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GA ETES l ~es mi makbuz mukabili olm~- J 

Lan tediyat makbul değildi~ 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

ilan olunan Münakasalar ve Miizayedele Listesi 
Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat -----------

a) Münakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri , Malzeme, Harita 

Malatyada yaptırılacak başmüdürlük binası iaşaatı 
(~art. 170 kr) 

lıt. '41 inci melet. tamiri 
Kütahya tayyare meydanı toprak te1viye işi (şart. 

348 kr) 

kapalı z. 34040 49 

paz. 57 10 
kapalı a. 69529 30 

İlaçlar, K.liııik ve İspençiyari alat, Hastane Le•. 

Kimya alat ve edevatı: 80 kalem 

!'Jensucat, Elbise, Kundura, Çamaıır V• s. 

Beyaz bez: 17500 m. (temd) 
Yazlık elbiselik kumaı: 6955 m. (temJ) 

Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Maaş bordroıu ba~tırılmuı 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Kriple kömürü: 750 t. 
Sömilıı:ok: 210 t . 
Makine yağı: 25 teneke - silindir yağı: 5 tueltc -

benzin: 10 teıaeke · mazot: 10 teneke 

Müteferrik 

Fotoğrof malzemesi (asit maşrapası , küveti, teneke· 
kesi v.ı . ) : 6 kaılem 

Mahruti çadır dire~i: 2900 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Koyun eti: 130 t . (şart. 325 kr) (temd) 
Un: 390 t . (temd) 
Lahana: 21 t . - prasa: 21 t. 
Buıday kırdırılması: 1400 t . (temd) 
Buğ'day kırdırılmaıı;ı: 250 l. 

Yulaf: 300 t. (temd) 
Arpa: 300 ,, ,, 

b) Müzayedeler 

Bina eDkazı 
Ham petrol, tahta parçaları, bo~ fıçı v. ı. 

kapala z. 

paz. 

" 

paa. 

5499 50 

7000 -
J826 25 

80 -

pu. t. 20 -

" 
aç. ckı . 160 -

aç . ckı. 780 -

paz. 4060 -

paz. 65000 -
.. '47775 -

aç. elcı. it. o 02,25 
paz . 

" 3067 -

" 15000 -
,, 16500 -

aç. art. 600 -

" 

2553 04 

4726 47 

412 50 

525 -
386 87 

1125 -

58 50 

304 50 

4875 -
3583 12 

- -
- -
460 10 

1125 -
1237 50 

45 -

Müracaat yeri Güa Sa ot 
~--------------

lnhia. U. Müd. 

lst. Belediyesi 
M. M. V . SAK 

M. M. V. SAK 

Hari•a Gen. Dir. 
Orm. Kor. Gen. Kemut. 

lst. Beled. 

M. M. V. SAK 

Ankara Beled. 

Bilecik ,, 

Hu. Gen. Dir. 

Tophane Lva . SAK 

Ank. Lvz . SAK 
Eıki~chir Lv:r. SAK 
Kırklareli Tü•. " 
Çorlu Kor SAK 
Tophane Lvz. SAK 

" 
" 

lst. Beled. 
lıt. Güaar. BaşrAüd . 

30-11-37 1'4 -

16-11-37 14 -
30-11-37 ıs 

29-12-37 l 1 

18-11-37 ıs -
22-11-37 ye !tadar 

18-11-37 14 -

16-11-37 11 -
salı ve cuma 

4-11-37 itib. 20 ~· 

30-11-37 15 -

22-11-37 14 30 

18·11-37 
15-11-37 
18-11-37 
29·11-37 
22-11-37 
19·11-37 
l~ - 11-37 

30-11-37 
17-11-37 

ıs -
15 -
16 -
16 -
14 -
14 -
14 15 

14 -
14 -

•• KASALAR a) haçlar, Klinik ve ispençiyari ahit: 

İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Keşif bedeli 69529 lira 30 kuruş olan Kütahya tay
yare meydanı toprak tesviye işi kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 30.11.937 Salı günü saat 15 de An
karada MMV. satınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk 
teminat 4726 lira 47 kuruştur. Keşif şartname ve proje· 
leri 348 kuruş ve her gün öğleden sonra MMV. satınal-

ma komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 4 ve 3 üncü maddelerine 
yazılı belgelerle idari şartnamesinin 4 üncü maddesinin 
·F fıkrasında yazılı vesaikle birlikte teklif mektublarını 
ihale saatinden behemehal bir saat evvel Ankaraaa M. 
M. V. Satınalma komisyonuna vermeleri. 

* * * 
İstanbul 41 inci mektebinin tamiri. Bak: 2 inci 

fedeki istanbul Belediyeai ilanlarına. 
sahi· j 

1 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 5499 lira 50 kuruş 
olan 80 kalem kimya alet ve edevatı kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2- İhalesi 29.12.937 çarşamba günü saat 11 de M. 
M. V. satınalma komisyonda yapılacaktır. 

3- İlk teminat 4 12 lira 50 kuruştur. Şartname ve liı
te her gün öileden sonra MMV. satınalma komisyondan 
parasız alınır. 

4- Eksiltmeye iİrecekler kanuni teminat ve 2490 sa· 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarım ihale saatinden behemehal bir 
saat evvel MVV. Satıaalma komisyonuna vermeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

• 
* * 

İlk okullar ıçın bastırılacak maaı bordrosu. Bak: 2 iuci 
aahifedeki İst. Belediyesi ilanlarına. 

14 ikinciteşrin 1937 
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Yoğurtcu han, 1 c: kat 

No. 3 ve 4 

1 Gal:1ta, Perşembe pazarı 1 

l 
iL. N ŞARTLAR! ~ 

ldarehaneı~izde görüşülu r ı 

L
Telgr. : lst. MÜNAKASA 

T elcfon : 49442 J 
Posta kutusu N. 1261 ~ 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
Harita Genel Direktörlüğünden : 

1- Muhammen bedel 7000 lira Harita genel Direktör· 
lüğü için kapalı zarfla satın almaca2'ı il&n edilen 17500 
metre beyaz benzin eksiltmesinde talib çikmadığıodan 
işğu bez pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve pazar-
lıka gireceklerin de 525 lira teminııt makbuzlarile 18.11.937 
perşembe güuü saat J 5 te Cebecide Harita satmalma ko
misyona gelmeleri. 

Orman Koruma Genel Komutanlığı Satıaalma 
Komisyonundan: . 

1 · Orman koruma genel komutanlık kıtaları ibtiyaoı 
' için açık eksiltmeye konulan 6955 metre yazlık elbiselik 
kumaşa birinci pazarlığında da istekli çıkmadığmdan 249( 
sayılı kanunun 43cü maddesi muicbince bir ay pazarlık 
müddetinin sonu olan 22.11.937 akşamına kadar istekli 
zuhurunda her gün paı.arlığı yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 3826 lira 25 kuruş ve muvak
kat teminat 386 lira 87 kuruştur. 

3- Şartnamesi bedelsiz olarak her ıüo komisyonda 
görülebilir. 

4- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerindeki vesika ve teminat makbuzlariyle pazarlıiı ya
pılmak üzere her gün Ankarada Y enişehirde orman ıenel 
komutanlığı satıoalma komisyona müracaatları. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 
Bilecik Belediyesinden : 

Teneke 
Adet 
25 teaeke makina yağı 

5 
10 

,. Silindir yaırı 
,, Benzin 

10 ,, Mazot 
50 Yekun 

Belediyemiz elektrik makinasında sarfedilmgk üzere 
yukarıda yazılı elli teneke muhtelif yağı 4.11 .931 günün
den itibaren 20 gün müddetle münakasaya konmuşhır. 
Bedeli muhamminesi 160 liradır. Talip olanların yüzde 
7,5 pey akçelerini müşir feraiti anlamak ve pey koymak 
üzere makbuzlarile belediyeye müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Ankara Belediyesinden : 

Belediyeye alınacak 210 ton sömikok kömürü bir ay 
zarfında pazarlıkla alınacağından isteklileriD aer Salı ve 
Cuma günleri saat on buçukta belediye encümenine mi
racaatları. 

Müteferrik 

Harita Genel Direktörlüğünden: 
Muhammen bedeli 780 lira harta fotografanesi ıçın 

a~ağıda cinı ve mikdarları ya21b 6 kalem fotograf eşyaıı 
a~ık eksiltme ile alınacaktır. 

İstekliler şeraiti anlamak üzere hergün ve eksiltmeye 
gireceklerin de 58 lira 50 kuruş muYakkat teminat mak
budarile 30.11.937 salı günü saat 15 de Cebecide harta 
Gn. Drk.lük s~tınalma komisyonuna gelmeleri. 
Miktarı 
Adet Cinsi 

Asitritnik koymaia mahsus t 
2 

kapalı kap 

1 
Asit maşrapası 
Asitnitrik tenekesi 

,, " 
Nitratdarjan küveti 

6070 
7080 

go 102 

İstanbul Levazım Ainirliği Satınalma Komisyoaundaa : 

Dikimevleri için 2900 adet mahruti çadır direii 
22.11.937 pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede lıtan· 
bul Levaıım amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 4060 liradır. hk 
teminatı 304 buçuk liradır. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni veaikalarile belli 
aa atte komisyona gelmeleri. 



İstanbul Belediyesinden: 
... j_b) __ o_· _Z_A V E D E L E R 

--~-----------.-r-~~--.__,~~ 

Muhammen 
bedeli 

ilk ekullar için bastırılacak maaş bordrosu 80 
İstanbul 41 inci mektebin tamiri 51 1 O 

Yukarıda yazılı işler ayrı ayrı pazarlığa konulmuş
tur. Evrakları Encümen kaleminde görülebilir. İstek 
liler 16-11·937 sah günü saat 14 de Daimi Encümen-
de bulunmalıdırlar. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Ankara Levazım Amirliği Satıoalma Komisyonundan: 

1 - Harb okulu ihtiyacı için 130 ton koyun etinin 
9.11.937 pazarlığında talib çıkmadıiından 18. 1 1 .937 saat 
t 5 de pazarlığı Ankara levazım amirliği satmalma komis
yonunda yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 65 bin lira ilk teminatı 4875 
liradır . .Şartnamesi 325 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınır. Pazarlığa iştirak edeceklerin belli gün ve saatta 
vesika ve teminatlariyle komisyonda bulunmaları. 

Kırklareli Tüm Sabnalma Komisyonundan : 

Kırklareli Tümen Birlikleri ihtiyacı için açık eksiltme 
ile 21000 kilo Lahana ve 21000 kilo Prasa satın alına
caktır. Har ikisinin de muhammen fiatı 2 kuruş 25 santim 
olup tutarları 472 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 35 lira 
44 kuruştur. ihalesi 18. 1 1 .937 Perşembe günü saat 16 da
dır. Şartnamesi hergün Kırklareli Satınalma komisyonun
da görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte teminat 
makbuzlarile komisyonumuza müracaatları. 

Eskişehir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Eskişehir garnizonundaki kıtaat ve müesıesat ihtiyacı 
için 22.10.937 günü kapalı zarfla alınacağı ilan edilen 
390.000 kilo una teklif edilen fiat vekaletçe paiıalı görül· 
düğünden 1. 11.937 gününden itibaren bir ay içinde pazar· 
lıia bırakılmıştır. 

İlk pazarh&'ı li.11.937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
Unun tutarı 47.775 lira, muvakkat teminatı 3583 lira 

12 kuruştur. 
· İsteklilerin pazarlık saatıntıla Eskişehir Levazım amir· 

liii ıatınalma komisyenunda bulunmaları. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 

Kor birliklerindee Kırklareli Vize Pınarhisar Alpullu 
Tekirdai Malkara ve Çorlu garnizonları un ihtiyaçları 
için kırdırılacak 3400 ton buğdayın talib zuhur et medi
iinden yeniden münakasaya konu1wuştı...r. Her ~arn ızon 
için münakazaya ayrı ayaı iİrebiloceii iibi hepsi ıçın 
bir ki§i de girebilir. Şu kadar ki her garnizon için ayrı 

ayrı fiat vuebilir. 
llk pey paraıı Kırk.lareli için 1214 Vize 343, Pınar· 

hiaar 581, Alpullu ~, 'J.'ekirdai J50, Malkara 23.3, Çorlu 
262 liradır. lhaleıi ıY. l l .9J7 pazartesi aünü saat 16 da 
Çorlu Kor Karargahında yapılacaktır. Talipler bir saat 
evvel Komisyona teklif mektuplarını vermiş olacaklardır. 
Şartnamesi Ankara lstanbul Levazım amirlikleri satınalma 
Komill'Onlarında ve Çorluda Kor satınalına Komisyonun
da görülebilir. Talipler kanunun 2 ve l üncü maddelerin
deki Belgelerle birlikte belli gün ve saatte Çorlu Kor 
iatınalma Komiıyonuna müracaatları . 

İstanbul Levazım Amirlıği Satınalma Komisyonundan : 

3. Kor Tümenleri için ı50 ton kadar buğdayın kırdı
rılması 22. 11.937 pazartesi aünü saat 14 de Tophanede 
Levazım amirliği satın alma komisyonunda pazarlıkla · ek
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 3067 lira 37 kuruş
tur. Teminatı 460 lira 10 kuruştur. Şartnamesi komisyon· 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariJe beraber 
belli ıaatte komisyona gelmeleri. 

* *. İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı mües· 
sesat hayvanları için alınacak 300 ton yulafın kapah 
zarfında teklif edilen fiat tahmin fiyattan yüksek görül· 
düğünden 19. l 1.937 cuma günü saat l 4 de Tophanede 
satınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 15 bin lira, ilk teminatı 1125 liradır. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülc:bilir. İsteklilerin kanuni bel· 
geleriyle belli saatte komisyona gelmeleri. 

• *. İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı milesse
sat hayvanları için alınacak olan 300 ton arpanın kapalı 
zarfına teklif edilen fiyat pahalı görüldüğünden 19.11.937 
cuma günü saat 14, 15 de Tophanede Satınalma komisyo· 
nunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 16500 lira, 
ilk teminatı 1237 buçuk liradır . Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanunj belgelerile 
belli smatte komisyona gelmeleri. 

• 
* * 

İki binanın ankazı satılacaktır. Bak: İstanbul Belediye
sı ilanlarına. 

. . 
• . ı • • 

. ~: ~ .•Astanbii' :.Bele_diyes.i Oanları ·: 
, . . . ... . 

Şehzadebaşında kalenderbctne ma
hallesinde cüce·çeşmeıi sokağında 

Muhammen İlk 
bedeli teminatı 

10/18 N. h evin ankaz' 350 26,25 
Şehzadebaşında kalenderhane ma· 
hallesinde cami snkağında l /4 N. lı 
evin ankaıı. 250 18,75 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı ev ankazı satıl

mak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmaştwr. Şartna• 
meleri Levazım Müdürlüğünde glrülebilir. istekliler 
30. 1 1 .937 Salı 2'ünü saat 14 de Daimi Encümende bulun-
malıdırlar. (B) (7705) 1183 

1 İnhisarlar · U. Müdürlüğünden: 1 

195 takım elbise. Ceket, Yelek 

Muhammen 
bedeli 

Eksiltme 
saati 

Pantalon, kasket 3095 lira 14 
51 adet palto 561 ,, 15 
217 çift fotin tü85 ,, 16 

l Şartname ve nümuneleri mucibince miktarı ve 
muhammen bedelleri yukarıda yazılı melbusat ve fotin 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 Eksiltme, 24.Xl.937 tarihine rastlıyan Çarşamba 
günü her birerlerinin hizalarında yazılı saatlerde Kabataş· 
ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3- İsteklilerin eksiltme için tayin olunan a-ün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko-
miıyona gelmeleri ilan olunur. (7564) 1169 2-4 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
19· 10-937 tarihiade kapalı zarfla ihaleai yapılamayan 6000 lira 

muhammen betlelli 15000 adet İatanbul Telefon Rehberinin tab ' ı 
ve teclit iti aynı teraitle pazarlığa 9evrilmiştir. 

Pazarlıjı 18-1 l 937 pertembe ıünü aaat 15 de Müdürlük Mer· 
kez binasında toplanacak Alım Satım Komisyonu huzurunda ya
pılacaktır. İlk teminat 487 buiuk liradır. Şartnameleri hera-ün 
Levazım Daire .niz.de görülebili r. İste-klilerin me:ııkur ıı-unde ılk 
teminatları ve ibrazına mecbur bulundukları ka nKni vesaikle 
müracaatları. (7540) J 168 

PiYASA HABERLERİ 

Beynelmilel yaş üzüm piyasasının ehemmiyeti 
Son on yıl içinde yaş üzüm ithalat ve ihracat harekatı enterc-

1an safhalar arzediyor. Bu müddet zarfında ithalat 1 17.324- 154.680 
ton ihracat ise 123.981-160.862 ton arasında temevvüç etmiştir. 
1926 ila 1930 yılları vautiaine a-öre ithalat 1935 aenesinde 0 

u 22,5 
bir tezayüd göaterditi halde (bu tezayüdün mikdarı 27841 tondur) 
senelerde ihracatta huıule relen çoğalıt mikdarı 14833 ton olup 
010 11 kadardır. Yat üzüm ithal eden memleketlerin başında 
Almanya gelmektedir. Su memleket 1935 aeneainde 69.700 ton 
(14 000 vagon kadar) yaş üzum ithal etmiştirki taze üzüm alan 
memleketlerin umum mübayaalı arasmda 11 

0 46 dır. İngiltere ve 
Almanyadan sonra gelüp 1935 deki ithalatı 46.920 tondur. Diğer 
ithalitcı memleketleı-in ithal ettikleri miktlarlar ile niabelleri aşa
ğıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Taze üzüm ithal eden memleketler 
1934 1935 

Ton o Ton o,o o 
-·--

Almanya 63.21l 42 19.700 45.9 
ingiltere 53.835 5.8 46.920 30.9 
İaviçre ll.042 8.7 1 l.120 7.4 
Avuaturya 6.836 4.5 6 .840 4.6 
Polonya i.354. 3.6 5.810 3.8 
İsveç 2.217 1.5 4.SIO 3.2 
Çekoslovakya 2341 1.4 2.670 1.9 
Norveç 1.869 1.1 1 690 1.2 
Fenlandiya 744 0.5 800 0.6 
Daaimarka 941 0.6 780 0.5 

- -- ---
Yek6n 150.392 108 151. 150 100 

Son bet yıl zarfında yaf üzüm ilhalitçıaı memleketlerin itha
IAtıncıla umumiyet itibarile mühim değitiklikler huıule a-elmemit 
iae de 1926 ile 1930 yılları arasındaki müddet zarfında yapılan 
ithalat vasatiai 1935 yılı ithalatına kıyaıen nazar dikkatı geçen 
bazı tahavvüller kaydetmektedir. Bazı memleketler ithalitıaı ten· 
kis eylemiş bazıları ia~ mühim nisbette ithalatın tezyit etmittir. 
MHel& IQ26 ile 1930 seneleri zarfında İaveç yılda vHati .olarak 

14~1 ton ithalat yapmıtk•n 193~ yıhoda ilhalth m~zkür vaııaatiye 
niabetle % 330 kadar artarak 5.8IO tona yükıelmiştir. PoloayanıD 
ithalata dahi ayaı yıllarda 2l50 tondan 58IO tona ttezayüt yü:ıuie 
148) İngiltereni11 36809 toadan 48920 toaa yüzde 27, Çekoalovak· 
yaaın 2147 tontlan 2670 tona yüzde 24 AlmanyanıD yüzde 17 arta
rak 59623 tendan 69700 tona, iıviçrenin 10073 tondaa 130-l2 tona 
yüzde 10, Norveçin yiizde 12 çıkmııtır. Diter taraftan Danimar· 
kanın, Avusturyanın, F enlandiyanın ayni yıllar zarfındaki ithala
tında azhtJar hHule gelmittir. 

Yaş üzüm ihracatçısı olan memleketler de ehemmiyet sıraail e 
şunlardır: ispanya, Bulgaristan, ltalya, Yunanistan, Hollanda, 
Macaristan, Yu11oslaYya, Portekiz, Fransa, Romanya ve Belçika. 
ithalatçı memleketlerin son on yıl içinde itbalitında o kada: 
mülahn tehavvüller ı-örülmemeıine mukabil ihracatçı memleket
lerin bazılarında ve ezclmle Bula-ariıtanın ihracatında huaule ıe· 
len 9otahtlu ıon dereceleri bulmu,tur. 1930 yılına tekaddüm e· 
den bEf yıl içinde Bula-ariataa vaaati olarak 1310 ton ihracatta 
lııuhanurken 1936 aeneıinde yıllık ihracat miktarı 34,000 tonu bK· 
larak ihracat evvelki aeaelr Yeaatisina niabetle yüzde 2493 art
mııtır. l 926- l 93U yılları ihracatı vaaatileri araaında Bulgaristan 
ıon sıralarda gelen bir üla-e iken 1935 yılında üzüm ihracat ül
keleri araaıada ikinci mevki yükaelmiştir. Bulraristanınki ıibi 
bu aeneler zarfında Yua-oalavya, Rumanya, Yunanistan, Holanda, 
Macariatan ve Portekizin ihracatı artmış; aaırdide ta:ı:e üııim 
müıtahıileri olaa İspanya, Fransa ve İtalyanın ihracatı da bunla· 
rın akaine olarak gerilemittir. Fraaaanın ihracatı 1935 aeneainde 

de 1926-1930 yılları vantiaine niabetle 29000 ton kadar a-erileye · 
rek 3650 tona dütmittürki yüzde 89 derecesinde bir tenakuıtur. 

Bu auretle Fransa 1930 yılıada ihracatçı ülkeler araıında haiz 
olduğu ikinci derecedeki mevkii kaybetmittir. Ayni yıllarda Bel
cikanın ihracatı yüzde 37, İspanyanın ihracatı yüzde 2 derecele· 
rinde a:ıalmıttır. Üııüm ihracatçıaı olan memleketlerin aon iki yıl 
zarfındaki ihracat mikdarları niabetleri ile beraber aşatıdaki tab
loda ıöıterilmiştir. 

Ton % Ton 0/0 --- ---
İıpanya U4.H7 41.6 40.880 27.8 
Bulgariat•o 19.281 12.4 34.000 23.1 
İtalya !2.588 14.5 ~.050 19.8 
Yunaaistan 11.000 7. 1 10.200 6.9 
Holancla 7.513 4.8 8.280 5.6 
Macariatan 7.860 5.1 7.47Q 5.6 
Yuıoslavya 3.:M>l 2.3 5.2'l0 3.6 
Portekiz 5.42.i 3.5 4.070 2.8 
Franaa 9.800 6 .3 J.650 2.4 
Romanya 2.059 1.3 ~.32U l.6 

Belçika l.ti58 l. ı l.750 1.2 
--- - --

Yekun 135.356 lUO 146.8!10 ıoo 

İneç taze iizim ithalatı ıon &ir kaç aene i;inae yüzde 100 
çotalnııt olup, İıpanya, Hollanda, liulgariıtan, Cenubi Afrika 
lttibath, Amerika ve ltalya buraya yaptıkları üzüm aatıtlarıoı 

arttırmı,lardır. Huna mukabil İıveç' in Almanya, Danimarka, Rusya, 
Belçika, Portekiz ve f ranaadaa vaki taze üzüm ithalatı a-erile
mofe batlamıttır. 

Norveçe relınce: Son yıllara bu ülkenin taze üz.im ithalitıada 
hafif bir çotalma vardır. Amerika, Bula-ariatan, Holaada ve İtal· 
yanın bu memlekette •Mhflarınm artmaaına mukabil, Almanya , 
lıpanya, kuaya, Danimarka, lirezılya ve C. Afrika ittilıııadından 

müva.redat az.almı4tır. 
Son on yıl zarfında Bulgar üzümlerinin fi:ıt temevYüçleri ata· 

tıda ıöaterilmi4tir. 

Hafız Ali Dimiata 
- - -- - - -

1926 16 l l 
1927 15 10 
1928 14 10 
1929 12 8 
1930 12 7,50 
1931 12 7 
1932 10 6 
1933 8 5 
1934 7,5 4,50 

1935 6 3 
1936 8 3,50 

- -
Müfredat üzere satılabile· 
cek hiıle geti.rilmiş yün 

ve pamuk iplikleri 
hakkında Gümrük ve 

İnhisarlar Vekaleti 
tamimi 

8457 1990 
Tarifenin 103 ve 371 inci 

numaralarında yazılı (müfredat 
üzere ~ablabilecek hale getiril· 
miş iplikler) in yum ak, dikiş 

makarası, yassı katlanmış ufak 
çileler, mukavvaya ve saireye 
sarılmıt çerçici iplikleri gibi 
tereddüdü mucip olmayanlardan 
mada 'ekillerinin ve bu arada 
me&kıir numarada yazılı (küçük 
çile) ile endüıtriye mabıuı o 
lan büyük çile norm {norme) 
larıaın tayini için İktiaat Veka· 
lf'ti ile muhabere edilmektedir. 
Bunun neticeai ayrıca bildiri
linceye kadar, yün ipliklerde: 
la) Makaralar üzuine aarılmıf 

veya yumak halinde bütün yün 
iplikleri (fabrikalara mahsus o· 
lan şekilden mada: 

b) 50 ııramdan aıı ıiklette 
küçük çileler halinde bütün 
yün iplikleri, bölümleri olıun 

olmaıın, 

c) Beheri 50 gramdan az a
;ırlıkta bölümleri olan büyük 

Reami kuyudl\ta nazaran 
Kiloda ihraç kıymeti 
-- - - -- --

8,50 Leva 
13,70 • 
14,30 " 
15 

" 11 ,50 " -
11,50 

" 
8,30 

" 7,30 
" 

7,JO 
" 

7,30 
" 

8,20 
" 

çile halinde bütün yün iplik· 
leri, bölümleri yani küçür çi· 
leleri birbirinden ayırıcı iplik 
her küçük çile üzerinde di• 

ğümlenmiş olsun veya bu kü
çük çileler arasından sadece 
geçerek devam elmiş kalsıll 
müaavidir. 

Beheri 50 gram ve daha 
fazla aıklette küçük çilelere 
bölünmü' tura veya büyük çi· 
le halinde bütün yün iplikleri 
ile bölümsüz ve fakat beheri 
50 gram veya daha fazla ıık· 
lette çileler halinde tertip e-dil
miş olanları endüatriye mahaus 
yani 102 oci numaraya tabi ip
liklerdendir. 

Pamuk ipliklerde; 
a) iki veya daha ziyade kal

lı bir defa bükülü bütün pamuk 
iplikl~rinden, mutad çıkrık ü· 

zerinden alınanlardan gayrı çi
leler halinde olanları (mutad 
çıkrıklama tura veya çileleri 
İngiliz. usulunde 560 yahut 1120 
devirli, her devır bir buçuk 
yarda yani l ,3714 metreden be· 
her çile iplik boyu yalın kat 
iplik hesabile 7ö8 veya 1536 
metredir, "Schnellern denileo 
çilenin biri veya ikisi) : 

b) (Bir defaya bükülü 40 
numaradan 60 • dahil • uurna· 

1 

~ 
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k.d ar '9et veya altı katlı) 
ttden ltroderie' de kulla-
•ı .lll•tad olan çilelerden 
Çıleler halinde olanları 

trj 'd ' e kullanılmakta olan 
~ 2,3 metrelik 666 devirli 

1.ther çile yalın kat heu
.ii32 metredir. 
~ defadan ziyade bükülü 
ı·~ hya daha fazla bükü-
1 lerio yan yana getirilip 
\ bükülmeainden ha11l o
p ileler ile balık ağı örül-
den (pamuk at ipli~i) iı

t 372 n•marada ~öateril-
t, 

•lı• .. •tı, at torba, aahn-
~ 0rınekte kullanıldıklann-
0layı (ağ iplikleri) diye 

. 1
11~irilen iplikler alevden 

. llııt (a-aze) veya ıreçiril-
11~ ltaıaraız ipliklerdir. (İı
ıı• ailınrükleri baımüdür-
11" 662902011 sayı ve 9. 

tlrihli yazııına ekli mu
'. heyeti raporu ancak bu 
i 'l>lilclerin beyazlatıhp krem 
. •trilnıiş veya meraeri~e 
1
• olanları ile balık atı 
,,~ 

, .. llp evlerde perde ve 

11
;rlllek için kullanılmakta 
l \lklarından bunların da 

11 ler denilen 560 devirde 
'llları 371 inci numaraya 
01ınak üzere tatbikat ya-

'••taı, ihtilaf yukuunda h 0 r 
''ilib' . 'd . fi • . ıoın ve ı arenın ili -
•tı · ı 
~ 1 e mihürlenmek sure· 
, ~ tıü111une alınarak bun
,' birinin pmrükte doıya
. ••ldanmaaını ve cliter i

ıı '' llrnum MüdGrlüte gön
ltı~ı· . d'l . ıu ı erım. 

11
11rta ta!aşlarıoan bahren 

~lllcle yapılan listesine 

~b·"ldu&-u H. Gümrük 
1sarlar V ekileti tamimi 

41179 1991 

''-•t t umumi tarifeıinin 288 
l~ '-'na lı'iren yumurta ta
~~tıın (Babren muamele ya

llıt t•Y• liatuine ilaveıi ma-
-~' ~•bu! buyrulmu,tur. 
~ ~ .. ![Öre iş ıörülmeaini di-

b' . 
14 

\>ıçenin bahren mua-

İ~hle !apılan listesine 
. ıtlı H. Gümrük Ye 

,.
1 
h1hisarlar tamimi 

ltıı'~. 1992 
? A. •lit umumi tarifeıinin 
çtıı· butnarHıDa dahil kana-
l 

1
tl (bahren muamele yapı

t'Yl liıte1in• ilaveai mac, k 
~ •bul buyurulmuştur. 
iıtı~ Yolda iş ırörülmesiui di-

lnltı. 
ı ınyom kaynak çubuk-

..,'t .hakkında Gümrük 
t lnbiıarlar V ek al o ti 

~ tamimi 
A.1~~1988 

'Pıl Utninyum eşyanın kaynak 
lllt lllaaanda kullanılan alümin
ıııt"•lı veyahut terkibindeki1,a· 
~) 11

Yurn nıikdarı niabeti, ha-
~ı,' teşkil eden maddelerdtn 
'~i 01an çubuk veaair haller-
i~i'~ıştırma ve kaynatma 

• 'd trınin, laminaj mahsulü 
, iç, •klarından, (alüminyum 
it~ . ~eya diğer şekilde) ta-

tıllin fumulü içinde 569 un-
111.1 
\t tnaranın "B,, fıkraaına 

"' ı · ~ •ı.ımgeHr. 

tar, ~lldan böyle bu bildiri'e 
~ 1• iÖtülmeai ni dilerim. 

(l~ttesiz Komisyoncular 
' ~ \l~rük Başmüdürü Muıta
~~i~~ı &'Ümrüklerde yaptıi'ı 
-~la fırde bilhassa Gümrük ve 
'ti ;tlar Vekaletince büviyet
~~-~\l~t\ tnını, karneıiz kom is
~liy ltan rümrüklerdeki muzır 
~'ııı1ı etıerile bilhassa meuul 
'-'t1ı,~'. bu arada yüze yakıa 
~tltl'' 1 konıisyoncunun da dd
~~ti.,'ni ıetirterek tetkik ettir
,~ k 81.1 tetkikler neticesinde 
t tltrj:.d•r komiıyoacunuu def
~-ll t~tı tnevcud mevzuata uy
~111, lbıtdıkları anlatılmı,tır. 
ı"'<\ttıt hakkında icab eden 
~'c.. tlt yapılacaktır. Diter 
.,.. •taın le 
'•}'~ arneaiz çalışan ko-

1~ttı tı~llların gümrükteki faa-
•, traıı k ,. . 
•ııt e at ı olarak nıhayet 

ceıtu, . 

Trakya köylerinde ba

yındırlık 

Trakyada köyler arasında . 
büyük bir bayındırlık çalış
mak olduğunu duyuyoruz. 

3 büyük betonarme köprü 

yapıldığı gibi yenilerinin 
yaptırılmasına da hazırlanal

makf adır. Bundan başka 
köyler arasındaki yollarda 

yapılmaktadır. 
Keşan Malkara arasın-

daki 24 kilometrelik toprak 

yol 938 senesi içinde ıose 
olarak yapılacaktır. 

Notaların gümrüksüz ithali 
Garb musikisine aid no

taların memlekete gümrük
süz ithal edilmeleri hakkm
da Denizli meb'usu Necib 

Ali tarafından verilen kanun 

teklifi, Gümrük ve İnhisar• 
lar, İktisad ve Maliye encü

menlerinden rcçmiştir. Ka

nun teklifinin encümende 

son aldığı şekle göre, ya

zılmış veya tabedilmiş nota

lardan cildli olanları da dahil 

olmak üzere glmrük resmi 

alınmıyacalıtır. 

Almanya : 
Alman ithalatı kontrol 

daireaioin Türkiye ve Yuna

nistan incirleri için tesbit 

ettiği fiatlar 

Alman ithalatı kontrol claire
ıiaiu Yunaniıtaa ve Türkiye in
cirleri için tHbit ettiai fiatlar 
aıatıda ıröaterilmiştir. 

Türkiye : 
Naturel incirler : 

(100 Kır. Cif Hambura) 
Kil• baıına 38-40 adet 22 T.L. 
" " 40·42 " 19,5 • 
" " 42-« ,, 18 • 
,, ,, 48-50 " 16 " 
,, " 53-55 ,, 14 ,5 " 
,, ,, 60-63 ,, 12,5 " 
,, " 66-68 ,, 11,5 ,, 
" ,, 68-70 ,, l 1 ,25,, 

Dizi incirlerimiz için (kranz 
Feiıren in ki.ten) teıbit edilen 
fiat 100 kiloda 16 T.L. cif Ham
burıı 48,96 itaretli 17/250 gram
lık Cellopban paketler içindeki 
neviler içinde 100 Kıı. cif Ham
burg 24 liradır. 

Yunaniatan 
(100 Kw. cif Hamburg R. 

M. olarak) 
Yunaoiatanın 56 kiloluk çu

vallarda gönderditi (Calamata
E11kraoz Feigen) denilen dizi 
incirleri için verilen fiatlar : 

Orta (Durcbachnittsqualitat) 
18.5. 

İyi kabili ekil (Gute E11bare 
Q11alitat) 19. 

Prima açık (Prima belle 
Ware) 19.5. ---

Alman ithalat kontrol 

Dairesinin Türkiye ve 

Yunanistan üzümleri için 

tesbit ettiği fiatJar 
Alman Kontrol Daire1inin 

Yunaniıtan ve Türkiye ÜZÜ•

leri içla teıbit ettij'i flatlar a· 
şağıda röaterilmiştir: 

Türkiye 
100 kr. cif 
Hamburg 

Tip. T. L. 
No 7 19 

" 8 20 
,, 9 21 
,, 10 24 
,, 11 25,5 

Yunaniatan: 
Kandiya: R. M. 

No. 1 65-€6 
,, 2 61,5-62,5 

" 
3 57-58 

" 
4 • S2-53 

" 
5 50.75-51.75 

,, 7 48-49 

Featland (Pele R. M. 
ponu) 

00 74-75 
Aveyal 68-79 

2 61,5-62,5 
3 57-fl8 

s veya 15 52-53 
12 

" 
)(j 59-60 

7 48-49 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 

[ Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul j 

\2 - ı ı 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Butday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seiıle) 
Bakla (Fhe) 
Mmr 1arı (Malı jaune) 
Susam (Seaame) 
Pamuk yatı (Huile de eolon) 
Suaam ,, ( ,. ıesame) 

Yapak Anadolu (Mohaire) 
" Trakya ,, Thrace 

Kuş yemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet j•une) 
Keçi kıh (Poilı de Chevre 

1937 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

6 10 -

5 30 -
4 7 50 
4 21 

4 22 50 
16 35 -

56 - -
68 - -

7 7 -

6 17 50 

6 
4 il -

Peynir ka,er {Fromaıe kachere) 
Zeytin yata l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 
Fındık kabuklu (Noiadte1) 
Fasulye ufak (Haricot ıec) 
Butday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Peynir beyaz (Fromaıre blanc) 
Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Tiftik mal 

,, otlak 
Güz Yünü 
İç fındık (Noia. decor.) 
Nohut irii (Poia chiche) 

GELEN (Arrivaıea) 

Afion (Opium) 
Buğday tBle) 
Arpa (Or•e) 
Çndu (Seiııle) 
Uıı (Farine) 
Mıa,r (Mala) 
Kepek (Soıı) 

Keten tohumu (Gr. Lia) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mobaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (ıeaame) 
Kuı yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poia Chicbe) 
Zeytin yaK-ı (Huile d' ol.) 
B. Peynir (Fromage 8.) 
K fındık (Noiaette) 
Tiftik 

210 -
60 -
45 -

15 -
15-

55 -

136 -

50 -

İstanbul 

8 20 --

32 - -

GİDEN (Exportation) 
Afyon (Opium) k. 
İç fındık (Noiı. dec.) 
iç badem (amande) 
Yapak (Mohaire) 
Arpa (Orııe) 
Kuş yemi (millet) 
Kıl (poil) 
Nohut (Poia chicbe) 
Mercimek (leatille) 
İç CeYİZ 

DİŞ FİATLAR 
(Marcbea Etrani'ers) 

Butday (Ble) Liverpul 
,. • Şikaıo 
,, ,, Vinipek 

Arpa (Orıre) Anvers 

27 50 
15 25 

15 -
lO 

5 61 

Mıaır (Malı) Londra 3 98 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 81 
Fındık (noiı.) G.Hamburır - -

" K • 

Borsası 

- --12-11-1937 ---
----~------

_. _.-...._.._.. 

Paralar Çekler 
Sterlin 628, - 628, - Londoa 625,- 623,50 

1 Dolar 122, - 126, - Nn York 0,7680 0,7 
O Fransız Fr. 80,- ~.- Paria 17,6864 17,6725 
20 Liret 106, - 112,- Milin o 14,9640 14,955 
20 Belcika F r. 80 - - 84- Brüksel 4,6(H)9 4,72 , , 
Drahmi 18, - 23,- Ati na 87,37 87,30 
20 İaveçre Fr. 570,- 580,- Cenevre 3,45 3,4466 
20 Len 20,- 23,- Sof ya 63,9488 63,8975 

1 Florin 65,- 70,- Amaterd. 1,4472 3,4625 
20 Çek kronu 78,- 82, - Prag 22,5610 22,54JO 

Ansturya Si. 21,- 23,- Vivana 4,2062 4,2025 
Mark 26, 29,50 Madrid 13,9088 13,8975 
Zloti 20,- 22,50 Berlin 1,9636 1,9625 

1 Pengü • 21,- 25- Varııova 4, 1566 4,153 , 
20 Ley 12,- 14, - Budapeşt 3,9810 3,9775 
20 Dinar 48,- 52,- Bükr•t 107,4340 107,3482 

1 i1Veç kuronu 30, - 32,- Belıırad 34,5325 34,505 
1 Türk altını 1081,- 1082,- Yokobama 2,7464 2,74103 

Banknot 265,- 266,·- Moıkova 24,04 24,06 
Stokkbolm 3,10 3,11 , ______________________________ "\ 

"' Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, giaiıi giiaüne, top· 

lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZET&Sİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizio en li:ııimlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınıı icabı hemen abone kay

dediliniz ve dostlarıaıza tavsiye ediniz. Tel.: 49-442 

!mtiyaz aa.hihi n JUi i.tJeri 
Du.ktirii: lunaiı Girit 

Baıı3dıjı yw: ARTUN BaWDffı 

Gal.t• Billv .oklık No. ıo 

~a,fa ~ 

(Dördüaci ıahifeden clnam) 

Tablee pour operatioo appareil radium ete. (Co111mand. Iıt. ) N. 482 
Traver1ea et {~ cli11e \Ch . Fer Etat Ank.) N. 492 
hıstal. cbauffare central a l'bôpital Regional E.skichebir N 492 
Orrea (Com. Ach. Milit. Ourfa) N. 506 
Constr. Konak Gouvernemental (Vil. Mardin) N. 506 
Semi coke (Vil. E.sk.icbChir) N. 507 
Riz (Oiv. Sivas) N. 508 
Constr. hôp. et creche a Balik~sir (Vil. Balikesir) N. 508 

,, ,, Regioual a Afioa (Vil. Afion) N. 508 
l•presaion de regiıtre• (Oir. Vakoufı lat .) N. 509 
Foin et orre (lntend. Tı;,phane) N. 509 
Haricets secı (Com. Acb. Milit. lzmit) N. 51'..2 
lnıtal. electrique au bourr Atcha (Mun. Atcha) 512 
Pommeı de terre et raisinı aecı (Div. Kirklarcli) N. 51' 
Armoires, pupitres et tables pour dactylo (Com. Acb. Ec. lnı. ) 513 
Conatr. bit. de ıta,ion (Vıl. Balikesir) N. 514 
Anthracite indireae (Dir. Geo. AH. Medico-Lcrale•) N. 515 
• Boia (Oir . Biens Nat. Brouue) N. 515 
"' Fer, locomobile courroie ete. (Oir . Biens Nat. Brousse) N. 51' 
Viande de •outon (Oiv. Samsoun) N. 516 

,, ,, ,. (Hôp. Malaciie Contar. lamir) N. 517 
Foin (Com. Ach. Milit. Kanba) N. 517 
Raisius .secs (Oiv. Sivaı) N. 517 
Bois et charbon (Bir. Lycee Kut.hia) N. 518 
Repar. Konak Gouvernemental et bureau fiıcal (Defterdarat Konia) 

N. 518 
Constr. pont en bois (Dir. Hydraal. Tchoumra) 518 
Savon, beurre, pommea de terre et fromage ( f1ir. Lycee de Kutahia) 
• N. 518 
l111preasion de registres (Vil. Kodjaeli) N. 519 
Utı doubles (lnt. Tophane) N. 519 
Preıent. carte actueHe ville Charki Kı·aarhatcb (Mun. Cbarki Ka· 

raarhatch) N. 519 
Raiıins ıecs et lentilles (Div. Diarbckir) N. 520 
Plaque de cuivre (Cb. Fer f.tat H.pacha) N. 520 
Conıtr. route proı l'ecole de mecanicien a Yecbilkeuy (luteDd. Top

baae) N. 520 
Rep. depôt av ıauıee de culture Sinop (Dir. Trav. Pub. Sinop) 521 

• ccole Hafik (Dir . Trav. Pub. Siva1) N. 521 
• Maclaine pr. tricotage, tiıns de laiaıe ete . (Dir. VeatH Deuu. lıt.) 

No 52 l 
• Cuivre, plomb et ziac (Dir. Vak. l&•ir) No 522 
Conıtr. buandorie au peaitHcier de Keaia (Oir. Trav. Pub. Koaia) 

N. 5l3 
Rep. pontı Kille et Simav (Vil. Balikcscr) N. S'.l3 
8ois, charbı;,n et kroviıiooe (Ecole Normale de JewaH Fillu lat.) 

N. 523 

Mardi 16 11- U~37 

Farino (Corpı Armae Afion) N. 507 
• S l CS vide1 do ci•ent (Cb. Fer E.tat H.Paeba) N. 508 
Traveraeı normalea et aiıuillea (Mia. Trav. P11b.) N. Sll 
PaiD (E.cole Secoııd . TchaoaUale) N. 511 
Benzine, iraisse ete (Mua. Ist.) No 512 
Rcpar. medrese Lari (Vat Ediraw) No 516 
• Charİ:>oD et bois tDır. for. Bahkesir) No 520 
Repar. au depot Salipazar (lnt. Topbne) No 520 
Toile pr. doublure (lnt. Tophane) No 520 

Co .. t. bitiment ecole pri•aire au bourr BHai (Vil. Malatia) N. 521 
,., Cbarbon et boiı (Dir. For. Sinop) No 521 

• lirnite (Com. Ach. Milit. Isparta) No 521 
Covleur, broasea, boıalona et repar. de l'office aanitaire Büyükada 

et coloriare deı porto de l'asllc dea pauvrcı (MUD. lat.) N. S22 
Conatr. dcpôt de poudre a Mourhla (Oir. l ea. Monop.) Ne 522 
Armoire, pvpitre et ar•oİre pr. ficbes (Mua. lst.) Ne 522 
Boutoa1 ea aluminivaı (lnt. Tephaae) No 522 

• Les uteriıques indiqueat uae nnte par voie de Hreaelaere • 

N. 8.- Lea Noa indiqueı ea rerarti dM articles ıoat ceux du 
journal d.ana lequel l'aviı a paru. 

Tiyatrolar 
TEPEBAŞI 

1111111 fı"' 
~ııillıı 

DRAM KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

lspanyol 
Bahçelerinde 

3 perde 

Yazan: joze Felioırodina 
Terceme eden: M. Feridun 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
lill 111

1jllW'' saat 20,30 da 

Ateş Böceği ,,,1,1 
4 perde komedi 1111111 

Molnar K. Necati 

Dikiş Yurdu 
-

Vezneciler, Kurultay ıokak 18 No. Uiur Aparh

manuıda "SAGUNA Y,, Biçki, Dikiı yurdunda talebe 

kaydına başlanmıştır. 
Yurt dokuz ay olup mezunlarına Kültür Direktör· 

lüiünden taadikli Diploma verilir ve mezun olan her 

talebe Yurt ve Atilye açabilirler. İsteyenlere de tali
matname gönderilir. Yurtta ayrıca Moda denide veri· 

lir. 
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Deuxieme Annee~ No. 524 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 
6 n n 850 

12 " " 1500 

Etruger: 1l •oiı Ptra. 2700 -Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite ı'adre11er 

i l' Adminiıtration 

Dl ANCHE 

u 
GAZET 

jouroal Quotidien des Adjudicationı 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Mode Prix 

d'•djudicat. c&timatif 
Caution. 

Provisoire Objet de l'adjudication Lieu d'adjudication et du 
Ca~ier des Chargeı 

Jours Heure 

~) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation- Trav. Publics·Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. bitiment directorial a Malatia (cah. eh. P. Pli cacb 34040 49 2SS3 04 Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 30-11-37 

170). 
Rep. batiment 41 eme ecole lstaobul Gre a gre S7 ıo J Com. Perm. Municipalite lstanbul 16-11-37 

l Dir. Ecom. 
" " 

Travaux de nivellement a la place d'aviation {cah. Pli cach 69529 30 4726 '47 C••· Aea. Mia. Def. Nat. Anl::. 30-11-37 

eh. P. 348). 

Produits Çhimigues et Pharmaceutiques - lnstruments San~~a_!.res-X o~niture pour ...!:!!f!!~ux 

lııatruments de chimie : 8Q lots Pli caclı 5499 SO 412 50 Com. Ach. Min Def. Nat. Ankara 29·12-37 

Habillemesnt - Cbaussures Tissus- Cuirs. 

Toile pour ooıtumes d'ete : 69SS m. (ai.)· 

Toile blanche : 17500 m. (aj.t. 

Combllstıible - Carburant-Huiles 

Huile pour •ach.ine : 25 bidon - Huile cyJindre : 
5 bidon•· Benzine : 10 biden& - Mazoute : 10 
bidonı 

Grc a gre 

,, 

Pnblique 

3826 25 

7000 -

160 

386 87 

525 -

Com Ach. Command. Gen. Juıqu'au 22-11 37 
Prot. Garde Fori!ts Ankara 

Dir. Gen. Cartographie Ankara 18-11-37 

Mun. füledjik 20 jours a partir du 4-11-37 

ıs -

14 -

15 -

11 -

15 

Semi-coke : 210 t. 
Hoıaille criblee : 750 t. 

Gre iı gre ,, Ankara Mardi et Vendredi 

" 
la t. 20 1125 Com. Ar:h. Min . Def Nat. Ankarcı 16-11-37 11 

Travaux d'lmprimerie-Papetcrie 

lmprcssion de bordereaux pour les ecolcs ~riıııaircs Gre a gre 

Div~rs 

Articles photopaphique tels quc gobeletı bidons 
et ouvettes pour acide : 6 lota 

Poteaux pour tentes coniqueı : 2900 p. 

Provisions 

Far ine : 390 t. (aj .). 
Viande de mouton : 130 f. (aj.). 
Choux : 21 t.- Poireaux : 21 t. 
Concusai• de bles : 250 t. 
foin : : oo t. (aj.). 
Orre : JOO t. ,, 
Co11cassage de bleı : 3'400 t. (aj.). 

J>d !!ijudiootions a la sureachere 
DecombrH de deux batimcnts 

Petrole brut, cnHon, fer, fQts ete 

Pulıli4uc 

Gre a gre 

Grc a gre 

" Publique 
Gre a ırre 

,, 

" Gre ;, gre 

Publique 

publique 

80 -

780 58 so 

4060 304 50 

47775 - 3583 12 
65000 487!) 

3Q67 - 460 10 
15000 112s -
6500 ı237 50 

600 - 45 -

-----~-

16-11-37 J Conı. Perm. Mun. Jstanbul 
1 Dir. Econonı. ,, ,, 

Dir. Gen Cartographicı Ankara 30-11-37 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 22-11-37 

Com Ach. lntendance F.skichehir 15-11-37 

" 
Ankara 18-11-37 

Com. Ach. Divisıon Kirklnrcli 18-11-37 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 22-11-37 

" 
19·11-37 

" 
19-11 37 

Com. Ach. Corps Armı'.·c Tchorlou 29-11-37 

{ Com. Perm. Municipnlitc lstınbul 30-11-37 
Oir. Econom. ,, ,, 

Div. Vent. Douan. Ist. 17-11-37 
;;;.,;;;;:;;:m-... -

o 
De toute natur E tout s lancu 

Adresae:1·vouı sans hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridiquc, Techniquc, Financiere, Commerciale ete. 

Specialite : Traduction de c biers dcs charges 

Execution rapide et soig ee 
PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de " ONAKASA GAZETESi•' 

bu re raducti " 
DEVR M" 

Galata, Perchembe Pazar, Y oghourtchou Han, No 3-4 T elephene ; 49442 

14 -

15 -

14 30 

ıs 

15 
16 -
14 -
14 
14 15 
16 

14 -

14 

.. 

14 Nove[l)brl 

ADMINISTRA ') c... ' 

Y oghourtchou f1 ıı 
ter Eta~e. N. 3-4 

Galata, Perchembe B• 

1 T elephone: 49442 
. - 1 

Boite Postale N. 126 

Adres e Telcgraphiqııt 
latanbut MONAKJ.S.4 

Pazartesi 15.11.937 

Kısa dnlgah telsiz ahize cihazı ve teferruatı (PTT L~ 
. kara) •'~ 480 
1 

Malatya ' hri içme suyu tesiıatı ve inş. (Dahil. Vel>·l 
.Aydm şehri 6 km. su isalesi (Dah. Vek.) ~'! 482 • 
lıparta fehri içme ıuyu tesisab ve inş. (Dnh. Vek.) ·' 
Ameliyat masası ve teşrihi marazi kapları, radyonı •1 

mut.) •'~ 482 
Cebire ve travers (OD yol. Aok.) .\~ 492 
Eskişehir memleket bast. kalorifer teıisab (Eskişehir 

.\: 492 
Arpa lUrfa Ask. SAK) ·'~ 506 
Nümnne iidanhimda vali konağı inş. (Mardin Vil.) .\~ 
Sömikok kömürü (Eıkişehir Vil.) .,! 507 
Pirinç (Sivu Tüm.) .i\~ 508 
Doğum ve çocuk bakımevi in§. (Balıkesir Vil.) .\! soS 
Memleket hast. inv. (Afyon Vil.) .\: 508 
Defatır ve evrakı matbu (lıt. Vakf. Dir.) No 509 
Yulaf ve kuru ot (Tophane Lvz.) No 509 
Kuru fa1ulye (İzmit Ask. SAK) No 512 
Atça kuabası elektrik tesiınh (Atça Beled.) .~~ 512 
Patates ve kuru üzüm (Kuklnreli Tüm.) .\~ 513 
Dolap, y ZI ve daktilo masası (Yüks. Müh. Mek. s-4"' 
Sfat idaayonu inş. (Balıke&İr Vil.) .ı\! 514 
Türk antraaiti (Adli Tıp İal. Dir.) Ji. 515 
• Odun ve kütük (Buru il. Eml. Müd.) X 515 .1 
• Demir, lokomobil traoımi yon kayışı v.s. (Bursa ~ı 

.\! 516 
1 Koyun eti (Samıun Aık. SAK) .\~ 516 

,. ,. ve ekmek (İzmir Emr. Sar. Hnst.) .\~ Mi 
Yulaf (Kasaba Aak. SAK) X 517 
Kuru üzüm {Sıvas Tüm.) No 517 
Meşe odunu, meşe kömürü ve çır (Kütahya Lis. pir tr 
Konya hükümet kona&"ı ve maliye tahsil şubesi tıııt'' 

Defter.) No 518 
Ahşap köprü inş. (Çumra Sul. İd.) No 518 
Sabun, tereyağı, patates ve peynir (Kütahya Liı. pit· 
Matbu evr k (Kocaeli Vil.) No 519 
Alth üstlü karyola (Tophane Lvz.t No 519 . i 
Şarkı Karaağaç k aabııısının halihazır haritası tanzitSl1 

raağaç Bel.) No 519 
Kuru üzüm, mercimek (Oiyarbekir Ask. SAK) No 5'iJ 
Bakır levha (OD yol. H. paşa) No 520 .

1 
Yeşılköy makinist mekt. önündeki iskelenin genişlettıf 

Tophane Lvz.) No 520 ~ 

Sinop kültür müze deposunun b:ımiri (Sinop N. Müd·) 0 
Hafık Cumhuriyet mekt. tamiri (Sıvas Bayuıd. Dir.) !" t 
• Trikotaj makinesi, yün mensucat v.s. (Isl. Güm· 8' 
6 Bakır, çinko ve kurşun (İzmir Evk. Müd. ı Nrı 522 ' 
Konya cezaevinde yemek pişirme yerleri inş. (Koı:ıf' 

No 523 1 
Kıllı ve Simav köprüleri tamiri (Balıkesir Vil.) No 52 
Kömür, odun ve muhtelif erı:ak (İst. Kız. Ögr. Ole.) 

Salı 16. 11.1937 

Un (Afyon Kor SAK) No 507 O.ı; 
•Kullanılmış çimento çuvah (OD yol. H. paşa) No 5 
Normal kayın travers (Nafıa Vek.) N o 5 il 
Ekmek (Çanak. Or. Ok.) No 511 
Benzin, gres v.s. (İst. Bel.) No 512 
Lari Çelebi medresesi tamiri (Edirne Vil.) No 516 ~ 
•Meşe odunu ve kömür (Balıkesir Orm. Başmüh~n.d·~0 
Salıpazaranda MMV eşya "'e techiznt amolan tamırı ( 

No 520 
Astarlık bez (Tophane Lvz.) No 520 5111 

Besni kaıı:ası ilkmektep binası inş. \Mnlatya İlb.) No ~ 
*Kömür ve odun (Sinop Orın. Başmüh.) No 521 
Linyit kömürü (İsparta Ask. SAK) No 521 1 ~ 
Boya, fırça, civata ile Büyükndada başhekimlik bi~os ~ 

düşkünler evi hast. ve oda kapıları boyanması cıst;z 
Muğlada kara barut deposu inş. (loh. U. Müd.) No 5 .. 
Dolap, yazıhane, fiı; dolabı (İst. Bel.) No 522 
Alüminyum dütme (Tophane Lvz.) No 522 
~-------

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye 11ittıt· 
H . "N · t' ·ı- h · t · · yıs1111 
amış : o.,, ışnre ı ı anı :ı •ı gnz:e emızın s:t 

r~ ~:-t"'Y 

Samedi 13 11 - 1937 

Appareils a ondes courtes et accessoit'es {Dir. P.T."f· ~:I 
Constr. pour adduction d'eau a la ville Malatin (Oir· 

Pres Min. de l'lnterieur) N. 482 ( 
Travaux pour adduction d'eau f.ı la ville Isparta et Aydıfl 

Mun. Pres Min. de l'lnterieur) N. 482 

(Devamı 3 üncü ahif ede) 


