
lk· 
~i Sene No. 529 

r- ABONE ŞARTLARI: -...., r Türkiye icin Kuru' l 
3 A YLIGI t50 1 
6 .. 85{1 

12 .. 15111 
Ecn~ui ıııemleketler ıçın 1 

12 aylı2'ı 2700 
:iayısı S kuruş l ~~esmimakbuz mukabili olma· J Lan tediyat makbul detildir~ 

CUMA 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 

• 

.GAZETESi 

19 ikinci teşrin 1 037 
F lF ..... f~·- 'S§l _.- •t1··---· 

r- İDAREHAN · r Yo*urtcu han, 1 ci le at 
No. 3 ve 4 

1 Galata, Pcr ·e nbe p 1 

İl AN ŞAi< fi Al<I 
1 

İ 0iıtrt'h:ıııı-ıııızd(" gör •Ş•l ır 

Tel fon : 49~42 

Posta kutusu N. 1261 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 
sn :az T G2 D 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
-....._________c_ı_·n_ı·_ı ____________________ ~~-Ş_•_kli ____ M_u_b_m_._b_e_d _. _T_e_m_iu_a_t ____ M __ ür_a_c_a_at_;_y_er_i __ ~ __ --G_u_·n _______ S_a_a_t~ 

&) Münakasaıar 

Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
8 0•tancı boğ. zında barut depoıu arazisinde yeni-

d & tn yap. kaldırıa 
Ostııacı boğazın<laki mevaddı inlilakiye deposunun 

S ıtatı tamiratı ile depo dahilinde yap. tadilat 

~-~hr 28 inci mekt. tamiri 
" ltköy Emrazı Akliye ve Asabiye haat. yap . pav· 

() Yon (şart. 217 lc.r) 
tıı• 1 l\f •t ıdc yap. karabarut deposu inş. (fart. 13 kr) 

r/<>nda posta 'll'e telgraf binası inş. (şart . 153 kr) 
0tür_ ocaklarilc Küçükilet ltöprüııü arasındaki yo

Un ınş. (Bak: nakliyat ıütunu•a) 

aç. eks. 2440 -

,. 963 61 

paz. 448 97 
bpalı z. 43289 44 

paz. 2695 17 
kapalı z. 34612 35 

,, 

iı~n, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 
Q -
eledi ıc · h · · ı- 1 k" • , ye ımya ancıının uzumu o an ıır.yevı ecza: 

L ~O kalem 
'~0ratuvar ceza ve a1atı (Gurcba hast. için): 176 

•lem . 

paz. 

aç. e'k~. 

495 05 

2294 35 

~trik-Ha•arazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

~~diik$iyonlu clelc.trik .notörü ( 1 ,5 b~nirlik): 6 ad. aç. eks. 

{0,5 beyrirlik): 6 ad. 

1770 

~ucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

&,tt y ••iye: 3500 ad. (temd) 
'lhk elbise: 3409 takım 

pu:. 31500 -
kapılı z. 18746 50 

~_yat-Boşaltma-Yükletme v.ı. 
~ - -
•~şanlı Gürataç linyit ocaklarında• lcö•ür ihracı kapalı z. 
"•ki; ve vai'ona tahsaili ile kö•Ür ocaklarilcKüçült-
~ilet köprüsü arasıadaki yolaa iaı. (3 ıcae müd.) 

~a, ve ve büro eşyaıı, Muşamba-Halı vs. 
etr 
~ s •ırası: 60-75 ad. aç. eks . beh. 18 -

'y <>~tatif mahkeme kürsüsü yaptırılmısı: 1 ad. 
0 halıaı: 8618 m2 (te1nd) 

~Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 
~ 

Cll)I" L 1 ..:itap: 28 kalem 

~ukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

a.ıı'l.· 
~r' ın: 5880 litre 
L- 'Ple lco·· ·· . ., 100 t 1\ • ınuru. . 
~:'te hkömürü: 920 t. 

koıniirü: 546 t. (te•d) 

" 50 • .. 
~·· 
~ 
J:'t 
~,c'l., IDakinesi: 1 ad. 
~1 Ybent: 250 ad. - yular ba~lıtı: 300 ad. 

r._ı, 
C,

1 
~·• travers: 3001 ad. 

1;•nızli lama, ralvanizli boru ve ıomun civah: 
N k:ılem 
ı..:;lllal hat meşe traversi: 1500 ad. 
~l- •ttotDp 15 beyrirlik: 1 ad. - aortua: 300 m. 
~ Uı.ıi•yum matra imal edilculc bir makine ve teferr. 

~t, Sebze v. s. 
&\lr {' •• p·. . 4 1Jıt ırmcı: t. 
Se ır eti: 36 t. 
h bıc: li k 1 
qc)" a ca 
~ı.ı •t peynir: 13,9 t. - kaşar peynir: 50'40 L:. 

ku çalı f uulye: 16694 le-barbunya f aaulya! 8700 

3
2 · kırmızı mercimek: 3150 k. - yeşil mercimek: 

~e)" _60 k. - nohut: 6054 k. (temd) 
~•t tı'Yağa: 36 t. 
1(

11 
•teı: 6 l. - kuru soğan: 2,'4 t. (temd) 
~ar Peyair: 5650-6750 k.-beyaz peynir: 2800-3'400 
· (te•tl) 

~edeler 
Jeı~,. 
~()'l. ın levha. font boru, bez, dökme bor11 v.ı. 
A.~ Uk Un: 75 çuval 
l"j,~Pkapı ve Caaialtı ambarlarındaki eıya (temtl) 
\'tik •ırka hususi otomobil 
f.': arabaaı 
•at 

,,. •• 111•rlca ot•mobil 
"lt 

'rica otomobil 

pu. 512 72 
aç. eks. 1249 -

paz. 

aç. eltı. 

" pax. 

" 
" 

paı:. 

aç. eks. 
kapalı x. 
aç. eks. 

,. 
kapalı x. 

aç. eks. 
kapalı ı. 

,. 
.. 

pu:. 

893 50 

1956 40 
1750 -
t . 25 

" 19 50 

" '20 -

8750 -
1250 -
7312 50 
1412 95 

3900 -
1900 -

k. o 23 
k.O 25 

kapalı z. 22320 -
330 -

aç. art. 

• 
" 
n 

" 
" 
• 

183 -

72 28 

3246 75 

202 14 
2596 

175 -

132 75 

2362 -
1407 -

1000 -

102 
38 50 
93 68 

69 -

yüıde 15 -
131 25 

1725 -
798 53 
75 -

656 25 
93 75 

548 44 
111 50 

292 50 
H2 50 

69 -
675 -
438 88 
847 13 
376 43 

1674 -
96 -

360 66 

Balıkesir lnh. Başmüd. 

.. 
lst. Bcled. 
lst. Sıb. Mücı . AE.K 

lnh. U Mvd. 
Afyon PTT Müd. 
Sümer 811nk U. Müd. 

1 ııt. Belediye i 

l.t. Vakf. Oir. 

İnhiı. U. Müd. 

1-12-37 

1-12-37 

23-11-37 
10-12-37 

9-12-37 
10-12-37 
16-12-3i 

23-11-37 

6-12 37 

4· l-38 

14 -

10 -

11 -
ıs 

14 
14 -

11 -

15 -

15 -

Orman Kor. G Kom. SAK 22 11-37 15 -
Güaar. Mub. G. K. lst. SAK 10·1'.!-37 15 -

Sümer Bank. U. Müd. 

Edirne Kült. Oir. 
M. M. V. SAK 

" 

16-12 37 ye kadar 

1-12-37 
25-11 37 
23-11-37 

14 -
11 -
11 -

Aak. Mrlt. Hıfz . Mücs. SAK 24-11-37 11 

Trakya U. Müfet. SAK 
Ankara Adliyesi 
Ank. Lvz. SAK 
lst. Liseler SAK 

.. 

M. M. V.SAK 

• 
D. O. yol. İ:ıtmir 
lst. Aık. Fabr. SAK 

O.O.yollan Sirlceci 
Kara bira Bele el. 
M. M. V. SAK 

2-12-37 
22-11-37 
24· 11-37 
22-11-37 
22-11-37 

29-11-37 
3-12-37 

26-11-37 
3-12-37 

10 -
15 -
10 
ıs ıs 

15 -

11 -
11 -
16 -
14 -

4. 12·37 10 30 
1-12-37 14 -

10-12·37 ye kadar 

lst. Erk. ôtr. Ok. SAK 7 12 37 
Marmars Üsaüb. K. SAK 8-12-37 

1-4 -
15 -
11 -
15 -
14 311 

• 
lst. Lis. SAK 

" 

Tophane Ln. SAK 
Harb Akad. SAK 
lst. Sıh. Müe1. AF.K 

Samıun Gümr. Müd. 
lst. Defterdar . 
Akay İşit. 
lst. Beled. 

• 
" 
" 

•·12-37 
8-12-37 

• 22-11-37 

8-12-37 
26-11-37 
24-11-37 

22-11-37 
2-12-17 

29-11-37 
26-11-37 
24-11-37 
25-11-:17 

25-11-37 

15 -
14 
15 30 

10 -
14 -
14 
11 -
11 -
14 -

11 -

, .. R 
, .. 

) M 

İnşaat· Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Bahkesir İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Bostancı boğazında barut deposu arazisinde yeniden 

yaptırılacak kaldırım on beş gün müddetle açık eksilt
meye konmuştur. 

Keşif beaeli 2440 liradır. Muvakkat teminat 183 lira 
dır. Eksiltme 1.12.937 çarşambe günü saat 2 de başmü
düriyette ınütesekkil komisyonda yapılacaktır. Bu işe ait 
şartname ve keşif evrakını görmek istiyenler hergün ve 
eksiltmeye girmek istiyenlerin yukarıda bildirilen gün ve 
saatte ilk teminatlarını başmüdiiriyet veznesine yatırmak 
suretile komisyona müracaatları. 

* • * Bo:stancı boğazındaki mevaddı infiliikiye deposu
nun çatı tamiratı ile depo dahilinde yapılacak ta 'il it t 5 
gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

Kesif bedeli 963,61 liradır. Muvakkat teminat 72,28 
lira. Eksiltme 1.12.937 çarşamba günü saat 10 da baş· 
müdüriyette müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Bu işe 

ait şartname ve keşif evrakını gormek istiyenler her gün 
ve eksiltmeye girmek için de yukarıda bildirilen gün ve 
saatte ilk teminatlarını başmüdüriyet veznesine yatırmak 
suretile komisyona müracaatları. 

Afyon Posh T.T. Müdürlüğünden: 
Afyonda yapılacak 34610 lira 35 kuruş keşif bedelli posla te

leırraf binası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konuldu. Şart
namelerle, plio ve keşifname ve buna müteferri diğer evrak 153 
kuruş mukabilinde Afyonda poata müdürlüğünden Ankarada P. 
T. T. Le .. ·azım müdürlüğünden ve İstanbulda P. T. T. Ayniyut 
Şube müdürlüiünc!cn alınabilir. Munkkat teminat 2596 lirad1r. 

lıteklilerin teklif mektubları ve Nafıa veklletindcn 937 yıl 
içir. alınmış 15 bin liradnn yukarı müteahhidlik ve1ikasını IO 
birincikinun 637 cuma günü saat 14 e kadar Afyon P. T. T . mü
dürlütündeki eksiltme komisyonuna verilmesi ilin olunur. 

• • • 
Kömür ocaklarile Küçükilet köprüsü aruındaki yolun inşa11. 

Bak: Nakliyat ıutünunda Sümer Bank U. Müdürlüiü ilanına. 

• • * 
Sarıyer 28 in:i mekt. tamiri. Bak: 2 ıncı sahifedeki 

İıt. Belediyesi ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

• • • 

--

Belediye kimyahanesine 
yevi ecza alınacakhr. B·1k: 

lüzumu olan 20 k alom Kim-
2 inc:i sahifedeki İstanbul 

Belediyesi ilanların3 . 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

• ... * 
12 adet elektrik motörü alınacaktır. ..Bak: İnhisarlar 

Umum Müdürlüğü ilanlarına. 
==.._-=ı 

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

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1-Vekiletçe gali görülen 86,84 metre murabbaı yol 
halısı ve işçiliği tekrar eksiltmeye konmuştur. 

2-İkalesi 23.11.937 sah günü saat 11 dedir. 
3-Hepsine tahmin edilen fiat 1249 liradır. 
4-İlk teminatı 93 lira 68 kuruştur. 
5 - Şarhıamesi parasızdır. Komisyondan alınır. 
6-Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda göste-

rilen belgelerle ve teminallarile birlikte belli güa ve sa
atında M,M. V. satınalma komisyonuna gelmeleri. 

• * • Tahmin edilen fiatı 512 lira 72 kuruş olan bir 
adet portatif kürsüsü pazarlık suretile yaptırılacaktır. 

Pazarlık 25.11.937 per~embe günü saat 11 de M.M. V. 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

İlk teminatı 38 lira 50 kuruştur. 
Şartname, keşifname, plan ve resimleri her gün öğ

leden sonra mezkur komisyonda görülebilir. 

. 
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Edirne Kültür Direktörlüiünden: 

Beherinin 
Cinsi Miktarı fiatı Teminat Tarih Saat Şekli 

azı çoğu Lira Lira 
Ders sırası 60 15 18 102 1.12.937 14 açık 

Edirne okul talebeleri için yaptırılacak olan den sı
raları yukarıd~ gösterileceği veçhile 15. l J.937 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Talip
lerin numunesi le şartnamesirıi görmek ve 1. t 2.937 çar
şamba günü saat 14 de KUltür direktörlüğünde toplana
cak komisyona teminat paralarile birlikte müracaatları 

ilan olunur. 

kara adliyesi binasında toplanacak satınalma komisyonun
da yapılacaktır. 

5- Fenni ve hususi şartnamesi Ankara C. Müddei
umumiliğinden parasız olarak verilir. 

Trakya U. Müfettişliği Satrnalma Koıuisyonundan: 
5880 litre benzin 

1 - 16 1 1.37 tarihinden 2.12.37 tarihine kadar 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 Muhammen bedeli 1056 lira 40 kuruştur. İstekli-
lerin yüzde 7,5 kuruş teminat paraları veya banka mek· 
tublarile birlikte srelmeleri ve kati ihaleden sonra işbu 
teminat parasının ylzde 15 e iblağ ve mukavele aktedi-

1 

. 
Istanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 

Sarıyer 20 inci mektebinde tamirat 448,97 
Belediye kimyahanesine lüzumu olaa 
kimyevi ecza 20 kalem 495,05 

Yukarda yazılı işler ayrı ayrı pazarlığa konulmuş· 

tur. t:vrnkları encümen kaleminde görülebilir İstekliler 
23.11.937 Salı günü saat 1 1 de Daimi Encümende bu
lunmalıdırlar. 

~ J 

M·ıtbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
1 leceği. 

ı ·~-~-~--____. 

Devlt:t Demiryolları ve Limanlara İşletme U. İd~resinden: 

Ankara Merkez Hıfzıssıha Müessesesi 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Müessese kütüphanesi için kıymeti muhammeneai 893 
lira 50 kuruş olan 28 kalem fenni kitab pazarlık suretile 
satın alınacaktır. 

Pazarlık 24.11.937 çarşamba günü saat 11 de yapıla
caktır. 

Pazarlığa iştirak edecekler 69 lira teminat akçesini 
hudut ve !ahiller sıhnat umum müdürlüğü veznesine tes
lim edecekler ve ayrıca ticaret odasında kitab işlerile 

iştiğal ettiklerini tevsik edeceklerdir. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

1- Aşağıda işler 3 sen" müddetle ayni mütcahh ide ihale edil-
mek üzere kapalı zarf[a eksiltmeye konulmuştur. ' 

A- İşletme imtiyazıua sahih bulunduiumu~ Tavşanlı Gürağaç 

Muhammen bedeli 3900 lira o an 1500 :ded ı~ormal hat rnt~' 
2 - Alınacak benzinin evsafı ile nerelerden alınacağı 

hususi şartnamede yazılıdır. Hususi şartları istekliler ıa
tın0alma komitJyonundan lıergün isteyebilirler taliplerin 
kati ihale günü olau 2.12 .. i7 perşembe günü saat 10 da 
umumi müfettişlikte topl:ınaıı komisyona gelıncıeri ilan o· 
lunur. 

, tra\'er i 4.12 937 cumartesi günü s at I0,30 da Sirkecide Dokıl' 
zuncu işletme binarında eksilt ne komisyonunda açık eksiltfll1 

usulile <ıatın alınacaktır. Bu işe gir, ıek istiyen!crin alelusul ve9İ' 
kal nilc Li liktt• 29~.5 liralık muvakkat teminatla komisyon ReİS' 
lii( ne müracaat ctmelcrı ve şartnamelerin parasız olaral: Koıni5' 
yon Reisliğındcn verildiğini bilmeleri ilan olunur. 

Ankara Leva:ıım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Beher tonuna biçilen edari 35 lira olan 920 ton kriple 
kömürü pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. İlk teminat 
parası 1725 liradır. İhale i ~4.11.937 çarşamba günü saat 
10 dadır. Eksiltmeye gireceklerin 2400 sayılı kanunun 
2, 3 ncü maddelerinde istenilen belgelerle teminat ve 1 

teklif mektublarmı ibalP. gününden en geç bir saat evve
line kadar Ankarada MMV. satınalma komisyonuna ver
meleri. 

İst. Liseler Alım Satım Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Beherinin İlk teminatı 

İzmir Devlet Demiryollarındaa: 

Muhammen bedeli ile miktar ve va fı aşağıda yazılı 
traversler 26. 11.937 cuma günü saat 16 da kapalı zarf 
usulile İzmirde 8 iııc i işlet e idare b·nasında sat.n alına· 
caktır. Bu işe giı·mek isleyenlerin 54844 kuruşluk n>ll. 

vaKkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesika' 
!arla kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girme~~ 
mali kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler1• 

ayni gün saat 16 ya kadar komisyoıı reisliğine vermelerı 
lazımdır. 

Bu işe ait şartname!er inci iş'etme komisyonundıı 
parasız olarak dağıtılmaktadır 

Cinsi Eb'adı Miktarı Muhammen bedeli linyit ocaklarından l<ömür ihracı. ı 
B- İhrac olunan kömürün ocaklardan Tavşanlı iatuyonuna ------------------------

ton tahmin bedeli Lira Kr· 
Lira Kuruş 
7312 50 nakli ve vagon tahmili ' Kok kömürü 546 1950 Kr. 7H8 53 

Çıralı çam 2,60X 0,25 x 0, 15 3000 C- Kömür ocaklarile Küçükilet ~öprü ü arasındaki yolun in- _K_o_k_k_o-.m-ü-riı-. ------------------
50 2000 Kr. 75 00 travers 

şası. 

2- İstekliler bu işe aid -1artnameyi Sümer Bank Umumi Mü· 
dürlüğünden bilabedel alabilirler. 

3- Eksiltme 30.12.937 tarihine müsndif paarrtesi günü saat 
15 te Sümer Bank Uınuıni Müdürlügünde icra edilecektir. 

4- Eksiltmeye girebilınek için icıteklilerın 1000 liralık nıuvak- j 
kat banka teminat mektubunu tekliflerile heraber en ~eç 16.12.J7 
tarihine kadar Sümer Bilnk U. !Vludürlüğüne teslim et neleri. 1 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Orman Koruma Genel Komutanlığı 
Satrnalma Komisyonundan: 

Orman kuruma kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla ek
siltmeye konulan ve talip çıkmadığından pazarlığa feV· 
rilen 3500 adet battaniyeye teklif edilen fiat pahalı gö
rüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 inci maddesi muci· 
hince ikinci pazarlığı 22. 11.937 pazartesi günü saat 15 de 
Ankarada Yenişehirde komutanlığa merbut aatınalma ko

misyonunda yapılacaktır. 
Battaniyenin muhammen bedeli 31500 lira ve ilk te

minatı 2362 lira 50 kuruştur. ::;artnamesi her fÜn ko
misyonda 158 kuruş mukabilinde alınabilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, a üncü maddelerin
deki vesika ve teminat makbuzlarile belli gün ve saatte 
mezkur komisyona müracaatları. 

t;iimrük Muhafaza Cenel Komut.ınlığı 
lstanhul Satnınİma Kouıic;yonundnıı: 

l - ( ;umrük muhafaza eıatı için 3 .O<) takım yazlık elbi· 
~enin L0.12.9~H Cııına günii saat IS tı• kapalı zarfla eksilt

me i yapılacaktır. 
2- Ta~ınlanan tutan 18749 lira 50 kunıştuı. 
:~ - ~artname 'e evıcf Kornısyoııdaclır. CiirebiJirler. 
~ l~teklilerirı ilk tı'rııİıınl olaıak 1407 liralık \CZlltı 

makbuzu veya banka ın6ktulıları ve kanuni \'C ıkularile hir
likte ek:oıiltme ·aatinden bir saat t•vvc]iııe kadnı· teklif mı·k
tublıırını C:alata e,.,ki lthalfıt Güınriiğii hina--ıııdaki "-oıni yona 
\'ermeleri. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v :2.:_ 

Ankara Adliyesi Sahnalma Komisyonundan: 

1 - Ankara adliyesi için 100 ton kriple kömürü açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 Muhammen bedeli 1750 liradır. 
3-- Muvakkat teminat miktarı 131 lira 25 kuruştur. 
4 - Eksiltme 22.11.37 pazartesi günü ıaat 15 de An· 

Eksiltmesi 22.lt.37 aaat 15,15 15 de yapılacaktır. 

Komisyonumuza bağlı Kandilli lisesi, Gündüzlü lise 
ve orta okulların 937 938 ders yılı ihtiyaçları olan Kok 
kömürü 13. 11.937 tarihinde eksiltm ... ye konıılmuştu İşbu 
belli günde istekli çıkmadığından yukarıd 1 ya:aıh gün 

ve saatlerde pazarlığı y.ıpıl c l dır. 

Eksiltme İstanbul Kiilti.:r Direktörlüğü binası içinde 
toplanan Liseler Alım S·ıtıın komisyommda yapılac.ıktır. 

İsteklilerin şartnamedeki yazılı kanuni vesikalardan 
başka ricaret odasının yen; yıl vesikası \'e teminat mak.
buzları ile birlikte belli saatte komisyona gelmeleri ve 
şartnameler Komisyon Sekreterliğinden görülüp öğrenilir. 

Müteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Satımılma Komisyonundan: 

Bir adet fireze makinesi pazarlıkla eksiltmcy e kon

muştur. 

1 

Tahmin edilen bedeli 8750 lira ôlup ilk teminat pa· 
1 

rası 656 lira 25 kuruştur. 
İhale 29. l 1 .937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin :!490 sayılı kanumun 2, 3 üncü 

maddelerinde isteııilen belgelerilc birlikte ihale gün ve 
saatıoda MMV. satınalma komisyonunda hazır b ıhınma-
ları. 

1 

1 
• • * Tahmin edilen fiatı 1250 lira olan 250 adet pay- 1 

bent ile 300 adet yular başlağt açık eksiltme sure tile .... 

satın alınacaktır. 
Eksiltme 3. 12.937 cuma giinü saat 

alma komisyonmnda yapılacaktır. 

11 de MMV satın-

1 

Knrabiga Belediyesinden: 

Karabiga belediyesi için 15 beygir kuvvetinde bir adet ınot0' 
pomp ile JOO ındrt- hortum kapnlı ıarf usulile eksiltmeye koıı01' 
muştur. 

Tahmin bedeli 1900 Türk lira ıdır. 
Talipler şartnameyi görruek üzere Karabiıa belediycıine "'' . de 

yahut Iatanbul Beyoğlu Balıkpaz r Işık apartımanında N. 4 
diş tabibi Bay Tosun E ıyaya mürac. tları. 

Eksiltme 1-12·937 çarşamba günü saat 14 de Karabiia bel'' 
dıye encümeninde y pılecakhr. 

Muvakka~ teminnt 142 lıra 50 kuruştur. 
Taliph:rin teklifnnmelerinı 1 12-H37 çarşamba günü saat 13 t 

kadar kabul edilec,f'ğİ ilin olunur. 

Er~ a •,, Zahire, Et \ <' ~' 1 e · 

1-t.ınhul Erkek Üirretmt ıı Okıılıı Satııınlnıa Koınİ,.,\onunJnll 
~ J 

Okulunııız icin alıııncak olan 4000 kilo Bıır:ıa J'irin11 

7. 12.937 Salı gÜııii o;aut 1 1 de Cağnloglıındu Lj,.,eler \fohı:t' 
~ı>heciliğiıı<l<> 1 )kııl ;.;alırıalına Komi-..) onu tarafından ıhiltr 
ı'dılmck lit.ı·n· açık d,-iltnıi)e konulınıı ... tur. ~lulıanıııwn fı1111 

2:~ kıırıı~ ilk leıııiııatı (/) lira(lır. 1 tcklilrrin seraiti arılaınıı~ 
ıçııı Kadıktıy al'ılıac.leır.rl · bulunan Okul idare iııde. EksiJtıt1t: 
iciıı belJi giin \ r saatle ılk teminat ınakhuz ı ve Lic~ıret Odıı::;ı 
&r;ı yılı hPlgeleriJ ,• Komisyona ~elmelP-ri. Teminatın ek~ilt' 
ııırdeıı hir !'<anı <'\ ,,P.} yaptırılırnısı il.in olunur. 

\larıırnı a (' .... iilınhri "-.. Satınalma Ua:;.kanlığınclnıı: 

Ciıı:;i l\ilo.:;u Tnhmi:ıi fiatı İlk teıniıı~1 

~ığır l'ti :~6.0 O 25 kuru~ 675 Lira 
İlk teminatı 93 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi her gün öğleden sonra 

dan alınabilir. 

mezkur komiı;you· 

İst. Askeri Fabrikalc r Satınalma Komisyonundan: 

Koın11tan1ık kurulu .uııdaki kara f'ratıııın 1937 ınnli yıl; 
1 :-onuna kadar ) ukarıda mıktaıı ) azıh 'ığır eti kapalı zıtf 

u~tılı) le .:atın alıııaeaktır. Ek .. i ltm<>;.;ı 8.12.937 \:ar:amh::ı giiııil 
::.ıaal 1 S dt' l z ınitte 'l't·r .. ane kn rsı"ıııclaki Komi ... ) nrı lıina 111d~ 
)·aıJılaı ·aktır. Bu i_,e ait sartnaıne Koıni..,yonclnn bedP] ... jz otıı· Tahmin edilen bedeli 1482 lira 95 kuruş olan 10 ka· 

lem Galvanizli lama Galvanizli boru ve somun civata 
Salıpazarında Askeri Fabrikalar yollamasıııdaki sabnalma 
Komisyonunda 3.12.937 cuma günü saat 14 de açık ek
siltme ile satan alınacaktır. İsteklilerin 111 lira 50 kuruş· 
luk ilk teminatlarını her hangi bir Malnaüdürlüğüne yatı
rarak alacakları makbuzlarla beraber 2490 No. lu kanu 
nun istediği vesaik ile o gün ve saatte komisyonda bu
lunmaları. Şartname her gün komisyondan göri.ilebilir. 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 

M. M. V. ce alüminyom matra imal edecek bir m•kine ve 
teferruatı en müıaid şerait teklif edecek bir firmadan satın alı
nacaktır. Mezkur makine ve teferrüatını verebilecek firmalar 
makinenin kudre\ kabiliyetini kalalot ve resimlerilc birlikle fiat 
ve şeraiti muhtevi tekliflerini 10.12.937 tarihine kadar Ankarada 
MMV. ti Levazım Daire Riyasetiae vermeleri. 

~ > • 1 
rak alınabilir. ! .. t<>k1i1Niıı ıııuaneıı ~ün \t' ı.:aatte rı bir .. aıı 
t'\\ eline kadar ilk tf'miııatlari\ le birlikte karıuni \'e .. ika!~ırıfl 
h:n i ıcklil nıektuplanııı Korni-.yon Ba~kanlığııın 'eımeler1 

h.Lauh11l Sıhlıi l\liies , .... eJer Arttırma ve 
Ek iltme Kumi .. yoııu ııd.ııı : I 

Kilo \lulrnnııneıı fint Muvakkatgarı:t111 

Azı Çoğu Kunıi' Lira Kurıtf 
.ı":ar pe\'111 rı 56:J0.6750 38,5 :360 (>Ô 

Ueyaı. ptt) ııir 2800·:~400 (ı;) 0~ Heybeliada V crem Sana lor) omu ile Ledi Ta lehe Y ıır ._. 
için açık ek iltıncye konulan beyaz ve ka:;ar peynirlere 1

•1 
tekli çıkmadığından ilıa!el:Iİ 24.11.937 <;arl?anıba günü s~0 

15,:~o a lurakıimıştır. 
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1- Ek-.iltıııe Cağaloğluuda Sıhhat ve l~tinıai Muavenet 
\}füHirlliğünde kurnlu Komi:::yonda yapılacaktır. 

2- Muhammen fi:ıt, muvakkat garanti v~ miktarlar yn· 
karıya yazılmı':'lır. lsh•\diler ~artnameyi hergün Komi. youda 
görchilirler. 

3- lstr.kliler cari seneye aid Ticaret Odaıı vesika-:ilr 

2490 "ayılı bnıındıı yazılı belgeler ve lıu ı~e _yeler muvak· 
kat uaranti makbuz veva haRka mektulıu ilt> birlikte lıcılli 

~ , 
gün v~ saatte Koıııi ~vona gelmeleri. 

Marmara G~sühalııi K. S,ıtıııalıua Koıtıİ")OIIU Ba~kanlığındaıı: 
Cinsi Kilo Tahmini fiatı İlk teminatı 

Ku. >a. Lira kr:;;. 
Lalıamı L.f.000 3 
Pıra a 14 .000 :~ SO 
l~ı:ıanak 1 l.000 7 
Semizotu 8.000 : O 
Çalı Fa-.ulya H.000 15 
Sakız Kabağı 4.000 7 
Salça ::!.000 25 
~oğan ı s.ooo 4 
PatatP.!- 10.000 () 
Kırmızı biber toz 30 2S 

Komutanlık Deni:t Eratının <)J7 ~1ayı;, ~onuna kadar ihti· 
yaı:ı ol,m , e yukanJa t.:iıı::.-leri ve miktarı yazılı on kalenı 
~t:lı1.P kapalı zar[ ıı-,ııliyle atın alınal'aktır. Ek~iltme:-ıi 8. ı 2.9:·n 
Çar~aınlıa güııii ~ant 11 de İzınitte T~r-:ane kapı,ınduki Ko· 
ıııi :-ı von hiııa..:ıncfa yapılacaktır. Bu i~e ait ~artname bedel--iz 
olarak Komi-.\'onıınıuzdan alıııubilir. 1:-.teklilerin ilk teminat
larilP hirlikt~ .k ınuni VP.>İkaları lıavi teklif mektupl:uwı 
ınuay ·pn giin 'e:- anlleıı hir ... a.ıt eYVcline kadar Komi ... yona 
\ ernıelL'ri. 

llaırh Akacll'ıni-.i ~atıııalma KnmisYonmH.laıı: 
J 

6000 kilo Patate~ ilt· 2 l()() kilo kuru soğana istr.kli çıkma· 
<lığından ek-ıiltnıc"i 26.11.<>:~7 Cuma günü ..;aat 14 de bırakıl
ını-;tır. l,teklilerin Be~ikt.h k:azn::.ı :\lalmii<lürlü~iinc rntınlnıı~ 
32 liralık ınmakkaı . emiııat makhıızlarile hirliklt:' o gün \ı; 
saatte llarh Akarlt>mi-.i ~atınalnıa Komisv111111ııa müraraatleri. 
Paıat~:ıin tahmin ı•dileıı lıeddi :no lira. kuru -.oğanın 9(ı liradır. 

İstanbul Levazım amirliği Satınalma Kemisyonundaa: 
lstanbul Levazım imirh2"inc bağlı müesseseler için 36 ton Zeytin 

Y•ğı 8 12.937 çarşamb:ı günü S-'d 1.5 de Tophö1nede İstanbul Levazım 
aınirliği salınalma komisyonunca kapalı ı11rfla eksiltmesi yapılacaktır. 
l'•hmin bcdelı 22320 liradır. ilk teminatı 1674 liradır. isteklilerin ve· 
Sİkalarile lıir!ikt" teklif mektubl:ıı ını ihale su tinden bir saat evvel 
~omi!lyona vermeleri. 

İıt. u .. ıer Alım Satım Komiıyon\lndaa: 
Miktarı Beherinin İlk tem. 

kilo tahmin bedeli Lira K. 
l<.uru çalı fa. 16694,600 16 kr. 
Barbunya " 8700 9 ,, 
l<ırnuzı mercimek 3150 12 ,, 
Yetil •ercimek 3260 16 ,, 
Nohut 6054 11 ,, 

37() 43 

Ekıiltme 21.11.37 pazarteıi günü aaat 14,30 da yapılacaktır. 
Komisyonumuza bağlı yatılı liıelerin mayıs 938 ıonuna kadar 

ihtiyaçları olan yukarıda cinıleri yazılı kuru erzakı vermeyi te
•htıüt eden müteahhit teahhüdahnı ifa etmemesine mebni müte
•hhit Alesabına 12. 11.37 ~arihinde ekıiltme.i yapılmak 6zere key 
fiyet gazetelerle ilan edilmitti. ir;hu belli ründe iıtekli çıkmadı
tından yakarıda yazıh gln ve Hatte pazarhtı yapılacaktır. 

Eksiltme İstaabul klltür direktörlüğü binHı içinde toplaun 
liıı~ler alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamede yazılı kanuni veailıı:alardan başka tica
t~t odası yeni yıl ve1ika11 ve teminat ınakbu:ılarile birlikte belli 
111latte komiıyona ıelmeleri ve şartnameler komiıyon ıekreterı; . 

tinden ıörülüp öjrcnilir. 

Mikları 

kilo 

acyazpeynir 13900 
l<aşarpeynir 5040 

Beherinin 
tahmia bedeli 

kuruı 
45 
70 

İlk 
teminat 
lira K. 
847 13 

Eksiltmesi 8 · 12·9l7 çar,amba rina ıaat 15 de kapalı zarf u
•uıııe yapılacaktır. 
. Komiıyonumu:ıa 

0

bağlı yatılı liselerin Mayıı 938 ıonuna kadar 
•~tiyaçları olan yukarıda miktar, tah ıain bedeli, ilk teminat. ek· 
•ıltııae ıün ve saatı yanında yaxılı beyaz ve kaşar peyniri kapalı 
~atf uıulile ekıiltmeye konmuştur. 

1
. Ekıiltme İstanbul Kültür direktörlitü binA11 içinde toplanan 
'•eler alım ıahm komisyoıauada yapılaaaktır. 
b İıteklileriıa 937 yılı Ticaret odasının vesikası ve teminat ••k
it \lılarile birlikte kapalı zarflarını belli .saatten bir aaat. ev~eline 
, •dar komisyon batkanlıj'ııaa vermelerı ve şartnamelerı rormek 
'-lere komisyon ıekreterlitine müracaıttları. 

~trolar 
lı~PEBAŞI 

11111111111 

111 

DRAM KISMI 

Bu akfam 
saat 20,30 da 

lspanyol 
Bahçelerinde 

'y 1111111 3 perde 
1' •t•n: Joze F elinrodina 
crceıne eden: M. Feridun 

Yakında 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Ateş Böceği 
4 perde komedi 

Molnar 

Kral Lir 

1111 'll! !!111 ı 

1 
1111111 

111 

K. Necati 

MDl\Af ASA GAZETESi 

•• 
ı b) DE 

---·-- -·--
Kilo 
9 

11 
1 
l 
2 

129 
53 

47 
23 

335 

187 

Samsun 

Gr Ade<1 

35 
~o 

200 
500 

200 

1 

l 
l 

Gümrük Müdürlüğünden: 
Nev'i Eşyanın cinsi 

S. Toz halinde yerli Kars sütü 
(36 kutudur) 
İdeal yerli püsküvi 27 

Jelatin levha 
Font boru dirseği A 

B 

" 

Jüt kullanılmış bot çuval 
Müstamel sağlık jüt kaba bez 1 
parçaları . 

Ç Adi alçı 
Kafes Döıemelik kiğıt 61 adet 
Parti adi yassı yuvarlak köşebent 

eğri çubuk halinde demir 
dökme demir boru A 

Müdürlüğümüz ambarında mevcud olup müddeti geçen 
eşyaların yukarıda müfredatı yazıla olan 1 l kalem eşya 
açık arttırma suretile 22. l UU7 pazartesi günü sa t lO 
da satılacağından isteklilerinin yevmi mezkürde Gümrükte 
müteşekkil satıı komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

[ ... taıılıııl Deftenlarlı~ıııdaıı: 
.\luhtelif Fınn ve d~ğirıııı•ııler<len mü .... adere olunan ) etmi; 

lıe~ ı~uval lıozuk Unun lıeher kilo::;ıı iki kuruş elli -:antim 
üzerinden açık nrlırmn n-.ıılile ... atılarnktır. l!'ıteklilerin \e 
tedi)e -;f'raiti ile diğer ;:-artlarım iiğreııınek İ'-tiyenlerin 

~ . 12.9S7 l'Pr~emlıe giirıii -.aat ( >ndıirtlt• yüzdt> 7,S pP)' a"ı:a· 
\erile :\!illi Emlak \lii<liirliiğiinde toplanan konıİ~)Olla gel
gd ını•)Prİ. 

Aznpkapı Levazım \1 Ka:-ımpa;a Caınialtı aıobarlarındaki 

es ava vnilen rint az ai>rüldüf!;iinderı 29.1 1.937 l'azarte-.i !!Ünii 
• .t ,.. '-' , .. 

-.aal l l tc ı\zapkapı Levazım ambarında ;,&tı~ heyeti tarafmdan 
ac;ık artırma yenicleıı "apılacnğıııdan i teklilerin ta •in olunan 
giiıı ve ,aatte teklif ,..decPk:leri lıecleliıı 'lizdt" -;,.- n ni .... hctiııde 
\emiııat akı·elerile :-alı~ lıevetine miiraı·aatleri. 

• ~ J 

istaabul Belediyesinden: 
Vesaiti nakliye resminden oları borcundan dolayı hacı:ı altına 

alınan Fiat markalı ve 1074 numnralı hususi oto•obil Beyoğlu 

Yeşil ıokak (Beyoğlu raraj) ında 26.1 t.37 günü ıaat 11 de açık 
arttırma ile satılacağı ilin olunur. 

* • * Vesaiti aakliye resminden olan borcundan dolayı haciz 
altına alınan 3174 nuınaralı Çift Yük arab .. ının Ayvnurayda 
araba iıkeleıinde 24.11.37 günü aaal 11 de açık arttırma ile aa
tılacatı ilin olunur. 

• * * Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı har.iz 
altına alınan Fiat markalı ve 853 numaralı otomobilin Kadıköy 

Mühürdar caddeıi 20 numaralı hıuusi garajda 25.11.37 fÜnü aaat 
14 de açık arttırma ile satılacağı ilin olunur. 

* •,.., Ve1aiti aaldiye reamintlen olan borcumtlan fllolayı haciz al- 1 
tıaa alınan Buick •arkalı ve 22!a numarala otomobilin Kachkö- ı 
yünde Mühürdar caddesin.le Dikranın 25-11-937 ıfinü saat 11 cie 
açık arttırma ile 1atılacatı ilin olunur. t 
~~~~---~~;--...;~~---~-..;;;;;;. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- Kapalı ııarfla eksiltmeye konmu~ olan bir adet 
çift devreli otomatik tabı makinası için tahp zuhur et· 
modiğinden pazarlıkla alınması kararlaştırılmıştır. 

2- Pazarlık 22.XI.937 tarihine rastlıyan Pazartesi ı 
günü saat l 4 de Kab ataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat temina· 
tı 450 liradır. 

4 - Şartnameler para11z olarak her gün adı geçen 
Komisyondan alınabilir. 

5- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin, fiatsız tek
lif mektublarını ve kataloldarını eksiltme günündec evvel 
İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne verme
leri lazımdır. 

6- İsteklilerin pazarlık için t~yin olunan gün ve aa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı ieçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. (7517\ 1160 4-4 

o 

* * 

195 takım elbise. Ceket, Yelek 

Muhammen 
bedeli 

Eksiltme 
saati 

Pantalon, kaıkct 4095 lira 14 
51 adet palto 561 ,, 15 
217 çift fotin lü85 ,, 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 LeJazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3- İsteklilerin eksiltme ıçın tayin olunan iÜn ve aaat· 
te yüzcie 7 ,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko-
miayona gel1Ueleri ilan olunur. (7564) 1169 3-4 

* * * 

Sayfa 3 

1- Tütün Paketleme Makinelerinin Paket kısmı ıçın 

şartnamesi mucibince 1,5 Beygir Kuvvetinde beheri 170 
lira Muhammen bedelli 6 adet ve 0,5 B-ygir kuvvetinde 
beheri 125 lira Muhammen bedelli 6 ki cem'an 12 adet 
Redüksiyonlu elektrik motörü açık eksiltme usuliyle satın 
alınacaktır. 

ll - 12 Motörün muhammen bedeli 1770 lira ve Mu· 
vakkat teminatı f 32,75 Jiradar. 

111- Eksiltme 4-1938 tarihine rastlayan Salı günü saat 
15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözii geçen 
Şubeden alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif 
mektub ve kataloklarını eksiltme gününden üç gün evve· 
line kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine verme· 
leri lazımdır. 

Vl İsteklilerin kanunun kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme ıçın 

tayin edilen gün ve aatte yul.:arıda adı geçen Komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (B) (7811) 1194 1-4 

. ,, ,, ,,, .. ,, 
D.D.YOLLA~t iSLETME U. MUDURLUGUNDEN • 

Sıvas Erzurum Hattının Çetinkaya İstasyoaundan sonra Avşar 
Güneş Gürek ve Divrik isimli 4 İstuyonun 20.1 J.937 tarihinden 
itibaren her türlü nakliyata açılacağı, ve şimdilik Çetinkaya Div· 
ri~ Çetinkaya arasında ve Çetinkayada ana şebeke yolcu katarı 

ile buluşmak üzere haftada 4 defa Çetinkayadan Divriğe Pazar 
tesi, Çar,aınba, Cumartesi, Per,embe, ıünleri ve Divrikten Çe· 
tinkayaya da Pazartesi, Çarşamba, Cu:na, Pazar rünleri birer 
muhtelit Tren işletileceği uyın halka ilin olunur. 

(4281)(7829) 1197 

st. Ticaret ve Zahire Borsası 

[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

18 - il 

FİATLAR (Cours offıciels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Blc tcndrc) 

Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Aaadol (Orge An.) 
Arp.ı yemlik 
Çavdar (Seirle) 
Bakla (Feve) 
Mısır sarı (Ma'is jaunc) 
Su.am (Se&ame 
Pamuk yatı (Huile de coton) 
Susam ,, ( ,. sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

" 1 rakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet j•une) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 

1937 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Plus) 

6 7 50 

5 3.l -
4 ıo -

4 20 
4 4 -

16 27 50 

6 15 

5 35 -
4 15 -

.. 25 -

16 30 -

Peynir kaşer {Fromage kachere) 
Zeytin yai'ı l.ci yemeklik (Huıle d'ol.) 
Kaplıca 

55 - -

Fındık kabuklu (Noiıetteı) 
Güz Yünü 
iç fındık (Noia. decor.) 
Nohut iri (Poiı chiche) 
Peynir beyaz (Fromagc blanc) 
Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Fasulye ufak (Haricot sec) 
Bu§'day kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Ceviz içi 

GELEN (Arrivare•J 
Afion (Opium) 
Buğdny (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seiglc) 
Un (Farine) 
Mısir (Mala) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fa1ulye (Haricot sec} 
Pamuk (Coton) . 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (seaame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek '1cntille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d' ol.) 
B. Peynir (Fromnge B.) 
İç fındık (Noiı. dec.) 
Tiftik 

330 -
60 
15 -
15 -
30 -

14 25 
15.:& -

12 25 

90 -

14 

!mtiyaz uhibi ve yu.ı iılcı i 
DirektGl'"i: lamail Girit 

·- -

6 5 -

130 

GİDEN (Exportation) 
Afyon (Opium) k. 
İç badem (amande) 
Razmol 
Arpa (Orrc) 
Tiftik 
K fındık (Noiutte) 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chicbe) 
Mercimek (lentille) 
Kal (poil) 

DIŞ FİATLAR 
(Marcbes Etranrers) 

763 -
83 -
83 -
2-

95 -

23 

Buğday (Ble) Liverpul 5 58 
,, ,. Şikaro -4 33 
,, ,, Vinipek 5 42 

Arpa (Orge) Aaver. 4 83 
Mısır (Maiı) Londra 4 -
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 89 
Fındık (nois.) G.Hamburr - -

" K • 

Baaı!dıiı yer: ARTUN BasıınHı 
Gnlau. Billir eek.aıtr No. 10 
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ABONNEMENTS : 
Ville et Province 
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12 1500 
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Quotidien des Adjudication 

•• u A 
GAZET • 1 

19 NoYembre 19~7 

ADMINISTRA 1 ıuı'ı 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Gala a, Perchembe llazar 

T elephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Pour la Publicite ı'adreaııcr 
a l' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresıe Teleıcraphique: 

1.tanbul - MÜNAKASA 

tf ableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'<idjudication 

Modc f>rix Caulion. l.ırıı d'adjudıcation et du Jours 
--------··- - ... -_ ... ___ _ d'adiudicat ulinııti( Proviıoire Cahıcr dr-s Ch;,rgl"ı -----~ .. -- _____ __;, _____ ....::;:,,_ _________ _ 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparntion- Trav . Publics·Materiel de Construction - Cartographie 

Rı'paration toiture et autre au depôt de poudre P blique ~63 61 7'2 28 Direction Monopole• Balıkesir 1 12- ~ 
Construction de route preı du depôt ce poudre ,, 2440 - 183 - · ,, 1-12 37 
Conıtruction pavillon a l'hôpital des alienı>ı a Ba· Pli cacb 43'.289 4'-1 3246 75 Uir. Hyg. Assıst. Soc. Oiarhaloghlou 10 12-37 

kirkeuy (cah. eh. P. 217). 
Conıtruction depôt poudre noire a Denizli (cah. eh. Gre a rre 

P. 13). 
Reparation batiment 28cmc ecole Sariyer " 

2695 17 202 14 

448 97 

Com. Aclı. Econom. Monop. K.taehe 

Mun. Istanbul 

9-12-37 

10 12-37 

Conıtr. batiment PTT. a Afion {cah. eh. P. 153). Pli cach 34612 35 2596 On PTT. Afion et lstanbul 10-12-37 

Produits Chimig,pes et Ph~rmaceutiq_ues - lnstruments Saoi~aires -F ~~n!ture pour H!P.~~:-ux 

lnıtruments et produits pour lalıoratoire ( pour Publique 2294 35 

hôıtital Goureba) : 176 lota 
Produitı chimiquu pour laboratoire de la Muniei· Gre iı ırt- 495 05 

palite : 20 lotı 

f Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Couvertureı en lai r. e : 3500 p. (aj.). Gre iı gre 31500 

UniformH d'ete : 3409 p. Pli caeh 18749 50 

Ameu.blement pour Habitation et Bureaux-Tapiıserie ete. 

Pupitre portatif : 1 p . 
Tapis pour eorridor : 86,84 m'> (aj.). 
Bancs pour ciuseı : 60-75 p. 

Combnstible - Carburant-l fuiles 

Benzine : ~~80 litrea 
Houille criblee : 100 t. 
Houi!le criblee : 920 t. 
Coke : 546 t. (•i·>· 

,, : 50 • " 

Publique 

" 
" 

512 72 
1249 -

la p. 18 -

Pu lirıue 1056 40 
.. 1750 

Gn~ a gre la t. 25 -

" .. 
.. 19 50 

" 20 

Electricite· Gaz·Chauff ag-e Central (lnstallation et Materiel) 

175 

2362 

1407 

38 50 
93 68 

102 -

15 o,o 
131 25 

1725 
798 53 
75 

Oir. Vak6u(s lıtanbul 6-12-37 

Mun. Istanbul 23-11-37 

Cam. Ach. Cocrmand. Gen. Prot. '2'2· 11-37 
Garde Foret Ankara 

Cem. Ach. Comm. G. S. Uouan. ı~t. 10-n-37 

Com. Adı. Min. Def. Nat. Ankara 
,, 

Oir. lnstructıon Pub. E<lirııe 

25-11-37 
23-11-37 

1-12-37 

Cam. Ach. lnıpt"ct G~n . Thr.,ee E.dirne 2-1 -3i 
,, ,, Palaıs de justice Ankara 2'2-11-37 

Co•. Ach. lntendanee Ankara '24-11 17 
,. ,, Lycee lıtanbul 22· 11-37 

.. 22·11-37 

10 
14 
15 

14 

11 

14 -

15 

11 

15 -

15 -

11 -
11 -
14 -

10 
15 
10 
15 15 
15 -

Moteura electt-ique• a reduction CV: 6 p.· CV 0,5: 
6 p. 

Puhlique 1770 - 132 75 Com. Aeh. Econ. Monop. K.tache 4-1 ·38 15 -

1 ravaux d'lmprimerie-Papetcrie 

Livre1 ıcientifiquu : 28 lots 

Transport- Chargement Dechargemcnt 

Exportation transfert et ehargement dcs eharbons 
des foyeu lignite Tavehanli et Gura!l'hatch ainsi 
que conıtr. de routes du foyer juıqu'au pont 
Kutchukkilet (pendant 3 ans ). 

Divers 

Licol et brides 
FraiseuH : 1 p. 
Traveues de upin resineux : 3000 p (2,60x0,25 

0.15). 
Tuyaux galv~niseı, boulonı ete. : 10 lotıı. 

Traverse1 no:malcs de upin : 1500 p. 
Motopompe CV 15 : 1 p. - Manche a lin : 300m. 

Macbine et aeceasoires pour fabrication deı gour
des en aluminium 

Provisions 

Riz : 4 t. 
Viande de boeuf : 36 t. 

' Legumes : 10 lots 
Huile d'olivea: 36 t. 
Fromare blanc: 13,9 t. - id. •kachcr .. : 5040 k. 
Haricot. 1ecı, lentilles vertes et rouge~ et poiı ehi· 

ehe1 (•i) 
Pommea de terre : 6 t. - Oignona : 2,4 t. (aj.). 
Fromage blanc : 5650 k. Id. kacher : 2800 k. {aj .) 

B) Adjudications a la sureochere 
Tuyaux en fonte, toile, ceruıe ete. 

Articlca hora d'uaage (ai) 

Cre a a-rc 

Pli aeeh 

Publique 
Gr~ a i'rc 
Plı cach 

Publique 

,, 
Pli caeh 

Publiquc 

893 50 

1250 -
8750 -
7312 50 

148'2 95 

3900 -
1900 -

Pli cach le k. O 25 

.. 
pli caeh 23320 -

" 
Gre iı grc 

330 

Publique 

69 -

1000 -

93 75 
656 25 
548 44 

111 50 

292 50 
1-42 50 

69 -
675 -
-438 gg 

1674 -
847 13 
376 43 

96 -
360 66 

Dir. Hyı. Aa.ist. Soc. Ankar.ı 22-11-37 11 -

Oir. Gen. Sumer Bank Juıqu'au 16-12-37 15 -

Com. Ach. Min. Der. Nat. Anlcara 

.. 
8 Expl. Ch. de Fer Etat Izmir 

Cam. Ach . Oir. Fabrique Mılit. Bureau 
Expcd . Salipaz:ır 

9 Exploit Ch. Fer Etat Sirlccdji · 
Mı.ın. Karabiga J t. Beyorlu Balilc.

paur lehi~ App. N. 4 

3-12-37 
29-11-37 
26-11 37 

3-12-37 

4- 12-37 
1-12-37 

1 l 
11 
16 

14 -

10 ~o 
13 

Coa. Acb. Min. Dıif. Nat. Ank. Jusqu'au 10-12-37 

Com. Aeh. Ecole Normale Istanbul 7-12 37 
Com. Ach. Command. Naval Marmara 8-12-37 

" 
Com. Ach. lntcnd. lst. Tophane 

• ,, Lycees lıt. 

" 

8-12-37 
8-12 37 
8-12-37 

22-11-37 

Com. Adı. Aeademie de Guerre Yıldiz 26-t 1 37 
Oir. Hyg. A~asist. Sac. Ojarhalorh'lju 24·11-37 

Oir. Venteı Douaaes Sa1r1seun 
Exploitat. Akay 

22-11-37 
29·11-37 

14 
15 
11 
15 -
15 -
14 30 

1'l -
15 30 

to 
M-

il 

Cumartesi 20.11.1937 

Portatif çadır direği (MMV) ·'~ 484 
Madeni portatif direği IMMV) .\: 500 
Balut (OD yol. Balıkesir) .\: 508 

. Arozöz (Gümr. Muh. G. Komut.) A~ 515 
• Doç marka kamyonet (İst. Bcled.) .\! 523 
Yanık lise binası inş. (Kütahya Lia. Dir.) .\: 525 
Yerli aömikok kömürü (Ankara Lvz.) .Y 527 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No . ., işareti ilanı hnv i gazetemizin sayııını gösterir 

Samedi 20 - 11- 1937 

Poteıı.ux pour tentt":s (Min . Def. Nat.) N 484 
,, me alliques pour tentes. (Min . Def. Nat .) N. 500 

Ballaat (Ch. Fer Etat Balıkesi r) N. 508 
Arroseuses (Command. Gen Surv. Douın. lstanbul) N. 515 
" Auto mıırque Dotclı (Mun. lst.) N. 525 
Constr. au lycee ineendıe {Dir. Lycce Kuta .. ia) N. 525 
Coke indigene (lnt~nd . Ankara) N. 527 

"' Lcs uteriıqueı ındiqueat une vente par voıe de surenchere. 

N. B.- Lu Noıı indiqueı ea reg-ard dea artieles ıont ceuıt cfıı 
journal dana lequel l'avia a paru. 

is t bu 1 Borsası__.., 

: ı e- ı ı - ı 937 

Paralar 
Stf'rlin 

1 Dolar 
20 Fransız Fr. 
20 Liret 
20 Belc!ka Fr. 
Drahmi 
20 İ1Veçre Fr. 
20 Len 

622. 
122, 
80,-

106, -
80,--
18,-

570,-
20, -

1 Florin 65, -
20 Çek kronu 78,

l Avusturya Si. 21,-
1 Mark 26, 
l Zloti 20,-

Peniü 21,-
20 Ley 12, -
20 Dinar 48,-

1 İsveç kuronu 30,-
1 Türk altını 1084,-

Baaknot 267,-

--------~·~~~~-____,,.,, 

628, 

12{), 
86,-
112-
84,-
23, -

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

1087,-
268, -

ı 

Çekler 
London 
Nev York 

Par is 
Milin o 
Brüksel 
Ati na 
Cenene 
Sof ya 
Amıtcrd. 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşl 

Bükre4 
Belgrad 
Yok ohama 
Moıkova 

Stokkholm 

625,-
0,7680 

17,6864 
14,9640 
4,6469 

87,37 
3,45 

63,9488 
1 ,4i72 

22,5610 
4,2062 

13,9088 
l,9t\36 

4,1566 
3,9810 

107,4340 
34,5.325 

2,7464 
24,04 

3.10 

··~···~·· +,e,. . «h ·······.~·.• ., ........ ~ •••••••• ,. ................ ! ..................... t 
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i "DEVRİ " l 
••• ":.. Tercüme Bürosu .;4) 
•!+ 
.~ .. 
•!• 
·:· 
•!• 

Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil'• 
hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şarto•' ı 
melerin tercümesi derühte edilir. • 

Azami ihtimam ve sürat 

!• Fiyatlar gayet müt:edildir ' ~ I 
•:• "MÜNAKASA GAZETESİ" Abonelerine I 
•!+ Hususi tenzilat yapılır • 
•!• 4' 
•:• Adres: Galata,.Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3' 
•:• Tele fon : 49442 
b ~ . ... 
+~++~+Y~~+++++Y++~++++~~ 


