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Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cim1i Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

---~----------------------~~---
Münakasaıar 

Clat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
-------------~'------~---'-----~ 

'ıir.~ t.,. : enemen-Bergama yolunan arasında ş•~e tamiri 
li,~ı ~şun istaayonundalti ahırın tamiri (t~md) 
u~~rluk biaı:ıaında yap. heli inı. 
' ._• kara barut depoao ınş. (şart. 15 kr) ltemd} 
4~~ . 

~ ~ Utıler evi hutane ve oda kapılarının boym\lauı 
l~~kadada eılt; başhekimlik binasının tamiri 
t •ye rümrült memur evleri in~. 
't•hpaşa hast. yap. şirüji klini~i binuı inş. 

~at, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

_ılık elbiıe ve tulum diklirilmeai 
•tile . u Ç•zme: 73 çift 
h .. ba· '7 d b· . ., a . 
11

": 195 tak. 

aç. ekı . 9412 -

• 998 53 

• 973 6'l 
2943 39 

paz. 130 24 

" 
'2'.23 88 

kapalı z. 782j9 19 
,, 348437 99 

aç. elcıı . 777 -

" 5~ -

• bela. 13 -
'4095 
(tuhib) 

obilya. ve ve büro e aaı, Muşamba-Hah vs. 
b,. 4 

ili ' 17 ad. 
if ~p: 5 ad. - yazılıane: 1 ad . 

dolabı: 1 ad. 

~~ Makine yag1arı v. s. 

llıikolc 1c- - ... ')20 t t 
1 

oauru. ~ . 
1 

i •Ömikok: 25 t. 
11~Uld.ak k.ö111ürü : 400 t. 

~~ 

~ ~ı, 
~t\~İllyum düfae: 5670000 ad. (temd) 
l,~ iri beyi'ir 

fı. ku!aklı hayvan pullutu: 10 ad . - iki kulaklı 
p r·•n pulluiu: 25 ad. - ucu diskli traktör disk. 
) U lu2'u: 3 ad . - maldcornik disktiller: 1 ad . - ça· 

~-1
1

' lllakinesi: 12 acl. • et toplama tırmıtı: 6 ad . 

t~):•-e (Karaa~aç ınüeuesatı içi.a): 5 k&lem 

~()) " " " 13 " 
&\ai:; fırça. civata v .s. : . ~ 1 kalem 

L 90 ad. auzaaf lnaıh:.ı makas takımı: 3 atl . -
llaf °' ~ ıt •ak.as! • ad . - telaklci: 1 ad . (şart. 856 ltr) 

~ilk 7-L.:-- ı;. s ~· ~t, ebze' v. s. 
ltjıı s_"' ~: 269 t. (temd) 

~-...... : 250 " 
s_b ''-~= 1.s t. 
S\d Utı: 1,5 t. 

Q111 'Y-t: 23,8 t. 

lcapalı z. bch.2'4 50 
pu. 475 -

,, 100 -

kapalı :z.. 5335 
aç. eka. 

• 

paz. 11218 -

" 
kapalı x. 5490 

aç. eks. 

" paz. 

502 -
894 80 
183 -

kapalı x. 171115 -

kapalı 2. 5783 50 
aç . eks. 5000 -

• k. 1 -

" 
,. o 50 

kapalı z. 21896 -

- -
74 89 
73 -

220 80 

5813 -
17687 52 

43 80 
45 -

766 24 

223 
5'4 38 

360 -

2341 35 

413 

'J7 65 
67 11 

9809 ?5 

433 77 
375 -
135 -

56 -
1642 -

fzmir Vil. 25-11-37 11 -
lat. Beled. 12-11-37 14 -
lst. Telefon Dir. 29-11-37 15 -
lnhis. U. Müd. 16· 11-37 14 -
latanbul Beled. 16-11-37 14 -

" 
16-11-37 14 -

Gıtzıaatep Nafıa Dir. 25-11·37 14 -
lat. Ünivers. A.E..P. Ko•. '29-11-37 16 -

Adana Belf"d . 
!-Jt. Beled. 

• 
1nh. U. MiJ. 

M. M. V. SAK 
lst. Beled. 

" 

lz.nir Meml. Hut. Haşt>. 
Ank. Cezaevi Mü<l. 
Milli Saraylar Müd. 

Tophane Lvz. SAK 
l:ımir " . 
Karaeabey Har. Oir. 

lıt . Belet!. 

" 
" 

Naf ı• Vek. 

İzmir l.vx . SAK 
Ank . " " 
Pelatlı Aık . 

" 
" lır:mir Lvz. SAK 

22-11-37 
26-11-37 
26-11-37 
24-11-37 

26-11-37 
16·11-37 
16-11-37 

1) -

14 -
14 -
14 -

11 -
14 -

14 -

10-12-37 ye kadar 
26-11-37 ıs 

3.12.31 ·ıs -

16-11-37 1'4 

2' 11 37 15 -

26-11-37 H -
26-11 37 14 -
16-11-37 14 
29-12-37 15 -

26·11-37 16 30 
27·11-37 11 -
25-11-37 14 
25 11-37 14 -
30-11-37 10 -

~. rur: 50 t (temd) aç . elca. k. . o 12,50 468 75 Marmara Üasb. Komut. 12-11-37 14 -
s_q •sulye: 4ü t . (temd) ., " o 15 450 - ,, 12-11-37 15 -

'ht: :.ıo t. 
" " " o 94 1410 -

" 
12· 11-37 Hi -

~edeler 
\Itır 

~•lı • hurda boru ve çinko 
~tr ••ccade ve motör 

l '•te bizar mılr.inHİ, loko•obil ve tranami5yon
l ·ı 

~tilt ti-e birlikte: 2 ad. 
ta•taj makiae,i, dolu ıine•a filai , yö• men•Y· 
it t, ıarlr. kilimi . komole demir örrli •akiaeai, 

r,t~~u fas11lya, eemir halat v.s. 
'"• en•uı (Galata Havyar Hın No 12) 

aç. art. 
,, 

kapalı 7.. 

paz . 

af. art. 

~ MÜNAKASALAR 

-
14657 

-

~ - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Har ita 

İstanbul Belediyeıinden : 

>() lçeşif bedeli W8 lira 63 kuruş olan Silivri Aşım iıtaa· 
i~-~daki ahırın tamiri açık ekıiltmeye kenulmuı iıedc ltelli 
~l.ı ' g'Üniinde giren buluomadığımlan eksiltme 12.11.g37 
't~tlıla fiinüne uzatılmııtır. Keşif evrakile şartnamesi Le
~flt:ııı ınüaürlüğünde rörülebilir. İstekliler 2490 No. lı 
t-~~nda yazılı vesikadan başka Nafia Müdürlüiündeo ala· 
~-t ltı fen ehliyet vesikasile 7 4 lira sg lruruıluk ilk temi· 
~, ttlakbu:z veya mektubile beraber yukarıda yazılı 1rün· 

'•at 1-4 de Daimi Eacümende buhınmalıdırlar. 

- lxmir Vakf. Müd . 15-11-37 10 -
Başvek . lıtat. U. Müd. Ank . 17-11-37 13 30 

1100 - lat . Gl•r. Baı•id. 30-11·'7 12 -

- - " 15-11-37 14 30 

- - - lıt. 3 cii lc:ra Memur. 13-11-37 12 

İzmir İli Daimi Encümeninden: 

941 ı lira açın tutarlı olup eksiltmeye lııoaularak ıı

tekliıi bulunmayan lzmir-Menemea·Ber2'ama yolunun 
20+000 - 25+000 lıilemetreları arasıadaki şoseain esaslı 
onarılıaaaı aksiltnıesi 15 rln u:ıatıldıiından isteklilerin 
2490 aayılı yasaya göre hazırlayacaklara te•inatlarile bir
likte 25. I 1 .937 perşembe fÜDÜ saat l 1 tle h daimi enci
meainc baş vurmaları. 

lstanbul Ünivaraiteıi Arttırma YC iksiltme Paıarhk 
Komiıyon•ndan: 

1- 348 bin "31 lira 96 kurut keşifli latanbulda Cenah· 
paşa hastaneainde yapılacak şirüji kliniii biaaaa ınıuı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Hu ite aid ıartaameler şımlaraır: 
A- Ekıiltmc şartaameai. 

12 İkinciteşrin 1937 
1 

r IOAREHANI· l 
Yoğurtcu han, 1 cı lıal 

No ·' ve 4 l iialu•ıı, Perşeınbc potı.arı 1 

1 

iLAN ŞARTLAIU 1 
l<iarehancmizde görüşülur 

L
Telgr.: İıt. MONAKASA_j 

Telefon : 49442 

Poıta kutusu N. 1261 

B- Mukavele projesi. 
C-· Bayındırlık genel şartnameıi . 

D- Özel şartname. 
E- Keşif cetveli, tahlili fiat cetveli, mesaha cetveli. 
F - Proje, 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı keıif bedelinin 

yüz binde beşi nisbetind• bedelle Güzel San'atlar Aka
demisi Tatbikat bürosundan alabilirler. 

3 - Eksiltme 29.1 1.937 pazartesi gunu saat 16 da 
Üniversite Rektörlüjünde yapılacaktır . 

4- Eksiltmeye girebilmek ıçm istekliluin 17 bin 
687,52 lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka 
aşağıdaki vesikaları haiz olup getirmesi lazımdır. 

1- 1937 senesine aid 150 bin liralık Bayındırlık Ba-

kanlıiınaao alınmış ioşaat müteabhidlik vesikası ve tali
bin kendisi bizzat mühendis veya mimar değilse inşaat 
miiddetiace fenni mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir mü 
hendis veya mimar Noterden tasdikli senedini ve yahut 
bir mühendis veya mimarla müştereken taah ide girdiğine 
dair Noter senedi yermesi. 

5 - Teklif mektublarını 3 üncü maddede yazılı saat
ten l ıaat evveline kadar Üniversiteye getirilerek Ekıilt
me komisyonu Başkanlığına makbux mukabilinde Yerile· 
cektir. Posta ile gönderilecek mektublarıo en geç 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfmın 
•ühür mumu ile iyice kapatılmış olmaıı şarttır . 

Postada ıccikmelcr kabul edilmez. 

Gati Antcb Nafia Direktörlüğünden : 

78299 lira 19 kuruş bedeli keşifli İslahiye gümrük me
mur evleri inşaatı kapalı zarf usuJile eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 25.11.937 tarihine müsadif perşembe ıünü 
saat 14 tc G. Anteb Nafia Dairesinde toplanacak Komis· 
yon marifetile yapılacaktır. Muvakkat teminat 5871 lira.fır. 
İsteklilerin teklif mektublarıaa aıağıdaki evrak ve vesaiki 
lcffetmeleri şarttır. 

1- Teminat akçesinin Malsandığına yatırıltiığına dair 
Sandık makbuzu veya hükumetçe muteber bir bankadan 
alınaeak teminat mektubu. 

2- Tek lif sahiblerine Nafia V ekiletinden verilmiş 

ehliyetname veya auaaddak suretile evsafı aıağıda yazılı 

olan ehliyeti fenniye Yesikası. 
3- Teklif saltiblerinin meslekten veya yapı işlerile 

me•tuf Yukuf ve iktidar erbabından olmaları halinde inıaa· 
tın, başından nihayetine kadar, mes'uliyeti fenniyeıini 

deruhdc edecek ve ehliyeti Nafia Vekaletince musaddak 
bir müheıadiı veya fen mcmYrunUD taahhüd senedi. 

4- Teklif sahiblerinin veya gösterecekleri mühendis 

veyahud fea memunnun evvelce bir ihalede bedeli 50 
bin liradan dun olmıyau bir iş yapmış olduklarına dair 
yedlerinde bulunması llzım relen vesika Yeya muıaddak 
suret. 

5- Teklif sahiblerinin mensub eldulıdarı Ticaret Oda
larından alacakları •eaika veya musaddak sureti. 

Bunlardaa başka: 
6- Teklif sahibleriniu keşif vo projede yapılacak ta

tUlit Ye tashihatla tayin edilecek intaat müddetiai bcrveçhi 
peıi• kabul etmeleri şarttır. 

1 İı\eklilerin arttırma ve eksiltme kanununun umumi 
bükümlerile kapalı zarf usulile eksiltmeye dair olan mad
deleri ve eksiltme şartnamesi ahkamına ye yukarıaaki 
6 madde icabatına riayet etmeleri şarttır. Aksi lııalde hiç 
bir mazeret ve itiraz kabul edilmez. 

8- Bu işe dair elan eksiltme ıartnamesile keşif bila· 
sası Ankara ve İstanbul Nafıa Müdürltiklerine ginderil· 
miştir. Malumat almak için mezkur müdürlüklere müracaat 
edilmeai. 

* * * 
Muilada Kara Barut deposu iaıaatı. Bak: labisarlar 

U. lıliid. ilanlarına. 

• • • 
Dişkiinler evi hastane ve oda kapılarını• boyanmaıı, 

Biiyükaciada eski başhekimlik binasıaıa tamiri. Bak: 2 ci 
saaifedeki f ıt. Belelliyesi ilinlarına. 



I 

• 

Mobilya, Ev ve Büro eş)ası, Muşamba, Hah v.~. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan : 

Beheri tahmin edilen fiata 24 lira 50 kuruş olan 417 
tane soba kapalı zarf usuJile alınacaktır. 

İhalesi 26.1 t .937 cuma günü saat 1 t dedir. 
İlk teminatı 766 lira 24 kuruştur. 
Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak MMV satınalma 

komisyenundan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarile birlikte ihale saatinderı en az bir saat e•vel 
komisyona vermeleri. 

• • * 

5 dolap, 1 yazıhane ve bir fiş dolabı alınacaktır. Bak: 
ı ci sahifedeki İst. Belediyesi ilanlarına. 

Mensucat-Elbise· K undu ra-Çamasır v.s. 

• • * 
73 çift lastik çızme almacaktır, Bak: ist. Belediyesi 

ilanlarına. 
• • • 

Belediye zabıta memurları için 47 tane muşamba ah· 

nacaktır. Bak: İst. Belediyeiİ ilanlarına. 

A\ahrukat Benzin-Makine yağlan V:_!:_ 

Konya İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Konya inhisarlar başmüdürlüğü için inhisarlar idare
sine teslim 40 ton sömikok kömürü mübayaa edileceğin

den 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Ta· 
!iplerin yüzde 7,5 teminatı muvakkatalarile birlikte 19. I t. 
37 cuma günü saat 15 te Konya inhisarlar başmüdürlü
ğünde müteşekkil komisyona müracaat eylemeleri itin o· 
lunur. 

Ankara Ceza Evi müdürlüğünden: 

Ankara ceza evi için 25 bin kilo yerli sömikok kö· 
mürü 17 gün müddetlP. açık eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin 7,5 teminata muvakkale akçesi olan 54 lira 
38 kuruşluk banka mektubu veya o miktar paranın An
kara defterdarlığı veznesine yatırıldığına dair makbuz· 
larile birlikte yevmi ihale olan 26.11.937 tariiıine müsa
dif cuma günü saat 15 te Ankara cumhuriyet müddei 
umumiliğinde müteşekkil komisyona, şartnameyi görmek 
ve fazla izahat almak isteyenlerin Cebecide ceza evi 
mudurlüğüne müracaatları ilan olunur. 

İzmir Memleket Hastahanesi Baş Tabibliğinden: 

Memleket v~ Eşrefpaşa hastanesinin bir yıllık ihtiya
cını karşılıyacak olan 220 ton ve 5335 lira kıymeti mu· 
hammeneli sömikok kömürü 15 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile ilan edilen eksiltmesine istekli çıkmadığından 
vilayet daimi ennümeninin i 223 sayılı karar ile 1 O. t 1.37 
tarihinden 1O.12.37 tarihiae kadar bir ay içinde pazarlık· 
la temin edilecektir. İsteklilerin bu müddet içinde encü
menin toplandığı her pazartesi ve perşembe günleri saat 
9 dan 12 ye kadar yüzde 7,5 nisbetinde muYakkat temi· 
natlarile birlikle İzmir vilayet daimi encümenine müra· 
caatları ilin olunur. 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 

Dolmabahçe sarayı kaloriferi için Zonguldak kömürü 
havzasının Kandilli veya Kireçli ocakları 1stihsalitındao 
400 ton maden kömürü satın alınması açık eksiltmeye 
konulmuş hır. 

Ekıiltme güuüne kadar (pazardan başka her gün) Sa· 
raylar müdürlüğü kalemine müracaat edecek elanlar şart
nameden bedelsiz olarak bir nüsha alabileceklerdir. 

Açık eksiltme 3.12.937 cuma günü saat 15 te Dolma
bahçede Milli Saraylar müaürliiğü binasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 360 liradır. 
Bu pa•anm eksiltmenin yapılacağı vakitten bir saat 

evveline kadar malsandığına yatırılmış ve makbuzunun 
eksiltme heyetine verilmiş olması lazımdır. 

Malsandığı makbuzu yerine müteber bir bankanın ga· 
ranti mebtubu, yahut arttırma ve eksiltme kanununun 
17 in~i maddesinin C fıkrasında nevileri yazdı esham ve 
tahvilat dabi kabul edilir. 

• • • 
40 ton lavamarin maden kömürü alınacaktır. Bak: er

zak sütununda İzmir Lise ve Ortaokulları SAK ilanına. 

1 

Müteferrik 

İstanbul Levaıım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Dikimevleri için alınacak 5676000 adet aliminyon 
düğmenin kapalı zarfla verilecek fiat vekaletçe bahalı 
görüldüğünden 16.1 l.37 salı günü saat 14 de Tophanede 
İstanbul lvz. imirliii satınalına komisyonunda pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli :.Si 218 lira ilk teminatı 2341 li 
ra 35 kur~ştur. Şartname ve nümunesi komisyonda gö· 
rülebilir. lıteklileriD kanuni belgelerile birlikte belli sa
atte komisyona gelmeleri 

İzmir Lev. Amirliği Sat. Al. K. Rs. den: 

Müstahkem mevki kıtaatı için pazarlık suretile mek
~ari beygiri satın alınacakhr. Taiip)erin hergün kışlada 
lzmir levazım amirliği satınalma komisyonuna ıni.iracaat
ları. 

Karacabey Harası Direktörlüğünden: 

Adedi Cinsi Beheri Tutarı M. teminat 
Lira Lira 

10 !ek kulaklı hayvan pulluğu 35 JSO 27 
25 iki 

" 
,, 

" 
60 1500 ; 13 

3 üçer diskli traktör disk ,, 400 1200 90 
1 Makkernik disktiller 400 4no JO 

·~ Çayır makinesi 130 1560 117 
6 Ot toplama tırmığı 80 480 36 

Y e1din 5490 413 
Yukarıda yazılı alatı zürraiye 15 gün müddetle ka

palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 26. l l.37 
cuma günü saat 15 te İstanbul Baytar Direktörlüğünde 
yapılacaktır. Bu işlerin hepsi için muvakkat teminat 4 tJ 
liradır. Şartnamesini okumak isteyenlerin herS!Ün hara 
muhasebesin~ ve İstanbul Baytar direktörlüğüne müraca· 
caatları ve isteklilerin 2490 numaralı kanunun hüki"ımle· 
rine tevfikan zarflarını mezkur gün ve saate kadar ls
tanbul Baytar direktörlüğünde müh~şekkil Hara !:atmalma 
komisyonuna te· di etmeleri ilan olunur. 

Nafia Vekaletinden : 

29 12.937 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada vekalet 
malzeme Eksiltme komisyonunda t 71 185 lira muhammen 
bedelli 90 adet basit ve 3 :ıdel muuaf İngiliz makas 
takımı ile 4 basit m3kaslı bir telakkinin kapalı zarf usulile 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu hususa ait eksiltme şartnamesi ve tcferrüatı 85G kuruş 
mukabilinde Ankara Vekalet MRlzein~ Müdürlü~ünden 
alınabilir. 

~uvakkat teminat 9809 lira 25 kuruştur. 
isteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre 

Vaka 'etteo alınmış Malıeme müteahhitliği vesikasiyle bir
likte 29.12.g37 çarşamba günü saat 14 e lrndar Ankarada 
Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lAzımdır. 

* * * 
Karaağaç müesscsatı için 18 kalem eşya ve malzeme 

alınacaktır. Bak: İst. Belediyesi ilanlarına. 

* * * • 
11 kalem boya, fırça ve civata alımıcaktır. Bak: 2 cı 

sahifedeki İst. Belediyesi ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sehzr: 

Harp Akadamisi Komutanlığından : 

Yıldı• Harb Akademisi eratının kı,lık yaf sebze ihtiyacı ıçın 
1500 kilo ayşekadın fasulye 1 i, 6400 kilo ııpanak, 1>400 kilo laha
na, $200 kilo pıraaa 17 İkineite,ria 1937 çarşamba ıünü saat 11 
de Akade•ide J-Uarhkla ihale edileçektir. Talib olanların 74 lirn 
pey akceaini Malaandığına yatırarak alacakları makbuzla Yıldızda 
Komiıyoaa müracaatleri. 

Çanakkale C. Müddei Unıumiliğinden : 
Çanakkale ceza evinde meYcut uıahku111 ve mdkuforn ıçm 

alıamaaı lizım ır•len 26-9-937 a-ününden 31·5-938 giiniine kadın 
aekia aylık 40000 llilo ekmetin yemvi ihalesinde talip çıkrnamıi 
oldutu cihetle mezkur ihale 1-11 -937 gün ve 27 .ayılı kararla 
30-11-937 glnüne bır~!ulını,tır. Muvakkat teminat miktarı 210 li
radır. Kati teminat miktarıda ihal~ becielini11 yüıde 15 dir. İhale 
30-11-937 ınci Salı gtlnü Çanakkale Adliye binuı içinde Cumhu
riyet müddeiumumiliği dairesinde yapılacaktır. iıteklilerin gerek 
IDuna ait ,artnameyi bcdelıiz olarak almak veya fazla malumat 
iıtemek üzere villyet ceza evi Amirlitine ıuüracnatları. İliin rııils
rafı ınöteabhicfe ait olacaktır. 

Ankara Lernzım Amirliği Satınalma Koıııi vorıuıH.laıı: 

Muhafız alayı hayvanat ihtiyacı iı:iıı l50 ton ;;am::ııı 
27.11.937 -.aat l l de açık (•billme ile Aııkarn Lf•v::ızım amir
lici satmalmn komi yonuııda alınacaktH . 

!2!2± 

. 
Istanbul Belediyesinden: 

Mub am111eıı 

bedeli 
Vilayet hıfzıssıhba laboratuvarına 5 do-

lap 1 yazıhane 475 
Sıhhat işleri müdürlüğüne fiş cielabı 100 
Büyükadada eski Başhekimlik binasmın 

tamiri 2Ji 88 
Kanalizasyon bacalarında lüzumu olan 11 

kalem boya, fırça ve civata vesaire 183 
Düşkünler evi hastane ve oda kapılarının 

boyanması J30 24 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı 

pazarlığa konulmuştur. Evrakları encümen kaleminde 
görülebilir. İstekliler 16.11.937 sa!ı günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

\lıılıaııııııcrı heJt'Iİ ~000 lira ilk teminatı 375 liradır 
~artuanw-.i her gün koıni..;yonJa görülür. Ek-.iltmeye ~ft' 
ı·eklcriıı teminat H' kaııuııi \ P-.ikalaı iv le belli giin \'t> .. aııttt 
koıııj ... , oııda Lıuluııınalan. 

Polatlı A:ıkni .">atınalnıa Komi yoııuııdaıı : 

l'olutlı birliklı·riııiıı ihtiyrıcı olan 1800 kilo ... adeyB~ 
2:1.11.937 .saat 1 ı de aı:ık ek-.iltınf' ilr ~1olatlı A:-;keri -atınalııı' 
koınİS) onııııdn alırı~caktır. 

\lulıamıııP,n hedPli lıf•lı~r kifo~u lOO kıırıı... ilk temin' 
LG liradır. I ... ıı-klilniıı taınirınt mektup veya ~ ınakhıızlari~l 
ve kanuni vecıikalari\ it· helJi !!iiıı , P ~antta kom İs\ on~· . . 
l 111lmıına1 a r ı. 

• * * Polatlı ;.!nrııi:;.un hirJiklniııin ilıti 3('I olaıı 1.)00 kilı 
-.alıuıı at; ık Pk-.ilıırn· ... ile 2fl. I J .<):)-;- saat 14 ıe Polatlı aske( 
~atınalnw komi"'\ nıııında ıniihavaa Pdile<'ektir. 

\hıhaınıncıı bPdt>li hPher kilo-.ııııa ;;o kunı.;; ilk tPn1iı1s' 
S (ı liradır. :?rırtııaınf•-.i komi yondu göı li!P.bili;. [<::tekJilt>f~~ 
kanııni 'e-.ikalan \ e lt·minatlarile hclli criiıı ve aatte kofl11

' 
"' vo rııla lııı I ıı rınuıları. 

lzınir l.r:vawıı \ıııirli!!;i ~<ılu.ıalrnıı Komi ... voııııııdnn: 

Müstahkem '.ııt>\' ki kıtaatımıı 2:~800 kilo -.adt>yağı ilı1İ'J 
kapalı zarf ıı,.,ıılıle nıiinaka .. ma koııulrnu~ıur 

ihalesi :m. ı ı .ın- :'alı ~iirıii -.a~t 16 <İa l~minfo Kı~l~ 
lıınir Lemzım fımirliği atınalma koıniı::yonıın<la v:ıpılaca~P 

Talııııin edilı• ıı ıııı·ı·ınıı ı ııtarı 2 UN6 linıdır. 
T~nıiııal nıuwıkk.ıtı• akı~Pc::i 1 ()42 lira , irmi iki lrnrıı~t~ 
.?artııanıı-ı;i lwı !!tin korni-.yondn oörül~Liliı· 

• b • ' l::ıtcklilı>r tiı·art:t oda.;;ınJa kavıtlı olıluklarına dnir \'e:-İ~ 
l!Ö'terınek ıncchu riyeı i ııdedi rler. 

Ek.;;iltııwyi i., tirak t>ılr>cf'klt>r :2490 ~ anlı kanunun 2 ve 31 

d 1 1 
. . . ,ı 

m:ı e erıııın '(' ~artnaıııe ıııdı• •azılı 'e~ikalarile tenıinat 

teklif ıııckluplanrıı ilıalt• !:Uat ind~n <'n uz bir ... aat eH~I koıı1 ·' 
yoıı:ı verıııi::: hulımaı·.ıklardır. 

* • • 
i ~ 

1 - zmir müstahkem mevki kıtaatmın 26900 kilo P 
rinç ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya konuimuştıı! 

~ - ihalesi 26. t l.37 cuma giirıü saat t 6,30 da kışll 
da lzmir levazım amirliği satmalma komisyonunda ysPf 
lacaktır. 

3 Tahmin edilen mecmu tutarı 5783 lira 50 kurıı( 
tur. 

4 - Teminatı muvakkatc akçesi 433 lira 77 kuruştııf 
5 Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına d• 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
7- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanu11~~ 

2 ve 3 iincü maddelerinde ve şartnamesinde yu:ılı qe!
1 

kalarile teminat ve teklif mektuplarım ihale ıaaHndeO t~ 
az. bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardtr· 

İzmir Lİie ve Ortaokulları Alım Sabm Komiıyonu 

Cinıi Azı 

Koy.an eti meVIİ· 4000 
mimle kuzu eti 
Beyaz teneke 
peyniri 
Toz şeker 
Kaşar peyniri 
Yumurta 

5820 

1555U 
1300 

89000 

Başkanlığından: 

Çotu 

5000 

i 100 

18400 
1530 

IOIOOO 

Tutara 

2250 

24~5 

4968 
918 

l'l62,5 

~ 
Temin. Hangi olı" 

ait old\lf;J 
169 Buca ort•0 

187 Bütün yat. o~ 
J 

373 " 
69 ' it .. ~ 

95 Kız Erkelı t 
" 

Hicri böl· s~, 
Lavaınarin maden 40 ton 540 41 Sanat olı11 f. 

Okulların yukarıda y:.ızılı ihtiyaçlarına 5.11.37 tarihinde Y1
11 

lan açık eksiltmeye istekli çıkmadığından on gün müd41etle 1~1 
eksiltmeleri uzatılmıştır . Şartnameler herıün kültür direkt0~, 
tünde görülebilir. Açık eksilt mel eri ayrı ayrı 19- 11 -37 .alı (" 
ıaat 16 da hükümctte kültür direktörlüğünde yapılacaktır.. ~ 

Şirketler ve yabancı tebaalılar bu işlere 2490 uyıh kaıı\111 

.~ v~ 4 üncü maddelerinde ya:ı;ılı veıikalarlle rirebi lirler. ' 
lıteklilcr belli rün ve saatte teminat t•rtlarile ; koıni•f 

mürac:aatları. 



l2 lkincitetrin 1937 

Marmara Üasübnhri Komutanlığı satına!ma 
Komisyonundan: 

Cinsi Kilesu T. fiatı Teminatı 
kr. lira kr. 

Bulgur 50000 12,50 468 7 5 
Kuru fasulya 40000 15 450 
Sadeyai 20000 94 14 IO 

İhaleleri t 2.11.37 saat t 4 15- 16 da yapılacaktır. 
Knmutanlık kuruluşundaki kara eratının yıllık ihtiyaç· 

larından olup yukarıda cins ve miktarı yazılı 3 kalem 
yiyecek maddeleri için yapılan kapalı zarf eksiltmelerin
de verilen fiatlar yüksek görülmüştür. Yeniden cinsleri 
aşağıcia yazıla gün ve saatlerde açık eksiltme ile sa· 
tın alınacaktır. Eksiltmeleri İzmitte tersane kapısındaki 
komisyon binasında yapılacaktır. İsteklilerin muayyen · 
gün ve saatle rde kanuni vesikalarile birlikte muayyen 
gün ve saatlerde komisyonumuza müracaatları. 

b) M Ü Z A V E O E L E R 

Sinop Orman Batmühendis Muavinlitinden : 

Sinobıın merkez ilçesinde hudutları şartnamede yazılı kırmalı 
göl ormanından doku:z nr zarfında kimilen imal ve ihraç edilmek 
şartile 461 keatal köm ür onbeş gün müddetle a~ık artırmaya 

çıkarılmıştır . 
Artırma 16·11-937 tarihine müsadif Salı günü ıaat 14 de Sinop 

başmühendis m11avinliği dairesinde yapalacaktır. 

Beher kental kö:nürün muhammen bedeli 46 kuruştur. 
Muvakkat temi r.at 16 liradır. Artırmaya g~lecek taliplerin ve 

Şcraitile getirecekleri vesikalar vesair hususat şartnamede yazılıdır. 
Şartname ve mukavelename projeleri keşif raporanu görmek 

istiyenler bu müddet içinde Sinop Orman Başmühendiı muavin
liğin t' müracaat eylemeleri ilan olunur. 

l stanhııl Oırnn n Ba~ıııiih e ıı fl i ... lifôıı deıı : 

<,:oruın 

ıı1ede vazılı 

\T ila vetirıiıı l.;kilip kazn::ıı ıı J a lıuılııtları :;-artrıa· 
l>ed et ıırıııamnda 12000 keııta l nı evc ut odunluk 

J 

~:ı ın \e köknar ankaz ı allı a) iı; indt" '.:•karı lmak ii z ı• ı t· :_l() giin 
miiddctle açı k arttırmaya koıı u lımı;; tıır . 

\rtlırma l7. l 1.937 ln ı ihi ıw nı i.isad i f çar,a ıııhn )!Ünü "'aal 
l ı <lt>. Çorunı Orman Daire:--incl t! ' a pılncak tı r. 

Heher kı•ntalinin ımılıaının ı: ıı bPdeli 7 l.:urn .: lıır. 

Mm·.ı kkat teminat (ıJ J ı radır. 
Sartııa ıııc ve ıııuka\ elenaıne proje!Prini gürıııek İ!'.- tj •enler 

hu miiılde i iç iııde 1. ::;, < >rnıan ;\lücliirliiğüıı~ müracaat ede

bilirler. 

lzmir nkıflal' l\Jiiıliirlüğüntlen . 

1dnre depo~u ııda mevc ut iki kazan iki k ırık bakır ~aından 
ve doksan kilo kadar hurda k.urii'uıı buru \ e çinko satılmak 
iizere açık. artırmaya konulıııu~tıır. fhal e .. i l S. 11.937 (:umar
te~i günü saat 10 dadır. Vakıflar idan' ine miirncaat. 

İstanbul Gümrükl~ri Başmüdürlütünden: 

MKN 2025 VC marka 20 numara kanuni sikleti 18 kilo ağır· 
lığında 200 lira değerinde şark hahıa 3 adet MKN 3117 BK 
29529 M ve NKS 585 K 400 LD komple demir örrü makinesi 
MKN 7856 RODİNO 29 M ve NKS l 28 K 5 LD bez kaplı kitap 
MKN 7860 HB 1 2 M ve NKS 13 K. 5 LD yorran ve şilte MKN 
7890 C6 6-ı M ve NKS 24 K 20 LD ipliği boyalı fasane pamuk 
mensucat MKN 78~9 BESSC 12054 8.~ M ve NKS 52 K 325 LD 
ipek çizgıli pamuk menı;ucat MKN 1561 Bi a M ve NKS 2654 K 
300 LD kuru fasulya MKN 7861 HBİM v.: NKS 4 K 5 LD müs
tamel şa rk kilimi MKN 3118 BK 294G5 M ve MKS 216 K 300 
LD ağaç dokuma tezgaha MKN 785H HB l 2 M ve NKS 10 K 30 
LD ku' tüyü yatak MKN 2686 YC 12115 16 M ve NKS 174 K 
240 lo '.!. adel trikotaj makine.si MKN 1871 DWYER marka bi· 
la No KS 21 105 LD dolu sinema fiimi MKN 8496 THoCo 62368 
M ve NKS 28 K 80 LD yün mensucat MKN 1207 İA marka biliN. 
KS 114 K 228 LD pudra MKN i875 bili M ve N ~S 31205 K 400 
LD demir halat. MKN 7875 1207 1871 2686 pazarlıkla ıeri ka· 
lanlar açık arttırma ile 1549 sayılı kaaun mucibince 15.1 l .37 l'Ü· 
nü saat 14,30 da 2490 sayalı kanun hükümleri daireıinde~Sirkeci· 
de Reşadiye cd. gümrük satış salonunda aatılacııktar. İstekliler• 
den yürde 7,5 pey akçeai ve maliye unvan tezkeresi islenir. Pey 
akçelerini~ saat 14 e kadar yabrılmaıı mecburidir. 

• 
* * 

Haydarpaşa gümrük arnl:tarıada bulwnan V S marka 1 83 nu• 
ınaralı 37 bin kilo ajırhgında, 14657 lira der•riade olan bitüıı 
teferrüatile beraber iki aded kerHte bizar makinesi lc.komobil 
ve transmiıyonlarile birlikte 30·1 J-1937 günü Sirkecideki Gümrük 
Satış salonunda kapalı zarf uıulile satılacaktır. Şartaameler bu 
yerdeki sabş Müdürlüğünden paraıız alınır. Muvakkat te•inat 
1100 lira.lır . İstekliler muvakkat teminat makbuzlarile Ticaret 
Odası veıikalaranı usulü dairesinde zarflarına koymaları liznadır. 
Teklif mektublarını havi zarfları• ayni günde tam uat l:it y• ka· 
dar Şataf Müdürlüğünde makbuz karşılığında verilmesi ve •ek
hıblarm tartname altındaki yere ya:z;ılmHa meclturi.lir. Zarflar 
•aat 13 te satış salonunda uıuli dairesinde açalacakhr. 

İstanbul Üçüncü icra Memurluğundan : 
Mahcuz olup paraya ~evrilmesine karar verilen yazihane 

eşyası 13. t t.937 Cumartesi günü saat 12 ile 13 arasın.la 
Galata Havyar Han No. 68 de açık arttırması yapılaca
iından taliplerin mezkur gün ve saatte mahallinde bulu

nacak memuruna müracaatları ili• •luaur. 

MUNAKA.SA GAZETESi Sayfa 3 

inhisarlar U. - üdürlüğün~en: l ı jD.o.YoLLARI İŞLETME U. MUoUruüG(hmrn 
. 1- Ka.palı ~arfla eksiltme~e ko~"?uş olan bir adet 1 Mub•mmen bedeller; (35000) füa ol•n 29030 kg. m obtenl dn• 

çıft .~~vrelı otomatık tabı makın ası ıçm talıp zuhur et- çelik ile 2650 kg. m\&htelif eb' atta çelik tel ve 10()() adet bandaj 
medıgındeıı pazarlıkla alınm~sı l ar.ı rlaştırılmıştır. çene torna kalemi 'l3. l2 1937 Perşembe günü saat 15,30 da kapa-

2- Pazarlık 22.XI.937 tarihine rastlıyan Pazartesi lı zarf usulü ile Ankarada idare binasında utan alınacaktır. 
günü saat t 4 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube- Bu işe ıi~mek isteyenlerin (2625) liralık muvakkat teınin1't ile _ 
sindek' Al K · d l k kanunun tayın ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesika ve 

ı ım omısyorıun a yapı aca tır. kl' fl · · -
3 M h b d l

. . . te ı er ı nı aynı gun saat 14.30 a kadar kom iıyon Reiıliğine ver· 
u ammen e e ı 6000 lıra ve muvakkat temına· meleri lazımdır. 

h 450 liradır. Şartnamaler 175 kuruf& Ankara ve Haydarpaşa vezaelerinde 
4 - Şartnameler parasız olarak her gün adı geçen Hblmaktadır . (7534) 1165 3 - 4 

Komisyondan alınabilir. 

5- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin, fiatsız tek-

!if mektublarını ve kataloklarını eksiltme günüoder. e\'vel r• z h 
inhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne verme· st. ıcaret ve a ire Borsası 
leri lazımdır. 

6- isteklilerin pa zarlık için tuyin olunan gün ve sa- [ Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 
attc yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı ieçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (75 lT) 1160 2 - 4 ı ı - J t - 1937 

• * • 

1--Şartnameai mucibince ve 20X~5-Z7 el.'adında 
"4.000.000,, adet mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 18 Xl Y37 tarihine rastlıya• Perşembe ıa· 
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mwbayaat Şubeaia· 
deki Alım Komisyonunda yapılaeaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her flin !ixl geçea 
Şubeden alınaı.ilir. 

4 - İıteklileri n pazarlık için tayin edilen güD Ye saat· 
te u 0 7,5 ıüvenme paralariyle bir likt e adı geçen Ko•İı
yona gel•eleri ilin olunur. (M.) (7342) 1 UO 3- 4 

• • • 
1- Şartname ve keşifnamesine tevfikan Muğla müs· 

takil Müdürlüğündt: inşa edilecek Kara Barut Deposu 
2.Xl.937 tarihinde eksiltmeye konmuş isede talibi çıkma· 
dığından eksiltme l ) gün uzatılmıştır. 

il - Keşif bedeli 2943,39 lira ve muvakkat teminatı 
220,80 liradır. 

lll- Eksiltme 16 Xl 937 tarihine rastlayan Salı ıunu 
saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mu bayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

l V- Şartnameler 15 kuruş mukabilinde her gün İohi
iarlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesiyle Mnğla müsta

kil Müdürlüğünden alınabilir. 
V- Eksiltmeye iştirak edeceklerin bu gibi işleri yap· 

mış olduklarına dair vesikalarını f nşaat Şubesine ibraz 
ederek eksiltmeye iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saat· 
te münakasaya iştirak vesikası ve yüıdc 7,5 güvenme 
p ar alariyle birlikde yukarıda adı geçen Ko:.nisyona gel-
meleri ilan olunur. (7655) 1176 

• * • 
Elbise, . Palto ve F o tin hakkında 9.XI.937 tarihinde ga

zetelerle intişar eden il~nımızda 195 takım elbisenin mu
hammen bedeli yanlış olarak 3.095 lira yazıldığı görül
müştür. 195 takım elbisenin muhammen bedelinin 4.095 
iira olduğu tashihen ilan olunur. (7666) 1177 

. --· - ·.~ 
• " • •• • ~ı· • •1-l•' 

· lstanbul Beledjyesi . ll~~la~_ı 1! :. 

Muhammen İlk 
bedeli teminatı 

Karaağaç müessesatına lüzumu olan 
5 kalem malzeme 502 37 ,65 

Karaağaç müesseıatına lüzumu olan 
13 kalem eua sg4,80 67, 1 t 

Karaağaç müessesatına lüzumu olan 
memurlarına 73 çift lastik çizme 584 43,80 

Yukarda mulaammen ı.edelleri yazılı işler ayrı ayrı açık 
eksiltmeye konulmuştur. Listelerile fartnameleri Levaıım 
Müdürliiğünde görülebilir. İstekliler ~490 No. h kanunda 
yazılı vesika ve hiıalarında gösterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile 26. 1 t.937 Cuma rünü saat 14 ile Daimi 
Eocüıııende bulunmalıdırlar. (7650) 1 t 78 

• • • 
Belediye zabıta meınurlarına yaptırılacak -47 tane mu-

şamba açık eksiltmeye koaulmuştur. Belaer muşamba için 
13 lira bedel tah•in edilmiştir. Kumaş oümuneıile şart· 
namesi Levazım Müllürlüğünde fÖrülebilir. İateldiler 2490 
No. h kanunda yazılı veaika ve 45 lira 82 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 26. t 1.937 Cuma 
rünü saat 14 ale Daimi Encümende bul•nmalıdırlar. 

(B) (7651) 1179 

Fİ ATLAR ( Cour5 officiels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Bakla (Fen) 
Mısır sara (Maia jaune) 
Suıam (SeHme) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Susam " ( n scsame) 
Yapak Anadolu (Moha ire) 

,, · ı rakya n Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet j•une) 
Keçi kıh (Poila; de Chevre 

A,ajı (Moin11) Yukarı (Plus) 

6 10 -

5 35 -
4 7 -
4 20 -
.. 22 50 

4 5 -
15 20 -

58 - -

7 32 50 

46 - -

6 16 -

4 9 -

4 25 - -

16 35 -

53 - -
Peynir kaşer (Froma2e kacbere) 
Zeytin yağ'ı l.ci yemeklik (Hu ile d' ol.) 
Kaplıca 

Fmdık kabuklu (Noisettes) 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 

GELEN (Arrinıes) 

Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mııır (Maiı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak {Mohaire) 
Yulaf (foin ) 
Su.am {sesame) 
Kuş yemi (Millet ) 
Mercimek {lenlille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Hu ile d ' ol .) 
B. Peynir (Fromage B.) 

<. fındak (Noisette) 
Tiftik 

Tiyatrolar 

517 -
180 
105 -
85 -
69 25 

60 50 

18 50 
ıoo -
30 -

47 

Tl~PEBAŞI 

1111 111 1111 

ııttlıı ~ 

DRAM KISMI 

Bu akşam 
aaat 20,30 da 

lspanyol 
Bahçelerinde 

3 perde 

8 20 -

.~ ıo -
3~ 33 -

4 7 -
40 ıo -

GİDEN (Exportation) 
~fyon (Opium) k. -
~ç fındık (Noiı. dec.) 2 25 
iç badem (amande) 
Yapak (Mohaire) 
Arpa (Orge) 
Kuş yemi (millet) 
Kal (poil) 
Nobut Woiı chicbe) 
Mercimek (lentille) 
iç ceviz 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etranıers) 

Buğday (Ble) Liverpul 5 f>B 
" ,, Şikaıo 4 08 
n ,, Vinipek 5 11 

Arpa (Orge) Anven 4 87 
Mısır (Malı) Londra 3 97 
Keten t.(Gr.Lin .) n 7 81 
Fındık (ooiı . ) G.Hamburg - -

" K • 

.Beyoğlunda İa t iklil cad
desinde 396 No. da Bay Jan 
Miletiç pek yakanda Elektrik 
boru fabrikaıını kütat edcce
tint<: memnuniyetle karşılarız . 

~ &!:i.il!mMV ev mi 

Monakasa Gazetesi 1 
1 

Bütün Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki 

zetesi dir. 

Telefon: 49442 

ga· 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 

saat 20,30 da 

Ateş Böceği 
4 perde komedi 

1111111111 l!ıııı 

l lıılllıı 
!mtiyaz aıılhibi ve yazı i,lori 

Direktörü: lamail Girit 

Bım~dıiı yer: ARTUN Baarmevı 1 Yazan: Joze Felinıodina Molnar K. Necati 

Galata Billür aokak No. 10 Terceme eden: M. Feridun 



Deuxieme Annee- No. 522 VENDRIOI 

•• ABONNEMENTS: 

3 
ti 

12 

Ville et Province 
M o ıs Ptn. -t50 

850 
UNAKASA 

" .. 
" " 

1500 

Etranger : 12 •oİı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite a'adreHer 

i 1' Adminiatration 

GAZETESi 

journal Quotidien des Adjudicationı 

T ableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'&djudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
e.timatif 

Caution. 
Proviaoire 

Lıru d'adjudıcation et du 
Cahier des Cha_ı:ges 

Jours 

Construction-Reparation- Trav . Publics·Matcriel de Construclioıı -Carto~rRphie 

Rep. de chausaee • route lzmir-Mcnemene et Ber
rama (aj.) 

Rep. ecurie a la station Silivri ı aj .). 

Rcp. bifüıaent de l'ex office saaitaire de Buyuk
adn 

Coloriare des portea a l'asile des pauvre• 
Constr. veapaaienoes au bitiment directional 

,. d~pôt de peudre a Mouı-hla ( cah. eh . P. 
15) (aj.). 

Constr. habitation pour fonctionnairu de la doua
ne a Islahiye 

Comıtr. batiaent clinique de chirurrie a l'hôpital 
Djerrahpacha 

liıdtillement - Cbaussures Tissus- Cuirs.. 

Confection de coatume-s d'hiver et costumes pour 
travail 

Bottinea ea caoutchouc : 73 paires 

Jmperuıeables : 47 p. 
Coatumea : 195 p . 

Publique 9412 -

., 998 53 

Gri a rre 223 88 

" 
Publique 

Pli cach 

,, 

Publi411ue 

,. 

,. 

13G 24 
973 02 

29-43 39 

78299 18 

348437 96 

777 -

584 -

la p. 13 
4095 -
(rectif.) 

Ameeblement pour Habitatien et Bureau:ıc-T apiıserie ek. 

Poi!lea : 417 p . 
Armoirca : 5 p.- Pupitre : 1 p . 

,. powr fichH: l p. 

Combustible - Carburant-Huileı 

Semi-coke : 220 t. 

• ! 25 t. 
Ho.ille Zonrouldak : 4'00 t. 

Oivcrs 

Boutona en aluminium: 5670000 p . (aj .). 
Clıevaux 

Churues a une coutre attele : 10 p.- ld. a deux 
coutre•: 25 p.- Charruea a diaque pour t:acteur 
it trois disques : 3 p.- Oistiller Mackorniclc : l 
p .- Machime peur prairiea : 12 p .- Rateaux pour 
ra111asser lu aerbea : 6 p. 

Materiel pour abattoir Karu.itatch: 5 lots 

.. " .. " : 13 " 
Couleur, lıtoulona, brosses ete. : 11 lots 
Aiguilles simples: 90 p. de troia clefa doubles an

ılaisea aHorties et d'une autre aimple iı. 4 ai
ruilles (cab. eh. ,. . 856). 

Provi~ions 

Beurre frais : 23,8 t. 
Riz : 26,9 t. (aj.). 
Pailte: 251 t. 
Savon : 1,5 t. 
Beurre frais : 1,8 t. 
Bles concassea : 50 t. {aj .). 
Haricots secs : 40 t . ,. 
8eurre fraiı : 20 t. (aj.). 

B) Adjudications a la sureıchere 
Tapiı el moteur ilectrique 
Plomb, cuivr• et ziııc 
Machines pour co•per le bois avec courroıe ~t 

transmisaion : 2 p . 

Macaine pour tricotare, tiuua en laiDe, tapia cltai
nH ete. 

5 

Pli cach la p . 24 50 
Gre iı rre 475 

• 

Pli caclıı 

Publi'l11e 
,, 

100 

5335 -

Gre a rre 31211 -

" Pli cadı 

Publique 

" 
Gre a ırre 
Pli cach 

Pli cach 

" Publique 
,, 

" .. 
• 

Publique 

" 
Pli cach 

Gre a rre 

5-490 -

502 -

894 10 
183 -

171185 -

21196 -
5783 51 
5000 -

le k. 1 

14657 -

73 -
220 80 

5873 -

17687 52 

43 80 

45 88 

766 24 

1223 
54 38 

360 -

23-il 3.5 

418 

J7 6S 

67 11 

9809 25 

16-42 
433 77 
375 -

56 -
13.5 -
468 75 
4'50 -

1410 -

1100 

Vilayet lzm ir 

Com. Perm. \4unicipalite lstanbul 12-11-37 
Dir. Ecom. 

" " 
idem 

" Dir. Telcphonea latanbul 
Com. Ach. Ecen . Monop. K.taelıe 

Oir. Travaux Publics Gu:iaatep 

Com. Ach . U•ivera•te lstanl.:ul 

Muaicipalite Ada na 

16 11-37 

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

'25-11-37 

29-11·37 

22-11 -3~ 

Coa. Pera. Municipaliti· lstanbul 26·1 :-37 
Dir. E.conom. ,. ,, 

idem 26-11-37 
Coa. Ach . E'.conom. Moaop . K . taclıe 24-11-37 

Com. Ac h. Min . Def. Nat. Ankara 
J Coıo. Perııı . Muıı. litaabul 
l Dir. F.conom. ,, ,, 

idem 

Chef Med. Hôp. Reg-. lzmir Juıqu'au 
Dir. Pcnitencier Ankara 
Dir. Palaia Nat. Dolmabahtcbt" 

Coa. Ach . lntend . lst. Tophane 
Coa. Ach. hatendance I:ımir 
Dir. Hara Karadjabey Dir. Vetiri

naire Jatanbul 

26-11·37 
16-11-37 

16-! 1-37 

10-12-37 
26-11-37 
3-12-37 

16-11-37 

26·11-37 

f Com. Perm. Murıicipalite lst&nbul 26-11·37 
l Oir. E.conom. " ,, 

idea 26-11-37 
" 16-11-37 

Miniıtir• Trav . Publica D.;p, Mat. 29-12-37 

Com. Acıa . lntendaace l:amir 

" ,, Ankara 
Com. Ach. Milit. Polatli 

.. 

30-11-37 
26-11-37 
27·11-37 
25-11·37 
25-11-37 

Coa. Ach . Com•aııd . Naval Marmara 12·11-37 

" 
• 

Com. Ach. Dir. G~n . Statiatiques Ank . 
Dir. Valı:oufa lzmir 
Oir . Ventea Douanes lıt. 

,, 

12-11-37 
12-ı 1-37 

17 ·11 37 
15-11-37 
:·0-11-37 
15-11-37 

11 

14 

1 .. 

15 
H 

14 

16 -

ıs 

14 

14 
14 -

11 
14 

1'4 -

15 
15 --

J.4 -

ıs -

H-

14 ... 
15 

16 ·-
16 30 
11 
14 
14 

14 -
15 -
16 

ıs 50 
10 -
12 -
14 30 

il 

ADMINISTRA·ı tur .. 

Y oıhourtchou Hıın 
ler Etaıe, N. 3-4 

Galata, Percbembe Bazar 

r el~pbone: .f9442 

Boite Poatale N. 1261 

Adresse Teleırapbique: 
l•tanb•I - MÜNAKASA 

- -AHH fTLE ı:ıif.İ i"AKVİMİ4-] 
""nto .~ .. Fol 1r-nıs.seurs --· -----·--

Cumartesi 13. l 1.937 

GlJçmen evleri İafa&b {BahkHir lak. Miti.) .\; 501 
: Kok kömüri (lat. lia. SAK) .\; 509 

Kuru ot Ye beyaz ıteynir (is mir Lvz .) .\~ 512 
f zmir tayyare alayı l'Ö•terUecek yerde in,aat ve tamirat (fınıir 

Lvz. SAK) .\! 514 
• Odun {Kırklareli Evk. MGd.) ,,':. 514 
Un (Vize Ask. SAK) .\! 513 
Ceviz kalu (MMV) .\'. 516 
Toz teker (Ank. Lvz.) .\! 516 
• Matbaa malzemesi (MMV) .\":. 519 't 
Maadeve boyau fincan (Gümr. Muh. G. Komut. İat.) .\~ 521 

'i 
' Önlerinde yıldıı: itareti olanlar müzayedeye aittir. il& 
Hamiş : "No . ., i~areti ilanı havi ıaıtetemizin H)'ISIDI röaterir 

Samedi 13 - 11 - 1937 

Coaatr. aaiaon po11r İm•İirC.s (Dir. Etabl. hnmirr. Balilcc~ir) 501 
Coke (Coa. Acb. Lyciea l•t.) N . 509 
Foin et fro•age blanc (Com. Ach. lat . lz.•İr) N. 512 
Oiveraea cenatr . d rt"p . pour le reriıaent d 'aviation (Coın. Aca. l•t · 

lzmir) N. 514 
"' Boiı (Dir. Foretı Kirklarelt) N. 514 
Farine (Co •. Ach. Milit. Viıtc) N. 514 
Madrier de noyer (Mia . Def. Nat .) N. 516 
Sucre en poudre (lnt. Ankara) N. 516 
• Materiel d'iraprimerie (Min Def. Nat.) N. 519 
laolateura avec croche\ (Com. Acla. Co•mand. G en. Surveil. Ooıı•• · 

lıt . ) N. 521 

• Lea aateriaque• indiqueDl uae vente par voie de ıurenobcre. 

N. 8.- L .. Noı indiqura ea rerard dH articles ıoat ceux dıı 
journal dana lequel l'avia a paru. 

İstanbul Borsası 

l 1-11-1937 

Paralar Çekler 
Sterlin 622, -

l Dolar 122, -
O Fraıunz Fr. 80, -
20 Liret 106, -
20 Beldka F r. 80, --
Drahmi 18,-
20 laveçr• Fr. 570,-
20 Len 20, -

1 Florin 65,-
20 Çek kronu 7~.-

1 A-vuaturya Sl. 21,-
1 Mark 26, 
1 Zloti 20, -
1 Peaıü 21,-

20 Ley 12,-
20 Dinar 48,-

1 laveç kuronu J0,-
1 TG.rk altını 1081,-

Baakaot 265,-

.. 

628, -
12(;, -

~. -
112-
84,-
23,-

580,-
23,-
70.-
82. 
23,-
29,SO 
22,50 
25,-
14, 
52,-
32, 

l082.-
21i.-

Loıutoa 

Nn York 

Paria 
Milino 
BrülcHl 
Ati na 
c ••• .,. 
Sof ya 
Amaterd. 
Praı 
Vlvaaa 
Madrid 
Berlin 
Vartova 
Budapeft 
Bükret 
Belrrad 
Yokobama 
Moıkon 
Stokkbolm 

. -

625,- 623.~ 
0,7ti80 0,7 

17,6864 ı1.61ı~ 
14,9640 14,955 
4,6i:l69 4,72 

87,37 87,~ 
3,45 3,4 5 

63,9488 63-:s 
1,4472 3, .:. • ..a 

22,5810 22.~ 

4,2062 ··~"; 
13,9088 13.~~ 
l ,9ff31 l ,llV' 

4, 1586 ... 15-15 
3,9810 3,~ 

107,"340 107, 
34,5325 3.f,~ 

2,1464 2,741 
24,04 24,81 

3, ıo a,ı t 

' 

Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 
..MÜNAKASA GAZETE'.si,, memleketin bitilo 

müteahhit ve Tliccarların elinde dir. Orada çıkan 
bir münakaıa veya müzayede ilanı bu meıleğe inti· 
sap edenleri heman harekete getirir, ve azami rao-
demen verir. İlin ücretleri mütedildir. On puntolu" 
küçük hurufatla santimi 20 kuruıtur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
llAn işleri Limited Şirketi 

vaııtaıile gönderilebilir. 


