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, Türkiye icin Kuru• 
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f.caebi •emleketlt:r içi• 
12 ayhfı 2700 

~ayısı 5 kuruş l ~esmimakbuz mukabili olma· .........:an tediyat makbul detildir. 
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1 ' GAZ~TESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Muh•. bed. Temiaat Müracaat yeri Gün Saat ı 

a) Münakasaıar 

~aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Siaop kültür müze deposunun taairi 
Bellcis-Bandaraııa ve Belkis-Eeiacik şosalarmın a.uh· 

telif km. yapılacak tamirat 
l~nıir kız enatitüaü ihata dlvan sıvaaı ile demir par-

nıaltlık ve lı.apıaının boyuı 

1-f.tılc Cumluariyet mekt. taairi (teoıd) 
Resni kazası •rk. yap. ilkmektap binası inş. 
Alcçay köprüıii•Ü• betenarme "laralt inş. (şart. 3'.l5 kr) 
l'unceli vil. Mamelti, Seyidhan, Şehsu, Türü1nek 

lcöprüleri İnJ . (ıart. 8,50 L) 

aç. eks. 
,, 

" 

411 61 
2711 -

J3352 92 

555 
•f· eltı. 7426 63 
kapalı z. 64926 

" 173000 -

~lar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

30 87 
203 3'.l 

41 63 

4496 30 
9900 -

Siaep Nafıa Müd. 
Bahkesir Vi 1. 

lz•ir Na fıı Müd. 

!Sıvaa Bayand. Dir. 
Malatya ilbay. 
Nafıa Vck. 
Tu•celi Nafıa Dır. 

15-11-37 
25· 11-37 

22-11-37 

15-11-37 
16-11-37 
29-11-37 
30-11-37 

15 -
15 -

15 -

15 -
16 -
15 -

- 1 

kloru tutya: W t. kapah ı . 7000 - 525 - D. D. yol. H. paıı 22-11-37 15 -

..... Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malıemelj) 

Y edclt subay okulu biaasının lr.alerif t>r tamiri 
Kuleli ask. binasının kalorifer tamiri 
Mıadeve boynu fincan: 9868 ad. No 3 (tema) 

~işleri-Kırtasiye-Yaııhanc levazımı 

"'1ulıtelif mfi (ek kepi: 21 o5 k - •uhte lif yal· 
<lı~: 450 k. 

~enbueal, Elbise, Kundura, Çauıaın v. ~ . 
8•tist : 200 111 . - lıair beı.i: 300 ın. (lcmd) 

~rukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

~llyit kimirü: 76 t . 
tdun: 3,6 t. (temd) 
S~llyit: 132 t. 
1 <ıı.ailtok kömürü: 40 t. 
·•v•lllarin ,. 40 t. (temtl) 

~ferrik 
... ot ~ A. Os ve diaame (25-30 beyi'.) : 1 ad. 
'• temisi içi• kilid zinciri 5 ltd. 

~t,Sebzev.ı. 
't 
1, 'tcyat: 1128 it. 

Jl•nalt: 17,6 t . - laaana: 35,2 t . - prasa: 52,8 t. 
.. 22 t. . " 34,6 t. - • 34,6 t . 

~ .. 9,6 • " 7 .2 ,, • 9,2 • 
1) ltnababar: 12 t. 

"> '"•teı aalçuı: 9,1 t . 
<.'Yt" 
Jıı ••ya~ı: 16 t . 
~•taı.a: 60 t . 

~t-••: 61 t . 
&:'Yun ve kuzu eti: 4,5 t. (te•d) 

ı:/•'l. peynir: 582('-7100 k . • 
r._.,'ı. t•lter: 15550 k. (tead.) 
y 

11
hr Peynir: 1300 lı: . (teıad) 

.\~ llıatırta: 89000 ad. 
•~tadıa faaulyesi: 1,5 t. - ispanak: ,,-4 t . - laha-11.,. 6 

· ,4 t. - prau: 5,2 t. 

~edeler 
~ fl"ı~r: 461 kntal 
lıtd • 
•i • ıa~aat mal:aemeai, talaş, boı beazin teneke · 

' ~urda demirbaş ena, talata fıçı v.s. 

paz 
aç. eltı . 

• 

pn. 

aç. elı:ı. 

ıaa•. 

,, 
aç. ekı . 

" 

a, ..... 
.. 

aç. eks. 
kaıtalı ı;, 

at. eks. 

.. 
,, 
,, 

kapalı 2. 

aç . •ks . 
,, 
,, 
" 
• 
,, 
.. 

pu. 

aç. art. 
paz. 

~ MÜNAKASALAA 

14763 -
2132 -
3<!53 8Q 

540 -

2see -
1230 -

1128 65 

- -
• -

1440 -
2275 -

10240 -
3600 

3660 -
2250 -
2485 -
4968 
918 -

1262 05 

1101 23 
159 90 
260 -

'll(l -

107 -

6, 30 

41 -

93 -

85 -
462 -
425 
134 -
108 -
170 63 
768 -
270 -
247 50 
169 -
187 -
373 -
69 -
95 -
7<! -

16 

Tophane Lva. SAK 17-11-37 

" 26-11-37 
Güıu. Mub. G . K. !at . SAK 13-11-37 

lnh. U. Mid. 30·ll-'i7 

Tekirda~ Vil. 1-12-37 

Isparta Ask. SAK 16-11-37 
Tekirdat Vil . 1-12-37 

• Tüm. SAK 19-11-37 
Konya lnh. Baımüd . 19-11-37 
la•ir Li .. ve Or. Ok. SAK 19·11-37 

Manisa Vil. 18·11 ·37 
(;i•r. Mu ... G. K. lıt SAIC 26-11-37 

l.t. Ko•ut. SAK 29-11-37 
• 25·11-37 
" 25-11-37 
• 25-11-.37 

Ank. Lvz. SAK 29-11-37 
" 30-11-37 
• 26-11-37 
,, 25 ll-J7 
" 29-11-37 

lı•ir Lise ve Or. Ole. SAK 19-11-37 
,, 19-11-37 

• .. 
" 

Harb Akad. JCoo11ut. 

19-11-37 
19-11 37 
19-11-37 
17-11-37 

Sinop Oraaa Baımüheaci. 16-11-37 
lnhiı. U. Miid. 2S· 11-37 

14 30 
14 30 
11 -

14 -

15 -

11 -
15 -
15 30 
15 -1, -

11 
11 

15 30 
15 -
15 30 
16 -
1.f -
15 -
15 -
14 -
15 -
16 -
16 -
16 
16 -
16 -
11 -

14 -
10 -

i~ 
'aat · Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

itibaren onbet fln miitldetle eksiltmeye koauı.aıtur. l~ll-9i7 

tarihine raatbyan Sah ıinl saat oabeıte ibal•i yapılacaktır. 
isteklilerin yüzde 7,5 muvakkat teminat akçHi olaa 557 lirayı 
1, baakuına yabrarak mukabiliıule alacakları makbuH laa•ilen 
viliyet daimi eaci••IÜae •lruaatları ilin oluaar. 

Sıva• aayıntlırlak DirektörlütGnde11 : 

~il:~ 1'!37 ıününde ihaleıi mukarrer 555 lira ketif be4eli Hafik 
\~ ""'Yet mektebi tamirabna talip zuhur etmetlitindea 15-11-937 
v~tı~'•i fÜnÜ ihale etliJmek ÜHH milnakaaa mil4.ietİ JO fÜn 

'il)' "-••tar. M•vakkat teminat 41 lira 63 kur-.ıtur. Talipleri• 
't tiainıi encümeniae mlracaatlan. 

Malatya İlbaylıtıadaa : 

,;~~6 Lira 13 kur•ı ketif bedelini muhtevi olup Beani kazası 
~~irıde yapılacak ilkmektep biaa11 ia9aab ~1 H~37 taribia.lea 

lzmir Nafıa mtidürlüiündea: 

3352 lira 92 kuruş açık tutarlı İzair kız enıtitüıi 
ihata davarı sıvası ile demir parmaklık ve kapısının bo· 
yaaı ve mevcut molozların kaldırılmaıı . iti 15 giin miid· 
fletle açık ekıiltmeye konulduğundaa iıteklilerin 2490 sa· 
yılı yaıa l'ereiince ltazırlayacakları teminatları Ye miite
ahhitlik belıesile birlikte 22.11.937 pazarteıi rllnl saat 
15 te Nafıa mütlürlüründe mlltetekkil komiıyona relmeleri 

Sinop Nafıa Miidiirllijiinclen : 
Siaop költlr mise tl••oıunua -411 lira GI kuntl•k 
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iLAN ŞAl<'J'LARI 
ldarehanernizde rörüşü lur 

l_ 
Tel1rr.: ist. MONAKASA_j 

Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

tamirat işi t .11.137 gününden itibaren 15 glin müddetle 
açık eksiltmeye konmuştur. 

ihale 15.11.937 pazartesi ıönü ıaat 15 de Nafıa mü· 
dlriyetinde yapılacaldır. 

Ekıiltmeye airebilmek için 30 lira 87 kuru,luk mu

vakkat teminat vermesi. 
Evrakı keıfiyeyi görmek ve fazla malümat almak ıs· 

teyenlerin her gün Nafıa müdüriyetine müracaatları ilin 
olunur. 

Çanakkale Jantlar111a Satınalma Komisyonundan: 

Tahmini Muvakkat 
bedeli teminatı 
L. K. L. K. 

Furun tamiri 1310 24 98 27 
lbaleıi 19. l 1.37 cuma ıüni saat 15 tedir. 
1- Çimenlik kalesinde bulunan ve jandarmaya ait o· 

lup birinci J. alaymın 2, 3 üncü J. taburları eratı ekmek· 
lerin pitirilmeıinde kullanılan fun nun tamiri yukarıda 
günlemeç gün ve saatte (l sayılı J. okul) 2 ci ]. tabur 
kararglhıada selibiyettar komisyonca ekıiltmesi yapıla

caktır. 
2 - Muvakkat teminat makbuzları ihale ıünü ihale 

saatinden bir saat evvel komisyona teslim edilmiş ola· 
caktar. 

3- Şartnameler Çıanakkalede J. sahnalma komisyo
nunda paraaıı iÖıteril•bilir. 

Oiyarbekir Vilayetiuden: 

Alipaşa mahalleıile ıur arasındaki kırmııı ıu mecrası 

üıtiinün beton kapakla kapatılması 1968 lira 31 kuruı 
keıifli inıaaba l 8.1 1.37 perşembe ıUnü 1aat l 4 • kadar 
açık ekıiltmeyc kontılmuıtur. 

Muvakkat teminatı 150 liradar. 
lıteklilerin ketif ve şartnameıini g6rmek istiyenlerin 

-.Hiyet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

Çanakkale Nafıa Müdürlliünden: 
Biga·Karabiıa yolu üzerindeki ahşap köprülerin ta

miratı bedeli ketfi olan 2467 lira 96 kuruş üzerinden 12. 
11.37 tarihine rHhyan cuma günü saat 15 de viliyet 
makamın.la toplanan encümen huzurunda ihalesi yapılmak 
üzere 2. 1 l .37 tarihinden itibaren 1 O ıün müddetle tekrar 
açık ekıiltmcyc konmqtur. Bu işe gireceklerin ticaret e
dasına mukayyet bulunmaları ve 185 lira 1 O kuruıl•k 
muvakkat teminat vermeleri lazımdır. Evrak keşfiyeye 

şartnameyi görmek isteyenlerin nafıa müdürlüiüne miira
caatları ilin olunur. 

Balıkeıir Vilayet Daimi ~ncümeninden : 

1- Belkıı • Bandırma ve Belkıı Edincik şosalarınm 
muhtelif kilometrelerinde keıifnameleri mucibince yapıla· 
cak eıaah tamirat 25.11.937 tarihine rastlıyan Peatembe 
günü aaat 15 de ihaleleri yapalmall üzere 15 gün müddetle 
açık ekıiltmeye konulmuttur, 

2- Belkıı-Bandırma yolunun kketif bedeli 1585 lira 
muvakkat teminatı 118 lira 88 kuruttur. 

Belkıı Edincik yolunan ketif bedeli 1 116 lira muvakkat 
teminata 84 lira 45 ktuu,tur. 

3 - Bu ite ait evrak ıualardır : 
A- Ekıiltme tartna•esi 
B MukaYele 6rneii 
C- Keıif cetveli ve teferruatı 
F- Nafia itleri ıeraiti umumiyeıi 
lstiyealer bu evrakı viliyet daimi encümen kaleminde 

veya Nafıa müdürlüğünde ıZSrebilirler. 
4- ihale muayyen vakitte vilayet makamıntia mite· 

şekkil daimi encümen tarafından yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için ihale giioünden sekiz 

gün evvel Nafia mlidürlüiünden bu gibi itlerle ağratbiana 
dair Yeıika alanlar iİre\tHirler. 

İsteklilerin yukarda yaz.ılı 1ü11 ve aaaOe mavakkat 
teminatını malaandığma yatırdığına dair makbuz veya 
banka mektubile Vilayet daimi encümene müracaatları 
ill• olunur. 

Tunceli Nafıa Direktörlüillnden: 

1- Eksiltmeye konulan iı: (Tunceli Vilayeti içerainde 
Mameki · Seyidhan Şehıu, Türüşmek köprileri inıaatıchr.) 

Bu İfİD k•tif badeli 173 bin liradır. 



İstanbul Ke•utaahiı Satınalma Komisyonısullan : 2- Bu işe aid şartnameler ve evr3k şunlardır: Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M&lzemesi 
A. Eksiltme şartnamesi. B. Mukavele prolesi. C . Ba- l 

yındırlık işleri genel şartnamesi. D. Tesviyei türabiye, 
şose, ve kargir inşaata aid şartname. E. Hususi şartname. 
F. Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli . G . Betonarme köp
rüler fenni şartnamesi. 

İ~tiyenler bu şartnameyi ve evrakı 8,50 lira nıukabi· 
tinde Tunceli Nafıa Müdürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 30. 11.937 s a lı günü saat 15 • te Elazizcıle 
Nafıa Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - C.ksiltmeye girebilmek İçin isteklinin 9900 lira 

muvakkat temin t vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A Nafıa Vekaletidden alınmış 937 senesine aid 
müteabbidlik eiılivet vesikaiı 
mış sicil vesikası. 

ve Ticaret Odasından alın-

B- Bir taahhüdde en az 75 bin liralık köprü beton
arme ve sair inşaat yapmış olduğuna dair vesika 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede ya· 
zıh saatten bir saat evveline kadar Tunceli Nafıa Mü· 
dürlüğü dairesine gönderilecek Eksiltme komisyonu Reis· 
liğine makbuz mukabilin:le verilecektir. Posta ile gönde· 
rilecek mektublarm nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Nafıa Vekaletinden: 
Samsun vilayeti dahilinde Terme, Unye yolunun 19 

uncu kilometresindeki Akçay köprüsılnüo b~tonarme ola
rak inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Köprünün keşif bedeli 64926 liradır. 

Eksiltme 29. l 1.937 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 16 da Nafıa vekaletinde şose ve köprüler reisliği 

eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 

325 kuruş mukabilinde şose ve köprüler reisliği kalemin
den alınabiHr. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin 4496 lira 30 kuruşluk 

muvakkat teminat · ermeleri ve bu gibi işler yapabile
ceklerine dair vekaletimizden alınmış müteahhitlik ehli
yeti fenniye vesikasile ticaret odası vesikası ibraz etme
leri lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maadede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Komisyon reisliğine mak· 
buz mukabilinde vermeleri muktazidir. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
Muhammen bedeli 7000 lira olan 20 bin kilo Kloru 

tutya 22. l 1.937 pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf 
usiulüle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 525 liralık mu"Vakkat temi· 
nat ve kanunun tayin ettiği vesaik ve Resmi Gazetenin 
7.5.936 veya 1.7.937 gün 3645 N. lı nüshasında intişar 
etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek
lifleri muhtevi zarflarını ayni gün saat 14 e kadar Hay· 
darpaşada gar binası dahilindeki komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Gümrük Muhafaza Uenel Komutanlığı Satmalma 
Komisyonundan 

Açık eksiltmesi pahalı görülen 9863 adet 3 numara 
maadeve boynu fincanın 13.11 .937 cumartesi iÜnÜ aaat 
11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 3453 lira 80 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 260 liralık vezne 

makbuzu veya banka mektubları ve kanuni vesikalarile 
birlikte o gün Galata eski İtbaliit Gümrüğü binasındaki 
komisyona gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 

Yedek Subay okulu binasının kalörifer tamiri l 7 .11.37 
çarşamba günü saa t 14,JO da Tophanede İstanbul levazım 
amirliği atınalma komisyonunda pazarlıkla yapılacaktır. 
Keşif bedeli 14763 lira ilk teminatı 110 l lira 23 kuruş· 
tur. Şartname ve keşfi komisyonda görülebilir. İsteklile -
rin bu i'İbi işler yaptığına dair kanuni vesikalarile bir
likte belli ıaatte komisyona gelmeleri. 

• • Kuleli askeri lisesinin kalörifer tamiri 26. 11.937 • • 
cuma günü ıııaat 14,JO da Tophanede Istaubul levazım a-
mirliği ıatınalma komisyonunda açık eksiltmesi yapılacak
tır. Keşif bedelf 2132 ilk teminatı 159 lira. 90 kuruştur. 
Şartname ve keşfi komisyonda görülebilir. isteklilerin ka· 
nııni belgclerile belli saatte komisyona ıelmeleri. 

"' • • 
2165 kilo muhtelif mürekkeple 450 k muhtelif 

dız alınacaktır. Bak: İnbis. U. Müdürlüğü ilanlarına. 
yal-

Müteferrik 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan : 

32 sayılı ana gemisi için 5 kilid zincirin müteahhidi 
nam ve hesabına 26. 1 1.937 Cuma günü saat 1 l de açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Tasmlıman tutarı 1230 liradır. 
Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat olarak 93 lirahk vezne makbuzu 

veya banka mektublara ve kanuni vesikalarile birlikte o gün 
Galata Eski İthalat Gümrüğü binasındaki komisyona ge!-
mel eri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İd:lresinden: 

Beher tonun muhammen bedeli l IO lira oları aşağıda 

liste numaraları ve muvakkat teminat miktarları yazılı 

takriben 4854,448 ton muhtelif cias demir, potrel., demir 
levha ve saç 27.12.9.}7 pazartesi gt;oü saat 15,,10 dan 
itibaren sırasile ayrı ayrı ihale edilmek üzere ve kapalı 
zarf usulile Ankarada İdare binl(sında satın alınacaktır . 

Bu işe girmek isteyenlerin her liste hizasında yazılı 
muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
Nafıa müteahhitlik ..-esikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar Komisyon reisliğine vermeleri lazimdır. 

Şartnameler 518 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vez· 
nelerinde satılmaktadır. 

Liste N. 
1 
2 
3 
4 

Tonu 
l289,5JO 
1481,514 
941.270 

1142, 13.f 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Muvakkat temınat 
8J42,4~ L. 
9398,33 " 
6426,99 ,, 
7531,74 ,, 

İstanbul Levazım .\mirliği Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhit nam ve lıesaLına 5000 liralık yulaf 1 l. l 1.37 
perşembe günü saat 14 de Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla almacakhr. 
İlk teminatı 375 liradır. Şartname ve nümunt:si komisyon· 
da görülebilir. İstekliJerin belli saatte komisyonc.ı gelme
leri. 

Gümüssuyu hastanesine 1500 kilo tereyağı vermegı 
taahhüt eden müteahhidi nam Te hesabına 1 128 kilo 650 
gram ter ey ağı açık eksiltme ile ihalesi 27 .1 1 937 paıa r· 
tesi günü saat 15,30 da yakılacaktır. Muhammen tutarı 
1128 lira 65 kuruştur. Şrrtname her gün öğleden evvel 
Komisyonda görülebilir· İsteklilerin 85 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektublariyle beraber ihale günü vakti mu
ayyeniade Fındıklıda Komutanhk Satmalma komisyonuna 
gelmeleri. 

* * * 1 - İstanbul Komutanlığı emrinde bulunan kıt' at 
müessesat eratı için satın alınacak kışlık sebzenin cinsi 
ve miktarlariyle ihale saatleri ve münakasa şekilleri aşa· 
ğıda yazılmıştır. 

Cinsi Miktarı Muham. İlk 
tutarı teminatı 

İspanak 17600 1760 
Lahana 35200 1760 4ö2 
Prasa 52800 2640 
İspanak 22000 2~00 

1 Lahana 34600 1730 425 
1 Pra~a 34600 1730 

i
l . ihale günü 25. 11.937 de S. 15, 15.30 da kapalı zarfla 

yapılacaktır. 

!Ispanak 9600 960 
Lahana 7200 360 134 
Prasa 9200 460 

İhale günü: 25.11.937 S. 16 da açık eks. ile yapılacak· 
2- Şutnameleri hergün öğleden evvel Komisyonda 

görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektub· 
lariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
y_azılı vesikalariyle beraber ihale saatinden enaz bir saat 
evveline kadar teklif mektublariyle Fındıklıda Ko:uutaulık 
satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi 

Ayu 

Haydarp•f• Liıeıi Satıoalma Komiıyonundan : 

Tahmin İlk 
Miktarı bedeli lemioatı ihale ıün ve ıaati 

6000 kilo 660 lira 173 lira 25. 11.937 perşembe 
saat: 15 

Gümüşhane elması7()<)0 n 1260 ,, 
Portakal .. 80 tik,, 1 oon aded 375 .. 

TereyaQ'ı 

Kaymak 

Reçel 

2295 " 
1000 kilo 950 ,, 
300 ,, ,l60 n 

1000 .. 
1310 " 
450 " 

99 " 

34 " 

25.11 .937 perşembe 
saat : 15,30 

2.5.11.937 perşembe 
nat: 15.45 

Haydarpafa Lisesi panıiyonu için yukarıda cinıi, miktarı, ilk 
teminatları ve ihale gün ve saatleri yazılı yiyoc 0 kler ı.çık eksilt
miye konulmuştur. 

Ekıiltme İıtanbul Kültür Direk~örlütü biaaaı içinde Liıeler 
Muhasebecilitindc toplanacak olan Komisyonda yapılacaktır. 

• * * Maltepe Piyade atış okulunun altı ay müddetle yevmi j 
800 kilo kadar ekmek pi,irilme~i ı4. l 1.937 Çarşamba günü 1 

saat 14 de Tophanede İstanbul Levazım amirliği satmalma 1 

komisyonunda açık eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 
2736 lira ilk teminatı 205 lira 20 kuruştur. ı 

İsteklilerin şartnameleri a-örınek üzere Okul Direktörlütüne 
müracaatleri ve ilk teminatlarını Liseler Muh aebeciliğine yatır· 
maları , belli fÜo Ye uath' cari ıenc Ticaret Odaaı ve ikalarile 
birlikte Koıniayoııa ıelmcleri . 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma KomisyoDundan: 
Şartnamesi komiıyooda görülebilir. İsteklilerin kanuni 

belgeleriyle belli saatte Komisyona gelmeleri. 1 

1- Ankara garııizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı 
için 16.000 kilo Zeytinyağı kapalı zarfla 26 11.937 saat 
15 de Ankara Levazım Amirliği atınalma komisyonunda 
alınacaktır. 

• • • 3 Kor için 344090 kilo buğday kırdırılmasının pa
zarlığı 17.11.937 Çarşamba günü saat 14 de Tophanede 
İstanbul Levazım amirliği satınalma komisyonunda yapı· 
lacaktır. Tahmin bedeli 4499 lira teminatı ti7 4 lira 85 ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. isteklilerin ka · 
nuni belgelerile belli saatte komisyona gelmeleri. 

Kırklareli Tümen Satmalma KomisyonuDdan: 

Kırklareli tüm K. birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 
satın alınacak olan 100000 kilo kuru fasulyaya verilen 
fiat pahalı görüldüğünden yeniden kapalı zarfla 100000 
kilo kuru fa1Julya satın alınacaklır. Muhammen fiatı 15 
kuruş olup tutarı 15 bin liraelır. Teminatı 1l25 liradır. 
ihalesi 26. l t .937 saat 16 dadır. Şartnamesi her gün Kırk· 
lareli satıualma komisyonunda görülebilir. İstekailer ka
nunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve teminat mek· 
tuplarını havi zarflarını belli rün ve saatten en a2 bir 
saat evveline kadar tümen satınalma komısyonuna ver
meleri. 

Diyarbekir Askeri Satınalma Komisyonundara : 

Kor ve tayyare alayının aylık ihtiyacı olan 13000 kilo 
kuru üzilm 18 bin kilo mercimek açık eksiltme usulile 
alınacaktır. 

Üzümün ihalesi 15.11.937 pazartesi günü saat 10 da 
ve mercimeğin de ayni günde saat 14 te yapılacaktır. 

Üzümün muhammen bed~li 2210 muvakkat teminatı 
116 lira mercimeğin muhammen bedeli 1080 lira muvak
kat teminatı 81 liradır. 

Şartnamelerini görmek isteyenler mesai saatleri da· 
bilinde hergün Diyarbekir levazım amirliği satınalma ko
misyonunda görebilirler. İst~klilerin mezkur gün ve sa· 
atte komisyona m'1racaatları ilan olunur. 

2- Muhammen bedeli 10240 lira ilk teminatı 781 lira
dır. Teklif mektubları saat 14 e kadar kabul olunur. Şart· 
namesi her gün komisyonda görülebilir. İateklilerin belli 
gün ve ıaattc teklif mektubları ve kanwni vesikalariyle 
komisyonda bulunmaları. 

• * • l Ankara garnizonu birlikleri ve barb okul• 
için 60 bin kilo patates açık eksiltme ile 25.11.937 1&at 
14 de Ankara Levazım amirliği satınalms komiıyonunda 
alınacaktır. 

3 Muhammen bedeli 36 '() lira ilk teminatı 270 lira 
dır . Şartnamesi her gün komisyonda görilür. İıteklilerio 
teminat ve kanuni vcsik.ılariyle belli gün Te saatte ko· 

misyonda bulunm-ları. 

• * * Ankara garnizon ve barb okulu ihtiyacı için 6 J 
bin kilo prau açık eksiltme ile 29. l l .9J7 saat 15 de 
Ankara levazım amirliği sahnalma komisyonunda alına· 
caktır. 

Muhammen bedeli 3660 lira ilk teminata 247 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi her ıün komisyonda görülür. İıtek· 
!ilerin kanuni vesika ve ilk teminatlarile belli gün ve sı· 
a tte komisyonda bulunmaları. 

• • * Harb okulu ihtiyaoı için 12000 kilo Karnı bahar açık ekıilt' 
me ile 29.11.937 ıaat 14 de Ankara Levazım lmirliti aahnalıı>' 
kom iayonunda alınacakbr. 

M"hammeo bedeli 1440 lira, ilk teaioatı 108 liradır. Şart•'' 
mesi hergün komiıyooda ıörülür. lıteklilerin kanuni vesika •' 

1 t~misaatlarile belli rün ve .. atte komiıyonda bulunmaları. 

*• Ankara ıaroizo11 ve harb okulu ihtiyacı için 9100 kil' 
* v domateı salçuı açık ekailtme ile 30-11·937 saat 15 de Ankara 

yazım imirliti ıatınalma komiıyonunda alınacaktır. 
Muhammen bedeli 2275 lira, ilk teminatı 170 lira 63 kuruftıır• 

ŞartnamHİ heri'ÜD komiıyonda ıörGlür. iateldilerin kaouat v.,ilı' 
1 

ve temiaallarile belU ~ilo ve ıaatt• ko İ•fc>nda luılunmaları· 



IVIÜZAYE DELER 
,. l"tanhul Orlll~~ Ba~nıü"h;;di-.liğİ~dew: 
1 
~nhul Vi lavetin<le ~ile kaza~ında hudutları :;-artnamt:de 
k 0rucadağ devlet ormanıııdan l 220 l hntal nıe~e \ f' 

4a erııaı karı:--ık olmak iizne ı·eman 17 ı:m kental oıluıı 

1 () kentlll k<imür 15 !!Ün ıııüdcletlf' acık a rtıınnav:ı kıınııl-
~~ . . 
~tttırın 23 11 93~ ·ı · ·· ı·ı· ~ 1 .. ·· 14 d ı a . . ' tarı ııne musa< 1 • .)a 1 gunu -.aat e 
/ul Orman Ba:ıııiihf"ncii<ılik mtıın inliğinde müte:;ıekkil 
ksronda yapılacaktır. 
~"her kental odunun mıılıamınen b~ddi 5 ve kiimürün 
\llru~tur. 
luvakkat teminat l08 lira 70 kuru~tur. 

.a.:ıname , ~ mukavelename projelerini ?iirm~k i"tiyenler 
llıuddet i~inde f..;tanbul Ormafl Ba~müh~ndislik muavin
lll', \ııkara ( >rnıan Umum Müdürlüğünt: müracaaı edebi· 
er. 
t 

t * Çorum Vil4yetinin l ·kilip kazasında hudutları :.:art· 
eı1 .. \azılı Devlet ormanında 20000 kental mevcut odun
Çarn ve köknar enkazı altı av içinde çıkarılmak üze re 
~ giin müd<let!e açık arttırmaya konulmu~tur. 

rttırına l 7.11.937 tarihinf'! ıuü ... ·tdif Car~arnba günü t <) ~ .. ~· 

,.10 da Çorıım Orman idaresinde yapılacaktır. 
\Beher kentali~1 l\luhaın1~1t:n hedeli 7 knnıftt1r. 
"1uvakkat temınat ıos lıradır. 
~İartnaıne vı• mukavelenam~ projelerini görmek istİ· 

Ul ~r hu müddet içinde 1. S. Orman l\liiheııdi:·diğine, lstan
. Ürınaıı Başmiihendisliğ.iııc \e \nkarada Orman l nıaııı 
Udurt·· ~ · · .. ıı · ı · ı Ygııııe murai'aat ecıe ıı ır Pi'. 

.. 
~~ ıı: <;onıın Vilayetinin İskilip kaza::,ırıda lııulııtları :;ıartna-

e 'azılı Devlet ormanında 18000 kt·ııtal mı•\ <'ııt odunluk 
Ilı v~ kiikııaı aııkazı altı av i~iııde ı·ıkanlınak iizere 20 •'İİn u J • :> ,..., 

1 dttle açık arttırnıavıı \;tkarıinıı)tır. 
Arttırma t8. t 1.9:~7 tarihin~ mü--adif Per90mbf• günii 

1 
14 de ~:onun Orman luarc-:iııde vapılacaktır. 
Beher kentalinin ınuharnınen bede li 7 kurıı-.tur. 
~luvakkat teıııinatı 91 lira SO kııru,tur. ~ 

e · artnaıııe \I" mukavelt>name projelerini görmek i~ti

ı_1"1er bu müddt>t içinde Çorum 1. ~- Ornıaıı l\liilH·ıırli::ıliğinCJ, 
~1 atıLul Orman Ra~ınülıt!nıli~liğiııı· \t> \ukrıında Orrııarı 1 rııuın 
lıriıirtG~üne mürat·aaı edelıilir]t>r. 

il'!'"' * <;orum vilayetinin l::ıkilip kazasında hudutları :;-artııa
•td ~a !! yazılı Devlet ormanında 15000 kental mevcut odunluk 

ltı: ve kiiknar aıtkazı allı a) içiudf' çıkarılmak üzene :m giin 
<l<letlı· açık arttırmaya konulmu:;;tıır. 

~-3oA.rttırma 18 1 t.9.17 tarihin_e mü adif per~embe giıiııli saat 
da Çorum Orman ldarasıııde yapılacaktır. 

Beher kentalinin muhammen bedeli ~ kunı:.: lur. 
Mu,aklrnt teminat 78 lira 7S lrnru~tur. 

h artn,ıme ve ınukavelename projelerini görmek i ti) enler 
Otı tnüddet içinde Çorum ı. ~. Orman Mühendi liğine , f ... tanhııl 
l ·r'tıan Ha~mühendi.;;liğine \e \nkaraıla Orman Umum Müdiir· 
ll~iine müraı~aat ı·d~bilirler 

Balıke ... ir ( )rman Ha~ınüheııdisliğinden: 

Heher kentalinııı 
Muh. L. K. 

()r 
~, '.itanın İ"::ılllİ Cin"i Miktarı hedeli teıninntı 
~~ 1 ?.<'e Meşe k(imürü 459 31 l O (>8 
0kurdarı !\1e.2t> odunu 1080 10 8 10 

'<ürnur alarn Me~evemahlı"ıtodun1610 10 10 27 
. Balıke~ir Vila,~ti Gönen kazası dalıilindeCuburlar kö,ü 
~varı Ekizcc onnanuıdan 59 kental kiimür Kum kiiyü civ;m 
k·~k-~r<laa ormanından 1080 kental ıııe~e oılııııu v~ Ü~pınar 

11Y• «'ivan kümir alanı ormanıııJan loJO k.~ntal me:.;e , e 
111ahJu1 odun a\.'ık artırmaya t;ıkanlnu~tır. 

Muhammeıı bedel ve tcminatlaa yukarıda güsterilmi;;;tir. 
.u Artırmalaıı 16. ı 1.937 Salı günü ~ aat 15 de Gönen orman 
~h are:siude mült~ekkil orman satıi' k:oıni~yonu huzurunda 
1 

al,leri ayrı ayrı olmak üıerc yapılacaktır. 
Şartname ve mukavelename suretleri Balıkesir ve GöneR 

0tnıan i<latel~rin<le göriilebilir. 

lnhiaarlar Umum Müdlrl6tüadea: 

1 
Malın cinai 

2 
...._ Hurda inşaat ••lzemesi 

Miktarı Buluaduj-u yu 
T optaşı bakım ni 

500 çuval Cibali tütln fabrikHı - Sandık imalitından çı· 

3 
kan ince talaş. 

i Boı bendn tenekesi 325 adet Ciball aakliyat tubeaiode 

5 
- Hurda demirbaş eşya 23 kalem Üaküdar depolar rrupunda 

6 
- Salıncaklı çoeuk karyola. 10 adet Cibali çoçuk y•vuında 

1 Tahta fıçı hurda 35 ,, Likar fabrika11nda 
...._ Küp aa ıçın 166 ,. Mecitliyeköy 

Yukarda cinı ve miktarı yazılı mallar 25. 11 .37 tarihine raatlı
~~- Perfembe ıi•ü aaat 10 da pazarlıkla Hblacaktlr. iıteklile-

111 ınalları hizalarıada yazılı mahallerde bergüa ırörobilecekleri 
•e Pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 15 teminat 
r~-'•larile birlikte Kabataşta leuzım Ye mübayaat fUbesi nıütlür
\itiinde&..i .. tı, komiayoauna r•lıneleri illo oluaur. 

l 
•tlltiyaz $Uİbi ve yazı işleri 

Direktörü: lsma.il Girit 
Bası ldrir ver : ARTllN llaaıo1cvı 

Gnlat.a Billur sokak No. 10 

MÜNAKASA GAZETESi 

l_i_nh_i_s_ar_l_ar_U_. __ ü_d_ür_l_ü.._ğ~. ~den: I ' 
l-Şartııamesi mucibince yekpare dölcme demirden 

marnul 1 adet volan ve teferrüatı pnzarlı k la sa t ın .tlma
cakhr. 

11-Paı:ırhk l 7.Xl.937 tarihine rastlayan çarşamba 

günü saat 15 de Knbataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll-Muhammen bedeli 850 lira ve muvakkat teminat 
63,75 liradır. 

iV-Şartnameler parasız olarak hcrgün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen ıüo ve sa
atte yiizde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko· 
misyon"' gelmeleri ilan olunur. (B) (7,"\91} 1 ı 39 3-4 

* * * 
l-Şartnamesine tevfikan J beygirlik 4 adet ve 4,5 

beygirlik de l adet ki cem'an 5 adet Elektrik Motörü 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

ll Pazarlık 17.Xl.937 tarihine rastlayan çarşamba gü· 
nü saat l 4 de Kabataşda Levaı:ım ve Mubayaat Şu besin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Hl Muhammen bedeli 335 lir ve muTakkat teminat 
25, 13 liradır. 

iV-Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarhk için tayin edilen o ve sa -

atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko· 
misyona ıelmeleri ilan olunur. (8) (7390) 1l38 3-4 

• • • 
1 - Şartname ve nümuneleri mucibince 2 l 65 kilo 

muhtelif mürekkeple 450 kilo muhtelif yaldız pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

11 Pazarlık 30 Xl 937 tarihine rastlayan 
saat 14 de Kahataşda Levazım ve Mubayaat 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Salı günü 
Şubesindeki 

ili- Şartaameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık için tnyir edilan gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Kvmisyona geln:ıeleri ilin olunur. (7635) 117 4 1- 4 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[ Bourse du Coınmerce et des Cereales d'lstanbul ] 

10 - 11 - 1937 
FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Bit: tendre) 

Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orıı-e Au.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seiırle) 
Bakla (Feve) 
Mısır sarı (Ma'lı jaune) 
Suaam (Seaame) 
Pamuk yağı (Huile de colon} 
Suaam ,. ( • sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,. · ı rakya " Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kıh (Poilı de Chevre 

Aşaiı (Moins) Yukarı (Plus) 

6 10 -

5 32 50 
4 11 -
4 20 -
.. 25 -

16 -

57 - -

ıo ıo -

50 - -

6 17 50 

5 35 

4 26 

16 35 

58 

54 
Peynir kaşer (Fromaıre lcacher•) 
Zeytin yatı l.ci yemebJik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

Fındık kabuklu (Noisetteı) 
Fasulye ufak (Haricot ec) 
Buğday kııılt'a (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Tiftik mal 

,. otlak 
Güz Yünü 
İç fındık (Noia. decor.) 
Nohut iri (Poia chiche) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 

GELEN (Arrinrea) 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orgc) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısır (Mala) 
Kepek (Son) 

291 
80 
30 -
38 
60 

Keten tohumu (Gr. Lin) 60 
Faaulye (Haricot sec) 107 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohair•) 
Yulaf (foin) 
Suaam (aeaame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d' ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
K fındık (Noiaette) 
Tiftik 

15 

34 -
o 

8 20 

3 30 

38 33 40 10 -

GİDEN (Exportatioo) 
Afyon (Opium) k. 
İç fındık (Noia. dec.J 
iç badem (amande) 
Yapak (Mohaire) 
Arpa (Orge) 1003 -
Kuş yemi (millet) 
Kıl (poil) 
Nohut (P.oia cbicbe) 
Mercimek (lentille) 
İç eniz 

DIŞ FfATLAR 
(Marchea Etrangers) 

19 

Buğday (Ble) Liverpul 5 48 
,, ,, Şikago 3 99 
n " Vinipek 5 OJ 

Arpa (Orge) Anvera 4 87 
Mısır (Maia) Londra 3 95 
Keten t.(Gr.Lin.) ,. 7 89 
Fındık (aoia.) G.Hamburg - -

" K • 

3 Sayfa 

(Suite de la 4cme pare) 

Vendredi 12 - t 1 - 1937 

PöAille , foio beia et h•uille (Com. Achat Milit. Kirltaghatcb) 
Divers filieres, tarauds alcııoıra et fraiaea (Ch. r'er Etat A•"·) 478 
Constr . canaux raucbea et droitu du riverain Adana (MiD. Trav. 

Pub.) N. 494 
Fariae (Com. Ach . Milit. Guireaounde) N. 501 
CoDstr. penitencier a Zoogouldak (Dir. Trav. Pub. Zoaıouldak.) 501 
Dechet de seaam• (Oir. Ferme Merinoa) N. 505 
Houille criblee (Palaia de Justice Ank.) N. 506 
ChauesurH (Mio. Def. Nat.) N. 507 
IHtal. eledrique aux bourgı Saricamiche et Igdir (Vil. Kara) 507 

,, ,. ,. ,, Djide (Muo. Ojide) N. 507 
lnstrumenta de clairurgie (Coutmaad. lat.) N. 507 
Projectcura (Mun. lst.) N. 508 
Farine, haricots secs, macaroniı, lentillea ek. (Com. Acb . Lycee Iat.) 

N. 508 
Farine (Com. Acb. Milit . Amassia) N. 508 
Beurre. ereme, ooafiture (Dir. Lycee Galatasa·ay) N 508 
Boia (Oiv. Kirklareli) N. 508 
lmpresaion de livres reliıieu::ı lMun. lst. ) N. 508 
Conıtr. et rep. route Oavoutpacha (Muıt. lst.) N. 508 
Matcriel pour repar. embarcatioo (Command. Gen. Surveil. Douan. 

Ist .) N. 508 
Farine de minoterie (om. Ach . Milit. Karakeuse) N. 510 
• Bidoas de benzi1te videı (Exploit. Liınes Aericn Etat) N. 510 
Projet pour adductton d'eau iı la ville Seferihisar (Mun. Seferihisar) 

N. 510 
Heuille (Vil. T chanaklcalC) N. 511 
Constr. route (Mun. Trebizonde) N. 511 
Rix pour pilav {Coaa. Ach. tııfılit. fzmit) N. 512 
Semi-~oke (lntend. lzrair) N. 512 
Haricots secs (lntend. l:r:mir) N. 512 
Constr. route a la ville Ankara (Mun. Ankara) N. 514 
Cible de jonction (Oir. PTT. Ank.) N. 515 
• Cible d'abeillcs (Banque Agricele Edirn~) N. 516 
Caoutchouc brut (Min. Def. Nat.) N. 516 
Houille (Com. Ach. Milit. Kasaba) N. 517 
Riz (lntend . Ank.) N. 517 
• Cbarbon de bois et bois de ebene (Dir. Forets Kirklareli) N. 518 
Benzine, petrole. haile mobiloil, toile pour nettoyage (Coıu . Acb. 

Milit. Kutahia) N. 518 
Travaux de canalisatıon (Muo. Trebizonde) N. 519 
Fıl en fer (Ch. Fer Etat H.pacha) N. 519 
Antbracite indigene (lnt. Eskichehir) N. 519 
Mcdicamenta (Vil. Tchoroum) N. 519 
Confection de costumes (Mun. Salılceaır) N. 5 l 9 
Epinarda (Brigade Edirne) N. 519 
ID1pression de reıistres (Mun. 1at ) N. 520 
Cbausaureı en caoutchouc et flanelles pour aport (lnt. Tophane) 520 
Rep. d'un pont en boia (Dlr. Trav. Pub. 'fchanak.kale) N. 520 
lnstal. d'eau a\I conservatoire (Mun. lst.) N. 520 
Tranaformation des foyers de la caserne de Selimiye et hôp. milit. 

H.pacha (Com. Ach. Milit. Selimiye) N. 520 
• Bois de sapin (Chef lnren . Forct Tchaukkale) N. 520 

• Les aateriıquea indiqueDt une vente par •oie de aurenebere. 

N. B.- L .. Noa indiquea ea rerard dea articles aoat ceux du 
iournal dana lequel l'avia a paru . 

. 
lstanbul Borsası 

10-1 t-1937 

Paralar 
Sterlin 622, 628, 

l Dolar 122, 125, 
O Fraoaız Fr. 80, ~6.-

20 Liret 106, 112 -
20 Belcik• Fr. 80,- 84-• 
Drahmi 18, - 23,-
20 İneçre Fr. 570,- 580, 
20 Leva 20, 23, 

1 Florio 65.- 70,-
20 Çek kronu 78,- 82. 

ATuıturya sı. 21,- 23.-
Mark 26, 29,50 
Zloti 20,- 22,50 
Penıü 21,- 25-

' 20 Ley 12,- 14, 
20 Dinar 48,- 52,-

1 İaveç kuronu 30, - 32, 
1 Türk albnı 1081,- 1082.-

Baaknot 265,- 268,-

Tiyatrolar 
Tl~PEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 
aaat 20,30 da 

lspanyol 
Bahçelerinde 

3 perde 

Yazan: Joze Felinrodio• 
Terceme eden: M. FeriduD 

Çekler 
Loodoo 62.5,- 623,50 
Nn York 0,7680 0,7 

Pariı 17,6864 17,6725 
Miliao 14,9640 14,955 
Brükıel 4,6(169 4,72 
Atioa 87,37 87,30 
CeoeYre 3,45 3,4466 
Sof ya 63,9488 6.1,8975 
Amaterd. 1,4472 3.4625 
Praır 22,5610 22,54.iO 
Yiv ana 4,2062 4,2025 
Madrid 13,9088 13,8975 
Bertin 1,0036 1,9625 
Varşova 4,1566 4,153 
Budapeşl 3,9810 3,9775 
Bükret 107,4340 107,3482 
Belrrad 34,5325 34,505 
Yokohama 2,7464 2,74103 
Moakova 24,04 24,08 
Stokkholm 3,IO 3,11 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
ıııı 1111111;

1 
saat 20,30 da 

Ateş Böceği 1 

111 l 4 perde komedi 1111111 

Molnar K. Necati 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
(} 

12 

MOIS Ptn. 

" n 

., " 

450 
850 

1500 

Etranger: J2 •oiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite ı'ndreHer 

n l' Administration 

--

JEUDl 

•• 
MUNA A 

GAZETESi 

.louroal Quotidi~n des Adjudicatioıu 

ableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d' adiudicat. 

Prix 
eatimatif 

Caatio•. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudication el du 
Cabier des Charreı 

Jours 

Constr uction - Reparation- Tra v . Publics·Materiel de Construction - CartogrRphie 

Conetr . 
levcm 

mur d'appui, peinture des porteı et t-n· 
cnt des pierrea taille a l'lnstitut de jeuaes 

fili es 
Rcp. de pôt au OlUSCe de culture a Siııop 
" de chausscc s route Belicis-Bandirmı et Bd

indjik kis-Ed 
Constr. 

" 
yidlıa 

Rep. ec 
Coastr 

ccole Primaire au bourg Besni 
<lcs poııh "Turuchmek,. '"Chehsou. et "Se· 
n,, au Vilayet 'f oundjeli (calı. eh. L. 8,50) 
ole Primaire a Hafik (aj.). 
en beton arıııe le pont Aktchay (cah. eh. 

P. 32 5). 

l>ublique 

" 
.. 

Pli cacb 

Pli cach 

3352 92 

411 61 
2711 

7426 63 
173000 

55S 
6-4926 

30 17 
203 33 

9900 -

41 63 
4496 :;o 

Dir . Travau x Pııblics lznıi r 

" 
Sinop 

Vilayet Bıliki-sir 

it Malatia 
Dir. Trav. Pub. Toundjeli 

., Sivıs 

Miaiat6re T raY. ftublica 

'l2· 1 l -:l7 

15 11-37 
'..b· ll-37 

16-ıt-3: 

30-11 -~7 

15 ·11-37 
'.29-11-37 

P~.lli ts C!!im!gu~ et P2armaceutisu.!.s - lnatruments Sanitaires-Fourn!ttıre pour Hôp.!.!_2!-ux 

Clı lorurt- d .. :zinc : 20 t. Pli cach 7000 - ~25 - 1 Expl. Cb lile r·er Et.at H .pacha '22-11-37 

H abill cment Ch.rnssure~ Tissus - Cuirs 

Batistc : :!OH ıa - 1'oile lzmir: 300 ıw (aj ) 

'I rava 

E.ncre : 

ux d'lmprimerie- Papeterie 

2165 k · Oorıırc en peucire : 450 le . 

Electri --
lsolateur s avec credıel~ No ) : 9868 p. (oj ) 

auffagl" central a l't-colc dcs oflic~il"rll Je 
c 

R?p. eh 
rescrY 

Rep. clı auffıı~c central a u l.ycet' uıilitaire Kouleli 

C~mbn stible - Carburant- HuHes 

: 40 t . (aj.). Houille 
ke : 40 t. Scmi-co 

Ligoite : 
Charbon 
Bois : 3, 

Uiveı s 

76 t. 
ligaitc : 132 t . 

6t.(aj.) . 

Cadenaa en clıııine pour le grand vaiııseau: 50 p. 
et dynamo (CV. : 25-30). Moteur 

Provisi orıı:; 

Bcurre : 1128 k. 
Epinards , choux et poireaux ete. 

" .. " " ,. " ,, " 
Viande d c mouton: 4 t. 
Froaare blaoc: 5820 le. 
Suore en poudre: 15550 k. 
Fromare "ka her.,: 1300 ,, 
Oeufı: 89 oo· P· 
Sauce de tomateı: 91 t. 
Huile d'olivea: 16 t. 
Poaımes de terre: 60 t. 

Poireaux: 61 t . 

" 
" 

Haricots verta, Cf1İnarda, choux t'tC'"~ 

~' Adjudicalions a la sureatfiere 
8oıs de aapin : 802 m3 

Gr~ a rrt-

Publique 
Gre a gre 

Publique 

Publique 

" 
• 

Grı> a rre 
,, 

Publique 

" 

Publique 
~lJi cal·h 

" 
" publique 
,. 

" 
" 
" 
" pli cacb 

p11blique 
.. 

Publique 

9868 80 
1-i76' -

2 132 -

540 

1230 -
2500 -

1128 65 

2250 
2485 
4968 -

918 -
1262 05 
2275 -

10240 -
36' 0 
3'60 

260 -
1101 2~ 

15t 

41 

107 
69 30 

93 

85 -
'462 -
425 -
134 -
169 -
187 
373 

69 
95 

170 63 
768 
270 
247 50 

74 -

307 -

Vilayet Tt kirda~h 

Coa. Aeb . EcHeıa . MoHp. K.tach~ 30·11-37 

Cea. A1rlı . Cuam. G S.ırv . L>ouan . lıt . 13-11-37 
Coa. Al·lı . lrıtend lıt Toıahau~ 17-1 1-37 

.. 

Coa. Acb . Lycee1 Ecoles Sec lzair 
Dir. Monopoles l\onia 
Com. Ach. Milit. laparta 
Com. Ach. Oivisioa Tekirdag-h 
Vilay.-t Tekirdagh 

Cea. Ach . Com•. G. S . l>oı.ıaa . lıt. 
Vilayet Mauissa 

Co•. Ada. C••••ad lıt . Findikli 

" 
• 
'il 

Co • . AeAl. Ec. Sac. lı•İr 
,, 

" 
" .. 

Coaı. Aeh. lat. Aukara 

" .. 
.. 

26-11-37 

19-11-37 
19·11-37 
16-11-37 
19 11-37 

l ·12 37 

26 ·11-37 
18· 11 -37 

19-11-37 
25-11 37 
~5-1 1-37 

:l6-11 37 
19-11-37 
1 9-11-37 
19-11-37 
l'-11-37 
19-!1-37 
30-11 37 
26-11-37 
25-11-37 
29-11-37 

Ceaamand. Acad . de perre a Yıldız 17-11-37 

:h arbon de bois et boiı de chene 
" 

Dir. Foıet Tc~aıaakkale 
,, Balikeair 

ıı-ıt-3i 
16-11 37 
23-11-37 
25 11-~7 

"" "" ",.,. 
Fer : 40 t. - Zlnc : 2,5 t - Sacs vidn oıde ciment 

2800 p . 
Boia de upia : 20000 qucnt. 

.. " " 18000 " 

" " ,, : 15000 " 
" n ,. 1200 11 

Charbon de bois : 461 41uent . 
Materiel de conatruction copeaux, biclons dlc ben· 

z:inc , articles horı d'aısagc, couffeı.ı ete. 

" 

Publiq\le 

• 
,, 

" 
Publitıue 
Gri a rre 

108 70 
116 40 

105 -
94' 50 
78 75 
63 -
16 -

,, Istanbul 
Dir. V akoufı l1:tanbul 

Chef larenieur Forct latanbul 

.. 
• 
" 

Oirectioa Foret Siaop 
Ce•. Ach . Econ. Monop. K.tacheo: 

17- 11·37 
18-11-37 
18-11 ·37 
17-11-37 
16-11 37 
25-11·37 

Heure 

ı s -

15 
15 

15 -
1) 

16 

15 -

H -

11 
H 31 

14 30 

10 -
15 -
11 -
15 30 
15 -

11 
1 ı 

15 30 
12 -
15 ,,O 
16 

16 
16 
16 
16 
u; 
15 
15 
14 
15 
11 

15 
15 
14 
ıs 

9 :>o 
14 

!:! 
1..ıf 

14 
10 

Avis 

ADMINISTRA'ı ıuı..,. 

Yoghourtchou Hıın 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baı11r 

Telephone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adre11e Teleırapbique: 

latanbul - MÔNAKASA 

Officiels 
De l'Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Port de l'EtB1 1 

1 

•l 
Feu rondı , plata, poutreller, corniere• et tôle• en f." ~ 

4.854.448 tonnea enYiren, dont lea Noı de liates et rarantı" ~ 
vi~oires aont indiqucs ci·aprea, d ' une valeur eıtimative d~ ~ 
110 par toone, ıeronl achetcs separcment par voie d'adjud• 
aoua pli cachetc le Luodi 27 Decembre 1937 a partir de 15· ~ 
au local de l' Adminiıtratioa Generale a Ankara. ,1 

Ceux qui dcairent y prenclre part doivent remettre a .~• 1 t 
ıideuce de la Comıniaaion le jour de l'sdjudication juıqı.ı •' 
h. leurs offreı, lıu garantiea proviaoires indiquee. en ref•' 
chaque liıte, leı certificata exigeı par la loi et wn certific•

1J 
competence cUlivr~ par le Miniıtcre deı Travauı: Public•· 

Les cahieu de. charıes ıont en ve:ıte au prix de Ptr• 
aux CaiHH d' Ankara et .&e Haydarpa,a. (7533) 1 l&ı 1 t 

Garaotiel 
lııloı de liates Quantitcs (tonnf!a} P~oviıo~ 

1 1,289,530 8,342,-l 
2 1,481,514 9,llS,Jl 
J 941,270 6,421,9'J 
4 l,142,134 7,531,74 

Cuma 12.1 1.937 

Saman, kuru ot, edua ve .. ad en köıuilrü (Kır kat aç P. Al.) .~ 
Paft., klavuJ., rabya ve frezeler (DO yc.ıl. Aalc.) .. ~.' 478 
A4anada Seyhan sa~ ve ıol aoa kanalı (!'lafıa Vek.) .\~ 4~4 
Un (Gireauu A<ık. SAK) .\~ 501 
Cezaevi inf. (Zonguldak N. Müd .) .\~ 501 
Suaam küıpeıi (Meri Ros Yet. Çifti.) .\~ 505 
Kriple kömürü (Ank. Adi. V <-k. ) .\~ 506 
Kuodur.ıe (MMV) .\~ 507 
Sarakam14 ve İ(Cdir kasabalarınd yaıtt. elektrik teıiutı l",ı' 

Vil.) .\~ 507 
Cide kaHbaaının elektrik teıiaata (Ci.&e Bel.) .\". 507 
Cerrahi allt (iat. Komut.) X! 507 
Projeldör (İıt. Beled.) .\ . 508 
Ekmeklik un, kuru fuulya, •ercimek, makarna Y . ı. (iıt. ıJ 

SAK) .:\~ 508 
Ekmeklik un (Am:asya Kor SAK) .\! 508 ~~ 
Tereyat, kaymak ve 111uhtelii reçel (Galatasaray Liı. O.) ,\". '4" 
Odun (Kırlıdareli Tüm.) .\~ 508 
Dini eser aeri5incfeo ciltlerin baıtırılmaaı (İıt. Bel.) .\; 508 

ıı Davutpafa iltiaak yolunu. tamiri (İ.1t. Bel.) .\~ 508 
Deniz vuıtalarının taırıiriade kullanılmak üzere •alzeme (GÜ; 

Mıdı. G. Komut.) .'\~ 508 
Fabrika unu (K.araklu Aslc. SAK) .\! 510 
•Boş benzin bitlonu (Havayol. Devi. İtlt.) .\~ 5IO 
Seferihiaara lO km mesafe.&• ıetirileccelc ıuyun projeıi (Sefer' 

hi1ar Bel.) No 510 
Macılen kömürü (Çanak. Vil.) No 511 
Y olc.a iıkeleaine kadar yol in4. (Trabzon Bel ) N • 51 1 
Piltvlık ıtirinç (İzmit Ask. SAK) No 512 
Samikok kömürü (izmir Lvz. SAK) No 512 
Kwru fasulye ,, ,, ., .. 511 
Şehirde yap. yol inf. (Ank. Bel ) No 514 
Jonkıiyon kat.loıu (Ank. PTT Müd.) No 515 
*Balmumu (Edirne Zir. Bank.) No 516 
Ham kauçuk (MMV) No 516 
Matler. kömür6 (Kanba Aık. SAK) No 517 
Pirinç (Ank. LYı.) No 517 
*Mefe odunu (Kırklareli Orm. Müb.) Ne 518 
8enı:in, rax, mobiloil yağı, valva\in, irea, temiı.lilı; bezi (Küt•~' 

ya Toıtçu Tab.) No 518 
Mulltelif elt'atta demir tel (DD yol. H. paoa) No 519 
Reşadiye cad. lafım inş. (Trabıon Beled.) No 519 
Yerli antraait (Eakişehir Lvı:.) No ~Ut 
Mulece (Çorum hb.) No 519 
Elbise raıtt. (Bahkeair Bel.) No 519 
İıpanak (Etlirae Tut.) No 51Q 
Muhtelif evrak bHtmlmaaı (İat. Bel.) No 528 
La.tik ayakkabı ve atlet fanilaaı (Tophane Lu.) Ne 520 
Köprii t&miri (Çaaak. N. Mld.) No ~20 
Konıervatuar yatı kıımı•ı• ıu tevaih tHisatı (ilt. Bel.) No 521 
Selimiye kıf)aaının ve H. paşa had. m•tfak ocaklarının killli)f 

yakar hale talavHi (Selimiye Aık. SAK) No 520 
•çam ağacı (Çanak. Orm. Ba11116hencf .) No 520 

• Önlerinde yıldız İfareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamit : '' No.,. i,areti ilinı havi rautemiıin sayııını röıterir 

(Lire la suite en 3me p•ıe, 


