı 4 lira olup muvak
kat teminat tutarı d.ı 338 lir :ı 55 kuruştur. 

İsteklilerin bu babdaki şartnameyi gormek üzere her 
gün İstanbul Sıhhat müdürlüğüne, muayyen olan ihale gü· 
nünde İçel vilayeti daimi encümenine müracaatları ilan 
olunur. 

* • * 1 - Mersin Memleket hastanesi için snhn alına· 
cak 202 kalem alcitı tıbbiye cerrahiye ile birlikte laho
ratuar malzemesi l. l 2.Y37 tarihine mnsadif çarşamba gü
nü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere İçel Viliiyeti Daimi 
Encümenince açık eksi!tmcye konulmuştur. 

2 - Bu miktar 202 kalem m lzeme11İn muhammen 
eedeli 2470 lira 97 k'Jruş olup muvakkat teminat tut rı 
da 187 liradır. İsteklilerin bu babda tanzim edilmiş şart· 
nameyi görmek üzere h~r gün İstanbul Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüğüne •e ihale günül\de muayyen saatte 
İçel Vilayeti Daimi Encümenine müracaatleri ilan oluııur. 

Nakliyat: Boşaltma· Yükletme_!.~· 

Akay İıletmesinden: 

1- İşletmemiz 1.1.938 tarihinden 31.1.939 tarihine 
kadar bir senelik kömür aktarına işleri açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Eksiltme, 15.12.937 çarşnmba günü saat 15 te 
Karaköyde İdare merkezinde Şefler Encümeninde yapıla 
caktır. 

3- Eksiltmeye ıirecckler 750 lira muvakkat teminat 
getirecekler ve buna miktar ihaleyi müteakıb yüzde 15 e 
ibli~ edecektir. 

4 - Talihlerin bu hususa aid şartnameyi g-örmck üzere 
Leva1ım Bölümüne müracaatleri 

nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mütec.h- B. teneke peyniri 5820 7100 2485 187 Bütün y1atılı okulla!' 
bitlik veıikası ve tekliflerini aynı gürı saat 14 de kadar Toı: ,.kcr 15550 t8mO 4968 373 .. ,, ,, 
komisyon Reisliğine vermeleri lizımdır. Knşu peyniri 1300 1530 918 69 " " ,, 

Yumurta 8900n-ıoıooo 1262.5 95 Kız Erkek lise· 
Şartnameler para~nz olarak Ankarada malzem~ daire- leri bölge San'at 

sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden da- Lavnmarin mnden kömürü 40 ton 540 41 Sıın'at ok!llu 
ğıblmaktadır. Okulların yukarıda ya:t..ılı ihtiyaçlarına 19. l 1.37 tari· 

* • * Muhammen bedeii 13 bin lira olan 100 adet e- hinde yapılan ikinci açık eksiltmeye istekli çıkmadığın-
mele vagoneti madeni aksamı ve yedekleri 20.12.937 dan bir ay zarfında pazarlığa konulmuşrur. Şartnameler 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankara- her gün l1.ültür direktörlüğünde görülebilir. 
da idare binasında satın alınacaktır. · Pazar hkları bir ay içinde sah günleri saat 16 da hü· 

Bu işe girmek istiyenler 975 liralık muvakkat teminat kiımttte kültür direktörlüiüntle yapılacakur. 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün Şirketler ve yabaocı tebaalılnr bu işlere 2490 sayılı 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım ı kanun~ 3 ve ..ı üncü maddelerinde ya zıh vesikalarla gire·. 

1 dır· bilirler. isteklilerin teminat akçeleri le komisyona müracaatlerı· 
ı Şartnameler parasız olarak Aııkarnda Malzeme daire- 1 ~==~======~~==~=========~ 
•ı' sinden, Haydarpaşada Tessellüm ve sevk ,efliğinden da- b L y E L E fi 

ğıtılmaktadır. -
Erzak. Zahire, Et ve Sebze. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Muhammen bedels İlk teminatı 

kilo Lira Lira 
Sığır eti 2000 600 45 

Kırıkkale askeri sanat mektebleri muhafız eratınm ih· 
tiyaçları olan 2 bin kilo sığır eti 6. 12,937 pazartesi günü 
saat 15,20den 16 ya kadar açık eksiltme ile satın alına

caktır. İsteklilerin yukarıda muhammen bedeline muka· 
bil göıterilea -45 liradan ibaret ilk temioatlarmı Kırıkkale 
askeri fabrikalar muhasebesinde makbuz mukabilinde ya
tırarak belli gün ve saatte mekteb satmalma komisyonu
na gelmeleri. 

Kütahya Lisesi Oirektörlüiünden : 

Lisemiı ponsiyonunun erzaklarının ihalesi günü olan 
15.11.937 tarihinde 62 kalem erzaktan zeytin, pirinç ve 
mercimeğe talip çıkarak ihalesi yapılmış, diğer okul ka
pusında gösterilen 59 kalem er:zak vesaireye talip çıkma· 
dığından 16. 1 1.937 tarihinden itib ren bir ay içiade pa
zarlıkla ibate edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin şeraiti öğrenmek ve pazarlığa ıirişmek üzı· 
re 16.12.937 tarihine kadar her gün öğleden sonra saat 
2 de lisemiz direktirlüj'üne müraçaatlara bildirilir. 

Kütahya BıriıH'i Sınıf ( >nnnn Mülıemli liğindt·n : 
1 - Kiitalıya vitiyeti merkez kaza ıııda hııılııtları şartna

mede yazılı Tiirkmeııdağı Devlet ormanının Kirazlıderc me\· 
kiinden 2288 kental kuru çaın odunu altı ay içinde orman· 

1 da11 ı;ıkarıl nıak 'o çıkarılacak i~lm ınnhrııkatm he ·aha ihti· l yacatıııı kan7ılanıak iizre 17.1 f.(J37 tarilıinclen itilıarC"n 15 gün 
İ miiddetle açık arttırmaya konulmu .. tur. 
1 2- rttırmn 2.12.937 ıarihiııe mü ndif per;:emhe giirıii 

1 saat ıs dP ynµılacaktır. 
:~ - Beher kental oJıınun nıulıaınnwu bedeli 20 kuruştur. 
4 -· Mınakkat teminat 31 lira 32 kunı_tul'. 
5 Şartnamf· ve mukave]cnnrne projel ·rini giirmek i ti· 

yeııl~r hu rnii<lılet iı.:indc l\.iitahya birinci :;ınıf orınaıı ıııii· 

lıeııtfi..,liğiııe ınüra,·aatları. 

•"'. l- Kütahya vilayeti merkez kaza rnda lı udutları :.artna· 
ıııeıle yazılı Tiirkıııenda~ı Devlet ormanının Hizarderesi me'· 
kiind~ 410 kental kurıı çarıı odunu iiç a} içinde ormanılaıı 

ı~ıkarılnınk nı çıkarılacak işbu m lhrnkatın kasaba ihtiyaeatını 
kaı~ılaıııalı.: üzre 17.1 .. 937 tarihinden itıbaren 15 giiıı müd
dt"tle: aı;ık arttırmaya koııulmu~tuı. 

2 Arttırma 2.12.9:~7 tarihiıır· ıniisarlif ııer;:-embP. giinli 
ı:;aa ı 1 :> ıl;} Ft p ılnr:ak tı r. 

:~- Beher kental oclıınuıı muhammen bedeli 20 kuruştur. 
4- ~luvakkat teminat altı lira 13 kuruştur. 
.>- Şartname ve ıııukm elename projelerini gürmek isti· 

yenler bu miiddet i11inde K litulıya birinci sm1 f orman mii
bendisliğine müracaatları. 



İnhisarlar U. Müdürlüğü de~~ı 
1- Şartnamesi mucibince 14 adet elektrik motörü nç,k 

eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
11- Muhammen bedeli 19fi0 lira ve muvakkat teminat 

J.t7 liradır. 
ili- Eksiltme 2 XII 937 tarihine rastlıyan Perşembe 

i.Unü sa11t 14 de Kabataşta Levazı111 ve Mubayaat Şube
•1ndeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV- Şartnameler paraaız olarak sözü geçen Şubeden 

alınabilir. 
it V- Fiat ıı teklif ve kataloklar eksiltme gününden bir 
afta evveline kadar Tütün Fabrikalar Şubesine veril

'1tlidir. 

V 1- İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve 
saatte v 

0 
7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

ltçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
''B,, (7109) 

* • • 

l 104 4 4 

Muhammen 
bedeli 

Eksiltme 
saati 

19~ J> '> takım elbise. Ceket, Yelek 
antalon kaıket 4095 lira s ' , 1 adet palto 561 ,, 15 

21 7 çift fotin 1 (~85 ,, 1 ti 

14 

1 Şartname ve niimuneleri mucibince miktarı vt: 
~uh~mmen bedelleri yukarıda yazılı melbusat ve fotin 
e siltme ile satın alınacaktır. 

.. 2 Eksiltme, 24.Xl.937 tarihine rastlayan Çarşamba 
~Unü her birerlerinir. hizalarında yazıh saatlerde K bataş
a Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 

) apılacaktır. 
t 3- İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saat

ttı~ Yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko-
1 Yona gelmeleri ilan olunur. (7564) 1169 4-4 

• • • 
l - Şartname ve nümuneleri mucibince 2165 kilo 

lllubtelif mürekkeple 450 kilo muhtelif yaldız pazarlıkla 
Satın alınacaktır. 

il Pazarlık 30 XJ 937 tarihine rastlayan 
~at 14 de Kahataşda Levazım ve Mubayaat 

hm Komisyonunda yapılacaktır. 

Salı gunu 
Şubesindeki 

Ş 111- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
11,eden alınabilir. 

lV - İsteklilerin pnzarhk ıçın tayiP edilen gün ve 
~atte yüzde 7,5 glivenme paralariyle birlikte adı geçen 
0nıisyona gelmeleri ilan olunur. (7635) 117 4 3-4 

* * * d ~- İdaremizin Paşabahçe Müskirat fabrikası arazısı 
<thılinde yıkılan bac~ ve diğer mahallerde şartnamesi 

~Utibince yapılacak 9660 lira keşif bedelli hafir ve tes 
VıYei turabiye işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

.. il Eksiltme 29·Xl-937 tarihine rastlayan pazartesi 
~.unu saat 15 de Kabetaşda Levazım ve Mubaynat Şube-
810dcki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

ilindc İnhisarlar İnşaat Şubesinden alınabilir. 
v y_ Eksiltmiye iştirak edeceklerin Mühendis, Mimar 
& t:ya bir ühendis ve Mimarla müşterek olması şarttır. 
~ U Şeraiti haiz olanlarla idaremize evvelce bu kabil işler 
, allrtıış bulunanlar eksiltmeden üç gün evvel kadar İohi
'~lır İnşaat Şubesine mtiracaatle münakasaya iştirak ve-

"•ı almalıdırlar. 
ı~ Y[_ İsteklilerin kanunun kendilerinden aramlan esaik· 
ı . Yukarda yaz.ılı vesikalar ve yüzde 7,5 güvenme para
~;lYlc birlikte ekıiltme için tayin edilen gün ve saatte 

l rcçen Koruiıyona gelmeleri ilin olunur. 
(7691) 1180 3-4 

* * * 'lı 1 İdaremizia Muğla müstakil Müdürlüğünde şartna-
İtı t Ve projesi mucibince yaptırılacak kara barut depoıu 
~ '"•tı 1 (i.Xl.937 de iıtekliıi çıkmadtğıodan yeniden ve 
-~~rlık uıuliyle eksiltmeye konmuştur. 

ttı· - Keşif bedeli 2943 lira 39 kuruş Ye muvakkat te
•;;atı 220.80 liradır. 

g~ l- Pazuhk 7.Xll.937 tarihine raatlayan Sah iUDU 

.\ı~t 15 tc Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
;~ Komiıyonunda ya~ılacakbr. . . 

lllh· - Şartname ve projeler 15 kuruş mukabılınde hergün 
lak~sarlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesiyle Muğla müs
~l MUdürlüğüııden ahnabilir. 

ribi işleri 
Şubesine 

yap· 
ibraz· 

l\ıı - Eksiltmeye iştirak edeceklerin bu 
~d ş olduklarına dair vesikalarını inşaat 
~ek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

-1' l isteklilerin Pazarlık için tayin edilen gün ve 
-~tte Yüz.de 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 

reçcn Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(8) (7883) 1203 ı - .. 

1 
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Almanyay Fındık Satışların ız 

Almanya lı:ontrol dairesi fın· 
dıklarımızın 100 kilosaaa ıif 

Hamburg 45 lira fiat koymuş 
ve yeni mü1aadelcr vermittir. 
Bu müsaadeler fındık piyasa
mızın yükselmesini temin etmiş 
buluamaktulır. Fıntlık satışımız 

hu gün bir miktar dnha art
maktadır. Rekoltenin kısa bir 
zamanda Ratılmnsı ihtimal dahi· 
liode bulunmaktadır. 

Tahlisiye idaresinin 
yaptıracağı inşaat 

Tabliıiye umuın müdürlüğü 

938 yılında ıahillerlrııizde yapı· 

lacak yeni inşaat için hazırla· 
dığı projeyi vekalete gönderdi. 
Bu ıeoe biri İzmir Karaburun
da, diğeri yine Akdenizde olmak 
üzere iki yeni fener dikilecektir. 
Ayrıca Çanakkalede bir radyo
fer istasyonu inşa edilecektir. 
Buna aid plan ve k şif rapor
ları huırlanmıştır. Tasdiki mü
t cakib işe başlanacaktır. 

Avrupa gümrüklerinde 
tetkikler yapanla r 

Gümrük ve inhi arlar bakı:ın
lığı, gümrük müfettişlerinden 

BB. Hamidiyi Almanyaya, Rnh
mi ve Zekiyi İsviçre ve Belçi· 
kaya göndermiştir. Bu müfet 
tişler altı ay müddetle bu güm· 
rükler,da tetkikler yapacaklar, 
avdetlerinde tetkikleri netice. 
sini bakanlığa bildirecekler, 
aynı zamanda gümrükler üze
rindeki ihtisaslarını da geniş

letmiş olacnlclardır. 

Nalband kanunu projesi 

Kamutay büdce encümeni 
nalband kanun projcıini bitirmiş 

ve projeyi umumi heyete sevk 
edilmek üzere başkanlığa ver
miştir. 

Yılan balığı 

Bir Alma müesıescsi 

mirac:aııtte bulundu 
Almanyanın en büyük yılan 

b•lıtı tütsüleme fabrikalarından 
biri iktiaad vekaletine müracaat 

ı ederek Türkiyed~n dev mlı su
rette ve büyük miktarda canlı 

yılan bahtı almağı teklif etmi' 
ye bu işle uğraşan Türk firma· 
larıaın isimlerini ııormu,tur . 

İktian.d vekileti bu teklifi 
ehemmiyetle k rşılamış ve fab
rikaya iatedigi malümatı verwiş· 
tir. 

Fabrika vekalete yaptı ı son 
bir müracaatta, bu it için kafi 
miktarda caniı balık nakline 
mahıus vagon tahsis edebilecc
i'i':1i de bildirmiştir. 

lktisad vekaleti ıularımız.da 
mebzulen bulunan yılıın balığı 

avcılıjını hşvik için yeni bazı 
tedbirler alacaktır. 

Trabzon - fraı;ı Trans it Yoluncla 
İşliyecek Otobüıler 

Giimrük ve iohiaarlar vekalctl 
Trabzoa - İran transit yolunda 
İfliyea ve traaıit eşyası taşıy n 
otobüs ve kamyonların ıumrük 
muameleleri hakkında bir tali
matname hazırlanmaktadır. 

Ttırkiyc İspanya ticaret ve 
klirinı~anlaşmasının feshi 

hakkında kararname 

Kararname No. 2 7453 
İspanyadaki karışık vaziyet 

clolayııile İspanya Hükümetince 
31 12 1935 tarihli Ticaret ve 
Kliring aalaşınasına tamamen 
riayet edilmediti anlatıldığın

dan mezkur anlatmanın feıhi ; 
lktiud Vekillitinin munfaka
tına atfen Hariciye Vekillitiain 
38 9 1937 tarila ve 21212 581 sa
yılı tezkereaile yapılan teklifi 
iz.erine İcra Vekilleri H yetince 
30 9 1 ~37 laribinde onanmııtır. 

AB RLER 

1 

1 

İthalat listesine 
ilaveler 

yapılan 

eenel itbalit rejimi karar
namesinin bir numarala liate
aindeki memleketler arHında 

Malta ve Kıbr11, iki numaralı 
listesine de bazı maddeler ili· 
ve edildi. İllveler şunlardır: 

Gümrük tarifesinin 669 nu· 
marasına ı:-iren makine Teya 
cihaz aksamı ve mantar. 

Türk-İtalya ticaret anlaşma
sına bağlı (1) numuaralı liste
deki kontenjan tediyah da ilga 
edilmittir. Bn tevziatın yekünu 
olaa 148 tonluk kontenjan 2294 
tarihli kanunun nrdiği salahi
yetle nota teatisi suretile bir 
yekün ol:ırak 102 numaralı po
zisyona tahsis edilmi,tir. 

Bir ayda ne k dar 
et kesildi? 

Geçen ay mezbahada 846361 
kilo karaman, 23916 kilo dailıç, 
4874 kilo kıvırcık, 9302 kilo 
keçi, 136461 kilo kuzu, 816 kilo 
ökuz, 476190 kilo inek, 35896k. 
manda, 23985 kilo dana, 18896 
kilo malak, 47300 kilo bota, 
2590 kilo oiiik kHilmiştir. 811 
aylarda balık istihaalitı fada 
olduğundan et sarfiyatı azalmıt
t•r 

Son zamanlarda domuı sar
fiyatı da artmış bulunmaktadır. 
Bund.ın birkaç yıl evvel azami 
1000 kadar domuz kesilirken 
geçen yıl bu mikdnr 2 bin ad de 
çıkmıştır ki tutarı 170 bin kilo 
etmektedir. 13u yıl bu mikda
rın daha fazla artacağı şimdiki 
hesablardaA anlaşılmakt dır. 

Çivi ve çivi teli narhı kalktı 
Endüıtriyel mamulitın mali

yet Te Htış fiatlan•ın kontrol 
ve tesbiti hakkındaki kanuna 
tevfikan çivi ve çivi telinin ele 
toptan ıatış fiatları, Ekonomi 
Bakaalıtına evelce teıbit ctli
lerek i in olunauıtu. 

Bunların hana madde fiatları
nın ıon zamanlarda daimi te
mevvlç ve tehavvüller göstere· 
rek teıblt edilen toptan satı' 
fiatının bile dünuna indiği gö• 
rüldüi'ünden çivi ve çivi teli 
narhı 18.11. 937 tarihinden iti· 
baren kaldırılmış ve bu madde
lerin şimdilik yalnız ııclımrGk 
resmi himayesine bırakılması 

kifi girülmüıtilr. 

Tiyatrolar 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
1111 !il ııı ff\ i' saat 20,30 da 

~~ 111 j 
Ateş Böceği 
4 perde komedi 111111 

ıll 
Molnar K . Necati 

..-6~ı::EVevmi 

Monakasa Gazetesi 
Bütün Müteahhit 

Tüccarların mesleki 

zetesi dir. 

Telefon: 49442 

ve 

ga· 

! mtiyax nhibi v yaza itleri 

O~rokt.CTii: lsnlail Cirit 

i
l Bım~dığı ver: ARTUN Ba11meYJ 

Ga~ta. BiJıür s.,laı:k !\!o 10 

(Suite de la -4eme page) 

Epinıırds (lntend~nce Ank) N 518 
Costumeıı, paletots et chaussure!I (Dir. Gen. Monopolea.;) N. 519 
Tuyaux en travaux pour adduction d'cau (Municipalıte Bouldan) 

N. 519 
Choux (lntendaace Ank.) N. 519 
Cuis!lon de pain (lntendance Tophane) N. 520 

1 ı ı · hu ile va cou mc et houille Zongouldak (Di . Ecole Agricole 
Adana) N. 526 

• Articles hors d'usage (Dir. Hyg. A11ist11nce Soc. Djaghu loghlou) 
N. 526 

Houille criblec (lntendance Ank.) N. 529 
Fromage blanc et kacher (Com. Ach. Oir Hyg. Assis . Soc. Dja

ghaloghlou) N. 529 
Livres tcchniquca (Dir. Hyr. Ankara) N. 529 

"' Les a teriaquca indiquent une vente par voı o de surcncbere. 

N. B.- Lea Nos ındiqu s en regard deı article'i ıont ccux du 
journal dana lcqucl l'aviı a paru . 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 

{Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 
20 - 11 - 1937 

Fİ ATLAR ( Cour officiels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ı ert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Bakla (Feve) 
Mısır sarı (Mais jaune) 

Susam (SeHme) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Susam " ( ,, sesame} 
Yapak Anadolu (Mohnire) 
Keçi kıh (Poilı de Chevre 

Fındık kabuklu (Noiıettesl 
Tiftik mal 

n oğlak 
Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Fnsulye ufak (Hnricot scc) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Ceviz içi 
Peynir bevaı (Fromage blnnc) 

,. Trakya n Thrace 
Kuş yemi (Millet} 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet jaune) 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

6 3 50 
5 30 
4 12 

4 15 

4 27 

16 5 -

50 
52 -
16 

122 20 
140 20 

6 14 
5 37 50 
4 15 -

4 18 

4 27 50 

16 15 

55 

130 

Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Zeytin yağı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
İç fındık (Noiı . decor.) 
Nohut iri(Pois chiche) 

GELEN (Arrivage ) 
Afion (Opium) 
Buğday (Blc) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Ferine) 
Mııar (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Faaulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Ynpnk (Mohairc) 
Yulaf lfoin 1 
Susam (ıesame) 
Ku, yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Clıiche) 

Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (f'romage B.) 
İç fındık (Nois. dcc.) 
Tiftik 

570 
250 
150 
31 -

135 -
90 -

l 25 
10 

6 

'' E 
Tercüme 

GİDEN (Exportation) 
Afyon (Opium) k. 
İç badem (amande) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Tiftik 
K fındık (Noisette) 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chichc) 
Mercimek (lentille) 
Kıl (poil ) 

DIŞ FIATLAR 
(Mnrches Etra ngcrs 

600 -
38 50 

15 

15 

Buğday (Ble) Liverpul 5 48 
., " Şikago 4 20 
n ,, Vinipek 5 29 

Arpa (Orge) Anvers 4 79 
Mısır (Mais) Londra 4 03 
Keten t.(Gr.Lin.) ., 7 90 
Fındık (nois .) G.Hamburg - -

" K • 

• ,, 
Bürosu 

Her liı;andan ve her türlü tercüme işleri ve bil· 
•.• hassa münakasa ve müzayedelere müte.ıllik ~ rtna
•:• melerin tercümesi derübte edilir. 
•!• 
·:· 
• 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyat:lar gaye't mü'tedildir 
~ ~ 
•!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abouelerine •:• 
•!• Hususi tenzilat yapılır ,.• 
~ y 
•!• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 ;• 
•!• Telefon : 49442 + 

q ( ... ... . •,ıt . •~• "1 ... ~ .. 
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Tableau Synoptique des Adjudi cations 
' • 

1 

Mode Prix Cautiorı. Lieu d'adiudıcatıon et du 
d'adjudicat. catimatıf Proviıoire Cahier des Charges Objet de J'adjudication Jours 

MÜTEAHHİTLEtlİH TAKVİMİ 
~ Memento aes Fburnisseurs 

H eure 
11

1 

.. iiıiiiıiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill 
! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~------------~-------=~~~~------------·--

Salı 23.11.1937 

[ 

ı~ 
A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation- Trav. Public9·Materiel de Construction- Cartographie 

Reparatioa au bitirnent acadeınie de g-uerr e 

• de chausıee s route Bartin-Safran bolou 
., ,. ,, ,, Zonrouldalt·Devrck 
,, ,, ,, ,, F.r erhli·Devrek 

Construction de chaussee s route Beydiouma-T chay
djouma 

Conıtruction de chausıec s route Safranbolou
Aratch 

Trava•x de ~ondag-e 
table 

pour adduction de l'eau po-

Divenes reparations pour la garnizon d'aviation 

Pli cach 

" 
" 
" 

" 
Publique 

'400 

27000 -
10000 
13000 -
22500 -

10000 -

5880 -

1424 30 

30 -

2025 -
750 -

1075 -
1688 -

750 -

44! 

106 84 

Coı:amandement Academie de 
Guerre a Yildiz 

Vilayet Zongouldak 

" 
" 
" 

,, 

Cem. Acil . lııtend l:ımir 

,, 

23-11-37 

13-12-37 
13·12-37 
13-12-37 
13- ı 2-37 

13·12-.'37 

6-12-37 

24-11 37 

15 -

15 -
15 -
15 -
15 -

15 -

16 -

13 -

1 

1 
Çorlu mıntakasında yapt. F tip hanıar, laaoıam, çamatır rer 

mutbah teaiaah (MMV) X• 495 
Küçük Yozııatta yapt. 3 otlah memur evinin iDf. f aı•d ( nh. U • 

.\: 515 ıı 
1 Bahçekapı ve Yenicami cad. parke kaldmmlarının tamiri (' 

Beled.) ~\: 517 
• lç ve dış liıtiti (İat. Beled.) .~ 617 
Kereviz (Ank. Lvz ) .\: 518 
Elma ,, ,, ,, 518 

1 Deri caket (İst . Bel.) .\~ 519 
• Bir evin enkazı (lst. Bel.) ,\; 519 
• Bisülfat (Aak. Fabr. İıt.) .\! 519 
• Meşe odunu ve kömürü (İııt. Orm. Batmüh.) No 520 

1, Yoğurt (Tophane Lvz.) 527 
Selimiye kavak iıkcleainin tamiri (Tophane Lvz.) No 528 
Yeşilköy makinist mekt. önündeki iakelenin ı-eni,)ettlmcsi (fol 

hane Lvz.) No 528 
Yoiurt (Tophane Lvı.) No 528 (aj.). 

Construction a l'atelier photog-raplıique deı muıees 
d'utiq•itea (aj.). 

3226 78 243 - 16 - 1 Sarıyer 28 inci mekt. tamiri (İst. Beled.) No 529 
Kimyevi ecza (İıt. Beled., No 529 

Dir. Trav. Publ. lıt. ' 9-11-37 

Ce1astruction d'un batiment penitencier iı Bartin 
(aj.). 

Conatruction b!'anderi• au penitencier de Konia 
(aj.). 

33254 35 
" 

" 

Zonrouldalt 9-12-37 15 -

Konia Un 111oiı a partir du 15,11-37 

PreHntation carte actuelle ville Charki Karaag-hatch 
(aj.). 

Mu• . Charki Karaaıhatch 25· 11-37 

Produits Ç?imiqpes et Ph~rmaceutiques · lnstruments Sanitaires -F o~?ture pour Hôpitaux 

lnstruaıents de chirurrie et de laboratoire : 202 Publique 2470 97 187 - Vil. ltchel Dir. Hyg. Assist. Soc. lst. 1-12-37 15 -
lots 

Yol halıaı (MMV) No 529 

1 

"' Domuz (MMV) S· 5l0 ,ı 
Betiktaş 25 inci ve Bakırköy 3 cü ınekt. ta .. irı (iıt. Bel.);\'. " 
Anlc. aakeri fırının tamiri (MMVı .\~ 531 

Çarşamba 24. 11.1937 

Bulrur (Vize Aık. SAK) No 515 ~,~ 
Zonııuldak ı.aat. ilaveten yap. pavyoa tealıatı (Zonıul_.ak 

Başt.) No 515 
Bulıur (Vize Aık. SAK) No 516 tı 

Appareil Rontg-en marqu• Siemenı : 1 p " 
4514 - 338 55 

" 1 1 '1·37 15 - Heybeliada verem aaaatoryumu ara pa•yonu kalerifer teıi•• 
(İıt. Sıh. Müet. SAK) No 517 

İıpanak (Ank. Lvz.) No 518 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuir~ . 

Cos•umea : 62 p. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois pour leı ecolea Primairu 
Semi-coke : 21 t. 
Houille : 40 t. (ai.). 

T ranaport- Chargement Dechargement 

Pu9lique lap. 26 -

Puhlique 

" 
Gre a rre 540 -

Cberrement et decharr. de cbar bon pendan\ 11ne an11ee Publiquc 

DiYers 

Piecea metalliques et accetaoires pour vaıon d'ou· 
•rier : 100 p. 

Penx de cbevre rouge et verte : 2 lots 
1 Tente. : 15 p. (ai.) 
1 
i 

Provisions 

Vi&11tle de mouton : 4 t. (aj.). 

Fromare blanc : 5820 k ,, 
Sucre en poudre : 15550 k. (aj .). 
Fro•aıe kacher : 1300 k. ,, 
Oeuf : 89000 p. (aj.). 

Pain: 10 t. 

1 Legumcs: 6 lob 
Viande de boeuf: 2 t. 

1 

Proviıion: 59 lots (aj) 
Viande de boeuf et foin 

1 

1 

B, Adju~cations a la sureachere 
1 

1 Boiı de sapin et cbarbon 
Bois ,. ,. 
Boia ,. ,, 

Pli cach 

• 
Gre a gre 

Gre a rre 

" .. 
,, 
.. 

pııblique 

" 
" 

rre a gr~ 
pli cach 

publique 

" 
" 

13000 -

11000 

2250 -

2485 -
4968 -

918 -
1262 5 
1100 
:!96 25 
600 -

121 -

85 
41 -

700 -

975 -

825 -

169 -

187 -
373 -

69 -
95 
82 59 
22 22 
45 -

34 32 
6 15 

Dir. Surete Vilayet lzmir 
, 

- -20·12-37 

Vilayet Isparta 27-11·37 13 -
Com. Ach. Milit. Isparta 2-12-37 ] 1 -
Co•. Adı. Lycees et Un mois a partir du 19-11-37 

Ecoles Second. lzmir 

Exploitation Akay 15-12-37 15 -

ı A-'-. Gen . O . P'er l\at A.allara 20-11-S7 l~ 30 
l lucea1ı1 d'l.Ipetiitiea Hay4arpaeha 

idem 8-12-37 15 -
Dir. Travaux Publics Ordou Ua moia partir ıılu 2-11-37 

Coı:a . Ach. Ec. Second. Un aoiı a partir du 19-11-37 
et Lycees İz•ir 

idem 

" ,, 
" 

Com. Ach lnt. Ant. 

.. 
,, 

Dir. Lyc. Kutahia 
Coa. Ach . Milit. Isparta 

Dit'. For. lzmir 

• ,, Kutahia 

" 

" .. 
" 
" 

6· 12-37 
6-12-37 
6-12-37 

jusqu'au 16-12-37 
30-11 ·37 

26-11-37 
2-12-37 
2-12-37 

19-11-37 
19-11-37 
19-11·37 
19-11-37 

13 20 
14 40 
15 

11 

10 -
15 -
ıs - · 

il 

Keailmit aıtır eti (İzmir Lvz.) No 318 
Elbiıe, palto ve fotin (İnh. U. Mtıd.) No 519 ı' 
Su tesiaatı için font boru ve Buldaa kaaa'9a11aa akıtılacılı 

yolu yapıtı (Buldan 8eled.) No 519 
Lahana (Ank. Lvz.) No 519 
Ekmek pitirmeıi (Tophane Lvz.) No 5~ 6; 
BeHin, vakum ve Zonruldak kömürü (Adana Zir Mek.) filo 
"' Köhne eua (lat. Sıh. Müea. SAK) No 526 
Kriple kömürü (Ank. Lv:ı.) No 529 
Beyaz ve ka1ar peyniri Iİıt. Sıh. MüH. SAK) No 52:} 
Fenni kitap (Aok. Mrk. Hıfz. Müeı.} No 529 
• Yük ara'-uı (iat. Beled.) No iıt 

"' ÔD)erinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. ,il 
Hami• : "No.,, işareti ilinı havi rasetemizin HJlllDI ,a,t 

Mardi 23 - 11 - 1937 

C•nıtr. hangar, huanderie, bain ete . a la caaerne de TcherloU (~' 
Def. Nat.) N. 495 . el 

Conıtr. mai sona pour fenctionnairea a Kutchult Yozgat (D•'· 
Monop.) N. 515 

Conıtr. route a Batcheltapou et Yenidjami ı Mun. lst .) N. 517 
* Chambre it air et pneuı (Mu•. lst.) N. 517 
Celerie (lnt. Aakarai N. 518 
Pommea ( ,, ) N. 518 
* Dccombru d'une maiıon (Muo. lat.) N. 519 
* Bois et charboa (Dir. Forcts lıt.) N. 520 
Yog-hourt (lnt. Tophane) N. 527 

El 
~ ( d "1 ) N. ~281• · 1 · · · y· b'lk•"1(I 

arıısse•ent e a route pn• eco e •ecanıcıe• ec ı 

Tophane) N. 525 
Rcp. preı du debarcadaire Selimiye (lıat. Tophane) N. 528 

,, biti•c•' 28eme ecele Sariycr (Mun. lataobul) N. 529 
Produits chimiqueı (Mun. la•.) N. 529 
Tapiı pour corridor (Min. Def. Nat.) N. 529 6' 
Reparation bitiment 2Scae eeole Bechik.tac)ae et 3eme eeol• 

keuy (Murı. lstanbul) N. 531 
Rep. d'un four •ilitaire a Aakara (Min Def. Nat.) N. 511 

Mercredi 24 - t 1- 1937 

Bles concasıes (Coa. Ach. Milit. Vize) N. 515 wt 
Co•ıtr. ti'un pavilloa a l'hôpital Zonıouldak (Cbef Med. 

Zong-ouldalt) N. 515 
Bles coacasıes (Com. Achat Militaire Vize) N. 51' /

1 

Iaıtallation de chauffaı• ccntral au aaDatorium Heybeliad• (O 
siıtaoce Soc. Djagalorblou) N. 517 

(Lire la suite ea 3me par•) 


