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Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
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'-- Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri 
.__________-~-------------------~ _____ _;_ ___________ _ Gün Saat 

&) Münakasaıar 

1~~ Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
ı\ ------ -
~!"•\ık-Burhaniye-Ilıca yolunun arasında şose tamiri aç. ek.ıı. 8169 84 612 74 B:ılıkeıir Vil. 2'·11-37 15 -
•ıı. ı· • l<ıt . Belediye.si 1-12-37 14 -~ cır ıltuyu mezarlığına vnpt. au terfi lesiutı ,, 2446 56 183 45 
t. 61 . . kt t . . paz. 2~S 33 19-11-37 14 ıncı me • amırı .. 

,~ 56 IDCI ,,, 250 - .. 19-11-37 14 -il b ., ,, 
'l' e <>luda yap. mektebin inş . (1 kı111m) (temd) 

" 
4000 - K.stamonu Vil. 30-11-37 10 -

&•~köprüde yAp. mekt. binası inş. (l kısım) (tcmd} 
" 

4000 - .. 30-1) -37 10-
•hçeli nler m:ıhallesinde iule .-dilecek su te'lisa· bpalı z. 50211 41 :l761l 57 Nafıa Vek. 7-12-37 15 

l-f tı lşart. '.25 1 k.r) 

lst. Bele<l . •~tici hast:ıne.sinin mutfak ve çamaşırlık dıvarı u- pn. 300 - 19-11-37 14 -
terine tel kafesli demir parmaklık yap. 

iı' ...!Ç!:ır, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 
~ 

_._._ --
•taahç müesıı;esatına lürumu olan ilhç paz. 3S4 34 lst. Belediye i 19 11-37 14 -

~lls.u~at. Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
~~-- -----
ışlık elbiselik kumaş: 15000 ı.ıı. (~art 218 kr) kapalı ı.. m. 2 QO 3262 50 M. M. V SAK 3·12-37 11 

~ya, ve ve büro eşyaaı, Muş~mba-Halı vs. 
~ 
tıı odalarındalti mefruşat işi nç. cks. 

v. s. 

776 57 53 25 Ankara Val. 2-12-37 15 

~ukat, Benzin, Makine yagları 
ytrli SÖtDikolc kömiirü: 300 t. (temd) pax. tonu 2'l 85 626 - ADkara Lvz. SAK 20-11-37 11 

~ 
c;tb 
A.q· r,; 750 ad. - hellenıe: 2SO ıcl. 
~ 1 

bina tutlası: 70000 ad . 

~ ~lllcnıiş kireç: 60000 k. 
; telif eb'atta demir saç: 5850 it. • lama demiri: 
ıso k . • dört köşe demir: t3SO k. 

~tak. Z!abi .. ,... Et, Sebze v. s. 
~~-
sl~nc•r: 16800 k . 
S,b'Yag-: 8,4 t. 
\, Un: 7 t. 
re ·ı 
" 4• mercimek: 10 t. (temd) 
r t ·ı y fı mercimek: 30 t. 
~ O~Urt: 49 t. 

l.J-~-~ peynir: 2,S t. • kaşar peynir: 2 t. 
ıı. 5 t.. • makarna: 1 ,5 t. • irmik: 500 le . • pirinç 
lınu: 250 k . - şehriye: 300 le. 

~ Müzayedeler 
Şt..,t 1 

h O e •arlc:alı kamyonlar (Zonguldık talcııi ma-
~ •lli•de) 

lıht.ı· f '7 •v enası (Samatyufa Marmara cad ~': 176 ) 

~r, Emirler, Tebliğler : 
Ekmek Fiyata 

İstanbul Belediyeıinden: 

pu. 
kapalı z. 

" 
ıç. el•. 

aç. ekıı. 

kapalı z. 
aç. ekı 

lcapftlı :.c. 
pa:ı. 

.. 
.. 

612 so 46 - M. M. V. SAK 19-11-37 11 -

94SO - 708 75 D. D. yol. H. pafı 30-11-37 14 -

6000 - 450 - .. 30-11-37 14 -
1494 - 112 - PTT Fabr. Dir. lıt. 1-12-37 15 - ? 

840 - 63 - Ankara Lvz. SAK 19-11-37 14 -
7896 593 - Vize Aılc. SAK 29 11 37 16 -
287ü - 216 - ,, 29 11-37 ıs -
13SO - 101 - Kırklareli Tüm. SAK 30-11-37 11 -
5400 405 - Tophane Lva. SAK 2 12-37 ıs 30 
8330 - 62'4 - n 23-11-37 14 -

165 Yüks. Müh. Me~ . AEK 22-11-37 lS !SO 
116 - " 

22-11-37 14 30 

Zonguldak icra D•hesi 25-11-37 11 

Fatih icrası 23-11-37 11 

ikinciteşrin 937 tarihinden itibaren ıs rün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 Bu işin keşif bedeli 8169 lira 84 kuruş muvakk at 
teminatı 612 lira 74 kuruştur. 

t' 1' eşrinisaninin 17 inci çarşamba gününden itibaren bi
f 'tlci ekmek on kuruş otuz para, ikinci ekmek on kuruş, 
t-;ı ... 

·•cala on boş kuruştur. 

3 - Bu ite aid evrak şunlardır: 

A-Eksiltme şartnamesi 

B-Fenni şartname 
C-Keşif cetveli 

~- L 51!!1 

18at 

~ M NAKASALAR 

~t - fanı~t-Naiıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 

~ 1 -AyYalık-Burhaniye-llaca yolunun 127+500-132+30 
tlcu kilometreleri ara1ındaki kısmın esaslı tamiratı 8 

D -Mukavele örneği 
E Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
lstayenler bu keşifname ve evrakı vilayet daimi encü

men kaleminde veya nafia müdürlüğünde görebilirler. 
4-İhale 29.11.937 taihine rastlayan pazartesi rünü 

saat 15 de vilayet makamında teşekkül edecek daimi en· 
cümen huzuruna yapılacaktır. 

5 Eksiltmeye bu gibi işlerle uğrattığına dair Balıke· 
sir Nafıa müdürlüğünden 8 gün evvel veıika alanlar ii
rebilirlt'!r. 

6-İsteklilerin ketif bedelinin yüzde 7,5 iu miktarı 

a 1FF -~ 

yukarıda yaııh muvakkat teıninahnı malsandığınn yatır· 

dığmc. dair makbuz veya banka mektubile ihale gunu 
muayyen vakit ve saatte vilayet d aimi encümenine müra· 
caatları ilan olunur . 

Kastamonu Vilayet Daimi Encümeninden: 

1- lnebolunda yapılacak mektebin inşası için müna
kasa müddeti içinde talip çıkmadığından l. l 1.937 tarihin
den itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2- 24820 lira 40 kuruş keşif bedelli olan bu mektep 
için bu sene muhassas dört bin lir.ıl.k kısmı yapılacc.ktır. 

3- Münakasa şartnamesi ve keşifname ve evrakı saire 
Encümen kaleminde görülebileceği gibi keşifna ne hak· 
kında muktezi malumat Nafıa Müdürlüğünden öğrenilebilir. 

4- Pazarlık müddeti 30. 11.937 tarihine müsadif salı 
günü saat 10 da bitecektir. Saatin geldiğinde Kastamonu 
kükümet konağında Encümen Dairesinde yapılacak pa
zarlık neticesinde ihale edilecektir. 

5 - İstekliler 7338 liranm yüzde 7 ,5 ğu olan 300 lira 
depozito vereceklerdir. Bu teminat 2410 numara!& kanun
un 16 ıncı ınaddeiinde tad'lt olu'laıa i ı;tikrazı dahili Er
gani demir yolları tahvillerı de kabul edilir. 

6 · İsteklilerin ihale santinden cv~el Encümen D ire· 
sine gelmeleri ilan olunur. 

Nafıa Vekaletimılen: 

1 - Eksiltmiye konulan iş: Ankarada istasyon arka
sında Çiftlik yolu üzerinde fidanlığın karşmnda bahçeli 
evler mahallesine isale edilecek su tesisatı. 

Muhammen bedeli : 50,21 1 lira 41 kuruştur. 
2- r!ksiltme 7.12.937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 

15 te Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksilt
me Komisyonu odasında kapalı zarf ugulile yapılacaktır. 

3- istekliler: eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, 
Bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve pro· 
jeyi 2 lira 51 kuruş bedel mukabilinde Sular Umum Mü
dürlüğünden alabilirler. 

4- Eksiltmiye girmek için isteklilerin 3760 lira 57 kıı· 
rutlulr muvakkat teminat vermesi ve 25 bin liralık Nafıa 

su işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu 
kabil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair 
Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhidlik veıilcası ibraz 
etmesi, istt:khlerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. 

K:ıstamonu Vilayeti Daimi Encümenindea: 

1-Taşköprüde yapılacak rnekteb'n inşası için müna
kasa müddeti içinde talip çıkmadığından 1. 11.937 tari· 
binden itibaren bir ay müddetle pazarhğa konulmuştur. 

2 - 24393 lira 37 kuruş keşif bedelli olan bu mektep 
için bu sene muhassas 4 bin lira ile halk tarafından ma
hallinde teberrü edilen ve talipler tarafından aynen ka· 
bulü liıım g~ien kereste, kireç tuğla gibi malzeme bede
li 3338 lira ki cem'an 7338 liralık kısmı yapılacaktır. 

j-MUnakasa şartnamesi ve keşifoame ve evrakı sa· 
ire encümen kaJemindt: görülebileceği ribi keşifname 
hakkında muktezi malumat Nafıa müdürlüğünden öğre· 

nebilir. 
4-Pazarhk müddeti 30.11.937 tarihine müsadif sah 

günü saat onda bitecektir. Saatin geldiğinde Kastamonu 
Hükumet konağında encümen dairesinde yapılacak paıar. 
hk neticesinde ihale edilecektir. 

5-İatekliler 7338 liranın yüzde 7,5 ğu olan 550 lira 35 
kuruş depozito vereceklerdir. Bu teminat 2490 numaralı 
kanunun 16 mcı madde inde tadat olunaıı istikrazı dahili 
Ergani demir yolları tahvilleri de kabul edilir. 

6 isteklilerin ihale saatinden evvel Encümen daire· 
sine gelmeleri ilin olunur. 

• • • 

Zincirlikuyu mezarlığına yaptırılacak su terfi tesi11Jah 
Bak: İst. Belediyesi ilanlarına. 



• • $ 

İstanbul 61 ve 56 ıncı mektt!blerin 
hast. dıvarın üzerine parmaklık yap. 
d ki İst. Belediyesi ilanlarına. 

tamiri. ile Haseki I 
Bak: 2 ci sahife· 

ilaçlar, Kl1nik ve isr)ençiyari alüt: 

• 
* * 

Karaağ~ç mnessesatma luzumu olan ilaç. 
sahifedeki lst. Belediyesi ilanlarma. 

Mensucat-Elbise·Kundura-Çamaş1r v .s. 

Bak: 2 nci 

PTT Fabrikno;1 Direktörliiğünden: 

58;) ı kiio ıııuhleiif ~h'ndda d('mir saç 
2150 ., ,, ., lanı:ı demiri 
1.150 ,, ,, .. dört ki) e demir 
~00 T. demiri 

Miktar ve envaı yukarıda yazılı döı-t kalem malzeme 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

,; 

Eksiltme l .1.38 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 
15 da icra kılınacaktır. 

Bunların muhammen bedeli 1494 lira ve muvakkat 
teminatı 112 liradır. 

Taliblerin şartnameyi görmek için hergün, eksiltmeye 
girmek için de muayyen giin ve saatte teminat makbuz
larile birlikte fabrika satınalma komisyonuna müracnat· 
leri 

• !Z!SSL!!! • --

lst bul Belediyesinden: 

İstanbul 61 inci mektebin tamiri 

" 5 i ,, ,, " 
Karaağaç müessesatına lüzumu olan 

Keşif bedeli 

235,33 
250 

ilaç 354,34 
Haseki hastanesinin mutfah ve çamaşır· 

lık dıvarının üzerine tel kafesli de· 
nir parmaklık yaptırılması 300 

.... 

Yukarda keşif bedelleri ynzıh işler ayrı ayrı pa· 

1 
zarlığa l;onulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde 
görülebilir. İstekliler 19 1 1.937 cuma giinü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar . 

j Erzak, Zahire, Et \'e Sebze: Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan 
... ~..-------.11!~--------··WW\-. -------·-
b Ü ELE Fi 

Beher metresinlu tahmin edilen fiatı 290 kuruş olan 
15000 metre kışlı~ elbisel:k kumaş kapalı zarf , sulile 
satın alınacaktır. ihalesi 3.12.937 cuma günü saat ı ı dedir 
İlk teminatı 3262 lira 50 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 
~ 18 kuruş mukabilinde M.M. V. satmalma komisyonundan 
verilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle temioıt ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel ko· 
misyona vermeleri. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Ankara Valiliğinden : 

Bedeli keşfi 776 lira 57 kuruştan ibaret bulunan nafıa 
müdürlüğü ve fen odalarındaki mefruşat işi 2.12.937 per
şembe günü saat 15 de ihalesi yapılmak Uzere açık ek
siltmeye k.onulmuştur. Teminatı muvakkate~i 58 lira 25 
kuru~tur. isteklilerin teminat makbuzunu, ticaret odasın· 
dan musaddak vesika ile söıü geçen günde vilayet daimi 
encümenine gelmeleri. Buna aid keşif ve şartname nafıa 

dairesinde görülür. 

Mahrukat Benzin-Makine 'a~lan v. ~. 

Ankara Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 

Ankara garnizon ve müesseselerinin ihtiyacı olan 
300 ton yerli sömikok kömürünün 10.11.37 kapalı zarf 
eksiltmesinde talih çıkmadığından 20.11.37 saat 11 de 
pazarlıkla Ankara levazım amirliği satmalma l<omisyo· 
oda alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli tonu 27 lira 85 kuruıtan 8355 
lira ilk teminatı 626 lira 63 kuruştur. Şartnamesi bergün 
komisyonda görülür. Pazarlığa iştirak edeceklerin belli 
gün ve saatte kanuni vesikaları ve teminatlariyle komis· 
yonda bulunmaları. 

Müteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen fiyatı 612 lira 50 kuruş olan 700 adet 
gebre ile 250 adet belleme pazarlık suretiyle satın alı

nacaktır. 
Pazarlığı 19· 11-937 cuma giinü aaat 11 de yapılacaktır. 
İlk tem·nab 46 liradır. Şartnamesi her gün öğleden 

sonra M. M. Vekaleti :sahnalma komisyonundan parasız 
alınabilir. 

De•let Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdnresinden: 

Devlet Demiryolları ve Limanları 1 inci İşletme Mü
dürlüğünün ıhtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, muham
men bedeli ve muvakkat teminatları yazılı adi tuğla ile 
sönmemiş kireç ayrı olarak kapalı zarf usulile eksiltmiye 

çıkarılmıştı?'. 
Eksiltme 30.11.937 sa ' ı günü saat 15 tc Haydarpaşada 

gar binası içinde Birinci İşletme Komisyonunca yapıla
caktır. İıteklilerin eksiltme sartn.ımeıinde yazılı muvakkat 
teminat mektubu ve kanunun tayin ettiği evrak ve ve· 
saikle teklif mektublarını ek,iltnıe günü nihayet saat 14 e 
kadar komisyon Reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler ücretsiz olarak Haydarpaşada 
Yol Başmüfettişliğinden alınabilir. 

Çiiısi 

Adi bina tuğlası 
Sönmemiş kireç 

Miktarı 

70.000 
60.000 

Muhammen 
bedeli 

L. K. 
9450 00 
6000 00 

Muvakkat 
teminat 

L. K. 
708 75 
•50 00 

Vize Askeri Satıııi.lma Komı-., oıııındaıı : 
Vizf' rharında hıılumın kıt.at için ·~HOO kilo Sadı•Fğı 

kapl1!1 zarfla ı•k iltmP\e komılmu:-tur. l~k--ittıne.;i \ izede • 
skc ı i Sa tıııalına Komi"') 1..111 ıı nda yapıl aı ·akı ı r. ~art ııaıı1r- ... in i 

gürırn•k ı .i) enler heq:rihı koıni:,yoırn ınüı <h·aat ı·dt bilirl<'r. 
Ek~iltme,.,i ::9.1 l ::37 Pazartc::.i giinii -.,rnt )(>da )Hj'ıluc aktır. 
Mı.tlıaııııncn fıal 1896 lira iık. teminatı :;en liradır. ~liiıınka· 1 

saya i~tinık ı•decekleriıı hildiril1.~ıı giindı> , ~, ıa,·i ıı Pdil<m 
ek~iltm~ .... tatiııdeıı .IJir -.aat cv,el teıninaı \e teklıf ın l.tup· 
larıyle ıcahede rı ~aır , t ..:aikiu Koıııi-., oııa tf'\ dii. . 

• * * Vize vr c·ivaıında lıulunarı kıt.at için 7000 kilo Salııın 
açık P-biltını·yc koııulmu~tıır. l•:k ilime Vizc•df' \ı;;kı>ri :;.;111111 

alma Komisyonund~ yaı-ıılacaktıı·. Şartnanıı·-.iııi !!ijı mek i ti· 
yenler her gün K.omi::-yona ıııürat.:ant t'dehilirle;·. Ek ... iltnıc 
29.11.937 Pazaı tc:-ıi giinii -.aal IS tedir. l\lıılıammerı ıiat 2870 
lira ilk teminatı 2 L6 liradır. \.lüııaka~aya i;tirak rılı ı:t>kh'ı iıı 
bildirilP-n giin ve aatle Vizı·Je \~k<>ri ~atınalma Komi ... vo
nuna müracaatları. 

Kırklareli Tüıııeıı Satınalmn "11ınİ:-)11ıııı11daıı: 

Kırk!arı·li TiimP.ıı ihtİ\.tı·ı iı:iıı ac;ık ek-.iltrııP ilı· -..11111 

alıııacak olan 10000 kilo vr~il ıncrciıı.ıeirP. talir; ı·ıkıııadıl'•ııı· 
r • "" 

dan yeniden 10.000 kilo Vt' il mercirııe:k :-ııtııı :ılııwı•nktıı. 

·..-- --- - -------------
Fatih İcrasından 

Bir deyinden dolayı tahtı hacze alınan bir beyaz kar· 
yola maa somya bir adet konsol mcrmertaşlı, bir kanapeı 
iki kolluk. altı sandalya bir adet asma lamba bir yuvar
h.k nırısa maa yeşil örtü bir nsma saat yuvarlak. eşyalar 
23-1 1-937 tarihine müsadif salı ~ünü saat 1 t de Samat· 
yada Marmara caddesinde 176 No. hanede birinci arttır

macı ve kıymeti mulıammenesini bulmadığı takdirde ikin
ci ~rttırması 25- l 1 ·937 tarihine müsadif perşembe günü 
ayııı saatte ve ayni yerde bilmüzayede yapılacağından ta· 
liplerin rnaha!li mezkurda memuruna müracaatları ilan 
olunur. 

Zuııpıltlak lrr,ı Dairr ... indeıı : 

Bir hoı cdaıı do lavı ınuhı:uz olu~J par;,ı a çenilmf' .. j nııı· 

karı er üı: aclı·rl ~C\ ı ı dı: ıııad alı kam) onlar biri 900 lira. 
diğeri ]()Ü{) lin '" lıir~ dl' 8-11 lir.ı rnııhanıme'ıı kıvmetli kanı· 
\oıılaı at:ık artırını\a ı:ıkarılmı~tır. 

Biriıwi artırma 2S. I l.t>37 ıaıihinc lt>,..athif ed~ıı Pe•·:?eınbr. 
!:!iiıılı ... a~t undan on ikiH· Lıd.u Zon:,rulc.lak tak~i mahallinde 
arttmna"t iı·ra f·dil rP.ktir. .\lnhammen fiat 1;{ kuru~ f"ıO -.rıııt inı olup tutarı 1 ~SO lira 

ilk temirıat 101 lira 2.) kıırıı;tur. llıalf!,..İ :~o. 1; .'J.ii ~alı ırii-
r"' 

nü -.aal 16 dadır. Şartııamr-.i hı·n.din TiimPıı ~Hınalııı.ı Ku-
ınisyonun<la göriilehili r. İstı·kiiler belli güıı \ r- :-H~ltf' it ıniııaı 
mc.khnzlarivle birliktt' Satın-ılnı t Koıııİ::ı\ nun:ı mii r3<'3atları. 

~luhammcn kı~ mctiı•riııiıı 'iı ıde 'etmi~ b~:;ini bulmadığı 
t ·ıkdirdc ikinC"İ trllırınal.u ı 1 .1 •.()37 tarihine ıe~:.ı.dlif ı•ılrrı 

Cuma günü ..,,wl onc!Jn oıı ıl.İH~ k.ı l~r Zon~uldak tak:-i nııı· 

. balliıırlc· tıt;ık H· k.ıt'i ilı.ılı·~ı iı·ra Pdil<·cektir. [-.tP.klilı-rin ıııu· 
haınnwıı kı) metiıı viiı lr> 't>dı lıuc uk ni'ihctinde pev akı·elı'· 
ril·· hazır bıılıınııınlnrı ıl.1n oluııur • Ank::ıra l.e,azını \uıiı !iği S:ıtıııalnı.ı ı,oıııi yrııııınd:.ııı: 

Ankara ~erum rn aşı C\ ı tecriibe hav\'arıatı ilııi, :ıcı olan 
16800 kilo pancarın 9.11,() 7 rhiltıne ... ı~ıde talilı çıkınadı
ğından 19. ı 1.937 ~aat 14 tt• a<;ık ebiltıne~i Anknrn Lı•\n

zım Amirliği sntıııalm!l komisyonunda yapı lııı'aktır. 
:\luhaınmPn hedch 840 lira ilk teminatı ()3 liındır. ~aı t

uamesi her gün komiyonJ:ı ~öriiliir. İ-.kklılerin kaııııni \C

sikaları ve tcminatlarİ\ le helli giın ,-ı· ~aal ta konıi-., onda 
bul nnmaları. 

1-.tanlnıl Leya1-.ını Amirliği .... :ıtınalma Korni.ynnuııJan: 

lstanbul Levazım imirliğiıll' bağlı müc!'l ... ,,Eclrı iıı ilıti' neı 
için 30 ton ye~il merı:imek 2. t2.C)37 Per~eırıb,... günü :-:aa t 
15,30 <la Tophane lst.rnlıul LP.\'az ıııı :inıirliği -.atınalrııa knıııi""
yonun<la kapalı zarfla ı~k~iltıııe:-İ yapılaı·aktır. Tahmin lJc'lleli 
!>400 lira ilk teminatı 405 liradır. 1 -ıeklil~rin bnuni vesi
kalarile beraber tPklif mektuplarını iha!P. .. :ıatindP.R hir ... aat 
enf>I komi~yonn verrrn~leri. 

* * * İstanbul Levazıııı fı111ıdiğim• bağlı -.iir dalıili liıilı.:-...,p. 
"'ilt için 49000 kilo Yoğurt 23.ll.9~7 Salı giıııii "'aat 11 de 
Tophanede Satına!ma Komi:-yonuncb p.11.arlıkla Pk .. iltıne:::-i 
yapılacaktır. Tahmin lwdeJi 83:·m liradır İlk ıeıııiııatı <>-1 lira 
75 kuruştur. Şaıtııaınesi koıni~yond:ı g<>rülehilir. l ... teklilPrin 
kanuni vesikalarilc ht~lli ... ;ıalte kom is) oııa ~elrıu•leri. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırwa ue Eksiltme 
Komisyonundan: 

Eksiltmeye konan Miktarı Tahmin Pey akçesi 

mevaddıo cinsi finh 
Beyaz peynır 2500 k. 40.00 
Katar 2000 ,, 60.00 165 L. 
Un 5000 " 17.00 
Makarna 1500 ,, 31.00 
İrmik 5 JO " l 7.50 116 L. 
Pirinçunu 250 " 18.00 
Şehriye JOO ., 31.00 

Eksiltmcleri 22. 11.37 pazartesi giinü saat 14,30 d ·ın 
15,30 a kadar yapılacaktır. 

Mektebin 937 mali scneıi mayıs 938 nihayetine kadar 
ihtiyacı olan yukarda cins, miktar, muhammen bedeli .'t! 

ilk teminatı yazılı erzak pazarlığ~ konulmuştur. Pazarlığı 
aşağıda yazılı gün, tarih ve saatte yapılacaktır. Şartna
meleri görmek isteyenlerin hergün ve pazarlığa girecek· 
lerin belli gün ve saatte Gümütsuyundaki mektep binası 
dahilinde teplanan komisyona müracaarluı ilan olunur. 

nhisarlar U. !. üdürlüğünden: -1- Şartname, Kcşifname ve planına göre küçük Yoz· 
gatta yaptırılacak J odalı memur evinin inşası pazarlıkla 
eksiltmeye konmuşlur. 

11- Eksiltme, 23-Xf-937 tarihine rastlayan Salı günü 
saat 14 de Kabatnşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım komisyonunda yapılacakib. 

111- Keşif bedeli 3730,95 lira ve muvakkat teminat 
280 liradır. 

1 V- Şartnameler 19 kuruş mukabilinde hergün İnhi· 
sarlar İnşaat Şubesinden ve İnhisarlar Ankara Başmüdür
lüğünden almabilir. 

V- İsteklilerin diplomalı, Mühendis veya Mimar olma· 
ları veyahut bunlardan biriyle müşterek bulunmaları 
lazımdır. İstekliler Mfürnkasa gününden evvel veıikalarıoı 
ibraz ederek pazarlığa girebilmek için İnşaat şubesindeP 
ayrıca vesika almalıdırlar. 

Vl - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan giın ..,e 
saatte Yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan o· 
lunur. (B) (7473) 1152 2-4 

* ... * 
1- İdaremizin Paşabahçe Müskirat fabrikası arazi•İ 

dahilinde yıkılan baccı ve diğer mahallerde şartnamesi 
mucibince yapılacak 96ti0 lira keşif bedelli hafir ve tes· 
viyei turabiyc işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

il - Eksiltme 29-Xl·9.37 tarihine rastlayan pazartesi 
günii saat 15 de Kabataşd.ı Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Ill - Muvakkat teminat 725 liradır. 
IV Şartname ve keşifname hergün 25 kuru' muka .. 

bilinde İnhisaria · İnşaat Şubesinden alınabilir 
V- Eksiltıniye iştirak edeceklerin Mühendis, Mim•' 

veya bir Mühendis ve Mimarla müşterek olması ,arttır· 
Bu şeraiti haiz olanlarla idaremize evvelce bu kabil işler 
yapmış bulunanlar eksiltıneden üç gün evvel kadar İohi· 
sarlar İnşaat Şubcsir.e müracaatle münakasaya iştirak ..,e
si kası almalıdırlar. 

VI - İsteklilerin k nuııuo kendileriııdeıı aranılan 't eJai~' 
le yukarda yazılı vesikalar ve yüzde 7,5 güvenme para· 
lariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve .saatte 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(7691) 1180 1- 4 
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Keşif bedeli 2446 lira 56 kuruş olan Ziııcirlikuyu me
zarlığına yaptırılacak su terfi tesisatı açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levnım Müdürlü· 
ğündc görülel>ilir. İstekliler 2490 No. lı k:ınunda yazılı 
Vesika ve 183 lira 45 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
rnektubile beraber 1.12.937 ç .... rşamba günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (7767) 1186 

PiYASA HABERLERİ 

İzmitte Rıhhm inşaatı ilerliyor 
lımit Helediy~ ... j yatırmakta olıluğu rıhtım İıı§aahna lıarn · 

retl~ devam edilmektedir. İkmal edilen lıirinci ve ikiıwi kııtım· 
!arından :;onra l'tl'a üçüncüsünf' f!dıni~lir. Müteha::::- ı:- ınühen· 
r-fi._lerin 25-30 hin liralık tahmini ma~raflarına mukabil !-.İındivı! 

~ . 
ka<lar an('ak 8 lıiıı lira ~ihi çok az hir meLll\ğ ı.arff'dilnıi;:-tir. 
Rıı in-.aaı \ esilesile ~chir<leki bütün ar:--a molozları da denizi 
doldu;ınak İ!;İll kııllanılanık umumi hir temizlik <l•· vapılırıı-;tır. 

Bürhaniyede zeytin M:ıhsulu Verimli oldu 
Zeytincilikte Ayvalık ve Edremitle rekabet eden ve 

halkın yüzde doksanı zeytinci olan Bürbaniyeliler, bu yıl 
tnahsul çok ve iyi olduğu için sevinç içindedirler. Kasa· 
bamıun içindedirler. Kasabanın içinde ve dışındaki fab· 
tikaların hemen hepsi, zeytin yağı istihsaline başlamıştır. 

Salahiyettar, Bühraniyenin bu yıl yağ rekoltesini 3 
tnilion kilo tahmin etmektedirler. 

Buğday tiatları buğcl:ıy 
istihsali 

Yunaniıtanda bua-day istihaa· 
litının tefvik edilmesine rağmen 
bu memleket hariçten buğday 
-lınak ıaeclturiyetinden kurtu-
1-ınaktadır. 
İıfanai bir rekolte olan 1937 

ttkoltosi hakkında henüz kat'i 
~alumat yoktur. Son iki aenelik 
ıtb•lat 1935 de 443 000, 1936 da 
475.000 ton aıibi mühim miktlar-
1,ra bıalit olmu,tur. 

Yunanistanda butday istih
'-litı, harp sonu Avrupaaıaın 
~İtlatle ve bilhaaaa butday is· 
lİhıalinde kendi kendine yeter
lik politikaaına m•vaıi bir po
litilıa ile tetvik edilmiş ve Av· 
tıapa memleketleri batday iı
tihıalltıoa nazara• çok. daha 
f,lla inkitaf etmiştir. Anupa 
'-'tınleketleri butday iıtihsalitı 
1933-1934 zirai yılında IQ23-19'l7 
.t••reıino nazaran zer'iyat 11a· 
~'•ı itibarile o o 12 ve iatibıal 
itibarile 11 n 20 arttıiı halde Y•
"'•istan iıtihsalatı 192().19'2 I ile 
1935-1936 arasında n e 226 • 236 
'ttlbışhr. Bu tezııyild ilaha ziya· 
d~ butday ekim aahaaıoın ge· 
~•tlemiş olmasından mütevellit· 
tir· Çüakü nrim çapa ile otla
.,,._ temizlenmeai usulünün tat· 
\)'L· 
I 111:1 sayesinde ancak ıon ıene-
tt'cte artmış bulunmaktadır. 

f
. Yunanistan Hük6meti butday 
1 • 
'tları ile Butday Toplama Ida-

;tı\ain teıkil edllditi 1927 yı· 
blldan beri alikadar olmata 
la 'tlanuıtır. Bu tarihten evvel 

11iday fiatı, ecnebi piyasaları· 
~' tabi oluyor ve bufday stok
'tı viicude getirilme.ten enel 
:•tııleket llahilialle fiatları but-
·') fiatına bath olan bir çok ••r,.. · f" d b d f· ı aıabsullerın ıatı a ut ay 
''tına m•v azi bulanuyordu 

~ 1927 den itibaren, yerli buğ"· 
')ları himaye için Hükumetin 

::tıın müdahalHi butday ve 
t '-ek fiat1arını teıbit teklinde 
~tc•lli ehnittir. Gümrük hima· 
L~•ine munıam bir himaye ted· 
Qıt• 

~i ~ olan bu himayenin derece· 
'flQ t\ı dünya piyuaaı ile ölçmek 
ti:'-'~ündür. Butday fiatlannıa 
~ '1•tıe ıukut ettiti 1929 - 1931 
~'"'••inde dahili atok fiatları, 
Cıt b . 

fi ' i bwtdaylaranın C. 1. f. 
t.'11 u. buna ınuaum rümrük ....... 
lı.ıt ' haıılında daima ylkaek 
(1Q;lrnu9tur. Müteakip devrede 
'' 1·1934) ecnebi butdayları· 
ı~ ti Drahmi olarak fiab dua· 
)~~Yondaa mütevellid olarak 
~il ••lnıit, dahili stok fiatlara ala 
~, ta

1
lara a-öre daima ecnebi buj'· 

y •rıQın fiatanaaa (C. i. F. + 

gümriik resmi) yükaek kalmış, 
şu kadar ki ıtok fiatlarınıa a\
maye payı ecnebi buic!ayları 

fiatının yükıeliti oisbetind~ 
yükaelemem iştir. 

193.t·I ~36 devreıincie himaye 
payının azalafı daha barizdir. 
Çüni<ü ecnebi buğdayının C. 

1 • 

1. F. fiıııtı ile gümrük resmi 
haaılı yükıelmiş olnıaıına rağ · 
men stok fiatlarının himaye 
payı sabit kalmıştır. Bu ıı~bep· 
le ekmek fial ua dahil olan 
munzam reıim hafiflemit ve 
1935 •onunda zail olmata yü:r. 
tutmuttur. 

19.~6-1937 deneı i, 1936 ıo

nunda ecnebi butdayları fıah 

yükselmekte ve stok fiatların· 

d•ki himaye payı da dolayııilc
ıilinmekte devam etmittir. Bun· 
dan başka f!cnebi butdayları 

fiah yükıeldikçe ıümrük hima
yeai de elia.tikiyctini i•İp et
miştir. 

Halen, 1937 ortalarında, 

ıtok fiatları, ecnebi buğdayla
rının (İ.F.+gümrük) fiat ıevi· 
yesinden .,atı olarak teabit e· 
dildij'indt n yerli bu;dayın hi
mayesi, ancak ıümrük resmine 
müohaaı kalmıflır. Hatta bu· 
nun bir az dununda olarak da 
telakki edil"bilir. 

l'aze ve kuru erik ihracatı 
müsadeye tabi 

Yun<&n Maliye n İktiaat Ba· 
kanhklarınca verilen son kara· 
ra ıore, taze Ye kuru erikler, 
1936 tarih ve 32137 aayılı ka· 
rardaki ihracat tablosuna nall:
ledilmiştir. Buadan böyle ta
kas memleketlerine yapılacak 

taze ve kuru erik ihracatı ikti
sat bakanlı;anın müaadeaine ta· 
bi olacaktır. 

Pamuk serbest döviz 
mukabili ihraç edilebilecek 

Pamuk ofisinin bir teblitioe 
röre pamuk ihracatı ancak ıer
beıt döviz mw~ablli yapılabile· 
cektir. 

Pamuk ithalatı 

Pamuk Pamuk tohumu 
kilo kilo 

1934 7303967 2057404 
193.5 7144209 2354689 
1936 ~08418i 658573 
1937 (ilk ti ay) 1576329 ll9900 

YunanistaDa hana pamuk 
ithll eden ülkelerin batmda İn· 
giliz Hindiıtanı relmektedir. 
Pamuk tobıımu iı;e ea ziyade 
Birletik Amerikadan alınmak
tadır. 

MON AKA.SA GAZETESi 

Alman İthalat Bürosu 
Pea rui \ 

i 

Anadolu cinsinden iki yüz 
biu kiiuİ"1k bir paı ll çavdar ıh
rac.n içw fop 1\1 r.ıu ve kılo5ıı 

liütüu lhn;catçılata 
Verı. , iyoı ınıt 

ihrac.n ınaliarı İ 4,lu ı.:..ıru9t•u th U lt.rıı • .ıııo& ve 
pıyaıot· 

1 sıoda hı•aolunur bir durııuu-

hık olmuttur. ~ovyeder kcçı i 
ve oıılak derilerine alaka ıöa.

terıuıye batlamıtlcar ve yapılan 

tekhfleri kabwl etuıitlerdir. An· 
uk bu mallar üzerinde henüz 
fiyat belli olmaınışt.ır. Fransa, 
lnıiltere ve Almanya içan ııö

ıüımeler yapılmaktadır. 

Almanya ile yeniden biraz 

1 

it baılaoıııtır. Ancak muayyen 
fırm.alara pirim veren Alman 

rılıuıtlır. 

~arı uııaır ;,~, ccvj:ı. ıçı .iO 
kuruıt••n muıterı IJulıııuştur. 

1'.c: çı kı1J :> 1 ·Sl,..ı, uHılı. uııtl 

iJU-l.>J ve Au"dulu YiılPilKllJ 
!.JI ,20 kuru, tan IDUiılWele iÖr· 

ınüıtıir. 

ıtaiyadao temin olunan 
kooteoıauiar ve ltalyauın 

ienei ıtbalit rejimimi~den 

mutlak surette iıtifaci.e etti-
rılmeıi haltkında kararname 

1 

ithalit biroıunun bazı malları 

· toplatmak iıtediti anlatılmıttır. 
1 Almanyanın, ellerinde stok bu- Kararname No. 7447 2 
1 luadwran renit sermayeli ınü- Hariciye Vekilliğindea yazı-

e11e1elerle iı yapmak iatemesi lan 20 9 1937 tarih ve 20371 565 
piyuamızda Almanya için bir sayılı tezkerede ; ihracat malla· 
nevi inhiıar vaziyeti kurulduğu rımızdan deri, yumurta, pamuk, 
kanaatini vermektedir. Tiftik palamut ve palamut hulisaıı 
ııibi diser Türk mahsulleri için için İtalyadan kontenjan temini 
de yalnız bir kııım firmalara ve buna mukabil İtalyanın mul· 
permi verilmiş ve Alınanyaya 1 

lak surette Genel ithalat Reji· 
yapılacak ithalatın serbestiıi ' mimizden iıtifade ettirilme5i 
tahdit edilmiştir. İktiıad Vekaletince isteailmeıi 

Almanyanıo memleketiıııiz· üzerine ilişik liıtede yazılı kon-
de yap!:ıtı ithalatta hiç bir tenjanların temin edildiği bil-
kontrol olmadıiı ve 1erbeati· dirilmiş ye mer'i Türk· İtalyan 
ydiD bütün icapları yapıldığı Ticar"t Anlaımaaının t:ıdili ma-
halde Alman bürolarının bu hi} etinde olan bu huıuıun 2967 
baroketi neticesinde fındık, ü- ve 22fl4 sayılı kanunlar hükürn· 
züm gibi rıahıüllerimizin fiyat- lerine tevfikan karara batlan-
larında bazı detişmeler olaca- ması ve bu kontenjanlara mu· 
ğı siylenmektedir. Buna karfı, kabil İt:\lyanıD 2 7005 sayılı ka· 
alakadarlarca lazım gelen ted- rarnamenin muvakkat madde-
birlerin alınmuı bekleniyor. sinde derpİf edilen Genel İdha

Zahire borsasında b~şlıca 

satışları 
Zahire borsaaı gev,ek ıeç

miş. fakat, gele:ı bütün mallar 
ı sahlmıthr. Yumutak butd•r 

lardan 48 vagonluk sıra mallar 
5.22,5 - 6, 10 kuruştan, 1-2 çav· 
darlı Polatlı mallardan bir va
gon tl,22,5 kuruştan, sert but· 
daylardan bet vagon 5,22,5 -
5.35 kuruttan aatılrnıftır. 

İki gün içinde piyasaya ge· 
len 18 vaıron Anadolu arpası 
ela kiloıu 4,08·4, IO kuruttan 
ihracat iıin satılmıtbr. 

lit Rejimimizden mutlak ııurettc 
iıtifade ettirilmesi için bir karar 
Htiha~ı istenilmiştir. 

Bu iş icra Vekilleri Heyetinin 
28 9 1937 tarihli toplantısında 

görüşülerek ; 2967 sayılı k•nunla 
müddeti uzatılan 2294 sayılı ka· 
uu&un verdiği salahiyete istina· 
den ilişik munzam kontenjan 
listesinin kabulü ve buna mu· 
kabil İtalyanların 2 7005 ıayılı 
kararnamenin muYakkat mad· 
desinde derpi' edilen Genel 
İ thaiit Rejimimizden mutlak 
aurette istifade ettirilmeai onan
mıttır. 

AA~A~AAAA~hA~AAA ~AAA~~~~AA . . . . . . ~ . . ~ . . . ~ . . . . . . . ~ . . ~ 
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•!• Her li11andan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •!• 
.. ~..- hassa münakasa ve müzayedelere müte:ıllik şartna· •!• 
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•:• ''MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •:• 
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Tiyatrolar ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 

OPERET KISMI 

TRPEBAŞl 

11111111111 

DRAM KISMI 

Bu akllam 
ıaat 20,30 da 

lspanyol 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Ateş Böceği 

1111 ·ııı 11ıııi ı 
ılı lı 

111 4 perde komedi 1

111,, 

lilllll I 
Molnar 

Bahçelerinde 
.~ perde 1111111 K. Necati 

Yazan: jozc Felingodina 
Terceme eden: M. Feridun 

Yakında 

Kral Lir 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top-
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlii 
Rehberiniz dir. Menfaabnıı. icabı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavıiye ediniz. Tel.: 49442 

, 
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(Suit,. de la 4eme page) 

• Vapeuı:.ı juumhourıy"t el Alsandja• (Exp!oıt du Port lı.nıiı ı "18 
Coıuıtr . couvercleı en bt-lon armt (Vı. Diarb ~ir) N. 'i20 
lmpressıoa r.t re ıuı e tiec; guidı-s telPphooiqucı (Dir T elı'oho111•ı; lıı ) 

N. 520 
• Boiıı (Oır . Foıetı lst.) N 520 
Moteur t>t dynaırıo (Vıl. Manıssa} 5:.ll 
• Auto mıırque Dotch (Murı. lltaobul N 5'.!'3 
Fer rond el c:ıı inme ICh. Fe~ Etal H.paclıa) N. 5'l3 
V ııınde de 111011 on (lnt. An lıua) N 51'4 
Toıle blanche (Dır. Gen. Carto:rıııphie .\nkan) N. 524 
Choux et poıreııux (Com Aclt. Div KiTklareli) N 524 
Grilleı1 pour cbıudrona (ini. Marine K pacha) N. 526 

• Leı .asteriaqu-a ındıqucnt unl" ventc par voıt1 de surcnchı-re. 

N. B.- Leı Nu~ ındirıu ·ı en regard rlu :ırticles aoıll ccux du 
journal danı lequel l'aviı a paru 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 

[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 
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Fİ ATLAR ( Cours officielsl 
Afion (Opium) 
Bug-day yumuşak (Ble tendrel 

Buğday sort (Blc dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arp yemhk 
Çavdar (Sei~le) 
Bakla (Feve) 
Mıaır snrı (Maiı jaune) 
Susam (Sesame ı 
Pamuk yağı (Huile de colon ı 

Susam ,, ( " sesame) 
Yapak Anadolu (Mohairel 

., l'rakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 

1 1 1937 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

6 7- 6 15 
:l 27 50 6 
4 9 4 12 

~ 

4 20 4 22 50 

15 30 16 30 

- - . 
- - -
-- -
- - -
ıo 16 -

54 
Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Zeytin yağı l.ci ycmel.:lik (Huıle d'ol.) 
Kaplıca 

Fındık kabuklu (Noisettes) - - -
Güz Yünü 
iç fındık (Nois. dccor.) 
Nohut iri (Poiı chiche) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Mercimek (Lcntille) 
Badem iç 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mıs.r (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Un) 
Fasulye (Haricot scc) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohairel 
Yulaf lfoin) 
Susam (seume) 
Ku, yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromagc 8.) 
K fındık (Noisettel 
Tiftik 

275 -
195 
45 
35 
30 

I05 50 

17 

100 

19 
27 

İstanbul 

37 20 -

.ıo 25 -

GİDEN (Exportation) 
Afyon (Opium) k. 
İç fındık (Noiı. dec.) 
İç badem (amande) 
Yapak (Mohaire ) 
Arpa (Orge) 
Tiftik 26 50 
Kuş yemi (milleti 
Nohut (Poiı chiche) 
Mercimek (lentille) 
1~ ceviz 3 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etranıers 

Buğdıty (Ble) Liverpul 5 50 
~ ,, Şika~o 4 09 
,, ,, Vinipek 5 34 

Arpa (Org-e) Anvera 4 96 
Mısır (Maiı) Londra 4 -
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 81 
Fındık (nois.) G.Hamburi' - -

• K • 

Borsası 
- - ·-------------

16- 11 - 1937 

Paralar 
Sterlin ()22, 

1 Dolar 122, 
O Fransıı Fr. 80, 
20 Liret 106, 
20 Belcika Fr. 80,·-

Dra hmi 18,-
20 İıveçr• Fr. 570, -
20 Leva 20, 

l Florin 65, -
20 Çek kronu 78,-

1 Avuıturya Sl. 21,-
1 Mark 26, 

Zloti 20. -
Pena-ü 21,-

20 Ley 12. 
20 Dinar 48, -

l İıveç kuronu 30,-
1 Türk altını i084,-

Hankaot 265,-

628,-
1~ 
~.-
112-
84,-
2.3,-

580. 
2.1. 
70.-
82. 
23.-
29,50 
22,50 
'l!>,-
14, 
52. 
32, 

1085,-
266,-

!mt>yaz sahibi vo yaz:J iı&cn 
O :.rektörü: 1 amaiJ Girit 

Çekler 
London 
Nev York 

Pariıı 

Milin o 
Brükıel 

Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amılerd. 

Praı 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşt 

Bük ret 
Belgrad 
Yokohamıı 

Moıkova 

Stokkholm 

625,-
0,7680 

17,6864 
14,9640 
4,6J69 

87,37 
3,45 

ö.l,9ı88 
1,4.172 

22,5610 
.t,2062 

13,9088 
1,91\36 

4,1566 
3,9810 

107,4340 
34,5325 

2,7464 
24,0.t 

3,10 

623,50 
0,7 

17,6725 
14,955 
4,72 

87,30 
3,4466 

63,8975 
J,462') 

22,54.iO 
4,2025 

13,8975 
l,9b'25 
4, 153 
3,9n5 

107,3482 
34,505 
2,74103 

24.06 
3,11 

Baaı!dığı vea- : ARTUN Baınnevı 
Gal11tı• BiJlfır aobık No. 10 



Deuxiemc Annee- No. 527 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

:l MOIS Ptr"I. 4SO 
h .. 850 

l'.l " 1500 

Etrangcr : l'.l 9ı!Oli Ptrıı. 2700 

Le No. Ptrs. S 

MERCREDI 

(luotidien des Adjudicatioıu; 

GAZ - ..... 

17 Nevembre 19~7 

ADMINIS1 RA·1.01'lı 

Y oghourtchou Hım 
lcr Etage, N 3-4 

G lata, Perchembe Bazar 

TH~phoııe: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Pour la Publicitc ı'adreHer 
a I' Administr:ıtion Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adre se 'f elcanphique: 
l..tanbul - MÜNAKASA 

T ableau Synoptique des Adjudications 
Mode Prix 

d'adiudicııt utimatıf Objet de l'adjudication 

'--------------.-.---- ----
A) Adjudications au Rabais 

Caution. 
Proviıoirc 

l.ieıı d'adjudıcatıon ıo:t <lu 

C.zhicr dt"s Charıeııı 

Construction-Reparation- 1rav . Publicı;·Materiel de Con~tructinn ,_Çarto~Tap~e 

Rep. de chaussee s route Ayvalık Burhaııiye-llıdja 
lnstallation cl'eaıı an cimetierl.' Zindjirlikouyou 

Rep. batiment 61eme ccole ı .. tanbul 
,, ,, 56emc ,, ,, 

Conıtr. batimcnt ecole Primaire a T chke. pru (1 
partie) (~i . )· 

Con•tr. batiment ecole Prim:ıire 3 lncbolou (l par· 
tie) (aj.). 

lnst.llation d'eau aux maisons av1:c iarciin (cah.ch. 
P. 251). 

lnslallation de irilles au mur de la buanderie et 
lieu de leısive a l'hôpita 1 Haseki 

Publique 
Publique 

Gre a gri· 

.. 

" 

Pli caclı 

Gre a gre 

8169 84 
2446 56 

235 33 
250 

4000 

4000 

50211 41 

:lOO -

1512 74 
183 45 

3760 57 

Vilayet Balikı; sir 

1 Com. Perm. Mun. lstanbııl 
1 Dir. F.cor.001 . ,, ,, 

idem 

" 
Coın . Pcr manen le Vil. Kast ıaouni 

.. 
Mini~tere Trav. Public~ 

Com. Pcrm. Munioip:ılitı" lstanbul 
Dir. Econonı 

" 

Produits Chimi~es e• Pharmnc.eutiques lnstrumcnts Sani~!_s -Fo~~!ture pour !::!.~~~aux 

354 34 
{ 

Com . Perm. ·Yiunicipalıti> karıbul 

Oir. P..conom. " ,, 
Medicamentı pour l'etabliısement Karaaghatch 

Habillement - Cbaus'sures Tissus- Cuirs 

1 1'oile pour uoiformes d'hiver: 15000 •· (cah. eh. Plı cach le m2 90 3262 50 Com. Ach. Mın . Def. Nat. Ankara 

P. '.Hl). 

Aweablemeut pour Habitation et Burcawt-Tapisaerie ete. 

Jours 

29-11-37 
1 12-37 

19· ! 1-37 
19 11-37 
30· 11-37 

30 11-37 

19-1 -3; 

19-11 37 

3-12·37 

Travaux d'ameublement iı la direction des Travaux 

Pııblicc: 

Publique 776 57 53 '.l5 Vılayet Ankara :l· 1 -37 

Conıbu8tible - Carburant- Huil 

Semi-cokc indifene : 300 t. (aj.). Gre iı rrC: l.t t. '27 8~ 626 - Coa. Ach. lntendance Ank:ıra W·l I-37 

Electrici_te·Gaz· Chauffaıe Cen.tral (lnstallation et Meteriel) 

Moteurs electrıqueı et acc .. asoires : QS lot11 Pli l'ICh 17000 - 1275 Com. Ac:h. D. G. Fab Milit:ıires Arık. 3-l<i8 
(redif.) 

l)ivers 

Ceintureı pour cbevaux: 2~0 p.· gantıı pour etri 1-
ler : 750 p. 

Publique 612 56 46 Com. Ach . Min. DM. Nat. Ankara 19-1 t-37 

Fer en toles: 5850 k. - ld. en lain<': 2150 k - ld . a 
quatre coins : 1350 k. 

Bt-iques: 70000 p. 
Chaux vive : 60 t. 

Provisious 

Betteraves : 1680(1 k. 
Beurre fraiı : 8,4 t. 
Savon : 7 t. 
Lentille1 vertes : 10 t. (aj. ). 
Lentilles verlt•s : 30 t. 
Yoıhourt : 49 t. 
Fromar• blıınc : :l,5 t.- ld. kacher : 2 t 
F arine : 5 t.- Macaronis : 1,5 t .- Petits pois ete. 

our 

.. 
Pli cadı 

,, 

Pu nlique 
Pli cack 
Publique 

Pli cadı 
Gre 3 gre 

" 
" 

1494 

9450 
6000 -

840 -
7896 
2870 -
1350 
5400 -
8330 -

112 -

708 75 
450 -

63 -
593 -
'216 
101 
~05 

624 
165 -
116 -

Dir. Fabrique PTT. lstanbul 

1 Expl. Ch <le Fer E.tat H paı•ba 
,, 

Com. Ach. lntendance Aıık:ıra 
Com. Ach. Milit. Vize 

ti 

Com. Ach. Division Kırklareli 
Com. Ach. lntend lst. Tophane 

,, 
Com. Ach. I::c. lnr. Gumuchıouyou 

" 

s 

1-12-37 

30-t l :H 
30· 11-37 

19-11-37 
:.!9·11-37 
29-11 37 
30·11-37 

2-12-37 
23·11-37 
22.ı ı-:n 

'.l2-ll-37 

De toute natL e toutes langues 
Adresseı·vous sans hesitation au 

Bureau de traduction '' DEVRiM,, 
Traduction lJuridique, 

Specialite : 
Techniquc, Financiere, Commerciale ete. 

Traduction de cahiers des charges 

Execution rapide et soi~nee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de ·' MÜNAKASA GAZETESi ·· 

bureau de traduction "DEVR'M" 
Galata, Percbembc Pazar, Yoıhourtchou Han, No 3-4 Telephone ; •9442 

ıs -
14 

14 
14 
10 

1 (J 

15 

14 

H-

11 -

15 -

11 -

15 -

11 

15 ? 

14 
14 

14 -
16 -
ıs -
16 -
15 30 
14 
15 30 
14 o 

il 

ficiels 
De l' Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Port de l'Etat 
Fcrıı rondı. plats, poutreller, cornicreı et tôleı en fer el• 

4~54:448 tonneı enYİron, dont leı Noı de liıteı et r•ranties prO" 
vısoıres sonl indiqucs ci·apres, d'une valeur eıtimative de Ltq• 
110 pa~ tonne, ~eront acheteı separcment par voie d'adjudicatioll 
ıouı plı cachete le Lundi 27 Dccembre 1937 a partir de 15,30 Jı· 
au loca! de l'Administratioo Generale a Ankara. 

Ceux qui dcsirent y prendre part doivent remettre a Ja Pri' 
sidence de la Coınmission le jour de l'adjudication jusqu'a 14,311 

h. leurs offres, lf!s garanties proviıoires indiquceıs en rerard el' 
chaque liste. les certificab exigeı par la loi et unce rtificat Jt 
competence delivrc pu le l\linistere des Travaux Publicı. 

Lcs cahiers du chilr~es sont en ve:ıte au prix de Ptrs 518 
nux Cai~s<'s d' Ankara el de Haydarpa,a. (7533) 1164 4-4 

Noı de listes 

1 
2 
3 
4 

Quantites (tonn~ı) 

- 1289,530-
1481,514 
Wl,270 

1142,134 

Perşembe 18. 11.1937 

.. 

Garantiea 
Proviıoires 

8,342,.!2 
H,398,33 
6,426,99 
7.~1.74 

Kazma, kürek, demir el arabası, v .ı. (Bahkeair Vil.) .\~ 507 
Mantar (İnh. U. Mud. ) .\' 508 
Sıj'ır eti {Sarıkamış Ask. SAK) .\~ 509 

Çnmaşırlık ve nevre imlik beı. (Tophane l.vz.) .\~ 512 
Un (Safranbolu Ask. SAK) ,\'. 513 
Maden yatı (MMV I \~ 513 
Güderi ve ıun'i güderi (OD yol. H. paşa) .\! 513 
Çadırlı köşkün tamiri (Tophane Lvz.) ~! 513 
Milli bayr,.k (Gümr. Muh. G. Komut.) .\~ 514 
Ders sırası ve yazı lnhtuı lSeyhan Kült. Dir.) .\~ 514 
Yufka (Tophane Lvz.) S 514 
Odun ve linyit maden kömürü (Manisa Tüm. SAKl .Y 51ti 
• İnek ve manda aüclü ıl'nracabey Har. Dir.) .Y 516 
• Bu{lday, arpa ve mısır tBal)'a Trakya Şub.) .\~ 517 
Dizel motörü (MMV) .\' 517 
Akşehir-Afyon yolunun arasında ah4ap köprü tamiri {Konya ~' 

fıa Müd.) .\' 518 _ 

Cumhuriyet ve Alsancak vapurları (İzmir Lim. i,ıt. İd.) _,; 5I• 

Kırmızı su mecruı üıtüne beton kapakla kapatılınası (Diy•'"' 
kir Vil.) .\~ 520 

Tclefonfrehbcrioin tabı ve teclidi (İı!. Telefon Dir.) .\: 520 
• Odun (lst. Orm. Başmüd.) .\:. 520 
Motör ve dina;ııo (Manisa Vil ) .\': 521 
* Doç marka otomobil (İıt. Beled.) .\-.. 523 

Yuvarlak ve lama demiri (DD yol . H. paşa) .\! 523 
Koyun eti (Ank. Lvx.) .\~ 524 
Beyaz bez (Ank. Har. G. Dir.) .\! 524 
Lahana ve prasa (Kırklareli Tüm.) .\' 524 
Kazan 11garası (Deniz Lvz. SAK) N. 526 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş: "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını göat•'U 

Jeudi 18 - 11- 1937 

Pioches, pelles et brouettes (Vil. Balikesir) N. 507 
Rouchonı (Dir. Ceo. Monopol .. ) N. 508 
Viaod~ de boeuf (Co111. Ach. Milıt · Sarikarniche) N. 509 
Toile pour lini'c (lnt. Tophane:!) N . 512 
Farine (Com. Ach. !'vtilit. ~afranbolou) N. 513 
Huile minerale (Min . DM. Nat.) N. 513 
Peaux de charnois et artificielle (Ch. Fer Etat H.pacha) N. 513 
Rep. au kio'lk Tchadirli ıint. Tophane) N. 513 
Drapeaux Nationaux (Command. Surveil. Oouan. lıt.) N. 514 , 
Bancı pour cla11e et tableaux noirs (Oir. Culture Seyhane) l'I· ' 
Youfka (lnten<l. Tophane) N. 514 
Boiı et charbon lirnite ıCom. Ach. Oiv. Maniısa) N . 516 
• Lait de vachc (Dir. Hara de Karadjabcy) N. 516 
" Bois, bles et mai's (Succ. Thrac:e iı 6alia) N. 517 
Moteurı Dieıel (Miıı. Def. Nat.) N . 517 
Rep. des ponts en bois sur route Akchthir-Afıon (Dir. TraV· f• 

Konıa) N. 518 

(Lire la suite en 3me pare) 


