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Ecnebı ı:uerrtlt'ketler ıçın 1 
12 aylıg-ı 2700 

Sayısı S kuruş l ~esmiınakbuz mukabili olm<1· J 
L.au tediyat malcbül değildi~--"' 

Bugün ilan olunan~: 

SALI 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

ün kasalar ve Müzayedeler Listesi 
--------------- -

Cinsi Şekli Muhm .. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a) Münakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
--....:;._ -
Şarki Karaa~aç lcas:ıhnsının meskun ve gayrı meıı· 

kiin haritası tanzimi (teınd.) 

Rcşa-:iiye cad. la~ım tesısatı 
Buldan kasabasına abtılacak su yolu yapısı (tcm<l) 
Halkalı ziraııt ınekt. tamiri 
Balya kazası lı'llıhazır h:ıritaııının :ılınması (lenıd) 

aç. eks. 

knpnlı z. 
nç. eks. 

:!OOo 

783 86 
7120 -44 

10000 

İlaçJa.r, Klinik ve İspençiyari al,-t, Hastaue Lev. - -
Mualece: 114 kalem (tcmd) 

Altlı üstlü karyola: 50 ad. 

Mntbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Matbu evrak (tı::wd) 

Mensucat, Elbise, Kundura. Çanıa~ır v. s. 

l::lb"se (oaket, pıınt:ılon yelek ve kasket : 195 tak. 
Palto: 51 ad. 
Potin: 27 çift 
Derı cakd: 25 ad. 
Elbise yapt : 8 tııiı:. 

Mahrukat, Benzin, Makine yogları v, s. ---- - ---
Meşe kömürü: 7,5 t. 
Yerli .:ıntruit: 650 t. f,tc.ııd) 

Müteferrik 

Elek trol it bakır: 115 t. (şart. 374 kr.) (temd) 
Yuvarlak ve lama demıri: 10,S t .-demir saç: 200 ad 
Su tesisatı için boru ve teferruatı (tem •• ) 
Muhtelif cb'att:ı demir tel: 4300 k. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

lahana: 40 t. 
lspanak: 9640 it. 

Z ey tinyağ'ı: 15 t. 
Pirinç: 33, 6 t . 
Sadeyağ: 34 t. (şart. 162 kr) 
Pila vltk pirinç: 60 t . (temd) 
Un: 90 t. (temd) 
Kışlık aebze: 6 kalem 

b) Müzayedeler 

Matbaa malzemeıi: 19 kalem 
Bısillfat: 100 t. 
Arpa, buğday. mısır, çavdar. beyrir, mua ve kar

yola 

Bir evin enkaza 
Meşe odunu 

aç. elı:s. 1438 41 

pıız. 1150 

1520 75 

3095 
'i61 

IU85 
:ıç. cks belı. '.l2 -

paz. 
,, 18'.lOO -

kapılı z 74750 
paz. 2055 40 
kapah z. 17842 71 
paz. 750 -

aç. ck.s. 2400 -

n lı: O O<ı 

kapalı z. 7800 
., 7392 -

.. 32500 
,, 14400 -
,. 12150 

pu. 1612 50 

aç. art. 

" 
1900 -

" 

• 200 -

- -,, 

534 03 
750 -

86 25 

114 -

41 '.lS 

59 06 
1365 

4987 50 

1330 03 
56 25 

180 -
62 -

585 -
554 

2422 50 
1080 -
912 25 
123 -

142 50 
85 

15 

Şarki Karaağaç Belcd. 

T r:ıbzon Beled. 
Bul<l.m ,, 
l t. Nafıa Müd. 
Balya Beled. 

Çorum llb. lst. Sıh. lçt. 
Muav. Müd 

Tophane Lvz. SAK 

Kocaeli V ı I. 

lnh u Müd. 

" 
" 

lst Beled. 
Balıkesir P.elcd. 

iz.mir lnlı . Başmiid. 
E."lki.ıclıir l.vz. SAK 

Aıık . Fıbr. SAK Ank. 
O O.yollara Adana 
Buldan Beled. 
D. O. yol H. pafa 

Ank. Lvz. SAK 
EdirDe Garp Hd. Tu~. 
Çanak. Mst. Mvk. SAK 
lzmir Lvz. SAK 
Lülebur2'aıt Tüm. SAi\ 
Kırklareli 

" 
,, 

Susığırlık Aık. SAK 

Balıkesir 
" " 

M. M. V. SAK 
Ask. Fabr. lst. 

ıs-1 ı-37 

12 11-37 
24-11-37 
26-11-37 
Jtl-11-37 

12-11-37 

15-11-37 

15-11 37 

24-11-37 
24-11 37 
24-12-37 
23 11-37 
12-11-37 

11-11-37 
1~-1 t-37 

27-12-37 
22·11-37 
24-11-37 
12-11-37 

2'4-1 l-37 
12-11-37 
25-ll-37 
27-11-37 
25-11-37 
22-11-37 
19-l 1-37 

22-11-37 

13-11-37 
23·11-37 

Biga Vesayet Daircsı N. 7 24-11-37 

lstanbul Beled. 23-11-17 
Bahk.eıir Orm. Başaüd. 19-11-37 

14 -
15 -
ıs -
15 

16 -

14 

15 -

14 -
15 
14 -
14 -
16 

15 -
14 -

15 
10 -
15 
]4 -

14 -
10 
15 
16 
15 
16 -
14 30 
11 -

10 -
14 -
14 -

14 
15 -

a) KA R 
1 

İnşaat - Tamirat·Naiaa işleri ve Malzemesi- Harita 

C Kanave ve kemmiyeti vaz'iye hesabat cetveli. 
4-İstekliler bu evrakları Şarki Karaağaç belediye.sin

den parasız. olarak alabilirler. 

----~~~~~--~--~~~~~_..,~~~~~~~ 

Şarki Karaağaç Belediye Başkanlığından: 

1 - Şarki Karaağaç kasabasının meskun ve gayi mes· 
kün 80 hektarlık hali hazır haritasmm tanzim ve tenimi 
önceleri açık eksiltmeye konulmuş isede talip bulunma
dığmdan 2400 sayılı kanun ıeregınce yeniden 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2-Muhammen bedeli 2 bin liradır. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A- Hususi şartname 
B-Şehir Ye kasabaların hali hilzır haritalarının alın- • 

maıına dair Nafıa Bakanhrının umumi ve fenni şartna- ı 
meai. 

5 - Bu işe fenni ehliyet ve ihtisasları Nafıa vekaletin
ce kabul ve tascılik edilmiş ve topoğraflarla ortaklık y • 
pacağı noterlikçe musaddak müteahitler girebilirler. 

6-Eksiltme 1. t l .5J37 tarihinden 15.11.937 tarihine mü
sadif pazartesi gününe kadar devam edecektir. Bu müd· 
det içinde yine talip çıkmadığı ve eksiltilen bedel layık 

görülmediği takdirde on güD daha uzatılacaktır. 
7 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 150 lira teminatı 

muvakka te par asi yabraıktan sonra Belediye encümenine 
baş vurmaları ilan olunur. 

Trabzon Belediye Riyaıetinden: 

Reşadiye caddesin.le yapılacak 783 lira 86 kuruŞ be· 

IDAREHAN~ 

Yofrurtcu han, 1 ci kııt 

No. 3 "e 4 
Gal. t •. Per ~mbe ı ::ızarı 

it.AN ŞAR fLARI 
, 

loiar hanemizde görüşülur ) 

Telgr.: İst. MÜNAKASA_j 
Telefon: 4~42 

Posta kutusu N. 1261 
...__ 

deli keşifli lağım tesisatı 17 gün müddetle açık eksilt
meğe konulmuştur. 

Eksiltme 12.11.937 cuma günü saat 14 de icra edile
cektir. 

Muvakkat teminat beneli 65 lira 54 kuruştur. 
İsteklilerin ehliyet vesikaları ve teminat maktuplarile 

birlikte ayni günün tayin olunan şartında encümene mü· 
racaıtları ilan olunur. 

Buldan Belediyesinden : 

Kapalı zarfla 29.9.937 günü~de eksiltmeye konulan 
Anadolu gazetesinin 7305, 7301, 7 .m7, 7293 numaralarile 
ilan edilen Buldan kasabasına akıtılacak su yolu yapısına 
istekli çıkmadığınd3n 17842 lira 71 kuruş bedeli keşifli 

boru ve teferrüatı satın alınması ayrı ve 7120 lira 44 kuruş 
keşifli boru fcrşi kaptaj ve sair inşaat kısmı ayrı olarak 
evelce ilan edilen şartlar dairesinde kapalı zarfla ekıilt
nıeye konulmuştur. 

Boru ve teferrüatınm muvakkat teminatı 1338 lira 3 
kuruş, boru tefriş ve sair inşaabn muvakkat teminatı 534 
lira 3 kuru tur. 

Eksiltme 24. t l .937 Çarşamba günü saat on başte Bul
dan belediyesinde teşekkül edecek belediye encümeni au· 
2urile yapılacaktır. 

İstiyenler evelki ilanda bildirildiği gibi şartnameleri 
ve buna ait evrakı Buldan belediyesinde ve Denizli Nafia 
müdiirJüğünde inceliyebilirler. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

2€. t l.937 cuma günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Mü· 
dürHiğünde 1 O bin lira keşıf bedelli Hal kah Ziraat mek
tebi tamirah açık eksiltmiye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni .şartnameleri, proje, keşif hulisasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 750 liradır. 
lsieklilerin en az 5000 liralık bu işe benzer iş yap

tığına dair idarelerinden almış olduğu ve5ikalarla istina
den Nafıa Müdürlüğünden yazılmış ehliyet ve Ticaret 
Odası vesikalarile gelme1eri. 

Balya Belediye Riyasetinden: 

t .1 J .937 günü ihale edileceği ilan edılen Balya ka· 
zası hali hazır haritasının lınması işine talip Z'Jhur et
mediğinden münaka ıının 10. 1 1.937 tarihine tesadüf eden 
çarşamba günü saat 15 şe bırakıldığı ilan olunur. 

il çJar, Klinik ve ispençiyari aJat: 

Çorum lıbayhğından: 

14. 10.937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık 
eksiltmede bulunan Çorum vilayeti hast nesinde muktazi 
t 438 lira 41 kuruş muhammen bedelli 1 t 4 kalem muale· 
ceye talih çıkmadığından ihalat kanununun 43 üncü mad
desine tevfikan teşrinisaninin 12 ci cuma günü saat 16 da 
vilayet daimi encümeninde ihale edilmek üzere eksiltme 
müddeti on gün uzatıldığından mualece listesile şartna

mesini görmek isteyenlerin Çorum vilayeti daimi encü
men kalemile İstanbul Sıhhat ve İçtimai M~ ~venet mü
düriyetine müracaatları ilan olunur. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mfllzemesi 

Kocaeli Vilayetinden: 

3.11.937 tarihinde açık eksiltme suretile ihale edilece
gı ilan edilen idarei lıususiyeye aid 1520 lira 75 kuruş 
muhammen kıymetli matbu evrak ıçm istekli çıkmadı· 
ğından 15.11.957 pazartesi günü saat t 5 te ihalesi yapıl
mak üzere eksiltme müddeti uzatılmıştır. İsteklilerin 114 
liralık muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzile 
o tarihte Vilayet makamına şartna e ve nümunelerini 
görmek istiyenlerin de Encümen kalemine müracaatları. 



Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 
Balıkesir Belediye Riyaaetinden : 

Belediye zabıtası için mühürlü kumaş ve harçlarına 
uygun olmak şartile me•cut nümunesine v~ verilecek ölçü· 
lere göre 8 takım elbise yaptırılacaktır. İiıalesi 16. 1 J.37Cu

ma günü saat 16 da belediye encümeninde yapalacaktır. ls
teldilerin ve fazla malumat almak isti yenlerin Belediyeye mü
racaatları ilan olunur. 

* • • 
İtfaiye efradı için 25 hne deri çek~t alınacaktır. Bak: 

İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

• • • 
165 bıkım elbise 51 adet palto Ye 217 çift fotio alı-

nacaktır. Bak: İnhisarlar U. Mtid. illnlarına. 

•sz. Wll = 
Mobilya, f v ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Piyade atış okulu için 50 adet altlı üstlü karyola 15 
ikinci teşrin 937 pazartesi günü saat 14 de Tophanede 
İstanbul Levaıım amirliği Satınalma komisyonuna pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin b~deli 1 150 liradır. İlk teminatı 
86 lira 25 kuruştur. Şartname ve numunesi komisyonda 
görUiebilir. lıtekliierin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

Mahrukat Benzin-Makine vaJ!lan v. s. 

Eskişehir Levazım Amirliii Satınalma Komisyonundan 
Eskişehir garnizonn kıtal ve müessesatı için 3.11.937 

günü kapalı zarfla alınacağı ilan edilen 650 ton yerli 
antrasit kömürüne teklif edilen fiat amirlikçe pahalı gö· 
ruldüğünden 4.11 .937 tarihinden itibaren bir ay pazuhga 
bırakılmıştır. İlk pazarlığı J 2.1 l.937 cuma iÜnü saat l 4 de 
dir. Kömürün tutarı J 8200 lira, ilk .teminatı l 365 liradır. j 
Şartnamesi komisyonda g6rülebilir. lste!diler:n ihale aa· 
atinde Eskişehir levazım amirliği satmalma komisyonuna 
ıelmcleri. 

İzmir İnhiaarlar Başmüdürlüğünden: 

7500 kilo meıe kömürü dairemizde mevcut şartname· 
sine gire pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen fiatı 
7,25 kuruş teminatı 59.06 liradır. İsteklilerin 11.1 t.937 
günü saat 15 de başmüdürlüğümüzdeki komisyona gelme
leri . 

L ™ 

Müteferrik 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonunda• : 

J 15 ton Elektrolit bakır 

Tahmin edilen bedeli 75,750 lira olan yukarıda yazılı 
115 ton elektrolit bakır Askeri Fabrikalar umum müdür
lüğü aatınalma komisyonunca 27. 12.937 pazartesi günü 
ıcünü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
3 lira 74 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliple· 
rin muvakkat teminat olan 4987 lira 50 kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2~ 90 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikla mezkur gün ve saatte komis· 
yona müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. fdaresinden: 

Muhammen bedeli 750 lira olan 4.j()() kilo muhtelif 
eb'atta demir tel 12.11.937 cuma günü saat 14 de Hay· 
darpaşada gar binası dahilindeki komiıyon tarafından 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

kile lahana açık ekıiltme ile !4. l l .937 u a t J 4 de Anka
ra Levazım amirliği satınalma komisyonanda alınacaktır. 

2-Muhaınmen bedeli 2400 lira ilk teminatı 180 lira· 
dır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görüliır. 
İsteklilerin ilk teminat mektub veya m~kbuıları ve 

kanuni vecıikalariJe belli gün ve saatta komisyonda bu
lunmaları. 

Garp. Hcl. Tğ. Satınalma Kom. Başkanlığından : 

Uzunköprü birlikleri yedi aylık ihtiyacları için 9640 
kilo ispanak açık eksiltme ile alın:ıcaktır. Muhammen be
deli 6 kuruştur. İlk teminatı 62 liradır . İsteklilerin ihale 
günü olan 12. ı 1.937 saat 1 O dan evve l teminatlarile bir
likte Tuğay ıatınalma k•misyonuna g elmeleri. 

Lüleburgaz Tümen Satınalrua Komi,yonundaıı : 

Tümen birlikleri için 34000 kilo sadeyağı kapalı ırnrfla 
25. 1 l.937 saat l5 de yapılacaktır. Teklif mektupları bir 
saat evveline kadar kabul olunur. Muhammen bedeli 32500 
lira ilk teminatı 2422 lira 50 kuruştur. Şartn.!mesi 162 
kuruş mukabiliade Komiayondan alınabilir. İst~kiiJerin 
şartnamesini görmek üze re hergüo ve eksiltmeye : ştirak 
için belli gün •. e saatte t eklif mektupları ve kanuni vesi
kalariyle Lüleburgazda Tümen Satınalma Komisyonunda 
bulunmaları. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalnıa Koı11isyo :ıundan : 

1- İzmir Müstahkem mevki kıtaatının ~:ı3600 kilo 
pirinç ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2- İhalesi 27. 11 .937 Cuma günü saa t onaltıda İzmirde 
kışlada İzmir Levazım Amirliği sa tına lma '.komisyo nunda 
yapılacaktır . 

3- Tahmin edilen rnecınu tutarı 7 392 lirad ır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi ~54 lira kırk kuruştur. 
5 - Sartnameıi her gün komisyonda görülebilir. 
6- İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekıiltmeyc iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 üodi maddelerinde ve şartnamesirde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel konıisyoıı ·1 vermiş hulune ca.ld :ı rdır. 

* • * 
1- ı\l ii -.t nhk t· ın \l ı•\ ki h.Hıtatıuııı .H.)00 kilu Sadt'valiı 

• t" 

ih tiyıw ı kaJıa lı zarf ıı:; ıı Jile n!Üııa ka!'ayn ko11ııuı ~ lıı r. 

2- llıal e:-i 25 .ıı.c ı:r; l'eı='cmbe !;!iinii :s:ı:ıt onal1ıda kı~lada . - ~ 

lzmir Levazım Amirliği salınalnıa komİs) cıııııııda yapıl aı· ıiktıı . 
:{- Tahmin edilen mecma tutan 17:.20.> liraJı r. 

ı1 - Teminatı muvakkate akçesi 1290 lira :~B ku ru~lıı r. 
;)_ Şartname:si hergün komi:,)·onda giiriilehili r. 
6- İstekliler ticaret odasında kayıt lı o l d 11k l:11 ıı ıa dai r 

vesika göstermek mechuriyeti ndedirlt:r. 
7- Eksiltmt>yc i;;ı tirak edecekler 2490 =':.ıyılı kauuııu ıl 

ikinr. i ve üçüncü ma<ldeJerinde ve ~artnanıe~ inde \ azılı w-,i
kalarile teminat ve teklif mekıu pluırıı iha le ~a t irıdı>n ı>n az 
bir saat e \·el koıni~yoıı:.ı nıü rac.:aat lı> ri. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan : 

1- Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için ka p:ı ' ı zarfla 
15000 kilo Zeytinyağı satın alınacaktır. 

2 - Zeytinyağının tutarı 7800 lira biçilmiştir. 

3- İhalesi 25. 1 1.937 tarih perşc•bc günü saat 15 de 
Çanakkale Mat. Mv. ıatınalma komiıyommda yapılacaktır. 

4 - İsteklileri ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri 
olan 585 lirayı ve llaale kanununun 2, 3 üncü ınaddelerin
cicki vesaik ile bir saat evvel komiıyona müracaatları. 

Kırklareli Tftmen Sabnalma Komisyonundan: 

Kırklareli Tümen Birliği ihtiyacı ıçın kapalı zarfla 
sahn alınan 60 bin kilo pilavlık pirince verilen fiat pa· 
halı görlldüğünden yeniden kapalı zarfla 60 bin kilo pi
lavlık pirinç satın alınacaktır. Muhammen fiatı 24 kuruş 
olup tutarı 14400 liradır. İlk teminatı 1080 lira dır. İhalesi 

Bu işe ıirmek istiyenlerin 5625 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlik
te pazarlık günü saatine kadar komiıyoDa müracaatları 

Jazımdır . 1 22. 1 1 .937 pazartesi günü saat J G dadır. Şartuame si her 

Bu işe ait şartnameler komiaygndan parasız olarak 

dağıtılmaktadır. 

* • • 
Bor• Ye teferruatı alınacaktır, Bak: İnşaat sütununda 

Buldan belediyesi ilanına. 

frzak, Zahire, ft ve Sebze: 

Ankara Levazım Amirlia-inden: 
1- Anka.ra ıaı11iıou ve harb ok.ulu ihtiyacı için 40biu 

. gün görülebilir. istekliler kanunun 2, 3 üncü maddeler ini deki vesaikle ve te:ninat mektublarını havi zarflartnı belli 
1 gün ve saatten en az bir saat evveline kadar Tüm u -
1 tınalma komisyonuna vermeleri. 

Bahkeair Aıkeri Satınalma Komisyonundan: 

Susığırhk Garoizonunuo ihtiyacı olan 90 ton una tek
lif edilen fiat makamca pahalı görüldüğünden eksiltmesi 
on gün daha •zaiılmııtır. Eksiltmesi 16· 1 I 937 Salı 
günü ıaat 14.30 da Susığırlıktalci Komisywıda kapalı zarf
la yapılacaktır. Tahmin e.iilea fiatı 121i0 liradır. Muvak · 

kat tem inatı 912 lira 25 kuruştur. T:ıliplerin eksiltme saıı· 
tinden bir saat evvel mlracaatları. 

* • * Kor merkez birliklerinin ihtiyacı ıçın 6 kalem kış 
sebzeıi paaarlık suretile mukaveleye bağlanacaktır. Pa· 
ı.arlığı 22. t 1 937 pazartesi günu uat t J de cümlesinin 
tahmin edilen bedeli l 612 lira 50 kuruş ilk teminatı t 23 
lir c.. dır. İsteklilerin f a rtnamesini görmek üzere her güu ve 
eksiltmeye iştirak edeceklerin de vakti muayyeninde te· 
minat makbuzlarile kor satmalma komisyonuna müraca· 
atları . 

b) üz ELE Fi 

Kırkl.ırı>Iİ 1 ) rınuıı i\1t>ıııuı hığundan: 

Ci rı ~i Kr·nLal \1 uh.ıınıntm \ahit fi a tı 

Li rn k u rıı~ 
Mı·:ır odıınıı 1 1 ll:i<ı o 09 

1 - Kırklareli \ ilfn t•tiniıı meı keı 
Ü P\ l..ı ıınıı:ırııııdaıı 11 c)3 r-, kent::ıl uıe~c 

kaz:ı~ı .Kn\'aıı hnyırı 

oduıııı .... ntı~:ı ı:ık:ırıl · 
llll '- 111'. 

2- . 'atı~ 12.11 q37 giinii ,nal IS dP l"ıd.lareli ornHHI 

ıla ı rc~iııı·ı· )•tpılaı·aktır. 

3- Bt>lıt>ı b·ntalin ıııulıamııı,..ıı fırnıı <.) kurıı~tur , . 
1 - 'artıınmr- \'P ınukmdeıı..ıme projderi Edirne. KırkJıı· 

reli, orman idareleriııdt>n alınır. 

:>- l\l uvakkıı ı r·nıiııal ao lir.ı :;-;- kurıı tur . . 
t>-- :-;atı-. ıııııu ıu idır. . 

Milli Müdaf,.a Vekaleti Satın a)ma Komisyonundan : 

Ce lı eı·ide M. ~1. V. ıııathaa ınd3 rııevı·ııd }<) kaleın ıııa l· 
Zt'ıııe ar ttı rma ,;:ıın• t iylt- ... atılaı~akt ı r. \1al7rnı'") i giirııırk i:-1 i· 
yeııiı·r mrlkiir ııınıh,ıa !\ld. 1w hn~iin ıniiraraat Pt;:)in)f.f. 
\ ıtlırın aya ~İr<>rPklı>r ar11ırıııa 2'İinii ohm 13.J 1.')37 C.umartP~i 
l!Üııii -.aat 10 da \f. \f \'. --atın ılnı . t komi..,vonıınrla hıılun · 
ınaları iları ıılıııııır. " 

1 --tanlıııl f\...,kt-'rİ Fabrikalar \ l üdürJü~ii 
~alıırnlma l\uıııİ-.) unıııı<laıı: 

lbkırkiiy l.:ııııt fabriLı..ııııi.ı hıılııııaıı 100 toıı lı i -.ii lfo t 
A~k.eı i F.ı I ı ri kil la rı rı S.ıl ı p .11.:ı r· ıı da ki .. aı ın.ıl ına kııııı İı-\ oıı u rıı'a 
:2:t 11.tn7 Salı giirıii .:a:ıt ı 1 ılı-- :ıı: ık urtıırııı:ı ilr: ~nt ıl ıwnk tır. 
Talınıiu l!Jİlt!ıı lıı · dı li l 1 Xıtl ı;ıadu. \lmakkat tı>ıııina1ı olaıı 
14·~,S lirnnırı lıe-r lıaıı .. ; lıir mal miicliirliitrliııe vaıırılaıak 

,..., 1:) ,/ 

al111acak maklııızıı ilı" lır·rı:ılwr i-.teklılı·riıı ınezkiır giiıı ,.e 
:-,aı:ıtte 21()(\ No. lıı k.uı ı ııııııı j .. tediği \f'"'aikl"" l ı iı liktP. komi~· 
yoııda lııılıııınıal.ırı. '\iiınıırı<' her g-iin korgisyonda giiriilebilir. 

lhlıke.:ir < lrınan Ha':' ın ü lı endi liğindcn : 

Belwr hnLalin Befl<·I 
Orı ııatıın ismi ( : i il ı-i \lıktarı mulıam- \ lııv~k . .\ lel'ınu• 

men teminatı 

lıf"dı·li 
( ~ ii 1 \) p~e kiiıııürii :):~2 :20 1 f>. ()(, 

~l e~ı· odıııııı ~ 1-8 5 

1.. K. 
2 12 8li 

Sarl\1JI Me.~e od u ııu 17:~.) 5 ,,:>ı 8b 7.) 
h fwadiiz » ıı 99:~ H 5(J7 79 4 ~ 

l - Balık e 1r \ ila •f'liııin Hur-.uııhı·v k nza~ıııııı ı\l ezitler 
kii\ ii <' İ\ an ııda göl ormanından :;32 kr>ntul Jnt>§e kiimürii \ f. 

21'.>.8 k.ental m··~e udıınu yiııt• Dur..:ıınbt'yİ ıı Kcrcç ııahiyı·.~,i uo 
ua~lı ı\kçagiirıe) kii\ti rivarıııda Sarı\ol ormaııırıdarı 17J :} 
keuLRI ırwşt• oclı ıı ııı '-'t ıuerkcz lı.:nzaıı ı ıı Savaştepe ııalıiye~İ ıı <' 
lıa~lı Karapuıınr hududıı dahiliııde 1' oı·adiiz lfrma ııı ııd :ı 9<)3 
k eııtal me~·· eıık :ıl uılııııu rwık artırnı.I\ :ı cıkanlrn ı-. t ır 

~ .. ~ . 
2-- BP.lter kl'ıılnliıı rııu haııııneıı lı ·J<'lleri \~ , iizıl~ 7,5 

ırı uvı.ık k :ıı lf" ı ııi ıı aı l arı ) ukarıda giis terdıııi~li r. 

Artı rıı ı aları ı (>. 11.937 tarihine ra:sılı ıııı Cum a cr ün ü sö1a1 
t:> 

t 5 de Balıkesir Orman l fa~miiheıuliEli~i bicasınJıt ııı ii tt1e k· 
kil komisvoıı lıuz 1ı1 nı11cl ~ ihaleleri avrı ,,, rı u l ınak i.i z<:rc upı· 

,/ ,, .. 
lal'ak tır. 

Şartrıaın,.. \ 'C rn ukavf'lena me -.urt"tleri Orman nıühendi li· 
ğiııdı! gifrült·bilir. 

Higa \'e:,&)~1 Daire:::: incleıı: No. 7 

Bi~arııu l> e ıııı!toka köyiilldf• n lnd oğlıı ııı iteve ff• l lanıcli
n iıı Tahir ovada ve l.:: ··ndi ı;iftl i ğinde de~u ı;ı tilrn i! ııürnuue· 
lr: ri Jairede mahfuz :217 k ilo bakla. 549 Lıuçuk kilo yıı lai . 
:L8 lıuı; ıık kilo a rpa, 131 kilo buğday. () 1 kilo mısır, 84 kilo 
ı;a ' Jar, bi r lıeyg i r ve hir masa ile bir karyola çiftlikte tealiPI 
(" ılil nu~ k ~artile aı; ılı.: arttı rma ile :-atı lacaktır. Talihlt:ri n ihale 
g:üııii ulaR 937 -.enh i te,ri n isa ıı iniu 24 iincü Çarşanıl>a gani 
-.:\at 14 te 85 lira teoı iııat akçeleriJe birliktr> Biga Ve~ayct 
dairt~İne ıııüracarıtleri ildn olunur. 

* * • 

Bir e'Yin enkaıı satıla caktır. Bak: lıt. Belediyesi ilaa~ 
larına . 
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İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

Muhammen 
bedeli 

Eluiltme 
saati 

~95 takım elbise. Ceket, Yelek 
antalon, kasket 309~ lira 14 

sı adet palto 561 .• 15 
2 \7 çift fotin lr.85 ,, 1 Ci 

1 Şartname ve nümuneleri mucibince miktarı ve 
llıuhammen bedelleri yukarıda yazılı melbıuat ve fotin 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme, ~4.Xl.937 tarihine rastlayan Çarşamba 
günü her birerlerinir:. hizalarında yazıla saatlerde Kabataş· 
ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda 
Yapılacaktır. 

3- İsteklilerin eksiltme için tayin olunan fÜll ve ıaat· 
t, Yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ~o-
lllieyona gel•eleri ilao olunur. (75i4) 1169 1 -4 

32 ±±LA - :s:sx:::±LS S l!L& &El 

• 
_ 1stanbul J3elediyesi ilanları , . 

İtfaiye efradı için lüzumu olan 25 tane deri ceket 
8 ";ık eksiltmeye konulmuştur. Ceketin bir tanesine 22 lira 
bedel tahmin edilmiştir. Şartn·ııne5ile 111alzemesi Levazım 
t.lüdürlüiünde görülebilir. İstekliicr 2490 numaralı kanwu· 
da Yazılı vesika ve 41 lira ~;) kur111tluk ilk teminat mak
b\lz veya mcktubile beraber 23. l 1.937 Salı ı&nü saat 14 
de Daimi Encümeade bulunmalıdırlar. (B) (7586) 1170 

• . .. 
Hepsine 200 lira kıymet tahmin olunan Şehzadebaşın

dı. Kalenderkane mahnllesiııde Arlık-Ana sokağında 6 6 
tıurnaralı evin anka:ıı satılmak üzere açık arttırmaya ko· 
~lllnı~ştur. Şartnamesi Levazım Müdürliiğüode görülebilir. 
istekliler 15 liralık ilk teminat makbuz veya mektubilc 
bttaaer 23.11.937 Salı günü saat 14 de li)aimi Encümeu-
cle hulunmahchrlar. (B) (7587) 1171 

PiYASA HABERLERİ 

Türk-Fransız Ticaret ve Seyrisefain mukavelesine 
nıüzeyyel 15 lılaziran 1937 tarihli anlaımaya bailı 

ı numaralı listede bazı tahıisat yapı\ması•a 
salahiyet veren kararname ve 
buna müteferri Türkofis tamimi 

19.7.937 tarih ve 9684 nu- 1 ziran 937 tarihli anlatmaya ltat· 
._,t•lı tamime ektir. h l numaralı liıtede Fransız 
Fr 29 atwıtos 929 tarihli. Tür~- i'imrü~. ta~ifeaind~ ya~ılan ba· 

•nsız ticıuet ve seyrııefaıa ıı:ı d~ğışıklıkler netıce11 olarak 
~ll~avelename1ine müı.eyyel 15 bazı hatalar meydana ıreldiği 
b •tıran 937 tarihli anla,maya aolaşıldıtmdan bahsi ıeçen an-
t 'th 1 numarala listede bazı la,maya batlı l n•marah liste-
y•h~hat yapılması için Hariciye de münderiç; 0336 nu111ar~sının 
ekıllitine aota teati•i husu· 035ti,340 ın 341 bi•, 527 aın 527 

''-tıtla salahiyet vert~n 2 7440 bis, 560 ve 561 in, 561,634 ve 
~~Yılı Ye 28.9.37 tarihli İcra Ve- 635 ia 63-1 ter C, 6~ ve US ia 
•ileri heyeti karuının llir •u· 635,tiJS biı, 635 bis A 18 ıck-

t~li •t•tıya l'eçirilmittir. linde ve nota teatisi ıurctile 
~( Me~ıuubahic tashihat 15. l~ tashihi. i~in Har~ciye .Vekil~ij'i· 

tarıbinde Fransız Sefareti ne salahıyet verılmesı; İktıaad 
llot, teatisi surctile yapıhnıttır. Vekiletinin muvaffakataaa atfen 

Kararname Hariciye Vekillitinin 28.0.37 
Karar sayısı 1 ~,7 440 tarih ve 20928 577 sayılı tez:ke-

~· ~ ağuu'1oı 929 tarihli Türk· reaile ~apıl.ım tekli.fi. lzerine İc-
t'ııın: Ticaret ve •eyriHfaia ra vekıllcrı heyctınıo 28.9.17 
~11lt•••leıine ıuünyyel 15 ha- to,la11,111nda onanraı,tar. 

y üümrükler 
el •loıipetlerin beraberlerin· 
' l•len eıyalar hakkında 
Gümrük ve İnhisarlar 

V ek ileti tamimi 

844~. 1917 

11 
l' arifenia 679 uncu numara· 

t ''de adellilen reame t&bi lu· 
' 11lll.lf olaa velosipetler ia be· 
,,~ l 
~ er •riatie i'elen etyalardan 
ı.'~tHeriaio kendilerile beraber 
~ "•felenmesi liz:ım ıeleceti bak· 

111 
.. • ithalatçılar ile idare .. 

;-··•daki f6ri• ve diitÜDÜŞ 
i '~"l•rıDa bir nihayet urmek 
t"" 1•pılaa iacelmeler 'u ne· ••••• • • • rı vermı,tır: 

1 l · Zil, koraa, baıaj bat· 
t~-· tertiltatı (portbaıaj), ıin· 
it lllahfa:ıaaı, llikiz ayaa .. , yol 

itaret okları, ve kacha velo•i · 
petleriae •ahıuı tekerlek file· 
•İDİD teçlaiz:attao sayılarak ma· 
laiyetlcrinc rare aid oldutu a•
maralara: 

2 Her ne•i teavir ve it•· 
ret fenerleri (680 inci aumara· 
nan altında yazılı ihtar hlk•i•
ce), pompa, alit ve ede•at çan
taaı (deri veya adi madenden) 
(dolu nya bo,), teferruatile 
ltirlikte ön ve arka tekerlek fi
realerin •elesipetlerin mütem· 
mim parıaları (Partiea iaterr••
tem) olmak itibarile Teloıipet i
zeriae takılı olıu• veya olma· 
sıalar, beher veloıipet içi• bi· 
rer adet olmak iıı:ere, Yeloıi
petle beraber tarifenin 679 A 
poziayo•uaa: 

Tatbik edilmeleri iup eder. 
Bundan böyle bu bildiri•e 

l'Öre it rörülmeıiai rica ede
ri•. 

MONAKASA GAZETESi 
7 ... 

Elbicaz !Ürşarjlı nikel 
paralarla bir mübayaaya 
aid bedelin mahsubuna 

bir defaya mahusus imkan 
veren kararname 

Kararname No 2 7477 
15.1.37 larilt ve 2 7005 •a· 

yılı "•rarnameye ektir: 
Mukabılinde nikel para it· 

hal! suretile kapatılmasına ev
velce Maliye Vekiletioce nıe

zu::ıiyet v~rditi halde nikel pa· 
raların Elhicaz alr,arjını ihti
va etmHİ haHbile itbil edil
memesinden litrü karşılıtı ge· 
tirilf'miyen bir ınübayaaya aid 
bedelin mahsubuna irnkin ve
ri linek üzeri! İktisat V ckaleti
nin muvafakatile bazırlanarak 

Maliye Vekilliğinin 1· I0 -37 ta
rih •e 54244 14461 sayılı tezke
reaile tudi ol•nan ilişik ka· 
rarnamenin mer'iyete konulma· 
11 İcra Vekilleri Heyetinin 

7.10.37 toplantısında onırnınış 

tır . 

• 
15 7.37 tarihli ve ~ 7005 
numaralı Geoel İthalat 
Rejimi kararuamesine 

ek kararnamedir. 
Mukabilinin Dikel para it· 

--< !!S!C! 

· seye münhasır •e bir defaya 
mabıus olmak lz:erc, bu para· 
ların 2 7005 No kararnamenin 
1, 2, 3 üncü maddeleri hüküuı
lerinden istifade edemi1en 
memleketlere ihracntta bulun· 
makıizın külçe halindt: ithaline 
müsade edil•ittir. 

Tirede tütün piyasalı 

\to:ıuld• 

Tütün piyaaasıad• nıiyet bo· 
zulmuştur. Satıılar dur•uştur. 

Amerikalı alıeılarıD piyaaada 
ar~laşmış olarak hareket et•c
leri yüzünden fiatlar düşmı,. 

tür. Alıcı na:ılı, mii•tabsil mi· 
tcreddidriir. Hükumetin tecibir 
alması f aydah olacaktır. 

Muğlada vaziyet 

Tütün piyasa .. nda eski hare
ket kalmamıttır. Alışverit de
vam ediyor. Botirumda pek az 
tütün kalmı,br. Mili.ta ciaha 
satılıuak üç, ciört yüz bin kilo 
tütün vardır. P' etbiyede beniz 
piyasa açılmaını,tır. Şimdiye 
kadar viliyet eabilinde aatılan 
tütün mikları yirmi bet bia bal
yadır. 

Fındılc ihracatı 

.. ali ıuretile kapatılmasına ev

vele:• Maliye Vekileti11ce nıe- • 
ı.uniyet veril•i• iken nikel pn· 
raların (Elhicu ıür,arjını ihti
va etmesi hasebile ithal edile
memesinden dolayı karşılıiı sıe 
tirilmiycn bir müoayaaya a id 
bedelin mahıubuna imkin Te· 
rilmek n taalluk ettiği badi-

Fıntlıklarımızın yerli ve ya· 
I.aocı şirketlerin haricdeki biı· 
sedarlarına gönderecekleri faiz 

, ve dividantların tranıferi için 
mübadele ve ihrac cdileceji 

L2Z s 

Tiyatrolar 
Tl:PEBAŞl DRAM KISMI 

Bu akşam 
.aat 20,.lO da 

lspanyol 
Bahçelerinde 

J perde 

Yazan: Joze Felingodina 
Tel'ceme eden: M. Feridun 

SAMİ İ. MOSKOVİÇ 
Paristen Diple•alı 

Muşamba ve deri parde1üler 
Mütehusıu 

1 BeyeA"lu Ku•baracı Yoltu'u 113 

Resmi Devairin 

ayfa 3 
L4 * K • - -= W! !l l!ll'!!i U5t& fi. o 

(Suite de la 4eme pare) 

Constructieıa a l'observatoir e de Kandilli (Dir. Trav. Pwlt. lstanbul) 
N. -498 

Farıne (Commandement Gendarmcr'te Bayraaitch) N. 503 
Robinets et articlea de quiAcaıllcrie (Chcmıns de fer Etat Ankara) 

N. 503 

Orre et bourre lCom. Ach . Milit. Oiarbekir) N. 504 
• Articles hora d'u!lıe (Exploitation .&.kay) N. 505 
lselatcurs telerraphiqucs (Mia. Trav. Publics) N. 50~ 
CQnstruction logement hangar pour machine!'I vupuiennc ete . a la 

fabrique de travoraes Derindje (Min. Trav. Pub.) N. 506 
Farinc de minoterie (Com. Ach. Milit. Biredjilt) N. 506 
Fromag,. blanc et kacher (Com. A~h . Dir. Hyı. Auiıı. Soc. Dja-

ghalorhlu) N. 507 
Anthracite (Dir. Cat:ıstre lst. N. 507 
Leruını.-a d'hiver (Coıumand . Acadfınıc de ıuerre Yildıx} N. 505 
Tuiles (Vilayet Vızi) N. 507 
Medicaıaentıı et articles sanitaire {Üir. Hyg. Auiıt. Soc.)!N. 507 
Bourre frais (Corps Armee Kaisıeri) N. 510 
PQ111•es de tcrre (Plue Forte Tchanakkale) N. 511 
Cltaı.ıısurcs (Dir. Hyr. Assist. Soc. Djaghal.} N. 51'4 
Flanelles en fil d ' ecoase (lnlend. Topbani) N. 511 
Conıtr. d'un local pour etuve a l'bôpitlll des •aladies contarieuteıı 

l:rmir (Hop. Maladics Contaf. lzmir) N. 515 
Beurrc fraiı (lntend. Tophan ') N. 515 
• Oı, corııes et chiffons {Mun. Pcudık) N. 516 
• Moteur (Oir. Vakeufı; Kadikeuy) N. 513 
lnstal. electrique au bourr Ou oualceupru (Mun. Ouzounpeupru) 518 
Articlea de ııellerie et teAtes (lnt. Tophane) N. 518 
Com;tr. Konak Gouvcrnemental (Vil. 8 echiri) N. 512 

• Les uterisquca indiqueat u•e vente par voie de ııarenobere. 

N. B.- Les Nos indiqucı en reıard deı articles sont ceux du 
journal danı lequel l'avia a paru. 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[ Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul l 

8 - 11 - 1937 

Fİ ATLAR l Cours officielsJ 
Afion (Opium) 

Aşaj'ı (Moinı) Yukarı (Plus) 

Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buiday Hrt (Blc dur) 
Arpa Anadol (Orge An .) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Bakla (Feve) 
Mıaır sarı (Ma'iı jaune) 
Susam (Seaame) 
Pamuk yatı (Huile de coton) 
Susam " ( ,. •Caame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,, Trakya " Thrace 
Kut ye•i (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet j•une) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Zeytin yatı l.ci yemeklik (Huilc d'ol.) 
Kaplıca 

6 7 50 
5 32 50 
.. 7 50 

4 25 -

4 6 
16 20 

50 - -

6 20 -
6-
4 12 -

4 32 ~ 

• 17 50 
16 35 

Dikkat nazarına 
··MÜNAKASA GAZETE'si,. memleketin bütün 

müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 

1 Fındık kabuklu (Noisettcs) 
Fasulye ufak (Haricot ıec) 
Buiday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (AvoineJ 4 

bir münakasa veya müzayede ilanı bu mesleğe inli· 
sap edenleri heman harekete getirir, ve azami ran-

demeı. verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 

küçük hurufatla santimi 20 kuruttur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilan işleri Limited Şirketi 

vaııtasile gönderilebilir. 

····~·~·~~~·~~++•++++•~··· + • 4'' 

: "DEVRiM" ; · 
~ y l 
:i: Tercüme Bürosu :~ ı ~ ~ , 

~ + 
•!• Her Ji~andan ve her tirlü tercüme işleri ve bil- •) 
•:• hassa münakasa ve müzayedelere müte.ıllik fartna· + 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. •:• . ~ •:+ Azami ihtimam ve sürat •:• 

·~ Fiyatlar gayet mütedildir •:• 
+ + 
•!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine + 
•!• Huıusi tenzilat yapılar •Z. 
~ + + Adres : Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Ha11, N. 3-4 •:• 
•:• T elefoo : 49442 (:'° 
~ + 
++++~•+~······~···••+•++++ 

Tiftik mal 
,, oj'lak 

Güz Yünü 
İç fındık (Noia. di:cor.) 
Nohut iri (Pois chiche) 
Peynir beyaz (Fromagc blanc) 
Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 

GELEN (Arrival'e•) 
Afioo (Opium) 
Butday (Ble) 
Arpa (Ürj'e) 
Çavdar (Sei2le) 
Un (f arine) 
Mı•ır (Mai•) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mobaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (•eaame) 
Ku, yemi (Millet) 
Mercimek {lentille) 
Nohut (Poiı Cbiche) 
Zeytin yağı (Hu ile d' ol.) 
B. Peynir (Fromai'e 8.) 
K fındık (Noisette) 
Tiftik 

834 -
300 

g() -

15 --

4 
16 50 
84 -
25 25 

27 -

9 50 

!mtiyaz aalıibi ve yazı uleri 
Direküirii · 1 !!tnail Girit 

32 20 -

38 33 

82 - -
33 

33 - -

40 

GİDEN (Exportation) 
Afyoa (Opium) k. 
İç fındık (Noi•. dec.) 
İç badem (amande) 
Yapak (Mohaire) 
Arpa (Orre) 
Kuş yemi (millet) 
Kıl lpoil) 
Nohut (Pois cbicbe) 
iç ceviz 
Bakla (Fen) 

DIŞ FiATLAR 
(Marcbes Etranrer•) 

Buğday (Ble) Liverpul 5 58 
,. ,. Şikaıo 3 96 
n ,. Vinipelı 4 50 

Arpa (Ori'e) Anvers 4 92 
Mmr (Maiı) Londra 4 02 
Keten t.(Gr.Lin.) " 7 98 
Fındık (nois .) G.Hamburi' 94 09 

,. K ,. 9409 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

.i MOIS Ptr~. 450 
6 

12 
.. 
.. 

., 

" 

850 
1500 

E.lran:{er : 12 aoiı Ptrı. 2700 -Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publidte ı'adre11er 

a l' Adminiıtration 

MAllDl 

•• u 
. 

GAZET ES! 

journal Quotirlien des Adjudication~ 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l' adjudication Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

e1timatif 
Ca.ation. 

Provi10ire 
'---~---;ırs--- ·----~~~--~~--~~~-·~~~~--

A) Adjudications au Rabais 

Lieu d'adiudıcation et du 
Cahıer deı Charges 

Construction-Reµaration- Trav. Publics·MaterieJ de Construction-Cartogra~e 

Preı.entation carte •ctuellc ville Chıırki Kua· 
aghatch (aj) 

Travau~ de canaliıation j, la rue Rechacliye 
,, pour adduction d'eau au bourg Bouldan 

Publique 

,, 
Pli cach 

2000 

783 86 
7120 44 53.. 03 

Mun. C~arki Karaaglıatclı 

Mun ici palitı~ Trebizondf': 

.. Boııldane 

Jours 

15· 11-37 

l'2 11 37 

24-11-37 

(aj.). 
Rep. a l'ecole Agricole Halkali ~ublique 10000 - i50 Dir . Travaux Publics lıtanbul 
Prcsenlalion carte actuelle bouri' Balia (ııj .) . Municipalıte Balia 

'}.(ı-11-37 

10-11-37 

_ Prod'!its Ghimigu~ et Ph:rmaceutiqtl.;S. lnstruments Sanitaires -Fou~~p_our J:!ôyitaux 

Medicament pour hôpital Tchoroum: 114 lotı (aj .). 1-438 41 Vil. Tch'>roum L>ir. Hyı . Assiıt. Soc. ı'.l-11-n 

HabiUemcnt - Chaussureı Tissuı- Cuirs. 

Coıtumeı (iaquetteı pantalons rilets et cuqt:195p. 
Paletotı : 51 p. 
Chaussureı : 217 paires 
jAqueltea en peaux pour pompierıı : 25 p. 

Confection de coıtumes : 8 p. 

T ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

3095 
561 

1085 
Pu\tlique la p. 22 

lmpression de regiııtres: (aj.) . 1520 75 

A .. blement pour Habitati .. .t lvre.aU&-Tapiuwie ek. 

Lib doubles : 50 p. 

Combuı.lible Carburant-Huiles 

Charbon de boıs : 7 ,5 t. 
Antlıracite indiıene : 650 t. (aj ). 

Cuivre elcctrolityque : 115 t . <cah . eh. P. 3i4) (~j . ) . 

Fer rond et ea lameı : 10,5 t.· f'laques de fer : 
200 p. 

Tuyau:< et acceısoires pour adduction d'eau (aj.). 
Fil mı"tallique div. dim. : 4SOO k. 

Provisions 

Riz : 33,6 t. 
Chnux : .. 6 t. 

Beurre fraiı : 34 t. (cah. eh. P . 16'2). 
Ri2 pour pilav : 60 t. (aj.). 
Huile d'olives : 15 t . 
f.pinards : 9640 le . 
Farine : 90 t. (aj.). 
Leıumes d 'hiver : t> lota 

BJ Adjudications a la surenchere 
Suliate : 100 tonnH 
Article d "iır.priınerie : 19 lots 
Dccombrea d'une maiıon d'hal,itation 

Boiı de chene 

Porir 

Gre a rre 1150 

Gre a gre 
Gı e 3 gri 18200 

Pli cach 
Grc a gre 

Pli cach 
Publique 

Pli cach 
Publıquc 

Pli cach 

" 
" 

PubHque 

Pli cach 
Gre a fre 

Puhlique 

.. 
• 

,, 

74750 
2055 

17142 71 
75U 

7392 
2400 -

32500 -
14400 -
7800 

12150 --
1612 80 

1900 -

200 -

Vos 

41 25 

ıı .. -

86 ~5 

59 06 
1365 -

4987 50 

1338 03 
56 75 

554 -
180 -

2422 50 
1080 -
515 -

62 -
912 25 
12a -

142 'o 
15 -

lıt. 

Com. Ach. Eeonem. Monop. K.tuhe 2-4-11-'.H 

,, '.24·11 37 

,, 24-11-37 

1 Com. Perm. \4unicipıılite lstanbul 23-11-37 
l Dir. Ecom. ,, ,, 

Municipalite Balikcıir 

Vilayet Kodjaeli 

Com. Ach lntcııd. lst. Tophanı: 

Dir Monopul~!; lııu •r 

Conı. • <'lı. ln lt-ııd:rnce Eıkichelıir 

12 11-37 

15 11-3i 

ıs 11 37 

1 1~ ı ı-:37 

12-11-'~l 

Com. Ach. O. G. Fab. Militairu Ank . 27-12·37 

Adm. Ca. •• fer ~tat Adın• 22-11-37 

Mun. Bouldane 24-11 37 
1 Expl. Ch. rfe Fer Etat H.p.srh• 12-11-:17 

Com . Aclı. lntt-ntiance lzmir 27-11-37 
,, Ankara :24-11 37 
,, Manisu 25 -11-'.i? 
,, l\irlclar~li 22-1137 

Com. Aclı. Place Fort~ T~hana!tlcale 25-1 J-37 
Brigado Edirne 
Com. Adı Militaire Sounrourlou 

,. Balikr:sir 

12-l 1-37 

16-11-37 
22-11-37 

Com. Ach. Fabr. Milit. Salıpazar lst. 23-11-37 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank . 13-11·37 
ı Com. Perm. Municip:ılitö lstanbul '.l3·1 :-3i 
l Dir. Econom. ,, ,, 

Chef lng-en . ForCt Bali kesir 19- 11-37 

·r raductions 

Heure 

14 
ıs 

16 

14 
15 
14 
14 

16 

ıs 

14 

15 
ıs 

15 
10 

ıs 

14 

16 
14 
ıs 

16 -
15 - · 
10 -

14 30 
11 -

14 -
10 
14 

15 

De toute nature En toutes langues 
Adressea·vous sanı heıitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
T raduction Juridique, 

Specialite : 
Techuique, Fiaaaciuc, Commerciale ete. 

Tra.luction Je cahiers des charges 

Execution rapide et soipec 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux aboııes de '· MÜNAKASA GAZETESi .. 

bureau de traduction "DEVRiM" 
Galata, Perchcmbe Pazar, Y oraourtcnou Han, No 3-4 T clephone : 49442 

19-( 
g Noveınbre 

ADMINISTRA·c t "" 

Y oghourtchou H:- :1 

1 ~r Etage, N 3- ı 

Galata, Perchembe Bnııır 

Telephone: 49442 

Boitc Poıtale N. t261 

AdreHe Telcgraphique: 
lst:ınbul MÜNAKASA 

~· ciels 
Du Ministere des Trava" 

Publics • dı 
Au 16 Decembre 1937, il sera procede aupre5 

C · · d d. d' · d M' · t• d s 1''
1 

ommıssıon es a JU ıcatıons u mıs ere e .. el 

Publics, a Anknra, a l'adjudi~ation de 658400 pıeC 
tire fonds galvani~es, au poids approximatif de 

tonnes. t Ji 
Les tirc-fonds, de fabrication etrangere, seroP o 

cif sous palan a Mersine, au prix es time de 5012 e 
et 70 Piastrcs, et ceux de fabrication indigene, 

1(ı 
livres a Mersine sur wago:ı, au prix estirne de " 
Ltqs. et ~2 Piastres. fft 

Le cahier des charges et les acccssoires Y 8 

peuvent etre procures aupres de la Directıon d~S 
riaux du Ministere, a Ankara, au prix de 437 pıs•f, 

La garantie provisoire, pour les tire·fonds dede 
cation etrangere est Ltqs. 3756,03 et pour ceu1' 
brication indigene est : Ltqs. 5617,66. 

0 
Les interesses doivent remettre sous pli leur• ~! 

selon le reglement y afferent, a la Direction de•. ı 
riaux du Ministere, a Ankara, jusqu'au 16, jeudı r 
14 heures, en y nnnexant le certific t dt: fournis~ 
tenu du Ministere. (7350) t t 31 3 

,. ·~ 

~· MÜTE AHJt.Jj;~~ RİfL ... !~J<V.J~İ ) 
~ .-~en1ent_o ;des.FQ.ı~~nı)s~$.eU,PS , 

:ıı -. • 't" 

Çarşamba I0.1 t.937 

. " Yenişehir kasabasında elektrik lesi.ah (Y cnitehir Bel.) ,\ 
Kimyevi alat ve etüv (İst. Komut.) .Y 484 
Muhtelif cins uplar (DD yol. Ank.) .\' 491 
Makarna ve bulgur {Kırkağaç Piy Al.) .\~ 4B2 
Yerli kok (Ank. Lvz.\ .\; 497 
Arozöz (Kütahya Beled.) .\' 498 
Kandilli rasathane muhtelif yerlerincle ioş. (İıt. N. Müd·I 
Ekmeklik un (Bayranııç Judr. Al.) .\~ 503 " 0~.) 
Hırdavat malzeme~i ve muhtelif musluklar (OD yol. ,.. 
Arpa ve udeyağ (Diyarbekir Lvz.) .\~ 505 
• Muhtdif cinı müztamel ena (Akay İşit.) .\' 505 
Telgraf fincanı demiri (Nafıa Ve!:;.) .\: 505 ~·ı1 

u Derincedeki travers fabrikası sahasında lojman işçi b•''ıııf 
şası ile umumi helanın ve bir makine sundurmnsınıll 

(Nafıa Vek.) .\~ 506 
Fabrika unu (Bireeik A~k. SAK) .\~ 506 
Beya:ı ve kaşar peyniri (İst. Sıh. Müeı. SAK) .\~ 507 
Antrasit (İst. Gr. Tapu Sic. Dir.) .;\! 507 
lspanak1 prua, lahana (Harb. Ak. omut.) .\• 507 
Marsilya kiremidi (Vize İlç.) .\'! 507 
haç ve ııhhi malzeme (İst. Sıh. Müu. SAK) .\':. 507 
Sadeyağ (Kayseri Kor SAK) .\' 510 
Patates (Ç-nak. Mst. Mvk.) .\~ 511 
İskarpin (lst. Sıh. Mües. SAK) .\: 514 
Fildikoa fanila (Tophane Lvz.) .\~ 514. 5ı! 

Tavuk, hindi, beyaz ve kaşar peynir (lıt. Lis. SAK) 1'1° t· 
İzmir emrazı sariye hnst. e yapıl. etüv dairesi (lımir Erıt 

Hut.) No 515 
Sadeyat (Tophane Lvz.) No 515 
• Kemik, boynuz ve paçavra (Pendik Beled.) No 516 
• Deniz motörü {Kadıköy Vakf. Dir.) No 518 S 
Uzunköprü kasa\ıası elektrik tesisatı (Uzunköprü Bel.) filo 
Çadır ve saraciye malzemeıi (Tophar.e Lvz.) No 518 
Hükümet kc.natı inş. (Beşiri hç.) No 512 

"' Önlerinde yıldız işareti olanl:ır müznyedeye aittir· t/ 
H•miş: "No.,, işareti ilanı havi gazelemizin ıayısın• ~ 

Mercredi 10 - 11 - 19i7 

·r"• lnatallation electrique a la ville Yenichehir (Municipalite e /: 
N. 481 ~ 

lnstrument de chimic et Huvea (Commandement lıtanbul) ) ~ 
Macaronis et hlcs concasses (Com. Ach . Milit. Kirkaıhatch 
Cok• indigene (lntend. Ankara) N. 497 
Arroseuse (Municip. Kutıhia) N. 4'8 

(Lire la ııaite en 3me pare) 


