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Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Güa Saat .........__ ________________________________________________ ~ -------------------------------------

&) Münakasalar 

~at, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

~oıaya hükilmet konafı tamıri (tema) 
D •vşan tuzlası idare binasında yap. tamirat 
l' •vutpaşa fırıaın tamiri 
trıne kazası laükOmet konağ"ı tamiri (temd) 

"•latya-Darende yolunun arasında yapıl. menfez inş. 

aç. eks. 
pu. 
aç. eks. 

2S19 92 

537 60 
497 e4 
1171 30 

.!!!tlar, Klinik ve İspençiyari alit, Hastane_ Lev. 
29.12.37 satıa alınacatı ilin edilen 80 ltalem kimya 

•litınna alıDmaaıadan vaz geçilmiıtir. 

~ktrik-HaYaıazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

'telefon mal&eaeai: 16 kalem aç. eks. 2861 20 

~ıısucat, Elbiıe, Kundura, Çamaşır v.s. 

~Y•kkabı: ı60-ı70 çih 
aput bezi: 2S top - kotil bezi : ıse •. - rrizet be

a ti: 20 • · - haHa; 50 uı. 
"4~1•diye zabıtası için elbiıe: 8 tak . (teınd.) 

Obetçi •U\&mb&11: 2088 ad . {şart. 123 ltr) 

~tbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 
l>toje tekıir makiaeıi: 1 .... (temd) 

aç. ekı. çifti 4 95 

" 

,, 
kapalı &. 250S' -

850 -

~bilya, ve ve büro efyaaı, Muşamba-Hah vı. 
~uayene masası: ı ad. - davar portaaahuu: 1 ad . 

~kliyat-Botaltma-Yükletme v.s· 

~lfra ve Alaçam ambarlarıadaa Samaun aabarlarına 
bir se1te zarfında aevk edilecek idare malı yaprak 
lütünlerinin Hkliyatı 

~hrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

~~rli aatrasit kömürü: 50-60 t. 
0 •ikolt kö•ürü: 50 t. (tead) 

.\tır bHzin: 180 t. (fart. 189 kr) 

~teferrik 

llaltır tepsi: 21 ad. - emay• tepıi: '4Q ad. - söraiti: 
5 ad. - aarı levlaa: 12,5 k. • emaye tükrük hok
kası: 50 ad. - oturak: 6 ad. - icirar kaba: ıs ad. 
e•aye yuvarlak küvet: ı' ad. 

~•kkap katealeri aulatelif cinı Ye ela' atta 

~ak, Zahire, Et, Sebze v. •· 

f)•tates: 100 t. 
~İria9: 120 t. 
Sabu•: 45 t. 
&ıalrur: 55 t. 

~ ~ lllaf: 529,5 t . 
U tpa: 264, 1 t. 

il: 439 t. (temd) 

........... b) Müzayedeler 

()l\•yıa odu.11 (tead) 
dull 

aç. ekı . 

aç. elts. 

aç. elı.ı. 1680 -

kapalı z. k. O 21 

aç. eks. 

kapah z. 24000 -

ka11alı z. 6000 -

" 22800 -

• 15750 -

• ,600 -
,, k. o os 
,, 
• 65850 -

aç. art. 

• 

139 -
80 64 

- -
72 -

63 11 

1879 '.lO 

64 -

100 
2835 -

ısoo -

450 -
1710 -
1181 25 
495 -

2035 -
1140 -
4938 75 

Konya Defterdar. 2S-11-37 

" 
İnhis. Ba~müd. 26-11-37 

Tophane Lva. SAK 25·11-37 
Samsun Naiıa Müd. 26-11-37 
Malatya ilbay. 26-11-37 

t 

M. M. V. SAK 

Urfa Vil. İst. Val. 2-12-37 

Gazi Terbiye Enst. Oir. Aak. 9.12.37 
Samıun Vil. 13-12-37 

Balıke1ir Beled. 
lıt. Jncir. SAK 

lıt. Nafıa Müd. 

Saaıun Vil. 

Samıun labiı. Başaüd. 

Eskişehir Lis. SAK 
Konya lahiı . Başmüd. 
M. M. V SAK 

Samıua Vil. 

1· 12-37 
9-12-37 

29-ıl-37 

13- 12-37 

• 

2-12-37 

9-12-37 
29-11-37 
14-12-37 

13· 12-37 

O. O. yolları Aak. H. paıa 2'4-12-37 

Kırklareli Tüm. SAK 7-12-37 
Toplaane Lvz. SAK 13-12-37 

,, ı3-12-37 

• 9-12-37 
Karacabey Mer. Yet. Ç. M. 9-12-37 

,, ~-12-37 

Bayramıç Jn.lr. 2 A. SAK ı3-12-37 

Samsı.ıa Or•. Başmüd. 

" 

30-11-37 
29-11-37 

15 
15 -
14 30 

15 -

10 -

11 -
15 -

16 -
15 -

15 -

15 -

ı5 -

H
ıs -
ı5 -

ıs -

ı5 30 

16 -
ıs -
15 30 
ıs 30 

11 -
ıs -
ıs -

14 -
14 -
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İnşaat . Tamirat-Nafıa isleri ve Malzemesi- Harita 

Konya İnhisarlar Başmldürlüğünden : 

YaYşan tuzla~n idare bioasmda yapılacak tamirat on 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Talipleri bu 
miıddet zarfında Konya inhisarlar başmüdürlüğünde me•· 
cut şartnamesini görmeleri ve yüzde 7,5 dan 139 lira te· 
minah muvakkatelerile birlikte ihale günü olan 26.1 1 .937 
cuma günü saat 15 te başmüdürlükte müteşskkil komis
yona müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Konya Defterdarlığından: 

2519 lira 92 kuruş bedeli keşifli Konya Hükumet ko
nağ1nın tamiratı 25.11.937 perşembe günü saat 15 te iha· 
le edilmek üzere on gön uzatılmıştır. 

İsteklilerin mezkür tarihte Defterdarlığa müracaat ey· 
lemeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyenundan: 

Davutpaşa fırınının tamiri 25. l t .937 çarşamba günü 
saat 14,JO da Tophane İstanbul levazım amirliği satmal
ma komisyonunda pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli 
537 lira 60 kuruştur. Teminata 80 lira 64 kuruştur. Şart
name ve keşfi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
belgelerile belli saatte k:omisyona ielmeleri. 

Samsun Nafıa Müdürlüiönden : 

497 lira 4 kuruş keşif bedelli Terme kazası iıükCımet 
konağı tamiratı 16.10.937 gününe kadar açık eksiltmeye 
çıkarılmış ve talip çıkmadığından müddetin 26. I0.937 gü· 
nüne kadar 10 glln uzatıldığı halde yine talip çıkmadığın· 
dan 26.11.937 gününe kadar evvelce ilin edilmiş olan 
şcrıı.iti dahilinde pazarlık suretile layık had görüldüğü 
takdirde verilecektir. 

Malatya llbayhğından: 

970 lira 30 kuruş keşif bedelini muhtevi olup Malatya 
Darende yolunun ımı+oo ncı kilometresinde yapılacak 

menfez inşaatı 12. l 1.937 tarihinden itibaren 15 gün müd· 
detle eksiltmeye konulmuştur. 26.11 .937 tarihine rastlayan 
cuma günü saat l 5 te ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin 
yüııde 7,5 muvakkat teminat olan 72 lirayı iş bankasına 
yatırarak mukabilinde alacakları makbuzu hamilen vila
yet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

* * • 
Denizlide yaptırılacak Karabarut deposu inşaatı. Bak: 

lahiaarlra U. Müd. ilinlarına. 

ltaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

29. 12.937 aünü kapalı aarfla satın almacağı ilaa edi
len 80 kalem kimya alatının ahnmasından vazl'eçilmiştir. 

• * • 

t 76 kalem laoratuvar ecza ve elatı ahnacakbr. Bak: 
İıt. Vakıflar Direk. ilanlarına. 

~--=· ~· 

Measucat-Elbise·Kundura-Çamaşır v.s. 

Gazi Terbiye Enstitüsü Direktörlüiünden: 

Gazi terbiye Enstitüsü erkek talebesi için 160- 170 
çift ayakkabı ıatı11 alınacaktır. Beher çiftinin muhammen 



' ,. 

' 1 
ı ' 

ı ' 

fiatı 495 kuruş, ilk teminatı 6 3 lira 11 kuruştur. 

İhalesi açık eksiltme ile 9.1 2.937 peşembe günü saat 
15,30 da Ankara mektepler muhasebeciliğinde toplanan 
komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler beili günde ihale saatından bir saat evvel 
teminatı mezkur muhasebe veznesine yatırmış bulunacaktır 

Şartnamesi her gün G azi Terbiye enstitüsü Direktör· 
lüğünde görülebilir. 

Balıkesir Belediyesinden: 

Belediye zabıtası için yapılacak 8 takım elbiselerin 
açık eksiltmesi on gün uzatılmıştı r. İhalesi l . 12.937 çar
şamba günü saat 1 6 da belediye encümeninde yapılacağı' 
taliplerin ve daha fazla malumat a lmak isteyenierin Be-
lediyeye müracaatları ilan olunur. 1 

İstanbul J andarma Satınalma Komisyonundan: 
Mikdarı Cinsi tahmin bedeli İlk teminatı 

adet Lira Lira kr. 
2088 Nöbet çi muşambası 25056 1879 20 

1 - Jar.da rma birlikleri için c insi, miktarı, tahmin be
deli ve ilk teminat mikdarı yukarıda yazılı 2088 adet nö
betçi muşambası kapalı zarf eksiltmeıile satın alınacak
tır. 

2- Eksiltme 9. l 2.37 perşembe günl saat 15 de Ge
dik paşadaki jandarma satınalma komiıyonunda yapıla· 
caktır. 

3- Şartname ve niimune komisyonumuzda görülebi
lir ve şartname 123 kuruş mukabilinde aldırılabilir. 

4- İsteklilerin eksiltme g ttnü nihayet saat t 4 e ka
dar 2490 sayılı kanunun tarifatı dair es inde teklif mektub
larını ve ilk temioat larile kanunda yazılı evrakı komis
yona vermiş bulunmaları lazımdır. 

• • • 
K aput bezi, kotil bezi., hasse, griı:et bezi alınacaktır. 

Bak: Müteferrik sutununda S amsun vilayeti ilanına. 

~lektrik, Havagazı, f(alorifer Tesisat ve Malzeme 

Urfa Valiliğinden : 

U rfa Vil4yetj t elefon hatlarıma t amir ve ıslahı ıçın 
2861 lira 20 kuruş tahmini bedelle 16 kalem telefon mal~ 
zemesi açık eksiltme ile alınacaktır. 

İhale 2. J 2.937 günü sn at 1 O d a Urfa Daimi Encüme
ninde y2pılaca~tır. İsteklilerin ek~ iltme kağıdını ve listeyi 
görmek üzere Istanbul Valiliğine ve eksiltmeye girmek 
için de Urfa Vilayetine müracaat eylemele ri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

17.11.937 çarşamba g ünü saat 16 da açık eksiltme snretile i
halesi t ak arrür eden 850 lira tahmin bedelli proje teksir maki
nesi mübayaası için muayyen olan gün ve raatte talip çıkma

mış olduğundan 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibin
ce ihalesi 29. J .37 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

Bu işe ait şartnamesi dairesinde görülecektir. 
Muvakkat temi nat 64 liradır. 

isteklilerin bu gibi makineleri sattıkların a dair idarelerinden 
al mış oldukları vesikalara istinaden İ stanbul Nafıa Müdürlüjün· 
den verilecek ehliyet ve ticare t o.tas ı vesika larile gelmeleri. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Samsun İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Bafra ve A laçam anbarl rından Samsun anbarlarına 

bir sene zarfında sevk edilecek idare malı yaprak tütün
lerin şartnamesi mucibince nakliyatı 13.11.937 gününden 
itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İhalesi 2.12.937 tarihine rastlayan perş~mbe g ünü saat 
15 de Başmüdüriyetimiz komisyonunda yapacaktır. Talip
lerin muvakkat teminat paralarile birlikdc komisyona 
ge lmeleri. 

..... = aza: 

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

• • • 
Portmante ve muayene masası alınacaktır. Bak: Mü

tefer rik sutununda Samsun vilayeti ilanına. 

- -
Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

Konya İnhisarla r Eaşmüdürlüğünden: 

Konya İnhisar!ar ida resi için mübayaa olunacak kırk 

MÜNAKASA GAZETESi 

ten Sömikok kömürünün mübayaası evvelce 15 gün müd
detle ilia ettirilip t a lip zuhur etmediğinden bir hafta 
müddetle daha uzatılmıştır. Taliplerin yüzde 7,5 uçuktan 
100 lira teminatı muvakkatelerile birlikte 29. J 1.937 pa· 
zartesi günü saat 15 te Başmüdürlüğümüze müra caatları 
ilin olunur. 

Eıkiiebir Liaesi Sabnalma Komisyonundan: 

Liıc için bu yıl şartnamesine göre 50-60 ton yerli 
antrasit kömürü satın alınacaktır. J 9 .11.937 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedeli okula teslim 1680 liradır . İhalesi 
9.12.937 perşembe günü saat 14 de Kültür Direktörlü
ğünde ola~aktır. Taliplerin 2490 sayılı kanuna göre ge
rekli işleri yaptırmaları fazla malumat için lise direktör
liiüne başYurmaları ilin olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Beher kiloauna biçilen ederi 21 kuruş olan J 80 ton 
ağır benzin kapalı. zarfla eksiltmeye konıııuştnr. İlk temi
natı 2835 liradır. ihalesi 14. 12.937 salı günu saat 15 de
dir .. Şartnamesi 18~ _kuruş mukabilinde MMV. satıoalma 1 

komısyonundan verılır . Eksiltmeye gireceklerin 2490 say ı lı 1 

kanunun 2,3 ÜGcü maddelerinde istenilen belgelerle bir
likte teminat ve teklif mektuplarım ibate gününde ve ı 
saatinden en geç bir saat evveline kadar Ankarada MM. 
Vekaleti satınalma komisyonuna vermeleri. 

Müteferrik 

Cinai 
Kaput bezi 

Kotil be:ıi 
Haue 
Grizet bezi 
Muayene 
maaaaı 

Divan port
mantoau 

Bakır tepsi 

Emaye tepsi 

" " Sürahi 
Haata arkalığı 

Mertlive11 ba
sacakları için 
aarı levha 
Emaye titkü
rük hokkası 
!maye ıürıü 
oturak 
Emaye ördek 
idrar kabı 
Emaye yuvar· 
lak küvet 
Emaye böb
rek kivet 

' 

Samsun Vilayetinden: 

Detirmen marka beher topu 36 met
re 90 santim eninde 
Biriaci mal l 15 santim eninde 
Birinci mal 2 metre 20 aantim eninde 
KayHri malı 70 santim eniade 
Üzeri muşamba mindrli Ye yastı klı 
olup muşambası birinci maldan ola
cak eb'adı, 58 santim boya 2 mt:lre 
yükaekliti 75 untim olup füra-en a-
tacından yapılmış olacaktır. 
Üzeri fapkalıklı ve alt ksımdaki aakı 
kıları bronz kol üurine 8 askılı ve 1 
metre uzunlu~unda ahtak kısmı gür
ge11 ağacından ve cilalanmış olacaktır. 

47 santim kutrunda ve 0,60 kalinlıkta 
olacaktır 

45 numarala içi düz beyaz 
60 

" " " " 1,5 litrelik 
Demir çerçiye üıerine somyah İstanbul 
karyola ve madeni eşya malzemesi 
katalotunda aiimunesi gibi 
Kahnhfı yarım M. Metre 

12 numaralı büyüklükte 

Üıeri kapaklı ve uzun boru aaph N.42 

Beyzi şekilde 

40 numara 

24 numara 

Miktarı 

25 top 

150 ;netre 
50 metre 
20 met re 

1 adet 

adet 

20 adet 

30 adet 
10 adet 
5 adet 
4 adet 

12,5 kilo 

50 adet 

6 ade~ 

15 adet 

8 adet 

6 adet 

Samıun memleket haataneaine muktezi yukarıda cins ve mik
tarları yazılı 17 kalemden ibaret melbusat, ,..fruşat 13.12.937 
pazartesi fÜDÜ aaan 15 te viliyet daimi encümeninde ihale ya 
pılmak üzere açık ekliltmeye konulmuttur. 

Muhammen bedeli 700 liradır . 

Munkkat teminat 52 lira 50 kuruttur teminat İt bankasına 
yatırılarak makbuz: veya banka mektubu ibraz edilecektir. 

Şartnamesi vilayet encümen kalemindedir tafailit almak iı~e
yenler hergün müracaat edebilirler. 

Talihler cari aene içinde ticaret odasında kayıtla olduklarına 
dair vesika ile birlikte ihale rüaü vilayet daimi encam .. inde bu· 
lunmalara ilin elunur. 

• 
* * 

Muhtelif cinı ve eb'atta nıakkap kalemleri alınacak
tır. Bak: D. O.yolları ilanına. 

• - a 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Kırklareli Tümen Satınalma Komi~yonun <lan : 

Kırklareli Tümen birlikler i için kapn lı :ı::ırflu 100 ton 
Patate · alınacaktır. !halesi 7.12.93 7 Salı gü ııii san ı 16 dad ır. 
Muhammen fia l 6 kuruş olup tutarı 6000 lira ilk teminatı 

450 liradır . Şartnamesi her gün Kırklareli Tümen ::-atınalma 

koıni:::yonuııda gödilehilir. f..,tekli!er kanunun 2, 3 üncü mad· 
df'lerindeki \t~-:aik ile teminat rnektuı !arını hın i zaı flarını 

belli gün \ e ,..aatten az hir aat e\\ el ine kadar komi voııs 
verrr.P.leri. 

ls tanlıııl Lr•vazım ı\uıirliği Satınalrna omisyonunc.lan : 

İdareleri l ... ıanbul Le\ azım amiı hğine bağlı mliessc;;.ast için 
120 bin kilo pirincin kapa!ı zarfla eksiltme.i 13.12.937 pa• 
zarte-.i giinii ... aat 1;) <le Tophanede İstanbul Levazım amir
liği satınalma koıni:-.yonunda yapılacaktır. .Talımiıı bedeli 
22800 lira. ilk trminatı 1710 liradır. Şartname ve nümunesi 
komi \ oııda görülebilir. 1.::teklilerin bt>lli gün ve ::saatinden 
lıir ..:aat ev .. ·el vejkalarivle birlikte teklif mektuplarını konıiı=· 
youa vermeleri. 

* * * İdareleri l:;tanbul Levazım fiınirliğine bağlı müe:,sesıı~ 
ihtiyaı·ı için 45000 kilo -.abunun kapalı zartla eksiJtıne::-ı 
13 12.937 l'azarte:>İ günü ~aat 15.30 da Tophanede İ::ıtanuul 
L~vazıııı funiıliği ,.atınalıun komi"') onunda yapılacaktır. Talı· 
ıııiıı lıeJeli IS750 lira ilk ıcminatı 1181 Jira 2.J kuruştur. 
~artname ve ııüınun,,, .. j kom i::-yoncla ~örülebilir. Jstek !ilerin 
belli gün \ t• şaatindı~n hir aat e\ vel ve;;.;ikalariyle Lıirliktt 
teklif mektuplarını komi:::.)Omı 'ermeleri. 

• * • idareleri f ..::taııbul Levazım amirliğine bağlı müe~se.::at 
için 55000 k!lo bulgur 9. l 2 .937 Per em he günü aat 15.30 d:ı 
Tophaned~ Satınalnrn Komi-.yomıııda kapalı zarfla ek iltmr~İ 
yapılacaktır. Tahmin hedeli 6600 lira ilk teminatı 495 liradır. 
Şartname \ e nümuıh""i komis) onda ~ürülehiJir. f-.tekliJeriıı 
kaıııml lıelf!elcrİ) it! teklif mektuplazmı ihale "aatindeıı Lir !'aat 
e\ \ t'!İnc kadar koıni ... yona \ermeleri. 

Kauı"abey ~forinu -. Y eti1ıinne Çift] iği M iidürlüğündcıı : 

Karara bey ~leriııo"' Y eti:tirnıe Çiftliği ha)\ analı ilıı İ) acı 
içiıı ... atın nlıııacak iki ıııa<lclcde zikrcdılen hapaıı )emJerİ 
a~ağııla vazıh olduğu \eçhile ek-.ilııne\P konmuştur. 

1- 52(>.500 kilo \ uJafm rk iltını> i kapalı zarf ıı-ıulıledir. 
A- Yulafın br.hcr kilo,.,u tahmini fiat l>P::: kuru" on j)Ô • 

Lıu~uk ::antimdir. 
B - :\l uv.ıkkat l~ıninat olarak 2035 lira nlınacaktır. 
C- llıalf' güuü 9. ı2 tJ37 tarilıiue mü aclif PPrseınba giiniİ 

-.aat 011 lıir olaı ak: te~hit e<lilnıi tir. 
2- 26 1. J()() kilo arpanın ek.:;iltme~i kapalı zarf usuliledir· 
A - Arpanın beher kilo u tnlımini fiat he';\' kuruş yet111i· 

lıeş ::;aut imdir. 

B- Muval...kat tuıııinat olarak 1140 lira alınacaktır. 
C - ihale ırüııü 9.1 2.937 tarihin<· mü adif Pcr ... embe uünii 

~' :. M 

:,aal on heş olarak: te bit e<lilmi)ir. 
3- İhal e yeri Karacabey Hara ında mütc~rkkil Meriııo

) etİ;;ıtirıne Çiftliğı ~Iüdlirlüğü bina-.ıdır. 
4- 1 tek.lilerin yukarıda ~österildiği gün \ e ~uatlcr-le rt: 

24lJO 'Sayıl ı kanunun ıarifatı dahilinde Komi yona miiraraatları. 
:l- işbu istenilen hayvan )eınleri ev afı yazıb ol<lu~Ll 

:;;art naın~lcri i~t,.kli!er l:,tanhul. Hıır a. Balıkesir, Eskişehir 
Haytar \1ürHirliiklPrinde görPhilider. 

Bayr:uııi~ .1. 2 A. Satıııalma Komi ) on lla:..kanh6ıınclan: 

Tahmin lıeıleli 6SB50 lira. ınikdarı 439,000 kilo, muvnk· 
kat teminatı l9:m lir.ı 75 kuruş, ihale günlem(•ci 13.12.937 
Pazartf:~i günü -.a:ıt 13, Ek. unu kapalı zarf u uJile. 

1- Bayramiç Jandarma Alay 1, 2, 3, talıurlarm ihtiyacı 
için l o. ı ı .9:-n ele ihıle.:i yapılmak iizere kapalı zarf asulile 
ebiltm,,yf: konıılmu:. olan yukarıda mikdarı ile muhamrneıı 
bccleli ve muvakk:ıt teminatı yazılı ekmeklik unun eksiltıııe 
gününde gelen i teklill•rin \'erdiklcıi teklif fiptJarıııın [Ltnirİ 
itaca yüksek glirülmesinden yeniden kapalı zurf usulilc eksilt· 
meye J.:onulınu~tu r. 

2 - Muvakkat teminat } ukarda yazılıdır, k:omi yon Bayrtı· 

nıiçtr 2 inci Jandarma Alay gazino unda toplanacak, ihale 
~alfıhiycttar makamın ta vihi ile vaoılacaktır. 

-' . 
3- l~teklilerin kanuni belgelerile teklif mektuplarını iha· 

leden bir t-aat evvel makbuz mukabilinde konıi:::vona verecektir. 
-' 

1- Şartııaıııel~ı in komi ·you.da ıöriılebileeeği ilan olunur· 

b) M Ü Z A Y E D E L E fi 
·--- -•-"-:.S: -.--- ,,,,,,,/ 

Sam un Orman Mühendi liğinden : 

Samsun Vilayetiııi11 Ayı dağının yol } am mevkiindeı1 

20HO T~ diiz mevkiindeıı 2340 ve pınar mevkiinden 2<:ı00 
ve tepe mevkiinden 2600 kental kayiıı odunu 9.11.937 Salı 
~iinü ihale edilmek ü.ı:ere 21.10.937 günü ilD.na \az oluıııııı 
i~bu odunlara talip zuhur etınc<liğinden ilan müddeti y iroıİ 
gün müddetle teıııJit edilmiştir. 

~~. I 1.937 Salı güııü ısaal 14 de Orman idare::sinde ibalej 
e vveliye i İl'ra kılınacaktır. Talip olanların yüzde l5 teminat 
akçesini Ziraat bankasına teslim ve makbuzu ile birlikt8 

müracaat etmeleri ilan olun ur. 



1 • ,, ,, ,, - ,, * * * SJın .... un \ iltıyetine ait çulrnr yurt de\ Jel orınanmdan 
· 110 \ e Domu/. tepe de' let ornıanıııdan 3370 kental odun 
8.11.9~n Pazartesi günü ihale edilmek üzere 20.10.9~7 giinü 
ilana vaz olunan işbu odunlara talip zuhur etmcdiğindeıı 
ilan miiddeti 20 glin müddetle teındi<l t•dilnıi~tir. 

l_D.0.YOLLARI iŞLETME U. MUOURLUGUNDEN 

l Muhammen b~deli 24.000 lira olan muhtelif cins ve eb'atta 

29. tl.937 Pazartesi günü ~aat 14 de Orman idare::.inde 
ihalei evveli ycsi icra kılmaı·ak tı r. Talip oJanln rııı yiizde 15 
leıninat akçesiHi Ziraat bankasına teslim ve muklnızile birlikte 
nıüracaat etnıcleri ilan olıınıır. 

!l: 02' •=a L c il i~ - - -- l 
Müdürlüğünden: 1 hisarlar U. 

1-Şartnamesi mucibince Denizlide yaptırılacak kara
barut deposunun inşaatı pazarlık usulile eksiltmeye kon· 
muştur. 

2-Keşif bedeli 2695 lira t 1 kuruş ve muvakkat te
tninatı 202,14 liradır. 

3- Pazarlık 9 XII 937 tarihine rastlıyan Perşembe 
&Ünij saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonanda yapılacaktır. 
. 4 - Şartname ve projeler 13 kuruş bedel mukabilinde 
inhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesile Denizli Mü· 
dürlüğünden alınabilir. 

5-Eksiltmeye iştirak edeceklerin fenni evrak ve ve· 
saikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek münaka
saya iştirak için ayrı ·a fenni ehliyet vesikası almaları 
lazımdır. 
6- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 

saatte 0 
0 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(8) (7812) 1195 1-4 

* • • 
5000 Adet 20 1 2 mm ll nci sigara kağıdı "Balin,, 

l 20.000 ,, 28 m m ll nci sigara kağıdı "Balin,, 
17.500 Top 660 X 700 eb'at 30 tefrikli sigara kağıdı 
1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı sigara kağıdı şart· 

tlamesi mucibince pazarlıkla satın alınacakhr. 
il- Pazarlık 10.Xll.937 tarihine rastlayan Cuma günü 

saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat şubesindeki 
l\Iım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll-Şartnameler parasıx olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV- isteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen iÜn ve sa
~ttc yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge· 
Çcn Komisyona gelmeleri Han olunur. (M) (7789) 1189 2 -4 

• 
* * 

1 - İdaremizin Boğaziçi Depolar grubuna bağlı F eriye 
Bakım İşleme evi ahçılığı şartnamesi mucibince pazarlık 
lısuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 Pazarlık, 25.XI.937 tarihine rastlıyan Perşembe 
&i.inü saat 15 te K abataşdn Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her i'Ün sö:ıü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
ıçornisyona gelmeleri ilan olunur. "M,, (7791) 1191 3-3 

Güzel Sanatlar 
Akademisi 

Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan : 
Akademi için 90 adet çekmeceli v• dolaplı resim masası, 90 

'det tabure, 12 adet vitrin yaptırılacaktır. Yapılacak işin mu· 
barnrnen bedeli 6870 lira ve muvakkat teminat mikdarı 515 lira 
~5 kuruştur. Şartname ve reııimler Akademiden parasız verilir. 

ltsiltme kapalı zarf usulile 9-12-937 per~embe iÜnü saat 15 i:e 
i•ğ:ıloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. 
~ •liplcrin teklif mektublnrını 9-12-937 per,embe rünü saat 13 çe 
adar Yüksek 111ektcpler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyona 

"trrnt-Jitlirler-. Eksiltmeye muayyen kanuni vasıflardan başka bir 
(.•raniOZ fabrikasına ıahip olduklarını iıbat edenler iirebilirler. 

1
. <ltırniclen vesaiki zarflar içinde tevdi etmemi• bulunanların tek· 
ıft•ri hükümaüıı: addolunacaktır. (7849) 1199 2-4 

~ 

~i ... ... ı 

~horatuvar 
~c:ı: • ve alitı. 

Mikcbrı Muhammen bedeli 
Kalem Lira Kuruş 

176 2294 35 

ilk teminat 
Lira ihale rünii 

8-12-937 
173 Çar,amba 

aaat 15 te. 
l· Gureba Hastahanesi Kimya ve Bakteriyoloji llboratuvar1na 
~lUrnu olan yukarda cinı ve mikdarı yazılı ecza ve ali.tı açık 
~ •iltrncyc konulmu,tur. ihalcai yukarda yazılı gün ve aaatte Va· 
ş'fl•r Batmüdürlütü binasında toplanan komiıyonda yapılacaktır. 
•rtnaıaesi her gün Levazım kaleminde a-örülebilir. (7822) 1196 

makkap kalemleri 24 12·1937 Cu'tla günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binaaında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin - 1800 - liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik veıika
aı ve tekliflerini aynı a-ün saat 14,30 a kadar Komiıyon Reiıli· 

tine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler pnraaı:ı olarnk Ankarada Malzeme dairesinden, 

Haydarp•fada TeseUöm ve Sevk Şefliğinden daj'ıtılmaktadır. 
(7918) 1200 1-4 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 

[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

23 - 11 - 1937 

FİATLAR (Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çudar (Seiile) 
Bakla (Feve) 
Mısır sarı (Mai's jaune) 

Suıam (Seaame) 
Pamuk yatı (Huile de colon) 
Susam ,, ( it sesame) 
Keçi kıh (Poila de Chhre 
Fındık kabuklu (Noisetteı) 
Tiftik mal 

,, oilak 
Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Fasulye ufak (Haricot ıec) 
Butday kızılca (Ble roux) 
Yulaf {Avoine) 
Ceviz içi 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Yapak Anadolu (Mohairel 

,, Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet jaune) 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

6 - -
5 30 
4 10 -
4 20 -
4 12 
4 4 50 
4 25 -

125-

_..._ 

39 14 
58 
67 -

6 13 -
5 36 -
4 12 -

4 15 -

130 - -

40 25 -

68 20 -

Peynir kaşer {Fromage kacber•) 
Zeytin yatı I.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

GELEN (Arrivares) 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa lÜrfle) 
Çavdar (Scigle) 
Un (Farine) 
Mıı&r (Ma'is) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu {Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mobaite) 
Yulaf (foin) 
Suaam (ıeaame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiebe) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
~· Peynir (Fromage B.) 
iç fındık (Noiı. dec.) 
Tiftik 

355 -
165 
JO -
30 -
30 -
b'9 -

l 12 -

19 -
16 - ' 

GİDEN (Exportation) 
İç badem (amande) 
Razmol 
Arpa (Orıe) 
Tiftik 
K fındık (Noiaette) 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı cbicbe) 
Merciınek (lentille} 
Kıl (poil) 
İç fındık (Noiı dec.) 

DIŞ FİATLAR 
(Marcheı Etrangers) 

225 -

25 

Buğday (Ble) Liverpul 5 47 
1t ,, ŞikaiO 4 21 
,, ,, Vinipek 5 18 

Arpa (Orge) Aavera 4 70 
Mısır (Maia) Londra 4 03 
Keten t.(Gr.Lin.) ., 7 75 
Fındık (nois.) G.Hamburır - -

,. K it 

~ .................................... .. 
~ m 
KİRALIK 1 Bir emlakınız mı var? 

yahut 1 
SATILIK Emlak mı arayorsunuz ? 

Hiç t:ereddüt et:meden 

Akar ve Emlak Gazetesi 
vasitasile ilan ettiriniz 

Bu gazetede intişar eden bir ilan laeman memleketin her 
tarafında 9inlerce alakadıır tarafından okunur ve nazarı 
dıkkatı celbeder. 

Kim temin edebilir k; bot bir apartıman için aylarca 
bekledifiniz kiract, satlık bir ev için yıllarca arkasından 
keıtuğnnuz ahcı bu gazete aayesinde bir kaç iÜD zarfın 
da çıkıvermeain ? 

Prepağanda ve Reklam büyük b:r kuvvettir BuDdan 
istifade etmesini bileceksiniz. 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
İdarehanesi 

) 
) 

Galata , Pertemb e 
pazar, Yoğurtcu laan 
N. 7 Telef.49442 m _________________________ ta 

{Suıte de la 4eme pagc) 

Chaussetteı (Min. Def. Nat.) N. 520 
Articles telephoniques (Vil. Ankara) N. 520 
Olives (lotend. Ankara) N. 520 
Constr. arches (Dir. Trav. Pub. Sarnsouo) N. 520 
* Fer, zinc ete. {Dir Vakoufs lııt.) N. 520 
• Materiel de conatruction ete. (Oir. G 'n. Monopoles) N. 521 
Pommeı de terre (inteod. Ankara) N. 521 
Coostr. de chaussee (Vil. Balıkeser) N. 521 
Choux et epinards (Comaıand lst.) N. 521 
Reparation chauı;see de chau1&ee s route lzmir-Berg-ama (Vılayet iz

mir) N. 522 
Beurre frais et savon (Com. Ach. Militaire Polatli) N. 522 
Construction habitations pour fonc ionnaires de la douanc (Dir. T ra· 

vaux Pub. Gaziantep) N. 522 
Etain en lingot (Chemins de Fer Etat lzmir) N. 525 
lnıtallation electrıque (Municipalite Broosse· Yenichehir) N 5·>6 
• Auto marquc Buick (Mun. lstanbul) N. 529 
Pupitre portatif (Min. Def. Nat.) N. 5L9 
Constructıon atation en asphalte (Vilayet Balikeser) N. 530 
Preıentalion carte actueUc villc Charkı Karaaıhatch (Muııicipalite 

Charki Karaaghatclı) N. 532 
Haricots ıccs: et frouıagc blanc (lıatend. lzmir) N. 533 
Leg-uınes : 7 lots (lntcnd. Tophane) N. 533 
Foin (Coıa. Ach. Mil it. lsparb) N. 5:S :i 

Vendredi 26 - tt- 1937 

Quatre jnstallatioas pour filtration d'cau (Cbemins de Fer Etat An· 
kara) N. 492 

Costumeı, paletots, chcmises, oaleçonı, chaussettes ete. (Com. Ach. 
Ecole lngenieur) N. 516 

Reparatien bitıment ccole Aıricole Halkali (Dir. Trav. Pub. lst.) 
N. 516 

Fil en bobine (Di~. lmprimerie de l'Etat) N. 520 
Haricots secı (Com. Ach. Milit. Kirklarelı) N. 520 
Chaines pour cadcnas (Com. Adı. Commandeıııent Gen. Douan. lst.) 

N. 521 
Reparation chauffagc central au iye c militaire Kouleli lntendınce 

Tophane) N. 521 
Huile d'olives {lntend. Ankara) N. 521 
Cbarrues, machinc pour prairie, ratcaux pour arrachcr lcı herbea 

ete. (Oir. Hara Karadjabey) N. 522 
Chausuurcs et impermeables (Mun. lstanbul) N. 522 
Coke indıgene (Dir. Penitencıer Ank.) N. 522 
Poclcs (Min. Def. Nal.) N. 522 
Badigeonnage d'un immeuble (Mun. Ankara) N. 523 
Riz (lntend. b.mir) N. 522 
lnııtallatıon des jalousies au soue so! du Minısterc de l'Economi~ 

(Min. deı Tra.vaux Publics) N 523 
Linıot de plomb et salmıstre goudronnee (Munic:ipalite Ankara} 

N. 523 
Paille ot oiınons (Com. Ach. Militairc Tekirdagh) N. 526 
• Auto marque Fiat (Mun. lıtanbul) N. 529 
Pommea de terre et oignonı (Comm. Academie de Guerre iı Yildiz) 

N. 529 
'Praverau en sapin resiııneux (Chemins de Fer Etat lzmir) N. 529 
• Bois et charbon (Dır Forctı Konia) N. 530 
Reparation det lits en fer (Min. Def. Na.t.) N. 531 
* Bois et cbarbon lDir. Forets lzmir) N. 532 
Reparation de1ı1 tuyaux d'enu (Mun. Brousse) N. 533 

n batıment 21 eme ecole Beyoghlou (Mun. lstanbul) N. 533 
• a la cascrne Matchlca (lntend. Tophane) N. 533 

Viande de boeuf (Com. Acb. Milit. Isparta) N. 533 

* Lca aateriaquea indiquent une venle par voıe de surcncbere. 

N. 8.- Lea Noı ındiqu~s eıı regard cle5 articles ıoat ccux du 
journal dana lequel l'aviı a paru. 

İstanbul Borsası 
23-11-1937 

Paralar 
Sterlin 

1 Dolar 
20 Fransız Fr. 

20 Liret 
20 Beldka Fr. 
Drahmi 

20 lneçre Fr. 
20 Lna 

1 Florin 
20 Çek kronu 

623, 

122, 
80, -

l06, 
80,--
18,-

570,-
20.-
65,-
78,-

1 
l 
1 

Avusturya Sl. 21,-
Mark 26, 
Zloti 20,-
PeniÜ 21,-

20 Ley 12,-
20 Dinar 48, -

l İıveç kuronu 30,-
1 Türk altını 1096,-

Banknot 267,-

628, -
12{), 
88,-

112 -
84,-
23,-

580,-
23, 
70,-
82,-
23,-
29,50 
22,50 

25,-
14, 
52,-
32, 

1097.-
268, -

istikrazlar 
Açılış apa""'4 

Türk bor. l vadeli 14.85 14.80 
,, il Vadeli 14.10 14.10 

!ıntiyaz ~ibi ve yazı 4kri 
DittktCT-f: l:sm.-ül c· .. ·ı 

Çekler 
London 
Nev York 

Pariı 

Milano 
Brükıel 

Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşt 

Bükret 
Belgrad 
Yokobama 
Moıkova 

Stokkholm 

624,50 
0,8010 

23,57 
15,2185 
4,7080 

87,51 
3,46 

64,0112 
l ,4.f37 
22,7675 
4,2275 

12,65 
1,9822 
4,24.i4 
4,0225 

106,8050 
34,5875 

2,75 
23,53 

3,IO 

Esham 

624,-
0,80 

23,5875 
15,23 
4,7155 

87,58 
3,4635 

64, IO'l5 
1,4450 
22,785 
4,23 

12,66 
1,9838 
4,2467 
4,0!56 

106,89 
34,ffl5 
2,7533 

23,51 
3 

Açılış Kapanış 

Aslan çimento l 0.80 I0.80 
Merkez bankası 98,50 97, 

Bcaı!dığt ver: ARTUN Baınnuvı 
r: ~ I • B"llUı ıolr!:! • o. 10 
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Dcuxieme Annee-- No. 534 

ABONNEMENTS: 

3 
6 

12 

Ville et Province 
MOIS Ptra. 450 

.. ,, 850 

.. .. 1500 

Etrang-er : 12 aoia Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pou,. la Publicite ı'adre1aer 

a l' Adminiatration 

MERCREDI 

Quotidieo des Adjudication" 

• u A 
. 

GAZET 1 

Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Tableau Synoptique des Adjudications 

24 NoYcmbre l 937 

ADMINISTRA 1 ıuı-.. 

Y oghourtchou Han 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adresae Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

Objet de l'adjudication Mode 
d'adiudicat . 

Prix 
e1timatif 

Caution. 
Proviıoire 

Licu d'adjudicatıon et du 
Cabier des Chargt ıı Jours Heure' 

A) Adjudications au Rabais 

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

Reparation i Ja saline Yavchan Publique 139 - Oir. Monopoles Konia 26-11-37 15 -
,. du Konak Gouvernemental (ııj.). 2519 92 Defterdarat Konia 25-11-37 15 
., au foar militaire Tophane Gre a ~e 537 60 80 64 Com. Ach. lntend. lst. Tophane 25-11-37 14 30 
• au Konak Gouvernementıl Terme (aj .). Dir. Trav. Publ. Samsoun '16-11-37 

Construction arches s route Malatia·DarendP. Publique 970 30 72 - Vilayet Malatia 26-11-37 15 -

Prodµits ÇhimJSites et Pharmaoeutiques · lnstruments S~i~aires-Fourn!ture pour Hôpitaux 

L'adjudication concernant l'achat de 80 lots ins
trume11tı •• cbimie a ete anaı.ılee 

Habillement - Chaussures - Tissus- Cuirs. 

Chaussures : 160-170 paires 

Toile pour capote : 25 p. et autres loileı 
Coatu•es pour officierı : 1 p. (ai.l 
lmpermeables pour ıardiena : 2088 p. {cah. eh. P. 

123). 

Comhustible - Carhurant-Huiles 

Anthracite indi2'ene : 50-60 t. 
Semi-coke : 40 t. (aj.). 
Benzine : 186 t. (cab. eh. Jll. 189). 

Pu9lique le pa. 4 95 

tt 

,, 
Pli cach 25t56 -

publique 1680 -

Pli cacb le k. O 21 

_ Electr~e-Gaz-ChRuffage Central (lnıtallation et Materiel) 

Articles telephoniquea : 16 lots f>ublique 2861 20 

Transport- Chargement - Decharsrement 

Transport d'artictles monopolisea (pendant 1 an) Publique 

Travaux d'lmprimerie-PaJ!eterie 

Maclline poar copie dea projets (aj .). 850 -

Divers 
~ 

Chaudrons en cuivre et emaille crachoir . pols de Publique 
nuits cuvettes ete. 

Mcchea de machine a perforer Pli cach 24000 

Provisions 

Riz : 120 t . Pli cach 22800 -
Savon : "45 t. 17750 -.. 
Bles conca.sses : 55 t. 6600 -.. 
Pommes de terre : 100 t . ,, 6000 -
Farine : 439 t. (aj.). ,, 65850 -
Foin : 529,5 t. .. 
Orre : 26"4, 1 t. ,, 

B~ Adjudications a la sureacbere 
Boiı d'hetre Publique 
,, de sapiıı .. 

Analyse du reglement 
concernant la determination 

de la surproduction 
(Suite du Numero 533 

Le nouveau reglement 
Passona mainteoant a l'examen et a l'analyse du nouveau regle-

ment. 

63 ll 

187~ 20 

100 -
2835 -

64 -

1800 -

1710 -
1181 25 
495 --
"450 -

4938 75 
2035 -
1140 -

Coıa. Ach. Min . Def. Nat. Ank . 

Directioa lnstitut Gazi Terbiye 
Ankara 

Vilayet Samsoun 13-12-37 
Muaicipalitc Balikeser 1-12·37 
Com. Ach . Gendarmerie Cuedikpacha 9-12-37 

Dir. Lycee Eakicbehir 
Oir. Monopoles Konia 
Coa. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Vilayet Ourfa et lıtanbul 

9-1 '2-37 
29-11-37 
14-12-37 

2-12 37 

Oir. Mooopoles Samsoun 2·12-37 

Dir. Travaux Publics Is tan bul 29-11 ·37 

Vilayet Saın!'lou11 !3-12-37 

f A4ıeı. Gen. Cb. Fer E.tat Aalcara 24-12-37 
l !ureu d'Expe.tifüan Haytlutt .. lıa 

Com. Ach . lntend. lıt. T opbaae 13-12·37 
,, 13-12-37 

" 
9-12 37 

Com. Ach. Oivision Kirlclareli 7-12-37 
Com. Ach. Gendarmerie Bayramitcb 13-12-37 
Oir. Ferme Prod. Merinos Karadjabey 9-12-37 

" 9-12-37 

Oir. Forets Samsoun 30-11-37 
,, 29·11-37 

15 30 

15 -
16 -
15 

14 -
15 -
15 

10 -

15 -

15 -

15 -

15 30 

15 -
15 30 
15 30 
16 -
11 
11 -
15 -

14 -
14 -

lieu d'uae description ıeche et toute theorique. Le reglement etudie 
l'etat de surprofiuction a quatre points de vue differentı ; 

lo Situation du produiı par rapport au marche. 
2o Etat ele la concurrence de l'induıtrie en queation . 
3o In•ercts geaerauıt et auperieurs du payı. 
4o Situatioıı aı.ı point de vue matieres prernieres et regfon de 

l'ioduıtrie en question . 

Le rerlemcnt embrasse la aituation du produit sur le marche au 
point de vue quaJite et quantite. il importe d'exaıainer les particula· 
rite suivantes uı point de Yue quantite pour po•voir dire qu'ıl y a 
surproduction ; 

1- Les houres de travail des etablissements appart~nant aux in
dustriu ou 011 recherdae la surproduction la quantite nıaximunı de 

Celui-ci o' a pae decrit en qıtoi consiate la surproduction, mais en 
prenant en conıideration d'une façon detaillee eeı elemente, il a im· 
pose l'obliraijon 4e preudre une decision 1elon ces elemente. L'exiı· 
tence d'une definition reoerale aurait pı.ı faire naitre deı hcıitationı 
dans l'application du reglement. ır a ete trouve plua pratique de te
oir •ous lu yeux toutes les obıervatioıı. sur Ja aurproduction sur un 
marcbe ou une ıuarcbantiiıe deterıainee et de tenir comme essentielı 
ı .. reıultals Je ces ob~erıvationıı p•ur les decisionı a prendre, au 

· leutl produitı fabriqu~ı seloa cet horaire. 
2- Leı heures de travail et au cu ou il est pouible d'auımen

ter leı equipeı, la quantite aaxilllum ainıi obtenue. 
3 - La situation do la veate sur le aırdıe du produit obtenu. 

(a ıuivre) 

Perşembe 25. l 1. l 937 

Arozöz (Aatalya Beled.) .,! 512 
Sadeyat (İzmir Lvz.) .\! 518 

,, (Lülebur,.az Tüm.) .\! 515~ 
Zeytinyatı (Çanak. M11t. Mvk.) .\'! 519 
Elma, porto kal, ayva, tereyağ ve reçel (H. pafa Liı . SAK),\! 5j 
M ühtelif pulluk ( Ank. Vil.) •\! 520 
Balaıt (DD yol. Sirkeci) .\! 520 
Ti re ve yün çorap (MMV) .'\; 520 
Telefon malzemesi (Ank. Vil.) .\: 520 
Zeytin tanesi (Ank. Lvz.) .\~ 520 
Mahmuz intası \Samı un Nafıa Müd.) .\! 520 

: Hurda .demir, çinko ve. çuval (İat. Vakf. Dir.) -'! 529 
Hurda ı!lfaat malzemeaı, boş ben:zin teneke, bur.la 
eşya (lnh. U. Müd.) .\! 521 

Patates (Ank. Lvz.) .\! 521 
ŞoH tamiri (Balıkesir Vil.) .\ö 521 
~spaoall ve lahana (İst. Komut.) ,\ö 521 
1 . M B 1 f . yil zmır· enemen· eri'ama yo unun araaında fO_.e tamiri ( ımır 

.\! 522 
I Sadeyat ve sabun (Polatlı Ask. SAK) .\! 522 
· ı Gümrük memur evleri in,uı (Gaziantep Nafıa Miid.) .~! 522 

Külçe kalay (DD yol. İzmir) .\! 525 
Elektrik teaiaatı, lokomobil alternatör v.ı. (Buraa Yenişehir 8' 

Jed.) .\~ 521 
Bot:-ziçi depolar grubuna bağlı feriye ve işleme evi abçıht• 

(lob. U. Müd.) .\! 528 
• Buik ve Fiat marka otomobil (iat. Bel.) .\'". 529 
Portatif yazı küraüıü (MMV) .\~ 529 
Asfalt istasyonu inşuı (Balıkesir Vil.) .\! 530 
Şarki Kuraataç kasabasının halihazır haritası ahnmuı (Ş•'• 

Karaağaç Beled.) .\; 532 
Kuru fasulye ve beyaz peynir (İxmir Ln:.) .\~ 533 
Sebze: 7 kalem (Tophane Lvz) ~'~ 533 

Kuru ot (İaparta Aık. SAK) ,\; 533 

• 

Cuma 26.11. 1937 

Su teafiye tea iutı (DD yol. Ank.) .\~ 492 
Elltiae, palto, •ömlek, fanila, don, pijama, havlu, çorap •·•· 

(Yüks. Müh. Mek.) .\! 516 
Halkalı ziraat rr.ekt. tamiri (İıt. Nafıa Mid.) .\! 519 
Bobin ipliti (9evl. Bas. Dir.) .\! 520 
Kuru fasulya (Kırklareli Tümen) .\ö 520 
Ana remisi zincir kilidi (Gümr. Muh. G. Komut.) .\! 521 
Kuleli uk. binuının kalorifer t"miri (Tophane Lvz.) .\; 521 
Zeytinyat (Ank. Lvr.) .\~ 521 . t~ 
Tek kulaklı hayvan pulhıt!J, çayır makinemi, Makkornik ~·' 

ler v.a. (Karacabey Har. Dir.) ,,\! 522 
Liıtik çizme ve muşamba (İıt. Beled.) J\; 522 
Yerli aömikok (Ank. Cezaevi Dir.) .\! 522 
Solta (MMV) .\! 522 
Pirinç (İzmir Lvz.) .ı\'". 522 
Bina, sıva ve badanuı (Ank. Belecl.) .:\! 523 

1 
ıf 

İktiaad Vek. l ci bodrum kat pencerelerine jalozi kapak1•1 

(Nafıa Vek.) .\~ 523 
Külçe kurşun ve katranlı salmastra (Ank. Beled.) .\! 523 
Saman ve kuru sotan (Tekirliiat A.k. SAK) ,,! 526 
• Fiat marka huıuaf otomobil (İat. Bel.) .\! 529 
Patates ye kuru aoğan (Harb Akad. Komut.) .'\! 529 
Çıralı çam truera (DD yol. İzmir) .\~ 529 
• Odun ve kömür (Konya Orm. Baımübea.ı.) .\! 530 
* Ekmek kırıntıaı (Taplaane Lvz .) .\~ 531 
Karyola tamiri (MMV) .\! 531 
* Kuru çam oduau (İzmir Orm. Başmübead.) .'\! 532 J 
Prefiltrenin ıalabı ile Kavak ıuyu icil tamirler (Bursa Bel.),\' 
Beyoğlu 21 inci okulun tamiri (İat. Bel.) .\! 53l 
Maçka kıılaaının tamiri (Tophane Ln.) No 533 
Sığır eti (İaparta Ask. S AK) No 533 

• 0nlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. ..• ti 
Hamiş : "No . ., işareti ilanı havi gazetemizin aayısını ıo 

Jeudi 25 - 1 l - 1937 

Arroıeuae {Mun. Antalya ) N. 512 
Beurre frai~ (lnt. lzmir) N. 518 

,, (Div. Lulebeurgu) N. 519 
Huile d'olives (Com. Acb. Place Forte Tchanakkale) N. 519 ~ 5~ 
Pomaıes, oraDfel, beurre et confiture (Lycee Haydarpacha) 
Diverses charnıes avec SGC: (Vilayet Ankara) N. 520 
Ballast (Ciı. de Fer E.tat Sirkedji) N. 520 

(Lire la suite ca 3me pare) 


