
ikinci Sene No. 513 
'es:!! 1!!11 - -

.... 

r- ABONE ŞARTLARI: ..., r Türkiye icin Kuruş 1 
3 A YLIGI 450 

1 6 " 850 

12 " 1500 1 Ecnebi •emleltetler için 
12 ayh~ı 2700 

Sayısı S kuruş l ~esmimakbuz mukabili olm~- J 
~an tediyat makbul deiildi~ 

2 Ü n •• 

•• 

GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

• 5 TV 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a) Münaka•alar 

lnıaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Hari\a 

Antalya Memleket hastaaeıi h1şaatı (Dirinci kaaım) kapalı z. 
(şart. 15 L) 

Beyotlu 21 inci ekulun tamiri 
lst. 56 ıncı ., ,, 
Maslaktaki preventorium binaıı müştemilitından 

pu: . 
,, 
a~ . eltı. 

Çadırlı köşkün tas.iri 

İl açılar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

Naftalin: lOlt k. 

Matbaa işleri-K ırtasire-Ya.z:ıhane Levazımı 

f.vraltı matbua (temd) 

paz. 

pu. 

~obilya, ve ve büro eşyaaı, Muşamba-Hah vı. 

Storlu dolap: 22 ad . - yazı masası: 4 ad . - daktilo 
mausı: 4 ad. 

paz . 

3~0QO -

243 47 
250 -
~86 70 

27Q -

1541 03 

2JSO - Antalya Vil . 29-11-37 15 -

lıt . Beled. 4-11-37 14 -
,, 4-11-37 14 -

1'1 - Tophane Lvz. SAK 18-11-37 14 30 

20 25 Tophane Lvz . SAK •·11-J7 14 -

65 - Afyen Vil 23-10-37 ita •. l ay 

116 - Yükı. Müh. Mekt. SAK "5·11-3i 14 30 

~ensucat, Elbise, Kundura, Çamaş•!.....!:_ s. 

Arltıı 9antalık bez: 1•.,()0-17500 m. kapalı z. 16000 - 120'1 - Jndr. G . Ko•wt. Ank. SAK 19·11-'i7 15 -

Mahrukat, Benzin,_ Makine yağları v, ı. 

M•den yat: 5701-5100 k. 
Odun: 3i çeki · manral kömürü: 2,5 t. 

aç. ekı . 

•az. 
2QOO -
1,6 25 

15i 
ıs 

Milli Mtdafaa Veklleti 11-11-37 
61•r. Muh. G. K. lıt . SAK 5·11·37 

11 -
15 -

Müteferrik 

Gideri: 500 ad. - ıua'i rtderi: 500 ad. aç. akı. 1350 - 101 25 D. O. yolları H. paşa 11·11-37 10 -

~~ak, Zahire, Et, Sebıc •. s. 

aç. ekı. 9e 38 Afyon Kor SAi( 5-11-37 ıs -l•hana: 7,5 t. - pırasa: 15 t . - iıpaaalc: 10 t. 
P.tates: 100 t. kapalı z. it. g 06 451 - Kırklareli Tim. SAK 15·11·37 11 -
!(uru üzftm: 20 t. aç. elt.ı. ,, o 24,50 367 - ,, 15-11-37 15 -
F.kıneklilt. vn: 58 t. !tapala :ı. ,, o 12,10 557 - lzmit Tiim. SAK 22-11-37 1~ 

• " 16 • 
lJI\: 134 t. 

,, ,, o 12,7i 724 - ,, 22-11-37 ıs -
" 

1407 - Safranltolu Aık. SAK 1a-ı ı-37 15 -

....... b) Müzayedeler 

Deoair kasa: 1 ad. 
l'•ı: 47,5 m3 

pu:. 
,, 

2~0 -
25 -

lst. Defterdar. 
,, 

29-11-37 
29-11-37 

14 -
14 -

__ a) MÜNAKASALAA 

J...nşaat • Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Antalya Villyetiacien 

Eksiltmeye konulan iı: Aatalya me•leket bastaneıi 
'-iriaci kısm 61993 lira 27 kuruşluk inşaat bedeli keıfin· 
deıı müfrez 30 bin liralık kıımı. 

Bu işe aid .şartna•eler Ye enak ıunlardır: 
A - l!kıiltme fartnamHi 
B-Makavele projesi, 
C-Bayındırlık işleri renel şartoamHi 
D-Hwıuıt fartname 
E-Keıif cetveli 
G-Proje 
İıteyeoler bu ıartnaıaelerle evrakı 15 lira mukaDilinde 

A1atalya Nafıa mtidOrlOittnden alaltilirler, 
Ekıiltme 2g, 11.g37 pazartesi ıünü ıaat 15 te Antalya 

Vilayeti eıadimeninde yapılacaktır. Teklif mektupları 2490 
•-yılı kanunan 32 nci matleaindeki tarif dairesinde o gün 
•aat 14 e kadar vilayete •erilmit olmalıdır. 

ikıiltme kapalı .zarf •ıulile ve Yahidi fiat üzeriotle 
Y-pılacaktır. 

Ekıiltmeye •irebilmek için iıteldileria 2ı60 lira 111• • 

vakkat teminat vermeleri bundan batka •fağıdaki YHı
kaları haiz olup ıetirmeleri llzımdır. 

Nafıa vekiletinden alınmış yapı müteahhit1iii vesikası 
-Ye yaptığı işlere aid bcHaaenisi. 

lstanb\ll ben11m Amirliği Satrnalma Komisyonundan : 

Maalaktaki Prenntorium binası mü~temilatnıdau çadırlı 
kö~kün tamiri 18.11.937 Perşemlıe giiai saat 14.30 da Top
hanede lstaDb•l leva1mı Amirliği Komisyouunda açık ckiiltmı 
ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Keşif bedeli 986 lira 70 kuruştur. İlk ıeminatı 74 liradır. 
Şartname ve keifi Komisyonda görülebilir. lıtıklilorin kanu:ai 
be lıolerile he 11 i ~aa tto K o miiyoDa gelmeleri. 

• • • 
Beyoğlu ! 1 inci, İst. 56 ıncı okulları tamiri. Bak: ı inci 

sahifedeki lst. Beletliyesi ilanlarına. 

he~ar, Kliıik vı iapeıjiyari allt: 

İıtanbol Levazım Amirliii Satıual•a Komiıyonuntlan: 

lıtaobul Le•a:ıım eıya ve tecbizat aabarı içia 1000 
kile uaftali11 9.11.937 salı rlol aaat l.f de Toplaaaede İı· 

.& 2 
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1 G al:.t.t a: Perşembe pazar ı 
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i L AN. ŞARTLAR! 
İriarebanemizde a-örüşülur 

L 
lelgr.: lat. MÜNAKASA~ 

T elafon : 49442 

Posta kutuau N. 1261 

fM _ · s • -- s= ?' 1 

ta11bul levazım Amirliği aatıaalma komisyonunda pazar• 
lıkla aluıacaktır. Tahmin bedeli 270 liradır. İlk temi11atı 
20 lira 25 kuruştur. Şartaamesi komisyonda görilebilir. 

İıteklileriR belli saatte komisycma gelmeleri. 

MatNıa iP.ri, Kırtaıiye, Yaııhant MalMIMei 

Afyon Vllayetindon: 

500 lira muhammen bedelli ilk okullar errakı matbu· 
asına sürülen peyler layık hadde görülmediğinden 23.10.37 
den itibaren bir ay içinde pazarlığa konuldu. Taliplerin 
65 lira teminatı muvakkatelerile bergün saat 14 te vill
yet daimi encümene baş -Yurmaları ilin olunur. 

su 

M.ıli11Gat·El~iae·Kundwa-Çama$ır v .s. 

Jandarma Genel Komutaahiı Ankara Sahnalma 
Komiıyonundan: 

t - Bir metresine 110 kuruf kıymet biçilen vuıf T& 

örneğine uygwn arka çantahk bezden 16 bin lira kıyma· 
tinde t 4,500 metreden 17 ,500 metreye kadar ' 19. 11 9J7 

1 cuma günü saat 15 te lrapah zarf usulile satın alınacak
tır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyonumuzdan alabilecek 
olan bu eksiltmiye girmek iıtiyenlerin 1200 liralık ilk 
te•İnat vezne makbuzu •eyahut banka mektubunu muh
tevi teklif mektubuo!I belli iÜn eksiltme vaktinden aı bir 
saat e•vel komisyena vermiş olmaları. 

aobilf9, Ev ve llro eşyası, Mufamba, Hah v.&. 

Yakıek Miıhendi.a Mektebi Satınalma Komisyouaudan: 

Mekteb için resmi mucibince yaptırılacak olan 22 aded 
ıtorlu dolab ile bunları• vaz'ma mahsus merdivenle bera
ber döşeme ve dört aded yaıı ve 4 aded daktilo maaaıı 
pazarlıkla yaptırılacaktır. İlk teminat l 16 lira ve muham· 
men bedeli 1541.03 liradır. Pazarlığı 15.-11.937 tarihine 
raılıyan cuma gUnll saat 14,30 da yapılacaktır. Şartna

meaini •6rmek iatiyenlerin her gün ve pazarlığa girecek· 
lerin belli gün ve saatte GUmüşsuyunda Mekteb biıaası 
dalulinde komisyona müracaatleri ilan olunur. 

1 
Mahruat lıenzin-Makiue yağlan v :..!:.. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Ko•isyonundan 

5700:5800 kiloıu 2 bin lira olarak tahmin edilen ma• 
den yağı açık eksiltme ile satın alina.:akhr. Eksiltmesi: 
18.11.937 pazartesi günü saat 11 dedir. İlk teminat 150 
liradır. Şarhıameıi NMV aatınrlma komisyonunda görü
lür. Eksiltmeye gireceklerin te111inatlarile l.irlikte ~490 
ıa11lı kanunun 2, 3 matldelerinde istenen 9el.elerle ihale 
fiR •e aaatırd l MMV. satınalma komisyonuuda bwluu· 
•aları. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komiıyonuncıian: 

1 - Gümrükler için eYaafı veçhile 30 çeki odun ile 
!500 kilo ma.ıgal k<Smiirli ~. ı 1.37 cuma güaü uat 11 de 
pazarlıkla sabo alınacaktır. 

2- Taıınlanmış tutarı 196 lira 25 kuruş ve ilk temi· 
natı 15 liradır. 

.4- İateklilerıin ilk teminat makbuzları ve kanuni ve• 
ıikalarile ııüu ve saatinde Galata eıki ithalat gümrUiü 
binasındaki komisyona gelmeleri. 

Müteferrik 
• • • 

500 adet ııüderi ile 500 adet sunı gfüıleri alınacaktır. 
Bak: D. D. yolları illıaları•a. 

• 



İstanbul Belediyesinden: 

Beyoğlu 21 inci ekulun tamiri. 
Ketif bedeli 

243,47 
250,00 İstanbul 56 ,, ,, ,, 

Yukarıda keşif bedelleri yazılı tamirat ayrı ayn 
pazarlığa konulmuştur. 

Keşif evrakıle şartnamesi Encümen kaleminde ıö· 
rlUebilir. 

istekliler 4. t t .937 perşembe günü saat 14 de Daimi 
Encümerıde bulunmalıdır. 

-...---------·----~----------~ 
fr-zak1 Zahire, f t ve Sebze: 

Afyon Kor Sahnalma Komisyonundan : 

Kor merkezinin aşağıda cins mikdar ve degerlerile mu
vakkat teminatları yazılı üç kalem sebze eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

Sebzelerin açık eksiltmesi 5.11 .937 cuma ıünü 1aat 
15 de yapılacaktır. İsteklilerin helli günü ve saatta teminat 
m:.kbuzlarile kor satınalma komisyoauna gelmeleri. 

Lahana 
Pırasa 
lıpanak 

7500 
15000 
10000 

fiatı muvakkat teminatı 
3,50 t 9 lira 88 kuruı 
3 33 .. 
5 31 " 50 " 

Kırklareli Tlmen Sahnalma Komisyonundan : 

Kırklareli Tümen birliklerinin ihtiyacı için kapalı zarfla 
100 ton patates alınacaktır. Muhammen fiatı 6 kuruş olup 
tutarı altı bin liradır. hk teminatı 450 liradır. lbaleai 
15. 1 J.937 pazartesi gUnü saat 11 dedir. Şartnameıi her i'fin 
Kırklareli Tfimen sahnalma komisyonunda görülebilir. 
İstekliler kanunun 2, 3 üncü maddeleriudeki vesika ile 
teminat mektuplarını havi zarflarını belli gün ve saatten 
en az bir saat evveline kadar komisyonumuza vermeleri. 

İzmit Tümeni Satınalma Komisyonundan: 

TUmen birliklerinin .aşağıda mevkileri ve miktarları 

yazılı 134 ton ekmeklik unun kapa l ı zarfla eksiltmesi 22. 
1 1.937 pazartesi günü saat 15 de İzmitte tümen satıual· 
ma komisyonunda yapılacaktar. Unun beher kilosunun ta
sınlanan fiatları ilk inancaları ve miktarJan aşağıdadır. 
Şartnameıi İstanbul, Ankara, Eskişehir levazım amirlik
leri ve İzmitte tümen satınalma komisyonunda hergün 
görülebilir. Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere 
de ihale edilebilir. isteklilerin belli gün ve saatte kanuni 
belgelerle ilk İnancalarını ve teklif mektuplarını ihtiva e· 
den kapalı zarflarınt İzmitte tümen aatınalma komiıyonu
na vermeleri. 
Mevkii Mikdarı Beher kilosnunun İlk i11ancaları 

ton tasmlanan F. 
Kr. Sant. L. Kr. 

Tuzla 58 12 80 557 
Gebze 78 12 70 724 

134 1281 

Safranaolu Piyade Alayı Satınalma Komisyonaadan: 

Her bir kilosuna tahmia edilen fiat 14 kuru§ olan 
134 bin kilo un kapalı zarfla münakasaya kouulmuıtur. 
Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isteyen· 
lerin hergün öğleden sonra Safranbo!u piyadı alayı ıabn 
alma komisyenuna gelmeleri. İlk teminat miktarı 1407 lira· 
dır. Münakasası 18.11.937 perşembe günü saat 15 de ya• 
pılacaktır. Münakasaya gireceklerin 2490 ıayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazılı veıikaları ilk teminatlarile bir
likte teklif mektuplarını ihale saatinden en a:r. bir saat evvel 
Safranbolu Belediyesinde toplanacak komisyona verile· 
cektir. 

Kırklareli Twmen SatınaJma Komiıyonı.mdan : 

Kırklareli Tümen birliklerinin ihtiyacı için açık e.L.:iiltme 
ile 20000 kilo kuru üzüm ::;atın alınacaktır. Muhammell fiatı 
24 kuruş 50 santim olup tutarı 4900 liradır. İlk teminatı 
367 liradır. Jhalesi 15.11.937 pazartesi gönü saat J 5 tedir. 
Şartname-İ her gün KırklareJi Tümen Satınalma konıİiJO· 
nunda göı ülebilir. istekliler, belli gün ve saatte teminat mak

bu:darile birlikte koıı:ıi ::ıyonumuza mtiracaatları. 

* * • 

Rezakı tizüm uryanı ve Amasya eriği kuru kayıaı in· 
cir ceviz ve elmaı ve ayva portakal alınacaktır. Bak : 
Yüksek Mühenfilis Mektebi A. E. K. ilanlarsna. 

l'JIÜZAVEDEL 

1ıtanbw1 Defterdarlıauıdan : 

1 

R 

Ciaı n buluadYğ1ı1 yor Mlılbanuueu 

bedeli 
Lira 

Hıyazıtta Aıkeıi Tıp Fakültesi arkasında evvelce 
Şchzadebaşı Maliye Şubesi olarak kullaoılun kııuııda 
meycut b\iyük kıtada demir kasa 200 

Hasköyde Kalaycı Hahço mev.kiinde yıkılmış Ka
laycı Bahçe karakol ar.ıtasında mevcut tahwinııı 47,5 
metre mikabı taş toptan : 25 

Yukarda cini ve buluı.ı.duldarı mevkiler y•~ılı eşya hiıa
larıudak.i bedeller iıi~erilıdon bir ay içiı.ı.dc paııarh.lda ayn ayrı 
.atılacaktır. İsteklilerin 'fO t4tdiyı şeraitini anlamak i:--.tiycn· 
lerİlı ~9.11.937 9a:ıarteıi günü baat OD dördo kadar yW.zde 
7,5 pey akçeleriyle .Milli Emlak Miidürliğünde toplanan 

koaisyQDa golmıleri. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1- Plan, şartname ve keşifnamesi mucibince M~iltepe 

Tütün Enstitüsü yolları pazarlıkla yaptırılacaktır. 
l l Keıif bedeli 2365, 16 lira ve muvakkat teminat 

177 ,39 lira dır. 
l l 1-Paıarlık 5.Xl.937 tarihine rastlayan Cuma günü 

saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Şartnameler 12 kuruş mukabilinde hergün İnhi· 
sarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesi Müdürlüğünden 
alınabilir. 

V -- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve ıaatte 
yü:r.de 7,5 fÜVenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komiıyona gelmeleri ilan olunur. (7162) 1112 4 - 4 

• • • 
l - Paşabahçe Müskirat Fabrikasında Plan, şartuame 

ve keşifnameleri mucibince bir transformatör binası pa
zarlıkla yaptırılacaktır. 

11- Keşif bedeli '.l723.72 lira ve muvakkat teminat 
204.28 liradır. 

ili - Pazarlık, 5-Xl-937 tarihine rastlayan Cuma günü 
1aat 15 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler 14 kuruş mukabilinde her gün İnhi
sarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesinden alınabilir. 

V- Münakasaya iştirak edeceklerin eksiltme günün· 
den evvel, Teferrüat planlarını görmek üzere İnşaat Şu
besine müracaat etmeleri ve fiat tekliflerini ona göre 
yapmaları lazımdır. İşin hususiyetine binaen inşaatta 
bu planlar harfiyyen tatbik edilecektir. Teferrüata aid 
her türlü izahat inşaat 9ubesi tarafından verilecektir. 

Vl- lıteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olu· 
nur. (B) (7195) 1118 4-4 

* * * 
l- Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş olan 3 adet 

sigara makinesi için teklif olunan bedel haddi layıkda gö· 
rtUmediğinden pazarlıkla alınması kararlaştırılmıştır. 

il- Pazarlık 6 XI/ga7 tarihine rastlıyası Cumartesi gü
nü ıaat 11 de Kaltataıda Levazım ve Mubayaat Şubeain
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Muhammen be.leli 30,000 lira ve muvakkat temi
nat 2250 liradır. 

iV- Şartnameler her gün 150 kuruş mukabilinde adı 
geçen Komisyondan alına bilir. 

V- İdarece alınması mutasavvur makineler "Molens, 
Standard ve Müller,, olup bunlardan başka firmalardan 
pazarlığa iştirak arzusunda bulunanlarm, fiabız teklif ve 
kataloklarını münakasa gününden, en geç 3 gün evvel 
Tütun Fabrikalar Şubesine ibraz ederek pazarlığa iştirak 
veıikası almaları lazımdır. 

VI- isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
1&atte % 7,5 rüvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
reçen Komiıyona gelmeleri ilin olunur. (7216) 1122 4 - 4 

. ,, ,, ... -,, 
0.0.YOLLAQI IStETME U. MUDURLUGUNDEN • 

Mulııam•en bedeli 1350 lira olan 500 adet ıüderi ile 500 adet 
aua'i fiilieri 18.Xı.37 Pcrtemlte rlnü Hat 10 da Haydarpatadn 
far bİDHl İÇİ•deki komisyon tarafında• açık eksiltme ile aallD 
alıııacaktır. 

e. ite ılrmek isteyenlerin 101 lira 25 kurutluk muvakkat 
teminat Ye kanunun tayin ettiti veaaikle birlikte ekailtme rttnu 
1&atine katlar komiıyona mGracaatları lbımdır. 

Bu İf• ait ıartnanaeler ko•iayoadan parHı:ı olarak datıtılmak· 
tadır. (7 420) 1 148 1-4 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Ekailtmeye konan 
mevad"ıa. cinsi 

Mık- Tah
tları min 

fi atı 

Re:ıalu izfta 400 k. 27,SO 
Çekirdekaiz 6zlm 1600 k. 25,00 
Üryani erik 400 k. 44,00 
Amaaya erik iOO k. 16,SO 
Kuu kayıaı 500 k. S0,00 

Pey 
akçesi 

lkıilt· 

meT. 
Gün ve aaatı 

İncir 600 k. 18,00 176 L. 2'ı-11·937 Paaarteai 14 
Cni.siçi 500 k. 36,00 
Amuya elmaaı l~ k. 25,00 
Gim6fh. elmaaı 1500 k. 17,50 
Ayva 700 k. 12,00 
Portakal 6000 a. 4,00 

Mektebin 937 mali .. nHi ihtiyacından olan yukarda cina, 
mikdar, muhammen bedeli ve ilk tcminntı ynzılı yemitl r açık 

eluiltmeye koııulmuttur. 
Eluiltmeai hizasında gösterilen ırün, tarib n eaalte yapılacaktır. 
Şartnamelerini görmek iıtcyenlerin her gtia ve ekailtmeyc ırir•· 

ukleria belli gün Ye aaatte Gümütsuyundaki mektep biaaaı dahi
linde toplanaD komiayona müracaatları ilAn olunur. (7402) 1141 !-4 

. 
PiYASA HABERLERi 

;..;, ı;~ it •G:: 

hal yan Hükümetinin verdiği mun:r.am 
Konteujanlar Listesi 

İtalyan tarife Emtea Munzam 
numarası kontenjan 

24 Kümes hay v nı yumurtası Lit. 4.S00.000 
33 Taze balık .. 3.000.000 
69 Alelumum tohumlar .. 2.500.000 
84 b) Kuru üı:üm n 400.000 

117 Yat istihul cuUlen tohumlar 
" 

2.500.000 
124 a) 2 Bnlak yağı • 600.000 
181 Ham pamuk n 12.000.000 
549 Zımpara n 500.000 
654 b) Kitre (ırom adraıaııt) 

" 
400.000 

784 den Palamut " 500.000 
805 K.ürk imaline yaramıyan h. deriler ,, 6.000.000 
951 den Yün paçanaler • 400 000 
951 den Kiğıt paçavralar 

" 
400.000 

248 İpek böceği koza11 n 3.000.000 
778 bia Afyon 

" 
200.000 

Marsilya piyasasında Türkiye ve rakiplerinin 
tarihinde; kuru incir fiatları 

2-10· 1917 

Türkiye : 
Lerideı 5 Kron 100 kilo Caf Marsilya 1 O Dolar 

" 
,, 
,. 

6 
1 

Proto ben es 5 

" 
" 
" 
" 

Paket 19 
20 
21 
15 

" 
" 
" 
" Yunanistan 

İşlenmemiş (vrac) 
Bağlama (şapole) 

Lerides kalamata 

100 kilo caf Mars. 22,6 Şiliug 

" 
,, 

1 O kilosu kutu 
,, 

" " " 
,, 

" paket 
" " Cezayir : 

" 
23 
3 
3 
3,6 

,, 
• 
" ,, 

Tizouzou 500 rram paketler 100 kilo 350 Fr. 
Bougie ,, ,, 360 ,, 
Lerides (kiloya 60·70 incir) ,, 290 ,, 

" ( " 70-90 " ) " 270 " 
Bu fiatlar Marsilya rıhtımında teslimdir. 

İran ihracı serbest hırakilan maddeler 

İranda mevcut ihracat inhisarlarmın kaldıralacağı bir 
müddetten lıteri işidilmektc idi. Filvaki Tahrandan BoıP" 

baydaki İranlı tacirlere son posta ile gel n gazetelerden 
İran hükumetinin, 4·6 · 1316 (27 .8.937) tarih ve 8271 sayı 
lı kararname ile 7.6.l 10 (30.8.937 tarihinde 99 maddeniD 
ihracını serbest bıraktığı öğrenilmiştir. franda ötedenberi 
ihracı serbest bırakılan maddelerin dıi piyasalar daha U" 

cur.a satılabildiği söylenmektedir. Bu maddelerden gerek 
Hindistanla gerekse diier memleketlerle olan ticaretiaıiı
de meleketimizi alakadar edenler aşağıda yazılıdır. 
Sablep Kimyon Kına 
Kök boyalar Sumak Fındık 
Dut kurusu İDcir Soğan 
Sarmısak Kavun Ayçiçeği to.buı:JlU 
Sakız Nohut Bal 
BaJmumu 
Kuş tüyü 
Nane 
Sigara 

Erik kurusu 
At ve domuz kılı 
Taze meyvalar 
Nebati yağlar 
Gülyağı 

Zamk 
Mercimek 
Şarap 
Ayva çeğirdeği 

Dlnya piyasasında Kahveuin durumunun 
lılah çarelerini arayan kongre 

1937 aenHiniıı ilk 7 ay zarfında Breailya kahve istih" 
sal atanda ıörtUen tede1111i il zerine 12 ağ1ı11tos tarihinde 

tı 

22 
Ilı 

Ya 
de 

dı 
bil 
la 
37 
~i 
()l 
~il 



8 lkincite rin 1937 

Kabanın Habana şehrinde inikad edeu ve düoya piya a.
:nnda kahvenin durumunu iıllh etmek için kahve istilual 
eden memleketler mümH illeri11i bir araya toplayan kon
gre derin alaka uyandırmıştır. 

İtalyadan temin olunan kontenjanlar ve İtalyanın renel 

ithalAt rejimimiıı:deu. mutlak surette istifade 
ettirllm si hakkında kararaame 

Kararname No. 7 447 2 
Hariciye Vekilliğintlen yazılan 20 gı 1937 tarih ve 20371 

565 ıayılı tezkerede; ihracat mallarımızdan deri, yumurta, 
Pamuk. palamut ve palamut hulasası için ftaiyadan kon
tenjan temini ve buna mukabil İtalyaaıu mutlak surette 
Genel İthalat Rejimimizden istifade ettirilmesi lktisad 
V ~kaletince istenilmesi üzerine ilişik listede yazılı konten· 
htnların temin edildiği bildirilmiş ve mer'i Türk-İtalyan 
Ticaret Anlaşmasıoın tadili mahiyetinde olan bu hususun 
2~7 ve 2~94 sayıh kanunlar hükümlerine tevfikan karara 
bağlanması ve ltu lrontenjanlara mukabil ltalyanıo 2 7006 
••yılı kararnamenin muvakkat maddesinde derpiş -edilen 
Genel ldballt Rejimimizden mutlak surette iatifaGe ettiril
l:Qeıi için bir karar ittihazı istenilmiştir. 

Bu iş İcra Vekilleri Heyetinin 28. 9ft 937 tarihli .toplan. 
tısında görüşülerek; 2967 sayılı kanunla müddeti uzatılan 
2l94 sayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden ilişik 
ltıunzam kontenjan liıteainin kabulil ve buna mukabil ltal
Yanların 2 7005 sayılı kararnamenin muvakkat maddesinde 
~erpiı edilen Genel İthalat Rejimimizden mutlak surette 
lstifade ettirilmesi onanmıştır. 

Bir defaya mahsus olmak üıere ithal edilecek maddeler 
hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti tamimi 

19426 - 1979 
2 5605 sayılı kararname ile ithalleri serbest bırakıl· 

dığı halde 2 7005 sayılı Genel ithalat Rejimi kararına 
bağlı 2 sayılı listeye ithal edilmemiş olrın matideleri anı-
1<\n 2 7005 sayılı kararnamenin mer'iyet tarihi olan 15.7. 
37 tarihinden evvel yola çıkarılmıi veya gümrüklere gel
btii oldukları tevsik edildiği takdirde bir defaya mahsus 
~~rnak üzere geçirilmesi :ı 7 419 sayı ~0.9.37 tarihli Ye-
tiler Heyeti kararile onanmıştır. 

İürkiye-İspanya ticaret ve kliring anlatmasının feshi 
hakkında kararname 

Kararname No 2 7 453 
İspanyadaki karışık vaziyet dolayısile İspanya Hükü

ll'ı~tince 31.12.35 tarihli Tic:aret ve Kliring anlatmasına 
tamamen riayet edilmediği anlaşıldığından mezkür aalaş· 
~ilbın feshi; iktisad Vekilliğinin muvafakahna atfen Ha
~•ciye V ekilliiinin 30.g.37 tarih ve 2121~ /581 sayılı tez
).~tesile y apılar;ı teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 
"U.9.37 tarihinde onanmıştır. 

ftalyıuın üenel İtlıal rejiminden istifadesi hakkında 
Gümrük ve İnhiıarlar Vekaleti tamimi 

5362 - 1982 
1726 sayılı 23.1.37 tarihli genel yazıya ektir: 

l Bazı ihracat mallarımız için İtalya Hiikömetince veri-
4cn ruunznm kontenjanlara mwkabil İtalyanın 2 7005 sayılı 
İtllt•rnamenin muvakkat maddeıinde derpiş edilen 2enel 
\l hal At rejiminden mutlak ıurette istifade ettirilmeai İcra 
~killeri Heyotinin 28.9.37 tarih ve 2 17 447 sayılı kararile 

011ıtnnu,tır. 

· Dit ticaretimiz için yeal teclbir alınacak 

_,. Aramızda kliring anlaşması bulunmıyan ve serbest dö· 
~~le it yaptığımız memleketlerdea başka Amerika oldu
d·ı b•lde Suriye, Mısır, Malta gibi memleketlere ihraç o
,.1 ~celc bazı Tllrk malları için lıükümetimizce yeni bir 
~·t~rrı dairesinde kolaylık gösterileceği piyasada söylcn
İQ ~ktedir. Yapılacak kolaylık her ne şekilde olursa olsun 
~:~Cabmızıa inkişafı için hükumetçe yeni tedbirler alına-

Rı tııuhakkakhr. • 
~ A..nıerikaya tiftik ihracatını kolrıylaıtırmak için Ameri-
4~da tiftfğin kilosundan alınan 70 kuruş glmrlik reımi
i~ ~ndirilmesi veya İngilterede olduğu gibi glhllrükstiz 
lilt~lı~in temini l!zı dır. Amerika pazarlarında Türk tif
~I erıllin yer tutmasına çare, balı imali içiD gümrüksüz 
~~lltak aldıkları Anadolu yapaiılarJ gibi tiftiklerimiz için 
hi kalaylık g6sterilmesinden ibarettir. Amerikalıların, 
l'j:den çok mal alm~k iıtedikleri, fakat ıftmrük resimle-

dtn ~olayı buna imkan bula adıkları anlaşılıyor. 

liaşhaı tohumunun ekiaaine ehemmiyet veriltyor 
il 

)~'d u laafta .. rbeat piyaaada blylyeock llir parti drogi t fieailea 
~ • 12 roorfloli kaba afyon aablmııhr. Bu malları• kiloau 
1il._:-2DO kuruı arıuıoda bir fiyata mukabil 111lbadele turettle n-

1• "• para yeri e maalfatura •f1H1 ahomııtsr. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Yabancı memleket piyaaalarında Ttirk laaıhaş tohumlarının 

~ok arandıj'ını, fakat, iıtihııılatın11aın azlıfı yüzünden isteklere 
cevap verilemediğini yaı:arak yurdumuzda tohumluk haşhaşaı ye
tiştirilmesinin ehemmiyetini kaydetmiştik. Yazılarımızı ve piya
saları takip cdoa bazı mıntakalarm tüccar Ye çiftçileri, bu mad
denia kıymetli bir ihraç mah olaeatını anlıyar k tohumluk haş
haş yctiştir•ek için fazla miktarda ha,haş eknıi lcrdir. Yalnız: 

Konyanın llıın kazasında altmıf köyDn bu 1eoe geçen senekin
dell bir .. iıli fazla haşhaf ektikleri haber veril•ektedir. 

Hayvanlar Bor aıında Satı~lar 
Hayvan borsasında 3288 karnmau koyuo orta fiyatla kilosu 

19,20 kuruştan, 24 dağlıç 18,76 kurııı§tan, 76 kıvırcık 18,77 
kuruştan. 11 lO kuıu 21 ,17 kuruştan. 134 kara keçi 12,71 
ten, 27 oğlak on kuru~tan ~aıılmıştır. Büyfik baş hayvanlardan 
kiloau 12,61 kuruştan altmış ekiJ k" z, 11,29 dan dört inek, 
12,98 kuruştan yirmi beş dana. dolcuz kuruştan altı ıuanda, 
l \,l)I kuruştan yirmi malaK satılarak mezbahaya Yerilmiştir.' 

Bir günde l milyorı bakla 
~ehrin:ıizden Almanyaya _evk edildi 

Almarıya ile memleketimiz arasında büyük ticari nıua
melelere başlaumıştır. Bu cümledeu olmak .. zere yalnız ev
velki gün Almanyaya 1 mi!yon kilo kuru bakla ihraç idil
mi~tiF. 

Birkaç güue kadar da l milyon kilo arpa gönderilecek
tir. Bunu diğer bü.yük partiler takip edecektir. Alman tüc
carları nıeınlcketiınizJen mü.him miktarda so~an ve sarmı· 

sak almak isıemişlndir. 

Ankarnda muhteşem bir parti bina!ı yapılıyor 

Cumhuriyet Halk Partisi Ulus meydanından Ankara ga· 
rına gidim caddenin sol kız.mında halen evkaf evleri bulu
nan sahada büyük bir umumi merkez binası yaptırm&.ğa ka
rar vermiştir. Binanın planı için beynelmilel bir müsabaka 
açılacaktır. İnşaata ilkbaharda hatlarıacaktır. 

Stadyom ve Gençlik Parkına nazır mlıteııa bir mevkine 
kurulacak hu bina hiikünıet merkezinin en muhteşem bina· 
sı olacaktır. Binanın iki hin ki i alacak bir toplantı salonu 
ve kütüphaneHi bulunacaktır. 

• 
lst nbul orsa 1 

2 11-1937 - ----· - - - -
Paralar 

Sterlin 
Delar 

Alıt 
625, 
123, -

20 Fraaıız fr. 86,-
20 Liret l 10, -
20 Beldka Fr. 80,--
20 Drahmi 18 
20 İıvcçre Fr. 570,-
20 Le..a 20, --

1 Florin 65,-
20 Çek krenu 7~,-

1 Avuıturya Si. 21,-
1 Mark 26, 

Zloti 20,-
Peng-ü 21,-

20 Ley 12,-
20 Dinar 48,-

Ruble 30,-
1 İneç kuronu 30,
J Tür~ altıDı 1075 -
1 Banknot o •. 265,-

Tiyatrolar 

Satıı 
630, -
127, -
86,-

110 -
84,-
23,-

580,-
23, -
70,-
8,4 
23,-
29,50 
22,50 
25,-
14, -
52,-
32,-
32, -

1078,-
266,-

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 
Hat 20,30 da 

Size Oyle 
Geliyorsa 

3 perde 
l. Pirand~lla . Türkçe•i: M.Fuat 

Çekler 
----------

Alış Satıt 
London 
Nev York 
Par is 
Milano 
Brük•el 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 

Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşt 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
MoskoYa 
Stokbolm 

627, 
0.7880 

17,6864 
14,9640 
4,6782 

87,37 
3,45 

63,9488 
1,4325 

22.5610 
4,2062 

13,9088 
l,9ö36 
4,1566 
3,9810 

107,4340 
34,5325 

2,7464 
24,04 

3,10 

627, 
0,7860 

17,6725 
14,955 
4,675 

87,30 
3,4466 

63,8975 
1,4310 

22,5430 
4,2025 

13,8975 
1,9625 
4,1534 
3,9775 

107,3482 
34,505 

2,7443 
24,06 

3,0982 

iSKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

intikam Maçı 
3 perde 2 tablo 

~1/1/'lll/!!'' 
ıılllıı~ 1 

Yazan: P. Veber ve A. Heuze 

Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 
"MÜNAKASA GAZETE'si,. memleketin bUtün 

müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 

bir münakasa Vfi!Ya müzayede ilanı bu mesleğe inti
sap edenleri beman harekete getirir, ve azami ran-

demeı.a verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 

küçük hurufatla antimi 20 kuruştur. ilanlar 

TOrk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilan işleri Limited Şirketi 

vaııtasile gönderilebilir. 

Sayfa 3 

(Suitc de la 4eme pare) 

• Papier ci'emballage et plnchcıa (Dir. Gen. Monop.) N. 501 
Beru:iae (Vil. 12'.mir) N. 502 
Tranıport d'artides monopolises (Dir. Monop. Brousse) N. 50l 
Foin ou orge (DiY. Maniasa) N. 504 
Flanelles (lnt. Tophane) N. 507 
Chaussureıı en caoutchouc (lnt. Tophane) N. jQO 

Bois d'orme (lnt. Ankara) N. ~17 
Petita clouı et biıulonı (lat. Tophane) N. 509 
• ei11 de apm (Obel lng•n. For~t iz.mir) N. 510 
Aluminiıım, capııuleı ete. (Min . Def. Nat.) N. 4Ci8 
Houılle lııve marine <Fabr. Milit.) N. 492 
Bcurre frais, buile d'olives et savon (Comıaand. Naval Marmara) 

N. -498 
Fer rond, n lame et polerellcıı (Cb. Fer Etat H.pacba) N. 494 
Bancı, armoire pour dossier ete. (Vil. lzmir) N. 496 
Preseht. carte actu ile İı la ville Doursounbey (Mun. DourıeunbeyJ 

N. 496 
Beulne (Oiv. Kirklar·li) N . .g96 
Constr. maisoıu pour ouvriers (Vil. Balikesir) N. 491 
Tontea (Vil. Maniısa) N. 499 
PHrole ot benztne (Command. lıt.) N. '499 
M chincı pour paqucts de cigarettes (Dir. Gen. Monop.) N. '499 
Bcurre frais (Div. Lulebourgaz) N. 500 
Matiireı o:ıplo11ivu {Fcrme Cultivage Coton Adana) N. 500 
Semi-cok:e (Vil. Ankara) N. SOO 

• et bois (Mua. Aak.) N. 500 
' Morceaul'. de cuir (Mia. Def. Nat.) N. 511 
• Bots tio sapin (Dir. Foret Tchanakkale) N. 511 
Orge (Com. Ach. Milit. Vize) No 512 

• Les aateriıqueı indiqucnt unc venle p:ır voie de sorcnchöre. 

N. B.- L ı Nos indiquea ea regard dM ısrtioles aont ccux du 
journal dana lequel l'aviı a paru. 

st. icaret ve Zahire Borsası 
[ Bourse du Commerce et des Cereales d·lstanbul ] 

2 - t 1 - 1937 

FIA TLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium} 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anndol (Orge Aa.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Bakla (Fevc) 
Mısır sarı (Maiı jnune) 
Suaam (Sesame) 
Pamuk yağı (Huile de colon) 
Susam " ( " ıesame) 
Y pak Anadolu (Mohaire) 

" Trakya ,, Thrace 
Kuşyemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lio) 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kıh (Poils de Chevrc 

Aşağı (Moins) 
650 

6 - -
5 27 -
4 6 -

4 25 -

4 4 -

55 - -
64- -

7 ~· -

Yukarı {Plus) 

6 14 -
6 2 -
4 10 -

4 15 -

57 20 -
67 - -

Peynir kaşer (Fromage kacherc) 
Ze1tin yağı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

Fındık kabuklu (Noisettes) 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Bı.ığday kmlca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Güz Yunu 
iç fındık (Nois. decor.) 
Nohut iri (Pois chiche) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Mercimc (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz i~i 

GELEN (Arrivagcs) 
Afion (Opium) 
Buğday (816) 
Arpa (Orge-) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısa (Mnis) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu {Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot uc) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam {sesame) 
Kuş yemi (Millet} 
Mercimek (lentillc) 
İç fındık (Noıs dec.) 
Nohut (Pois Chichcl 

261 -
60 -

63 -

39 

24 
21 -

238 -

Zeytin yağı (Hu ile d' ol.) 20 -
B. Peynir (Fromage B.) 
K fındık (Noisette) 

İmtiyaz u.bibi •• yazı i 
o irektiirii: lamail Girit 

21 -

127 20 

90 
35- - l5 20 -

GiDEN (Exportatlon) 
Afyon (Opium) k. 

1 !ç fındık (Noiı. dec.) 
iç badem (amande) 
Yapak (Mohaire) 
Arpa (Orge) 
Kuş yemi (millet) 
Tiftik 25 -

ercimck (lentille) 
Kıl (poil) 
Nohut (Peiıı ohiche) 

DİŞ FIATLAR 
(Marche Etrangers) 

Buğd y (Blc) Liverpul 
,, ,, Şikago 

n " Vinipek 
Arpa (Orge) Anvera 

6 Ol 
4 47 
5 45 

ı1ısır (Maiı) Londra 4 12 
Keten t.(Gr.Lin.) " 8 36 
Fındık (aois.) G.Hamburg 9l 94 

"K • 9394 

BaaıJdıiı yer: ARTUN Baaıme.ı 
Cnlab Billür tolaıik No. 10 



J 

IJ<.tuxieme Annee- No. 513 

ABONNEMENTS : 
Ville et Province 

3 MOIS Ptu. 450 
6 

" " 
850 

12 
" " 

1500 

Etrang-er : 12 aoia Ptra. 2700 -Le No. Ptra. 5 
Pou,. la Publicite a'adreNer 

a l' Adminiıtratioıa 

MERCRE~l 

•• 
UNAKAS 
GAZETE Si 

Jourual Quotidien des Adjudicationa 

Tableau Synoptique des Adjudications 
'ı Mode Prix Cetion. Lieu d'adjuaication et du 
'~~~-O-b_j_e_t_d_e __ ı_'~_d_j_u_d.i_'c_a_ti_·G_n~~------~---d-'a_,_iu_di_·c_a_t.~~e•_ü~atif __ ~~-·-oir_e ________ c ••• h.$~r_d~:~s_C_ha....,.~&e~--------J-o_u_r_s _____ H __ eure 

A) ldju,icatitos au Rabais 

Conııtruction-Reparation- Tra•. P•blics·Materiel de Censtru.ctioD-Cartogr~p~ie 

Constr. hôpital Reiİ•nal İl Antalia {une partie) 
(cah. eh. L. 15) 

Rep . batiment 21eme ecele Beyoihlou. 

n ,, 56~me ecole lata.bul 

" 
kiosk T chadirli a Ma1lak 

Pli cach 

Gre a rre 

" 
Publittue 

38000 -

150 -
986 70 

2215 -

7 .. -

Vilaye t ıl.ntalia 

1 Com. Perm, ~nicipali te lstanbul 
l Dir. Econem. ,, ,. 

ııı1 ... 
Com. Ach. lntend. lı t. To phane 

29-11-37 

'4-1 1-37 
ı ts 11 :n 

Pr'lduits Çhimişug et Pharmaoeuti9u:,• · lnıtrum•nh Şan~~ - F ouroiture pour ~_p-~aux 

Napbtaline : lOOQ k. Gre a gre 270 - 10 25 Com. Ach. In\end. lıt. Tophane 9-11 -37 

Hab illemcnt - ChausaurH Tiuus - Cuira. 

Toile pour havreaac : 14500-17500 m. Pli cac:h 16000 -

Aaeublement pour Habitation et Bureaux-Tapiıaerie ete. 

Ar•oire : 2i p • Pupitres: 4 p .· Tablea pour dac
tylo : 4 p . 

CGmbustible - Carburant-Huile~ 

Huile minerale : 5700-5800 le . 
Bois : 30 tchekiı· Ch:ırboo de bois : 2,5 t. 

Tra•aux d'lmprimerie-Papeteri~ 

lmprusion de1 rei'istrea (aj.). 

Peaux de chamoia : 500 p.· ld . artific:ielles : ~00 
ı;tİicH . 

f>rgffmieaı 

Farine : 51 t. 

" 
: 76 ,, 

Pom•es de terre : 101 t . 
Raiıinı ıccı : :.lO t . 
Farine : 134 t . 
Leıuınes : 3 lota 

ij Ad1U4iatioos a la sureatbif e 
Caisse en fer : 1 p . 
Pierrea : -47.S m1' 

Publique 
Gr'· a ~r~ 

Gre a rre 

Publiquo 

Pli cadı 
,, 
"' Publiquo 

Pli cacb 
PubliqıH 

,, 

2000 -
196 25 

1350 -

ı. lı: . o 06 
4~00 -

100 -
:25 -

l:ltO -

150 -
15 -

65 -

101 ~5 

)57 -
7:24 -
45Q -
J61 -

H07 -
90 31 

Com. Ach. Command. G . Gend. <\nk . 19- 11-37 

Com. Ach. Eo. lnren. Gu.111ueh1euyow 15- 11-37 

Com. Ach. Min . Def Nat . Ankara 11·11·37 
Co:n. Adı . Comm. G. S Douan. lıtanbu\ 5-J J-37 

Vilayet Afion Un mois a partir do 23-lQ-37 

1 E:ıpl. Ch. de Fer Etat H.pacha 

Com. Aob. Oiviııo• bmit 
,, 

" Kirklareli 

" ,, 
Com. Ada Militaire Safra•bolou 
Co•. Ach. 'iı:orpı Arıa~e Afıun 

Dir. Bieu Nat. 1.tanb•I 

" 

18-11-37 

22-11-37 
22-11-37 
15-11-37 
15-11-37 
18-11-37 

5·11-37 

29-11·37 
'19· l 1 ·S7 

14 

11 

1'I -

15 -

11 -
11 -

10 -

15 -
15 
15 
15 -
15 
15 

1.f -
1'4 -

Avis 

3 Novembre 1937 

ADMINISTRA·ı ıuı" 

Y ogbourtchou Han 
ter Etage, N 3-4 

G alata, Perchembe Bazar 

T elepbone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adreaae Telerraphique : 
latanbul • MÜNAKASA 

Officiels 
De l' Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Ports de l'Etat 
5e articles de tubes a fumce de chaudierf! et ee tıl' 

beı a flamme de chaudiere, de tubes regulateura, •• t~ -

vaux etircs en acier et de cond1ı1ites d' air de frein p011 

locomotives d'une va)eur eıtimative de Ltqs. J 176721~ ~ 
serozıt achetes par voie d'adj1ı1dication sous pli cacbete ~: ~ .. 
Jeudi 16 Decembre 1937 a 15,30 h. au local de J'Adıll1 ~ 11~~ 

· t t" G · · l · k ~ ru9 uıı ra ıoa encra e a An ara. · Vthir<J 
Ceax q1ı1i desirent y prendre part doivent remettr~ 1 ~~rıy 

la Preıit&eace de la Co111misaion le jour de l 'adjudic•tır 1 Yon 

juıqu'a 14,30 h. icara offrea, uue garantic preYiıoir• ' '~it 
Ltqa. 71 J3,62, les certificatı exireı par la loi et un c'~ ~ 111ş 
tificat de competeace d6line par le Miniıtere dea 'fr' ç:;;• 
YUıx Pul.Jics. ~1 ~t~bt 

Lea ~ahiera deı cbargu ıont en veute au pri1' lı~,_1 Ptra. 688 a11x ~ai11es d' Aukara et de Haydarpacha. l' 

(7329) ı 129 2-4 ~ııtr 
~ob · 

~ 
Perşembe 4. 11 . t 937 ~t~tlı s 2s 

~tıt 

D " ııh ' ural, aliiminyuın m•lzeme1i, alüminyum kapdl v.s. (MMV) · ~ 1 ıt 
Lavemarin kömürü (Aık. Fabr.) .\~ 492 ~~ttiW 
Sadeyağ, zeytinyatı ve ub1ı111 (Marmara Ou. Komut.) .\~ 4'3 ~ '1ııi 
Muhtelif tlemir (DD H. paşa) -'~ 494 ı/Jı b 
Den sırası, ya:ıı tahtuı, Öğretmen mıaaaı, enak dolabı •·'· ~l~IQ. 

(İ:ımir Vil.) , , ~ 496 . . • . . pi ~ 
Duıunbey kuabuının halıhazır harıtaıı ye planı taa:ıınu l ~'f, 

ıuobey Beled.) .\~ 496 . ~i~ 
Benzin (K.ırklereli Tüm.) .\ ; 45HS ~attt 
Amele nlerini? ikmalı lnıaaı (Bahkesir Vil.) .)! 498 ~totiı 
Çadır (Maaiaa ilbay.) ·'~ 499 ~'ıt. • 
S~rı was H benzin (lat'. Konı•t.) .\e 499 r ''t•l 
Sı.ara paket makinesi (lnb. U. Müd.) .:Y! 499 ~lııı : 
Sadeyai (Lillebursraz Tüm.) ·'' 500 'Qt.I 
Yanıcı madde (Adana Pamuk Ür. Çifti.) .\~ 500 ~ .. 
Sömikok (Ank. Val.) .\~ 500 Qltf 
Sömik~k ve .odu~ (Ank. Beled.) .\~ 500 ~, ' t 
Akıebırde Vatnelı dere ıuyunun Ak,ehir çayına akıtılmalı ( ~~~ 1 ili 

ya Su 1,. Oir.) .\: SOO • ~,, ~tı 11~t 
11 Bankalar cad. 20 No h tlükklnıo deposu ve arka kanalı itı( ~ 

V al.) Jı! 500 ~~k 
Paıal»allçe fabrikasında yeniden artülecek ve tamir olun•''~ ~ ' 

tılar (İab . U. Müd.) .~! 500 
Bot kinin kutuıu: (İ.t. Komut.) .,! 508 
• Çam •tacı (Ank. Vat.) .,! 500 
Konaenatuar yatı binaaında yapt. tamirat (İlt. Beled.) ,,; ~ 
Kok k~mürü (l:ımir Meml. Haıt.) .'\: SOi 
Kıllı ve Sıum köprüleri tamiri (Bahke1lr Vil.) .,! 611 J 
• Büyük kıta da ambalaj klj'ıdı Ye kapak tal.taları (İah. LJ. JI· 
Beazin (lzmir Vil.) .\! 502 
Tütün •·•· nakliyatı {Buna İnh. Baımtd.) .~ 503 

1 Arpa veya yulaf (Manita TGm.) .t,! 504 

1 

Atlet fanllaaı (Tophane Ln.) .\! 507 
liiiiiiiiim&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;_,. ... iiiill;;;;;;;;;aliiiiiiöiiiiiiii_.;;;;;;;;;K;;iiiiiiiiii;;-.; .. ;;;;;;.;;;;,;:;;,;;;_;;= ;;m;;.;;;,;;;;;;;;._ __ ._iO;;;;;;;;;,;;;;;::;;;;;;:;;;;;:;;r,;;;._ ... ' Liati k aya lr le a bı ,, • ,, 507 

Girı•• odunu (Ank. Ln.) N! 507 

De toute 

Potir Vos Traductions 
nature En toutes 

Adre11a.1·veus sa111 be..itatioa au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Tradudion Juridique, Tochnique Fin i~ C · ı , •Re e, ommercıa e ete. 

fSpecialite : Traauction de cabiers des charges 

Execution rapide et s.i,.nee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aMx abonnes de '· MÜNAKASA GAZETESi .. 

bureau de traduction 
Pereılıemb' Pazar, 

"DEVRiM" 
Y opounohou Han, Ne 3-4 T eMıphone : 49442 Galata, 

langues 

Perçin ti•iai ve pulu (Tephane Ln.) ~~ 509 
• Kuru çam odunu ve çalı11 (İzmir Orm. Baımüh.) .\; 510 
• Parça halinde köıele (MMV) .l'f. 511 
• Kıınl aaacı ve fam odwau (Çaaak. Orm. Mub.) -'~ 511 
Arpa (Vize Aak. SAK) No 512 

' Önlerinde yıldız işareti olanlar milzayedeye aittir. , 
ô•t' Hamiş: "No.,. işareti ilinı havi razetemizin uyıaıo1 i 

Jautli -4 - 11 - H»3T 
ı , 

ı,_ 

Travaux peu.r uiıılwct\on d 'uu (Bu.reau Mydr. KHia) N. 5()() I~ '-
T~avau~ de c.•naliaation (Vil. Ank .) N. SQQ .) ' f li 
Rep. toıtute a la fa brique de f'lachabahtcbe (Oir. Gen . rvfoll I~ · 

'

l •tı 
Boite1 vide11 de qwinirıe (Comsaand. Iıt .) N. 500 ~ 
• Bois da upin (Vil. Ank .) N. 500 tl• 
R~p . au bla. du eonservateire (Mun. Iat.) N. 500 ~ ' 
Ceke (Chef Med. Hôp. iter. Izmir) N. 501 ~ 
Rep. dea ponts Killi et Sivan (Vil. Balilcesir) N. 501 ~ 

~ ....... 

(Ure la Nİt• ea 3me pare) ~ ....... 


