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~ayısı 5 kuruş 

Resnıimakbuz mukahili olma, J 
an tediyat makbül değildir~ 

PERŞEMBE 

liergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 

G ZET S[ 

25 lkinciteşrin 1' 37 

r IDAREHAN 
Yoğurtcu han , 1 d ka t 

No. 3 V"e 4 

1 ( ~. l ..ıt a~ Per eınbe paı .. r ı 
iLAN ŞA i-' 11 ARI 

l •J r ~hancmı2dc- ~ ı üşiiı 

Telgr.: İat. MÜNAKASA 
T el~fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Umum üteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 
E?RO az a 'EFiE ıwz 

Bugün ilan olunan münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 
---- ---- -

"--------.:,C_i_n_•i __________________ _ Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

~) Münakasaıar 

~Tamirat, Nafia işleri, Ma~eme, Harita 
~U" . 
~ rı aşım istasyon ahırının tamiri (temd) 

i.I' lıtıpazarındaki caminin tamiri 
t 1" dairesi inşası 
"t,ıı:ıı· 
i. 1Ye kışluınm çatısının tıımiri 
~·Ybetiada ilkmcktebinin tamiri 
l:~•lcaya bağlı Belgrat köy mektebinin tamiri 

•da eski talebe yurdunda yap. yüksek muallim 
~ llıeh. binnsı ikmalı inş. (şart. 283 kr) 
8 tesriye tesisatı (tcınd) 
ty0 2'lu PTT mrk. binası tamiri 

paz. 998 53 

" 443 31 

" 4108 -
kapalı z. 25110 -
aç. cks. 1395 61 

" 87i 39 
knpalı z. 5653~ 51 

aç. eltı. 1998 94 

iı ~ 
~lar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev, 
~. - --
J htcraıi ve pandostan 
(Siien: 10000 m3 

paz. 1320 -
k:ıpalı z. 10000 -

~trik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
~t 

ç, lcnaabası elektrik tesisatı 1 kısım aç. eks. 

~t 
~le-Tahta v .ı. 

~~•tc Karaafaç müeucutı için: 26 kalem 
tı~a tahtası: 550 ad . 

~kat, Benzin, Makine yağları 
~ - ,___ 

lnd 11 tı: 396 t. (tcm<l 
tk ıö111ikok kömürü: 91 t. (tcmd) 

v. s 

~ .. 
~f errik 
l(l 

aç. eka. 1029 75 
pa:ı. 427 -

paz. 5742 -
aç. eks. 

2078 

~--------------------------------~ 

74 89 

1884 
104 67 
131 61 

4077 

150 -

99 -· 
750 -

77 23 
64 05 

168 07 

i55 85 

lst. Belediye i 21 12-37 
Vakf. Gen. Dir. 26 11-37 
lEmİr Emr. Sar. Hut. 10-12-37 
Tophane l.vz. SAK 15-12-37 
İıt. Belcd. 101 12<37 

,, 1·12-37 
lst. Nafıa Müd. 22-12<37 

D. D. yolları A•k. H paşa 10·12·37 
lat. PTT Miici. 

l.st. Kom. SAK 
D.D.yolları Anlı:. H. paşa 

Atça Kaaabası Bcled. 

lat. Beled. 
lıt. PTT Müd. 

lzmir Lvz. SAK 
lst. PTT Miid. 

lst. e.ı.«. 

10-12-37 

10-1-38 
10· 121 37 

15, 12,37 

9 1 12-37 
26-11-37 

7-12-37 
30-11-37 

9-121 37 

14 
14 
11 
16 
14 -
14 -
15 -

15 30 
15 -

15 -
15 -

15 -

14 -
15 -

15 -
14 -

14 -Pkapı Silivri hudut yoluaa ltonulacalt beynel•ilcl 
~ L· Yoı İfarek levhaları 

'tii 

aç. ckı. 

~ 

I~ ıtren fidanı 3 senelik: 4000 ad.'2 senelik: 2( 00 ad 

~'•teferruat hava lton>presörü: 1 ad. 

~~htelif tip vinç (İat . ve Trabzon limanları için) 
~~ 1 bııu tuıbıı: 70000 ad. 

11lıleaait kireç: 60000 k. 

~t, Sebze v. s. 
s,~ 
t~ ır eti: 50 t. (temd) 
y ~cltlilc un: 215,5 t. (temd) 

lı •f: 349,4 t. .. 300 t. (temd) 
~lı 300 • 
~ tttYat: 2 t. 
-~~ak: 1,2 t. 

~ Müzayedeler 
&ıı~ 

I day, arpa, çavdar, mısır, kuş yemi , kaplıca. yıı· 
~,1•f: burçak, seyrek 

'lltiderya fambotUDUll enkazı Ve denizdeR ç1ka
l'\lllaa11 (temd) 

~ar, Emirler, Tebliğler: 

" 1100 -

" 
1250 

kapalı :ı. 945 -
aç. eks. 600 

15000 -
pu. 33885 -

paıı:. 15000 -

" 15000 -
aç. eks. k . 1 20 

• n 1 35 

aç. art. 

a) 

82 50 
" 

9-12·37 14 -
97 75 lnhiı. U. Müd. 13 1 12,37 15 -

lst. Lim. işit. 1d. 15-12, 37 ye kadar 
70 88 D. O. yol. H. paşı 6-12-37 15 -
45 - " 

6-12-37 15 -

1125 - Çanak. Mst. Mvk. SAK 8 1 12.37 15 -
2541 38 Sıvas Tüm. SAK 30-11-37 14 -

- - lıparta Aık. 
" 

101 12-37 11 -
1125 - Tophane Lvz. SAK 29-11-37 14 -
1125 -

" 
29-11-37 14 30 

180 C alataaaray Lis. SAK 10-12·37 15 -
121 50 ,, 10-12-37 15 30 

Türk Havı Kurumu Mal, 3 1 12-37 14 
kara Şubesi 

lat. Defterdar. 2· 12-37 14 

•• 
M NAKASALAR 

Değiştirilecek paralar hakkında 
İstanbul Vilayetinden: İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- H rita 

'I ili · 1 l 2-937 tarihinden itibaren tedavülden kaldırılacak 
Ilı 'n bronz on ve nikel yirmi beş kuruşluklar 2257 nu
~ lltalı kanunun 8 inci maddeaıi mucibince bu tarih meb
ll ~ olrnak izere bir sene müddetle yani ı - ı 2·937 tarihi
~~ kadar Malaandıklarile Cumhuriyet Merkez ve Ziraat 
"nkaları tarafından kabul edileceii ilia olunur. 

İzmir Emrazı Sariye Hastanesi Başhekimliiinden: 

Hastanemizin yeni yaptmlacak 4108 liralık keşif be, 
delli etüv dairesi açık eksiltmeıinin bitiş tarihi olan 10 
ikiaciteşrin 937 den itibaren bir ay içinde görülen lüzum 
üzerine paıarlıkla yaptırılacağından şeraiti anlamak üzere 

1 

1 

1 

1 

1 

7 7 

her gün hastane başhekimliğine ve 2490 sayılı k ın un 
ahkamına göre isteklilerin hazırlayacakları banka mektu· 
bu veya mal sandığına yatıracakları teminat makbuzları 
ve müteahhitlik ve ticaret odası belgelerile birlikte ek
siltmenin son günü olan 10.12.37 cuma günü saat t 1 de 
Tepecikte emrazı sariye hastanesinde müteşekkil komis
yona müracaatları. 

Vakıflar Genel Direktörlüğünden: 

Evkafı mülhakadan Abdülha,.. i vakfından Koyunpaza
rındaki camiin keşfi mucibince ve pazarlık suretile ta.mir 
ettirilecektir. Keşif bedeli 443 lira 31 kuruş olup 26.11. 
37 cuma günü saat 14 de ihalesi yapılacağından talih o· 
)anların yüzde 7,5 temimıt akçelerile birlikte vakıflar u
mum müdürlüğü inşaat dairesinde müteşekkil komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Selimiye kışlasının çabsının tamiri ihalesi kapalı zarf
la 15- l2-937 çarşamba günü saat 16 da yapılacakbr. Mu
hammen keşif bedeli 251 Hl liradır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel kömisyonda görlilebilir. 

İsteklilerin 1884 liralık ilk teminat makbuz vey:ı mek
tnplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı olan vesikalardan maada Nafia Vekaleti fen müdü
riyetlerinden alacakları ehliyet vesikalarile beraber ihale 
saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektupla
rını Fındıklıda komutanlık sabnalma komiıyonuna ver
meleri. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

22.12.937 pazartesi günii saat 15 te Ltanbulda Nafıa 
Müdürlüğünde 56532.5 l lira keşif bedelli Vefada eski ta, 
lehe yurdunda yapılacak Yüksek Muallim mektebi binası 
ikmali inşaatı kapalı zarf usul ile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele. eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje keşif bülasasile buna miltefer'i 
diğer evrak 283 kuruş mukabilinde daire inde verilecek
tir. 

Muvakkat teminat 4077 liradır. 

isteklilerin teklif mektupları ve en az 40000 liralık 
bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış 
olduğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarını havi 
zarflarını 2l.12.937 pa7.artesi günü saat 14 e Kadar 
Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. 

İstanbul P.T, T. Vilayet Müdürlüğünden: 

Beyoğlu P. T. T. merkez binasının keşifoamesi dahi
lindk tamirah açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10 
birinci kanun 937 cuma günü saat 15 te Büyükpostane 
binası birinci katta İstanbul P.T,T. Vilayet müdürlügün
de müteşekkil alım satım komisyonunda yapılacaktır. Ke, 
,if bedeli 1998 lira 94 kuruş muvakkat teminat 150 lira, 
dır, isteklilerin mukavele, eksiltme, bayındırlık i leri umu
mi, husuıi ve fenni şartnamelerile proje keşif hulasası ve 
buna müteferri diğer evrakı srörmek ve muvakkat temi
natlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur mü
dürlük idari kalemine, eksiltme gün ve saatinde de en 
az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair gösterece
ği veıika üzezine İstanbul Nafıa müdürlüğünden bir haf
ta evvel alınmış olması laz:ım gelen müteahhitlik ve Ti· 
caret oda11 veıikasile birlikte komisyona müracaatları . 

Deylet Demiryolları ve Limanları U. İtletme İdaresinden: 

26.11.937 de yapılacak olan su tasfiye tesisatı eksil~ 
mesi görülen lüzum üzerine 10.12.937 cuma günü saat 
1530 tehir edilmiştir. 

* • • 
Heybeliada İlk mektebinin tamiri. Bak lst. Belediyesi 

ilanlarına. 

• 
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* "' * 
Çatalcaya bağlı Belgrat 

Belediyesi ilanlarına. 
köy mektebinin tamiri. Bak: 

* * * 
Sfüvrido aşım istasyonu ahırının tamiri. Bak: İat. Belediyesi 

ilanlarına. 

~--±±L----------~_ ......... ~-------=·--"""--·.._~~'i ................. _ ... __ ...... "!~ ...... 
ltaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

İstanbul Komutanlığı Satır.alma Komisyo~undan! 

Ordu sıhhi ihtiy<ıcı için diyatermi ve pandostanın ı· 
halesi pazarlıkla I0.1 .38 pazartesi günü saat 15 de yapı· 
lacaktır. Muhammen tutarı 1320 liradır. İlk teminatı 99 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektup· 
larile 2490 sayılı k:munun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya· 
yazılı vesikalarile birlikte ihale günü vakti muayyeninde 
Fındıkhcla komutanhk satmalma komisyonuna gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanlarl işletme U. fdare!linden: 

merkez depoları•a teslim şartile cem'an 91 ton Türk Sömikok ı 
kömürü için muayyen saate kadar şartnamesi dahilinde komis
yona talih müracaat etmediğinden eksiltme ayni saatlarla IO gün 
temdit olunmuştur. llcsiltme 30-1 l-937 salı günü saat 14 de Bü
yükpostane binası birinci katta İstanbul PTT vilayet müdürlü· 
ğünde müteşekkil alım satım komisyonundcı yapılacaktır. Oıma

niyc telıi:ôo teslim beher tonu 26 lira, Ye4ilköy telsizin teslim 
beher tonu 24,5 lira, şehir dahili iki merkez deposuna teslim 24 
lira ve muvakkat teminatlarına yatırmak üzere çalışma günlerin
de mezkôr miiddrlük idari kalemine ve ekıiltme gün ve saatin· 
de de Ticaret odası vesikaaile birlikte komisyona milracaatlerı. 

er - ! ı -
Müteferrik 

lı:-tanbul Liman işletme ldare!'in<len : 

1- İstanbul ve Trabzon Limanları için muhtelif tip, evsaf 
ve kabiliyette vinçler ısmarlanacaktır. 

II- Bu işle alakarlar ve t:.ım bir ihtisası olan müessese
lerin İdaremiz fen he~,f~tine rıüiraca:1tla şartn:ımPleri almala
rı ilf 1~lı1ı 

III- İşin Yüksek teknik hususiyeti itibariyle, idaremiz, 
alakadar müesseselerin bilhassa Mühendislerinin v~ fon mü· 
messiUerinin mii racaat etmelerini bi idi rmeği faideli 1 ıııl mak

' tadır. 
IV - Müracaatlar en son 1 S. I ~.937 Çarşamba gününe 

kadar yap1lmak lazımdır. 
Muhammen bedeli ıo; 00 lira olan ICOOO metre mikabı oksijen 

10.12.937 cuma gün;i .aat 15 te kapah zarf usulile Ankarada 1 

İdare binasında satan alınacaktır. 

V- Müracaat edecc:>k müessesfder *imdiyf' kadar Jiğer 
başlıca 1imanlada vücuılc:> getirdikleri mümasil tcc;:i;;nt <'etvı'

lini ve mezkfır limanlar· idarelerinden aldıkları muvaffakivı>t 
vesikalarını ve bu işteki ihtisaslarını te~bite: yaray:.wak diğPr 

vesaiki müracaatlarında tevcli edeceklerdir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 750 liralık muvakkat teminatla ka · 
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vasikası ve 
tekliflerini ayni gün sıet 14 e kadar Komisyon Reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dah·esinden, 
Haydarpaşada teaelUlm sevk şefliğinden datıtılmaktar. 

ru..-; muhammen fiat]a eksiltmeve knnulmu<: vr ih.'.llesi 10. l 2.9;i'. 
~ ~ ~ •' 

Cuma cünü ::;aat 11 olarak te~bit edilmi-:tır. l:,teklilerin bt:1' 
saatte hpartada safınalma komisyonuna gelmeleri. 

lstanhul Levazım Amirliği Sutmalma Komisyonum.lan: 

Harp AkadP.misi Sv. Gurupu hayvanatı için üç yüz lO~ 
yulafa teklif edilen fiat yüksı~k görüldüğünden 29.J ı.93· 
Pazarte:-i giinii saat 1 + de p 1zarlıkla Tophanede 1 ,e-va:ııı11 

fi.mirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bede!1 

on beş hin lira ilk t(:minatı 1125 liradır. Şartname ve ııU' 
muneleri komisyonda giirülehilir. lstekliler]n kanuni beW 
lerile birlikle belli giin ve saatle komisyona gelmeleri. 

* * * idareleri lstanbııl Lıwazım amirliğine bağlı ınüe~~es91 

hayvanatı için ~~O ı ton ) u!afa teklif erlilen fiat bahalı görül· 
düğii 11den 29.11.937 Pazartesi günü saat l4.30 da Tophane01 

lstanbul Lf'vazım amirliği satmalma komisyonunda pazarhkl~ 
ek::ıiltme5İne df'vaın edilec..,ktir. Talmıiı.1 bedeli 1:1000 iira.dıf· 
111,. teminatı l l 25 liradır. Şartnarne..:i ve nümnne::ıi komisyocı· 
ela görülebilir. lsteklilerin belli gün ve saatti" ve.sikularile 
birlıkte komisyona ~dıııeleri. 

Galata8ıaray Lisesi Alını ~ntırn 

Erzakm Miktarı Tahmin F. 
cınsı Kilo Kuru~ 

Terey::ığı 2000 120 

Ka) ınak 1200 l :~5 

Komisvonu Baskanlıuından: 
~ M 

ilk teminat Ebiltm~ gün "'' 
Lira Kr. 
180.00 

121.50 

sa atı 
10.12.937 curna. 

günii ıs te 
10.12.937 cuına 

günü 15.30 da 
t~alntasara~ Lisc:.inin ~layı,, 938 sonuna kadar ihtiyacı ol.'.111 

yukc.ırıoa rin..;i Vf' mik1an ilk tf'minalı. ebiltme gün ve saı1 t· 
leri yazdı erzakların J.._tnrıhnl Kiiltiir Direktör1iiirü biıw:ıınd• . ~ 

!.iseler ~lııhase!Je~iliğiııdP loplaıı:.ırı Koıni ... yoııda açık t>!._,jlt· ı 
mesi yapdacaktır. 

• 

Kereste, tahta ve saire 

Devleı DemiryolJarı ve Limanları İşletme Umum 
İdaresinden: 

Dn-let demiryolları ve limaniarı işletme müdürlüğünün ihti
yacı olan aşağıda cinai, miktarı, muhamrnen bedeli ve muvakkat 
teminatı yazılı adi tuğla ile söaırnemiş kireç ayn ayrı olarak ka
pab zarf u•ulile eksiltmeye konmuıtur. 

Bu i~e gireceklerin ~artnaıneyi görmek üzere okul idare· 

i
l :;:ine ve Ticaret Orta~ının yeni .,r.ne '>'e"ika \e tP-minal ltlakbıız· 

larile belli gün ve .:aatte Komi:;;yoııa ~elmeleri. 

- ·- _;;:::;;? 

• • * 

Karaa~aç müeuesatı tamir atelyesi lüzumu olan 26 kalem ke~ · 
reste alınacaktır. Bak: İ.t. Beled. ilanlarına. 

* * • 
550 adet fabrika tahta.ı alınacaktır. Bak: İat. PTT. Vil. Mtlıd. 

ilanlarına. 

E!cktıik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Atça Kasabası Belediye Riyasetinden : 

Musaddak projemi7. mucibinre on dokuz bir dokuz yüz 
yirmi sekiz lira elli kuruş keşifli Atça kasabası elektrik tesi
sattndan şimdilik beş hin sekiz yüz elli lira keşifli makine 
ter,hizatı ve ayrıca iki bin be~ yüz yirmi sekiz lira keşifli 

elektrik teçhizatı ve saııtra1 binası kablo çıkış tertiLat1 açık 
ebiltmiye konulmuştur. 

Ebiltme 15.12.9.37 Çarşamba günü saat 15tehitam bu· 
lucak ve ibalf' Atça kasabası Belediye Encümeninde yapıla

<'aktır. 

Bu işe aid evrak vr: projelerin birer kopyaları İstanbul 
Taksim Beyoğlu ~ark apartım:ınında yüksek elektrik mühen· 
disi Bay Ha:ı.an Halet Iştkpınardan ücreti mukabilinde alına
hi lir. 

f~ksiltmiye iştirak edeceklerin yüzde yedi buçuk: teminat 
ve ihaleyi müteakib yüzde on beşe iblağ teminatlarile ihale· 
den bir saat e\'veline kadar müracaat etmeleri lazımdır. 

Ek!'liltmiye talib olanların şartnameye göre ek:;iltmiye gire· 
bilmek şartlarını haiz olmaları lazımdır. 

F'azla izahat almak istiyenler Atça Belediyesine veya adı 
geçen Hasan Halet l;;ıkpınara müracaat edebilirler. 

rrrı ''EC :mtr _.c;_r 

Mahrukat Benzin-Makine }'ağ°ları v. s. --
İz.mir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu Rs. den; 

1 - Ttimen merkez kıtaat ve müessesat ihtiyacı için 
kapalı zarf usulile münakasaya konan 396 ton odunun 
18.11.937 de icra kılınan u:ıünakasasında talibi tarafından 
verilen fiat pahalı görüldüğünden eksiltme ve artırma ka
nununun 40 ıncı maddesi mucibince pazarhğa konulmuştur. 
Münakasası 7.12.937 Salı günü saat 15 de icra kılınacaktır. 

2- Talmıin bedeli 5742 liradır. 
3- Münakasaya iştirak edecekl~rin teminatı muvakka

telerile birlikte meı.kur i{ÜD ve saatte tümen satınalma 

komisyonuna m~racaatları. 
4~ Odunun şartnamesi her gün tü.meo satmalma komis· 

yonunda görülebilir. 

İıtanbul Poıta T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 

19-11-937 tarihinde açık eksi,ltmeıi yapılacağı ilin olunan Oı
waniye, Yeıilk6y telıizlerile i.tanbul paket ve Beyotlu P. T. T • 

Eksiltme 6.12.37 pazartui güne .aat 15 de Haydarpaşa •ar 
binası içinde birinci iıletme komiayonunca yapılacaktır. 

İatekliJerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat 
mektubu ve kanunun tayin ettiği evrak ve vesaikle teklif mek
tublarını ekailtme günü nihayet saat 14 e kadar komiıyon reis
ligine vermiş olmaları lazımdır. 

Bu işe ait şutnameler ticretsiz olarak Haydarpaşada yol baı
müfettişliğindcn ah na bilir. 

Cinıi 

Adi bina tuğlası 
Sönmemit kireç 

Miktarı 

70000 
60000 

• • • 

Muhammen 
bedeli 
Lira 
945 
600 

Muvakkat 
teminatı 

Lira kr. 
70 88 
45 00 

Topkapı Silivri budut yoluna konulacak beynelmilel yol işaret 
levhaları alınacaktır. B.k: İat. Beled. ilanlarına. 

* • • 
Taksim-Harbiye cad. dikilecek ağaç. Bak: ist. Beled. ilanla 

rına. 

* * • 

1 adet maateferruat hava kompeaörii alınacaktar. Bak: İnhi
sarlar Umum Müdürlüğü ilinlarma. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Çanakkale Müitahkem Mevki Satına1ma Komisyonunrlan : 

1- Çanakkale M::ıt. Mv. birlikleri için SOOOO kilo Sığır eti 
satın alınacaktır. 

2- Sığır etinin beher kilosu 30 kuruştan 15000 lira 
biçilmiştir. 

3 İhalesi 8. 12.937 tarih pazartesi günü saat 15 t~ Çanak· 
kale Mst. Mv. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4- İsteklileri ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri 
olan 1125 lirayı ve ihale kanununun 2 · 3 üncü maddelerindeki 
vesaik ile bir saat evvel komisyona müracaatları. 

Sıvas Tümen Sattnalma Komisyonıından : 

Sıvııstaki birlikler için kapalı zarfla eksiltmeye konulınu~ 
ve ihale günü teklif edileı) fiat pahalı görüldüğiinden 18.1 1 .937 
den itibaren b[r ay içincle pazarlıkla alınmasına karar w:ril
ıniş olan 251500 kilo ekmeklik un 30. 11.937 Salı günü saat 
14 de pazarlılda ihale edilecektir. Bedeli 33885 lira ilk te· 
mina .ı 2541 lira 38 kuruştur. 

Şartnamesini görmek istiyenler her gün pazarlığa girmek 
istiyenler Ticaret vesikaları ve teminat makbaz1arilf: ihale 
gün ve saatinde Sivas Tüğ komutanlık binasında Tüm ~atm 
alma komisyonuna gelmeleri. 

Isparta Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Denizli kıtasının 349400 kilo yulafrnın beher kilosu 5 ku-

1 

b) ~J1 Ü Z A V E D L E ~ 
~~~~~~~~-....-/-

· Türk Hava Kurumu Malkara Şubeaind en 

T. H. K. Malkara şubesine aid 937 y1lında toplanan aşağıd• 
cins ve miktarile muhammen fiatları gö,terilen yerürünleri ili~ 
tarihinden itibaren sahlıta çıkarılmıştır. Ambarda mevcud b~ 
bu bu batın ihaleai 3-12·937 C\I ma 2'ÜDÜ ııaat 14 te Malkaı-a Şub~' 
siade toplu bulunacak İdare Heyeti tarafından yapılacaktır. lf 
teklilerin yüzde yedi buçuk güven paruı olan 59J lira 23 kurtıf 
la müracaat etmeleri ilan olunur. 

CiDsİ Kilosu Muhammen beher 
K. S. 

kiloıU 

Buğday 

Arpa 
Çavdar 
Mıaır 

Kuş yemi 
Kaphca 
Yulaf 

Burçak 
Seyrek 

70000 
15000 
4509 
12000 
16000 
5000 
7000 

130 
250 

129880 

5 50. 
4 

4 
3 75 
6 
2 50 
3 75 
3 
8 

jstanbul Defterdarlığından: 
Bakırköyünde sahilden 2500 metre açıkta batmış olan PeJell' 

gidery• gambotunun parçalanarak deni:ı:den çıkarılması işi bor 
mHrafı V4ıe çıkarılacak demir, pirinç, çelik vesaire gibi ankaııll 
yüzde 80 i ve kıymetli mAdeolerin yü:.ııde 50 si, mukukat ve e'I' 

rakı nakdi yenin yüzde 1 O u müteahhide ait olmak ve ihale t•' 
rihinden itibaren 20 gün' içinde işe başlamak şartile aç k arttır· 
ması on t'Ün u:ımtılmıştır. İsteklilerin ve diğer şer:litini öğret1' 
mek iıtiyenlcrin 2.12.37 perşembe günü saat 14 de 500 lirad•1' 
ibar6t muvalııkat pey nkçeleril,e milli emlak iidürlüğilnde tof'' 
lanan komaıryo:ıa gelmeleri. ... / 

Kıymeti 

Lira K. 

321 91 

30 72 

206 84 

Pey parası 
Lira K. 

24 15 

2 35 

15 55 

- •EC7 t • S""Q# V"tt• 

Fatihde Di!Jağzadc mahallesinde Alt•f 
sokağında 7 N. la TC tamamı 77,60 met• 
re murmbbaında bulunan usa 4078 
Çarşı'da Reis oğlu so1'atmda 24 N. ıı.ı 
dükkan anası. 4996 
Rüıtempaşa mah. Küçik çukur h•" 
kat 2- No. lu 3 oda. 46S3 

Yukarda yazılı emlik .atılmak üzere 15- gün müddetle açı1' 
arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleıi 3.12.937 Cuma günü H t 15 tt 
yapılacaktır. İsteklilerin Mabtulat kalemine jrclmeleri. 

(7784) 1187 

l_!sta_'.lbul P. T. T. Viliyet Müdüı-lüğünden1 
İdare ihtiyacı için mı•htelif eb' adda 550 adet fabrika tabtaf1 

alımı paxarlı&a konulmuttur. Pazarhk 26·11-937 Cunıa giinil ı••t 
15 te Büyük Postane binamı birinci katta istanbul P. T. T. Vilayet 
Müdürlüğünde müteşekkil ahm utım koıniııyonunda yapdacakttr· 
Muhammen bedeli 427 lira, kat'i teminatı 64 lira 05 kuruıtı.ıf'· 
İsteklilerin şartnamesini glSrmek üzen çalı,ma günlerinde medtıl' 
Müdür\ük İdari kttlemine, pazarhk gün Ye saatinde de kat'i ternİ' 
natlariyle birlikte Konıiiyona miıraca.atleri. (7941) 1214 



n üğü den:! 
----------------------~-----------------------

1- Malatyada şartname ve projesi mucibince yaptm· 
lacak Başmüdürlük binası inşaatı kapalı zarf usuliyle ek· 
siltrneye konmuştur. 

11- Keşif bedeli 34040 lira 49 kuruş VC' muvakkat 
terninatı 2553,04 liradır. 

III- Eksiltme 30 Xl-937 tarihine rastlayan Salı günü 
saat 15 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler J 70 kuruş bedel mukabi
linde İnhisarlar Umum Müdürlüğü İrışaat Şubesiyle An
kara ve Malatya Başmüdiirlüklerinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak edt ceklerin Nafıa Vekaleti Mü· 
teahhitlik vcsikasile diğer fenni evrak ve vesaiki İnhisar· 
lar İnşaat Şubesine ibraz ederek münakasaya iştirak için 
ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ve ek
siltmeye iştirak vesikasiyle yüzde 7,5 güvenme parasını 
ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç 
saat 14 e kadar yukarıda adı gecen Komisyonu Baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

(B) (7700) 1182 3-4 
• * • 

1- İdaremizin Paşabançe Müskirat Fabrikası ıçın 
Şartnamesi mucibince 1 adet maateferruat hava kompre
sörü açık eksiltme usuliyle satan alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli 1250 lira ve muvakkat temi
natı 93.75 liradır. 

3 - 1:.ksiltme, l 3.Xll.937 tarihine rastlayan Pazartesi 
RÜnü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda vapılacaktır. 

4- Şartnameler parasız olarak sözü geçen Şubeden 
alınabilir. 

5- Eksiltmeye iştirak etmek isteyeclerin fiatsız tek
lif mektublarım İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesine 
Vermeleri ve eksiltme gününden bir gün evveline kadar 
tekliflerinin kabulünü muntazammın vesika almaları lazım
dır. 

6- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile 5 inci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme 
Paralatiyle birlikte tayin edilen gün ve saatte yukarda 
acıı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

"B,, (7959) 1215 1 - 4 
• * • 

1- İdaremizin Cibali Tütün Fabrikası Etrafına şart
tlamesi mucibince yapılacak trolvarla harici badana ışı 
Pazarlık usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
il- Keşif bedeli 986 lira 32 kuruş ve muvakkat te· 

llıinatı 73-98 liradır. 
111 - Pazarlık 7.Xll.937 tarihine rastlayan Salı gunu 

saat 14 de Kabntaşda Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Şartname ve keşifoameler 5 kuruş bedel!e her 
iün sözü geçen Şubeden alınabilir. 

" V - İsteklilerin pazarlık için t&yin edilen gün ve ıa-
,atte adı ıeçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8) (7867~ 1200 2-4 

Karaağaç müessesatı tamir atölyesine lüzumu olan 
tlaı..ıhtelif cins 26 kalem kereste vesaire açık eksiltmeye 
konulmuştur. Bunların hepsine 1029 lira 75 kuruş fiat 
tahaıin edilmiştir. Listesile şartnamesi Levazım Müdür· 
1 ilğünde gört\lebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı 
"e,ika ve 77 lira 23 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
be~tubile beraber 9· 12·937 perşembe günü saat 14 de 
aırni Encümende bulunmalıdırlar. (7937) 1212 

* * * 
I Keşif bedeli 2078 lira olan Topkapı Silivri hudut yo· 
~na konulacak beynelmilel yol işaret levhaları açık ek
•ıltbıeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Leva
~ltn Müdürlüğiinde görülebilir. istekliler 2490 N.lı kanun
i a Yazılı vesikadan başka Nafıa mudürlügünden alacak· 
'ltı fen ehiiyet vesi"asiJe 155 lira 85 kuruşluk ilk temi· 

ll«lt ınakbuz veya mektubile beraber 9.12.937 perşembe 
Rlinu saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• 
* * 

Üç senelik ligüstren fidanı 
iki ,, ,, ,, 

(7936) 1211 

Taksim-Harbiye caddesine dikilecek ağaç açık eksilt
tla~ye konulmuştur. Bunların hepsine 1100 lira bedel tah· 
~ın edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle-
1.1lir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 82 
ita 50 kuruşluk ilk teminat makbuz \•eyn mektubile be· 

tl\ber 9· 12·937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encft-
~ende bulunmaudırlar. (7938) 121 a 

MÜNAKASA GAZETESi 

• ... 
Keşif bedeli 877 lira 39 kuruş olan Çatalcaya bağlı 

be!grat köy mektebinin tamiri pazarlığa konulmuştur. Ke
şif evrakHe şartn mesi Levat.ım Müdürlüğünde ~örüle· 

bilir. istekliler 2490 N. Jı kanunda yazılı vecil adan 
başka Nafı.ı Müdürlüğünden .ılacakları fen ehliyet vesi 
kasile 131 Jıra 6 1 kuru:,luk tcınio .. t makbuz veya mektubile 
beraber 1.12.937 çarşamba günü saat 14 de Daimi En· 
cümende bulunmalıdırlar. (İ) (7969) 1217 

• 
* * Keşif bedeli 1395 lira 61 kuruş olan Heybeliada ilk 

mektebinin tamiri açık eksiltmeye konulmu tur. Keşif ev· 
rakıle şartnamesini Levazım Müdürlüğünde görüleb.lir. 
İstekliler 2490 N.h kanunda yazılı vesikadan başka Nafıa 
Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 104 lira 
67 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bereber 
10.12.937 cuma günü saat 14 de Daimi encümende bu-
lunmalıdırlar. (l) (79 8) 1216 

• 
* * 

Keşif bedeli 998 lira 53 kuruş olan SHivride aşım istas· 
yon ahırının tamirı açık eksiltmeye konulmuş isede belli 
ihale gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiş· 
tir. Keşif evrakile şartname.:tİ Levazım Müdürlüğünde görü· 
lebilir. İstekliler 2490 No. h kanunda yazılı vesikadan baş· 
ka Nafıa müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 
7 4 lira 89 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 

· beraber 2.12.937 Perşembe gün\i saat 14 de Daimi encü· 
mende bulunmalıdırlar. (7934) 1210 

p st. Ticaret ve Zah ·re Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

24 - 11 - 1937 

FİATLAR (Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşalt (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpn yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Susam ,, ( ,, sesame) 
Keçi kıh (Poils de Chevre 
Fındık kabuklu (Noisettes) 
Tiftik mal 

,, oğlnk 

Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Yapak Anadolu (Mohairel 

., l'rakyn ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet jaune) 

Aşağı (Moins) 
490 

6 - -
5 35 -
4 8 

4 12 50 

53 20 -

130 -

82 20 -

39 '14 
56 

67 - -

10 

Yukarı (Plus) 
5IO 

6 ıo 

4 10 -

4 14 

130 -

91 

40 25 

68 20 

Peynir kaşer (Fromage l<achere) 
Zeytin yağı l.ci yemel.:lik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 3 35 -· 
Güz Yünü 
İç fındık (Noiı. decor.) 

Nohut iri(Poiı chiche) 
35 - -• 

--~--~--------~~~--~--
GELEN (Arrivages) 

Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farıne) 
Mıs.r (Mais) 
Kepek (Son) 

75 -
64 

55 

Keten tohumu (Gr. Lin) 4 -
Fasulye (Haricot &ec) 116 -
Pnmuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lt·ntille) 

85 

Nohut (Pois Chiche) 22 25 
Zeytin ynğı (Huile d'ol.) 20 25 
B. Peynir (Fromage B.) 
İç fındık (Noia. dec.) 
Tiftik 

12 25 

GİDEN (Exportation) 
İç badem (nmande) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Tiftik 
K fındık (Noiaette) 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poia chiche) 
Mercimek (lentille) 
İç ceviz 
iç fındık (Nois dec.) 

DIŞ FiATLAR 
(Marches Etrangers) 

225-

25 
2 50 

6-

Buğday (Ble) Liverpul 5 38 
,, n Şikago 4 13 
" n Vinipclc 5 07 

Arpa (Orge) Anvera 4 70 
Mısır (Mais) Londra 4 03 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 67 
Fındık (nois.) G.Hamburg - -

.. K • 

(Suite de la 4eme pare) 

Huile d'olives (lntend. Ankara) N. 521 
Charrues, machine pour prairie, rateaux pour arracher lea herbee 

ete. (Dir. Hara Karndjnbcy) N. 522 
Chaussures et impermeablcs (Mun. lstanbul) N. 522 
Coke indıgene (Dir. Penitencier Ank.) N. 522 
Poeles (Min. Def. Nııt ) N. 522 
Badigeonnage d'un immeuble (Mun. Ankarll) N. 523 
Riz (lntend. lzmir) N. 522 
lnstallation des jalousies au soua aol du Ministere de l'Economie 

(Min. des Travaux Publics) N. 523 
Lingot de plomb et salmııstre goudronnee (Municipalıte Ankara) 

N. 523 
Paille et oignons (Com Ach. Militaire Tekirdagh) N. 526 
• Auto nıarque Fıııt (Mun. lıtanbul) N. 529 
Pommes de erre et oignons (Comm. Academie de Guerrc a Yıldiz) 

N. 529 
Traverses en sapin resinneux (Chemins de Fer Etat iz.mir) N. 529 
* Bois et charbon (Dır Forets Konia) N. 530 
Reparatıon des lits en fer (Min. Dt!f. Nat ) N. 531 
* Bois et chnrbon (Dir. Forets lzmir) N. 532 
Reparation des tuyaux d'eau (Mun. Brouss ) N. 533 

,, batıment 2lcme ecole Beyoghlou (Mun. • Istnrıbul) N. 533 
,, a la casernc Matchka (lntend. Tophane) N. 533 

Viande de boeuf (Com. Ach. Milit. Isparta) N. 533 
Construction iı la saline Yavchımc (Direction Monopoles Konia) 

N. 534 
Construction archca s route Mıılatia Darende (Vilayet Mal;-.tia) 

N. 534 
Reparation Komık Gouverneınental Term~ (Direction Travaux.Publics 

Samsoun) N. 534 

Samedi 27 - 11 - 1937 

Paille (lntendance Ankara) N. 522 
Tcntes coniques : 19 pieces ld. pour İni'enıeur : 1 piece (Direc· 

tion Travaux Publics Biledjil:) N. 528 
Bois pou11 les ecoles Primairee (Vilayet 1 partıı) N. 532 

• Lcıı aetı.>riıques indiqucnt unt- vente par voıe de surcncherc, 

N. B.- Lu Nos indiques en regard doa articles ıont ceux du 
journal dana lequel l'aviı a paru. 

~SC:::Z 

• 
st n bu 1 ors Si 

24-11 -1937 

Paralar Çekler 
Sterlin 623, 628, London 624,50 624,-

! Dolar 123, 123, Nev York 0,8010 0,80 
20 Fransız Fr. 80,- 88.- Parie 23,57 23.5875 
20 Liret I06, 112 - Milin o 15,2185 15,23 
20 Belc!kn F r. 80,- 88,- Brükael 4,70 o 4,7155 
Drahmi 18,- 23,- Ati na 87,51 87,58 

20 lsveçrc Fr. 570,- 580, Cenene 3,46 3,4635 

20 Leva 20,- 23, Sof ya 64,0112 64,1025 

1 Florin 65,- 70,- Amsterd. 1,4-137 1,4450 

20 Çek kronu 78,- 82. - Prag 22,7675 22,785 

1 Avusturya Si. 21,- 23,- Vivana 4,2275 4,23 

1 Mark 26, 29,50 Madrid 12,65 12,66 

ı Zloti 20,- 22,50 Beri in 1,9822 1,9838 
Vnrşova 4,24,H 4,2467 

1 Pengü 21,- 2.5,-
Budapeşt 4,0225 4,0ı56 

20 Ley 12, - 14, 
Bükref I06,8050 106,89 

20 Dinar 48,- 52.-
Belgrad 34,5875 34,til5 

1 İsveç kuronu 30,- 32, Yokohama 2,75 2,7533 
l Türk altını I097.- 1098.- Moskova 23.53 23,51 

Banknot 267,- 26R,- Stokkholm 3,10 3 

ist:ikrazıar Esham 
Açılaş apnaıış Açılış Kapanış 

Türk 8. 1 Peşin Aslan çimento 10.75 I0.40 
Türk bor. 1 vadeli 14.95 14.7751 Merkez bankası , -

.. " il Peşin 14.025 13.90 
1 

• -
,, ıı Vadeli 14.- 14.- I Tahvılat: 

lst\krazı dahili 94.- 94.- Anad. M. Vadeli 39.05 39.05 

İmtiyaz bibi Yf! yu.ı ;,lf!n 
Direkt'" .. : lsmaiJ Girit 

61§2! --

Baıddıüı ver: ARTUN Bl\11mevı 
r.ııl.: t" Billur • No. rn 

İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI 
Tepebaşmda 
Dram Kısmı 

ıı ı ııı r. ,ı, I: , ,. ~ , 11 

'

1 ıı !, 11 
ı r .,, , 

1 ıılllıı I~ 
istiklal Caddesinde 

Komedi kısmı 

11111111111 

Yalnız 10 Temsil 

• 
KRAL IR 

ynaroz ad ısı 
Her yer 50 kuruş 
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A NNEMENTS: Quotidien des AdjudicatJOn! 
ADMINISTRA 1 ıuf\4 

Ville et Province Y oghourtchou Han 
J MOIS tr 45(' ler Etaııe, N. 3-4 
h !3 Galata, Percbembe Bazar 
2 1 o 

tranger : 1). o ı Ptrs. 2700 
T elephoue: 49442 

AZE -1 Le No Ptr s 
Pour la Publıcite s'adre:1 ~r 

· l' Admini5tr t'o Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Teleırraphique : 
latıı nbul - M0NAKASA 

1 
1 

Objct de I' .,.ajudication 

A) djudicatiops au Rabais 

C onstruction local p:;oı r 

dies contagieuses. 

a leau ynoptique 
Mode 

d' adjudicat . 
Prix 

eıtimat if 

des Adjudica ions 
Caution. 

Proviaıoire 
Lieu d'adjudication et <lu 

Cahic r de!! Charg'eı; 

. Pulılics·Materiel de Construction -Cartographie 

du 11 :ıla- Gre a gre 4108 - Chef Medecin Hôpital Mnladies Con 
tagieuses İ:ıın ir 

" 
Direction G~n . Vakoufs Ankara 

J ours 

10-12-37 

'.26-11-37 R paration d'une mosqu · e a ı\ younpazıır 
curie a la st:ıtion Silivrı (aj ). " 

443 31 
998 53 74 89 

{ 
Com . Perm. Municıpıı lite lııtanbul 2-1 2-37 
Dir. F.conom. ,, ,, 

" 
• 

toıture de la c:ıse-rne Sııli mıe 

Datımcn ecole Prımaıre Heybt•liada 

" " ,, ,, iı TclıaLaldja 
Con .tructıon batiment l cole Normale a Vefa (cah. 

dı P. 283J. 
lnstııllatıon pour filtratıon d'eau (aj.) 

Pli caclı 

Publiquc 

,, 
Plı cach 

25110 
395 61 

877 39 
56532 51 

1884 -
104 67 

131 61 
4077 -

Com. Ach. CommHıl . lst Findikli 15-12·37 
1 Com. Perm. \1unicı palitl• lstanbul 10-1 2-37 
l Dir. Ecom. " 

,, 
idem 

Dir. Travaux Publıcs Is tan hııl 

1 A m. G.;n. C h Fer Etat Ankara 
l Burcau d'E.xp~ dıtion Haydarpaclıa 

1-1 2-3'/ 
22-12-37 

10-12-37 

l< paratıon b.ıhınent P.T.T Beyoghlou PuLlıque 1998 94 150 Dir. P.T.T l stanbu~ 10-12 37 

Produits Chimıqpes e Pharmace~ueo; - lnstruments Sani~aires -Fourn~.e pour Hôpitaux 

Heure 

11 

12 
14 

16 
14 

14 
15 

15 

15 

' Appareil dt- diatcrmi et pandos pour l'armet- ııanıtaire Gre a grc 1320 - 99 - Com. Ach . Comand. lıt. Findikli 
Oxygene : 10000 rn Plı cada 10000 - 750 - { A..&m. Gıiıı . Cb. ~ Fer Etat Ank . 

10-1-38 
10 12-37 

15 -
ıs -

,. 

Combustible Carburan• Huiles 

Bois : 396 t. (aj.) Gre a r re 5742 -
Semi-cok indig ·ne (aj ) Publique 

_E_· _e_c_tr_i_c_it_e-_G_az_-_C_h_a_u_f_fa-!g~e __ C_e_n_tr_a_l__:.(_ln...:;s...;.ta:.:.l:.:.la::..t:;.io:.::.:.n et Materiel) 

lnstallatıon dectrique au bour! Atcha (une p:ırtie) 

Bois de Construction, Planches Potenux ete. 

Charpe le pour l'etablissement Karaaghntch : 26 
lot& 

Pi nchc f:ıçonnt>es : 550 p 

l.Jıver 

Plantation des arbres .. route Taxı -Harbiye 6000 p. 

Sıgnes intcrnationaux pour la fronticre Topkapou· 
Silivri. 

Coınpresacur aerien avec ses accessoires : 1 p. 
Grucs pour lcs ports 1 t:ınbul et Trabz.onde 
Briques ord nuru : 70000 p. 
Chaux vıve : 60000 k. 

{ rov'sion 

rarinc : 215,5 t. (aj.) 
Foin : 349,4 t 

Vıande de f : 50 t. (aj., 
Foin : 300 t (aj ) 

n : 300 ., ., 
Beurre : 2 tonnes 
Crcme : 1,2 ,, 

B) ~djudications a la surenchere 
Decombreıı du bateau Peleni?iderya (aj.). 

El e 
r e 

de 

VERES YE 

Publique 

Publique 

Gr'" a grc 

Publıque 

.. 
.. 

Pli caclı 
Publique 

1029 75 

427 

1100 -

2078 -

1250 

945 -
600 - . 

Gre a gre 33885 

15000 -
Grc a gre 15000 -

" 15000 -
Publique le k . 1 20 

" 
,, 

Publique 

ll 
a 

l 35 

168 07 

77 23 

64 05 

82 50 

155 85 

93 75 

70 88 
4S -

2541 30 

1125 
1125 
180 
12 1 50 

Bur. d 'Expedition Hııydarpu:l-.a 

Com. Aclı. lntendance lzmır 
Direction P .T .T. lıtanbul 

7-12-37 
3 -1 1-37 

Municip . Atcha Taxim Oıark Apr. 1 5· 1 ~-37 
lnicnieur Hasan Halet 

/ Coaı. Perm . Munici palite lstanbul 9-12-37 
l Dir. E.conom. ., ,, 

Direcl ıon P. T. T . lstanb ul :!6-11-37 

9 12-37 
{ 

Com. Perm. Mun. lstanbul 
Dir. Econonı ,, ,, 

Idem 9-1 2-37 

ıs -
14 -

ı s -

14 -

15 -
' 

14 

14 

Com. Ach. Econom. Munop. K.tache l:l-12-37 IS 
E.::cploitation du Port Is ta bul Juııqu 'au lS-1 2-37 
8 uploit. Ch. Fer Etat H µııcha 6-1 2-37 15 

" 
6 1 ~-37 15 

Com. Ach . Division Sivas 30-11-37 
Com Ach. Milit . Isparta 10-12-:n 

,, ,, Place Forte Tchanakkale 8 ·12-37 
c~uı . Ach. lntend . lat. Tophanı~ 29·11 37 

" Com. Ach . Lycec Galatuaray 
,, 

Oir. B;cns Nat. Jst~nbul 

29-11-37 
10-12 37 
10-12-37 

2· 12-37 

14 -
11 -
15 -
14 30 
14 
15 -
15 30 

14 -

r==---=--= =-~--=====- ===------:. -

KÖMÜR ' 1 

l 
, 1 

J 1 

SOBALARI 

• 
1 l! S AT , , : E 

de 
1 
1 t , , 
~ Veresiye 
lll.-: -----------------~-:::-_ 

il 

Avis ff iciels 
De l'Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Port de l'Etat 
D~s ingcnieurs ot deı agents techniqueı seront eO' 

gagcs pour etre ~nıployes dans le reseau des cheP1İJl1 

de fer de l'Etat. ll faut qu'ils soi~nt diplômes de l'ecole 
s~perieure des ponts et chausseeı d'lstaubul ou qu'i~ 
aıent acheve leurs etudcs en Europe dans les Hohscho 01 

et Je feknikum. Les postulants doivent s'adrcsser JtJO' 

nis de leurs pieces justificatives a la direction des ser' 
vıces de la tr ction a Ankara. 

mmz•.,.. ~' - 3 

Cuma 26.1 J.1937 

Elbise, palto, gömlek, fanila, don , pijama havlu, çorap v.s 
( Yüks. Müh. Mek.) .Y 516 

Halkalı ziraat ırekt. tamiri (İst. Nafıa Müd.) .,! 519 
Bobin i pliği (Devi. Bas. Oir. ) .\: 520 
Kuru fasulya (Kırklareli Tümen) .,~ 520 
Ana gemisi zincir kilidi (Gümr. Muh. G. Komut.) ., : 521 . 
Kuleli ask. binasının kalorifer tRmiri (Tophane Lvı.) X! 521 
Zeytinyağ (Ank. Ln.) .\: 521 
Tek kulaklı hayvan pullutu. çayır makineıi, Makkornik di&til' 

ler v. ı. (Karacabey Har. Dir .) .\~ 522 
Lastik çizme ve muşamba (İst. Beled.) .\~ 522 
Yerli sömikok {Ank. Cezaevi Dir.) .Y 522 
Soba (M.'1V) .Y 522 
Pirinç (İzmir Lvz.) .\! 522 
Bina, sıva ve bad anası (Ank. Beled . • \~ 523 . ~ 
lktisad Yek. 1 ci bodrum kat pencerelerine jaloı:i kapakları 

(Nafıa Vek.) .\' 523 
Külçe kurşun ve katranlı salmastra {Ank. Belcd ) .\: 523 
Saman ve kuru soğan (Tckirdai Aıık. SAK! .\~ 526 
* Fiat marka husuıi otomobil (İıt. Bel.) .\ ! 529 
Patates ve kuru soğan (Harb Akad. Komut.) .\~ 529 
Çıralı çam traven (OD yol. iımir) .\' 529 
• Odun n kömür (Konya Orm. Batmühend.) .Y 530 
• Ekmek kırıntısı (Taphane Ln .) .\: 531 
Karyola tamiri (MMV> .\: 531 
* K • uru çam odunu (lzmir Orm. Başmühend.) .\' 532 •11 
Prefiltrenin ııılahı ile Kavak suyu acil tamirler (Buna Bel.) .Y V' 
Beyoğlu 21 inci okulun tamiri (ist. Bel.) .\: 533 
Maçka kıfluının tamiri (Tophane Lvz.) No 533 
Sığır eti (İsparta Ask. SAK) No 533 ı 
Malatya-Darende yolunun araıında menfez infaaı (Malatya lıb•1 
~ ~ .d 

Terme kazası hükume~ konatı tamiri (Samsun Naf. Müd.) X! !>'. 
YavfaD tuzlası idare binaaında yap. tamirat (Konya İnb. 8'( 

miid.) .\' 534 

Cumartesi 27. 1 1.1937 

Saman (Ank. Lvz.) .\~ 522 
Mahruti çadır: 19 ad. • mühendis çadırı: 1 ad (Bilecik Naf. rda& 

.\: 528 
İlkokullar için odun (İsparta Vil.) .\~ 532 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : " No." işareti ilanı havi gazetemizin sayısını ıö•t•rlt 

Vendredi 26 - il - 1937 

Costumeı , palctots , chemises, oale"çonı, chaussettes ete. (Co•· A'~ 
Ecole lni'enieur) N. 516 ı 

Re paration batiment ecole Aı:ricole Halkali (Dir. Trav. Pub· ısı 
N. 516 

Fil en bobine (Dir. lmprimerie de l'Etat) N. 520 
Haricots secı (Com. Ach. Milit. Kirklareli) N. 520 
Cbaines pour cadenas (Com. Ach. Conuaandcııı.ent Gen. Dous•· ı~t 

N. 521 
Rc paration chauffage ceatral au lycee militaire Kouleli 

Tophane} N. 521 

(Lire la suita ea 3me pare) 

J cı" 
(lnte••' 


