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~ABONE ŞARTLARI:......, r Tiirkiye icin Kuruş 1 
3 A YLIGI 450 1 
6 " 850 

12 " 1500 
Ecaebi aemlelıetlcr içi• 1 

12 aylıfı 2700 
ayısı S kuruş l ~esmimakbuz mukabili olm~· J L n tediyat makbul detildi~ 

PAZAR 

•• 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugü ilan ol a Münakasa ar ve Müzayede e Liste i 
Cinsi Şekli Muhrn. bed. Tcıniu t 

-----~~~~~~~~~~~~~~~__: 

a) Münakasaıar 

~t, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Bllıçchpı ve Yeoicami cad. parke kaldırımlarını• aç. eks. 1574 58 
taıniri 

Aydıncık kasabası halıhazır haritası tanzimi (temd) 

_ Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesi1at ve malzeme9') 

1-icybeliada Verem sanatoryomu ana pavyo· 
nunun kalorifer tesisatı 

Cümü~hacı k~yüne elektrik projesinin lanzimi 

~tbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Çift devreli otomatik tabı makinıısı: 1 :ıd. (tcaıd) 

~ensu~at, Elbise, Kundura, Çamatır v. s. 

'y •tak çarıaflığı bez.: 5520 m. - battaniye kılıHığı: 
4680 m. - yastık yüzü: 1200 m. 

~rukat, Benzin, Makine _ yagları v. s. 

~•den kömürü: 75 ton (temd) 
dun: 250 t. (temd) 
., 350 t. · ~u: 4 ·t. 

~f errik 
l\ı c.•r11 tutya: 20 t. 
•aeı •otörü (50 beyr.): 2 ad. - (24 bcyg.): 1 ad . 
(te111d) 

~ııhtelH cins çelik: 29030 kr. - llll'btelif eb'attıı 
Çelik tel: 2650 kg. • bandaj çene torna kalemi: 

'y 1000 a<l. (şart . 175 kr) 
11"ulak demir, demir saç, potrel, köıebend v.e. : 
485444g t. (şart. 518 kr) 

~. Zahire, Et, Sebze v. s. 

~0Yun eti: 3,5 t . (temd) 
yırınci ekmek: 6412 k. {temd) 
k \ılıır: 256180 k. ,, 

uru ot: 324 t. 
lJ., üzüm; 6 • 
~· sı~ır eti, koyun eti, bulgur, udeya~. nolıut, 

A. uru fasulye, ubun v.s. 
" ·tl>a, samın ve lı:uru ot 
l"'lt' 
l' •ııç: 15'4 t. ( şart. 131 kr) (temd) 
Q~ k 

t~ te er: 40 t. (temd) 
llltk: 37 t. 

b) Müzayedeler 
'~ ı· . &

11 
ilatı~i: 111 ad •• diş laetiği: 90 ad. 
tday, arpa, çavdar ve mıaır 

aç . eka. 7978 O"i 

kapalı %. 6000 -

k. o 01,25 
paz . 3750 
aç. eke. 8930 

kapalı z. 7000 -

kapalı z . 35000 

,, 

aç. eks. 1575 

" 
593 11 

oaz. k. o 05,25 
kapılı z. 12960 -
aç. ekı. 900 -

" 
38522 50 

" 
6525 

pu. 26180 -

• 11200 
aç. eks. k. O 11 

aç. art. 673 -

118 09 

598 36 

450 -

450 -

70 31 
281 25 
669 75 

525 -

2625 -

34699 45 

118 18 
44 48 

1008 75 
972 -

67 50 
2892 19 

489 30 
1963 50 

840 -
305 25 

50 48 

Muracnnt yeri Gün 

lst. Beled. 23·11-37 

Aydıncık Belcd. 11·11-37 

lst . Sılı . Miieıı. AE.K 24-11 37 

Taksiaı Şark ap . Mühendis 
Hasan Halet 

inhisarlar U. Müd. 

Milii Müdafaıı Vekaleti 

Kasııba Ask. SAK 
Bergama ,, 
Birrcilc ,, 

" 
" 

D. D. yolları H . pışa 
M. M. V. SAK 

22-11-37 

22-11-37 

12-11-37 
9-11-37 
9-11-37 

2'>-11-37 
18-11-37 

D. D. yolları Ank. H. paşa 23-12·37 

" 

lzmir Emr . Sar. Hut. 

" 
Kasaba Ask. SAK 
lzmir Lvz . SAK 
Sıvas Tüm. n 

Birecik Aak . ,, 

" 
Ank. Lvz. SAK 

il 

Yüka. Müb . Mek . SAK 

lst. Beled. 
Balya Tay. Şub. 

27-12-37 

15·11-37 
15-11-37 
15-11-37 
22-11-S/ 
15-11-37 
9-11-37 

9 ·11-37 
12-11-37 
13-11-37 
19-11-37 

23 11·37 
18-11-37 

~ MÜNAKASALAR 
1 

/ Mensucat-t:lbisC-Ku~dura-Çamaşır v. s. 

Sant 

14 -

16 -

15 -

11 -

16 • 

ıs -

15 -
ı5 

15 30 

ıs 30 

11 -
11 -
16 -
16 -
15 -

ıs -
11 -
14 -

14 -
15 -

~•aat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

Aydıncık Nahiyesi Belediye Riyasetinden: 

~~~ ~ksiltmeye konulan ve 1.11.937 tarihimle ihale edile
tııu 0 1an kasabamız plan ve halı hazır haritasının tanzimi 
ı 1 teahhidliğine talip zuhur etmediğinden eksiltmenin 
i4~: l .937 tarihine raslıyan perşembe günü aaat 16 da 

e edilmek üzere 10 gün uzatılmış olduğu ilan olunur. 
• • • • 

1- Hepsine tahmin edilen fiyat 6000 lira olan 5520 
metre yatak çarşaflığı bez ile 4680 metre battaniye kı
lfıhğı ve 1200 metre yastık yüzü için bez kapalı zarfla 
ekıiltmeye konulmuştur. 

2- İhalesi 22.1 1.937 pazart si günü aaat 11 dedir. 
3- İlk teminat 450 liradır. Şartname M. M. V. ıatın· 

alma komisyondan paraıız alınır. 

lql' aahçekapı ve y enicami caddeleri parke kaldırım• 
1tı~n tamiri. Bak: İst. Belediyesi ilanlarına. Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

~q~~ ~det çift devreli otomatik tabı makioası alınacaktır. 
· Inbi!!arlar U. Müd. ilanlarına. 

Bergama Askeri Satınalma Komisyonundan, 

1- Bergama garnizon kıtaatmın yıllık ihtiyacı için 
aÇ1k eksiltme usulile eksiltmeye konulan 250 bin kilo o
dunun beher kilosuna ikinci eksiltmede teklif olunan 1 
kuruş 75 santim pahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanu· 
nun 43 üncü maddesi mucibince ihtiyaç bir ay zarfında 
pazarlıkla temiD olunacaktır. 

1 İkinci teşrin 1937 

,,,..... İDAREHANE : -, r Yoğurtcu han, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

1 Galata, Perşembe pazarı 

1 

iLAN ŞARTLARI 
lc:larelııııanemizde ıörü,ülur 

L
Telır.: 1.t. MÜNAKA.SA_j 

Telefon : 49442 

Poıta kutuıu N. 1261 

2- Malın tahmin bedeli 3750 liradır. 
3 - Muvakkat teminata ?.81 lira 25 kuruştur. 
4 - İhale 9.11.937 çarşamba günü aaat t 5 de Bergama 

askeri alım satım komisyonu binasında yapılacaktır. 
5 - Odunun evaafile teslim mahal ve şartları şartna

mesinde yazılıdır. 
6- İıtekliler muvakkat teminatlarını ihale saatinden 

evvel Bergama maliye veznesine teslim etmiş bulunacak• 
lardır. 

Evsaf ve şartnamesini bilmek istiyenler için pazartesi 
çarşamba ve cumartesi günleri komisyonuc açık olduğu 
ilan olunur. 

Ka:-aha Askeri Satınalmn Komiovonundan: 
~ 

1- Açık ek.;;illıne He münakasaya konulan Kasabadaki 
askeri kıtaatı için 75000 kilo maden kömürüne verilen fiat 
pahalı görüldüğünden 2 190 ayılı kanununun 43 cü madde
c;;ine giire on gün müddetle münakasası uzatılmı~tır. 

~- ., artname i Turgutluda a keri -.atmalma komisyonuu

da gfüiilcbilir. 
3- ihale i 12. 1 1.937 de Cuma günü ~aat 16 da Kasabada 

askeri 'atınalma komi yonunda yapılacaktır. 

4 - J.luhamuıen bedeli hir kuru~ 25 ~antimdir ve mu
vakkat teminatı 70 iirn 31 kııru'>tnr. 

5- istekliler muayyen gün ve saatte ıeminatı muvakka
teleri :ile birlikte komisyona müracaatları ilan olunur. 

• • • 
Odun ve gaz yağı alınacaktır. Bak: Eraak sütununda 

Birecik Ask. iatınalma komisyonu ilanına. 

fMktrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

• • • 

Gümüş bacı köy Elektrik işi Bak.: 2 ci .. ahifede İit. Bele
diyesi ilanlarına. 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme U. İd1treaindon 

Muhammen bedeli 7000 lira olan 20 bin kilo Kloru 
tutya 22. t 1.937 pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşada 
gar binası dabiJindeki komisyon tarafından kapalı zarf 
uıulile s .. tın alınacaktır. 

Bu işe girmek Liıtiyenlerin 525 liralık muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaik ve Resmi Gazete
nin 7·5.36 gün 3297 Yeya 1 ·7.937 gün 3645 N.lı nüsha
sında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmıı 
veaika ve teklifleri muhtevi zarflarını ayni gün saat J 4 
de kadar Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan peraaıı olarak 
daiJtılmaktadır. 

Milli Miidafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
12.11.937 günü saat 15 de ihale edileceği ilan edilen 

iki adet 50 ve bir adet 24 beygirlik Dizel motörlerioin 
pazarlığı 18.11.937 perşembe günü saat ~5 de MMV· ıa
tınalma Ko. da yapılacağı ilan olunur. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İz•ir Emrazı Sariye Hastanesi Baıhekimliğinden: 

Hastanemiz ihtiyacından aşaiıda cins, miktar ve mü· 
vakkat teminatları yazılı 2 kalem enakın açık ekıiltmesi 
on gün müddetle temdid edilmiştir. Şartnameleri basta· 
nede her gün görülebilir. Eksiltme 15 ikinci teıain 937 
pazartesi günü saat J 1 de Tepecikte Emrazı Sariye ;has· 
tanesinde toplanan komisyon huzurunda yapılacaktır. İs· 
tekliler muvakkat teminatlarını ihale rnouae kadar İz
mir Malsandıiına yatırılacaktır. 



Tahmin edilen 
fiat Miktan 

Kilo 
3500 
6412 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. Cinsi Lira 
1575 
593 

Kr 
00 J 18 18 koyun eti 
1 1 44 48 Birinci ekmek . 

Sıvas Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Sıvastaki birliklerin ihtiyacı için 6 bin kilo kuru Ü· 

çüm açık olarak eksiltmeye konulmuştur, 15. 11.937 pa
zartesi günü saat l 5 de ihale edilecektir. Bedeli 900 
lira ve ilk tcminah 67 lira 50 kuruştur. İsteklilerin temi· 
nat makbuzları ve ticaret vesikalarile ihale gün ve saat
tmda ve şartnameyi görmek istiyenlerin her gün Sivasta 
Tüğ komut anlık binasındaki Tüm satın alma komisyonuna 
müracaatları. 

Kasalıa A keri Satmalına Komisyonundan: 
1- Kapalı zarfla rnünaka::.aya konulan Ka .... alıada aikeri 

kıtaatı hayvanatı içiıı 256180 kilo yulaf 25.10.9.)7 Pazartesi 
günü ;:aat 16 da yapılan ilıalesindr verilen fiat pahalı görül
düğünden 2h0 Sa) ılı kanunun 10 mcı maıl<le ine ~öre bir 
ay zarfında pazarhklu ahııaeaktır. 

2- ~artnaıne::ıi Ka aba a-.keıi ~atmalma komisyonunda 
giiriilchilir. 

3- İhalesi ıs. 11 .9:n Pazarte:::i giinii saat 16 da Kasaba 
a::ıkcri satınalma komi yonunda yapılal'aktır. 

4- Mııhamıneıı bedeli S kuru:? 25 ... antimdir \e muvak· 
kat teminatı 1008 lira 75 kın uşlıır. 

5- lc:tekliler muayyen gün v~ saatte tP.minatı ınuvakka· 
tt>lerilc birlikte koıni~yona miiracaatları ilan olunur. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komi:syonundan: 

l- ~li.i talıkem mevki kıtaat havvanalırıın ~24000 kilo ., 
kııru ot ihtiyacı kapalı zarf ıı-.ulile münaka~aya koıımu~tur. 

2- İhalı>sİ 22. ı ı .9;H Pazarte~i günü :,aat 1 o da kı:;-lada 
lıınir Levıı:rnıı Amirliği satınalıııa koıni:-yonıında yapılacaktır. 

=~- Talııniıı cd ilcıı mcl'llrn tutan 12960 liradır. 
1- Teminatı mm ak kate akçe~i 972 liradır. 

5- -:. artnaıne i her gün konıi;,yonda gGrülebilir. 
6-- l::ıtekliler ticaret oda ... ında kayıtlı olduklaıına dair 

.., e,.,ika gü::.teı mek mecburiyetindedirler. 
7- Ek iltmeyc i~tirak edecekler 21190 ::ayılı kanunun 

ikinci \'e liçiinci.i maddelerinde \e ~arlname.-iııde yazılı vesi
kalari le teminat ve teklif mektuplarını ihale ::ıaatindeıı eıı 
az hir ::ıaat evel koıni.;;yoııa verınİj bulunacaklardır. 

Vize A keri Satınalına Komi yonundaıı : 

Pınarhi::,arda bulıınarı kıt"atın ilıti ·aern.ı ::-arfedilmek üzere 
1lDOO kilo hulgur kıp:ılı /. rrla ck ... iltıne f' konıılrıın~tıır. 
Ek ... i:tıne~i VizeJc>ki \,..keri :-;atıııalıııa Komi von11nda va· 
pılacaHır. Ş1rtn..ıın • ... mi gıjrm ·k i::,tiyeııl~r lı~r gün ko· 
mi-.yoıın müracaat cdt!lıilirler. Kapalı z.ll fla eksiltıııe-.i 

24. 1 l.9J7 çar amba giirni saat L6 da yapılacaktır. ~lııhammcn 
fiatı 6 ,on liradır. ~Iuvakkat t~ıninalı 450 lirüdır. ltalya talip 
olac'lkların gö:ıterilen giirıde ve tayin edilen ihale saatinden 
hir :ıaat evvel teklif VP- teminat mektuplarını Vizedeki A~keri 
atınalma Koıni;;yonu riya ctiıw veı meleri. 

• • * Alpulluda ve civarında bulunan kıt'atın ihtiyacını temin 
etmek üzere 16000 kilo bulgur açık ek illıneye konulmu~tur. 
Ebiltmesi Vizede Askeri ::.atınıılma Komisyonunda yapıla· 

<·aktır. ~artnamesini görmek i.;;tiytmler her ~ün komi ... yoııa 
müracaat edelıilirler. Eksiltme 24.11.937 tarihine ınü~adif 
çarşaınb.ı günü :saat 11 dedir. Muhammen fintı 24-00 liradır. 

~luvakkat teınıııatı 180 liradır. Münaka aya i:;tirak edeceklerin 
hildirılen giin ve saatte VizPde AskMi Satıııalma Komisyonu
na müracaatları . 

* * * Pınarhi:.ar ve civarında bulunan kıt'atııı ihli)amnı temin 
etmek üzere 18000 kilo lııılgur a~ık f•ksiltrneye konulnıu~lur. 
Eksiltmesi Vizede A ... hri Satınalına Koıni ... yonunda yapıla
caktır. Şartnamf'5İni görın<'k İ'-lİvenler her giin Komiı:ıyona 

müracaat edebilirler. Ek ... iltrne 24.11.937 tarihine mibadif 
çar~anıba giinü ~aat 10 <laılır. l\luhamıw>:n fiab 2700 liradır. 
Muvakkat teminatı :203 lirnılır ~lünaka:'ın-a iı;;tirak Pdecekle
rin bildirilen gün \'e :' .. attt: VizedP,ki Askeri Satınalma Ko· 
mı~vonuna müracaatları. 

b) ÜZ DEL R .. ·--- -~-- --c _...__ 
Bur!'-a Milli Emlftk ~lütliirliiğiindeıı : 

Beher kilo!--uııun HeyP.tİ unıuıniyı·::-iııip 

\1iktan eın~ı muhaınırnm lıedeli ınıılıamınt>ıı hcddi 
kilo Lira kuru;; Lira kıırn~ 

70,000 Zeytin,ıne:;-t-. dut 
a:sma ve çmar ndıııııı 20 paı a :~so 

Adet 
26 rne;e \'e karaağ;a\ 

kütüğü ~\ 7g 
) ukanda cinsleri yazılı lıuziııeyt .ıit 70,000 kilo odun 

muhammen kıymeti olaıı 350 lir.ı \'t'" '..:!(ı adt>t kiitüğ;jjıı rnıı 

hamıncn kıymeti olan 78 lira üzerinden açık nrtırınava krınııl· 
ın ıı~tuı . 

İhaleleri 15. l 1.937 tarihine nıü,.,adif pazartesi ~iinii .... aal 
ıs de yapılacaktır. 

Odunları narlı dere ile barakfokı kii\ lı·ri ar[ı...,ııııla 'ı•ııi .; .; 

açılan kanal ~üzergalıın<la kütiiklerde h\ at 111eznrlığmdadır. 
Odun ve kütükleri ;.riirıııek i:-;tiycnleriıı nıalıalli mf'zkiıre 

ve almak isteyenlerinde yiiztle yedi huçıık teminat akçcl~rile 
birlikte defterdarlık dnirP-~irıde miitc~ckkil komi yona miira· 
caatları ilfm olunur . ---

Bursa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden : 

Muhammen kıymeti 

Adet Cinai Lira Kur uf 
1 
l 
1 
2 
2 

'2 
1 
2 
2 
2 
2 

19 

Su borulu aemaver ufki kazan IOO 
4 tekerlekli seyyar lok<>mobil kazan 120 
Kırank mili 20 
Volant 40 
Font döküm dişli 1 f) 

,, 
" 

Ağaç dişli 1 () 

Tranamisyon mili O,i 

Kayış kaanatı 06 
Font döküm fireyman 30 
Matafora demiri 16 
Dökme Praket IU 
Müaellea demir 02 

Yekun 373 
Abolyont köyünde köprü caddesinde manj oğlu Dimitriden 

• * • 
Eski otomobil lastikleri sat lıcaktır. Bak: İıt. Bel. ilanlarrna. 

Birecik Askeri Satınalma Komisyonu Riyaaetinden: ı ~ ... ~va w...:.__:::__ .. L"IU:. :!.11.._1~ 

Birecik hudut taburunun 937-938 yılı ihtiyacı için atağıda cinaleri, miktarları, mu
vakkat teminatları ve tut~ırları yazılı erzak, yem ve yakacak maddelerden un, sadeyağ 
ve odun kapalı zarfla diğerleri açık eksiltme suretile 9 ve 10 ikincileşrin 937 günle· 
rinde münakasara konulmuştur. İıteklilerin m zkur günlerde teminat makbuzu ve ti
caret veaikalarile birlikte Birecik HD Satınalma komiayonuna :nüracaat etmeleri ilan 
oiunur. 

En:akın cinsi Rayıç Mık tarı Teminat Tutarı 

Kuruş S. kilo Lira K. Lira K. 
Un 14 25 125000 1335 94 17812 50 Tahlile tabi 
Sığır eti 18 16000 216 2880 
Koyun eti 28 12000 255 3360 
Buliur 8 50 10000 63 75 850 
Sadeyağ 8.5 6000 382 50 5100 Tahlile tabi 
Nuh ut 6 50 6000 29 25 390 
Mercimek 7 50 6000 33 75 450 
Pirinç 21 6000 94 50 1260 
Kuru fasulya 12 50 6000 56 35 750 
Sabun 50 4080 150 2000 Tahlile tabi 
Patates 1 () 4000 30 400 
Kuru •okan 4 4000 9 120 
Ekmek pişirmesi 50 210000 336 25 3150 

Yekun 2892 19 38122 50 
Odun 2 30 350000 603 75 8050 
GazyaQ'ı 22 4000 66 00 880 

Yek un 669 75 8930 
Arpa 5 25 70000 275 75 3675 
S&man l 50 40000 45 600 
Kuru ot 7 50 300GO 168 75 2250 

Yekun 489 38 6525 00 

1 Tiyatrolar 
l TEPEBAŞI DRAM KISMI 

1111 1111111 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

lspanyol 
Bahçelerinde 

3 perde 
Yazan: Joze Felingodina 
Terceme eden: M. Feridun ---- -- -- - - - -
ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 

OPERET KISMI 

Bu akşam 

1111111 ıııı saat 20,30 da 

Ateş Böceği 1 

ıılllı;ı 4 perde komedi 

Molnar K. Necati 

.. r::~;::w.: .. Yevmi 

Monakasa Gazetesi ~j 
liütün Müteahhit ve • 

İstanbul Belediyesin en: 
Nafıa Vekaletince tasdik buyurulan 23000 lira 

bedeli keşifli ltazamız elektrik projesinin anonim ola
rak kazamn.da tesis etmek üzere bir şirkete v rile
ceği talip olanlar proje ve şartnameyi görmek iizere 
İstanbulda elektrik mühendisi Hasan Halede, diğer 
yerlerde zuhur ededek talipler de gümüşhıci köyüne 
müracaatları ilan olunur. 

Metrüicen hazineye iotikal eden ya c.uıd ı yuıh 19 parça sabit 
ali.tın hizalarında gösterilen muhammen kıymetleri üzerinden 
21-10-937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya 

konulmuştur. 

İhaleleri 15· 11-937 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 de 
yapılacaktır. Almak istiyenlerin yfrzde 7,5 teminat paralarile bir· 
tikte Defterdarlık dairesinde müteşekkil kom is} ona müracaatları 
ilan olunur. 

u. ··ğü de • • 

1- Kapalı ımrffa eksiltmeye konmu"I' olan bir adet 
çift devreli otomatik tabı makinası için talıp zuhur et· 
mediğinden pazarlıkla alınması kararlaştırılmışhr. 

2 Pazarlık 22.Xl.937 lar:hine rasthyan Pazartesi 
günü saat 14 de K .... bataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Mubamrnen bedeli 6000 lira ve muvakkat temina· 
tı 450 liradır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün adı geçen 
Komisyondan almabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek istcy en:erin, fiatsız tek· 
~if mektublarını ve katalokJarmı eks' ltme gününde:-: e\•vel 
lrıhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesi , hidürlüğüne verme
leri lazımdır. 

6- İs~eklilerin p.:lzarlık: için t~yin olunan gün ve sa
atte yüzde 1 ,5 güvenme parnlari1e birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. (7517\ 1160 ( -4 

• * 
!-Şartnamesine tevfikan 3 beygirlik 4 adet 

beygirlik de 1 adet kı cem'an 5 adet Elektrik 
pazarlıkla satın alınacakt.r. 

ve 4,5 

Motörii 

ll-Pazarlık l 7.Xl.937 t ribine rastloyan çarşamba gii· 
nü aaat 14 de Kabataşd-ı Levaıım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonuuda yapılacaktır 

ili-Muhammen bedeli 335 lir ve muvakkat teminat 
25, 13 liradlr. 

iV -Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V-. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa"' 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ı<o· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (B) (7390) 1138 2-4 

• • • 
1-Şarlnamesi mucibince yekpare dökınc demirdert 

mamul 1 ndet volan ve teferrüatı pazarlıkla satın alına' 
caktır. 

il-Pazarlık l 7.Xl.937 t:ırilıine rastlayan çarşamb8 

günü saat 15 de Kabataşda i.evazım ve Mubaynat Şube' 
sindeki Alım Komısyonundc yapılacaktır. 

lll-Muhammen bedeli 50 lira ve muvakkat teminat 
63,75 liradır. 

lV -Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçell 
Şubeden almabilir. 

V-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa"' 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen I<<>' 
misyon~ gelmeleri ilan olunur. (B) (7391) l 139 2-' 

Keşif bedeli 157 4 lira 58 kuruş olan Bahçekapı "e 
Y enicami caddesinin parke kaldmmlarınm tamiri açık e~' 
siltmtye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Leva:ııtı' 
Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N. h kanuodll 
yazılı vesikadan başka yollar şubesinden alacaklan fe" 
ehliyet vesikasile 118 lira 9 kuruşluk ilk teminat makbtlı 
veya mektubile beraber 23-11-937 sah günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (7537) 1162 

• • • 
111 İç ) lastik 
90 dış ) ' 

Yukarda yazılı olan 8 kalem erzak Birecik, Niz:ip, Urfa ticaret odaaından ve bele
diyesinden alınan rayiç fiyat mazbatalarına ve komisyonumuzca intihap edilen iki a· 
zanın mahalli piyasada yaptığı inceleme neticcainde yapılan talamin fiat mazbataları 

tetkik edilerek bütün vergi rüaum ve nakliye ücretleri göz önüne alınmak auretile 
bulunan \•asati fiai üzerinden tesbit edilmiş oldutu ve bu fiatlar bu 1rünkü rayice mu
tabık ve muafık olduğu ilan olunur. 

Ttccarların mesleki 

zetcsi dir. 

Telefon: 49442 

Tamir atölyesinde biriken eski otomobil lastikleri 6'· 
ga· 

,_ 1 _ __ ,, ,. ___ 1 

• tılmak üzre açık artırmaya konulmustur. Bu lastikleri~ 
hep~ine 67,l lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi V, 
vazım ınüdür!üğünde görülebilir. istekliler 2490 N.h ~
nunda yazıla vesika 50 lira 48 kuruşluk ilk teminat (1)1.1~~ 
buz veya mektubile beraber 23.11.937 salı günü saat ıA 1 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (7536) 1 t6 

' 
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MÜNAKASA GAZETESi 

IYASA HABERLERİ Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
1 

ı [ Bourse du Commerce et des Cereales d·lstanbul ] 

Aınerika ile aeklz aylık 
ihr. cat ve ithalatımız 

I Aıtıerikadan itbalihmızın ki· 
0 llliktarı 61782053 tür. Kıy· 
~ktti de 11073147 liradır. Ame· 
tı 
k· 8 Ya ihracatımız 48244718 
•lodur, kıymeti de 5795523 li

~•yı bulmuştur. Amerikadan it· 
d •latunız. umumi ithalatın yüz
~ t 15,91 nisbetinde, ihracatımız 

8 • Utnumi ihracatımızın :> üzde 

t.'68 niıbetinde teapit edilmi' · 
ır . 

İhraç maddelerimizin son 
piyasa fiatları 

Bazı ihraç maddelerimiz, A· 
llıttika iç piyaaa larını yakın· 
~•il alakadar ediyor. Bunların 

l mart 937 tarihindeki fiat 
Cttveli ile 27 birincitetrin 937 
~rihli fiat cetnlini veriyornz. 

il ta kamlar, 6 ay içindeki fi-
Ylt deği,melerini ve son piya· 
~" vaziyetini a-öıteriyor: 

31 mart 27 t . evvel 

Buğday (
0

beher 
huşeli) 

1937 IU37 

142J 4 957 8 
Mııır lbehe r 
bu•eli) 11834 581 S 
Yulaf (beher 
bıışeli) 116 73 3 8 
l(nhve (libreıi) 9 1 4 8 7 8 
Ştker tlibresi) 3,55 3, 17 
Parnuk (libreai) 13,10 8,33 
Laıtik 2a 1 2 ıı ı ı ıs 
Petrol 1 16 116 
Bakır 17,02 10,57 
Kurıun 6195 5,50 
l<alay 64,75 47 62 

Yeni bir ihracat birliği 
Şark ve cenub vilayetlerinde 

Şimdilik yalnız koyun ve ıığır 
h'Yvan larının ihraç işlerinde 
~eşgul olmak üzere kurulmaaı 
kararlı ve iş hududu lci, 2ci, 3cü, 
icü U. müfetliiliklere bağlı viJi
Yetterle Anteb ve Menin vila· 
htlerine şamil olmak makaa· 
diyle teıbit edilen tacirler birliti 
(doku n cenub vilayetleri mın· 
takalar canlı hayvanlar ihracat 
birtitil adı altında işe başla
tlııştır. 

Bu mıntakalardan canlı bay· 
"•nlar ihracatını bu birlik yapa · 
Clktır. liirlik haricinde ba,kaları 
ihracat yapamıyacaklardır. 

Almanya heıabına toplanan 
mallar 

Almanya ile i4 yapan bazı 
tlcirler kararaız vaziyetlerini 
tlıuhafaza ediyorlar. Fındık a 
lıcıları fi atların daha fazla dü
feceği ümidindedirler. 

Almanlar, piyasalarımızı 

tiiıbütün yalnız bırakmak iste
tlıediklerinden araaıra küçük 
Partilerde mal almata başla· 
tnışlardır. Almanya için satılan 
bu partilerin içinde ceviz kü
tüğü, yaş banak, ham kıllı de· 
ti: yün halı, kirli tihik ve ya· 

pagı, diş budak .atacı , bulmu• 
mu ile yaprak tütündür. Al· 
maaların şiddetle mühtaç ol· 
dukları bazı zahire nevileri i· 
çin de gorüşmf'!l~r yapıldığı ve 
bir iki parti zahirenin p:ızarh· 

~· bitirildiği piyaaadan duyul· 
muştur. 

Letonyadan bir heyet 
bekleniyor 

Letonya ile aramızda yapıla· 
cak olan ticaret anlaşması için 
bul'ünlerde memlek•timize bir 
heyet gelecektir. 

Kısa bir zamandanberi piya · 
salarıımzca tanınmağa başlanan 

bu yeni dış piyasasının Türk 
malları için iyi bir alıcı olacağı 
ümit edilmekte<iir. 

İki memleket araıındaki eko· 
nomik münasebetlerin inki,af 
çareleri aranacaktır. İki meın· 
leket arurndaki ithalat ve ihra· 
cat muvazenesine göre, 1937 yı
lının atustoı ıonuna kadar altı 
ayda yapılan muameleler gittik
çe artmağa ve ienişlemeğe bat· 
lamıştır. Bu müddet içinde Le
lonyaya 2561 l lira kıymetinde 

123870 kilo Türk malı gönde
rilmit ve 52 bin 71>4 liralık 
416138 kilo Letonya malı ithal 
olunmuştur. 

Marsilya piyasasında Türkiye 
ve rakiplerinin fındık fiatları 

Türkiye : 
Gireıun 100 kilo iç caf Mıarıilya 
140 şiling 
Ordu 100 kilo iç caf MarsiJya 
138 şiling 
Trabzon IOO kilo iç caf Marsilya 
136 şilini 
İapar.ya : 

İç fındık iıtenilen fiat 1000 frank 
Kabuklu 552 ,, 

Kahve Siyaseti 
Brezilya, ihracata aid bütün 

kayıdleri kaldırıldı 

Brezilya kahve ıiyasetini ta· 
mamile deği,tirmeğe karar v.r· 
miştir. Kahve ihracatı için mev· 
zu bütün kayıdlar kaldırılmıştır. 
Spekülasyona mani olmak üzere 
kahve borsaları yeni bir emre 
kadar kapalı kalacaktır. 

Çeki listelerine yapıştırılacak 
damga pulu hakkında 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaleti tamimi 

-t306 l 4330-197 5 
Beyannamelere batlanan ve 

eşya kaplarının ayrı ayrı sık· 

letlerioi göıteren li telere bazı 
gümrüklerce 10 ve bazılarınca 

da 2 kuruşluk pul yapıştırıl· 

maktadır. 

Bunlara damga kanunun 33 
üncü maddesine a-öre 10 ku· 
ruşluk pul yapıştırılmıı olması 
lazımdır. 

Resmi Devairin l 
Dikkat nazarına 

··MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 
müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 

bir münakasa veya müzayede ilAnı bu meıleğe inti
sap edenleri heman harekete getirir, ve azami ran-

demen verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 

küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyet:ı Resmi 
il6n işleri Limit:ed Şirket:i 

vasıtasile gönderilebilir. 

5 - 11 - 1937 

FİA TLAR ( Coura officiels) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday .. rt (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Sei1rle) 
Bakla (Feve) 
Mmr sarı (Malı jaune) 
Su1aın (Seaame) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Suaam ,, ( ,, sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,, Trakya ,, Thrace 
Ku, yemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı 1arı (millet j&une) 
Keçi kıh (Poilı de Chevre 

Aıaiı (Moimı) Yukarı (Plus) 

6 5 

4 12 -

"30 -
4 7 
4 3 

16 20 

10 15 -

6 12 50 

4 17 50 
16 35 -

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

Fındık kabuklu (Noiıe.ttea) 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Tiftik mal 

,, oğlak 
Güz Yünü 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Nohut iri (Pois chicbe) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mıs.r <Mai's) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf tfoin) 
Suıam (seaame) 
Kut y~mi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d 'ol.) 
B. Peynir (Fromage 8.) 
K fındık (Noiaette) 
Tiftik 

359 -
75 
60 -
44 50 
75 

133 50 

160 

24 50 

3 25 

İs tan bu 1 

3 27 50 

6 5 -
34 15 36 5 -

GİDEN (Exportation) 
Afyon (Opium) k. 
İç fındık (Noia. dec.) 
İç badem (amande) 
Yapak (Mohaire ~ 
Arpa (Orııe) 
Kuş yemi (millet) 
Kıl (poil) 
Nohut (Poiı chicbe) 
İç ceviz 
Bakla (Feve) 

DIŞ FİATLAR 
(Marchb Etranrers) 

'l 2~ 
15 -

1 25 

832 

52 50 
l 50 

25 -

Butday (Ble) Liverpul 5 71 
" • Şikaro 4 14 
,, " Vinipek 5 50 

Arpa (Orge) Anvera 4 80 
Mııır (Maiı) Londra 4 08 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 8 13 
Fındık (noiı .) G.Hamburr 93 93 

., K " 9393 

zı:::nn• 

Borsası 

-: 5- t t - t 937 - - -
Paralar Çekler 

Ah, Satıf Alı, Satı1 

l Sterlin 624, 629, London 625,50 626, 
l Dolar 123, 127, Nev York 0.7980 0,7860 

20 Fransız Fr. 80, ~o.- Paris 17,6864 17,6725 
20 Liret 106, 113 - Milin o 14,9640 14,955 
20 BelC:ka Fr. 80,- 84 -• Brükıel 4,6782 4,675 
20 Drahmi 18 23,- Alina 87,37 87,30 
20 İneçre Fr. 570, - 580,- Cenevre 3,45 3,4466 
20 Len 20,- 23,- Sof ya 63,9488 63,8975 

1 Florin 65, - 70,- Amıterdam 1,4325 1,4310 

20 Çek kronu 78,- 82, - Prag 22,5610 22,54JO 

l Avusturya Si. 21,- 23, - Vivana 4,2062 4,20'25 

1 Mark 26, - 29,50 Madrid 13,9088 13,8975 
Zloti 20,- 22,50 Beri in 1,9636 1,9625 

Pengü 21,- 25, - Varşova 4,1566 .(, 1534 

20 Ley 12,- 14, -- Budape,t 3,9810 3,9775 
20 Dinar 48,- 52, - Bükre, 107,4340 107,3482 

Ruble 30,- 32,- Belgrad 34,5325 34,505 
İsveç kuronu 30,- 32,- Yokohama 2,7464 2,7443 

Türk altını 1080 - 1081,- Moıkova 24,04 24,06 
Banknot Oı.265,- 266,- I Stokholm 3,10 3,0982 

.. , 
Dikiş Yurdu 

Vezneciler, Kurultay sokak 18 No. Uğur Aparh· 
manında '"SAGUNAY,, Biçki, Diki, yurdunda talebe 
kaydına başlanmıştır. 

... 

Yurt dokuz ay olup mezunlarına Kültür Direktör· 
lüiünden tasdikli Diploma verilir ve mezun olan her 
talebe Yurt ve Atölye açabilirler. isteyenlere de tali
matname gönderilir. Yurtta ayrıca Moda denide veri
lir. 

(Suite de la 4eme pare) 

Koyun eti (Çorlu Kor) .\: 507 
Yaş odan (Diyarbekir Ask. SAK) .\~ 510 

Sayfa 3 

Ziraat bankası sokağı tamiri (Diyarbekir N. Müd.) .\; 510 
Ayşe kadın hanın tamiri (Edirne Deft.) .\! 510 
Elektrik fabrikası telefon battı tesisatı (Oiyarbekir Ur.) .\' 510 
Mangal kömürü (Çanalc. Mst. Mvk.) .\' 511 
• Saf asit finik, pamukıneınucat, demir traş makineıi v.s. (iat 

Güınr. Başmüd .) .\; 512 
S•deyat (İzmit Tüm.) 512 
Arpa (Vize Ask . SAK) .\~ 512 
Çatalcada aşım durağı inş. (İst. Bel.) .\~ 512 
Yazlık elbiselik kumat (Auk. Orm. Kor G. Komul.) .\~ 512 

Mangal kömürü n odun (Kırklareli C. Müddeium .) .\: 514 
Mahruti çadır dire~i (Tophane Lvz.) .\~ 514 
Cibali fabrikaaı tavhane ve dinlendirme salonlarında yap. döş~-

meler (lnh . U. Müd.) .\! 515 
Kuzu yünü (Karacabey Haraaı) .\~ 516 
Mısır , arpa, yulaf ve buğday (Tavukç. Enıt. Dir.) .\! 516 
Sobalık odun (Samsun Vil.) No 516 
Mangal kömürü (Bursa Tüm.) No 516 
Palto (Tapu ve Kadaı. U. Müd.) No 516 
Yazlık ve kıtlık elbise (Gümr. Muh. G. Kemut.) No 5•6 
Mu~la Memleket hast. tamiri (Muğla Sıh. Müd.) No 516 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gaaeteınizin aayııını 2öalerir 

Lundi 8 - 11 - 1937 

Reisine ıecı (Com . Ach . Milit. Edremit) N. 507 
Bois fraiı (Mun. Diarbekir) N. 610 
Rcp. route rue Banque Agricole (Mun. Oiarbekir) N. 510 
Con&tr. o bıervatoire (Oir. Trav. Pub. ., ) N. 510 
Rep. d'un immeuble (Defterdarat Edirn9) N. 510 
ln•tal. cible tt- lephonique pour la fabrique electrique (Mun. Diarbe· 

kir) N. 510 
Charbon de bois (Place de fi' orte T chaoakkalci) N. 511 
* Acide phenique foııuı de coton raaoirs ete. (Dir. Venteı Douanes 

Iıt.) N. 512 
Ue urre fraiı (Div. bmit) N. 512 
Orge (Com. Ach. Milit. Vize) N. 512 
Conıtr. station do va ccination a Tchataldja (Municip . lst.) N. 512 
Etoffe pour costume d'ı• te (Com. G r n. Garde Foret Ank .) N. 512 
Cbarbon de bois et bois (Oir. Sürete lst.) N. 514 
Toile blanche (D ir . Gen. Cartog. ) N. 502 
Rep. tat. de trols ecoles Primaires (Mun. lst.) N. 502 
Costumeı pour gardiena et coatumes tailleur (Fabr. Mılit. Ank.) 503 
Armoircs en acier pour dosıier (Min . Finances) N. 503 
Fontc, terre refractaire, divers instrument et appareil pour elariİBSt· 

ment de route (Ch. Fer Etııt H.pacha) N. 503 
Foin (Com. Ach . Mil. Edremit) N. 503 
Comıt!. trottoir, pour le regiment d'aviation (lnt. lzmir) N. 504 

,, bureau tiı .. l iı Sirkedjı lDir. Bienı Nat. Iıt . ) N. 505 
Coke (Dir. PTT. Aak .) N. 506 

.. (Min . des Trav. Pub.) N. 506 
Pain (Dir. lnıtr. Pub. Edirne) N. 506 
Viande de mouton (Corps Armee T~horlou ) N. 507 
Riz , pois chiches, haricots sccs {Com. Ach. Milıt. Kirkasrhatc:h) 492 
Haricots (lnt. Ankara) N. 493 
Rep. ecole Secondaire a Akhissar (Dir. Ec. Second. Akbisıar) 496 
Constr . lnstitut de jeunes fille ı a Afion (Vil. Afıon) N. 498 
Tranıport de marchındhıeı ( Min . Financu} N. 498 
Rep . caaerne Selimiye (Com. Ach. Command. lst .) N. 501 
Farine de minoterie (Com . Ach. Mılit. E.rı.eroum) N. 501 
Ori'e et foin (lnt. Tophane) N. 501 
Instal. electrique a la ville Kemalpacha (Mum. M. Kemalpaeha) 501 
Savon noir et blanc (Fabr. Milit.) N. 502 
Pain, ocuf, lait, yoghourt , ıucre , viande, beurre fraiı ete. (Dir. Gen. 

de Surete) N. 502 
P'oin (Oiv. 1\i rklarcli) N. 502 
Couvertures pour chevaux (Command. Gen. Gend . Aak.) N. 502 
Charbon de bois (Proc. Geo. Rc;p, Kır1'lare li) N. 514 
~oteaux pour tentes coniques (lntend. Tophane) N. 514 
Rep. deı plancheresaux ıalon~ d'atıente de la fabrique Djibali (Dir. 

Ge n. Monop.) N. 515 
Laine de mouton (Dir. Hara Karadjabey) N. 516 
Ma'ia. orıre , foın et bleı (Dir . Inıtttut Vol. Ank .) N. 516 
Boiı pour po~Iea (Vil. Samıoun) N. 516 
Charbon de boiıı (Oiv. Brousse) N. 516 
Paletots (Oir. Gen. Cadastre) N. 516 
Uniformeı d'hiv~r et ete (Command. Gen. Surveil. Douan. lıt.) 516 
Rep. hôp. Regional Mou2hla (Dir. Sanit. Mourhla) N. 516 

• Leı uteriıqueı indıqueat unc vente par voie de ıurenchere • 

N. B.- Lt1 Nos indiqueı ea rei'ard deı article.s ıont ceux du 
jourııal danı lequel l ' aviı a paru . 

Bilumum Müteahhit ve Töccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Ctimhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Mftnakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlli 
Rehberiniz dir. Menfaabnı:ı ic1tbı hemen abone kay· 
dediliniz ve dostlarınıza tavıiye ediniz. Tel. : 4Q442 

!rntiyaz aahibi ve 7uı itı.ri Baaıldıit yer: ARTUN Baaune•ı 

Direktörii: lsmü C'.irit Galata Billir tobık No. 10 



Deuxieme Annee- No. 511 DlMANCHE 

•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
u 

12 

MOIS Ptrıı. 450 MUNAKASA 
" 
" 

" 
" 

850 
1500 

Etrang-er : 12 aoiı Ptr•. 2700 -Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite s' adreHer 

İl 1' Administration 
journal Quotidienıltdes Adjudicationı 

T ableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'r.djudication 

Mode Prix 
d'adjuaicat . catimatif 

Caution. 
Provi•oire 

--------·--~--~~--~~~----~---~------~~--.~--~~~~~ 

A) Adjudications au Rabais 
Conslruction-Reparation- Trav . Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Lieu d'adjudicatiun et <lu 

Cahier deı Chıı.rges 
Jours 

Y Pllbıt·que 157..ı 18 118 09 J Com. Perm. \4unicinalite lıtanbul 23-11-37 Constr. routc en paquet Bachtchekapou et eni- , r 
l Dir. E.com. " " djami 

Preıent. carte actuelle du bourg Aydiadjik (aj ) . Municipalite Aydindjilc 11-11-37 

Habillement - Chausaurea Tissus- Cuirs. 

Draps de lits : 5S20 m. - Hou1&e• pour couver
tures : 4680 m.- Toile pour taies d'oreillers : 
1200 ~. 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

Pli cach 6000 -

Machine automatique a double tours pour impres- Gre a gre 6000 -
sion (aj.). 

Eleo+ricite-Gaz·Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnstallation chauff age centrıı.l au sanatorium Hey- Publiqu~ 7978 04 
beli ada 

Installation electrique au bourg Gumuchbad)ikeuy 23000 -
Divers 

450 - Coaı. Ach. Mia. Def. Nıt. Ankara 22-11-37 

450 - Coa. Ach. E.oonom. Monop. K.tache 22-11·37 

598 36 Dir. Hyı. Aasi•t. Soc. Diarhaloıhlgu 24-11-37 

lngenieur Hısan Halet 

Chlorure de 1inc : 20 t. Pli cach 7000 - 525 - l Eıpl. Ch. de Fer Etat H.pacha 22-11-37 
23·12-37 Acier : 29030 kg. - Fil d'ıı.cier : 2650 kg. Pieces 

pour tourJI : 1000 p. (cah. eh. P. 175). 
F era ronds, plata; poutrellcs. cornieres et tôlet en 

fer : 48544S8 t. (cah. eh. P. 518). 
Moteur Diesel CV. 50 : 2 p. · CV. 24: 1 p. (aj.) 

n 

,, 

35000 - 262S -
{ 

A tim. Gen. Ch. ae Fer Etat Ank . 
Caiuea Haydarpaet.a et Ank. 

1.1 •• 27·11·37 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 18-11-37 

Heure 

14 -

10 

11 -

4 -

ıs -

15 -
14 30 

15 30 

ıs -

7 Novembrc 

ADMINISTRA°i uı~ 

Yoghourtchou ifan 
ler Etagc, N. 3-4 

,Galata, Perchembe Baıar 

Telephone: 49442 

Boite Postalc N. 1261 

Adrcsae Telegraphique: 
latanbul rt.ONAKASA 

Pazartesi 8. ı ı. t 937 

pırınç, kuru fasulye ve nohut (Kırkağaç Piy. Al.) ·'~ 492 
Fasulye (Ank. Lvz.) .\~ 493 
Akhiur Or. Ok. İnf. (Akhisar Or. t>k. Dir .) .\' 496 
Kız enstitüsü ioş. (Afyon Vil.) .Y: 49S 
Selimi ye kışlasının çatısının tamiri (ist. Komut.) .;\~ 500 
Eşya nakliyatı (Maliye Vek.) .\: 498 
Fabrika unu (Erzurum Aık. SAK) .\~ 501 
Arpa ve yulaf (Tophane Lvz.) ,\; 5~1 50 
M. Kemalpaşa kasabası elektrik te•İ atı (M. Kı:malpaşa Bel.) 
Arap ve beyaz sabun (Aık. Fabr.) .\' 502 

(E G D'ır:) .\' 502 Eltmek, k. faaulya, •Üt, yoj"urt, et v . ıı. mn. 
Yulaf (Kırklareli Tüm.) .7': 502 
Ha yvan velenae•i (jndr. G. Komut.) .\' 502 
Beyaz bez (Har. G Dir.) :,~ 502 .. 
lat. 13 üncü ve l l nci okulları ile Beyoğlu ci mekt. tamırı 

(l.t. Beled.) ·'~ 502 , 03 
Erkek odacı elbiıcıi ile kadın için t:ıyyör (Ask. Fabr.) ~\ 5 
Saç dosya dolabı (Maliye Vele.) .\" 503 . dl 
Hurda dökme, ateş toprağı , muhtelif cinı alat ve edevat ıle 

mir.ten yol açıklık gabarisi (OD yol. H. paşa) ,\: 503 

Yulaf (Edremit Aık. SAK) .\' 503 k0"~ 
İzmir tayyare alayının ıöstereceği yere! trotuar inş. ve 

ferşiyalı (İzmir Lvı.) .\: 504 
Hocapa4a maliye şubesi inş. (ist. Deft.) .\' 505 
Kok kömürü (PTT Müd. Ank.) .-\~ 50() 

,, " {Nafıa Vek.) .\! 506 
Ekmek (Edirne Kült. Dir.) X 506 
Kuru üztim (Edremit Ask. SAK) .\' 507 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

~~~~~~~~~~~-~~~m~~~~~~~~~ı 

1 ~ Sarıyerdeki CANLE BALIK Lokantasını 1 Şuh si 1 
O A ·

LOKANTA ve 
BİRAHANES İ 

-"-

yenilikleri havi bu emsalsız Lokanta ve Birahaneyi Yeni açılan modern ve bütün 
bir defa teşrif etmek, onun daimi müşterisi olmak demektir. .. . .. 

: ,.. . ..~ ~t .. r· 
...... , . ··'t. 

AYAN ( 


