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Bugün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Şekli Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 

inşaat, Tamırat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Fen tathikat okulu ocaldarıııın tamiri 
r Ç.uhukluda helediyeye ait köşkün tamlri 
il Bolu-Düzce yolanun ar.asında menfez ve betonarme 

köprü in~aaı ( art. 51 kr) 
Çorlu mıntakasında yaptırılacak iki adet F tipi han
_ıar, hamam ve çamaşır yeri mutbah ve tesisatı i

~ ı; 6 adet erat pavyonu inı. (şart. 25.47 L.)(temd) 

~ 

aç. eks. 224 21 
.. 930 89 

kapalı z. 10218 93 

" 
509224 18 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari aliit, Hastane Lev. - - - --
Rontgen filıni: 120 düzüne - film za fı: 30 kutu aç. eks. 1111 92 

Elcktrik-Havagazı-K alorifer (tesisat ve malzemesi) 

lst. Komut . kışlnsının elektrik tesisatı tamirı 

Mensucat, Elbi e, Kundura, Çamaşır v.s. 
......... -
A.'ltarlık kahve rengi scıten: 3000 m. • ceplik astar: 

2500 m. (temd) 

F..rkek elbiEeıi: 333 ad. · kız paltosu: 174 ad. - rf"B• 
mi el~ise: 86 ad. · tayyör: 31 ad 

, ç. eks. 397 65 

paz. 2sn 50 

kapalı z. 11500 

.. 

16 82 
6! 82 

767 -

~8119 -

83 40 

30 -

215 44 

863 

l<.ereste-Tahta v.ı. 

S9~üd çubuğ'u: 300 t . - - yüzde 15 

~a işleri·Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Genel nufu<t sayımının memleket itibıırilc umum ne· 
ticelerirıi ırösteren kitabın bastırılması: 5000 11d. 

Kauçuk vasıtas;le basan silindirli (gompres) ma ki ne· 
ıi! 1 ad. 

kapalı z. 1085 -

aç. cks. 4100 

Mobilya, ve ve büro eşyaaı, Muşamba-Hah vs. 

Çaıaaş ır etajerleri yapılmuı 

Mahrukat, Benzin, Makine yagları ~· 

Linyit maden kömürü: '220 l. 

Müteferrik 

Saplı el elması: 50 ad. 1,5 kratlık-30 ad. 0,7 kratlık 
Büyüle kıl yem torbuı: 300 ad. 
Karavana kalaylattmlmuı: 500 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Saman: 336 t. 
Arpa: 444 t . 

" 320472 k. 
Kuru ot: 239805 k. 
Eltmelclik ua: 120 t. 
Kuru ot: 288 t . 
E.ltmeklık un: 80640 k. 

" .. 132 t. 
Pirinç 33,6 t. (te.ndJ 

,, 26,9 " " 
Sadeyağ: 18,5 t. ,, 
Kereviz: 12 t. ,, 
Elma: 10 t. " 
K. aoğan: 3650 le - kereviz: 700 it. - prasa: 3,5 t.

patates: 2,3 t. - lahana: 3,S t. - ispanak: 3.5 t. -
tue balda: 500 le 

Koyun eti: 8 t. 

Bu2"dıy öğütülmesi: 500 l. 
Kuru ot: 468150 k. 

• ,, 225 t. 
Butday ltırdırılmasa: 1400 t. 
Kaymak: 300 k. - tereyaf: 1000 it. (temd) 

b) Müzayedeler 

Hurda demirbaş CfYa 

aç. ekı. 1725 16 

aç. eks. 2640 -

aç eks. 

" 
" 

kapalı z. 

.. 
" 
" 
" 
n 

" 
" 

paz. 

" 
" aç. elcı. 

" 
" 

" 
" 

paz. 
kapalı z. 

" 

aç. art. 

2480 -
300 -
75 -

7392 -
5783 50 

17205 
1440 -
4000 
2207 50 

3200 -
5000 -

14044 50 
6750 

82 

307 

129 40 

lö6 -
22 50 
6 -

453 60 
1575 28 
1120 05 
778 77 

1204 30 
1901 16 
742 09 

1214 73 
554 40 
'433 7i 

1290 38 
108 
30ü 
163 56 

240 -
375 -

1053 34 
5t6 
735 03 
99 

-
Müracaat yeri 

T oph ne Lvz. SAK 
lstanbul Belediyesi 
Bolu Nafıa Müd. 

M. M V. SAK 

lst. Vakıflar Dir. 

lstnnbul Komut. SAK 

Tophane Lvz. SAK 

Gün 

16-12-37 
15-12-37 
17-12-37 

20-12-37 

7-12 37 

22-12-37 

9-12-37 

Ankara Yükı. Zirut Ens- 17-12-37 
titüsü Rekt. 

Aılc. Fabr. Tic. Kalemi An- 3-1-38 
kara YC fstanbuJ 

Ba~vek. ls at Gen D. SAK 20-12-37 

Harita Genel Cır. 17-1-38 

Sıya~al Bilg. Okul Mübay. 20-12·37 
Komis. Reisi. 

lzmır Levazım SAK 16-12-37 

Aak. Fabr. SAK Ankara 17-12-37 
Tophant' Lvz. SAK 20-12-37 
lstanbul Komut. SAK 22·12-37 

Gaı.ianteb AslLeri SAK 

.. 
" .. 
" 
" 
" 
" 

lıı:mir Levazım SAK 

" ., 
Ankara Levazım SAK 

" .. 

.. 
" Tophane Lvz. SAK 

.. 
" Haydarpaşa u~csi SAK 

lıt. Gümrüğü Bışo:ıüd. 

10-12-37 
10·12-37 
10-12 37 
10-12-37 
11-12-37 
11-12-37 
11-12-37 
ll-li-37 
3 12-37 
3 12-37 
7-12-37 
3-12-37 
3-12-37 

15-12-37 

15-12-37 
15-12-37 
7-12-37 

17-12-37 
8·12-37 
7-12-37 

8·12-37 

Saat 

14 
14 
15 

15 -

14 -

15 -

14 30 

10 -

14 -

14 30 

14 -

14 -

15 -

14 
14 
15 30 

9 -
ıo 

9-
10 -

9 
11 
ıo 

11 
10 30 
10 -
14 
15 -
14 -
16 -

14 -
15 -
15 -· 
15 -
15 30 
ıs -

ıs -

inşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Ko!Dİsyonundan: 

Müteahhit nam ve hes hına Fen Tatbik t okulu ocak· 
larmın tamiri 16. 12.937 perşenbe günü saat 14 de Top• 
haBed İstanbul Levazıın a'llirliği satınalma komic;yo lda 
açık eksiltme ile yaptırılacaktır. T hmin bedeli 224 lira 
21 kuruştur. İlk temin tı 16 lira 82 kuruştur. 

Şartname ve keşif komisyonda görülebilir İsteklilerin 
kanuni belgelerıylt belli saatte komisyona gelmeleri. 

Bolu Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksittmiye konulan iş: Bolu·Düzce yolunun 22 +-
650 40 + 800 kilometreleri arcsmda keşifnamesinde kilo
metreleri yazılı 3 aded 2.00 metre açıklığında ve 1 adet 
1 00 metre açıklığında betonarme kapaklı me:ıfezle aded 
6.00 metrelik betonarme köprü ve 28 t-264-40+8 t 9 uncu 
kilometreleri arasındaki 'urma taşı hazır olan bozuk 
11261 met e uzunluğu da şo>e esasla tamirata. Tahmin e
dilen miktarı 10218 lira 93 kuruştur. 

2- Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D- Menfez, köprü ile ve şo e tamirine dair fenni ve 

hususi şartname 
E Keşif hulasası; silsilei fiat, mesahat cetvelleri. 
F- Köprü ve menfez, projeleri. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evr kı 51 kuruş moka· 

bilinde Bolu Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 1 ksiltme 17.12.937 tarihinin cum1 günü saat 15 

te Bsluda Hükumet binasında Nafıa Müdürlüğü odasında 
Eksiltme Komisyonu tarafından yapılıacaktır. 

4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 767 lira mu· 

vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesika
ları haiz olup göstermesi lazırndir. 

1 - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
2 - İstekliler on bin liradan yukarı inşaat işlerini ya· 

pabileceğioe dair Nafıa vekalet'nden 937 tarihile alınmış 
ehliyet vesikasının teklif evrakı meyanına konulması. 

6- Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede ya

zılı saatten bir saat evveline kadar Bolu Nafıa dairesine 
getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde nerilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların 
nihayet üçüncü maddede yazıla saate kader gelmiş olması 
ye dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Milli Müdafaa Vekaleti Saıınalma Komisyonundan: 
Çorlu ınıntakasında yaptırılacak olan iki adet F tipi hangar 

hamam ve çamaşır yeri mutbak ve tesisatı ve 6 adet erat pav
yonu inşaatına talip çıkmadığından yenidesı knpalı zarfla eksilt
meye konmuştur. Hepsinin keşif bedeli 509 bin 22~ lira 18 ku
ruştur. ihalesi 20.12.37 pazartesi günü saat 15 dedir. ilk teminatı 

1 28119 liradır. Şarlnamet-i keşif ve projeleri 2517 kuruşa M. M. 
Vekaleti sabnalma komisyonundan alınır. 

Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle idari şartnamesinin 

4 üncü maddesinin F fıkrasında yazth vesikalarile birlikte temi· 
nat ve teklif mektc.ıblaranı ihale saatinden behemehal bir saat ev
vel Ankarada M. M. Vekaleti satınnlma komisyonuna vermeleri . 

• • • 
Çubukluda Belediyeye ait köşkün tamiri. Bak lst. 

Belediyesi ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kal~!~r .Jesisa!_!e Malzem. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul Komutanlığına bağla nakliye taburunun ika
met ettiii kışlanan elektrik tesisatı açık eksiltme ile ta-



.. miri ihalesi 22.12.937 çarşamba günü saat 15 te yapıla- ı 
caktır. Muhammen keşif bedeli 397 lira 65 kuruştur. Şart
namesi hergün öğleden evve l komisyond .. görülebilir. İs
teklilerin 30 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve- ı 

sikalarile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındık
lida Komutanlık satmalma ko,nisyona gelmeleri. 

Mohilya, Ev ve Büro eş) ası, Muşamba, Hah v.s. 

Siyatal Bilırilcr Okulu Mübayaat Komiayonu Reielitinden: 

Siyaaal bilgiler okulu çamaşırhanesinde yaptırılacak talebe 
çamaşır etajerleri açık eksiltm~yc ko>nulmuştur. 

Eksiltme 20.12.937 pazarte i günü saat 14 te Ankara mektep · 
ler muhasebecili~i bina.sındn yapılacaktır. Tahrnin edılen bedel 
1725 lira 16 kuruş, ilk teminat 129 lira 40 kuruştur. Fenni ve 
idari şartnamelerle resimler her a-ün ınektebde ıörülebilir. 

Kereste, tahta ve saıre 

Askeri Fabrikalar Umum Mü<ijrlüğü Ticaret Kaleminden: 

Fabrikalar ihtiyacı için 300 ton soğüt çubuğu satın 

alınacaktır. İsteklilerin 3 kanunusani 938 tarihli pazartesi 
günü saat 14 te yüzde 15 temi rıatllirİle birlikte Ankarada 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ticaret Kalemine 
müracaatleri. 

Şartname: Hergün saat IJ,Jı) dan 15,30 a kadar İs
tanbulda Fındıklıda Askeri Fabrikalar Yollama Müdürlü· 
ğüoden, Ankarada Ticaret Kaleminden parasız alınabilir . 

M.atbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Harita Genel Direktörlüğünden 

Harita Genel direktörlüğü matbaası için kauçu:C: vuıtuile ba
san silindirli bir •det (Gompres) makinası alınanaktır. 

Muhammen bedeli 4100 liradır. 
Muvakkat teminatı 307 lira 50 kuruş olup ihille günü komis 

yonc• yalnız teminat makbuzu veya banka melrtubunu kabul 
olunur. 

Eksiltme 17.1.938 ?azrtesi gün6 .saat 14 te Harib i'Cnd direk
törlüğü dairesind• satınalma komi">yo nunda yapılacaktır. 

Evsaf ve şeraitini öğrenmek isteyenler ibale gününe kadar 
satınalma komisyonun müracaat etmeleri. 

Başvekalet İstali.tik Genel Direktörlüğü Eksiltme 
ve İhale Kom yonundnn: 

300 ill 500 sahife tahmin olunan genel nüfus sayımının mem· 
leket itibarile umum neticelerini gösteren kitabın 5 bin adet baa
km kapalı zarf uıulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu eser Anka· 
rada bastırılacaktır. 

Tabmin olunan bedel 1085 lira olup 82 lira muvakkat teminat 
verilmesi liıımdır. 

Eksiltme 20.12 937 puarteııi günü saat 14,30 da Umum müdür
lük bina11nda topianacak olan komisyonda açılacaktır. Teklif 
mektuplarının bir saat evnl komisyon reisliğine verilmesi lizım
dır. Şartname komiıyon katipliğinden istenebilir. Nümune daire· 
de wörülecektir. 

Mensucat-Elbise-Kunduı a-Çamaşır v .s. 

İstanbul Levazım .\mirliği Satınal rııa Komisyonundan: 

Mektepler için 3000 metre astaralık kahve rengi seten 
2500 metre ceplik astarın pazarlığına istekli çıkmadığın
dan 9.l~.937 p rşem l,e günü saat 14,30 d a Tophanede 
İstanbul Levazım amirliği satınalma komisyonunda pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 2872 buçuk lira, ilk te
minatı 215 lira 44 kuruştur. 

Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. İstek
lilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1- Yüksek Enstitü talebeleri için aşağıda ısım ve 

miktarları vazılı dört kalem elbise ve palto kapalı zarf 
usulil~ eksiltmeye ko nulmuştur. 

2 - lhalc 17.12.937 tarihine rasbyan cumartesi gunu 
saat 10 da Yühsek Enstitii Rektörlük binasında Komis· 
yon odasında yapılacaktır. 

3- Muhammen bedeli 1 1500 ve muvakkat t minat 86,) 
ı· d .ıra ır. 

4 - Teklif mektubları ihaleden bir saat evveline ka
dar ;'7ıkbuz mukabilillde Komisyon reisliğine vermeleri ve 
ihale saatinde Komisyonda hazır bulnnmıları. 

5- Daha fazla izahat ve parasız şartname almak is· 
teyenlerin Enstitü daire müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 

Cinsi Adet Muhammen kıymeti 

Erkek elbisesi 
,. kız paltosu 

Resmi elbise 
Tayyör 

333 
174 
86 
31 

Lira 

11 .500 

Mahrukat Benzin-Makine vaRları ' . ' · 
-=-

iz mir Levazım imirliti Satınıılma Komisyonundan: 

1- Müatahkem mevki sefe"ibiur mıntakası kıtaatının 220 ton 
linit maden kömürü açık eksiltme suretile münakasaya konul· 
muştur. 

2- İhalesi 16.12.937 perşembe rünü saat 15 de kışlada İzmir 
Levazım imirli(i utınalma komisyonda yapılacakhr. 

3 - Tahmin edilen mecaıu tutarı 2640 liradır. 
4- Şartnameai her gün komisyonda ıörülebilir. 

S İstekliler ticaret odasında kayıtlı oldulclarına dair vesika 
J'Östermek mecburiyetindedirler. 

6 Eksiltmeye iştirak edecekler 24~0 sayılı kanunun 2 ve 3 
ocü maddel • rinde ve tartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
mmuvakkatalarile birlikte ihale saatinden evvel komisyon• mü· 
racaatları. 

--!F----~------.....-.... ....... -.-..... .. "'* ............ .. ......_~- ·--=· ..... .-.. - ___.. 
Müteferrik 

Askeri Fabrikalar Umum l\ılüdürlüğüSatınalma 
Komisyonundan: 

50 adet 1,5 kratlık aapla el elması, 30 adet 0,7 kratlık saplı 
el elması 

Tahmin edilen bedeli 'l480 lira olan yukarda miktar ve cinsi 1 

yazılı malzeme Askeri fabrikalar uınum müdürlüğü satınalma ko· 
miıyonunca 17.12.937 cuma günü saat 14 dt! 11çık eksilt me ile 
ihale edilecektir. Şartnnme parasız olarııH. komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat tc:ninat olan 186 lirn ve 2..t90 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki v ~!llaikle mezkur gün ve saatte 
komisyonıı müracaatları. 

İstanbul Levazım amirliği . Sahnalma Kemisyonundaıı: 

idareleri İstanbul levazım amirliğin<:! bağlı miiesseseler 
için müteahhit nam ve hesabına 300 adet büyük k ıl y em 

torbası '-0.12.937 pazartesi günü saat 14 te Toplıaı;ede 
satınalma komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 300 lira ilk teminatı 22 buçuk liradır. 
Şartname ve nümuoesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri . 

fstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan 

l!tanbul Komutanlığı anbarmda bulun :ın 500 ad ı ka· 
r avana kalaylattırılacağındnn a~~ık e'rsiltıne ile ihalPsi 22 
Birincikanun 937 Çarşamba günü saat 15,30 da yapıla
caktır. Muhammen tutarı 75 liradır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyon :la ğörülebilir . İ tekli leriıı 6 l iralık 
ilk teminat makbuz vey .ı mektub lnrile beraber ihale günü 
Fındıklıda Komutanlılc satınal111a komisyonuna g e lmeleri. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İzmir Levazım Amirliği Satrnalma Koraıisyonuııdan : 

~J üs t nhkcm mevki J..ıt aa tının kapa! ı Zll l f'/a lllİİ 1 1a k.ı -.a d u 
Lulunan IHSOO kilo Sade pğt i htiyacına \ ı · ri lı ·n fıat pahalı 
görüldüğünden pazaı lıkla .. atın alınacaktır. 

İhale i 7. l 2.937 'a lı günü aat 14 le kı şlada lzmi r Lernz11• 
flmirliği ;:atınalmn koıni "'yorıuııda y~pılaca ktır. 

Tahmiıı edilen ıne ı·mu tuta rı 1720.S 1 i radır. 
. Teminat muvakkate akçesi 1290 lira ~~B kııru~ıur. 
Şartnamesi hergiiıı kumİS) uuda gürül t> lı i J ir. ~ 
{:,teklilcr ticaret oJa~ında kuvıtlı olduklarıııa dair ve::-ika 

göste rıııek ıneı ·huri) et indı•di rlcr. 

Paıarlığa i~lira k l'drcekler 2490 ayılı kanunun _ w :1 üııl'ii 
madrlcJerinde ve ~a rt ııa ıııe:-inde )azılı \ e -.ık a ları \ t' trıııiıınt 
ınuvalıo:kate l~ril ı· hirlıktf' ihale ı:;au t in cierı evvel korni .... ona gel
meleri. 

* * * lüstahkem mevki kıtaatıııın ka('alı zarf ıı--u]ilc> müna
kasada bu]unaıı ~B600 kilo Pıı in ç iht iyacına n• rilı ı ı fi at ('a· 
halı gij rüldüğüııden pazıırlıkla ... alııı alıııacaktır . 

İhale 3.12.937 Cuınu günü "&at onbuçııkıa kışlarla lzmir 
Levazım ami rliği satınalma koıni::s\Ollunda yapı l a ı·aktır. 

Tahmin edilen ıııecmu tutarı 7392 liradır. 
Teminat muvakkatP. akçe..;i 5S ı lira lO kuruştur. 
Şartnaıne ı:: i hergüıı koıııi ... yonda g<irtiJcbilir. 
I ... tekJiler ticaret o da-:ında kayı tl ı ol du klarnıa Jair ve ika 

gösterrnek ınechuri) e t ındedirle r. 

Pazarlığa i~tirak eder.ekler 2·NO aydı kaııunuıı 2 'ı> 3 iiıw ii 
ınaddelPrinde ve ~artııame ... indr )'<llllı \~ ..;ik aları \"l' t<·rııiııat 
ınuvakkatelNile birl ikte ihal t- ~na t i nclt>JJ e ' ı~ I komi:-.vnııa ııı ii· 
racaatlan . 

~ * * :\)ü tahi..r.nı lll ~V kİ ınerkı·z kıtaatrnııı kupalı Z\ll f ll "> Ulıle 
nıünaka ,..ada lrnlunaıı 2()90() kilo Pi rinı,: ihti} acı rıa \ erilı'rı 
fıal pahalı gürüldüğiinden pazarlıkla :;atın ulmaı •uktır. 

lhale~i :tl2.9:n Cuma O" i.ıııii -.aat lO da kı .. Ja<la l z nıir Lrva-D • 

zım fımirliği :-atınatmu koıniı;;yunuııda ,)apılacaktı r. 
Tahmin erlilen mı· ı·mu tutarı S78:3 liıa SQ kuru ştur. 
Te minat muvakkate akı;e ... i 433 lire 77 kunı~tur. 
.;>artnanıe i lıergün komi }onda giirül clıiliı. 

ls tt·klilı'r tiı•aret oda~uıda ka\ ıtlı oldukl aı ına dair ' ehika 
göstermek mecburiyetindedi rler. 

Pazarlı ğa i~ti rrk edecekler 2 ~90 "'3 ılı kanunun 2 3 üncii 
ınaddelt> rinde \ e ;a rtnaınesinde azılı \ e:oikaları \ eeminat 
rıı tn akkateJni)ı; hiı likte ihale --aati ndr- ıı eve] künıi::spa mü· 
racantla rı 

Hayıl:ırpa:;;a Li~e:-i Satınalmn l\ urumu ııdan: 

l l uydarpaşa [,j ... , .... j pan-.iyoııunun 2:>. 1 l.937 tarihine )a· 

pılaıı 300 kilo kamı a k H' 1000 kilo Terernğ'ı ek .. iltmıine 

hir t, lih çıkmam ı -: olduğundan IO gün uzatılarak ck--ilt e-. i 
7.1 :l.1HI ~:ılı gi.in ü · a.ı t onlJe e hırakılmı;;;tır. Ek iltme f .. taıml 
Kültür Direkt ii rlü~ii bina ı içinde J,i;:eler luha .. Pbec iliğH~ 

toplanacak ulan Komi ) Onda)' ıpılnc·aktır. ilk teminatı qq hı
d ı r. Talihlerin helli ~üu Vt' saatte Komi;:} ona gelmt>l<'t i. 

Ankara Levazım Amirliği SatıaaJma Komisyonund an : 

Harp o!.. ulu iht iyarı oları ] 2000 kilo Kere\ izin 23.11.q3·, 
aç ı k ek .. iltmc-..indc \Crilaıı fııtl palıalı ı!Örüldü~iiııdcıı 3.l:!.937 
-:aat lS de açık ek,iltme."' i Aıı kara ı,,. aınirlit?;ı sa tına ima ko· 
rni .. \•oıı ıı nda ·apıla,..ak tır 

~luhamıne ıı lwdrli l 10 lira ilk tı>minatı 108 liraı1ı r. 

:)art ııame::, İ h~rgün koııı i--)onda görülü r. l~teklilerin helJi gün 
ve .... aatte karııın i 'e~i kn \ ı • te rıı i ııat l ari \le koıni:,yonda hulun· 
ınaları. 

* * * Ankara Carıı izon \f' Harb okulu ihthac ı olan 20000 
k il11 El ıııa ııı n :..3. l 1. q·~7 acık ek ı ltmc "'inde \ erilPn 'eri len 
fia ı pahalı giirü ldi.Jğü ıdl'! ıı :L 12..9:37 ,.,aut ~ 1 de açık ek --iltnı e ... i 
\ıı kar·ı L.v. ft ın idı !!: i -.at ıııal m ı ko ın i -- voııunda \a pılıu·ak t ır. 

\l ulıarıımf'n bed ,,.Jı 1000 lıra il k teminat ı 300 lıradır. Şart· 
na ııı<" -.İ heq:rüıı komi ' } oıHla ~ij riiliir. 1 f Pklılerııı kanuni ve.:ika 
'f' ll'ııırnnt lnrİ \ lı' helli giin \ ,. ncıtta konıi •wonda huluıını al an. 

• J 

* ı!: Mi ktarı \1 uhanı ınen B. ilk tf• ın i rıatı 
Cııı ... i Kilo 1 ira Lim 
Ko\ 1111 etı 8000 320 2.10 

l\. ırıkk ılt> \ kni -.,ınat ın ·kt h l <'rı ilıtn:11·1 tı l nıı 8000 kilo 
K•ı \ uıı eti J:l. l 2.9J7 <"'.arsa ıı ılıa gii ıı li -.aat 11 . 13 'le kadar ::ıçıh. 
ck ... iltnıe ile .~at ın alıııaeaktır. l..,tekl ],.rin ' ııknııdn ınulıarnnıen 
hf'ıl~l i ıı~ nı uLıl,il gö,.,tı•ı ill'ıı 210 lıııırlan iharet ilk teminatln· 
rıı ı ı Kırı k ka lt• ı\ ... kf' ri falıri k ıl.ır ınuha ... ipliği \ t'zne ... inc ıııa kbnı 

111 ıık a hil i n ılc )3lıranık lıellı giiıı ., ,. ~u ıtt<' '.\1 p ... a t ııınlma ko mi.:· 
voııun ıla gelmelerı . 
J • 

* * Ankara gaıııiwıı biılik \ C mii<• .. l"' ... elf'l'I ıhti)a<·ı için 
500 t1Jn Buğdn~ ögiitiilnı .. inin açık «'k>-iltıne--i 15. 1 ~.9:n 
::;ant 15 de ıı kara Lv. finıirli~i ..,Jtııwl ııı t1 konıİ~\onunda )apı· 

l nı 1'tır. 

Muhaınınt' n hı~ıi<> li 5000 liı,t ılk tenııııatı 375 liradır .. ' arl· 
ıwınP. ... i lwrgüıı l,oıui .... o ııla ~(jriillir. 1-t ·klil rin kanuni v; ika 
ve IP- nı iırn t lariyle b~lıi glirı \ ı• .... a:ıtte komi \Ondu bu l unma l arı. 

,.. • "' Cin!i Mikda r ı Mubıımmen bed eli İlk teminatı 
kilo lira lira kr. 

K . soğan 3650 365 
Kereviz 700 175 
Pras• 3500 350 
Patates 2300 230 
Lahana 3500 350 
İspanak ,i!){l(I 612,50 
Taze baklıt 500 125 

2207,50 163 56 
Kırıkkale askeri ~anat mektepleri ihtiyacı olan yedi kalenı 

sebze 15.12.37 saat 16 da açık eksiltme s uretile atm alı.ıacaktır. 

İıteklilerin yukarıca ınuharnnı n bedeline mukabil goslerilen 16:1 
lira 56 kuru,tan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabri· 
kalar muhaaipliği veznesine makbuz mukabili nde yatırarak belli 
iÜn ve saatte mckteb sutınalma komiıyonuna gelmeleri. 

Gaziantep Askeri Satınalmn Komisyonundan: 
Bir birlik için 

Cinıi Mikdarı Teminatı Münaaasa günü sa atı 
kilo lira kr. 

S aman 336000 453 60 10.12.37 9 
Arpa 444000 1575 28 10.12.37 10 
Ekmeklik un 120000 120~ 30 11.12.37 9 
Kuru ot 288000 1901 16 l l.12.J7 11 

Bir birlik için 
Arpa 320472 1120 05 10.l i ,37 9 
Kuru ot 239805 778 77 10.12,37 10 
Ekmeklik un 806..tO 742 09 11. t 2 .37 10 

Bir birlik için 
Ekmeklik un 132000 1214 73 11.12.37 11 

Yukarıda üç birlik ayrı ayrı cins ve miktar ve te 'll İDallarile 

ihale a-ün ve saatleri yazılı yemden beş kalem ve yiyecekten 3 
kaleın erzakın 20 ·11-937 ırünü cınıı itibarile yirmi iÜn müddetle 
kapalı şekılde eksiltmeye konulmuştur. 

Erzak bızalarında yn:zılı ihale ve saatlerde Gaziantepte askeri 
satınalma komisyonu cfaireai•de icra edilecektir. Talip olanların 
b• müddet zarfından münakau şartlarını öğrf'nmek üzere şart· 

nameyi komiayoaumuzda ııörebileceği gıbi dışardaa çıkacak ta · 
liplere paraaını alarak gönderilebilinir Ye ih le ünü ve saatıa· 
dan önce artırma kanununun 3 üncü maddesinde yazılı şerait 

muvakkat teminatının yahrılmuı illu edilır. 

l::ı au bul Le\azıın \m i rliği Sa t ııınlma Komi yoıı u ııdan : 
Harp Akademi-.i içi ıı 225 ton Kuru ot 17.12.937 Cuma 

günii ::saat 15 <le Toplıa.ıı edı· l :::ı tanbul Levazım il mirliği atuı 
alıııa konı İı;) oıııında kapaiı zarfla ebıhnıe;;.i yapılaı-aktı r. 

Tahmin he<leli 6750 lirn, ilk: teminatı 506 lira 25 kunııı: tur. 



\ 

~tltınıııı; konıİ::ıYOrHla ~iirlildıilir. 1-.t~klilı•riıı kanuni lwluf> . 
tıl1:: teklif mektuplar~rıı ihaJ~ ..;aatiııdı~n bir saat 1.:vvel~1r 
dar komLvona vı>rmeleri . 

" 
~ t • • İdareJP-ri İstanuul Levazım amirliğiıw bağlı nıüe::-St'sı> 
,{'anlan için ıniiteahit nam rn lıe alııııa 4681 SO kilo kuru ııt 

2.()37 Salı !!iirıü ... aal l 5 te Toplınıwde :::atına ima kom it:\·o· 

~llda p:ızarlıkİa alrnacaktır. Tahmin heıleli 140·!4 llra 50 ku;u;; 
lcıninatı 1053 lirn 34 kıırıı:-ıtıır. Şartnaıııı· komİ-.)ondn 

ıtijf~lıilir. Lteklilcrin ka1111ni bel!!clerivle lw!li .::aatk koınj .... 
ıı . 
a gı · lrnı>lı>ri. 

t' * l tanhul'da bulunan Hirliklerile Trakya. <;anakkale \C 

~liho]udn bulunan birlikler için 1400 ton kadar Buğdavın 
rdırılıııa~uıın B 12.937 Çar~ııınua günü .-aaı l!l.30 da Toplıa
de l::::taıılıul Levazım amirliği ::::atınahna Komi ... ~·nnundn ka

:1 Zarfla ek ... iltınesi 'apılac•aktır. Trak\'anııı tahmin bedeli 
':'F.r- J J 

-~ lira 39 kurıış l::ıtanbulun 410B lira ~ 4 kurui'tur. Her 

1
(
1 İııirı ilk tt>m inalı 734 lira 3 kuru ' tur. Sartname:-j komi::;-v .• .. 
tıda 'örülebilir. l ... t<'klilerin 2490 -..ayılı kanunun 2 \i~ 3iincü 

'1 ~delerinde yazılı vesaikle beraber teklif' ııiektuplannı ihale 
~den lıir saat evvel Komi:,' oua vermeleri. 

ÜZAVEDELER 
___ IL __ ,_-.ı---~-

İstanbul Cıümrüğü Başmüdürlüğünden : . 
~1~KN 8643 Sterns E 9571 Markalı 1 25 No. lı kanuai safi sikleti 

;, kilo aıırlıjanda 334 lira 22 kuruş deterinde Vazelin MKN 8630 
~ti 6702 3 M ve NKS 209 kilo 3291 lira 61 KD oto iç liatiti MKN 
~1(4 bila M ve N 140 k•lem hurda demirba, eşya 122 lira dejeriede 
'-ıtı~ 2132 HNL 7857 58 M ve N Kı 309 kilo 301 lira 92 KD boyalı 

10 
1' yazıhane lev.ıı.ımından dosya dolap v" aksamı MKN 6602 LSBY 

~ M H N 531 kilo 847 lira 13 KD tıbbi pamuk MKN 7802 SHKJ 
(Stka. KS 1575 kilo ll87 lira 20 Kci kösele MK.N 7800 SAKJ marka 
~ 83 kile 491lira37 Kd vidala ve vaketa i'bu yukarda isimleri yazılı 
(~lat aç•k nrttırma ile ııatılacağı MKN 7801 SHKJ marka KS 261 
~ ;)9() L 27 Kd çarıklık kesilmiş debağlı deriler MKN 2920 SB 
't tka KS 102 K 14 L 51 Kd biçilmiş ağaç MKN 7458 JRM 25555 M 
~SN KS 55 K 25 Sulfat aleminyüm MK~ 7953 278 No. 
ı.ıao l2 K 13-1 LD 2 det ~ümüşle mürettep deri eğer MKN 
tııt DR 3276 iM ve NKS 12 K 15 LD elektrik tablosuna ait 
t\~ 11 MKN 8006 SLC 3515 M ve N 10 adet 10 L 5H KD boş ira· 
~~oıı pliğı MKN 77d8 IGA 151701 M ve N 7 K 3 LD af'nayiye 
~ •us nebati yağ MKN 7586 HJK 337,l M ve NKS 6-1 K 239 L 
~I:) l(D yazılı kağıt MKN I04 I GF marka KS 1600 K 202 1 60 
l q ~di aiaç fıçı MKN 8215 MA 3 6 M ve NKS 25 K 500 G 373 
~ 1 KD yun nıenıucat •• 1KN IU52 MF marka KS 800 K 76 L 
~ :D Boş ataç fıçı MKN 2255 AODOX 2629 1 M ve NKD 81 ı 

18 L 36 KD yün mensucat MKN 7832 bili M ve NKS 54 K 
~S (i 1186 LD ipekli yün mensucat MKN 2239 HS 7 M ve N 9 
ilııı? K 3 L 61 KD bitümen aktarma olarak 1549 sayılı kanunu 
~G~~hince 8. l 2.A7 iÜnünde ve saat l.J,30 da 2490 sayılı kanun 
''t 11tııleri dair"simle Sir~ecide Reşadiye caddesindeki iÜmrük 
~t •t •alonunda aahlacalıı.tır. İsteklilerden yihde 7,5 pey akçesi 
~-t ~aliye unun teıtkeresi istenir. Pey akçelerioiu saat 12 ye ka
"tınlmaaı mecburidir. 

1 

- -----.,1 

D.D.YOLLAlll İSLETME u. MUDURLUGUNDEl'I 
• 

11ı, 1"1uhammeo bedeli ile miktar ve evsafı aşağıda yazılı bir zurup 
t• ttnıe 13-12-1937 Pazartesi günü aaat 10,30 da Haydarpaşada 
•t b' !~ •naıtı içindeki aatınalma komisyonu tarafından açık ekailtme 
8 'tın alınac,.ktır. 

1
111 

&u işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiti vesaik ve hiza
~-:ll Yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme rüoü ıaatine 

'' komisyona müracaatları li:ınmdır. 
'1 &u i'e ait şartnameler Haydarpaşada Gar binası içindeki ıatm 

ltııt komisyonu terafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 
'lll~ - 250 kilo taranmıf kenevir 800 kilo muhtelif eb'atta adı 
ı,1 alij sicimi 155'> kilo muhtelif eb'atta kenevir ip 100 kilo ka· 
~i 't ~pi 1200 kilo muhtelif eh' atta palangahk, koltukluk ve cer 
'lıill lıf halat muhammen bedeli 2697 lira 50 kuruş muvakkat te-
~ 202 lira 32 kuruftur. (8015) 1221 2-4 

~., 
~ tbeti 

~ 
'll 63 

Su 13 

~) 
62 

lo 81 

Pey para11 
1 ira ~. 

7 5 

6 o 

2 60 

2 60 

2 35 

10 80 

10 50 

Rüıtem pafa mahallesinde Küçük çukur 
ban üıt katta 6-No: lu 48128 hiuesi. 
Rüatempaf& mahallesinde Büyük çukur 
han 2 iaci kat 26-No: lu odanın 9 3 biı

... i. 4691 
Rüatem paşa mahalleainde Büyük çukur 
han 2- inci kat ı7-No: lu otlanın 6 1 hiı· 
~Hİ. 4747 
Rüıten pata mahalleıinde Büyük ç11kur 
han 2- inci kat 15- No: hı odanın 6 11- lıiı· 

aeıi. 4549 
Ri1stenıpafa mahalleaincle Küçük çukur 
han üıt kat 7- No: lu odanı• 12 !- biı· 

aeai. 4560 
Rtıteaıpaşa Küçilk çukwr ban üıt katta 
5 No. lu odanın 54 60- hiıaeıi. 4531 
Rüatempafa Mah. KGçük çukur han Ü•t kat 
10 No. lu odanın 4 5 hiaaHİ. 4531 

'\l Yukarda yazılı hi11eli emlak aatıl.mak ÜEere 31 - fÜn müd
t~ t •çık arttırmaya çıkarılmıttır. ihalesi 20.12 937 pazartesi 
t,

1
11\i •aat 15- tc yapılacaktır. İsteklilerin Mahliilit Kalemin• 
'-•leri (7788) ll81 

MÜNAKASA GAZETE.Si Sayfa :, - - -

Ke:.;if bedeli 930 lira 89 kuruş olan Çubuklud ı Bele
diyeye ·; it köşkün tamiri açık eksiltmeye konulmu tur. 
Keşif c~ra kile şnrtnam(•si Lt>vaıım Müdürlüğünde goru
lebilir. istekliler ~490 N. lı kanunda yazılı vesikadan baş· 
ka fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesi· 
kasile 69 lira 82 kuruşluk ilk teminat makbuz veya ıock 
tubile beraber l 5.12.937 çarşamba gönü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) (8136) 1248 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsas 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbut ) 

ı - 12 - 1937 

FİATlAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Bu;day yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ı ert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seiıle} 
Keçi kılı (Poilı de Chevre 
Fındık kabuklu (Noisettes) 
Tiftik mal 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Güz Yünü 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Nohut iri(Poia chiche) 
Buğday kmlca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Kuş yemi (Millet) 
Suaaın (SeaameJ 
Pamuk ya~ı (Huile de coton) 
Susam ,, ( ,, sesame) 

Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet j&une) 

Aşağı (Moina) 
540 

6 10 -
6 
4 7 -

6 30 

35 20 -

J 30 
7 20 

5 

Yukarı (Plus) 
580 - -

6 25 -

4 9 

7--

4 

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

Mısır sarı (Mala jaune) 
,, oğlak 

Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Peynir beyaz (Fromaa-c blanc) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

" 1 rakya ,, Thrace 
Bakla (Feve) 

GELEN (Arrivares) 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Ürie) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısır (Malı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Faıulye (Haricot ıec) 
Pamuk (Coto n) 
Yapak (Mobaire) 
Yulaf (foioJ 
Suı•m (ıeaame) 

Ku, yemi (Millet) 
Mercimek (lcntille) 
Nohut (Pois Chiche) 

340 
121 
30 

135 
69 
77 -

7 

Zeytin yağı (Huile d'ol.) 29 
8. Peynir (Fromage B.) 8 
İç fındık (Nois. dec. ı 
K fındık (Noiaette) 

r -= == -

4 27 50 4 30 

39 14 - 40 -

GİDEN (Exportation) 
İç badem (anıande) 
Razmol 
Arpa (Orre) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiche) 
İç fındık (Noıa dec.> 
Un (farine) 
Kıl (poilJ 
Yaeak (Mohaire ı 

DIŞ FİATLAR 
(Marchea Etrangers1 

150 

39 50 

6 50 
61 
39 
91 75 

Buğday (Ble) Liverpul 5 25 
,, ,, Şikago 4 12 
,, ,, Vinipek 4 59 

Arpa (Ürie) Anvera 4 58 
Mısır (Mai'•) Londra 4 Ol 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 44 
Fındık (oois.) G.Hamburg -

K " " 

:- ::.-_ _:-_:, 
KÖMÜR l [ 

· ı r 
l ı 
ı r 
J ~ , 
ı I 
• 
' 1 

1 

SOBALARI 
'il 

SAT • 
1 

de 

Veresiye 
. --

E l! 
l 1 

] l( 
11 ( 

J I( 
~- ~I' 

PYASA HABERLER 

lngiltereye Tiftik Satışları 

İngilizler tittik aatışlarıımz
alak ndar olmuşlardır. İngiltere
den birçok istekler vardır. Fa
kat, fiyatların yüksekliğinden 

iş yapılamamaktadır. İngiJizle
rin, Sovyet ve Alman alıcıları
nın piyasad n çekilmesini bek
ledikleri anlaşılıyor. Evvalcc 
lngiltcreye gönderilen tiftikleri 
İngil:zler beğenmişlerdir. Ucuzn 
aırıal olmak için sondajlar devam 
etmektedir. İngiliz müessesele· 
rinin kilosuna 125 kuruş vt r· 
dikleri Ankara malları diğer 

müşterilere daha elverişli fiyat
larla satılmaktadır. 

Türkiye· İtalya ticaret anlaşma· 
11na bağh bir numaralı listede 

derpiş edilen kontenjan 
tevziatının ilgan ile bu kon· 

tenjanıa 102 numaralı pozisyona 
tabsiıi haklıtında knr raame 

No. 2 7554 
29 Kanunuevvel 1936 tarihli 

Türk - İtalya ticaret anl.ışmaııoa 
bağlı ( 1) na maralı listede dNpi' 
edilen kontenjan tevziatıoın 
ilgasile bn tevziatın yekunu olan 
148 ton kontenjanın 2294 sayıh 
kanunun verdiği s.ıhibi)•ete isti
naden notıı teatisi suretile bir 
yekün olarak I02 numaralı po· 
zisyona tahıiı;i; iktisat Vekilli
ğinin muvafakahna atfen Hnri· 
ciye Vekilliğinin 22 10 1937 
tarih ve 22758 617 sayılı tezke· 
rc~sile yapılan teklifi üzerine İcra 
Vekilleri Heyetince 2.1 J.1937 
tarihinde onanmıştır. 

Konya da fabrikalar 

Konya şehrinde 4 uo, 2 
marangoz, bir mensucat, bir 
çorap, bir makarna fabriknsı 
vardır. Şehir haricinde: Zıva· 
rıkta bir uo, Derede bir un • 
Meramda iki un, Varmada bir 
un, Karkında bir un, Kulu kö· 
yünde iki un, Altınapada bir 
un ve Çumrada bir un fabri· 
kası vardır. 

Orla mıntakası dahilinde bu
lunan 19 fabrikadan 13 ü nn, 
üçü marangoz, biri mensucat. 
biri çorap ve bir tanesi de ma· 
karna fabrikasıdır. 

AJmanyaya fındık 

satışlarımı:ı 

Almanya kontrol dairesi 
fındıklarımızın 100 kilosuna sif 
Hamburg -15 lira fiat koymuş 
ve yeni müaaadeler vermiştir. 

Bu müsaadeler fındık piyasa
mızın yükselmesini t"min etmiş 
bulunma~tadır. Fındık satışı· 

mız her gün bir mikdnr daha 
artmaktedır. Rekoltenin k11a 
bir zamandn satılması ihtimal 
dahilinde bulunmaktadır. 

tkinei Leş yıllık sanayi 
programı 

HükOmetio haz.rladıtı 
programın ana hatları 

Vekiller Heyetince kabul ve 
tasdik olunan ikinci beş yı.lık 
sanayi programı, berayt malü· 
mat alakalı makamlardın ba-
zılarına bildirilmiştir. Birinci 

Tiyatrolar 

TJ~PEBAŞI DRAM KISMI 

beş yıllık programın geçen yıl· 
hır içindeki tatbikında tam bir 
muvaffakiyct elde edilmiştir. 

1933 senesi sonunda başhyan 

programın icabları bugüne ka
dar külliyen yerine g tirilmiş· 

tir. 
İkinci beş yıllık program dn 

en ince teferruatına kadar bü· 
yük bir emek sarfedilerck hn· 
zırlanmıttır. Bu programıo ha
zırlanış şekli dahi başlı başına 
bir muvnffakiyet sayılmağa la
yıktır. 

ikinci beş yıllık program 
daha ziyade elde edilen fazla 
miktarda ham maddelerin ta· 
mameo memlekette işlenmesini 
istihdaf etmektedir. 

Meseli: Birinci proıramd 

istihsali tahakkuk etmiş olan 
Ergani ve Kuvartshan bakırın 

ikinci beş yıllık programla e
lektrolik bıkır haline gelişi ve 
sınai hayatta tatbiki sahaya 
konuluşu görülecektir. 

Ham olarak elde edilmekte 
olan ve istihsali tanzim edilmiş 
bulunon Türk kurumunun ikio· 
ci beş yılhk programla metaı 

krom ve fro krom şekline gir
mesi temin olun caktır. 

Birınei beş yıllık proE"ramla 
kurulan demir sanayiini ikinci 
beş yıllık programla makine ve 
demir nlatı zıraiye noayii ta· 
kib edecektir. 

Bugün yurdnn muhtelif yer· 
lerinde büyük bir faaliyet sar· 
fcdiler. petrol araştırmalarının 

müshet bir neticeye varması 

• kat'iye yakın bir şekilde • 
ümid edilmektedir. İkinci beş 
yıllık proaram petrol rafinerisi 
işini de ihtiva etmektedir . 

Gene iıtihsali işi tanzim e 
dılmiş olan kömürlerimizden 
ikinci beş yıllık programda kat
ran ,;e kömür müştakath sa· 
nayiinde istifade edilecektir. Bu 
arada nitrin, benzin ve benzol 
istihaalitı aıanayii de ikinci bet 
yıllık program dahildir. İkin· 
ci beş yıllık programın başlıca 
kısımlarından birini de kimya 
sanayii teşkil etmektedir 

Yevmi 

Monakasa Gazetesi · 
Uütün Müteahhit 

Tüccarların mesleki ga

zetesi dir. 

Telefon: 49442 

ESKİ FRANSIZ TiYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 

Bu akşam saat 20,30 da 11111111111 
ıaat 20,30 da 

K ı L. I Aynaroz Kadısı 
ra . ır 6 tablo 

ili 

1111111 

5 perde 1 

! mtİyaz aabtbİ V )'liZI İflori 

Di...lrtÖI"-: l .mail C'.airit 

Yazan: W. Shakeapcar 
~ :.aı!dıir veı-: ARTUN Baumev· Terceme: Seniha Bedri 

Gat.ta Bilı- sokak No. Hı 1 

1 Celal Musahip oa-lu 

Gökmen I 
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JEUDI 

Quotidien des Adjudicatioıırı 

•• u A 
GAZETES~ -·----

2 

ADMINISTRA"ı ıu ı" 

Yoııhourtchou H:ın 

ler Etaııe, N 3-4 

--

Galata, Perchembe Hazar 

Telephone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adreaac Telegraphique: Pour la Publicite ıı'adreaaer 
a l"Adminialration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat latanbul MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'&djudication 

1 

A) Adjudications au Rabais 

Prıx 

cstımatif 

1 

Construct"on-Reı::;aration- Tnv. P&.1bJic;ı-Materiel de Construction 

, Rcparation du Kioak Municipale a Tchoubouklou 

, Repar.ation dcs foycrs ecole technique 
ı Construction hangar bain Buanderie !ieux pour 

lessive et ııix pavillona a Tchorlou (cah . eh. Pr . 
2547). ( aj) 

'I Conıtruction arches et ponts en beton arme 

Publique 

" Pli cach 

.. 

930 89 

224 21 
5092?.4 18 

10218 93 

Caution. 
Provisoire 

69 82 

16 82 
28119 -

767 

Li ıı d', djuti ıcati nn t> ıl ı 

Cahıer dt>s Char~ı·s 

1 Com. Pı-rın. Municipalite lslanbul 
·ı Oir. Econnm. " ,, 

Com. Arh lntend. l!!t. Toph.ın ı> 

Com. Ach Min. Def. Nat. Ank. 

Oir Trayaux Publics Bolou 

l leurc 

' 

15-12-37 11 

16-1237 14 
20-12 38 ıs 

17-1'2·37 15 -

ı l s route Bolou-Duzdje (cah. eh. P. 51). 

ı Produits Chimigues et Pharmaoeutigues - lnstruments Sanita~s -Fourn~~~ pour Hôpit~x 

! Films Roentgcn : 191) dou:zaines enveloppeı pour Puhliquc 1111 9.! 83 40 Dir. Vakoufs lstanbul 7-12-37 15 -

films: 30 boites (pour hôpital Goureba). 

Habillement - Chau~sures Tissus- Cuir<:. 

Toile pour doublure : 3000 metres- Douhlure pour Gre a ır~ 2872 50 
poche : 2500 metres (aj.). 

, Costumes : 333 p - Pal~tots pour jeunt>s fille!! Pli cadı 11500 
lıl 174 p.- Coıtumeı : 86 p.- Tailleurs : 31 p. 
1 

! 

Ameuhlement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

il 
ı ı 

!I 

1 

1 

F.tageres pour lingu 

Combustible Carburant- Huileq 

Lignite : 220 t. 

· ı ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

Machine compresse a cylindre imprimant avcc 
moyen de caoutchouc pour l'imprimerie de l:ı 

dircction ıenerale dea cartes 
lmpreHİon des livrea concernant le resul tat du re 

censement : 5000 p. 

Puhliqııc 1725 1~ 

Puhlıque 2640 

Publique 4100 -

Pli cach 1085 

EJectricite·Gaz·Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Reparation installation electrique de la caserne du Publique 397 65 
comıaand. lstanbul. 

Boiı de Construction, Planches Poteaux ete. 

1 
Baguettes en bois de uule : 300 t. 

l 
il Divers 
i t 

li Brillanls avec mırncbea : 50 p . de 1,5 crate ld. 
!I 30 p. de 0,7 crate 

Etamage de chaudrons : 500 p. 
ı ı c rands sacı a fourraıe : 300 p 
1 

li 
1 

Provisions 

PaiUe: 336 t. 
Orıe : 44'1 t. 

" : 320,472 t. 
Foin : 239,805 k. 

' Farine : 120 t. 
Foi• : 288 t. 
Fatine : 80640 k. 

" 
: 132 t. 

Lerume• : 7 lots 
Viande de moutoıı : 8 t. 
Mouture de blt!s : 500 ,, 
Celeris : 12 t. (aj.). 
Pommea: 20 ,, ,, 

ı ı Riz : 26,9 t. (.ıj.). 

1 " : 33,6 " " 
Beurre frais: 18,5 t. (aj .). 

: Concasugc de bles : 1400 t. 
j Foin: 468150 k. 

,, : 225 t. 
ı : Creme : 300 lr.ilos- Beurrc : 1000 k. (aj.). 

' 

B) Adiudicatioos a la sureochere 
Ti1aua de coton et laine, plaques de ıramopfıone 

tableau electrique fütı sulfate d' aluıni.laium ete.' 

" 
Publıque 

,, 

Pli cach 
,, 
" .. 
n 

n 

,, 
.. 

Publique 
,, 
n 

" ,, 
Gre iı grc 

,, 
" 

pli cach 
Gre a gre 
Pli cach 

Publique 

2480 -

75 
300 

2207 50 
3200 -· 
5000 -
1440 

4COO -
5783 50 
7392 -

17205 

14044 50 
6750 

215 44 Com. Ach . lnt lst. Tophanı; 9.12-:n 14 30 

863 Dir. lnatitut Agricole Ankara 17-12-37 10 -

129 40 Com. Ach. f.c . Scienccs Politiquı>!I Ank. 20· 12-37 14 -

307 -

82 -

30-

15 % 

186 -

6-
22 50 

453 60 
1575 28 
Jl20 05 
778 77 

1204 30 
1901 16 
742 09 

1214 73 
163 56 
240 -
375 
108 

300 -
4 3 77 
554 -40 

1'290 38 
i 34 O:~ 

1053 34 
506 -
99 -

Cum. Ach. lııtt>'ldance b;m:r 16-l'L3i 

Dir. Gen Cartographie Ankara 17-1-38 

Com. Ach. O. Gen. Statıatıq11e Ank. 10-12-37 

Com. Ach. Coınmand. lııt. Findıkli '22-12-37 

Section Coınmer. Fabriqueı Militaircs 3-1-38 
Ankara et latanbul 

Coıa. Ach. D. G. Fab. Militairea Anık. 17-12·37 

Coıa. Adı. Cemand. Iat. Fındikli 
Com. Ach. lntend. lıt. Tophanı~ 

Com Ach. ~ilit . Gazıanteb 

" 
n 

" 

" 
" 
n 

Co•. Ach. lntendance Ankara 

" 
" 
" 

" 
iz mir 

.. " ,, ,, 
Coa. Ach. lntend . lst. Toplıanc 

" 
" Cam. Ach. Lyc ~ e Haydarpacha 

Dir. Ventea Douanee l•tanbul 

22·12<i8 
~0-12-37 

10-12-37 
10-12-37 
10-12-37 
10-12 37 
11-12-37 
11-12-37 
11-12 37 
11-12-37 
15-12.31 
15-12-37 
15-12-37 
3-12-37 
3-12-37 
J.12-37 
3-12·37 
7-12-37 
8-12-37 
7-12-37 

17-12-37 
7-12-37 

8-12-37 

15 -

14 -

14 30 

15 -

1 .. -

14 -

15 30 
14 -

9-
10 
9 

10 
9 

11 
10 

11 
15 -
14 -
15 
15 -
14 -
10 -
10 30 
14 -
15 30 
15 -
15 
15 -

13 -

Cuma 3.12.1937 

Zoniııldak kömürü (Milli Saraylu Müd.) .\~ 522 ~ 
Trabzonda yap. memleket haat. hafriyat ve beton arıne iti' 

(Trabzon Valiliği) _\" 52.5 
* Pamuklu ve ipekli mensucat iplik v.a. (İ.t. Güm r. 8• 

.\; 525 
Kışlık elbiaelik kumaş (MMV) .\! 527 
Et. ekmek, sebze ve meyve (Emniyet U. Müd.) .\! 528 h 

Galvanize saç fDD yol. H. paşa) .\! 528 
~Otıt 

somun ve civata (iat. Atlı• f 
Benzin (Nafıa Vek.) .\! 528 
Galvırnizli lama, galvanizli boru 

rikalar) .\~ 52» 
Benzin (Nafıa Vek.) .\~ 528 
Paybent ve yular batlığı tMMV) .\' 529 
* Bisülfat (İst. Ask. Fabr. SAK) .\~ 538 
Bairıkurt köprüsü tamiri (Konya Nafıa Müd.) .Y. 54 l 
Pamuk lTophane Lva.) .\: 541 

Cumartesi 4.12.937 

Normal hat meşe traversi (DO yol. SirkecH .\: 529 it~ 
Sütlüre ınevkiinde 6 ad. askeri bina inş. (Balıkesir Ask· S 

.\' 531 
Sabun (Balıkesir Ask. SAK) .\' 531 

• Onlerinde yıldız işareti olanlac müzayedeye aittır. ..A ,,,,.tr· 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sıtyııını ,. 

Vendredi J - 12- 1937 

Houille (Dir. Palais Nat.) N. 522 
Travaux de rıivellement et en bf ton armc a l'hôpital TrabJOJ' 

Trabz.onde) N. 525 S25 
• Tissus de coton et laınc (Dir. Vcnteı Douancs lı, .) N 
Etoff e pour costumes d'hiver (Min stere Def. Nat ) N. 527 rl· ,# 
Vi11nde, p11ın, legıımes et fruits (Dır . Gen. SOrete lstanbul) 
Tôles ı(alvanises tClı. de Fer Etal H.darpacha) N. 528 
Benzine (Ministcrc Trav. Pub.) N. 528 
Tuyaux, boulons ete. (F.br. Milit. latanbul) N. 529 
Entraves el hrides (Ministere Def Nat.) N. 529 . r' 
Reparation pont bAgrikourte Konia (Dir. Trav . Publica Konı•) 
Coton (lntend. l'ophane) N. 541 

Samedi 4 - 12 - 1937 

Traveraes de sapin pour lignes normale• ( Ch de Fer Etat Si 

N. 529 
Conııtructi.rn 6 batiment maitaires a Sutledie (Com. Ach. ~ilıı 

Balikcı>er) N. 531 
Savon (Com. Ach. Mılıt. Balikeser) N. 531 

• Leı aıterisqu<'ıı ındıqueııt une vente p•r 

N. B.- Leıı Nos iııdiqu s en regard deı 
iouraal dana lequel l'aviı a paru. 

bere· 
voıe de suren° I' ... -a rti cl es ıont c 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Analyse du r8gleme~t -
concernant la determinatıO 

de la surproduction 
(Suite du Numero 539 /J 

Ainııi les exigences du commerce extcrieur peuvent deııt• ,1'1 

ce que l'on ne considere pas la situation du marcbe d'uıı ~' 
quelconque ou la surproduction et que l'on demande encore 

duction ou bien que l'on fasH tout le contraire de ceci. En ""' 
toutes leı decisions qui seront priseı par le ıouvcrnemenl Prt ı 
aııaurer l'ecoulement sur les marcheıı extcrieurs ont un rapP

0 

les interetı ıuperieurs du payı . 

ili 

La situation des maticres premieres et celle de• re~ 
Le r~rlement, tout en prenant en considt'ration l'etat de.~ 

duction pour le payı tout entier, a pense qu'on devait a~0'.' 
les yeux. auıısi la situation de regioas, dana le caıı ci apres 'o"' 

1 Au caıı oiı leı fraia de transport d 'une branche d'i~ 
dan• cette rt'gion ı'eleveraient de 10 a 25 de la valeur de ,, 

La situation des moyens de transport danıı notre payıı et t ı 
que les centreı İndustrıela sont froupeı en unc meme regİOD f•I 
menter le prix de revient dcs objeta ouvres. 

'1a 


