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Müracaat yeri Güa Saat 

') MOnakasaıar 

~Tamirat, Nafia itleri, Malzeme, Harita 
it. N· 
~ ~-'hhtafı ltı:z orta okulu İnf. (ıart. 150 kr) 

t~ 1111ler evi çamaıırhane buhar kaaanlarıaıa taai· 
ıi '.(te•d) 
ı.~cırı·k 
'il' t 1 11yu me:ıarhfına yapt. ıu terfi tHiı. (te•d) 
D-! • silah de;oıunun tamiri 
l41t~tp.•şa iltiaak yolunun tamiri 

1'1 bı11a11 lı:arı11111da takriben 1625 m2 ıaba H 
~lıtt i.l• dötenmHİ 
b ~•sır de müceddeten yapı lacalc dotu• ve çocuk 

~t 'ı '"•vi ve ebe melı:t . bin Hı inşaatı 
Ye ~1 •ket hut. inıaatı (şart. 849 kr) 
ll ~·· 
~ oyde tayyare ;11ekt. ln~nde tayyare aeyda-

~,:~• k.d•r olan yolun i11ışuh 
1 ''tıde dii:il~cek Atatürlr abideıinie ınojeıiaia 
'rıt• 1~i müubakası 

~ 
~ iıleri-K ırtuiye-Y azahane Levazımı 
tıllıi 

'''r Hrisinden ciltlerin bHtınlmHı 

~t~ 
~t. Sebze•·•· 
t, 
'-'kl·L 

ı. ,,,'~ .. : 254 t. (tead) 
'~~11 • ıso t. 
~ ~llı faaul1e: 1669<t k.-barbuny• Jaıalye: 8700 

U l~~ kar11uaı aercimek: 3150 k. : yeıil aerc:iaelt: 
,, t . - nohud: 6054 k. 
~·. ~68 it. - pirint .au: 1000 k. - aakaraa: 3300 t-., t•hriye: 950 k.-İr•ik: 995 k. •ni9a1ta: 500 k. 
~)ht: 2 t 
~-~~-.t: ı ,i t . 
' hı reçel: 4 t. 

~: 9 t . 

aap'h a. 29,98 72 
a~. ekı. 700 -

" 
" pu. 

2446 5' 
9995 -
2701 65 

kapalı ııı. 8l81<t 66 

" pu. 

aç. ekı . 

•t· eki. 

• 

,... 
• 
a~. ek.. 

kapalı a. 

pu. 

• 
af. eb. 

169784 c3 
9950 -

-400 -

'· l2 -

1'600 -

4SOO -
3800 -

747SO -
1150 -

760 . 

67S .:..... 
kapalı ır;. 11767ı 50 

2250 -
3'.l 50 

183 45 
750 -
202 62 
500 -

53<t0 74 

9739 25 
746 25 

30 -

240 

1020 -

3'7 so 
'.l8S -

4987 50 
87 -
S7 -

so 63 
7133 62 

.. 50120 veya 17353,22 veya 
J7S6 0.3 5617 66 

aç. eke. 1234 - 9, -

kapak • · J17SO - 2311 25 
aı. eke. 3000 - 22S -

aç. ekı. - - 376 .. g 

• 195 69 

• k. 1 . 50 --

• • 1 20 108 -

• • o 45 13S -

• 2250 - 161 7S 

aç. ekt. 
a~. art. 2174 ll 

paz. 12000 -

lat. Nafıa Dir. 
lıt. Beleti. 

• 
Tophane Lvz. SAK 
lıtanbul Beted. 
lıt. Lim. işit. ld. 

BalıkHir Vil. 

Afyon ,, 
Tophane Lvz. SAK 

Meraia Şarbay. 

lıtanbul Beled . 

ICarlılareli Tüm. SAK 
Sını Nilma111e Haıt . B. 

M. M. V. SAK 

22-11-37 15 -
1-11-37 14 -

1·11·37 14 -
11-11-37 14 30 
12-11-37 14 -
3·11-37 10 -

15-11-37 15 -

15-11-37 15 -
:2-11·37 14 45 

21·1·31 e kadar 

12-11-J7 

12·11·37 
1·11-37 

12-11-37 

14 -

15 -
15 -

15 -

D.D. yol. 1 •• lılt. Balıkeıir 20.11-37 10 -
Gl•r. Mult. G. IC. lıt. SAK 12·11·37 

Alk. Fabr. U. Mnd. Aak. 16-12-37 
Glmr. Malt. G . K. l.t. SAK 1-11 37 
Tophane Lva. SAK 3-11-37 

lalt. U. Mtd. 18-11-37 
1.tanbul Beled. 12-11-17 
D. O. yollan Aak. H. pafa 16-12-'7 

Nafta Vek: . 

lst. Liman Sab. Sıb . Mrk:. 

Aauya Aslı:. SAK 
Topbue Ln. SAK 
lıt . LiHler SAK 

" 
l;alataıaray Lis. Dir . 

• 
" 

Sına Ti•· SAK 

lıt. Koaut. SAK 
D. O. yolları ~ · paıa 

Sümer Bank U. Miid. 

16-12-37 

5-11-37 

12·11-37 
12·11-37 
12·11-37 

12·11·37 

12-11-37 
12-11-37 
12-11-37 
lS·ll-37 

22-11-37 
16-11-37 

29-11-37 

15 -

1• -
14 -
15 -

1'4 -
14 -
15 so 

14 -

11 -
14 JO 
1-4 -

1'4 30 

l'4 -
1'4 30 
15 - • 
14 -

14 -
14 -

15 -
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Okuyunuz 

ET q ~ZEZ $ 

a) MÜNAKAS R 

İnşaat· Tamirat-Naha işleri ve Mı..i 7.. v..r ıta 

İ.tanbul Levazım Amirliği Sabnalma Komiıyonundan: 

Maçka ıilih deposunun tamiri 11. 11.937 perf embe 
gilnü .aat 14,30 da Tophanede İstanbul levazım imirliği 
satınalma komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. Ke
ş~f bedeli 9995 liradır. ilk teminat, 750 liradır. Şartname 
ve keşfi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni belge· 
lerile belli saatte komisyona ıelmeleri. 

* • • Yeşilköy Tayyare Makinist mektebinin önünden 
tayyare meydanına kadar olan yolun 2· 11 .937 sah günü 
saat 14,45 de Tophanede İstanbul Levazım amirliii sa• 
tmalma komisyonunda pazarbkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Keşif bedeli 9950 liradır. İlk teminatı 7 46 lira 25 kuruş· 
tur. Şartname ve keşfi komisyonda görülebilir. İıteklileri11 
kanuni belgeleriyle belli saatte komisyona ıelmeleri . 

İstanbul Nafia direkt6rlüğünden: 

22. 11. 937 Pazartesi günil saat onbt;şte fstanbulda Na
fia müdiirlüiftnde 29998, 72 lira keşif bedelli İstanbul Ni
ıantaşı kız orta okulu inıaatı kapalı zarf usulile eksiltme
ye konulmuştur· 

Muka•ele, eksiltme, bayındırlık işlesi genel, hususi ve 

fenni ıartnameleri proje keşif hulasasile buna müteferri 
diğer eTrak 150 kuruş mukabilinde dairednde •erilecektir. 

Muvakkat teminat 2250 liradır. 
ltteklilerin teklif mektupları ve en az 20,000 liralık bu 

iıe benaer it yaptığına dair Nafıa vekiletindea almış ol· 
dnfu mDteahbitlik •e tiçaret odası veıikalannı havi ka
palı zarflarını 22.t-1.937 pazarteıi ıüoU ıaat 14 e kadar 
lıtanbuJ Nafıa müciürlüiüne Yermeleri. 

lıtanbul Belediyesinden 

Dütkünler evi çamatırbane buhar ka-

Ketif 
bedeli 

İlk 
teminat 

ıanının tamiri 700 32 50 
Zincirlikuyu mezarlığına yaptanladak 

ıu terfi teıiaatı 24•6 56 183 45 
Yukarıda keşif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı açılı 

eksiltmeye konulmuş isede belli ihale gününde giren bu
lunmadığından eksiltme 1.1 1.937 pazartesi gününe uzahl· 
mıştır. Keıif ovrakile şartnameleri le•azım müdürlüğünde 
16rülebilir. İstekliler 2490 N.h kanunda yazılı veıika ve 
hızalaranda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber yukarıda yazıh günde 1aat l 4 de daimi enci· 
meacie bulunmalıdırlar. 

Afyon Viliyetinden: 

Vilayet merkezinde yaptırılacak 16978-4 lira 93 kuruı 
ketif bedelli Memleket hastanesi inşaatı kapalı zarf usu· 
lile 16.11.037 tarihinde ıaat 15 te Daimi encümende ihale 

edilmek üzere ekıiltmeye kor.ulmuştur. 
lnıaahn önümüzdeki senelere de ıirayeti halinde mali 

Hne içinde tahsisattan fazla it yapıldığı taktirde üıt ta· 

038 blitçeıinden Terilecektir. 
Eksiltme ıartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 8 

lira 49 kurut bedel mukabilinde Afyon, İstanbul ve An-
kara Nafıa Müdürlüklerinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 9139 lira 25 kuruşt11r. 
İıteklilerin Nafıa vekaletinden 937 senesi ıçın alınmış 

en az 100.000 liralık .müteahhidlik vesikası ıöstermeleri 
ve teklif mektublarının 15 teşriniıani 937 pazarte!iİ günü 
1aat 15 te Daimi Encümen Riyasetine a-6ndermeleri ilin 
olunur. 

lıtanbul Liman İıletme İdaresinden: 

Merkez binamıı karşısındaki takriben 1625 metrem•· 
rabbaı ıaha aıfalt ile döıeaecektir. 
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Bu işin pazarlığı 3.11 937 çarşamba günü ıaat 10 da 

Şefler encümeninde icra edilec~Ktir. 
Muvakkat teminatı 500 liradır. 
Bu işe aid şatrname ve mütemmim izahat Fen Servisi 

Şefliğinden alınacaktır. 

Mersin Şrrbaylığından: 

Meninde Şehir müteha11111 tarafından tubit edilen yerde di
kilecek Atatürk abide projesinin tanzimi için bir müaabaka a
çılmıfhr. 

Bu musı:ıbakaya iştirak edeceklerin Türk tebaası olmaları 

fatttır. 

Hazırlanan proje ve maketler 21·1·9:\8 cuma iÜnÜoe katlar 
aMerıiode Belediye dairesinde müteşekkil Abide Komisyonu na
mına Belediye R .. isliğiRe gönderilecektir. 

a. musabakaya aid ••rtname ve abide dikilecek yerin hali
hazır ve müstakb,.f planları parasız olarak Belediye rei~litinden 
alınabilir. 

Mü tabakaya dair batkaca izahat ve maltlmat Belediye Reiı
liiindea alınabilir. 

Bıhkeıir Vilayeti Daimi Encümeninden: 

i- Balıkuirde müceddeten yapılacak doğum ve çocuk bakım 
evi ve Ebe mektebi binasının Nafıa Vekaletinden mıısaddak pro
jesi geregince ve 81814 lira 66 kurut keşif bedeli üzerinden infHI 
15-11-937 tarihina raathyan pazartesi giinü ıaat 15 te kapalı zarf 
uıulile ihaleıi yapılmak üzere 15 gün müddetle ekıiltmiye konul
mu,tur. 

2- Bu i9e aid evrak şunlardır : 
A- Husuıi şartname 

B- Meıaha cetveli 
D- Vahidi fiat cetYeli 
C- Ketif cetveli 
E- Projeler 
F - Ekıiltme tartnameai 
G- Mukavele projeai 
iıliyenler bu evrakı Balıkesir Villyel Daimi Enciim•D kale

minde veya BalıkHir Nafıa MüdOrlüründc ıörebilirler. 
3 - Munkkat teminat keşif bedelinin elli bia liraya ka.iar 

miktarı için yih:de 7,5 ve küıuru için yüzde 5 olmak üzere 5340 lira 
74 lıı.urıa9lur. 

4 İhale Balıkesir.le Vilayet Makamında teşekkül edecek En-
cümeni Daimi huzurunda yapılacaktır. 

5- istekli )erin Jt..17 yılı içinde Nafıa Veklletindea alıamıt 
müteahbidlik vcaikaıımı ve bu i•e girmeQ'e aalihiyet veren reımt 
veaaiki ibraz etmeleri ,arttır. 

6- Teklif aahibleri i:•ale ıı-üaii ihale saatinden bir saat nnl 
derunündr: teklif mektubu zarfı YC 5 nci maddede yazılı veıika ve 
ticaret vesikası ve teminatını Malaandıaına yatırthQ-ına dair makbuz 
vcyahud banka mektubu olan zarfını 2490 numaralı kanun hüküm
lerine ıör~ tanzim ederek makbuz mukabilinde Viliyet makamına 
teılim edecek.tir. 

7- Poıtada vaki ııecikmeler kabul edilmez. 

• • • 
Davutpaşa iltisak yolunun tamiri. Bak: İıt. Belediyeai iliaların • 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane MAizemesi 

,, 
• • 

Konaervatuar için dini Her ıeriıinden 15 ve 16 ıncı ciltleriain 
baabrılmaaı. Bak: İıt. Belediyesi ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v. ~-

Knklareli Tümen Satınalma Komisyonundan 

Kırklareli Tümen birliklerı için müteahhit nam ve lııeaabına 
600 ton odun açık ekıiltme ile aabn alınacaktır fohammen fiab 
56'l lira 50 kuru,tıar. İhaleıi 12-11·937 cumft gun ll ıaat 15 tedir. 
Şartnameıi her gün Tüm utınalma komiıyonund ıörülebilir. İs
teklilerin kanunun 2 ve 3 üncft maddelerindeki \• Ctikalar ile te
minat mektuplarile belli gün •e aaatte Tüm satrn. ima komiıyo
nuna ıelmeleri. 

Sıvaı Nümunc Hastanesi Baştabibliğinden: 

1- Hastanenin en az 90, en çok 100 ton yerli koku

na ihtiyacı vardır. 
2- Bu miktar kömürün 15.10.37 de açık eksiltmeye 

konması hastane idare heyetince ki\rarlaştırılmıştır. 

1 

MÜNAKASA GAZE.TESi .---· 
dürlüğü aatinalma komiıyonunca 16.12.937 perşembe gü
nü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 

3 lira 7 4 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat ol~n 4987 lira 50 kuruşu havi 
teklif mektuplarını mezkur günde snat 14 e kadar komiı· 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu• 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur jÜO ve sa
atte komisyona müracaatları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 

2 adet 50 beygirlik ve bir adet 24 beygirlik diı.el 

motörü pazarlıkla eksiltmeye konmuftur. 
Tahmin ed•len bedeli J 3,600 lira olup ilk teminat pa

rası i020 liradır. 

12.1 l .937 perşembe günU saat 15 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgelcriie birlikte ihale gün ve 
saatında M. M. V. satmalma komisyonunda hazır bulun
maları. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sahnalma 
Komisyonundan: 

Fare itlafında kullanılmak üzere 50) arlet G ·dvani~ 
leğen, 200 adet saç mangal, 250 adet saı; ayağa ve 150 • 
adet itlaftlar torbası için '.!6. I0.937 s'llı günü yapılan ek· 
ıiltmede verilen fiat fazla görüldüğiindcıı 5 ikinci teşrin 

İıtanbul 

Cinai 

Liseler Alım, Satım 
Miktarı Beherinin 

Kilo Gr. tabmin 
fiatı 

Kuru çalı faaulya 16694 600 16 K. 
Barbunye faıulye 8700 9 " 

Komiıyonuudan: 
İlk Ekıiltnse11io 

teminat pılac•f1 

Lira K. ve .. ,t 

Kırmızı mercimek 3150 : 12 ,. 376 48 12. l ı.937 c 
ıaat 14 t• Yetil mercimek 3260 16 ,. 

Nohut 6054 1 1 ,, 

Un 8468 600 16 ,, 
Pirincunu 1000 60 20 ,, 
Makarna 3300 26 ,. 195 69 
Şehriye 950 26 ,, 
İrmik 995 800 18 ,, 
Nitasta 500 18 ,. 

Komisyonumuza bağlı yatılı liHlerin kuru erı.ak ve t1•1! 
P•ta lilcıinin unlu maddelerini vermete taahüd etmiı ol•0 

teahbidin taahhüdünü ifa etmemesine mebni mukavele11•" 

feshedilerek yukarıda cinıi, miktarı, tahmin bedeli yazılı eri 

lar yeniden roüteahhid nam ve beaabına açık eluiltaa•Ye 
muştur. Ekıiltme gün ve saatlerile ilk teminatları hiıal•'1 

gösterilmiştir. 

Ekıiltmeye gireeelder Ticaret odasının yeni y~l vdik••
1

6 
teminat ınakbuxlarıle birlikti" belli gün ve saatte lıtanbul 1' t 

Direktörlüğü binadaki liııeler alım satım komiayonuna 111ii~~jr 
atları . Şartnameler komiıyon ıekreterliğinden görülük ötrell' 

l.alatasara v 

Er: akın cin::. i mi"tarı 
kilo 

'l' y ert:yagı 2000 

Li e i Direktörlüğiindcn: 

Tahmin F. ilk teminat eksilt(llft' 
,ıı 

kuru~ 

100 
1.. K. ve !!

8 

937 cuma açık eksiltme ile tekrar yapılacaktır . 

1- Teminat bedeli 1234 liradır. Leva. 1 Kn y_m_a_k ___ J_2_()(_) ___ 1_20 
2- Nümuneleri gÖrmek istiyenler Merkezimiz 

zımına müracaat ederler şartnamesini parasıı alırlar. 

3- M•Jvakkat teminat parası 93 lirad1r. 

t 50 12.11.937 eti, 
.:::aat~ 

.. cıı 
108 t 2.1 ı.93 { 30 

::.8at 14, ılı 
1J5 12.ll.937Ct 

4- İstekliler 937 ıeoesi ticaret odası vesikası göster
meleri aksi takdirde eksiltmeye giremezler. 

Balıkesir Devlet Demiryolları O~üncü l~letnıe 
Müdürlüğündt·n: 

Talip zuhur etmediğinden dolayı ihale!ıi yapılamı)an mu
hammen bedeli 450J lira olan 5 bin nıetr~ mikabı ocak 
balastının Yeniköy ve Ömerköy istasyonları ('İ\'arı ocakla· 
rında ihzarı ve Yeniköy, Ümerköy istasyon ıırnkas hatları 
sahası dahilinde figüre f!<lilmiş olarak yerele tP .. limi bir ay 
daha uzatılarak Balık~sirde 3 di işletme binasında 20.1 ] .37 
cumarlf!si günü saat 10 da pazarlık ... uıetil~ Falın nlınar·aktır. ı 

Bu işe girmek i~tiyeıılerin 337,SO liralık muvakkat temı· 
nat vermeleri ve 2490 No ln kanunun tayin ~tti~i \ e.-ikalar 
ve kanunun 4 üncü madde~i mucibine~ i~~ girmeye nıanii 

kanuni bulunmadığına <lair lıeyann:: melt•rile a)nİ !!Ün w 
-.aate kadar komisyon rei:'!liğine müracaatları lazımdır. 

Hu i~e ait şartnameler Balıkesirde 3 üucü h!etınl' :\lüdür
lüğünde Yeniköy, Ömerköy, Handırırıa İstasyonlarında parasız 
dağa tılmaktadır. 

Gümrük Muhafa:t.a Genel Kornıılanlığı 
İstanbul Sıtınalma Komi yonundan: 

15 

~ 
( • t L ' . . 938 - d 'htİ'1 

Muhtelif reçel 4-000 

.. a atn~aray ıscsıaın mayı . . ununa ka ar ı 1 
olan yukarıda ciıı"i vr nıiktan, ilk t minatı ve tıksiltrı1" '/ 
ve ı;;aaıleri vazılı cr7.akl3rın lstanbııl Kü1tür DirektörlüğÜ ~ı 
sında Liseı:~r Mulıa ... ebeciliğinde toplanan Komisyondll ~ 
ek ... iltnı:::ıi y~ınla~akt~r. . J$ 

Bu ı-.:e gırt>ceklt>nn i:'arlnanw • ı görm t!k üzere Okul 1 
ine ve Ticaret Oda ının 'eni P.He vı~ ika ve temiıJ!Jl 111 

buzlarilt· lwl)i g;iin ve ,aattf' Komiı.:' oııa gdıw~leri. 

Ama~ya \~kt>ri ~atıııalma Komi,.,yonuncian : 
~ 

Anıa-.ya hirliklP.ıinin :..S4000 kilo ekmeklik uıııı 1~jı 
eclilen fiyat gali ~örüldü~tınden tekrar kapalı zarf u=11 

25.10.937 ~ iinlirı<len itibaren ek-.iltmeyt" konulmuştur· 
Şartnamede değişildik voktur. 1 
Tahm in hendi :H750 lira ' e mu ·a kot t ıninata 2381 

25 kııru~tıır. l~teklilı> r in t"ahhüdlü nı ,ktubla n'!ya bizzat tr~ 
kı ınii bitderilt• heı a\ı (' r ihale giinii olan 12.11 .9:~7 cun111 1sı ~ünü ~aal 11 ıl~ıı bir aat eve! alay ganizununa müra<'881 

d 
,: 

İstanbul Levazım Amirliği Satanalma K.omiayon•ll " 

lf b Ak d . . .. . h . . 150 ıoıı ar a emı<11 ~uvarı grupu ayvanatı ıçın ıı 

man 12.11.937 cuma günü saat L4,30 d r.ı Tophanede ftıtıı 
levazım amirliği ~alın:tlma konıLyonu nıfa açık eksillıt:ıı" 
ekı-ıiltmeıı;i yapılacaktır. Tahmin hedeli 3000 liradır. 11~ .. ' ~ 
natı 225 liradır. Şartname ve niimun<'"i komisvonda ~or 
bilir. r~teklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Deniz vasıtalarının tamirinde kullanılmak üzcrt> cıns 
ve ev~afına göre satın alınacak 328 kalem ınalz~nıenjıı 

açık eksiltmesi 12.11.37 cuma günü saat 15 tP yapılacaktır. 

Tahmini tutarı 3800 lirn ve ilk teminatı 285 liradır. 
Şartname ve evsaf komisyondadır. Alınabilir. 
isteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat mnkhuzları 

ve kanuni ,·ejkalarile komi~yc.ıruı gt:lmelcri. 

M ÜZ 
1 

b) VE O EL~ 
------~--~~~--~~.----~-----=---~ 

* * * 92 taue ,e)en~Pnin ek.::iltıne~ine İ:-tekli çıkınad·~uıdaıı 
1.11.937 pazark-.İ günü saat 14 h• yeni<ien r.k;;;iltnu•-.i yapı· 
lacaktır 

Tasııılanan tutarı 1150 liradır. 
~artname ve evsaf komisyondadır. (;füiileLilir. 
isteklilerin ilk temirı:ıt olarak H7 1 i rahk Vt"Wı· makbuz 

veya banka mektup l a rı ve kanun1 vesikalariyle hirlıkte o gün 
Galata eski ithalat giiıurüğiindeki komisyona ~drııoleri . 

.. 
* • 

4.000.000 adet mantar alınacaktır. Bak: inhiaarlar U. Müdür
llltü ilialarına. 

• . "' 
3 adet projektör alınacaktır. Bak: İıt. Belediyr.ıi ilinlar1na. 

İıtanbul Komutanlığı S tmalma Komisyonuad•0 : ~ 
Süleymaniyede A kr ·i 1 .:enelerdenberi fe~ ~ 

etmiş 5 10 arnba kadı>ı tahmııı ·.!.dilen beygir gübresiıı•0l 
yılı lkinciteşrin ayının 22 pazartesi günü aat 14 ıe ~~ 
arttırma ve pazarlıkla ~atılacaktır. Taliplerin gübreyi ı!l"i 
linde görmek ve tahmini fiatan yüzde 7,5 pey akçaları ~ll 
60 kuruşu Emini"inü Maliyesine yatırarak alacakları rl1

11 

tarla maıhaamızdaki komisvona müracaatları. 
; 

Sumer Bank Umumi Müdürlüğünden: .. ~ 
1''teıır 

Turgutluda Kısmalı mevkiinde kain Tuila ve 
1 e~ 

fabrikaaı aşağıda şartlarla ve pazarlıkla açık 111iiı•f 
konulmuştur. fO~ 

1- Fabrikanın muhammen aah, bedeli 12.00o 
liradır. aıJl 3- Kömürün hastaneye teslim tonunun tahmın bedeli 

32 liradır. 
4- ihale 1.11.37 pazartesi saat 15 <le hastanede ya-

pılacaktır. 

1 Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 2 - Pazarlığa İştirak için muhammen bedelin ;,.1101 

7 ,5 veya teminat mektubu Cllarak Bankamıza yatır pef1 

3- ihale olacak bedelin yüzde 20 si nakit -1e 
5 - isteklilerin şeraiti anlamak üzere hergün saat l 1 1 

den 12 ;·c kodar baş t babete müracaat ed~bii:rler. 
6~ .sıırwey .. işt ir:ı ~ edece•! erin 240 lira teminat 1 

aKçası ,, uru ı ş olma l rı lazımdır. 1 

· ı 
Miitef eltik 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satmnlma KomİS'"ODund•u 

1 15 ton elektrolit bak1r 
Tah n 111 r oedeli 74,750 lira o ym ıd mik-

c rı ci .ıs: ya;ı;· malzeme :.. ; .:alar umu mü· 

Sıvas Tümen Satınalma Komisyonu Riyasetinden: 

Sivastaki birlikler ihtiyaca için 9 bin kilo pirine 
22.10.37 tar ibinde açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - 15.11 o:ı7 pazartesi gürü saat 14 de ihale .c.' 
cektir 

3 - Bedeli 2250 lira ve ilk teminatı 168 lırn 75 ku
ruştur. 

4- l&~f"klilerin tıcaret vt:sikası ve temtı. at maJ. :.ı ' 
rile H~,.ı ~ gün VC Aaatmd Ve şartnameHİ't t '{Örmt; .ste · 
yeni · rı hergün Siva' tug omutanlıK ,, , sı laki tüm 
satmalma kotr.iıyor.ıma miir lC t • etmeleri ılcin olunur 

,, 
olarak tediye olun~caktır. .,,ı;,,• 

- İhale oluaacak bebelin yü%de 80 i beş 
..1 .:sitle bes ıenede ödenecektir. ,,e' 

5 - Müzayede 29-11 ·937 pazartesi günü saat 
0;,pıl' 

buçukta Sümer Bank Umumi müdürlük binasında 
ıiıt 

cet ... tır . ""e 
6 - Taliblerin müzayede gününden ,jr gün e ~Ot" 

1 kadar Sümer Bank Umumi muhasebe Mudürlüğline 
caatleri l azımdır. 

7- Banka mezkür fabrika 
etrn~ hakkını muhafaza eder. 

satıımı dilediğine 
iblll 
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Devlet Demiryolları ve Limanları İfletme U. İdareainden: 
Muh•mmen bedeli 2174 lira 12 kurut olan 22100 aded kulla

nalmı' .ağlam çimento çuvalı, 9000 aded delik çimento çuvala, 
1452 kr. hurda çimento çuvalı 16-11-937 ıah rünü eaat 14 te Hay· 
darpafacla rar bina11 içindeki Satınalma Komiıyonunu tarafından 
açık arttırma ıuretile satılacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyealerin kanunun tayin ettij'i naaik ve 163 
lira 6 kurutluk muvakkat teminatlarile birlikte arttırma rilnft 
saatine kadar Komiıyona müracaatlar1 lbımdır. 

Bu ite aid şartnameler Haydarpafada rar binaaandalci Komiıyoa 
tarafından paraıız olarak datıtılmaktadır. ·- · 

İstanbul Belediyesi İlanlan 

Keıif bedeli 2701 lira 65 kuruş olan Davutpaıa ilt~; 
aak yolun1;n tamiri açık ekailtmeye konulmuştur. Ketıf 
enakile ıartnameai Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İa· 
teldiler 2490 N. h kanunda yazılı vesikadan başka Nafıa 
mUdürlüiünden alacakları fen ehliyet veıikasile 202 lira 
62 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
ı 2· I t-937 cuma günü saat t 4 de Daimi Encümentle bu-
lunmalıdırlar. (İ) (7361) l 136 

• • * 
Konservatuar için dini eaer aerisinden l 5 ve 16 inci 

ciltlerinin baihrılması açık eksiltmeye konulmuıtur. Bun· 
ların hepsine 400 lira bedel tahmin edilmiştir . Ntimunesilc 
ıartnameıi Levazım Müdürlüğünde görülebilir latekliler 
2490 N. 1ı kanunda yazılı vesika ve 30 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 12. l UJ37 Cuma günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (7360) l lJS 

• * • 
Muhammen bedeli 675 lira olan itfaiyeye alınacak 

3 tane projektar açık eksiltmeye kooulmuıtur. Şartname· 
ııi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. h 
kanunuda yazılı vesika ve 50 lira 61 kuruıluk ilk temi· 
nat makbuz veya mektubile beraber 12.11.937 cuma günü 
ıaat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
(B) (73.59) 1 134 

22 Birinci teşrin tarihli gazetemizin intişar eden lstan-
bul Belediyesinin 7234 N. lı ilanıma (İıta.nbul 11 inci 
mektebin tamiri) denilecek yerde yanlıtlıkla lıtanbul 2iaci 
yazılmıı old•ğuodan tashih olunur. 

--

• 

Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 
··MÜNAKASA GAZETE'si" memleketin bütün 

müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 

bir münakasa veya müzayede ilanı bu mealeğe inti· 
sap edenleri heman harekete getirir, ve azami ran-

demeıa verir. İlin ücretleri mütedildir. On puntoluk 

küçük hu ruf atla santimi 20 kuruıtur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilAn işleri Limited Şirketi 

vasıtasile gönderilebilir. 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede illnlarını, g6nli glnüne, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ" nde bulabilirıiniz. O, ıizin en lüzlmli 
Rehberiniz dir. Menfaatuuz ic1tbı hemen abone kay· 
dediliniz ve dostlarınıza tavaiye ediniz. Tel.: 49442 

1 

1 

, 

'--------------------------~ 

Dikiş Yurdu 
Vezneciler, Kurultay sokak 18 No. Uğur Aparta· 

manmda "SAGUNA Y,, Biçki, Dikis yurdunda talebe 
kaydına başlanmıştır. 

Yurt dokuz ay olup rnezunlarına Kültür Direktör· 
lüi ündeo t - ·'"'di Dıt>lom ıı verilir ve mezun olan her 
talebe Vur'· ve Atölye açabilirler. İsteyenlere de tali
matnamr önderHir. Yurtta ayrıca Moda derside veri· 
lir. 

MÜNAKASA GAZETESi 
!4?!S -

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünde~! 
1 --Şartnamesi mucibince ve 20X25 - 27 eb'adında 

"4.000.000,, adet mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 18 Xl 937 tarihine rasthyan Perşembe gü

nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her l'Ün ıözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4 - İateklilerin pazarlık için tayin etlilen gün ve ıaat
te 11 

0 7,5 l'li•enme paralariyle birlikte aclı geçen Komia
yona gelmeleri ilin olunur. (M.) (7342) 1 l.lO 1 - 4 

* * * 
Pqababçe Müskirat Fabrikasında Pl,n, şartname 

ve keıifoaıaeleri mıH! biace bir tranıformatlr binası pa· 
zarhkla yaptırılacaktır. 

il- Keşif bedeli Z723.72 lira ve muvakkat teminat 
204.28 liradır. 

ili - Pazarlık, 5-Xl-937 tarihine raatlayan Cuma riini 
Nat 15 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubeaindeki 
Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

ıv- Şartnameler 14 kurut mukabilinde her rtin inhi
sarlar Umum .Müdürlüğü lnıaat Şubeainden alınabilir. 

V- Münakaaaya iştirak edeceklerin eksiltme rDnln· 
den evvel, T eferrftat planlarını r3rmek üzere lnıaat şu
beaine müracaat etmeleri ve fiat tekliflerini ona röre 
yapmaları l izımdır. İşin huıuıiyetine binaen inıaatta 
bu plAnlar harfiyyen tatbik edilecektir. Teferrüata aid 
her türlü izahat inıaat şubesi tarafından verilecektir. 

VI- isteklilerin paıarlık için tayin olunan glln ve 
saatte yukarıda adı geçen Komiayona gelmeleri illn olu-
nur. (B) (7195) 1t18 a-4 

• • • 
1- 22-X-937 tarihinde eksiltmeye konulacağı evvelce 

ilan edilmit olan Paşabahçe Fabrikasında yeniden örtüle
cek ve tamir olunacak çatılar işinin eksiltmeai, keşfi ve 
fartoamesi mucibince 4-XI-937 tarihine rastlıyan Perıembe 
günü aaat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Ahm Komiıyonunda yapılacaktır. 

2- Keşif bedeli 7 419.98 lira ve muvakkat teminat 
556.5 liradır. 

3 - Şartnameler 19 kuruş mukabilinde her gün İnhisar· 
lar Müıkirat Fabrikalar Şubesi Müdürlüğünden alınabilir. 

4- isteklilerin pazarhk için tayin olunan gün ve saatte 
~o 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komiıyona 
gelmeleri ilin olunur. (7161) 1 il l 3- 4 

• • • 
1 -Şartname ve niımuoesi mucibince 70XIOO eb'adın· 

da 34000 kilo ince şişe ambalaj kiğ'ıtılı pazarlıkla •atın 
alı11acaktır. 

il - Pazarlık, l ·Xt·g37 tarihine raıtlayan Çarıamba gl· 
nü 1aat 15 de Kabatatda Levazım ve Mubayaat Şubeaindeki 
alım Komiayonuada yapılacıkbr. 

111 -Şartnameler parasız olarak herglin aözil geçen 
fUbeden alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün Ye saatte 
yüzde 7,5 glivenme paralariyle birlikte adı geçen Komis· 

1 yona relmeleri ilin olunur. (6885) 1074 4-4 
1 

• • • 
1- Şartnameai mucibince 14 adet elektrik motörü aç•k 

ı eksiltme anretiyle 1atın alınacaktır. 
il- Muha•men bedeli 19GO lira ve muvakkat teminat 

1-47 liradır. 

111- Eksiltme 2/XllJ937 tarihine rastlıyan Perıembe 
gilall ıaat 14 de Kabataıta Lev~ım ve Mubayaat Ş•be
aindeki Alam Komiıyon1111da yapılacaktır. 

iV- Şartnameler paraaız olarak ılzll reçen Şubeden 
alınabilir. 

V- Fiataız teklif ve kataloklar ekılltme giiatındeo bir 
hafta evveline kadar Ttıtiln Fabrikalar Şabeıine veril· 
melidir. 

V 1- lateklilerin ekıiltme içia tayin oluna• giin ve 
aaatte " 0 7,5 ıivenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
reçen Komiıyona relmeleri illıı olunur. 

"B,, (7109) 1 HM 2 - .4 
• • • 

1- Şartname ve ketifnameaine tevfikan Fer'iye bakım 
evleri ve Boğaziçi · Jepoları Grup Müdtirlilil binalarında 
ve çatılarında yapılacak tamiratı pazarlıkla ihale edile· 
cektir. 

11- Muhammen bedeli 1999.71 lira ve muYakkat teminat 
150 liradır . 

ili - Pazarlık -.t .. d lhine rastlıyan Sah günü saat 14 
de K~bataşda Levezım ve Mübayaat Şubesindeki alım ko· 
mısyon ' D ~ npıl~c ·tı". 

iV S r.· ukabiliude hergün İnhiaarlar 
İnşaat Şubeınndeb < l ab1lir. 

V- İsteklilP-:rİ!ı n wrlı çin tay· olunan gün ve saatte 
yüzde 7,5 giiv,.l'lm~ paralar iyle irlikte adı geçen Komis-
yona gelmeleı l.ıt lurı r. IA B,, (7110) 1105 4- 4 

Sııyt.. .1 
, ,... ı ._ -

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[ Bourse du Commerce et des Ctk: aı as d'lstanbul ] 

21 - ıo - 1937 

FİA TLAR ( Coura officiela) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendrc) 
Bu~d ay urt (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orre A n.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Sei2le) 
Bakla (f eve) 
Mısır aan (Maiı jaunc) 
Suıam (Seaame) 
Pamuk yatı (Huile de colon l 
Suaam ,, ( ,, ıesame) 

Yapak Anadolu (Mohaire) 
• Trakya ,, Tbrace 

Ka.,emi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı aarı (millet j.une) 
Keçi kılı (Poilı de Chevre 

Aıaiı (Moinı) Yukarı (Pluı) 

6 5 -
5 32 50 
4 7 -

4 15 -
4 7 -
4 3 -

6 24 -
6 - -
4 9 -

4 30 -

4 10 -

Peynir kat•r (Fromare k achere) 
leptin yatı J.ci yemeldik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

Fıadık kabuklu (Noiı~ttea) 

f aaulye ufak (Haricot aec) 
Butday kmlca (Ble roux) 
Yulaf (A•oine) 
Tiftik mal 

" otlak 
Güz Yuau 
iç fındık (Noiı. decor.) 
Nohut iri (Poia cbicbe) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
CHia kabuklu 

GELEN (Arrivarea) 
Afion (Opium) 
Butday (Ble) 
Arpa (Or2e) 
Çavdar (Seirle) 
Ua (Farine) 
Mıaır (Malı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Un) 
Faıulye (Haricot ıec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Suıam (ıeaame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek Uentille) 
iç fındık (Noiı dic.) 
Nohut (Poiı Chiche) 
Zeytin yatı (Huile d' ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 

Tiyatrolar 

539 -
144 -
75 -
95 -
116 -
113 -
20 -

114 -

89 -

35 -

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 
ıaat 20,30 da 

Size Oyle 
Geliyorsa 

3 perde 

8 20 -

4 2 50 

5 5 -
81 - -
12 - -

83 - -

GiDEN (Exportation) 
Afyon (Opium) k. 180 -
İ ç fındık (Noiı. dec.) 5 75 
iç badem (amande) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
K Uf yemi (millet) 
K fındık (Noisette) 
Keten tohumu (Gr.Lin .) 
Kıl (poil) 
Nohut (Poiı cbiche) 

DIŞ FIATLAR 
(Marcbeı Etranrera) 

5 75 

6-
lfi -

Butday (Ble) Liverpul 6 04 
• • Şikaro 4 56 
,, ,, Vinipek 5 88 

Arpa (Orre) Anvuı 4 98 
Mııır (Maiı) Lonclra 4 13 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 8 40 
Fındık (noiı .) G.Hamburr 94 58 

,. K • 94 5!1 

ESKi FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

intikam Maçı 
3 perde 2 tablo 1

'1111ili'1111 ! 

~ ııfflJ 
L. Piraadella. Türkçeıi:M.Fuat 1 Yazan: P. Veber Ye A. ffeuze 

····~··~•++h~~··~········· • • • ! "DEVRiM" i 
ı Tercüme Bürosu S.: 
~ . + Her liı1uean ve her türlü tercüme işleri ve bil- + 
~~ haaıa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna· O 
•:• meleria terclimesi derühte edilir. 
<• 
er~ 
( • 

Azami ihtimam ve sürat 

~lyatıar gayet mütedildir 
·!• + "MÜNAKASA Gr\ 7-TESi" Aboon'erine 

ı • • 
( • Hususi fr ü yapılır + ~ 
~ Adreı : Cıa'11ta.PerşembePa1).. ., Yoğm tç11Han,N.3 4 '1f# 
.) Telefon : 49442 • 
~ . 
~~~···~·······~·•~t•••••• ' 

!mtıyaaah.ibiYeyuı i,a.i 

Direlıtirii: luıaıail Girit 

_ __ _ ı_ s 

RuıJchjı yer: ARTUI\ a...u«»e-. 
..... ı.u Billiir _.. Nn lQ 



Deuxieme Annee-- No. 508 JEUDI 
e_ ... 

ABONNEMENTS: 
Yille et Provinr.e 

.~ l\101S Ptr. . 450 
1ı ,, ,, ssn MUNAKASA ADMINISTRA"J ıul"ll 

Yoghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 
12 " ,, 1500 

Etrııırıger : 12 aoııı Ptr!!. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour :a Publicite ı'ndreaser 

a I' Administrntion 

. 
GAZETESi 

jouroal Quotidien des Adjudicationa 

T ableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l' adjudication Mode Prix 

d' adjuclicat. cıtimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'adiudication et du 
Cahier de• Cbarreı 

Jours 

Construction-Reparation- T rav. Publicı·Materiel de Construction-Cartogrl\pbie 

Conıtr . batimen t ecole Secondaire a Niehantadıe 
(cah . eh . P . 150). 

R~p. c:haudron a vapeur (aj.). 

lnstallation d" eau au cimetiere Zindjirlilcouyou (aj.) 
Rep . depôt d~ fusils a Matchka 
Constr. hôpitd aceouchement et eeole de ıareı 

f em•ea a Balikeıir 
ConstT. hôpital Regional a Afioo (cah. cb L. 8,49). 

,, route preı l'eeole avi.ation a Yechilkeuy 
Pavare en a1pbalte de 162S m2 de route 
Coneoura du projet pour inıt•llat\on statue "Ata· 

türk,, a Merıine. 

Re p rout• Davoutp tcha 

Combustible - Carburant- Huiles 

Boi' : 600 t. 
Cokc indirene : 90 1ro t . 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmprcıısion des volume'i du conservaloırc 

. Divers 

Cui vre tqeetrolilyquc : 115 t . ( cah. eh. P. 374). 
Motcurs Uiesel d'unc puisaancc de 50 H: P.: '2 p. 

ld .· de 24 H. P. : 1 p . 
Materiel pour reparation des moyens marincs : 

328 lots 
I Bali ast : SOOO m3 (aj ) 
Coııvc.-rturcs pour chevaux : 92 p. (aj.). 
Tubcs a fumt:e de ehrndicrc et tubc~ a flammu 

J et f'Cg'ulateura. tuyaux etircı en acier el eonduits 
d'air de frein pour locoıaotive1 : 56 lota (cab. 
oh. P. 588). 

~ Tirrcfondıı galvaniseı (indir. ou Eu!op.) : '286404 
t. 658400 p . ( cah . eh. P . 437). 

1 
Projecteurıı : 3 p. 

Boulons cD bois petits : 51000 p.· ld . grandı : 
106000 p . 

Bouchons : 4000000 p . 
Rı~chauds: 200 p .· Bidona galvanises: SOO p.· Sac 

a fourrage : 150 p. ele. (.ıj . ) . 

Provisions 

Farine : 254 t. (•i·) · 
• Paille : 150 tonDcs 

Bcurre : 'l tenneı 
Crc•c : 1,2 ,. 
Confıtures : 4 t. 

Haricotı secı lentılles et pois ehiehcı 
Fa;ine . amidon, macaronis ere. 
Rız : 9 t. 

B) Adjuditatioos a la sureachire 
Pumicr 
Divcra ucs de ciment 
Fabrique de tuiles et briques .. trouvant a Tour· 

1 
routlou 

Porir 
De toute nature 

PJi each 

Publique 

" 
" 

Pli each 

,, 
Gr~ a rre 

" 

Publique 

Pcblique 

" 

Publique 

29998 72 

700 -

2446 56 
9995 -

81814 66 

169784 93 
9950 

2701 65 

la t . 32 -

400 -

Pli caeh 7-4750 
Gre a ıre 13600 

Publique 3800 -

Gre a rre 4500 -
1150 -

Pli eaeh 117672 60 

" 
50120 70 ou 

3756 03 ou 
5617 66 

Publiq1ıe 675 

Grc a l're 760 

" 
Publiq'6e 1234 -

Pli cacb 317.50 -
Publique 3000 -
Publique le k. 1 -

" " 1 20 
" " o 45 

" 
" 
" 

Publique 
,, 

Gre a ıre 

2250 -

2174 12 
12000 -

Vos 

2250 -

23 50 

183 45 
750 

5340 74 

9739 25 
74} 25 
500 -

202 61 

240 -

30 -

4987 50 
1020 -

285 -

'37 50 
87 -

7133 62 

81353 22 

so 6, 

57 

93 -

2381 25 
22S -
158 -
108 -
135 -
376 48 
195 64 
168 75 

163 06 

.. 

Dir Travaux Publies lıt . 

{ 
Co• . Perm. Municipalite Istanbul 
Dir. Econom. " ,. 

idem 
Com. Acb . lntend. lıt . Tophane 
Vilayet Balıkesir 

22-11-37 

1-11 -37 

l-11-37 
11· 11-37 
15-11-37 

,. Afion ıS-11 -37 

Com . Adı . lntend . lst . Tophane '2-11-37 
Administration E.xploit. Port ıs:anbul 3-11-37 
MuRieipalite Mersine Jusqu 'au 11 ·1-38 

Com. Perm. \iunici pal ite lstanbul 12-11-37 
Dir. E.com . " " 

Com. Ach. DiviıioD Kirklart!la 
Cbef Medecin Hôpital Model Sivas 

Cem. Perm. Municipalite lıtan!:>ul 
Oir. f.conoa . 

" " 

Com. Aeh. D. G. Fabr. Militaire Ank . 
Com. Acb . Min. Def. Nat. Ank. 

. 
1'2-11 37 

1 11-37 

12 1 .3; 

16-12-37 
12-11-37 

C••· Aeh. Com.m. G. Surv. Do1ıan. lıt. 12-11-37 

3 Expl. Ch. de fer Etat Balikesir 
Co:a. Aeh. Comm. G . Uouan. lıtanbu1 

{ 
Adm. Gea. Ch . .&e Fer Etat Ank . 
CaiHH Haydarpu'-a et Ank. 

Miaiıtere Travaux Publicı 

{ c ... P•rm. Muow,alitc lıtaabul 
Dir. Ecoaom. " ,, 

Com. Ach. latend. lıt. Tophaac 

20-11-37 
1-11-37 

16·12-37 

16-1~·37 

11-1 l•J7 

3 ·11 37 

Coa. Aeh. Econom. Mo•op . K.tache 18-11-37 
Com. Ach. Office Saaitaire Port lıt . 5· 11-J7 

Com. Ach. Militaire Amusia 
Com. Ach. lntend. lıt . Toplıant! 
Dir Lyet>e Galatauray 

" ,, 
Co•. Acb . LyeeH lıtanbuJ 

" 
Coa. Aeh. Davisioa Sivaı 

Com. Acb. Command. lıt . Findildi 
1 Eapl. Ch. tie Fer Etat H.pachı 

Dir. Gen . Sumer Buılc 

12-11-37 
12-11-37 
l:l-11-37 
l:l-11-37 
12-11-37 
12-ll-37 
12·11-37 
15-11-37 

22-11-37 
16-11-37 
29-11-37 

T raductions 
En toute langue 

Adressea·vous sanı hesitation au 

Bureau de traduction '' DEVRiM ,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 

T echniquc, Financi~re, Commerciale ete. 
Tracluction de cabiera dea cbar~ea 

Execution rapicle et seirlMe 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction specialı a11x ıbon11es dı ·' MÜNAKASA GAZETESi " 

bureau de traduction " 'ıEVRIM " 
Galata, Perchemlte Pazar, Y erlaourtclaeu Haa, Ne 3-.ıf T "epheae ; .f84.42 

15 

14 

Avis 

T elephooe: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adresse T elegraphique : 
lıtanbul - MONAKASA 

Officiels 
Du Ministere des Travaux 

Publics 
Le delai de livraison ayant ete prolonge une nouvelle 

adjudication sous pli cacbetc aura lieu le Lundi, 6 De· 
cembre 1937 a 15 beures, par devant la CommissioP 
d'Enchere de Materiel du Miniıtere a Ankara, pour la 

14 - 1 fourniture des tuyaux en fonte et de seı accessoire•ı 
14 30 d'un prix eıtimatif de 25,500 Ltqs. 
15 - L h d 

15 -
14 45 
10 

es ca iers es cbarges et ses annexes peuvent etre 
obtenus de la Direction de Materiel du dit Miniıtere i 
Ankara, moyennant 128 Piastres. 

Le cautionnement provisoir eıt de 1912,5 Ltqs. 
Les interesses doivent remettre leurs offres, a la Conı" 

' mission d'Enchere de Materiel du Miniatere accompagnee• 
14 - de leur certificat de fourni1Seur de materiel, dclivre con.: 

formemeot aux reglemeots par le Ministere, juıqu'au 
6- t 2-937, Lundi, a 14 heureı. .. 3900. (7118) t J 06 4-4 

15 -
1~ -

14 

15 
15 

15 

10 . 

14 -

15 30 

14 -

H-

ıs -

11 -
1-4 30 
14 -

14 '° 
15 -
14 -
14 30 
H -

14 -
14 
ıs 13 

MÜTEAHHİTLERİN TAKVİMİ~ 
~ Memento ae~ Fournİ5SPUFS .fÇ 

Cuma 29-10-1937 

Tatköprü mrk. yapılacak yatah ilkmektebia iafaah (KHta•••" 
Vil.) ~'! 494 

lnebolu mrk. 
Vil.) .\: 494 " " " • 

Un (Viı:e Aık. SAK) ,, ; 500 
• Tütün <lı:mir lnh. Batm~d.) .\~ 501 

• Önlerinde yıldız İf&reti olanlar naüı:a7edeye aittir. 

Hamit : "No .• İfareti ilanı havi rasetemizia 1ayıııaı ıröıterir 

___ ...,,r--1~ ........ h: o ,.._.._ __ _ 

Vendredi 29 - 10- 1937 

Conıtr . ecole Primaire a Tachkeupru (Vil. Kaatamonou) N. 494 
• ." bitiment ecole Priaaire a lnebolou (Vil. Kaatamooou) 49-4 
Farıne (Com. Ach . Milit. Vize) N. 500 
• Tabacs (Dir . Monopoles lzmir) N. 501 

• Lea Hteriıqueı iadiqucnt uae nnte par Yoie de ıurencbere. 

N._ B.- Leı Noı isadiqıaeı ea rerard d.. articles ıoat ceux du 
jouraal ciaDI lequel l'aviı a paru. 

• 
lstanbul Borsası --

=====~ 27 10- 1937 

Paralar 
Aht 

Sterlin 625, 
Dolar 123, -

20 Fraaıız Fr. 82,-
'l() Liret 100, -
20 Beldka Fr. 80,--

1 20 Drahmi 18 -
20 lneçre Fr. 570,-
20 Len 20,-

1 Florin 65,-
20 Çek kronu 74,-

1 Avuıturya Si. 21,-
l Mark 26, 
1 Zloti 00,-
1 Penl'Ü 21,-

20 Ley 12,-
20 Dinar 48,-

Ruble 30,-
1 iaveç k1ıron" 30,-
1 Türk altıaı 1068-
1 Banknot Oı.288, -

Satıı 
630, 
127, -
tcs,-

105 -
84,-
23,-

580,-
23, -
70,-
85. -
23,-
29,50 
2'l,SO 
25,-
14, -
52,-
32,-
32,-

1070,-
264,-

Çekler 

Loodon 
Nev York 
Paria 
Milin o 
Briikael 
Ati na 
Ceaene 
Sof ya 
Amıterdam 

Prar 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Vartova 
Budapeıt 

Bilkr•t 
Belpad 
Yokohama 
Moıkova 

Stoklıaolm 

Aht Satıt 

627, 627, 
0.7880 

17,6864 
14,9640 
4,6782 

87,37 
3,45 

63,9488 
1,4325 

2'l,5610 
4,2062 

13,9088 
1,9636 
4,1566 
3,9810 

107,4340 
34,5325 

2,7464 
24,04 

3,10 

0,7860 
17,6725 
14,955 
4,675 

87,30 
3,4466 

6.3,8915 
1,"310 

22,5430 
4,2025 

13,8975 
ı,8625 
4,153' 
3,9175 

101,J.482 
34,505 

2,14-43 
24,06 
3,oel' 


