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r- ABONE ŞARTLARI : r Türk ivc icin Kuruş 
J A vuc; ı ~50 f 
6 85!1 

12 .. 15 j, l 

Ecacbi memleketler içın 1 
12 aylıi ı 2700 

.Sayısı S ku ruş 

~
esmimakbuz mukabili elma• _J 
an tediyat makbül detlldir. 

~------------------

GAZ~TESİ 
Hergiin cıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan IViünakasa ar ve •• istesi uzaye e e 
Cinsi Şekli Muh m. bed. Teminat Müracant yeri Gün Sa t 

a) Münakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Kon ya ceuevinde pavyon inşaatı (te••> 
AltJohir ortaa:elttep tamiratı " 
Yolcu iskelesine kadar yol inşaatıc 
Polis iandarıaa mektebi ikinci kısım kanalizasyon 

inşaatı 

Galata ıı~ı iıkelesi yanında yapılacak ıümrük muha
faza karaltelu inı: (te•tl) 

Mahrukat, Benziu, Makine y agları v. ı. 

Odun: 10-:ltl t. (te•d) 
" 3,6 t . 

pu. 

" aç . eks. 
paz. 

paz. 

l '41 
2890 -

705 91 

243 -
216 75 

53 -

23 -
- -

Konya Naf. Oir. 
,, 

Trabzon Beled . 
Bayııdırlık Baltan. 

lst. Nafıa Müd. 

Tek.irdıt Vil . 

l't 

22-10 37 itib. 1 ay 
22-10-37 " 
12-11-37 
5-11-37 15 

5-11·37 15 -

1 ay içinde 
29-10-37 itib. 10 gün 

Maden ltonaürii: 50 t. aç eks. t . 16 - - - Çanakkale Vil. 9-11-37 15 -

" 15. 112 vO 
" 

12-11-37 ıs .. 100 t. n ,, 
Mangal n 15 t . 750 - 57 - Çımak. Mst. Mvk. SAK 8-11-37 15 -

Müteferrik 

Havai'nı fenerler i için amyant ( te mel ) aç. eks. 1595 - 127 İunır Be'ed 5-11-37 

Kayın travers normal: 45136 ad. - lngil-z maltasl ı k: k apıdı 7.. 1046b3 30 64~3 17 Nafıa Ve'c 16-1. -37 10 30 
189 aa. (larL 5,'23 L) 

Ner•al kayın travera: 16366 ad . (şut. 1,l'>8 L) 
" 

37641 80 2823 14 " 
16·11-37 10 30 

15085 1,73 " 346'5 50 2602 16 " 
16-11-37 10 30 • • " " • • ,, • • 30835 .. ,, 3,55 • " 

7oc20 50 479• il • 1'-11-'7 lQ 30 
:l4003 ~7·. 55~06 ~ ...... ıt-IW7 10 31J 

• " • ,, • " • 
41S24 4,71 • HIOS ~ 6011 2' 1Ml·l7 10 30 

• " " .. " • • 

Erzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 

Patateı: 31 t. 
Karu ıofan: 45,l t . 
Ek.ok 

2325 -
2491 50 

175 -
187 

Çanak. Mst. Mvk. SAK 
., 

10 11-37 
11-11-37 
16-11 .37 

14 -
14 -
)6 -

b) Müzayedeler 

Parça halinde köHle: 178 k. 
Kısal •tacı: 237516 m3 
Çam ,, 30' m3 

paz. 

aç. art. 

" 

. 
PiYASA HABERLERi 

~· ~·· .q:.:""'I 
Çikolata imali azalıyor 

s .. ede 1200000 kilodan 2a5 bia kiloya düttü 
Son 11llarda ıikolata ietibsal -ve iıtihlikinde b ir hayli ıerile· 

me ıöze çarpıyGr. 1931-1932 aenelerinde 1200000 kilo çikolata i
aaaline mukabil 833 aeneıinde bu miktar birdenbire dütmüf, 934 
de 400000, 935 de 300000 ve nihayet 936 mali HD .. i zarfındaki 
iıtihaal miktar1 da 255000 kiloya kadar inmittir. 

Bunun sebepleri muhteliftir. lıluell 8U Haeıi aoalarıaa dotr" 
ııkan iıtihlik rHmi bu meyandadır. Fabrikalar rHme kart' fiai:· 
ları artbrmaktanaa mıkdarını ve kalitHini bozmak ribi çiirilr. 
bir tedbir almıtlar. Bilnetice sarfiyat asalmıttar. Eıkiden çikolata 
kaaabalara yakın k3ylere kadar wiriyor ve .. tdıyordu . Bugün ıe
~irde bile iıtihlaki nazarı dikkati celbedecek kadar azalmıthr ve 
baıünkü kalite bo:ıuklutu denm ederae daha da aaalacatı mu
hakkaktır. 

Bu hareketlerinde f abrikat3rleri la aklı ıörmemek icabediyor 
çilnkü hükQmet çıkardığı iıtihllk reamine mukabil mevaddı ipti
dai.yeden ahnaa gümrük reımindea ehi de olaa teaıillt yap•lf· 
tar. 

İkiaci bir meaele de buıG• piyuacla ıurlle• kakaolar .. ır. Çi
kolata imalinde kallanılan kakao, kakao yağı, kakao çekirdeti, 
•üt to:ıu ve teker oldutı.ı maltmd11r. Kakaoların, fabrikalardan 
1reçtiktea, yatları alındıktan &onra toz haline atılmuı liıımken 
kiloau 120 kuruta piyuaya ıürüldütü rörüıüyor. Hem de kıy
auetli bir meta olarak ... Bu gibi kakaolar mümkün mertebe piya
•aya az çıkarıhaakta, bu ıurede kıymetine balel ı•tirilmemekto
dir. Fa:ıla kakaelar atılmaktachr. 

Bilhaua mahalle bakallannda, şura.la burada eatılan kakao
lar bu nevi lte yaramu yağsız kakao tozlarından ibarettir. Yat
lı kalitesi boxulmamıt kakao bulmak her halde mümküQdür, fa
kat her yerde bulraak kabil değildir. 

32 50 
116 -

Çanak. Or. O lt. Oir. 

M. M. V. SAK 
Çanak. Ür•. Müh . 

• 

4-11-37 
'4-11-37 
4-11-37 

10 -
15 -
11 -

İnşaat· amirat-Nafıa işleri \'C Malzemesi- Harit~ 
---~ ,............,_ ,,.,;---

Koayn Nafia Direktörlüiünden : 

Konya cezaeYiade yaptırılacak pavyen iaşaataum iha
lesi itinin talip çıkmadıiındaa bir ay zarfında pazarlık 
suretile intacına karar verilmittir. Talip ola11ların 22.10.937 
tarihinden itibaren bir ay ıarfında Konya Nafia müdürlü· 
iüne müra caat etmeleri ilin olunur. 

• * * Akşehir ertamektep tamiratı ihalesi işinin talip çık
madığından bir ay zarfında pazarlık suretile intacına karar 
verilmiştir. Talip olanların 22.10.937 taribiaden itibaren 
bir ay zarfıntla Konya Nafia Müdürlöjlno müracaat etme
leri ilan ehuıar. 

Trabzo1a Belediye E:ncü•eninden : 

İskele caddesinin Gümrük depoları arkasından geçırı· 
lerek yolcu iskeleıiııe kadar uzablması için yapılacak 

3241 liralık Parke yol inşaatı on be~ gin müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştu r. 

Eksiltme 2.11 937 Salı günü saat 1-4 de yapılacaktır. 
Muvakkat teminat bedeli 243 liradır. 
İ&tekli lerin Ticaret odasında kay ıtlı olduklarına ve par

ke inıaatındl\ ehliy tleri bulıı10duiuna dair vesikaları ve 

T el•foa : 49442 J 
Poeta kutuıu N. 1261 ~ 

teminatlnriyle birlilde 12.11.937 Salı gunu tayin olunan 
saatta Encümene müracaatları ilan olunur. 

Bayındır Bakanlığından: 

Eksiltmeye konulan İf : Polis-Jandarma mektebi ikin -i 
lı111m kanalizasyon intrıatıdm 

2 - Keıif bedeli 2890 liradı r . 

3 - Ekıiltme 5.11.937 Cuma ıünü aaat 15 de Nafıa vekaleti 
yapı ifl ... i ekailtme komiayoau ecluında pazarlık uauliyle yaphrı
lacalcbr. 

4 Eluiltıae ,artaameai •• buaa mlteferri evrak yedi kuruı 
muka\ilincle yapı itleri umum müclill'lüt6nden "lınabilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için istf'klilerin 216 lira 75 kuruş 
muvak kat t eminat vermesi ve yapı işleri ua:ıum müdürlüğünden 

alınmış hususi vesika ıbraz etmesi lazımdır. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 

25.10.937 pazartesi günll ıaat 16 da ihalesi tekarrür 
eden Galata Su iskeleıi yanında yapılacak 705.91 lira 
ketif bedeli Gümrük lııluhafaza karakolu inşaatına muay
yen olan gDn ve saatte talip çıkmamış olduğundan 2490 
sayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince ihalesi 5. 1 1.937 
cuma günü saat 15 de Nafıa Müdürlüğü binasın:{a tekrar 
yapılacaktır. 

A - Bu işe ait keşif, şartname ve projesi dairesinde 
görülecektir. 

B - Muvakkat teminat 53 liradır. 

İsteklilerin en az bir kalemde 500 lir 
zer iş yaptığın ' dair göstereceği ves. rn 
olduğu müteahhitlik ve Ticaret Oda ... ı vesikal 
cuma günü saat 15 de gelmeleri. 

ışe ben
i\; almış 

rile 5.1 t .937 
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v. 

T ekirtiağ Dai•I Eacftmeninden: 

Açık eksiltme müddeti 10 gün temdıt edilaiği halde 
1 alıcısı çıkmayan hususi idareye aid IO bin il~ 20 bin ki

lo mikclarındaki odun bir y içinde görün~cek istekliıine 
ihalesi yapılm&k üzere pazarlığa çıkarılmıştır. Beher ki
losu için ta hmin edilen fiat 60 paradır. Muvakkat temi· 
natı 23 liradır. 

Şutııamui .daimi encümen kaleminde olup okumak ve 
puarhia İftiralı etmek iıteyealerin mavakkat teminatla· 
rile birlikte •ilAyet tlaimi encl•en kalemine müracaat e
debilirler. 

* • * Merkez okulları ihtiyacı olup açık eksiltmeye ko· 
nulduğu halde istekli çıkmayau ve muhammen bedeli 150 
santimden ibaret olan J6UO kilo kuruluk odun 29. I0.37 
tarihine tesadüf eden ca ma günü saat 15 te ihale edil
mek üıere bugünde itib ren eksiltme müddeti IO gün 
temdit edilmiştir. 

Şartnamesini okumak isteyenlerin hergüR ve eksilt
meye iştirak edeceklerin mezkür gün vo aaatta ve mu
vakkat temiuatlarile birli te vilayet daimi encümen kale· 
mine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Ça••kkale Müatalıke• Mevkı 
Sabn Alma Komiıyonundac 

1 - Çanakkale Müstahkem Mevkı birlikleri ıçın 
15000 kilo mangal kömürü satır.ı almacakhr 

2 - Manial kömürünün muhaıumen bedeli 750 
lira biçilmiştir. 

3 - İhalesi 8 İ dnciteşrin 937 pazartesi günü saat 
15 de Çanakkale Müstahken Mevkı Satmalma Komisyo• 
nunda yapılacaktır. 

4 - lateklileri ihaleden bir saat evvel teminat akçe· 
leri olan 57 lirayı ve ihale kanununun 2,3 üneü madde
lcriııdeki yeaaik ile bir saat evvel kamisyooa müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Çanakkale Vilayet Daimi Encümeninden : 

Cinsi Tonu Muhammen B. Muvakkat T. 
Maden k. 60 16 L. 6 L. 

Çanakkale memleket haslahanesİDİn kalorifer tesisatı 
için lüzumu olan yukarıda cins ve miktarı yazıh 50 ton 



maden kömürü 9.11 .9.n aalı günü s aat 15 de ihale olunmak 
üzere 21.10.937 tarihinden itibaren 20 gün üddetle açık 
eksiltmeye kenulmuştur. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaiki hamil 
b~lunmaları. 

Şartnameyi görmek istiyenler Çanakkale sıhhat müdür
lüğüne ve daimi encümen kalemine müracaat edebilirler. 

* • * 
Cinsi Tonu Beher ton Muhammen B. Muvakkat T. 
Maden k. 100 15 112 L. 60 k. 

Çanakkale mem!elcet ha.stahanesinin kalorifer ve sıcak 
su tesisatı için lüzumu olan yukarıda cins ve muhammen 
bedeli yazılı 100 ton Zonguldak birinci nevi (Lavemarin) 
kriple maden kömürü 12.11 .937 cuma günü saat t 5 de 
ihale olunmak üzere 28.10.937 tariiıinden itibaren 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmu~tur. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunde yazılı vesai"i hamil 
bulunmalara. 

Şartnameyi görmek ve fazl:ı tafsilat almak istiyenlerin 
Çanakkale Sh. müdürlüğüne ve daimi encümen kalemine 
müracaatları ilin olunur. 

Müteferrik 

Nafıa Vekaletinden: 

16. 12.937 perşembe günü saat 15 de Ankarada vekalet 
malzeme Eksiltme Komisyonunda 658400 adet takriben 
286.404 ton Galvanize Tirfonun kapalı zarf usuliyle 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Teklif edilecek Tirfonlara; ecnebi malı olup Mersinde 
sif supalon teslim edileceğine göre 50.120 lira 70 kuruş 
ve yerli mal olup Merainde vagon içinde teslim edilece
ğine göre 87353 lira 22 kuruş muhammen bedel tesbit 

edilmittlr. 
Bu hususa ait şartname ve teferruatı 437 kuruş mu· 

kabilinde Ankara vekalet malıeme müdürlüğünden alana• 

bilir. 
Muvakkat teminat: Ecnebi mala teklif edildiğine göre 

3756 lira 03 kurnş ve yerli malı teklif edildiğine göre 
5617 lira 66 kuruştur. 

İsteklilerin teklif zarflarını talimatnamesine göre V eki· 
letten alınmış müteahlıitlık vesikası ile b irlikte l 6.12.937 
perşe.:nbe günü saat 14e kadar Ankarada Vekalet Mal
aeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. .. 

MÜNAKASA GAZE:ı f.S l 

içiıa l ~O liralık muvakkat temiaat makbuıu veya banka 
temi11at mektubu ile söylenen ıün ve aaat l6 da encü
meae ıeliDir. 

Deviet Demiryolları ve Limanları 1tletme U. ldaresindeıı 

MuhammeD bedeli l l 7ti72,50 lira olao 56 kalem loko· 
motit alev ve duman borularile K09iilatör boruiarı, çelik 
iekme beru ve fren bava aevk oor11 ve parçaları &6.12 • .17 
perıembe ffanü aaat 15,60 da kapan .ıarf u•uhle AnJıu1ra
da ıdare bınaaında aatın ahDacaktır. 

.liu işe iİrmek isteyenlerin 7 l 3.i,6:l liralık muvakkat 
teminatılc kanunun tayiıı ethgi veaikaları ve naha müte· 
ahhıtlık vesıkası ve teklifterını ayni iÜn .ıaat & •,.SU a 
kadar komıayon reiılaiıne vermeleri lazımdır. 

Şartııameier 588 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vez· 
aelerinde ıatılmaktadır. 

İzmir Emrazı Sariye Haıtaae•İ BavhekimliiiDden : 

. Hastanenin 937 mali yılı 7 aylık ihtiyacından aşıfpda cinı, 
mıktar, tahmini fiat ve eksiltme şeklile muvakkat teminatları 
yaıtılı 2 kalem erzak 15 l'ÜD müddetle eluiltnıeye konmuştur. 

Şartnameler hera-ün haatane başhekimlitinde ıörülebUir. Açık 
eluiltme J.11.937 çarşamba •finü aaat 11 de Tepecikte Emrazı 

Sariye ha•taneainde teıekkül edea komisyon huıurunda yapıla · 
oaktar. 

Muvakkat teminat olarak para veya para mabiyetlndeki evrak 
komiıyonca ahnamıyaca~andan bunları vermek istiyenler ihale 
•ününden evel teminatlarını İzmir malundı{pna yatırac aklardır. 

Tahmin edilen Muvakkat 
Fiat Miktarı teminat 

Lira Kr. Kilo Lira Kr. 
1575 00 3500 118 18 
5:l3 11 6412 44 48 

Cinıi 
Koyun eti 
Birinci ekmek 

İzmir Lenzım Amirliği Satınalma Komisyonundan ; 

İzmir Mı. Mv. kıtaatının kapah zarfla münakasada bulunan 
45900 kilo bula-ur ihtiyacına talip çıkmadığında paz:nrlıkla aatın 

alınacaktır. 

. İbaleai 3-11-937 Çar,amba günü aaat 15,30 da İzınirde luşlada 
lzmir levazım imirliıi aatınaloıa komiıyonunda yapılacaklır. 

Tahmin edilen mecmu tutan 5508 liradır. 
Teminat muvakkat• akçası 413 füa 10 kuruştur. 
Şartnaıne1i her gün komiıyonda görülebilir. 

• * • Aşağıdaki cetverd~.,aAi miktarları yazılı olan 
ceman 172949 ad.!t normal ve 189 adet İngiliz makaslık ' 
kayın travers altı parti ve 16.11.937 sa lı günü saat 10,30 
dan itibaren ayrı ayrı eksiltmesi yapılacak surette kapa
lı zarf uaulile ekıiltmeye konmuştur. 

Pazarlığa i•tir~k edecekler 2490 aayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde '!e ttrtnameıinde yazılı vesikaları •e teminat mu
vakkatalarile j>irii~te ihale saatinden evvel ko ı:ıı iıyona ~elmeleri. 

* * • İzmir Mıt. Mv. kıtaatının açık ekıiltme a~retile münaka-
1 uda bulunan 30000 kilo bulgur ihtiyacına talip çıkmadığında• 

pazarlıkla aatın ahaacaktır. 

Eksiltme Ankarada Vekalet malzeme eksiltme komis· 
yonunda yapılacaktır. Her partiye ait eksiltme şartn~mf!· 
si ve teferrüatı cetvelde hizalarında yazılı bedel mukabi
linde Ankarada Vekilet malzeme Müdürlüğünden alına
bilir. İsteklilerin her parti için ayrı ayrı tan:ıim e::lecek· 
!eri teklif mektuplarına cetvelde hizalarında gösterilen 
muvakkat teminat ve talimatnamesine göre Vekaletten 
alınmış malzeme müteahhitliği vesikasile birlikte 16 İkin· 
citeşrin 937 aalı glinü aaat 9.30 a kadar Ankarada Ve
kilet malzeme müdürltiiüne vermeleri lazımdır. 

Mik~arı Muhammen Muvakkat Şartname 
Partiler Normal lngiliı ma· bedeli teminat bedeli 

adet kashk adet L. K. Lira K L. K. 
45136 189 104663 30 6483 17 5 23 

Kocaeli vilayet Geyve ve kazasindaki Karagöl ormam 1 

il 16365 37631 80 2823 14 1 88 1 

Kocaeli vilayeti Geyve ve kazasındaki Gümüşdere Han- 1 

yeri ormana· 
l1l 15085 34695 50 2602 16 1 73 1 

Aksu Göksu ormanı j Kocaeli vilayeti Hendek kazasmdaki 
1 v 3083.5 70920 50 
Kocaeli vilAyeti Hendek kazaaındaki 

mana 
v 24003 55206 00 

4796 03 3 55 
Çamdağı Ateaşı or· 

4010 35 2 76 
Kocaeli vilayeti Karasu kazasındaki Molla Hasan pınarı 

ormanı 

Vl 41524 95505 20 6025 26 4 78 
Kocaeli vilayeti Hendek kazasındaki Keremali Harakli 

üstü ormaoı 
Eksiltmelere hususi orman sahipleri de girebilir. 

Numarası 

35 
36 
37 

İzmir Belediyesinden: 

Miktarı 

4000 
3600 
-4500 

Bedeli kr. 
15 
13 
12 

Belediye havagaıı fenerleri için numaralarile miktarla· 
rı ve beherinin muhammeu bedeli yazılı amyantların açık 
eksiltme ile ihalesi 5. 11 .37 cuma gününe temdit edilmiş
tir. Şartnamesi hava gaza müdürlüğünden parasız olarak 
verilir. Hepsinin bedeli muhamaaeni 1595 liradır. İştirak 

ihalesi 3-11-937 Çar,amba günü aaat 16 da kışlada İzmir leva· 
zım 1mirlifri aatınalma komiayonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen mecmu tutarı 3450 liradır. 

Teminat muvakkate akçesi 258 lira 75 kuru,tur . 
Şartnameai her gün komiıyonda görülebilir. 
l.tekliler ticaret odaaında !cayıtlı olduklıtrına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
Pazarlıta i•tirak edecekler 2490 aayıh kanunun 2 ve 3cü mad· 

delerinde ve ıartnameıinde yazılı veıikaları ve teminat nıuvak 

kıtiırile birlikte ihale ıaatinden evvel komiıyonda hazır bulun-
ınaları. 

Çanakkale Orta Okul Direktörlüğünden: 

Ortaokul pansiyonun ekmeği ihale komisyonu tarafın
dan pazarlıkla ihale edilecektir. 

Taliplerin ihale gi1nü olan 16.i 1.37 sah i'ünü saat 16 
da okul idaresine gelmeleri ilan olunur. 

Ç anakkale Müstahkem Mevkı 
Sahn Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale Müstahkem Mevkı birlikleri için 31 
bin kilo patates satın alınacaktır. 

2 - Patatesin beher kilosu 7.5 kuruşdan 2325 lira 
biçilmiştir. 

3 - lhaleıl 1 O İkinciteşrin 937 tarih çarşamba günü 
şaat 14 de Çanakkale Müstahkem Mevkı S n-
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklileri ihaleden bir aaat evvel teminat akçe
leri olau 175 lirayı ve ihale kanununun 2.3 üncü madde
lerindeki vesaik ile bir saat evvel komisyona müracaat 
etmeleri illn olunur. 

* • * 
1- Çanakkale ~Lt. Mv. birlikleri için 4530 ) kilo kuru 

:o oğan satın alınacaktır. 
2- Kuru ~oğan beher kilo~u 5 ,5 kuru~dan :249 L l ira 50 k. 

biçilmi~tir. 
3- İhalesi 1 l.l l.~J:17 pertembe günü 5aat ] 4 de Çanak-

kale Mst. Mv. satmalnıa komisy onunda yapılacakt ır. 
4 - İ steklileri ihaleden bir saat evvel tPıniııat akçeleri 

olan 187 lirayı ve ihale kanununun 2,3 cü maddelerindeki 
vesaik ile bir saat evvel komi~yona müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

1 

1 
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Milli Müdafaa V ekôleti Satmalma Komisyonundan 

Cebeci askeri hastanesinde imalattan artan 178 kilo 
46 g ram parça halinde kösele arttırma auretiyle sntrl -
caktır. Görmek istiyenter mezkur hastaheıne baş tabibli
ğine her gün ve arttırmaya girecekler 4. 1 1.937 perşombe 
güni\ saat 10 da Milli Müdafoa Veklleti Satın lm Ko
misyonunda bulunmaları . 

Çaııakkale Orman Ha" Mülıeııdi ... \luavinlı~·rıdt n: 

Çanakkale vihhetınin Lap~rki kauıc;ının karanlık dere 
d~vlet ormanından 237.;)16 ıı etre ınıkap kızıl ağaç 19 10 9J7 
gününden bilitibar 13 gfin muddeth arık arttırmava konul· 
rnu~tu r. 

Arttırma 4. 11 937 ıanhine mü a .if pr r Pmha "Ü ii c:aat 
15 de Çanakkale O. ınüheııdi-; muavinliği ıd ... rC'sindt: ) npıla· 
caktı r. Belwr tnf'Lre nlİkul ırıın muhammen bPd< ıi 180 kuru"· 
tu r. Muvakkat teınin,ıtı 32 liıa :>o kuıustııı. Saıtı ame, m~
ka \ele name projt> le ri n i f!Örmek i ... ti) r nler hu ı~ı uıldrt iç1n clt> 
Çarıakkalt> orman bı-. mühf'nJi mu.ninlığ· ı,. t"'llle 'e)a 
La:ht>kı orman krttıplığine mür.ıl' •t edrlıiıirl,.r. 

* • ıı- Çanakkale vil.1H·tiııin A }\acık kazaısıııın ,of ıaçımır 
de\ let ormanından R >:~ mrtı · nııı~:.p c,..rnı ağacı 19. l0.937 
giinünden bilitıb:ır on lıf'~ f!Ull ınüdd tle açık artt rıı }.1 i.o· 
n ul muştur. Arttırm.ı ı.11.937 t rihi,, m l'-at

1 if P"r~eınbe crüııü 
saat IS d Çaıınkkale orman L ı~ niihc.:n lı M. daire~nde 
yapıl ae.ıktır. Beher metre mıkabm mı hammen bedeli 510 ku· 
rıı~tu r. :\1u vak kuı teıniııntı 116 liradır. 

Şnrtnaım·. mukavcl1·ııame projelerini f!Ö.Cmek i tiyeıı]er bu 
mi~(hl~ t iı;i n rle Çanakkale orman hu~ mühendis mml\inli~i 
da ıre~rn e veya \ y,ncık orman katipliğine ınürac ınt f>debilirler. 

ı~~~~~rm:-x·~~~~==~~~ 
1 

~ ı ı 
1 

hisar ar ·· d ·· rl ··,ğ .. en: 

1-Kapalı zarfl ı eksiltmeye kon!'DUŞ olan 2 • d _t si· 
gara paket makinesi içiıı teklif edil2n bedel haddi layıı .. 
da görülmediğinden pazarhı<la lınması kararl ştırıhnıştır. 

H-Paınrlık, 4.Xl.937 t~rilı•ne r stlıy, n Perşeml:-e günü 
saat 14 de Kab t.ışd.ı Levazı.n ve Mubay t Şubesinde

ki Alım Komisyonun~a y pıl c.ıktı .. 
ll1 Muh::mmen bcd~li ısmm lir ve muv • t temi

natı 1350 l ı:radır. 
iV-Şartnameler pan:sız o) .rak hergün yukarıd adı 

g~çen K omi youdan dıcahilir. 
V İdarece "Yeğenberg,. makinesi · h 1ması mUte::ıav· 

ver olup. eksiltmeye girecek makine "Yeğenberg dir. 
Münakasaya iştirak etmek iste e ba ka firmalar fiatmz 
fe nni tekliflerini eksiltmeden en nz 3 gün evvel tetkik 
edilmek üzere İnbis rhr 1 ütür. Fabri rnl • Şubesine ver
meleri ve tekliflerinin kul u! o unduğun datr vesikn al· 
malan l azımdır. 

v1 isteklilerin pazarlık için tayin olun n f; n '-'e 
saatte eksiltmeye iştirak Tesıkası c yüzde 7.5 guvenme 
paralariyle birlikte adı geçen Komisyona mür c.ı tları j.nu 

olunur. ~B.) (7122) 1 l08 4 . ..J 

D.D.YoLLARı İSLETME u. MÜDURLÜGÜ. o-N , 

ltk ekıiltmcsi feshedilen vngon ve lokomotif \'erenleri ile sair muh· 
telif kriko ve verenler 20,000 lira muhammen b d Ue t•krar 
1. 12.937 Salı günü sant 15,30 da k p h z rf u ulü ile Ankarada 
ida re binasında satın alınacaktır 

Bu işe girmek isteyenlerin 1500 lirahk muvakkat teminnt ile 
kanunun t ayin ettiği vesikal arı ve Nafıa Müteahh:tlik vesikası ve 
tekliflerini aynı g ün saat 14,30 n kadar Komisyon Reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dniresindePı 
H&} da rpaşada Tesell üm ve Sevk Şefliğinden da ıtılmaktadır. 

(7188 1116 4 4 

1 

ikiş Yurd 
Vezneciler, Kurultay sokak 18 No. Uğur Ap rtı· 

manıuda "SAGUNA v,, Biçki, D!ki'l yıır'-!' nda t lebe 
kaydına başlanmı 'i: tır. 

Yurt dokuz ay olup mezudarma Kültür Direk ör
lüiünder1 t asdi'·li Diploma verili ve m n o' n her 
talebe Yurt ve Atölye açabilirler. iste e 1 re d~ t 'i
matname gönderilir. Yurtta ayrıca Mod · der ide eri· 
lir. 
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{ ~~u·ılar .• (ararnameler, Ticaret muahedeleri 

Çimento normları hal<kında Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaleti tamimi 

39857 . 1951 
1864 Rayılı ve 9.6.937 tarihli genel yazıya ektir : 
B zı gümrük idaresince, 2·5826 sayılı kararname mu· 

hince hariçten gelecek Portland çimentolarının kararna
edcki formüle uyup uymadığını hangi dairenin kontrol 
llıesi lazım geleceği ve yine 2'7005 sayıiı kararname 
tesiaı haddi indirilen b:ı nevi çimentoların diğer çi· 

tntolardan ayırt edilmesi için umumunun kontrol edil· 
esi icabedip etmiyeceği sorulmaktadır. 

1 - Hariçten gelen çirr.entoların 2 5826 sayılı karar· 
illede yazılı normlara uyup uymndığını, 3 •e 7 günlük 
Ukavemet tecrübelerini bu kararnamenin 111 A madde· 
in 8 inci fıkrası da ki 2 numaralı ihtar hükmünce güm
k idarelerinin yapması icap etmekte olup bu cihet 1864 
Yılı ve 9.6.937 tarihli genel yazıda açıkca y~zılıdır. 

2 - 2 7005 sayılı karnrnameye bağlı 3 No.!ı listede 
tifenin 469 ~ pozisyonunda yazılı çimentokrdan yalnız 
Ottland tip'nde beyaz.) ların ve 469 B pozisyona gıren• 
den yn!nız (mağnezyumlu ve alüruinli) olanların resim 
ddi 100 kiloda 60 kuruştan 30 kuruşa indırilmiş bu
::tduğu için inik resme tabi tutulması istenilenlerin nra· 
tı evsafta olup olmadıklnrmın gümrüklerce tahlil edile
k tesbiti lazımdır. 
3 Birinci madde mucibince normların kararnameye 

gun olup olmadığı b~kkıada giimrüklerce yapılan kont-
1 dolayisile bunların tahlili neticesine kadar gümrükler· • 
alıkonulmasına karşı vakıt ziyamı ve işlerin geri ksl
sını önlemek üzcra bunlardan nümune alınarak itha· 
Çı hesabına resmi bir malzeme laboratuarma gönderil
lde beraber bir taraftan da maim yurda sokulmasına 
saade edilmesi ve eğer tahlil raporuna nazarnn bu 

telle yurda sokulan çimentoların k ararnamede yazılt 

&afa uymadığı anlaşılırsa ithalatçı hakkında (ticarette 
şişin men'i) ne dair olan 1705 sayılı kanunun 6 ıncı 
ddesi mucibiııce takibat yapılması İktis:ıt Veki!iğinden 
~tıilmiş ve bu yolda iş görülmesi uygun görülmüştür. 
4 Gümrük kimynbanelerinde çimentoların normla· 

ı tesbit edecek alet ve cihazlar mevcut olmadığına 

te temin edilinciye kadar ithalatçının hesabına olarak 
ltıı n Ierin (Yüks~k Mühendis Mektebi Laboratuvarına) 
diğer resmi laboratuvarlara gönderilmesi zaruridir. 

Palamut ihracatının Mürakubesrn~ Dair ı•amname 
Hakkında K.1rnrıınme 

· 2 7332 Neşir tarihi: 11.9.937 
(R.G. 3711) 

İktiısad Vekilliğinin 304.937 tarih \e 2400 20816 iayılı 
kereı:,İ ile teklif ve Şurayı De' let1.;e görülerek 1.9.937 tarih 
11888 sayılı tezk~ro ile tadilen tt>vdi edilen «Palamut ihra-
1llın muraknbesiııe daim ilişik ııjzaıırnamenin mer · iyetft 
Ulma.sı; İcra Vekilleri Heyetince 3.9.937 tarihinde onan
tır. 

tbrikacıhğa teoılli'ık eden pırınç değirmeni hakkında 
Gümrük ve İnhisc.ırlar Vekaleti tamimi 

8azı ınalubiplerinin, fabrıkacıltğB tealluk eden ve pirinç de· 
tni adı verilen pirincin çeltiğini ayıklamak, temudemek, ele· 
ve beyazlatmak a·ibi işleri ıören tesiaab ziraat makinelerin· 

rtd ile gümrük resminden muaf olarak memlekete aokulma· 
iıtemekte oldukları ve bu arada ba:ıı gümrülderimiıcie ihtilaf 
r ettiği yapılan yazışmalardan anlatılmış olmıakla bu huauna 
ldaki izahın yapılmuına lüıum garüldü : 
arifenin 664 üncü numarasındaki 3 aayılı ihtara ıöre Ziraat 

lleti tarafından teshil edilen gümrülc. resminden muaf aletler 
•İnin 29 uncu sıra numaraaındaki çeltik makineleri tabirinden 
•adın ne olduğu hakkındaki sorgumuza adı geçen Vekilet 
fından gönderilen karşılıkta mezkur listedeki çeltik makine-
tabirinin (mahsulü harman yapup aap ·n samandan daneyi a· 
Çeltik hnrmnn makineıi "Batöz" şeklinde düzeltilmesi ... ve 
İltacılıga tealluk eden makinelerin de aid olduğu madde üze· 
t11 güu:ırüklendirilmesi ... ) yazılıdır. 
1llaenaleyh muaf liıtenin 29 sıra numarasında yazılı (çeltik 
İtıQ\eri) tdbirinin Ziraat Vekaletinin bu bildiritine ıöre düzel
taj ve fabrikacıhğa müteallik olup pirinç detirmeni adı veri· 
lllakinelerin de bunlardan ayrılarak 666 ancı numara ile tari· 
lldirilmesi icabeder. 

esmi Devairin 

Dikkat nazarına 

"MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 
üteabhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 

it münakasa veya müzayede ilanı bu mesleğe inti· 
ap edenleri heman harekete getirir, ve azami ran-

verir. ilan ücretleri mütedildir. On puntoluk 

hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

"türk Maarif Cemiyeti Resmi 
il n işleri Limited Şirketi 

asıtasile gönderilebilir. 

st. Ticaret ve Zahire Borsası 
! [ Bourse du Commerce et des Ceraales d'istanbul ] 
----=-===-=-=- 27 - 10 - 1937 

' FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 

Aşatı (Moins) Yukarı (Plus) 

\ 

Bul}day yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seiıle) 
Bakla (Feve) 
Mıaır sara (Mala jaune) 
Suaarn (Sesame) 
Pamuk yatı (Huile de colon) 
Susam ,, ( ,. ıesame) 
Yapak Anadolu (Mobaire) 

.. Trakya ,, Thrace 
Kutyemi (MiJlet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı Hrı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 

6 5 -
5 32 50 
4 7 -

.. 15 -
4 7 -
4 3 -

6 24 
6 
4 9 

4 30 

4 IO -

Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Z.e1tin yatı l.ci yemel..lik (Hu ile d' ol.) 
Kaplıca 

Fındık kabuklu (Noisettea) 
Fasulye ufak (Haricot ıec) 
Butday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Tiftik mal 

,, oj'lak 
Güz Yunu 
İç fındık (Noia. decor.) 
Nohut iri (Poia chiche) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Mercimek (Lentillc::) 
Badem iç 
Ceviz kabuklu 

GELEN (Arrivai'eı) 
Afion (Opium) 
Buğday CBle) 
Arpa (Orre) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mllir (Mai•) 
Kepek (Son) 
K~ten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot ıec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foio) 
Susam (aeaame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek U4:ntille) 
İç fındık (Nois dec.) 
Nohut (Poia Chicbe) 
Zeytin yağı (Huile d' ol.) 
8. Peynir (Fromaıı-e 8.) 
Tiftik 

. 

539 
144 
75 -
95 -

116 
113 
20 -

114 

69 -

35 -

& s tan bu 1 

8 20 

4 2 50 

5 5 -
8J -

2 -

GİDEN (Exportation) 
Afyon (Üpium) k. 160 -
iç fındık (Nois. dec.) 5 75 
iç badem (amande) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Kuş yemi (millet) 
K fındık (Noiaette) 
Keten tohumu {Gr.Lin.) 
Kıl (poil) 
Nohut (Poia chiche) 

DIŞ FiATLAR 
(Marches Etrangen) 

5 75 

6-
15 -

Butday (Ble) Liverpul 6 04 
,. • Şilraro -4 56 
" ,, Viaipek 5 88 

Arpa (Orre) Aavera 4 99 
Mıaır (Maia) Londra 4 13 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 8 40 
Fındık (nois.) G.Hamburı 94 58 

,. K " 94 59 

:s. 

Borsası 
: .:· 28-10-1937 -----· 

Paralar Çekler 
Aht Satıt Alıt Satı1 

Sterlin 625, 630, - London 627, 627, 
Dolar 123, - 127,- Nev York 0.7880 0,7860 

20 Fransız Fr. 82, - fol8,- Par is 17,6864 17,672.5 
20 Liret 100, 105 - Milino 14,9640 14,955 
20 Beldka Fr. 80,- 84,- Brüksel 4,6782 4,675 
20 Drahmi 18 23.- Ati na 87,37 87,30 
20 iaveçre Fr. 570,- 580,- Cenevre 3,45 3,4466 
20 Leva 20. - 23, - Sof ya 63,9488 63,8975 

1 Florin 65.- 70,- Amıterdam 1,4325 1,4310 
20 Çek kronu 74,- 85, Prag 22,5610 22,5430 

1 Avuıturya 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 
Penıü 21,- 25,- Varşova 4,1566 4, 1534 

20 Ley 12,- 14, Budape9t 3,9810 3,9775 
20 Dinar 48,- 52,- Bük ret 107,4340 107,3482 

Ruble 30,- 32,- Belgrad 34,5325 34,505 
l laveç kuronu 30, - 32,- Yokobama 2,7464 2,7443 
1 Türlıl altını 1068- 1070,- MoakoYa 24,04 24,06 
1 Banknot Oı.263,- 264,- Stokbolm 3,10 l.0982 

l.fJeamm:mıVevmi !. _ 

Monakasa Gazetesi 
Tiyatrolar 

:ı 

Sütün Müteahhit ve 

Tüccarların ıııealekt ga-

ıetesi dir. 

Telefon: 49442 i , ............. _..ıı 

ESKi FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
saat 20,JO da 

intikam Maçı 
3 perde 2 tablo 

ııııı ıııı ııııııı 
l ıılllll 
111111~ 

Yazan: P. Veber ve A. ffeuze 

Sayta 3 

MÜTE'i~HHİTLERİN TAKVİMİ 4 
~ Memento aes FouPni5seuı"s .fi; 

Salı 2. ı t. ı 937 

Ceviz kalu (MMV) No 465 

.. 

F erro volfron, ferotritan, ferroailiıyum, alimi oyum (Aak. F abr. 
No 465 

Mazot (Muğla Bel.) No 481 
Konyada iplikçi camiinin tamiri (Konya İli Kült. Dir.) No 488 
Çerkezköyünde göıterilecek mahalde bir pavyon intut <iat. Ko· 

mut.) No 492 
Bulgur, pirinç, kuru fasulye (Marmara Ou. Komut.) No 493 
Astarlık bez (Tophane Lvz.) No 493 
Sadeyağ (Manlsa Tüm.) No 494 
Silivri aşım iatuyeoundaki ahırı tamiri (İat. Bel.) No 494 
lspanek (Edirne Tuğayı) No 495 
Gümrük muhafazo deniz merkezi binasında yapıl. tamirat {tst. 

Nafıa Müd.) No 495 
Yolca ulonu binası inş. (iıt. Lim. işit. İd.) No 495 
Muğlada kara barut deposu inş. (lnh . U. Müıf.) No 496 
Dağlıç eti, ekmek, udeyağ, şeker, pirinç, un, makarna v.a. er· 

zak (İat. Kız Ôir. Ok.) No 496 
• Çakıl ve kum çıkarılması (İıt. Beled.) No 496 
Sehae: 34 kalem (lat. Beled.) No 496 
Nohud (Kırklareli Tüm.) No 496 
Un (Çorlu Kor) No 496 
Feriye bakım evleri ve Botaziçi depoları grup müd. binalarında 

ve çatılarında yapıl. tamirat (lnb. U. Müd.) No 497 
Kanalizasyon inf. (izmir Beled. ) No 497 
Kuru ot (lxmir Lvx.) No 497 
Ekmek, .zeytin, et v.a. erzak (Ank. Huk. Fak.) No 49& 
Mükellea aoda (Aak. Fabr. İst.) No 490 
Maden yağı ,, ,. " 499 
• Demirbat eşya n mefrufat (Nafıa Vek.) No 499 
* Ceviz kütutG (lzmir OD yol.) No 501 
Sade yat (Tcphane Lvz.) No 501 
Göçmen evleri inşutı (lzmir fak. Mild .) No 503 
Mualece (Çorum Vil ) No 506 
Meşe odunu ve mete kömürü, çıra ve muhtelif erzak (Kütahya 

Lis. Oir.) No 505 
Yun fanila, ıömlek . h8\'lu, mendil, çorap Y.s. (Konya Sa•. Ok.) 

No 505 
Matbu evrak (Kocaeli Vil.) No M G 
Linyit kömürü (MMV) No 506 
Saman (Tophane Lvz.) No 507 
Yetilköy tayyare mekt. önünde tayyare meydanına kadar olaa 

yolun inşaatı (Tophane Ln.) No 508 
Tepebatı bahçeıi arkasındaki Tozkoparan cad. beton aıfalt yap. 

(lat. Belcd.) No 509 
Taze faaulye (Ank. Lvz.) No 510 

* Önlerinde yıldır işareti olanlar mQzayedeye aittir. 

Hamiş : "No.,. işareti ilanı havi gautemizin sayıaıaı ııösterir 

Mardi 2 - IO- 1937 

Madrier de noyer (Min. De. Nat.) N. <t65 
Aluminium, ferro volfrone ferro eiliaium (Fabr. Milil.) N. '465 
Muoute (Mun. Moughla) N. 481 
Rcp. mosquee lplıktchi (Dir. lnıtr. Pub. Koni•) N. 488 
Constr. d'un pavillon a Tchcrkeslceuy (Command. lst.) N. 492 
Bles concassb, riz, haricotıı •ecs (Comaand. Naval Marmara) 493 
Toile pour doublure (lnt. Tophane) N. 493 
Beurre frais (Dıv. Manissa) N. 494 
Rep. ecurie de la station Silivri (Mun. lstanl::ul) N 495 
Epinards (Brigade Edirne') N. 495 
Rep. bit. ı.ır veillan ce marıne (Dir. Trav. P11b. lst.) N. 495 
Constr. salon de voyaıeur (Dır. Expl. Port lıt .) N. 495 

,, d"pôt d; poudre a Mouıhla (Dar. G en. Monop.) N. 496 
Viande, pain, beurre, rız, sucre, farine, macaronis ete. (Ec. Nor· 

male de Jeunes Fillu) N. 496 
• Extraction de sa ble et cailloux {Mun. lst.) N. 496 
Lerumes : 34 lots (Mun. lıt . ) N. 496 
Farine (Corps Armee Tcbotlou) No 496 
Rep. aux divera bit. du monopoles (Oir. Gen. Monop.) N. 497 
Travaua: de canalisation (Mun. brnir) N. 497 
Foin (lnt. it.mir) N. 497 
Pain, olivea, sucres buile ete. (Faculte de Oıoit Ank ) N. 499 
* Articles hors d'uaare (Dir. Trav. Pub.) N. 499 
* Boiı de noyer (Cb. de Fer. Etat bmir) N. 501 
CoHtr. maisoH pour iamigrea (Oir. Etabl. lmmiıre• Iuair) N. 503 
Medicaments (Vil. Tchoroum) N. 506 
Bois, <:harborı de bois et diversea provisiona (Oir. Lyoee Kuta .. ia) 

N. 505 
Flaaelleı, cbeaiaea, mnucboire, cbaussetteı ele. (Bir. Ec. d .. Arta 

Konia) N. 505 
lmpresııion de reristru (Vil. Kodjaeli) N. 506 
Cbarbon lirnite (Min. Def. Nat.) N. 506 
Paille (lntend. Tophane) N. 507) 
Constr. de chau1Sce pres l'ecole d'aviation (latend. Topaane) 508 
Const. en asphalte a la roule Tepebacbi (Mua. lst.) No 509 
Haricots varta (lnt. Anlı.ara) No 510 

"' Le11 uteriaque• indiquent u•e vente pa.r voie de aurenolııore. 

N. 8.- LH Nos indiquea e• rerard d.. articles aoat ~eux du 
journal dana lcquel l'aviı a paru. 

!mtiyaz ..bibi n yazı itleri 
DirektCırii: lsınail Cirit 

SL! 

Saaddıia yer: ARTUN Ba ..... •• 
r;,.u.ı • Billür ~ No. lU 
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Oeuxıeme Annec- No. 511 

ABONNEMENTS: 

3 
6 

12 

Ville et Provinc 
101S Ptr . 

,. " 
" 

Etranger : 12 oıs Ptrs. 2700 

Le No. Ptr<>. S 
Pour l;ı Publicite s' adress r 

iı l' Adminiı:lration 

Objet de l' .. djudication 
---- ~ 

A) Adjudic t ons au Ra ;) 

blea 

Construction -Reı:an.lion Trav. Pl 

Constr. route pres dcs depôtn de la douano 
,, un pavillon au penitcncicr de Konı (aj ). 

Rup. ecolc Second:ıire Alcchehir (aj.). 
Travaux de ean:ıliııation pres r c-cole dııı gcnoar

merıe 

Constr. bitiment surveillanec douıınierc (aj ) 

Combustihle Carbur.ınt-lluile 

Boiı : 10-20 t. (aj.). 
,, : .3-6 t. (aj.). 

Houille : 50 t. 
,, : 100 t. 

Charhon de bois : 15 t. 

9ivers 

ı Amiante pour bce de gaz (aj.). 
T ravcrses de boıs d'hetre norma es : 45136 p • ld 

aiguilleı : 189 p. (eah. eh. L. 5,23) (de in foret 
Karaı:u~ul). 

Traverses do beis d'hetre (de 1 foret Hanycri) : 
16S66 p. (cah. eh. L 1,88) 

Tr:ıverses de boiı d'hetre (de 1 foret Geultsu) : 
15085 p. (c:ıh. eh. L. 1,75). 

Trnvcrses de bois d'lıetre (de la forl-t Atbaclıı) : 
30835 p. (cah. eh. L. :;,55). 

Traverses de bois d
0

lıetrt- de la forCt H ııan 
nar) : 24003 p. (cah. eh. L. 2.76). 

Traverses de bois d'hetrc (de l:- for t H r la 
ustu : 41524 p. ( cab. eh L. 4, 78) 

Provisions 

Pain 
Pommes de terre : 31 t. 
Oignons : 45,3 t. 

Publique 
Gr.· a grl" 

" 
" 

Pul lique 

" 

p " liqı.. 
'li c:ıcb 

" 

.. 

,, 

Gre iı :re 

tiq e 
Prıx 

cstimP..tif 

3241 -

705 91 

la t. 16 -
.. 15 

750 -

1595 
104663 l 

37641 80 

34()95 50 

70920 50 

55206 90 

q~505 20 

2325 -
~491 50 

LUNDI 

u ASA 
2ET 

ournal Quotic!" en des Adjudication ~ 

es Ad· udications 
Caution. 

Proviıoirc 

Li• •J d'adja .. ication et du 

C.-lııcr dfS Ch:ur::ı 
Jours 

-Cartographi e 

243 

216 75 

53 

Uı.ınicipalıi~ Trabı:onJo 12·11-37 
Dır. Trav. P\lb. Konia Ua mois a part.du 12-10 37 

,. 
Miniater,. Travaux Publics 

Dir. Trav. Pub lıtanbul 

,, 22-ll'-37 
5-11 ·37 

5-11-37 

Heure 

15 -

15 -

'23 Vilayet Tt>kirdagh Dawı un •oiı 

ı 12 60 
Ş7 -

127 
6483 15 

2123 14 

2602 16 

'4796 03 

4010 35 

6025 25 

175 
187 -

., 10 joıır• iı paıtir au ~9·l0-J7 
Vilayet T chana.İlkale 9· 11 -37 

" 1'.2-11-37 
Cuırı. Ach Militaire Teh:ınakkale 

Muaicip:ılit~ lzmir 
Ministrrc Trav. Publicı 

" 

" 

" 

" 

Dir. Le. Secondaira Tclıaaaldı:ale 
Com. Ach . Mil;taire ,, 

" 
,. 

8· 11-37 

5-11-37 
16-11-37 

16·11-l7 

16-11 37 

16·11-37 

16-11·17 

16-11-37 

16-11-'7 
10-11-37 
11-ı 1.:n 

15 -
15 -
15 -

lt ,. 

10 :\O 

10 30 

10 30 

10:30 

}(J 30 

1, -
14 -
1-4 -

Avis 

tere NeveJObre 1~1 

ADMINISTRA·ı ıvı 

Yoghourtchou Han 
ler Etage , N. 3-4 

Galata, Percbembc Bazar 

Tclephone: 49442 

Boitc Poatale N. 1261 

Adresae Telerraphique: 

l•tanbul - MÜNAKASA 

Officiels 

De l'Administration Generale deS t 
Chemins de Fer et des Ports de l'Et~ 
Deı verins pour locomotives et autres et des " 

d'unc valeur estirnative de 20000 Ltqı. dont la pr~1111 

adjudication a ete annulee. seront achetcs par \'Ole I 
djudication souı pli cachete le Mardi 7 Deceınbre . 
a 15,30 h. au local de l' Administration Generale 

11 

kara. 
C . d , . d . ...ettr' eux quı esırent y pren re part, doıvent re•... · 

la Presideoce de la Comission, le jour de l'adjııd•'' 
juıqu'a 14,30 h. lcurs offres, unc garantie proviıoirer ' 
1500 Ltqı, les ccrtificatı exiıcı par la loi et wn ce., 
cat de compctence delivre par le Ministere deı 'fr• 
Publics. 

Le1 cahiers des charges sont diıtribues gratuit~~ 
a Ankara par le Service des Approvisionnement• 
Hayllarpacha par le Bureau de Reception. 

(7188) il 17 
• • • 

M articlcı de tubes a fumee de clta .. diere et :: 
b.. a flamme de cbaudiere, de tubes reralateur•1• 

vaux etircı •• acicr et de cooduites el' air de fre111
1z, 

loco•otiYes d'une valeur eıtimative .ıe Ltqı. ı ı 16 
t( 

ıcroııt acheteı par voie d'adjudication ıous pli cac,bed 
Jeudi 16 Occembre 1937 a 15,30 b. aa local de 1 A 
niltration Geaerale a Ankara. ~ 

Ceux qui dcsireat y preodre part doivent r•'°~ 1 
la Preıideace de la Commi11ion le jour de l'adj11d1~ 1 

juıqu'a 14,30 h. leurs offres, une garantie preif,o•'' 
Ltqı. 7133,62, les certificatı exigeı par la loi et "

0 1 
tificat de compcteace d6livre par le Miniıter• de• 
vaux PubliH. • 

jj 
Leı cahien deı cbargcı ıont en vente au pt 

Ptn. 588 aux cai11es d' Aakara et de Haydarpacb•A 
(1319) t 129 1-

Du Ministere · des Tra"•" 
Publics 8, Alljudications a la sureethere 

Moreeaux de peaux: 178 k. 
BCilis : 2375J6 m3 

Com. Aoiı. Min. D«f. Nat. Ank . 
lngimieur ForH Tchanakkalı' 

'4-11 -37 
'4-l J-37 
-4-11-37 

• Je 
ıo _ 11 Au 16 Decembre 1937, il sera procede aupre; ,t 
15 Cemmi11ion deı ad1"adications du Ministcre de• '·• 

Boiı de sapin !03 m3 

, 

e ue 

'Publique le m3 l 80 

,, " 
5 10 

r 

32 Si 
116 ,. 

aducions 
En toutes langues 

Adressez·vous sans hesitation au 

B rea de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, Techuique, Financiere, Commcrciale ete. 

Specialite : Traduction de cahiers des cbarges 

Execution rapide et soigaee 

PRIX HORS CONCURR!NCE 

Reduction speciale aux abonnes da 11 MÜNAKASA GAZETESi .. 

r r "DEVRiM" • 
ıon 

l alata, Perchembe Pazar, Y oghourtdtou Han, No 3-4 T elcphone : 49442 

15 
··ev 

Publicı, a Ankara, a l'adjudicatioD tle 638400 pıt 
tire·fontiı ıalvuaiıcs, au poi4ı approximatif de 
toane1. ti 

. Les tire·fond_s, de f.abrication. etra~gcre, ıer0~~ ~ · ı cıf 1anı paJon a Mersıne, au prıx estıme de 501 
1 

et 70 Piastreı, et ceux de fabricatioo iaditi:0 e, 
1 ı· · · M · . • • de ıvreı a ersme ıur wagoa, aM prıx estıaıe 

Ltqı. et ~2 ~ia1tres . . . de f 
La garantıe provısoıre, pour ı.. tire·fond• de 

cation etrangeres eıt Ltqı. 3756,03 e• pour ceU~ 
bricatioa indi gene est : Ltqı. 5617 ,66. ı 

Leı intcresseı doivent remettre ıous pli ıeurf 
selon le rcılement y afferent, a la Direction d~i 1 
riaux du Miı:aistere, a Ankara, jusqu'au 16, J~U e"' 
14 heureı. en y annexant le certificat de fourıııfl A 
tenu du Mioiıtere . (1350) 1131 1.....-

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
11a 

Türkiye Cümhuriyeti hududları dahiiind~ e, tO 

Münakasa ve Müzayede ilAnlarım, günü gü0001'~S 
lu ve tasDif edilmiı surette ancak "MUN~asa 
GAZETESi,. nde bulabilirsiniz. O, sizin en e 1'' 
Relaberiniz dir. Menfaatınıı İc;tbı hemen abo~ A 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. f el· · 
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