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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuru' 

3 AYLIGI 450 
6 ,, 850 

12 .. 1500 
Ecnebi memlelc.etler için 

12 ayhfı 2700 
Sayısı S kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma. 
yan tediyat makbul detildir. 

PAZAR 

•• 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugür1 ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinai GBa Saat Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri 

------- ~·~----~----~~--------------~~ 

a) Münakasaıar 

tn,aat, Tamirat, Nafia i,leri, Malzeme, Harita 

Akademi binasının tamiri ve tadili 
Fer'iye bakım evleri ve Boğaziçi depoları Grup 

Müd. binalarında ve!çatalaranda yapıl. tamirat 
Kanalizasyon: 70 metre (şart. 10 kr) 

aç . ekı. 1146 -
paz. 1~99 71 

aç. eks. 2530 -

-~lektrik-Havagazı-Kalorifer (tesiaat ve malzemellİ) 

Elektrik motörü: 14 ad. 
Harb okulu yemek taşıma asansörü yapbrılmaıı 

Mahru kat, Benzin, Makine y a~ları v, s. 

Yerli .._ok: 30J t. 
Zongulaak sömikok: 210 t. 
Yerli antrasit kömürü: 650 t. 

Müteferrik 

aç. ekı. 

aç. ekı. 

kapalı z. 

" ,, 

1960 -
3900 -

8355 -
6510 -

11200 -

Barometre: 40 adet aç . eki. beh. 50 -

Erzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 

Kuru ot: 135 00 k. 
Şeker: 40 t. 

b) Müzayedeler 

kapah z. 

" 

Elektrik ütüıü, elektrik 90bası, alafranga Sin~er di· paz. 
kiş makineai, çini ıoba, benain tenekesi, terlik 
ve fotin 

PIY ASA HABERLERİ 

4536 -
11'200 -

a) 

85 -
150 -

190 -

147 
292 50 

626 63 
489 -

t'365 -

150 -

4C7 -
840 

Gn.el San. Ak. SAK 
lnh. U. Müd. 

IJmİr Beled. 

lnb. U. Müd. 
Milli Müdafaa Vek. SAK 

Ankara Lvz. SAK 
Kayseri Kor " 
Eskişehir Lvz. ,, 

25 -10-37 
2-11-37 

2-11-37 

2-12-37 
1-11-37 

10-11-37 
3-11-37 
3·11-37 

M\lli Mtldafaa Vekileti SAK 1-12-37 

lzmir Lvz. Amir. SAK 
Ank. 

" 

Ank. Lvz. 
(tashih) 

" • 
2-11-37 
l-11-37 

18-10-37 

15 -
14 -

16 -

14 -
11 -

15 -
14 -
15 -

11 -

16 -
15 -

11 -

M0NAKASALAFI 

17 Blrincitetrin 1937 

iDAREHANE : 
Y oturtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perıembe pazara 

lLAN ŞARTLARI 
ldarelaanemizde prütülur 

Telp.: lat. MONAKASA 
T elefoa : 49442 

Poata kutuau N. 1281 

teminat akçeıile Viliyet Enclmenine mDracaatlan illa 
olunur. 

Diyarbekir VilAyet Defterdarlaj'lnd•n : 
7 42 lira 18 kuruı bedeli keşifli Ergani hlkl••t k 

aağıaın tamirat iti 21 .9.937 tarihinden itibarea 21 1 
mDlldetle ekıiltmeye koDulmuıtur. 

Talip olanlann yiizde yedi buçuk teminat akçalar 
birlikte Erl'ani Mal mtıdürlüiüne m~racaatları ilin ola· 
Dar. 

lz•ir Belodiyeaintlea: 

Cumhuriyet meydanında, lamet pqa bulYan •tul• 
Tevfik Rütdli Aru caddeıi araıında Ye yeni yaptınlaa 
kanalizaıiyona bağlanmak llıere yetmif metre uzunlujılD· 
da yapılacak kanalizaıiyon 2. l 1.9l7 aalı i'Ü•I uat on 
altıda açık ekıiltme ile ihale edilecektir. itin k .. if bedeli 
iki bin beş yiiz otuz liradır. Keıif, ıartname Ye projeai 
on üç kurut mukabilinde batmllhendiılikten abnır. İtti
rak için yllz dokaan liralık muvakkat teminat makbuau 
veya banka teminat mektubile aöylenen &'I• •• uatte 
encümene aıelinir. 

lzmir ili Dai•I üclmeainclu : 

Kapalı ekailbleye konulaa it : 

Bu itin keılf bedeli 
Bu ite ait ketif ve1aire enak 

aıaflda ıaıterilmittir 

lnwa.. 

Çatal-Bayındır yolaaua - 4+0.I l 
-7 + 727 kilometreleri arana.&aki 
kaldır.m yapıaı. 
1'490 lira 44 kurq. 

A-Elullt•• .. rtaam•I 
8 - MukaHle projui 
E-Barıacbrhk itleri ,. •• 1 I· 
D-Huuıl Ş. umumi,_.. Ş. 
C-Ketifaame .. paftk 
.. prt.a.e ............. Alllaa-
ra-lltaabal Nafia ••••lllderhMle 
ı&IP iDc.ı.,.ltllirlw. 

limon ve portakal cinsle
rinin ıslahı 

Vanda ""mazot ve petrel 
bul•nuyor 

Eblltmeala yapalacafl yer 
ln,aat. Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita tanı. fi• ve aaab 2S-10-837lperıembe rl•I aaat 11 .. 

lzmir •il11eti daimi ncl••• .... 

Memleketimizde yetittirile· 1 Van ve civanada petrol •· 
tek portakal va limon Jibi bn l rattlrmaları yapılırken Van 16-
tinıten meyva veren ataçların 6 lü kenarında Ereiı civaraada 

Mahallinde bu itle utra .. n 

Ergani Uray Baıkanlıj'lndan : 

1 - KaHbadaki Kemaliye mahalleıinde Şube önlln· 
den itibaren 100 metrelik pirke kaldırımın fenni fArlna· 
meıindeki esaslara göre inıası 1.10.937 ~ tarıhinden itiba · 
ren 20 glln ·mnddetle açık ekıiltmeye konulm111tur. 

•n iyi cinalerinin .eçilmeai ve 
tn iyi tipte fidanlarm intihap 
olunma1ı için Ziraat vekiletia
te Avrupa ve Amerikanın: muh
telif tehirlerinde tetkikat yap · 
tırılmaktadır. Ayni zamanda 
birçok müteha11ıalar da, mem
leketimizin bu kabil meyva ye• 
li•tirilen tehirlerinde arattırma 
tapmakta ve fidanlar, nümune
ler almaktadırlar. 

!
• ~!:. masot madeni buAunmut· 

1 
heyet, tetkik ve taharri1abnı ' 
derinlettirmiye karar vermiftir. 

2 - Bedeli keıif 1629 lira 8 kuraıtur. 
3 - Yüzde yedi buçuk teminat 124 lira 17 karat 

olup talipler ihale saatinden evvel Uray veznesine yabr• 
IDlf bulunacaklardır. Talip zuhur ettiği ve bedelde mu· 
vafık görüldiiğll takdirde ihale 20 ~birincitetrin 937 çar
ıamba gilnü ıaat ond&rtte Urayda t91ekkiU eden eneli· 
men tarafından yapılacaktır. 

Bilihare bu nlmune ve fi
daalarıa hepıi bir araya top· 
lanarak içindea memleketi~iz 
İçin en muvafık ve ba1talıh11z 
olarak piyuaya mahzur1uı Hv· 
l.:edilebilecek ve ambalij yapıl· 
ı.aıya mil1&it olan tiplerden bir· 
ltaçı kabul edilip çetaltılacak
tar. 

~aaerika ile ticari 
Muaaıebatı•ız 

Basa Amerikan firmaları mü
l'llcaat ederek Türk mallarının 
.\1nerika piya1alarında daha 
tok tanınmaı1Dı temin etlecek· 
ltriai bildirıaitlerdir. 

Bu milracaat allka ile kar· 
tılaamıttar. ihracat tacirleri ha· 
"•kete ıeterek Amerikan fir· 
"'rlarile tetrikl meHi etmek 
llrzaıunu ıe.ter•itlerdir. Bihaa
•a, Amerikan 1erbe1t dlviı uau• 
llıaG kabul etmit bulunma11 
l'&rk-Amerikan tacirleri araaın· 
d.ıci te,riki meHinia ehemmi· 
)•tiai bir kat daha artbrmıtbr. 

haracat tacirleri nilmu•eler 
IGrdererek it• batlayaeaklardır. 
-'Yrıca Amerikadaa da nilmu · 
llelilc mal ıelirH 1Grk piyua• 
larına teçrübe olmak ilzere ... 
tGleeekhr. 

Diter taraftaa yine Van ıölii 
civarındaki petrol arqbrmalar· 
dan da buıiialerde daha Gmit• 
li neticeler de el.&e edilmi1e 
batlandmıf, ıond a j ameli1ui 
devam etmekte olan ikinci ku· 
yuda ıaz bulandutuna dair 
m üabel imareler ıarllmüt· 
tilr. 

Gaz, Benzin Mukaveleri 
Maliye Yeklleti ıu •• bea· 

ıin fi1atlarının bir kaauala ia· 
dirilm•inclen dola,. menut 
mukuele lalkilmleriaia tle ta
dili lbımreld iti hakkı•daki 
noktalaazarıaı diter •eklletlere 
blldirmlftir. Maliye Hklletİ ita 
mütal .. •ada• indirllitia piyua 
temevriçlerindea blall olıaaJlp 
bir kanunla mecb•rl kıhaclıflm 
tayle.&iktea 10ara t6yle d-ek 
tedir. 

"Akittea ıoara, ••••le• 41 .. 
pi ı edil•iyea bir ıebeple flyab 
dütmilt olan ru •• beaslaln 
m•ka••lelerde tayin e4ilen fi. 
yatlarla ahnmuı için Akit dalre
ye'.bir mecburi1etia tahmW bak· 
kuiyete uypa 'dlımi1eeeti ıi· 
bi bu kabil mlcbir ıebepler 
mukaveleleria tadili zanretiai 
hu1Ule retfrir ... 

Bu ıebeple ıaz •e beazine 
ait. mukaveleaame1erin yeai ah· 
nl •• tartlara pe tadili için 
mlteahlaıtlere clalreler tarafua· 
dan teklifler yapılacaktır. 

4 - Talipler bu husustaki fenni ve huıuıi f&l'baame• 
leriai paramı Uraydan alabilecekleri ilin olanar. 

Diyarbekir Uray Baıkanhpadaa : 

1 - şafak kahveıi lnllndeki parkede• daj kapııına 
kadar 301 metre uzunluiu~da Ye 5,5-6 metre a•n· 

1 

daki Gasilcaddeıinin parke döpmeıi açık eluiltmeye ko· 
nnlmaıtar. 

1 Kuif bedeli 5965 lira 75 ku111ftar. 
2 - ihale 25.10.937 pazartelİ flnll 1Ut onbirde be

letliye encllmeni hunrunda yapılacakbr. .. 
3 - M•vakkat teminatı 447 lira 43 karaıtur· 
4 - l.teklileria 2497 ıayıh kanUDtla yazalı vuailde 

birlikte ihale gllnl Encllllen• Ye 41ba fazla malumat al· 
mak iatiyenlerin meıai aaatleri içinde Belediye fea mi· 
..,ı111ae mtıracaatlan illa ohmar. 

Mutia Ba1tu Mlclllrlljlaclea 

Matla Nlmune flunbtmtlaki tank iatuyon•da yap· 
bnlacak olan 2108 lira ketif bedelli ci• CİY yetiftirme 
yeri İDfUıaan 19. IOJWI ah ıhl ıut 15 de VilAyet En· 
clmeninde ihaleli yapahuk kere atık ekailtaaeye konul· 
maıtur. , Taliplerin ybde 7.5 tclminat aqaile Villyet Ea· 
cDmenine muracaatlan ilin olaar. 

• • • Mutia Nlm•e ficluht-ia yapalaoak olan 1301 
lira 61 kuruı keıif bedelli ancılık İ9taf•u iDfaabnın 
21.10.937 perıembe rOnG ıaat 15 de ilaaleai yapılmak fti
zere açık ekli itmeye konalmuıtur. T allplerin ylatle ._ 1.1 

Eluiltmeye firebilmek için 
senken belreler 

Ek•iltme kapalı zarf uulO 
ile yapılacatından iıtekliler: 

Munkkat temiaat 

Bayıadırbk bau.ı.11.... •ba .. 
mlteahhitlik H ticaret oduı belplwl 

5 inci madde4e yaulı ıaatte• blr 
aaat ev.-line kader ••raklarile bir
likte teldiflla•elwlal lsmir ili dai•I 
eactlmeal bqkaahtma •ererek 
•akbaz almalan 
1 urı lira. 

Kemalpqa Beleclir•iadea: 

Kemalpqada yapılacak 200 metre uzualuk 50 uatim • •• 
metre boyda 1872 lira 50 kurut bedeli ketifll muarhk •••an 
11.10.937 tarihinden itibaren a;ık eluiltmi1• çıkanlmıtbr. it.al• 
l.'1.937 tarihine tuadlf edea Pazart•i riinl aaat 15 te Hledl· 
yede encümea:lıuınarunda yapdacaktır. Mu•akkat temlaat •iktan 
125 lira 44 kuruıtur. 

Talipler ltedelalz olarak keılfna•e •• ıartaame1l Kemal,qa 
belediJHindea iıterebilirler. 

Balya BelediJ• Ki1uetia.&ea: 

1- Eluiltmer• konulaa if: Balya kuabMIDID talami••• 31 
hektar mezk6a H talımiaea l~ hektar sayrl mHkta luamıaaa 
hali hazır haritaauua altamuı. 1 l. IO.l.l7 tarilıia.&en ltiMna 21 
si• mlcldetle açık eluiltmer• koaalmuıtur. 

MeıkOn kaamın beher hektara 28 lira -:e pJri •..td• k11mı• 
Din beher hektan 14 lira olmak bere mabammea k•tif lte4ell 
1008 liradır • 

2- Bu it• ait ıartaameler Y.• enak ıaalu4ar. 
A - iuillme tartaam .. i 
8 - MukaHle projui 
C- Nafıa mecllainln 13.3.937 tarih •• 29 HJalı telalr H kua· 

balana hali lıuır haritalarıaaa alıamuıaa ail fartaame. 
l.tiyealw e•rakı .. pıtaameleri Balya ltelecllr•mde .. ,. .... 

lltler. 
3 Elulltmeye peltllmek itia iateklileria yetmlıltet Ura 

albut kurut m••akkat temiaat •erm•i •• Naha V ek'1etiaia 
teJair •• lraaabalan laalllauar laarltalarıaıa alaamu1M alt ....... 
bitlik •-1kuı iltruı prttar. 

' - lkıiltme l .1 l .937 tariblae t ... cllf eclen puarte.i sl•I 
... t 18 da Balya lteledİJ• dair .. iacle yapalacaf1Haa tallpl.-ia 
yenıi medriarcle Bal1a Beletllye Eaelmniae mlraeaatlan •• 
pcNta ile s&aderileeek mektuplaraa aibaret 4 lael ••••• 
rudı .... Y• aaat• kadar ,.ı.ı, oı ...... dit tanfuua ..... 
m•m• lle l1ic• kapablmıı olmaaı llamtlır. P•t•.. ••k• ltala
eak .. olkmeler kabul Mil .. 1•cetl llAa ol••••· 





k 
1, 

lım i r Levazım ~ mirliği Satınalına Komisvonıı Reisliğinden 

28 .10.937 pc r~embe günü saat 15 ve H> ıhı lzmircle kış
lada Levazım amirliği ::.atıııalma komisyon unda açık Pksilt
ınc suret ile ayrı ay rı ihaleleri İ <'ra kılınacağı Anadolu gaze
le ·inin 9. tü.9:n tarihli nüsha,il r ilfırı Pdi leıı a"' keri hastane· 
sine ait 23100 kilo ::.üt ite 21000 kilo yo~urtun ihalı~ tarih· 
leri tatil gün üne t eı::;adüf ettiğinden 23 100 kilo ·ütün ihalc"'i 
27. 10.937 1,;ar';<aın ba günü -.aat 10 ela, 2 1,000 kilo yoğurdun 
ihalesi 27.10.937 çarşamba günü :saat 11 de ·a pılaeağı ta lıilıen 
ilan olun ur. 

İzmir Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Miidiirliiğü Satrnalnıa Koınic:yonundan: 

Cin_i Miktarı Muhammen Tutarı 0 
o 7,5 

kıymeti teminat 
Lira K. Um K. 

Koyun eti 1700 en az 45 990,00 75 

Kırklareli Tümen Satınalma Komisyonundan : 
Kırklareli Tümen birJikleri ihtiyacı için satın alınacak 65,000 

kilo nohuda talip çıkmadığındnn yeniden kapalı zarfla 65,000 kilo 
nohut nhnacaktır. Muhammen fiatı 11 kuruş olup tutarı 7150 lira· 
dır. İlk teminatı 535 lira 25 kuruştur. ihalesi 2-11-937 ıalı günü 
saat 16 dadır. Şartnamesi her gün Ktrklareli Tilmen satınalm a ko
misyonunda görül~bilir. İstekliler kanunun 2 ve 3 ün~ü maddele· 
rindeki vesika ve teminat mektuplarını havi zarflarını belli gün 
ve saatten eo az bir saat evveline kadar Tümen Satınalma komis· 
yonuna vermeleri. 

istanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
iatanbul levazım amirliği için alınacak olan altmış yedi ton 

sade yağının 11 I0·937 tarihinde kapalı zarfla ekıiltmeaine istekli 
çıkmadığından 19· 10-937 salı günü saat 15,30 da Tophanede İst. 
Levazım imirliti ııatınalma Komisyonundıl pazarlığı yapılacaktır. 
Tahmin bedeli elli sekiz bin iki yüz doksan lira ilk temiaatı dört 
bin üç yüz yetmit bir lira yetmiş beş kuruştur. Şartnamesi 291 ku· 
ruşa Komisyondan verilir. 

:..200 c ıı çok 
bana eti 1400 en az :m 450,00 41 

1800 en çok 

b) M Ü Z A Y E D E L E 

Sacıır dilsiz ve körler mücsse::.enin vukarda müfredatı ya-" ; 

7.ılı et ilıtiyaı•ı açık eksiltme ile 19.10.937 salı günü ~aat 15 de 
Sıhhat ve İçtimai ~hıavenet müdiir1iiğündc ihale edileceğin
den i tek lilerin rnczkiir ... aatte komİ:;vorıa müracaatları iları 

" olunur. 

\larmar.ı C ::;;,i.ibahri Koınııtaıılığı Satınalıııa Komisyonundan: 

Ciıı-:i Kilo u Tahmini Vi . İlk t eminatı Münakasa güıı 

l'.:kmek 400.000 
K ' 

rş. :::ıa. 

9 61 
Lira 
288~J 

ve saati 
l.11.937 Paznrt. 1 t 

Deniz crntının ) ıllık ilı li) acı için yukarıda miktarı yazılı 
ı tıkmek kapalı zarf usuliJe satın alınacaktır. Eksiltmesi 1. 11.937 

Pazar te:.-:. i günii ~a at 11 de İznı itte Ter~ane kapı "mdaki komi~
Yon bina ında yapılacaktır. Bu İ:;>C ait ~artname 1 tanbul De
tıiz $atınalına konıi--yoııundan ve komisyonumuzdan 193 kuruş 
hedd mukabilinde alınalıi1ir. 1 teklilerin ) ukarıda yazılı ilk 
1~minatlarile bitlikte kanuni \ e~ikalnrrnı ha\İ teklif mektup· 
larını muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar komi~· 1 

Yuna vermeleri. Hu ekmeğe ait ınünaka. aııın 22.10.937 gü-
11Unde va pılacaii-1111 lıildircrı t>v\•clki ilfmların hükmü olmadığı. 

, ö 

• -. Cinsi kilosu tahmin Fi. ilk teminata 
krş. aa. Lira krş. 

tkmek 360.000 10 36 2797 28 
Ekrnok 170.000 9 61 1225 28 

rw1ünakasa günü merk~z için 1.1 J.937 saat 14 te Darıca IO •. Top 
'layı için saat 14, 16 da yapılacaktır. 1 

Komatanhk tetekkülündeki kara eratın1n ihtiyacı için yukarıda j 
lrliktarı yazılı ekmek ayrı ayrı kapalı zarf suretile aatın alına cak-1 
tır · Eksiltmeleri l .11.937 pazartesi gün il hizalarında yazılı saat
lerde İzmitte Tersane kapısındaki komiıyon binasıdda yapılacak
tır. Merkeze ait şutname 187 kurus bedel ile ve diğeri bedelaiz 
()\arak İstanbul Kasımpatada Dz. Lv. Satınalma komi&yonundan 
1lt komisyonumuzdan alınabilir. İıteklilerin yukarıda yazılı ilk 
tetninatlarile birlikle kanuni vesikalarını havi teklif mektuplarını 
~Uayyen gün ve saatlerden bir saal evveline kadar komisyona 
11trrneleri. 
b· Bu ekmeğe ait münakasanın 25.10.937 gününde yapılacağını 
•ldiren evvelki ilanların hükmü olmadığı. 

"' "' * 
Cinai Kilosu Tahmini Fi. İlk teminatı 

Krş. Lira kr. 
Kuzu eti 20.000 30 : 
l<.oyun eti 25.000 40 : 1762 50 
Sığır eti 30.000 25 : 

~Ünakasa günü 3.11.937 çarşamba saat 15 de yapılaca~br. 
~ l<omutonlık Deniz eratının yıllık ihtiyacı için yukarıda çinıi 1 
'it tniktarı yazılı üç kalem et kapalı zarf uıulile sabo alınacağı 
d t eksiltmesi 3.11.937 gün ve ıaat 15 te izmitte Tersane kapısın-, 
~ -~i komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe ait şartname lıtan· 
bili Deniz levazım satın~lma komisyonundan ve komisyonumuzdan ' 
lıtt~elaiz olarak nlınabilir. iateklileria yukarıda yazılı ilk teminat- 1 
) tılt birlikte kanuni vesikalarını havi teklif mektuplarını muay
&trı gün ve sautten bir saat evveline kadar komisyooa·vermeleri. 
~ 11 ete ait münakasanın 23.10.937 gününde yapılacatanı bildiren 
""elki ilanların hükmü olmadığı. 

Pr eventorium n Sanatori•m Direktörlütünden : 

Tahmin fiah Tutarı İlk teminat 
b Kilo Kuru' Lira 
1 11'llıç, koyun etilc kuzu eti 6000 50 3000 
lııCt Çorbalık kepek 4000 5 200 
S Ct kepek 4000 5 200 
illlllln 8000 2 160 

Lira 
2'l5 

42 

..... ~-

Balıkesir Orman Baş .Mühendisliğinden : 

Ormanın ismi ı · ın~ ı miktarı beher kentalin mu vakkat 
muhammen bedeli [teminatı 

kental lira kuruş lira kuruş 
Çörtke n Meşe ki1n1ürü 768 O 30 17 28 
~ umaklı ada çalı meşe k\.)m. 997 O 30 22 44 

Bahkc ir merkezine nakil \ C imrar edi1mek kaydile ıııer

kP.ı kaza Sava~tepe nahi)esi ne hağlı Jl ıdırbah köyii hududu 
civarında vaki Çörtleıı ormanından 768 kental meşe kömü
rile Konakpınar rıalıiye~i Bayat köyü ı ·ivarında Yumaklı ada 
çalı 997 kental me~e kömiirü serbest atı:ra çıkarılmıştır. 

Beher kr.ıı talin muhammen bedeli ~~ J kuru~ yüzde 7,5 mu
vakkat teminatları ) ukanfa gösterilmiştir. 

Satı~ları 27.lQ.9.17 ı;arşamba günü saat 15 de Balıkesir 
orman Başmühendisl iği bina ında müteşekkil komisyon hu
zuruııda ihaleleri ayrı ayrı yapılmak üzere iora edilecektir. 

Şartname ve mukavelename uretleri orman Başmühen
disliğinde gi)rülehilir. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- Şartname ve keşifnameıine tevfikan Fer'iye bakım 
evleri ve Boğaziçi Depoları Grup Müdürlüğü binalarında 
ve çatılarında yapılacak tamirata pazarlıkla ihale edile· 
cektir. 

11- Muhammen bedeli 1999.71 lira ve muvakkat teminat 
150 liradır. 
ili - Pazarlık 2-Xl-937tarihinerastlıyanSalıgünü aaat 14 

de Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler IO kuruş mukabilinde hergün İnhiaarlar 
İnşaat Şubesinden alınabilir. 

V- İsteklilerin pazsrlık için tayin olunan gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. "B,, (7110) 1 l05 t - 4 

. ,, ,, ""' -,, 
. 0.0.YOLLARI iSLETME U. MUOURLUGUNDEN • 

Ankara· lı!anbul araıında ıeri ve gündüze mahsuı devamlı 
bir yolcu aerviaiDin ihdası muvafık görülmüş~ür. 

Ankaradan Pazar, Salı, Çar,amba, Cuma gönleri saat 8,20 de 
kalkarak Haydarpaşaya saat :ıü,00 de varmak ve Haydarpafadan 
Pazar,Salı, Perşembe Cumartesi günleri saat 9,00da kalkarak An-] 
karaya saat 21,03 de varmak ve 21 -10-37 tarihinden itibaren baı
lamak üzer~ ıefere vaz'ı takarrür eden bu gündüz sefwinde yol· 
cuların yemek, içmek ve her türlü istirahatleri temin edildiği 
gibi bu trenle ıeyahat eden yolculardan da ek.pres Gcreti farkı 
alınma ya cağını sayın yolculana ıttılaına arzederiz. 

(3868) (7044) (1096) 2 6 

++>++++++•+++~++o++++++++• + • • 

! "DEVRiM" ! 
~: Tercüme Bürosu ~: 
~ + 
•:• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- (• 
•:• hassa münakasa ve müzayedelere müte~llik şartna- •!• 
+ melerin tercümesi derühte edilir. + + • 

tıih l>reventorhtm Ye Sanatorium ve Pansiyonu ıçın Mayıa 938 
tt "Yetine kadar ihtiyacı olan yukarıda nevi ve miktarları yaıılı 
ttİ ltepek ve ıaman ekıiltmeai f&rtnamelerine göre ayrı ayrı 
•i1tııteri!mi,tir. Bu ihtiyaçlar açık ekailtaaeye kon•ldufu ve ek
'' tlıerıın 3. 2 inci teşrin 937 çartamba günü ötlendea ıonra 
tıil~t o~ dörtte yapılacak ve ekailtme şartnameıiadeki ille temi
~tlc lllıktarı yanlarında yazılıdır. Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek 
•ilt ~epler Muhasibliği binasındaki Komiıyonda yapılacaktır. Ek- 1 

2 tnıye girecekler bu yıl Ticaret Odaaı ve 2490 sayılı kanunun 
r,;he 3 üncü maddelerine ıöre ellerinde bulunan belgelerle tica· 
~t •ne namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı fartlar için-

.. Azami ihtimam ve sürat ~ 
. ~ ~ 

;ot~rlikten alınan vekaletnamelerile ıirt:bilirler. 
~-•'bll!ıbler beli: gün ve maatten bir saat evvel teminatlarını Mu· 
~~: lık vezneıir.e yatırmaları ve şartnamelerini görmek üıere 

tıına nıGracaatleri ilin olunur. 

•!• Flyat:ıar gayet: müt:edlldlr •!• 
~ . 
•!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •!• 
"•* Hususi tenzilat yapılır •:• 
~ + 
•!• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •:• 
.... T elefoo : 49442 (• • + o .. .. ~ .... ~ ...... ~ .. ·~·~~·~+~• .. ~A~ Y~9~YYY~~yyyyyy~~TY ~yy~y·ı 

(Suite de la 4eme par•) 

Haricots secs (Div. Sivas) N. 479 
Ferrailles (Fabr. Milit.) N. 479 
Rep. au bat. ecole lneunu (Oir. Trav. Pub Iıt.) N. 480 
Coke et h'>uille lave marine (Oir. Teleph. lıt .) N. 480 
Rep. et remorqueu r Ojuret (lotend. Tophane) N. 481 
Gourdcs en aluminium (Command. Gen. Gend. Ank.) N. 481 
Constr. a l'hôp. Goureb .. (Com. Ach. Univen. Ist.) N. 481 
Rideaux et toile ciree (Dir. Gen. Monop.) N. 481 
Rep. au bain Chengul (Dir. V"koufı Anlt.) N. 481 
Constr. pontı en beton armee ı route Ankara-Kizildjahamaa (Vil. 

Ankara) N. 482 
A rticles pour ameublement (Dir. Gen. Monop.) N. 482 
Tapis et couvertures de lit (Fabr. Milit.) N. 482 
lmpermeaL leı (Mun . lst.) N. 483 
Chaussurea (Command. Surv. Douan. lat.) N. 483 
Reliure de 300 volumea (Mun. lat.) N. 483 
Boites de quinine (Command. lst.) N. 483 
Rcp. remorqueur N. 33 (Command. Gen. Surv. Dou&D. lat.) N. 483 
Ficelle (Oir. PTI. lst.) N. 484 
Paille, mais, bles, orge et foin (Dir. lnstitut Velaille) N. 414 
Viande de mouton (Corps Armee Tchorlou) N. 485 
Rep. bit. ecole Secondaire Zon2'ouldak (Vil. Zoorouldak) N. 485 
Riz (Brigacie Edirne} N. 485 
Constr. vespasienne au Lycce militaire Brousı~ (Com. Acb. Milit. 

Brou11e) N. 485 
Rep . four de la rue Kemer (Vil. lzmir) N. 485 
Armoireı, pupitre, table pout' dactyloı ete. (Oir. Ec. lna-en .) N. 486 
Foin (Com. Ach. Milit. Vize) N. 486 
Constr. de chaussee (Mun. Menemene) N. 488 
Petrole et motorine (Oir. Ferme Etat Luleboura-n) N. <f88 
Constr. pont en charpente (Vil. Konia) N. 490 
Rcp. lazaret (Oir. Hyg. Aııaist. Soc. Konta) N. 490 
Produits pharmaoeutiqııes e• inatruments de chirurıri• (Municipalite 

Samsoun) N. 492 
Rcp. au hain de Selimiye (Com. Ach. Milit. Selimiyi) N. 492 
Paille (Com Acb. Mılıt. Tekirdagh) N. 492 
Const. jlllousies au souı·aol du Min;stere (Min. Trav. Pu9.) N. 493 
Beurre frais (lntend. Tophane) N. 493 
• Canevas, morceaux de papier ete. (Fabr. de Tabacı Menopolea 

Samsoun) N. 493 
lnstall. de poeles achat dea tuyaux aux facultes de l'Uoiversite (Coa. 

Ach. Univeraite) N. 483 
Cbaudrons, casseroles ete. (lntend. Tophane) N. 493 
Constr. vespasieırne au iardin de la 23 eme ecole Primaire Scıatari 

(Mun. lst.) N. 493 
• Charbon brılle (lntend. Tophane) N. 493 
Scmi-coke (Dir. PTT. iıt.) N. 494 
• Coton, riz, tissus de coton ete. (Dir. Vente Oouane Iıt.) N! 49' 
Rep. hôp. Modele Sıvas (Oir. Hôp. Modele Sivaa) 

N. 495 
Foin, orge (lntend. lst. Tophane) N. 495 

• Les aateriaquca indiquent une vente par voie de ıurcaobue. 

N. B.- Lea Noa indiquea ea rerard dea articles ıoat ceux d• 
journal danı lequel l'avia a paru. 

29 Birinciteşrin günü 
İlk iş olarak 

Gazet:eclnlzden: 

U LUS 
F evkali de Nüshasını 

İsteyiniz 

o S İZE 

KendiniT anıtacaktır 
Tiyatrolar 

TEPE BAŞI 

1 mı!!! 1111 

1111111 

ORAM KISMI 
Bu akşam 

saat 20,30 da 

Kuru Gürültü 
Komedi 3 perde 

16 tablo 

Shakıpeare. Türkçesi: M.Şnkrü. 

ESKl FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
ıaat 20,JO da 

Toka 
ııwııı ıııı 

111 

kome di 5 perde 1111111 

Yazan: Edard Burdet 
TCirkçesi:Fikri Adil. 
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A) Adjudications au Rabais 
Conıtruction -Reparation- T ra v . Publicı-Materiel de Construction -CartogrAphie 

Const. de fau111eı uptiques : 70 m. (cah. eh. P . 10. 
Rep. batim•nt Academie des Beaux Artı 

,, des toiturea deı batiments du groupe de mo· 
nopolH 

Comhustible - Carburant- Huiles 

Benzine : :20 tonnes 
Semi coke : 80 t. • Houille criblee : 100 t. (aj.}. 
Bois pour foyer et poelea 
Bois (aj.). 
Coke : 75 t. (aj.). 
Anthracite indirene : 650 t . 
Coke : 300 t. 
Semi colce Zonrouldak : 210 t. 

Publique 
,, 

Gre a ıre 

Pli cacb 
Publique 

,, 
Gre a gre 

Pli cach 

" ,, 

2530 -
1146 -
1999 71 

5000 -
3270 -
316 -

1500 -
18200 -
8355 -
6510 -

Electricite·Gaz·Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

la1tallation monte-<:harıe a l'ecole de ıuerre Publique 3900 ·-
Moteurı electriqueı : 14 p . ,, 1960 -

!)iven 

Barometre. : 40 o. 

~rovi~ions 

Viande de moutoD •Karaman,. *Daıhlitch,, *Boeur 
et arneau 

Beurre fr.-ia : 5,8 t. 
Pain : 55 t . 
Sucre 
Riz : 6,5 t. 
Haricots, poiı cbicbe1, bleı, lenti.llea ete. 
F arine, aaacaroııiı, amidon ete. 
Fremare blaoc et kacber 
Oeuf ı : 35000 p. 
Creme, lait et yorhourt 
Viande de poulea et dindea 
Huile d'olives, olivcs et uvon 
Prunes, neix, amande, noiıettes, fig-uu, raisins 

ıecı ete. 
Pommea et oranıes 

1 

... Lerumes: 41 lots 
1 

.. Foin : 13590) k. 
Sucre : 40 t . 
Beurre fraiı : 67 t . (cah . eh. P . 291) (aj.). 
Poh chicheı : 65 t. (aj.). 
Lerumea : 34 lots 

Farine : 350 t . (aj.). 
Macaroni : 4767 k. {aj.). 

Viande de mouton: •ıneau et darhlitch : 6 t.
Son pour ıeup• 4 t. 

Son : 4 t - Paille : 8 t. 
Paio, viaade. rız, beurre fraiı, oirnona, baricotı 

ıecı, pQııımea de terre, macaronia, lentilles 
.. 1 

Publique la p. 50 -

Pli cach 

" 
" 
" 

Publique 
,, 
• ,, 
,, 
" ,, 
" 
" 

n 
Pli cach 

" ,, 
Grc. a gre 

Pli cacb 

.. 
Gre 3 rre 

Publique 

,, 
Pli caca 

4536 -
11200 -
58290 -
7150 -

1191 75 

1149 32 

190 -
85 95 

150 -

375 -
246 -
31 20 

112 50 
1365 -
626 63 
<t89 -

292 so 
147 -

130 -

433 12 

435 -
433 12 
283 95 
117 -
98 22 
84 33 

181 50 
52 50 

10l 42 
66 17 

293 12 
172 05 

176 36 
437 17 
407 70 
840 -

4371 75 
536 25 

1116 04 

3413 -
90 -

225 -

42 -

Muaicipalitc lzmir 2-11-37 
Corn. Ach. Academie deı Beaux Artı 25-10-37 
Com. A<:h. Econ. Monop. K.tache 2-12-37 

Com. Ach . Diviıion Kirklarcli 4· 11-37 
Com. A<:h. Comm. G. Surv. Dou:rn lıt. 22-10-37 
Dir. Vakouf Kadikeuy 1-11-37 
Com. Ach . E.c. Secondaire Balikıesir 5-11-37 
Procureur Gen. Rep. latan bul 25-10-37 
Com. Ach. lntend. Eskichehir 3·11-37 

,, " " Ankara 10-l 1·37 
• ,. Corps Armee Kaiıı;eri 3-11·37 

Cem. Aca. Min. Def. Nat. Ankara 1-11-37 
Com. Acb. Econom. Mono,. K.tache 2-12-37 

C.m. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Com. Ach. Ecole Normale de 
Jcunee Fiil es lst. 

idem 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
it .. 
" 

,, 
• 

Com. Acb Militaire lzmir 
Com. Acb. Jgtendance Ankara 
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 
Co.n. Ach. Diviıiorı Kirltlareli 
ı Com. Pera. Municipalite Iıtan 1 ul 
\ Oir. i.ceneaat ,, ,, 

Com. Ach . Corps Armee Tchorlou 
Com. Aoh. Coam. Batail. Surv. 

Douan. lzmir 
Dir. Sanatorium et Preventorium 

• 
Dir. Ecole Secondairea Mourhla 

1-12-37 

2-11-37 

2·11-37 
2-11-37 
2-11-37 
2·11-37 
2-11-37 
2-11·37 
3·11-37 
3·11-37 
3-11-37 
3-11-37 
3. 11 37 
3-11-37 

3·11-37 
3-11-37 
2-11-37 
1-11-37 

19-10·37 
2-11-37 
2-11 ·37 

2-11-37 
18-10-37 

3 -11-37 
22-10-37 

f>OUR VOS TRADUCTIONS 
De toute nature En toutes lansues 

Adreaseı·vous ıanı heaitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM ,, . 
Traduction Juridique, 

Specialite : 
T ecbnique, Financiere, Commerciale ete. 

Tratıluction de cahiers deı chargeı 

Executien rapitle et soiınee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale awx abonnes dı '' MÜNAKASA GAZETESi .. 

Bur.eau de traduction "DEVRiM '' 
Galata.. Perchembe Pazar, Y oıhourtclıaou Han, No 3-4 T elephone ; 49442 

Heure 

1 

' 

16 - 1 

15 - 1 
14 -

16 -
15 -
15 -
~4 -
14 -
15 -
15 
14 -

11 -
14 -

11 -

10 30 

11 -
10 10 
11 30 
11 45 
14 30 
15 -
10 -
10 30 
10 45 
11 30 
14 -
14 30 

15 -
15 45 
16 -
15 -
15 30 
16 -
15 

16 -
15 -

14 -

14 -
16 -

1 

1 

1 

: 

P a:ıartesi 18-1O-l937 

1 
Lokomotif, otomotriı ve ocak alet tuğlaları (O.O Yol. Aoll·I· 
Saf çinko (PTT Lvz. Müd.) _, : 451 
Perçin imal makineıi {MMV) ~! 411 
Krible alman maden kömürü (OD yol. Ank.) ~\: 452 
Muhtelif alat (fıt. Komut.) ~': -'54 
Arozöz (Adana Beled.) N: 472 
Un (Afyon Kor) -'~ 468 
Koyun eti (Ank. Lvz.) .\! 477 
Kaputluk kumat (MMV) .\; 478 . /' 
Talum, apor lastik ayakkabı (Ank. Yüka. Zir. En.t. R.) ,\! 

Gömlek, fanila , mendil, havlu, çorap, don v. ı. (Ank. Yü1'6' 
Enıt. Rek.) .\! 478 

K. fuulye (Sins Tüm.) .\'! 479 
Hurda (Aık. Fabr.) .,! 479 
İnönü orta okul•ttda yapıl. tamirat (İat. Nafıa Müd.) ·'~ 4SO 
Marin lave n yerli kok kömürü (lat. Tel . Dir.) -'~ 480 
Cüret romorkörünGn kknesi ve makine akumı tamiri (fO 

Lvz.) ,,; 481 
Alüminyum matra (jndr. G. Komut. ~~! 4~~ ı15I 
Gureba haat. harici bast. ianfiıi İnf. (lıt. Univ. AEK) No 
Perde ve kahve rena-i mufamba (İnh. U. Müd.) No 481 
Şenıüi hamamında yapıl. tamirat (Ank. Vakf. U. M.) ~Y! ~Ç 
Dolab, yazı :nua11, daktilo man11 v.ı. (Yük. Müh. M.) No 
Kuru ot (Vize ' Aık. SAK) No 486 
Kaldırım in,uı (Menemen Urbay.) No 488 
Gu ve motorin (Lüleburraı Devl. Çift.) No 488 
Ahşap köprü iaıaa~ı (Konya Ov. Sut. id.) No 4UO 
Vilayet tepbirhaneıi taaıiri ( ' onya Sıh . ve lçt. Mu. M.) NO 
Alitı tıbbiye n cerrahiye (Samıun Şarbay.) No 492 
Selimiye a1k. hamamının killhanıaın kömür yakacak hale ge 

me.i (Sdimiyt! Ask. SAK) No 492 
Saman (Tckirdat Aık. SAK) No 492 
Jaluzi inıası (Nafıa Vek.) No 493 
Sadeyat (Tophane Lvz.) No 493 
• Kanaviçe, iıkarta, çul, kağıt v.ı. ( Samıun fob. Tüt. f .) r-J 
Soba te.isatı (iıt. Üniv. AEK) , ! 493 
Bakır kazan, bakraç, karavana (Tophane Lvz.) .;'\! 493 
Üaküdar 23 cü mekt. heli inşaatı (İıt. Bel.) .\! 493 
• Sönmüt kömür (Tophane Lvz.) .\: 493 
Türk ıömikok kömürü (İst. PTT) ,i\! 494 (j 
• Koton idrofil, pirinç, ipekli ve pamuklu meoıucat (İıt· 

Batmüd.' ,, : 494 . ı 
Ankara Kızılcahamam yolunun arasında betonarme köprü ıP 

(Ank. Valiliği) ,, ! 482 
Mefrwtat 899 parça (İnhisarlar U. Müd.) No 482 
Kilim, Battaniye (Askeri Fabrikalar) No 482 
Mu,amba (İıt. Beled.) 483 
Fotia (G&m. Muh. Gen. Komut.) No 483 ı 
inkılip müzeıin.te tahminen 300 cild ıuete kolekıiyonuııııP 

(lst. Beled.) No 483 
Kinin kutusu (İıt. Komutanlığı) No 483 

0 
r 

33 No. lı rcmorkörinio tamiri (Güm. Mub. Gen. Komut.) l' 
İne• ıicim (İıt. P .T.T.) No 484 t 
Mısır, arpa, yulaf, kepek, buj"day (Tavukç. Enıt. Dir.) N° 
Koyun eti (Çorlu Kor SAK) No 484 . l'~ 
Zonıuldak orta mektep binası tamiri (Zc.nguldak V aliliJ1l 
Pirinç (Edirne Tuğayı) No 485 ,.~ 

Buna Aık. liıeainin revir ve helilarının intHı (Bursa Aık· S A~ 
Kemer cad. 237 uyılı fırının onarılmuı (izmir Vil.) N° fi' 
Sıvaı NGmune hast. tamiri ve tad litı (Sıvas Nüm . H.) N° 
Yulaf, arpa (Tophane Lvz.) No 495 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 
61

/ 

Hamİf : "No •• iıareti ilinı havi gautemizio ıayısını ı 

---~8*8' z:c 

Lundi 16 - 10- 1937 

~ 
f:lllı 

Briqucs refractaires pour locoaıotive et foyers (Ch. Fer 
N. 448 

Zinc pur (Dir. PTT·. Ank .) N. 451 sı 
Machineı pour fabriquer les rivets (Min. Def. Nat.) N. 4 ~.) ~ 
HouiUc criblce marchandise Allcmande (Ch. Fer E.tat Arı 
Divera instrumenll de cbirurric (Comıund . lst.) N. 454 
Arnmıuıe (Mun. Adana) N. 472 
Farine (Corps Armee Afıon) N. 468 
Viandc de mouton (lntend. Ank.) N. 477 ~ 
Etoffc pour capotes (Min. Def. Nat.) N. 478 t il~t 

(o· 11111 Coıtume pour travail et chaussures en caoutchouc ır. 
1 

col Ank.) N. 478 D r t:ı' 
( 1 • 

Flaoclles, chemiscı. ınoucboirs, chaussettes. caleço :ı • 
Aıric. Ank. ~ N. 478 

(Lire la 9Gİle ea 3me pa~e) 


