
111Ci Sene No. 515 CUMA 

,,,..- ABONE ŞARTLARI: 
, Türkiye icin Kuruş 

~ A YLIGJ 450 f 
6 850 

12 " 1500 
Ecaebı memleketler için 1 

12 aylığı 2700 

Sayısı S kuruş 

G z T si l ~es mi makbuz mukabili olm~- J 
~ao tediyat makbul değildi~ 

Hergün çıkar iktisacH, mı\li ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muh•. lıted. T emiaat 

-) Münakasalar 

aat, Tamirat, Nafia i_şleri, Malzeme, Harita 

~ E.ıı1ra11 Sariye hast. yap. etÜY daireııi (temd) 
ik öttetmen okulunda yap. tamirat 

. P•lironun top tamirhueai tesisatı 
1toıı tarauut bin;ı11 inşaatı 
~llya 4,5 km. Şemaeddin membalannın ~elne 
. 'lesi su deposu inıası ve şehir tesi:ııatı mütefer-
1 di~er işlerinin yapıl. (şart. 4,48 L) 
11 vil. hast. binaııı İDş. (temd) 
tuldak butaaesine ilaveten yapıl. pavyon tesi
•tı (şart . 85 h) 
3 cü mekt. tamiri 

'ılupınar ve Hakimiyeti Milliye mekteplerinia ka
l Ve pencere camlarının eksikleri ikn1ali 
•li fabrikası tavhane ve dinlendirme salonlarında 

hp, döşemel~r (şart. 24 kr) (temd) 
ktcide Hocapaıa i.busauut cad. 11-13 ve 15 No 
~ ı.ıatbaa tamiri 
çGlt Yoııatta yaot. 3 o&alı memur evinin iaıası 
(ş•rt. 19 lcr) 

aç. eka. 

" 
" 

kapalı x. 

4108 -
3156 31 
3092 13 
4193 44 

89,45 71 

paz. 5401~ 70 
kapalı z. 16840 -

paz. 

• 
aç. elu. 

paz. 

,, 

250 -
,2 50 

333 90 

37.30 95 

11dırına kazasında yap. liman dairesi i nşaatt aç. elu. 4298 23 

~Çlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

11 f atültcııi jeoloji enstitiaü için alet aç. eli.ili. 6028 -
t, (tephirlaaaeler için} " 1232 75 

~trik-HaYagazı-Kalorifer (tesiıat ve mabeme&ff 

ıııkaiyoD kabloau: 3300 m. (tead) 
tıı iıleri aüd. binaaındalci kaloriferlerinde yapı••· 
'•~ tadilııt 
1ab.rukat, Benzin, Makine y ngları v. s . 

•ıı.)'a: 10 t. (tema) 
-ıtur: 42 t. 

Sebze v. s. 

il: 462 t. (temd) 
'dtya~: 67 t. (şart. 291 lcr) (temd) 
,ııturt: 19,5 t. (temd) 
Paııalc: 51 t. - lahana: 26 t. - pırasa: 51 t. - ba
"uç: 4,2 t. - kereviz: 14,5 t. - maydanoz: 255Ct 
d••. -karnabahar: 15 t. 
il: 106 t. 

k ~52 t. 
'-elı:., koyun eti, sadeyaf, ı•ker, y\lmarta, ul::ıı.ın 

"·•· •rzalc 

b) Müzayedeler 
~· 
~"-tnı marka aotlr ve kahve tekme makinesi 

lltda banyo, baayo m••lu~u, dahili telefoa, yazı 
"•k.ina}an v.a. 

paz. 
,, 

30000 -
363 63 

kapalı x. 16345 -
•t· eka. t. 24 -

pu. 
paz. 

pa:z. 
kapalı ı. 

pu. 
,, 
" kapalı ı. 

paz. 

• 
aç. eka. 

•f· art. 
pu. 

1osee -
300 -

2eoo -
6990 
- -

58290 -
3510 -
91•5 25 

39789 -
32138 -

- -

8, 55 

231 91 
314 50 

5732 29 

1261 -

357 27 

25 04 

28t -

322 3'l 

92 4, 

2250 

775 88 

788 -

150 
457 -

4371 75 
263 25 
68S 19 

29i4 -
2418 -
- -

6 49 

Müracaat yeri Güu 

lzmir f.mr. Sar. Hast. 10-11-37 
Müz. Ôğ-r. Ok. Dir. Ank. 22 11-37 
Milli Müdafaa Vekaleti 19-11-37 

,, 
Dahiliye Vek . 

Bolu Nafıa Müd. 
Zonıuldak Hut. B.1şt. 

l.st . Beled. 

• 

lala. U. Mı•. 

lst. Beled. 

lala. U. Mfici. 

BalıkHir Nafıa Müd. 

lat. Üniver. AEK 
lat. Beled. 

PTT l.vz. Müd. Anlc. 
latanbul Beled. 

19-11-37 
20-12-37 

1 ay içinde 
24-11·37 

9.11.37 
9-11-37 

3-11-37 

•·11 ·l7 

23-11-J7 

17-11·37 

22-11-37 
1'·11-37 

12·11-37 
9-11-37 

Aak. Fabr. U. Mad. Aak. 1'·11-37 
Atili Tıp t,ı. G. Dir. 15-11-37 

Gimr. Muh. G. K. lat. SAK 20·11-37 
lst. leled. 9 · 11-37 

Ank. Lvx. SA~ 
Vixe Aak. SAK 

" 
Tophane Lvz. SAK 

" ,, 

Vir:c Aalc. SAK 

" 
E.dirao Yil. 

Ank. icra Oairasi 
lst. Bele4. 

11-11-37 
24-11·37 
13-ll·J7 
10-11-37 
6-11·17 

19-11-37 

11-11·37 
11-11·37 

9-11-37 

1-9-11-37 
t-11-37 

Saat 

11 -
15 -
10 30 
11 -
11 -

ıs -

14 -
14 --

15 -

H-

14 -

15 -

15 -
14 -

15 -
H -

15 30 
14 -

11 -
14 -

15 -
ıs -
10 -
14 30 
11 30 
15 -

16 -
1, -
15 -

13 --
14 -

'-a) M Ü NA K A SAL A R 

~at. Tamirat-Nafıa Jş!~i .. ~!llzemesi· Uariia 

Bahkeıir Nafıa Mldürlöiöatiea: 

kardaki iti yapabileceğine dair eksiltmetlen ea ıon sekiz 
gün evYel müracaatla Balıkesir Nafıa midtlrllilnden alı
aacak Yesikanın veya bu işe girmcğ• aalahiyet vere• ev
rakı uıiıbite ile birlikte Nafıa vekAletiadell ahnmıt 937 
yılı müteahhitlik veaikaanna ve g37 yılıaa aiG ticaret ve
sika1ınıa ihrazı r•reklinir. 

1- Açık arttırmaya kenan iş: Bantlırma kazaaıncla 
i-'Plırıcak liman dairesi inıaatı olup ketif bedeli 4298 
1ta •ıa kuruıtur. 
~·· İstiyenler ltb• işe ait tlosyayı, Balıkesir Nafıa Mi· 
Urlüğünde görlilebilir. 

~ 2 - Açık eksiltme 17. l 1.937 tarilaine rutlıyan çarşuo
~ "- glinü saat 15 de Balıkesir Nafıa miidürlühlnde kurulw 
01tıisyon huzurunda yapılacaktır. 
. 3-Eksiltmeye girebilmek için 3ı2 lira 37 kuruıluk te· 

~lllatı muvakkatenin •aliyeye yatırıl.lıiıua dair makbuz 
~'Y• bu miktarda şayanı kabul banka mektubu Te yu-

----
İımir Emrazı Sariye Haıtaneıi Başlaek imliiiaden: 
Ha1tahanembin yer.i yaptırılacak 4108 liralık keşif 

ltedelli olan ctijv dairesi ekailtmesi görlleu lözum lizerine 
on gün müddetle temdid etlilmiştir. İstekliler keıif Ye 
şartnameyi her güa ba,beki•likte ıarülebilir. 2490 aayıb 
kanua ahkamına göre isteklileria hazırlıyacakları banka 
mektubu Yeya malsaodığına yatıracakları teminat makbuz
ları ve müteahhitlik ve Ticaret odaıı ~elgele
rile birlikte 10.11.937 çarıamba glnl ıaat 11 tle T e
pecikte Emraa11ariye haıtaaeaiae mtiteıekkil komiıyoaa 
mlracaatları. 

5 İkincitef rin t 937 
~!? -=ıe 

r İDAREHANE: --, 
Yoğurtcu ban, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

1 Galata: Pcrşem-~e pazarı 1 

1 

iLAN ŞARTLAR! 
İdareJııane~izde ı-örütülur ı 

Telsır.: Iat. MÜNAKASA_j 

L Telefon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Milli Mitlafaa Vekiletin.lea: 

Poligoa tarassut ltiaaaı ihalesi 
Yapı: Poligon taraeaut binaaı ilb·eai açı\c ekıiltmeye 

ke•muıt•r. Kcıif bıtarı -4193 lira 4.( kuruıt•r. Keıif, 
proje ve tartnameleri paraaile İuı. Ş· den alınır. Eksilt
•e 19.XJ,g37 cuma gftnü aaat 11 de MMV. ıatıaalma 
Ke· da yapılacaktır. İlk temiaat 314 lira 50 kuruıt•r. Ek
ıiltmeye ıirecckler kauuni teminat Te 2490 1ayılı kanu
a110 2 ve 3 incü madcleleriade yazılı bolrelerle birlikte 
eksiltme gin ve ıaatında MMV. aahııalma komiıyon•ada 
bulunmaları. 

• • * Yapı: Ke,if &edeli 1092 lira 15 kurut olaa Zir 
poligonu top tamirhaaesindeki teaisat açık ekıiltme ile 
yapılacaktır. 

Eksiltmesi 19.11.037 cuma rünü aaat 10,IO da MMV. 
satınalma Komiıyonuada yapılacaktır. 

ilk teminat 231 lir 11 kuruıtur. Keşif tartaaıae Ye 
proje MMV. inıaat şubeıindeaparasiyle alınır. 

Ekailtmeye ıirecelder kanuni tominat ve ı4go aayıh 

kananan 2 Ye 3 iinci matıldeleriade yazılı belrelerle bir 
likte ekıiltme gUn ve aaatintıle MMV. aabnalma kemia
yonunda buh1nmaları. 

İzmir Levaıım amirliği Satınalma Komiıyonuzatlan: 

Cinıi Tutarı 

Lira K. 
Be4eli keşifli inşaat 39-44/30 
Ha••• aıvası tamiri 287 24 
Otomatik rizerver imali ~ '()() 
Nöbetçi kuleıi inşası 137 14 
Hamam kayaama imali 4.s 55 
Sıva ta•iri 1000100 
Karruçe11i Ye ııYa tamiri 996/12 

Teminatı 
Lira K. 
295 83 

21 55 
14 25 
10 29 
sa 42 
75 00 
74 71 

Möaakaıası Açık ekıiltme iledir. 
İhale rtinti 13.11.931 Cumartesi ıaat 1 o, 1 o,ao, 1 t, 11,IO 
12, 12,30, 12,30 da tlır. 

l lamir, tayyare alayıaın yukarıda becleli keıifleri 
yazılı yedi kalem inşaat ve tamiratı yedi kıta ıartoame 
ile ayn ayrı açık ekıiltme suretile münakasaya konmuı
tur. 

2- ihaleleri hizalarıada yazılı tarih gün ve ıaatlarda 
Kışlada İzmir levaum amirliği satınalma komiıyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Teminat muYakkate akçaları hizalarında yazılıdır. 
4- Şartname ve ketifnameleri her giin komiıyoada 

rörlllebilir. 
5- istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesikalarını ve bu işlere yapabileceklerine dair lımir aa
fıa fen heyetindeu ihaleden laakal bir hafta evvel ala
cakları Yesikalannı komisyona gistermek mecburiyetinde
.lirler. 

6- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 aayılı 2 Ye 3cü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve te· 
minat muvakkatlarile ltirlikte ihale ıaatından evvel ko-
miıyoua miracaatları. 

Mizik Öğretme Okalu Direktarlitüadea: 

lıl. 1 - Miizik öğretmen ok11l11nda yapılu:alc: tamirat a
çık eksiltme ile yapılacaktır. Keıif bedeli 3158 lira 31 
k•r•ıtur. 

M.2- lılünakua ~2.11.937 tarihine raıtlıyan paıarteıi 
ıtbıi ıaat 3 de okullar ıaiıtmaıılıiında teiekk&l eden 
ko•iıyonda yapılacaktır. 

M.i- İıtekltler ylıde 7,5 gliven paralara tayi11 ol•
nan flln VO Hatte komİıyona gel•ek. 

M. -4- Keşif projesini girmeli iatiyenler mlaik 6iret
mea ok•lu tlirektörlliifiae müracaatları. 

Dahiliye V ekiletindea: 

Mailaya 4,6 kilometrodaki Şemseddin membaıaın ıeh
re iıaloai au depoau inıaası ve şehir teaiaatile müteferri 
diğer itlerin yapılma11 kapalı zarfla ekıiltmeye konal
muştur. 

l - İtin muhammen befıleli 89645 lira 11 kur•ıtur. 
2- İıtekliler bu ite aid ıartname, proje ve sair eY· 

rakı 448 kuruş mukabilinde Dahiliye Veklleti Belediyeler 
İmar heyeti Fea ıefliğinden alabilirler. 

3- Eksiltme 20· 12.937 tarihiae raalıyaD pazartesi rli-
11i saat 11 de Ankarada bele.tiyeler imar beyetiace ya• 
pılacaktır. 



4 Eksiltmeye girebilmek ıçıo iıtcklilerill a!llağıda ya- Motörin 30 Ton ~625 Ura 197 Llra 11.11.937 per~embe 
zıh teminat Ye vesaiki ayni glin saat 10 a kadar Ko- Biaek atı 4 adet 800 Lira 60 Lira » » » 
misyon Reisliğine teslim etmiş olmaları lAzımdır. 

A - 2400 sayılı kanunun 16 Ye 17 eni maddelcriae 
uygun 5732 lira 29 kuruşlak muvakkat teminatı. 

B - Kanunun tayİlı ettiği veıikalar. 
C - Kanunun 4 tincii maddeai mucibicce ekıiltmeye 

girmeğe bi mani hulunmadıiına dair imzalı bir mekt•p. 

Devlet çiftliğinin ihtiyacmdan olup yukarıda ı!ina ve miktarı 
yar.ılı Motörin ve Biuek atnım 11.11.937 per.embe günü ... aat 
1 (> da Lüleburgaz uıuimiidiirlüğilnde topianncak. koıni11yonda 

"atın alınmaları mukarrer olduğundan pazarlığa i~tirak ede
celdtrin • g ··n kouıi~vona nıilracaathırı. 

Aıkeri Fabrikalar U. MüdörlüğüDden: 
D- Bcleciyeler İmar Heyeti Fen ~efJiainden mönaka-

• Tahmin edilen bedeli 10345 lira olan yukarıda yaıılı 
saya girme için alacakları Ycıika. 39 ton benzin askeri fabrikalar umum müdürlüiii satınal-

5 Teklif mektubları ihale fÜDl saat saat 1 O a ka- ma koınisyorunca l 9. 1 ı.937 cuma güna saat 15,30 da 
dar makbuz mukabilinde kamisyon Reisliğiae verilecektır. k l f .1 .h l d'l kt' ş t ı ı. . - d .1 . . . apa ı :ar ı e ı a e e ı ece ır. ar name parasız o ara~ 

Posta ıle gon erı ecek tekhf mektublarınm ıadeh ta· k · d ·ı· T ı · ı · kk t t · t l 
1 

om11yon nn v~rı ır. a ıp erın muva a emına o an 
ahhüdlü olmaıı ve ve ııihayet bu saate kadar Komisyona 775 ı· 88 k h · t kl.f kt ı kA .. d . b l 1• d ıra uruşu :ıvı e ı me up arını mez ur gun e 
gelmış u •nması aıım ır. 1 t 1~30 k d k · ı · k d'I · · saa .. , a a ar omısyona verme erı ve .eıı ı erının 

Bu iş hakkında fazla izahat almak iıtiyeolerin Bel - l de 2490 nunıaralı kanunun 2 ve J m2 ddelerindeki vesa· 
diyeler imar Heyeti Fen Şefliğine müracaat etmeleri. J ikle mezkur j'Gn ve saatte komisyona müracaatlar~. 

Bolu Nafıa Midürlüğünden: 
Bolu vilayet merkezinden yapılacak 64010 lira 70 ku

ruş keşif bedelli hastan• binası inşaatı 2490 sayılı kanu
nun 40 İnci maddesi mucibiacc 26.10.937 tarihinden iti· 
haren proje ve evrakı ketfire ve fenni ve hususi sartna
meleri ve evvelki ilin şeraiti dahilinde bir ay içinde pa· 
zarlığa çıkarı)mıt olmakla Nafıa vekiletiaden verilmiı 
937 tarihli ehliyet veıikHıuı haiz olanların Bol" Nafıa 

müdürlüğüne müracaat eylemeleri llan olunur. 

Zonguldak. Ha~tauc-.i Ba~tabibliğinden : 
Zoıaguldsk haıtaneıine ilfwdea yapılacak 16840 lira ke:-if 

bedelli paviyoıı İntaatı işi kapalı ıarf usulile ekıiltmcye çıka
rılmıştır. Eksiltme ihaleıı.i 24.11.937 çar§amba giinii saat 15 te 
Zonguldak Bdediyea;ıirıJe loplanaı·ak Koıoi:tyonda yapılacakhr. 

Ebiltme ;ıartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 85 
kuruir mukabilindo Zonguldak hastanesinden alınabilir. 

~tuvakkat teminat h63 liraJır. 
Ekıiltmeye girmek istiyenleriu resmi gaıı:eteniıı 3645 ~ayılı 

uiishasında çıkan talimatnameye t~vfikan Nafıa Vekaletinaen 
alınmış müteahhıdlik ehliyet vesika~ile Ticaret Odaiından 937 
yılında alınını:;; vesika ve muvakkaL teınİnatlari18 birlikte 

teklif mek.tublarını yukarıdaki gündo ihale saatinden bir uat 
c.vveline k•daı Komisyo1t Reisliğine verme!cri i!an olunur. 

• • * 
Cibali fabrika11 tavhane Ye dinlendirme nloolarıoda 

yap. clG4emeler. Bak: İnhisarlar U. Mid. ilanlarına. 
* * • 

İıt. ~ öndi mek. tamiri ile Dumlupınar ve Hakimiyeti 

Adli Tıp işleri Genel Oirektörlüğiinden: 
Beher tonu 23 lira 50 kwruş fiatla açık eksiltmeye 

konduğı.ı eTvelce ilan edilmiş olan 50 ton Türk Antra
aitioi vermeğe istekli bulunmadığından 15.11 ·937 pazartesi 
günü saat 14 de 2.( liradan isteklisine ihale edilecektir. 
Taliplerin mezkur gün ve saatte teminatlarile birlikte 
müracaatluı ltir defa daha ilin olunur. 

Müteferrik 

Gümrik M•hafaıa Genel Komutanlığı Satrnalma 
Komisyonuna an: 

1- Gümrük muhafaza öq~iidii için 3 ta•e araıö.r.ün 

kapalı zarfla eksiltmesine istekeli çıkmadığından 20. 11 37 
cumarteıl güaıü saat t 1 de par.arlıkta yapılacaktır. 

2- Tasınl•nan tutarı 10500 liradır. 
3- Şartuame ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4- İsteklilerin ilk teminat ol;ırak 78S liralık vezne 

makbuzu Yeya banka mektupları ve kanuni veaikalariyle 
birlikte o ıfte Galatdda Eski İthalat Gümrüğü binasında-, 
ki komisyona gelmeleri. 

••• 1 
4 adat Bintk: atı alınacaktır. Bak.: Mahrukat siitununda 1 

Lülehurgaı Devlet <.:iıtliği Satrnalma ~omiıyonu il5.ıılarına. 

(ı $ 

ist. 100 m3 kum alıncıcaktar. Bak: 2 inci sahifedeki 
i Belediyesi ilanlaruıa. 

l ı;,,;;;;;;;;;;;r ~~~~~~? 
~!M!!ll------... -~a:c:G!:mll"P.llı:ı1m!'EF.'.E!i'J!ll!!!'~~'!!!!D' 1 f rzak, Zahire, f t ve Sebze : 

Milliye Mekt, apı ve pencere camlarım eksiklerinin ik-
111alı. Bak: 2 inci sahifedeki İıt. Belediyesi ilanlarına. 

llaıçJar, Kliıik v ispençiyari alit: 

İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme 
Pazarlık Ksmiıyonuncılan: 

Muhammen bedeli ö020 lira tutuı fen fakültHİ jeoloji 
enıtitüıüne alınacak aletler 22. ı l.9J7 pazartc!i günü sa
at 15 te ÜDivenite Rektörlüğünde ihale edilmek üzere 
açık ekıiltmeye konul•uştar. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazalı belrelerle bera
'ber yüzde 7.5 muvakkat teminat Yermeleri llzımchr. Liste 
ve şartname hergia Rektörlükte a-lriilelıtilir. 

• • • 
Tepirhaneler için ecza alınacaktır. Bak İstanbul Be-

leaiyesi ilanlarına. 

Eiektrilc, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

PTT. LeYaz:ım MidCirliğlinden: 
l. l 1.937 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi yapılacağı 

ilia edileD 3300 metre Jonksiyao Kablosu 1~.11 .937 ta
ribinae ve aaat 15 de ihale yapılmak üzere paıarhkla 
mll~ayaa edilecektir. Muhammen fiat 30,000 rnu•akkat 
temiaat 2250 liradır. 

lıteklilerill ıartnameleri görmek üzere her g6ıı Anka· 
rada Levazım MiidlrUiğüae ve lıtaDb•lda AyDİyat .Şube 
Mldllrllilne mlracaatları. 

• 
* * 

Fen itleri Müd. binasındaki ka\loriferinde yapılacak ta
ıiilat. Bak: 2 inci sahifedeki İat. Belediyesi ilinlarıaa. 

es ı s !!& tELJitii uz 

Mahrllkat lcnzin-Makiuc yağlan v. s. 
Kırklareli C. M. Umıuuiliğinden: 

Cezaninin 5000 kilo mete kümürü ihtiyacım• ltmini için 
19.10.937 giıinünden itibaren 20 gün müddetle münakasaya 
ı;ıkanlnııştır. İsteklilerin 8.11.937 günii saat 15 de depozito 
ak(7elerile birlikte C. M. umumilik makamına gelmeleri. 

Liıi.lcıburga:.G Devlet Çiftliği Sat111 lma Komisyonundan: 

Cinroi Miktarı M. bedeli lli. tewinatı Paurlık giııü 

Vize Askeri Sahn:.ı.laıa Komisyommdaıı: 

Viıede bulunan kıt'anın ihtiyacına 1ı1arfedilmek üzere 
4~uW k.ilo füı1l~ur kapalı zarfla t:ksillmeye lrnnulmuştur. 

Ek.1tiltmtiıi Viıe<leki Askeri Satınalma Komisyommda yapı
lacaktır. ~arlname::;ini ~ürmek i:::ıtiyenler hergüıı Koıııi~yona 
würar.aat fıl<lehilirler. Kapalı zarfla ehil tmcai :ı 1. 1 1.937 ttar
şamba ~iinü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen fiatı 6090 
liradır. Muvakkat teftlinatı 457 liradtr. İtaya \alip olacaldanu 

göıterileD günde ve tlılyiu edilen ihale ı.aatinden lıir ~aat evvel 
teklif n teminat mt:k.tuplarını Vizedeki Askeri Satınalma 
Komiıı.yonıı Riyasetine vermeleri . 

* • * Pınarhiaardaki kıfatın ihtiyacına arfcdilmek i.i:ıcre 
kapalı zarfla ebiltmeye konulan 46~ too nııa talip zuhur 
etıuediğhıdeu l 3.11. 937 cumartesi gönü saat 1 O da pazarlıkla 
möb1&yaa edilecektir. Talip olaoJarın gün ve ~aatinde Vizede 

Satınalma Komiiyoguııa mi:iracaatlan. 

* * • 
Vize alayının 308000 kilo Alpnllı.ı alayının 252000 kHo 

ekmeklik ua11 ihaleleri ayrı ayra pazarlık suretiyle Viude 
yapılacaktır. Viunin muhammen bedeli 39780 liradır· Al· 
p1ı1lluııuo 32130 lira Vizenin ilk teminata 2984 Alpullunun 
2410 liradır. İhaleleri 11.11.937 pertembe günü saat 16 
dadır. Şartnamelerini iÖrmek iıtiyeaıler~ hor gün Vize 
ıatıaahaa lrnmiıyonunda göstermektedirler. 

İıtanbul l.evuıw \mirliği Satınalma Komiayonumlau: 

İdareleri lıtanbul Levaııııı Amirliğine bağlı ınüeı~e .. at için 
51000 kilg ıspanak 26000 kilo lahana 51000 kilo vırasa 
4200 kilo havuç 14500 kilo kereviz 25500 demet ıııaydao.oz 
ISOIO kilo karnabahar 19. l t.937 cuma giinü saat ıs de 
Tephauedc Satınalma komisyonunda kapalı ıarfla ek.siltmeii 
yapılacaktır. Tahmiıı bedeli 9ı~S lira :ıs kuruştur. İlk temi
natı 685 lira 89 kuruflur. Şartnamesi komi~yonda görllebilir. 
lıtekliluirı kanuni blllgelerilt: teklif roektuplannı ihale aaatin· 
<le• bit Hat evveline kadar koınilıiyona v.ırıneleri. 

; • İıtanbul LevaZl'm Amirliği için alınaeak olan 67 ton sade yatının 
kapalı zarfla elııiltme1i ve pararlıklarına iıtekli çıkmadıtındaD 

10 11·937 çar,amba rünü saat 14.30 da Tophanede Satınalma Ko· 
miıyoaunda pazarlıkla alınacaktır. Tabmin becieli 56290 liradır. 
İlk teminatı 4371 lira 75 kuru,tur. Şartnamesi 291 kura,a komiı· 
yondaa nrilir. İıteklileria ilaauni bela-elerile belli ıutte Komiı
J••• relıaeleri . 

İstanbul elediyesin den: 
M hammen bedıl 

İıtanb l 3 üncii mektebin tamiri 
Eminönü beletliye şübesiııe 100 

kum 
ikip 

Dumlupınar ve Hakimiyeti milliye mek
teblerioin kapı Ye pencere camlarını 

250 00 

300 00 

eksikleriaıin ikmali 92 50 
Fen işleri •idürlöğü ltinasıociaki kalorife-

rinde yapılacak tadilit 363 63 
Yukarda ketif bedelJeri yazılı İfler ayrı ayrı pa· 

zarlığa konulmuştur. Ketif evrakları Encömen kale·J 
miode röriUebilir. İstekliler 9.11.937 salı günü saat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

~ı----·--------=--ıcc:11----------~~ 
* * • i.taubal Levazım amirlitine batlı ıur haricindeki ml•••e· 

srler için 19500 kilo yoğurdun açık ekıiltmesine iıtekli ~ıkrn•d•; 
ğından 6.11.937 cumartesi rünü uat 11.30 da Tophanede lıtaa1'11 • 
Levazım imirliği Satınalma Komisyonunda pazarlıkla elniltr11e•1 

yapılacaktır. Tahmirı bedeli 3510 liradır. iık teminatı 263 lira 25 kıl' 
ruşhır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatt• 
Komisyona gelmeleri. 

b) V ELE fi 
"""-"--------~--------~----_...., 

Tekirdağ Defterd&rhğından : 

Mahalle i ,\tevkii Cin .,i Bedeli 

Barhaıoı Kasaba. ~78 metre murabbaı eb.adlu· 

Lir• 
Sokıen bi~ 

80,00o 
harici caddesi daki ıı.aha üzerinde 73 al~tı 

!->abite ·i hni 12 Vals ~e elek-
li 100 beygir iu' vetinde ma-
kineyi rn iki dinamoyu muh-
tevi man mü~temiJat Dakik 
Fahrika!iı. 

Emlak satı~ı lıedelindeıı dolayı yukarnfa cins \C:,air ev-nfı 
yazılı. Muharrem Ilasbiyt• ai<l gayrimenkul 7.10.<>37 tarihiıı· 
den itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye çıknrılm1ştl· 
Bugün talih zuhur etmediğinden mitddet 10 gün uzatılmı~ fe 
7. ı 1 .937 tarihinde kat"i ihalesi tekarrür etmiştir. 

İiteklilerin yüz<le 7.5 tcminatlarile beraber Tekirdağ \ ilfi· 
yeti İciare Heyetine 'e fazla izahat almak i tiyenlcrin de fdar' 
Heyeti kalemine mürııcaatleri. 

Kırklareli Evkaf Müdürlüğünden : 

lğneadada Loııgoz \'akıf ormanında ınavcut 900 keutııl 
o<lunun Leher k.entaliue on ·uruş fiat takrfir edilerek .satılınalı: 
üzere 28.10.937 tarihinden İlibareu unbe~ ::ün müıldetle açık 
arttırmaya konulmu;.tur. 

İstekliler pey siirerk<>n yüzde 7,5 ni betiude teminat ..-ere· 
ceklerdir. 

Kati ihal~yi miite~kip ıııü ~ıeri lıe<leli ihaleyi dcfoten v•1 .. 

meğe nıeC'burdur. 

lsteklilerin 13. 1 l.9l7 tarihine müsadif Cumartesi günÖ 
saat 11 de Kırklareli Vakıflar idare11in<lc ıuii.tec;ıkkil .ku•is· • 
yona müracaatları iları olunur. . 

ı\nkara lcrtt Dt.ircii lfi.1 Menıurlugu:utlan : 

Bir ifln::. i~inden dolayı satılma ma karar verilen Simeııs 
maıka bir ınotör -ve kahve çekme ıııakinası \e teferruatı caıJl 

kavanozlar ~eker !)andığı abajür 4 parça camekan bir aandnl: 
uuın birinci arhrnıaaı 8 . 11.937 tarihine wisadif paıartıst 

ğüıüi !laat 13 den 16 ya kadar ikinci artırması 9.11.937 tari
hine müsadif ııalı gönti ı.aat 13 den 16 ya kadar e;:ıyalartP 

bwlundugu koyı.ıu pazarı Ağa:rnde hanı karıııı11da kuru .kıb· 
ver.i Lutfinin dükkanında yapılacaktır. 

Taliplerin mahalliade bulunacak ı~emuruna wtiracaatları 
ilfın olunur. 

• • ... "t' .. : .. , • ' ~ ~. 1 • ~:· 
• ,. • • 1 .. •' • • .; -') ft'. ~ 

. -, , lstat::1.~ul ·Belediyesi llanlarf ·1 · 

Bet sene müddetle köprüntia Kadıköy Haydarpafa i•· 
kelesiae kGaulacak i!ia Ye relılim iti açık arttırmaya lı•· 
nulmuıblır. Beher metre murablaaına f5 lira beael tala•İ11 

edilmiştir. İlin yeri 27 metredir. İ&tekliler ~.tgo N. lı )(a· 
nunda yar:ıh vesika ye 75 lira g4 ku•şl•lr ilk temin•t 
makbuz Yeya mekhıbile beraber 19.11.QJ7 cuma 11tut 
saat l.f de Daİ•İ Eacümeade bulunmalıdırlar. 

• * • 

(8) (7.fl6) 1156 

Tephirhaaelere lüıumu olan ecıa açık kıiltmeye ko· 
nulmuştur. Banların aepsine 1232 lira 75 kuruş bedel 
tahmin adilmiıtir. Liıtesile f&rtRamesi Levazım Müdürlü"' 
ğünde gCSriilebilir.İstekliler 2490 numaralı kanunda ya:ııh 
Ycıika ye 92 lira 46 kuruşlvlıc ilk temi at makbuz voy• • 

• J 
•ektwbile beraber 1 g, ı J .937 cama rftoö saat 14 de Daılll 
•Dci•ende b•l•••ahdırlar. (1) (7 481) 1157 
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İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 i 
1-Şartoamesi mucibince ve 20X~5-27 eı.ı'adında 1 

"'4.00o.000,. adet maatar pazarlıkla HhD ahnacakhr. 
2- Pazarlık 18JXlı937 tarihiae raatlıyan Pertembe ıö

llii saat 14 de Kabataıta Le..-aıım ..-e Mubayaat ,ŞabHia
dt\d Alım K.omisyonunda yapılacaktır. 
3- Şartnameler paraııı olarak her ıln ılıö ıeçea 

Şubeden alınabilir. 
4 - İsteklilerin paz:arlık için tayin edilen ~ÖD ve aaat

te 0 
0 

7,5 gü..-enme paralariyle birlikte atlı geçen Komia
Yona gelmeleri ilin ohıDur. (M.) (7342) 1130 2-• 

• • • 
1- Şartname ve keJifna•eıine te•filnn Cibali f a9-

tikuı ta•hane ve dinlendir•• salonlarında yaptırılacak 
?~şemeler 27-X-1937 tarihinde a,ık ekıiltmeye konmut 
1••de talibi tıluaadığıa.daa eksiltme 10 gün uzatalmııttr. 

11 - Ketif bedeli 4763,~5 lira ve muvakkat temia.atı 
357,27 liradır. 

IIF- Ekıiltme S·XI. 1937 tarihine raıtlayaa Paıarteıi 
lilnü saat 15 de Kabataıda Levazım ..-e Mubayaat Şuw 

beıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lV- Şartnameler ~4 kurut mukabilinde aer rün İıa· 

hiarlar inşaat Şubeıindeıı alıa.aailir. 
V- Ekıiltmeye İftirak eclecekleria, b• ıibi itleri yap· 

tnış olduklarına dair olan veıikalarını intaat ş .. b .. iae 
ibraı ederek ekıiltmeye ittirak veaikası almaları llıı•
dır. 

VI - lıteklilerin eksiltme için tayirı edileu glrı •• ... 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlilde adı gecen Ke-
llliıyena gelmeleri ilan olunur (8) (7 472) t 15 t 

PiYASA HABERLERİ 

Kredi ile yapılan mühayaatın taahhüt yekunu 

İktieat Vekaletinden verilen malumata göre muhtelif memle
lıcetıerden kredili olarak yapılmış bulunan mübayaata ait taahhüt 
Yekunlarının 23. I0.37 tarihindeki vaziyet şudur: 

Resmi daireler Huıuıi şahıılar 

Memleket T.L. T.L. 
4'lmanya 2ııı3849 12450844 

4'?uıturya 57834 l82573 
lelçika 31412 

·Çekoılovakya 627855 ~73822 

latonya 21211 
P'i1alandiya 181 33l30 
Fraaaa 7979 2J0239 
lielanda 89382 68133 
İnıiltere 194647 l-43936 
lıpanya 20102 41111 
İıveç 11()3167 18771-t 
İıvltre S8058 285988 
ltalya 37524 3.31587 
Macariıtan 783376 192014 
Norveç 56299 86836 
lehiıtaa 17766 218~ 

Y Ul'Oslavya 118894 40045 
Yunaailta• 52801 

----- - - - ·-
Yekun 3162946 ~30 

1- Sipariti 11nıkneleye bajlanmıt oldutu halde henüz mem
lekete ithal edilmemit olan mallar bedelleri yukarulaki yekii•lar• 
tla dahil detildir. 

2 - Almanyaya ait yukarulaki yekOna dahil b•lunan 6 aya 
kadar vadeli mibayaat: 

Resmi daireler 
Hu1U1i tabıılar 
Yekua 

2051405 T.L. 
6062771 T.L. 
8114176 T.L. 

Bakiye daha uzun veya batka vadeli aıübayaata ait taahbütler 
Jekünunu ifade etler. 

AlmaDyatlan gayri memleketlere ait yukarciaki umumi yekun-
da daltil 6 aya kadar vadeli mlbayaat: 

Re.mi daireler 535750 T.L. 
Huauıi tabı.tar 1670498 T.L. 
Yekun 2206248 T.L. 

Bakiya daha uHn veya başka vacicli mibayaata ait taalthüt
ler yekunun• ifade eder. 

4- Her memleketin kredili taahhütlerimiz de dahil olmak fi
lere heHben alacaklı buhınacatı meblit tHbit edilebilmek itin 
1 aumaralı cetvelde memleket itin giıterilmit elan blokaj yekü
lluaa ayni :nemlekete ait olarak itbu 3 numaralı cetvelde mün-
4eriç taahhütler yekununu• ilive edilmesi icap etler. 

Zahire Fiyatları tlüşecek 

Cumhuriyet bayramı a-iınlerinde şehrimize 112 vagen 
buğday, ..f4) vagon arpa ile 11 vagon ça•dar gelmiıtir. 
Piyaıa kapanacaiı '-ir ıırada alıcılar buğdayların bir 
lluımma ..f·5 dl\tkiia fiyatla talip olmutlardır. B•ndan do
layı aacaa 35 vagon kadar mal ıatalabilmittir. Sıra mal
ları 5,30,6 kuruıtao Polatlı malları 6.20 1.22 kuraştaa, 
•ert buğdaylar 5,30 5,J3 kuru,tan verilmiştir. Piyasada 
lllal çoğ'aldığmdaR fiyatların .. iraz daha aüşeceği ıöyle
niyor. Arpalar, 4,04, çavdar 4, 10·5, 15 kuu,tur. Kuıye•İ 
7 kuruıa Yerilmiştir. Antalyadan 200, Bandırmadan 50 
ton arpa aatılmııhr. 
SaHaı 16,30, fındık iç 35-38, ceviz içi J1-3l k•ruıhır. 

MÜNAKASA GAZETESi 

So•iyetler, Piya&adan bir 
Haylı Yapağı ve Tiftik 

Alıyorlar 

Sovyct 1'.uıyaya yapıla .. k 
ilaracat için •uıı.inlerde faali
yete ıeçileceıi anlaşılmakta

dır. Sovyetlerle yaptıtımız yeni 
ticar•t anlatmuı üzerine Au· 
karaya tiavet ecAilea Sovyet tı

earet ataşeıi ıehrimiae dönmüı· 
tür. Sovyetleri11 bilhassa yapa· 
tı ve tihik üacrindeki arattır

maları, bu mallHa alikanıa 

arttıaı111 iÖ•termektedir. 
Biyük partilerde ve mubtew 

lif elleraea 60 kuruta kadar 
yapaiı alacakları ıöyleamekte

dir. 
Tiftiklere araaılan 140 ku

ruı fiat ta bira:ı itlihalı ıörül

müttür. Bu1aunla beraber iter 
aeae Sovyetlerin topladığı ya · 
patı ve tiftik miktarı bu sene 
henüz iıtenilen yekunu bulma
mış olduj'una göre, piyaaamız· 
dan yüklüce mal alınacağı ta· 
bil ıörülmektedir. Dünkü pi
ya1alardan bin ton kac:.iar yaw 
patı toplaamıştır. Kilosu 57,5 
kuruştan satılan bu malları• 

Sovyetler tarafından alındıtı 

kuvntle ıöyleaiyor. 

Almanyaya ihracat henüz 
batlamadı 

Almanya ile i' y•pan ihra
catçılano yapağı ve \iftik üze
riade henüz faaliyeti görülme
atiştir. Alman Über vachnen 
~Htelle lt6ro1Unun ııkı kont· 
rolleri yüzünden Alman alıcı

ları tekliflerimizi kabul ede•e· 
mekteciir. Şimdiye kadar veri
len fiatlar, Uiccarları•ızın he
aabma uyrun ıelmemittir. 

İkineiteşrin ba,langıcında 
yabancı ihracat mallarının Al· 
manyaya ithali için Alman tüc
carlarına kolaylık ııi.terileceği 

ve permi verileceii haber ve· 
rilmekted!r. Alman ithalat bü· 
relarıoın ıöaterdiği zorluklar 
orta'1an kalkarsa Almanya ile 
iş yapan tacirlerimizin de ilara
cata •eıecekleri tahmin edili
yor. 

Bu Se11e Zeytiıı Mahı ... lu 
Çok bereketli oldu 

Bu ıene diaya zeytia rekol
temi hakkında verilen malumata 
ıcbe, zeytin yetittirea memle
ketlerin ltir çotunda mabıul 

iyidir. Yunaaiıtanın bereketli 
ıeaelerde yetiten zeytinleri 30 
itin tona katlar çıkmaktachr. 

Bu ıene 28-30 bin ton kadar talt
mia olunan Yuaa•iıtan mabıulil 

• 
lstanbul 

kalite itibarile ae iyidir. Yuna
aistan daba z.iyade Amerika, 
Brnilya, Romanya, Mıı.r, Al
ıaaoya ve İıviçreye iyi zeytia 
ıbraç etmektedir. 

Ü• aeoe Kaliforniy .. la 16-18 
bin ton ıiyalı ı.eytia toplaaa
cakbr. liu Hytinlerin müıtt:riıi 
Amerika, lnıiltere ve Alman· 
yadar. ltalya.Aa ıiyalı nytin ba· 
11latı as olmuıtur. f ranıada 
mahıul Fransa pazarları doyu
racak kadar bile detildir. a. 
11eoe de Ceaayir, Faa ve İspan
yadan yeşil zeytin iUıal edeceti 
a nlatılmaldatlır . 

Yurdumuz1ı1n seytia mıntaka
larına •elince Ete, Marmara ve 
ADtalya mıntakalarıoın ltu aeae· 
ili mabıulü çok iyidir. Ruıya, 
Romanya, Mıaır, Almaayaya ba 
HDf' de ihracat yapılacaktır. 
Türk zeytinlerinin bütila orta 
Avrupaya ıönderilmeıi içia ltazı 
teşabbüılere ıirişilmittir. 

Tiyatrolar 

Tl~PEBAŞI 

~ 1111 !!! 11111 

il 1111111 ~ 

DRAM KISMI 

Bu akşam 
ıaat 20,30 da 

lspanyol 
Bahçelerinde 

3 perde 

Yazan: Joze Feliogodina 
Terceme eden: M. Feridun 

ESKİ FRANSIZ TİY ATROS n 
OPERET KIS!\11 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Ateş Böceği 
4 perde komedi 

Molnar K. Necati 

Münakasa Gazetesi 
Bütün Müteahhit 

Tüccarların moaleki ga
zetesi dir. 

Telefon: 49442 

orsası 

4 11 - 1937 

Paralar Çekler 
Alıt Sabf Aht Sa tat 

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

20 Fransız Fr. 86 -
' 

tııti,- Paris 17,6864 17,6725 
20 Liret 110, - 110 - Milin o 14,9640 14,955 
20 Belcika Fr. 80,-- 84,- Brükıel 4,6782 4,675 
20 Drahmi 18- 23,- Atina 87,37 87,30 
20 lıveçre F r. 570,- 580,- Cenevre 3,45 3,4466 
20 Leva 20,- 23, - Sofya 63,9488 6.3,8975 

1 Florin 65,- 70,- Amsterdam 1,4325 1,43IO 
20 Çek krenu 74,- 8,4 - Prag 22,5610 22,5430 

1 Avuıturya Si. 21,- 23,- Vivana 4,2062 4,2025 
l Mark 26, 29,50 Madrid 13,9088 13,8975 
1 Zloti 20-' 

22,50 Beri in 1,9636 1,9625 
1 Penıü 21,- 25,- Varşova 4,1566 4, 1534 

20 Ley 12,- 14, - Budapeşl 3,9810 3,9775 
20 Diaar 48, - 52,- Bükreş 107,4340 107,3482 

Ruble 30,- 32,- Belgrad 34,5325 34,505 
laveç kuronu 30,- 32, - Yokobama 2,7464 2,7443 
Tür~ altını 1075 - 1076,- Moıkova 24,04 24,06 
Banknot Os.266,- 266,- ı Stokholm 3,10 3,0982 
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FİA TLAR ( Cours offıciels) 
Afion (Opi •m) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpn Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdnr (Seigle) 
Bnkla (Feve) 
Mısır sarı (M is jaun ) 
Suııam (Sesameı 

Pamuk yağı (Huile de cotonl 

11 

Susam ,, ( ,, sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,, Trakya ,, Thrac 
Kuş yemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poilı de Chevre 

1937 

Aşağı (Moın 

6 30 -
5 30 -
4 17 JO 

4 25 -

4 13 30 
16 27 30 

63 20 -

7 61 -
10 15 -

32 20 -

Yukarı Pıus 

6 2 5) 
15 

4 18 

7 8 

Peynir kaşer (Fromnge kachere) 
Zeytin yağı 1.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

Fındık kabuklu (Noisettes) 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Yplaf (Avoine) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Güz Yünü 
İç fındık (Nois. decor.) 
Nohut iri {Pois chiche) 
Peynir beyaz (Fromage blnnc) 
Mercimek (Lcntille) 
Badem iç 
Ceviz içi 

GELEN (Arrivages 
Afion (Opium) 
Buğday (Blc) 184 -
Arpa (Orgc) 75 
Çavdar (Seigle) 
Un (Fnrine) 84 
Mısir (Mais) 30 -
Kepek (Son) 

50 -

49 20 -
35 - -

35 20 

30 -

57 -

35 5 

GİDEN (Exportation) 
Afyon (Üpium) k. 
;ç fındık (Noiı. dcc.) 5 
İç badem ( mande) 
Yapak (Mobaire 
Arpa. (Or~e) 
Kuş yeiPi (millet) 
Tiftik 2S 

ercimek (leotille) 
'ıl (poil) 

Keten tohumu (6r. Lin) 
F .. ulye (Haricot sec} 
Pamuk (Coton) N hut (Pe is chicbc) 14 75 
Yapak {Mohaire) DİŞ IATLA 
Yulaf (foin ) 
Susam (sesame) 

8 
50 -
15 

(Marc:hcı Etnngers 
Buğday (Ble) Liverpul 5 83 

Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 

15 ,. ,, Şikasro 4 24 

İç fındık (Nois dcc.) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Hu ile d' ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
K fındık (Noisette) 

,, ,, Vini ek 5 21 
.ı 

15 
Arpa (Orge) Anv rs 4 97 
Mısır (Maiı) Londr-. 4 1 O 
Keten t.(Gr.L"n.) ,, 8 21 

22 Fındık (nois.) G.Hamburg 94 -
~ı - ,. K ,. 94-

... ..... • • "' • • ,.. ·°' • • '° • 
.................. 6 ......... ···~·· ....... . 

o!• 
• 
~-& 
•) 

• • ••••••• 

•• • 
f;: •• Tercii e 

, 
•• ur osu 

.;J) 
•: Her lisa dan ve her türlü tercüme işleri ve bil-
: hassa münakasa ve müzayedelere müte3llik şnrtna
•!• melerin tercümesi derühte edilir. 
·:· 
•!• 
••• 

Azami ihtimam 'e sürat 

Fiyat:lar gayet: üt:edildir 

"MÜNAKASA GAZETESİ" Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılar 

Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 
Telefon : 49442 

• 

••• • • ... 
• 
... 

• ................ 

Vezneciler, Kurultay sokak 18 No. Uğur Aparh· 
manında "SAGUNA Y,, Biçki, Dikiş yurdunda tslebe 
kaydına başlanmıştır. 

Yurt dokuz ay olup mezunlarına Kültür Direktör
lüj'iinden tasdikli Diploma verilir ve mezun olan her 
talebe Yurt ve Atölye açabilirler. İsteyenlere de tali
matname gönderilir. Yurtta ayrıca Moda der ide veri
lir. 
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Deuxieme Annee- No. 515 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptra. 

" ,. 
" " 

450 
850 

1500 

Etranger : 12 aoiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite ı'adreHer 

a l' Admioi.tration 

VENDREDI 

•• u AKA SA 
GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudicationı 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Babais 

Mode 
d'•dj11cfic•t. 

Prix 
eatimat.if 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudıcabon et du 
Cahier des Cbargeı 

jours Heure 

Construction-Reparation- T ra v . Publics· Materiel de Construction-Cartographie 

Rep. a l'ecole de musique 
Conıtr. local pour etuve a l'hôpital des maladicı 

coataıiouae (aj. ). 
Constr. depôtı d'eao et divf'neı autres installa

tion pour adduction d' eau a La villc Moughla 
(cah. eh. L. '4,'48). 

lnıtallation d'un pavillon annexe a l'hôpital Zon· 
gouldak (cah. eh. P. 85). 

Conatr. l>ôpital a Bolou (aj.). 
Rep. batiment 3eme ecole I.t. 

lasta}. dea vUru aux porteı et fen~tres a l'ec. D. pınar 
Rep. bit. de deux iınprimerie ıe trouvant a la rue 

Ebi1aout 
Constr. habitation pour fonctionnairea a Y o:ıgat 

,, aux salona d'attente de la fabrique Diibali 
(cah. eh. P. 24). (aj.). 

Conıtr . d'une obscrvatoirt pour polygon 
lnıtal. d'une usinc de rcparation de canons au pe· 

ly,.oıı 

Publique 

Pli ca~h 

., 

Gre a ,.re 
Cre iı. rre 

" 
" 

" Publiquı 

" 
• 

3156 ll 
419& 

896-45 71 

16MO -

i-4110 70 
j50 -

33S !JO 

J730 95 
4763 55 

4193 44 
3092 ıs 

Conıtr. du port de Bandirma ., 4298 -

Preduita Chimi,u~_s et Pharmaceutiqu&a · lnstnuaents Sanitaires 

Produit. plııarmaceutiqucs pGur les lieux de desin· Publique 1232 75 
fecticrn 

Diverıes inatrumcntı pour ı "lnstil~t de Geologio 

Combustible ·- Carburant-Huiles 

Benzine : 39 toıaneı 
Bois : 40 t . 
Anthracite indirene : 50 t. 

,. 6018 -

Pli cach 10345 -
Publiqı..e '410 -

" 
ı~ t. 24 -

Electricit~·Gas-Cbauffaı• Central {lnstallation .t Mat•ri ... 

Rep. chauffage central au bit. de la directio n dea Gre a rrc 363 6' 
•ffaireı teebnit111es 

Cible de ionctioD (aj.). 

ın,,... 

ArroaeHea : J p. (aj.). 
Sıble : ıoo ml 

Provisiona 

Divcrs lerumes d'hivcr 
Beurre frais ! 67 t. (cah. 
Yoghourt : 19,5 t. (aj.). 
Bleı conca1scs: 42 t . 
Farine : 462 t. (•j.). 

n : J06 t. 
.. : 252 t. 

eh. P. 291) (aj.). 

Pain, viaDGe, beurre fraiı, sucre, oeufı, aavon ete. 
Comı.eauıı: : 10 t. (aj.). 

§} Adjudications a la sureaciıere 
Machine a ecrire, robinets, appareil tc"lepllonique 

barometre ete. 

• 

Gre a rre 

" 

Pli cach 
Gre a rre 

" 
Pli cach 

" .. 
Publique 
Gre a rre 

Gre a ıre 

300i0 

10500 -
ıeo -

9145 25 
58190 -
13510 -
,098 -

397&0 -
32180 -

2000 -

16 ss 

5732 29 

1263 -

92 50 
25 04 

'.l80 -
357 27 

S14 50 
~'1 ,1 
'.l22 l7 

Dir. Ec4ille de Musique Ankara 'l2-11-l7 15 -
Chef Med. Hôp. Maladies Contaf. 10· 11-37 11 

Restauration >fon. pres Min . lnterieur 20-12-37 11 

Chcf Med. Hôp. Zonıouldak 2.oi·ll-37 15 -

Dir. Travaux Publics Bolou Danı un moiı 

{ 
C.m. Perm. \4unici palite lıtanbul 
9ir. E.00111. ,, ,, 

M:lom 

.. 

9-11-37 

9-11-J7 
9-11-37 

Com. Ach. Eeonom. Monop. K.tuhe 23-11-37 
Com. Aeh. Econ. Monop. K.tache 8-ll·!t7 

Co•. Acb. Mia. De!. Nat. Aakara 

" 

Dir. Tru. Pub. Balikeıir 

19-11-37 
19·11-37 

17-11-37 

14 -

14 -
14 -

14 -
15 -

11 -
10 30 

15 -

-F ournaure pour Hôpitaux 

92 46 

775 85 
36 -

22SO 

781 

685 89 
4171 75 

263 25 
457 

2984 -
J410 -

15e -

' 4, 

ı Com. Perm. Municipalito lstanbul 19·1 i-3'7 
\ Sir. Econom. ,, ,. 

Com. Ach. Univenite Istaabul 2'.l-11-~7 

Com. Ach. D. G. Fabr . Militaire Ank. 
Vilayet Edirne 
Dir. des AH. Mcdıco Leaalea 

{ 
Com. P'Or111. Municip.aliffı lıtaııbul 
Olr. icoıa••· ,, ,. 

19-11-37 
9-11-37 

15-11-37 

9-11 .. )7 

Oir. f.conom . PTT. Anlc. et lıtaal:ıul 12-11-37 

Com. Aen. C.-. G. Sıarv. Dou&A. ı.t. 20-11-J7 

{ 
Co•. Perm. Muıaicipalite IıtHbul 9-11-37 
Dlr. !.ceno•. • ,. 

Com. Ach. lntend. lııt. Tophane 

n 

" Com. Acb Militaire Viı.t! 

n 

" 
n 

Vilayet Edirne 
Com. Ach. Interıdance Ankua 

{ 
Com. Perm. Mun. lıtanbul 
Dir. Eoonom. " ,. 

19·11 37 
10-11-37 

6-11-37 
24-11-37 
13-11-37 
11-!1-37 
11-11-37 

9-11-37 
11-11-37 

9-11-37 

14 

15 

1-4 30 
ıs -
H -

H-

15 -

11 -

1-4 -

15 -
14 30 

il 
11 30 
15 -
10 -
16 -
16 -
15 -
15 -

14 -

1 ~· s 

Avis 

5 Novembre 1937 
. ~ 

--- --
ADMINISTRA".l toı-. 

Y orhourtchou Hıın 
ler Etaııe, N. 3-4 

Galata, Percbembe Bazar 

T el~phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adreaıe Teleıraphique: 
l•taobul - MÔNAKASA 

Officiels 
De l' Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Ports de l'Etat 
56 articleı de tubes a fumee de cbaudiere et ae w· 

bes a flamme de chaudiere, de tubes regulateurs, de tır 
vaux etires en acier et de conduites d' air de frein pollt 
locomotives d'une valeur estimative de Ltqs. 117672,50• 
seront acbetes par voie d' adjudication sous pli cacbete !' 
Jeudi 16 Decembre 1937 a 15,30 b. au Jocal de l'Acl1111"' 

nistration Generale a Ankara. 
Ceux qui dcsirent y prendre part doivent remettre ; 

la Preıitleace de la Commission le jour de l'adjudicatie0 

juıqu' il 14,30 h. leurs offres, une garaatie previıoire de 
Ltqı. 71 i3,62, les certificats exiges par la loi et un c•r· 
tificat de competence d6livre par le Miniıtere deı Tr•· 
Yaux Publics. 

Leı cahiers des chargcs sout en vente au prix de 
Ptra. 588 aux cai11es d' Ankara et de Haydarpacba. 

_.., -~-... 9•-y·--.. - (73;9) 1129 3-4., 

Du Ministere des Travau1' 
Publics 

Aa 16 D~cembre H~37, il sera procede aupreı de l• 
Commisaion des adj1:1dications du Mioistere des Travau$ 
Publicı, a Ankara, a l'adjudication de 638400 pieces de 
tire-fontiı ıalvaniıeı, au poids approximatif de 286.404 
tonneı. 

Les tire-fondı, de fabrication etraogere, ıeront Hvreı 
cif aouı palan a Mersine, au prix estime de 50120 Ltq•· 
et 70 Piastres, et ce ux de fabrication indiıene, seroot 
livrea a Mersine sur wagon, au prix eatime de 81353 
Ltqı. et ~2 Piadres. 

La a-arantie proviıoire, pour leı tire·fon.lı de f abri· 
catioo etrana-ere est Ltqı. 3756,03 et pour ceux de fa' 
bricatio11 indirene eıt : Ltqı. 5617166. 

Le1 i11tere11eı aoivent remettre ıouı pli leura effr.,, 
HloD ı. re~lement y afferent, l la Oirection dea M•t•
riallX du lıli11iıtere, a Ankara, jusqu'au 16, jeudi ıg31, 
14 heureı, en y amaexaot le certificat de fourniıaeur o»-
tenu d• Miniıtere. (7350) t 131 2-• 

Pi ~ 

I·- --·MüTEAMHİTLERİH TA~VİMİ 4 
_ ~- Memento rJes 't""ourni~seurs ___::_ 

Cumartesi 6. 11.1937 

Glrı•n blaa (MMV) .\'! 495 
Yetil mereimek (Kı•klareli Tüm.) ~\; 502 
İrak n iraa J.udutlarına kadar yapıl. demiryolaaun Diyarbekir 

deıa itibarea ilk 20 km. kısmının intaati ile ra1 ferfiyatı (Nafı• 
Yek •• Y! 502 

Sirara makiaui (İnb. U. Müd.) .\! 50i 
Kuru Gdıa (Balıkeıir Aak. SAK) .\: 504 

1 Konya·Aktelair ıoıeaia muktHi ha• tatın ibaarı (Konya N. Pir·) 
l&iil&i;;;;;liiiiiiillRliiiiiiiiiiöiiiiiiiiiiii;;;;iiii;iiiiiiiöi;;;;;;.;;iiiiiiii9;;;;;;; _______________ ;;;mı;;;;ırı;;;;;im111Siiliiiiölliie&:;;iiöiA;;;;:a;;;ı;r;...:;;;:ı;.;.;;;;;;;o:----;;;:;---------;;;;;;;;;;;; ........ ..____ ~505 

Potir Vos T raductions 
De toute nature En toutes 

Adresse:a-vous sans hesitatien au 

Bureau de traduction '' DEVRiM ,, 
Traduction Juridique, Tecbnique, Financiere, Commerciale ete. 

RSpecialite : Traduction de cabiers des charges 

Execution rapide et seignee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale awx abonnes de '' MÜNAKASA GAZETESi '' 

bureau de traduction "DEVRiM" 
Galata, Perchembe Pazar, Y og.hourtchou Han, No 3-4 T elephone : 49442 

lancues 

PatatH (Diyarbekir Lvz.) .\! SIO 
Biytkdere n kuruıetme mub. kulibeleri tamiri (GümrOk M•b· 

Gen. Komut.) N. 514 
Kuru ot (Lileburraz Tümeni) N. 514 

• Öalerinde yıldız İfareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No." işareti ilanı h•vi ıra:ıetemizin sayısını rösterir 

Samedi 6 - 1 t- 1937 

Madriera tl'orne (MiD. Def. Nat.) N. 4'95 
Lentillee vcrteı (Oiv. Kirklareli) N. S02 
PreparatiGn tle pierre brute ı/route Konia-Akchthir (Dir. Trav. Pub· 

Konia) N. 50S 
Pommu de terre (lnt. Diarbekir) N. )10 
Raisinı ıecı (Com. Ach. MHit. Balilcesir) N. 504 
Machines pGur eirarettH (Oir. Gen. Moaop.) N. 502 
Poae de railı et coruıtr. de 20 km. de la voie ferree Diarbelcir fr••· 

ciere irakienae (Min. Trav. Pult.) N. 502 
Rep. ruerıtes surveil. douan. a Buyukdere et Koureutcla••lı'°e 

(Command. Gea. Surv. Douan. Iat.) N. )14 
Foin (Div. Lulebourgaz) N. 514 

* Les uteriıquca iadi1.1ue•t uae veate par voie de Hreaoaire. 

N. B.- LH Noı iDdiqueı ea rerarci dH artieleı HDt ce•X •• 
iournal ci.H lequel l'aviı a paru. 

(Ure la .uite ea 3me P•r•) 
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