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ABONE ŞARTLARI: "' 
Türkiye icin Kuruş 1 

3 A YLIGI -t:l(I 1 
(i 850 

F.cncb1 memleketler için 
12 ~ 15 ıo 1 
l? • ylıt'ı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz mukabili olm~· j 
yan tediyat makbul değildir~ 

--

ÇARŞAMBA 

=se - = 1 

.GAZETESi 

Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

B g ... l ilan o unan Münakasa ar ve üzay:edeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a) Münakasaıar 

inşaat, Tamirat. Nafia işleri, Malzeme, Harita -- - -
Mezarlıkb-ışında kiin V kıflar gazinonun ikinci lı:a
hnın inşası (temd) 

Akşehirde Vişneli dere suyunun Akşehir çayına a· 
kıt-lmaııı (tcmd) 

Bankalar cad. 20 No lı dükkanının deposu va arka 

kanalı işi 
Buyükaduda Çınnr c.ıd. 54-56 N . lı bi nıası tamiri 
Konservatuvar yalı binasındn yaptır. tamirat 
Maltepe Tütün E'.nstitiisü yolları inş. (şart. 12 kr) 
Pa~abahçc fabrikasında yeniden örtülecek ve tamir 

olunacak çatılar işi (şart. 19 kr) (temd) 
f;acibektaş tuz~asında müdür evi inş. (temd) 
Hııvr.a-Vezırköprii yolunun arasındaki köprii tamiri 
s~liın ve kış~asının çntısının tamiri 
l'ııhmi~en 75 hektarlık plan ve halıhazır lıaritıssının 

:ılınması 

paz. 

" 
aç. eks. 

paz. 
aç . cks. 
paz. 

aç. eks. 
kapalı z. 
a9. ek~. 

Elektrit.-Havagazı-Kalorifer (tesitıat ve mn_!..~aııi) - -~-

Elektrik tesisatı (tcmd) 

t\fot!J. a işleri-K ırta.siye-Yazıhane Levazımı 

Defter, fiş ve evrak bastırılması 

~ens~cat, Elbise, Kundura, Çamaşır '::.. s. 

Bayrak: 30 ad. 
tlbiıelık kuırıaş: 255 m. - paltoluk lı:umaş: 148 m. 

~ahrukat, Benzin, Makine yagları v. s. 

Sön.ikok: 55 t. 
,, kömürü: 10 t. • gürgen odunu: 3 t. 

K<>k kömürü: 52 t. 
'Yanıcı madde (temd) 
Gres yağı: 4500-4600 k. 
l'ürk antrasiti: 30.5 t. 

Müteferrik 

Yerli lciremid: 5000 ad . 
Madeni portatif çad'r direği: 222000 ad. • madeni 

portatif çadır kazığı: 24500 ad. (şart. 403 kr) 
Eınayit: 23725 k. (şart. 133 kr) 

aç. eks. 

aç. eks. 

aç. ekı. 

aç. eks. 

n 

paz. 
aç. ekı . 

" 

pu. 
kapalı z. 

" 

3477 52 

4933 -

608 20 

244 98 
2074 -
2365 16 
7419 98 

1519 
25110 -

1575 -

370 -

155 -
177 39 
556 50 

1884 

6921 10 yüzde 15 

1646 123 49 

2043 - 154 

1595 -
289 ve 75 
1482 - 111 15 
- - 718 -

2000 150 -
823 50 61 76 

80460 - 5273 

26500 - 1'87 -

lzmir V akf. Müd. 

Konya Su lş. Bür. 

Ankara Val. 

lstanbul Belediyesi 

" 
lnh . U Müd. 

" 

Kayser ı lnh. U. Mid. 
Samsun Vil. 
lst. Komut. SAK 
Aydm<'ık Beled. 

Gediz. Belcd. 

lstanbul Belediyesi 

4-11-37 

4-11-37 

22-10·37 
24·11-37 

5-11-37 
4-11-37 

22·10·37 
21-10·37 
8-11-37 

28-10-37 

25-10-37 

3-11 37 

15 -

14 
14 
14 
15 

16 -
16 -
16 -
16 -

16 

14 -

Trabzon Belcd. salı ve cuma 
Ank. Mrk. Hıfz.. Müeı. SAK 5-11-37 11 -

Ankara Val. 4-11·37 11 
Ankara !eled. 4-11-37 15 
Ask. Fabr. U. Müci. 5-11-31 14-
Adana Pam. Ür. Çifti. 4·11-37 15 -
M. M. V . SAK 5-11-37 10 30 
Samsun Kült. Dir. 1-11-37 15 -

Trabzon Beled salı ve cu•a 
M. M. V. SAK 20· 1-37 11 30 

" 
8-12-37 15 -

Calvnni:ı çöp küfeıt: 60 a.l. 
Boş kinin kutusu: 10000 ad. (temd) 

aç. eks. beh. 15 - 67 50 lıtaabul leletliyeai 3-11-17 14 -

~zak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Sadeyağ: 38,9 t. 
Bımya: 10 t. (temd) 
l:.kınek: 28 t. 
Nohut: 24 t. 
1\. fasulye: 42 t . 
Arpa: 76 t. 

" 57 " 
lknıeklik un: 306 t. 

" " 252 • 
Un: 306 t. 

., 156 " 
Sadeyağ: 34 t . (şart. 162 kr) 
'Yeşil mercimek: 10 t. (lemd) 
Butday lrndırılmuı: 350 t. 

...__b) Müzayedeler 

l<araçam edun: 27'6 kental 
Çaın ağacı 
lütün: 3834 k. 
l'.aki otomobil 

l.!!_nıar, Emirler, Tebliğler: 
Ekmek Fiah 

İstanbul Belediyesinden : 

" 

kapalı .z. 
aç . elts. 

" paz. 

" aç. eka. 

" paz.. 

" 
" 
" kapalı z. 

ıtaz.. 

" 

aç. ar•. 

" ,, 
paz. 

1600 120 -

37344 -- 2802 -
2000 - 150 -
3080 - 231 -
3360 - 252 -
7140 - 536 
3800 - 193 
2565 - 193 -

39i80 - 2984 -
32130 - 2410 
39780 - 2984 -
20280 - 1521 
32300 - 2422 50 

1350 101 25 
4471 40 675 71 

52 49 

lst. Komut. SAK 

Eıkişehir Lvz. SAK 
Ankara 

" " 
Aık. Fabr. U. Müd. 
Vize Ask. SAK 

,, 
.. 
" 
" 
" 
" 
" L\ileburru Tüm. SAK 

Kırklareli • " Tophane Lv.z. SAK 

Balıkuir Orm. Başmüd. 
ADkara Val. 
Samıun lnh. B~şmtid . 
Kayııri Belod. 

4·11-37 

25·10-37 
25-10-37 

5·11-37 
28·10-37 
?5-10 31 
23·10·37 
23-10-37 
26-10·37 
26-19·37 
29·19-37 
29-10·37 
4-11-37 
6-11-37 

21-10-37 

1-11-37 
4-11-37 
3-11-37 

25-10-37 

15 30 

15 -
11 -
14 -
16 -
17 -
11 -
11 -
16 -
16 -
16 -
16 
15 -
11 -
15 45 

15 -
15 -
15 -

reyi huıusiyenin bankalar caddesindeki 20 numaralı dük-
1 kanının deposu ve arka kanalı iti, •.11.937 günü ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Teşrinievvelin yirminci çarşamba gününden itibaren 
birinci ekmek on kuruş yirmi para, ikinci ekmek dokuz 
~ruş otuz para francelci 011 beş kuruştur. 

TaHplerin teminatlariyle daiat encümene müracaatları 
ilam olunur. 

NFM >da- m• 

-- AR 
~ rat·Nafıa işleri' ve Malzemesi- Har ita 

Ankara Valiliğintlen: 
Ke.şif bedeli 608 lira 29 kuruştan ibaret bulu1ıan ida-

izmir Vakıflar MDdürlüiilnden: 

Mezarlıkbaşında kain vakıflar gazinosunun 3477 lira 
52 kuruş bedeli keşifli ikinci katnın ınıaaatı münakasa• 
sına temdid müddeti zarfında da talip çıkmadığından pa
zarlıkla ihaleıi yapılacaktır. İsteklilerin Yakıflar müdürlü
ğüne müracaatları. 

20 Birincilesrin 193'.1 • ,. - ·=: 

r- IDAREHAN. r Yoğurtcu han. 1 cı kat 
I No. 3 ve 4 
1 Gabt.:ı., Perşembe pazarı 

1 

iLAN ŞARTLAR! 

L
İd~~:ı::~;~it~d~;~:~::rA_j' 

Telefon : 49-142 

Posta kutusu N. 1261 

İstanbul Komutanlığı Sntınalma Komisyonundan : 

Selimiye kışlasının ,atısının tamiri ihalesi kapalı zarfla 
8.10 937 pazar günü saat 16 da yapılacaktır. Muhamm n 
keşif bedeli 25110 liradır. Şartnamesi her gün komisyond"? 
öğleden evvel göri1lebilir. İsteklilerin 1884 liralık ilk temi· 
r.at makbuı: veya mektuplariyle 2·i90 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale 
saatinden en nz bir saat evveline kadar Fındıklıda Komu· 
tanlık satınalma komisyonuna vermeleri. 

Sam un Vilayet Makamından 

Havza· Vezirköprü yolunun 15X 900 kilometro araaın· 
daki köprü başı köprüsünün 57.30 metrelik kısmınm 1519 
liralık tamiratı birinciteşrinin 21 inci persembe gi.inü saat 
16 da Vilayet Daimi Rncümeninde pazarlıkla ihalesi ya· 
pılacağından keşif evrakını görmek istiyenlerin hergün 
ve talip olanların da ihale günü Vilayet Daimi Encüme· 
nimie bulunmaları ilan olunur. 

Aydıncık Belediye Riyaııetinnen: 

Nahiyenin tahminen 50 hektarı meıslt.ün 25 hektarı gayrimes
kôa olmak üzere 75 hektarlık plin ve halihazır haritasının ahn
maaı meakün yerlerin hektarı 25 liradan, gayrimeskün yerlerin 
b~ktarı 13 liradan olarak 1575 lira muhammen bedelle 28-10-937 
tarihine ra lıyan perşembe rünü saat 16 da ihnleJi açık münnka· 
saya konulmuştur. Oahıı fazln tafsilat almak iıtiyenler Nahiye 
Belediyesine müracant etmelidirler. 

Tekirdağ Nafıa Müdiırlürlüğünden 

1 - Eksiltmeye konulan if : İstanbul - Edirne yolu· 
nun Büyükkarıştıran kısmında t 38+500 üncü kilometre· 
•İnde •Hindir makinalarının muhafazaları ıçın keşifname 
ve projesine göre yaptırılacak garaj. 

Keıif bedeli 4620 lira 19 kuruştur. 
2 - Eksiltme 27.10.937 tarihinde çarşamba gunu 

saat 15 te Tekirdağ Hükümet Konağında Nafıa Müdür· 
lüili ekıilıme komisyonu odasında pazarlık usulile yapı
lacakbr. 

3 ·- Bu kusuıtaki şartaame ve buna müteforri diğer 
evraklar Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

4 -- Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 2490 sayılı 
kanunun 17 inci maddesine uygun olarak 347 lira mu· 
vakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3645 nusba· 
ıında çıkan talimatnamelerine göre ihale gününden laakal 
8 gün evvel Naf.a Müdürlüğünden müteahhitlik ehliyet 
vesikası almış elması lazımdır. 

Kayseri İnhisarlar Batmüdürlügünden: 

Hacıbektaş tuzlasında yapılacak müdür evinin 30-9-937 ~ününde 
yapılan ekıiltmesinde yalınız bir talip çıktığından komiıyonuncn 
on ır6n müddetle uzatılmasına karar verilmiş ve ihalesinin 22-10· 
937 pnü saat 16 da icruı mukarrer buluomuıtur. lıteklilerin 
yev•İ mezkürde adı geçen tuzla müdürlüğinde müteıekkil ko 
miıyonu mahıuıuna mGracaatları ilin olunur. 

* * * 
Büyükadada Çıaar cad. 54·56 N. lı binanın tamiri. 

lak: 2 ci sahifedeki İıt. Belediyesi ilaularına. 
• • • 

Konsenatuar yatı binasında yaptırılacak tamirat. Bak: 
İat. Belediyesi ilinlarına. 

• • • 
Paşabahte fabrikunuıla yeniden örtülecek ve tamir 

olunacak çatılar işi. Bak: İnhisarlar U. Nüd. ilanlarına. 

Ektktrik, Havagazı, Kalorif@r Tesisat ve Malzeme ---------.-=::.-...--..-- rrr=ar • ...,.. 

Gediı Belediye Reisliğinden: 

Açık eksiltmeye konulan elektrik tesisatından 6921 
lira IO kuruş keşifli umumi şebeke tesisatına istekli çık
madığından ayın 25 inci pazartesi günü snat 16 da ihale 
edilmek üzere 12 gün daha l}Zatılmıştır. lıteklilerin tefer
ruat ve şeraitini anlamak üzere İıtanbulda elektrik mü
hendisi lil. Hasan Halet lşıkpınara müracaat etmeleri, ve 
ihale glinil yüzae 15 temiuat mektubu ile beraber ya 
binat veya miie11eıeye temsil ede.n bir zatın Gediz be
lecliyeaioc göndermeleri ilan olunur. 



~ayfa 2 MÜNAKASA GAZEl l:.SI 
!'!!!"'~!~El'!ml!Mll~~e:a:z!!m!!!l!"'~'!!!!!!"'~·~:EAl~!'!!!!!!l!ll!!!! ... 11!11 ............ ~91!11 .. l!!!!!'!~&!P!~&E~~!AA .. ~L-•MSS..-waı!!'P'!'~ ~ & ••-.we!!'L 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 
Ankara Merkeıı Hıfzıssıhha Müessesesi Sabnalma 

Komisyenu Reisliğinden: 

1- Muhammen bedeli 2041 lira olan 255 m. elbise· 
lik kumaş ile 148 m. paltoluk kumaı 5.1 1.37 cumartesi 
günü saat 11 de açık eksiltme suretile saha alınacaktır. 

2-Taliplerin ticaret odasına kayıdb olduklannı ve bu 
gibi iş üzerine muamele yaptığım tevsik etmeleri lizımdır. 

3 -İştirak etmek isteyenlerin 154 lira muvakkat te· 
minatı hudud ve sahiller sihat umum mQdOrlftiii vezne-
sine ya brılmaları lizuııdır. • 

4-İsteklilerin numuneyi ve tartnameyi görmek &zere 
merkez hıfzısıha müessesesi baş katipliğine müracaat et· 
melerı. 

Matbu işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~lzemesi 

* * • 
Fiş, evrak Ye defter baatırılacaktır. Bak: fst. Beled. illnlarına. 

2SL'. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

Adana Pamuk Üretme Çiftliği Müdürlüğündea: 

Müessesemiz ihtiyacı için 5.1 '.37 tarihinde kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konan yanıcı maddelere verilen fiatlar 
layık haddede olmadığı anlaşıldığından eksiltme kanunnn 
40 ıncı maddesine tevfikan ve aynı şartlar dahilinde 4. 
11.37 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te Yeril· 
mek üzere pazarlığa konulmuştur. Muvakkat teminatı 718 
liradır. Pazarlık Adananın Köprü köyü civarında pamuk 
üretme çiftliğinde müteşekkil komisyon huzurunda yapı
lacağından isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifata tlaire· 
sinde ve mezkur gün ve saatte hazır bulunmaları. 

Askeri Fabrikalar U. Müd. Satınalma Komisyonundan: 

52 ton kok kömürü 
Tahmin edilen bedeli 1482 lira olan yukarıda miktarı 

ve cinsi yazılı kömür askeri fabrikalar umum müdürlüiü 
satınalma komisyonunca 5. l 1.37 cuma iÜDÜ saat 14 te a
çık eksiltme ile ihalt edilecektir. Şartname paraaız ola· 
rak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o· 
lan 111 lira 15 kuruş, ve 2490 sayıla kanunun 2, 3 üncü · 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. 

Ankara Valiliğinden: 
Etimesud sihat merkezi dispanserine 55 ton sömi kok 

türk antrasit kömürü satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
1595 liradır. lsteldilerin 4.11.937 perşembe günü saat l 1 de 
vilayet sihat müdürlüğünden sabnalma komiıyonuna l'el· 
meleri. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

l - İmar müdürlüğü dairesi için on ton sömikok kö
mürü ile 3 ton gürgen odunu açık eksiltme suretile alı· 
nacaktır. 

2- Kömürün muhammen bedeli 280 lira, odunun 75 
liradır. 

3- Şartnameyi ıörmek isteyenler herıiln imar mü-
dürlüğüne müracaat edebilirler. 

4- İhalesi 4.t 1.37 çarşamba günü saat 15 te imar 
müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacak
tır. İsteklilerin yüzde 7,5 teminatlarile komiıyona müra· 
caatlara. 

Samıun Kültür Direktörlütlnden: 
Ekıiltmeye konulan it: Samıuıı liaeıile orta tecim ve orta e

kul için alınacak 30 ton 500 kilo Türk Antraaiti sömikok kamüru · 
Alınacak TOrk antra1iti ıömikok kömüril şartnamesine ıöre 

olacaktır. 
Muvakkat teminat 61 lira 76 kuruıtur. 
Muvakkat teminat Samıun maliye vezn .. ine yatırılacaktır. 
Muhammen bedrli 823 lira 58 kuruttur. 
lıtiyenler ıartnameyi Kültür direktörlügünde her pn fÖrebi-

lirler. 
llaale 1-11-937 tarihine raıtlaya• pazarteai ğln6 Hat 15 te 

k6ltlr direktörliğii oda11nda toplanacak ihale komiıyonunda açık 
eluiltme usulile yapılacaktır. 

Ekıiltme ve ihale 2490 111~ ılı kanun hükümlerine röretlir. 
• • • 

15 ton gGrren ve 85 t. mete odunu alınacaktır. Bak: Erzak 
ıutuaunda Eıkitelair Lev. Amirliti aatınalrna komisyonu ilanına. 

Müteferrik 

Milli Miidafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- 23725 kilo emayit kapalı zarfla ekıiltmeye kon-
• 

muıtur. 
ı- Tahmin edilen bedeli 26500 lira olup ilk teminat 

p•raıı 1987 lira 50 kuruştur. . 
3- İhalesi 8. t 2.37 çarşamba günü saat l 5 tedır. 
4- Şartnamesini 133 kuruş karşılığında llMV satı· 

aalma komiayonundan ahnır. Muhabere ile şartname iÖn· 
tlerilemez. 

5- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıla kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde istenilen belgeierile birlikte teminat 
ve teklif mektublarını ihale iÜnünde ea geç bir saat ev
veline kadar MM V aabnalma komiıyonuna vermeleri. 

* * * Hepaine biçilen ederi 80460 lira olan ~ı2 bin 
madeai portatif çadır direii ile 24S bia tue madeni por· 
tatif çadır kazıiı kapalı zarfla ekailtmeye konulmuttur. 

ihalesi 20.1 l .93T cumarteai günü saat l 1,30 da M. M. 
V ıatınalma komisyonunda yapdacakbr. 

lik teminat 5ı73 l?radır. Şartaameai 403 kuruıa M.M. 
V. aata11alma komisyodundan alınır. 

Ekıiltmeye iirccekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve üçüncü maddeieriode yazıla belgelerle bir· 
likto teklif mektuplanm ihale saatinden behemehal bir 
ıaat evvel M. M. V. aatınalma ko111iıyoauna vermeleri. 

İstanbul Komutanlığı Sataoalma Komisyonundan : 

Umum ııhhiye deposu için 10000 tane boş kinin kutu· 
sunun açık ekıiltme ile ihalesi 4. l 1.937 perşembe günü 
saat 15,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 1600 liradır. 
ŞartoamHi her gia öğleden evvel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 120 liralık iJk teminat makbuz veya mektup· 
}ariyle berabt.r ihale iÜnü vakti muayyeninde fıadıkhda 

Komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Tekirdat Daimi Encümeninden: 

10 ıün temdit müddeti bittigi halde ahcııı çıkmıyan nafıa dai· 
resine ait 10 çadırın pazarlıkla ahnmasma karar verilmittir. 

Pazarhğı 22.9.37 tarihinden 22. I0.37 tarihine kadar görülecek 
iıteklisine ihale edilmek üzere bir ay pazarlıta çıkarılmıştır. 

Muvakkat teminata 37 lira 50 kuruıtur. Talip olanlar muvak
kat teminatkriyle birlikte müz.kur gün ve Hatte daimi encümen 
kalemine müracaatları ilan olunur. 

• • * 
60 adet galvaniz. çöp küfesi alınacaktır. Bak: ist. Beled. ilan· 

ları•a. 

* • * 
2 adet sitara paket makineai ahnacaktır. Bak· İnhisarlar U. 

MGd. ilanlarına. 

İstanbul Levazım Amirliii Satanalma Komisyonundan : 

Üçüncü Kor içia kırdırılacak 350 ton kadar buğdaya 
pazarlıkla kır~ırılmaaı 2 t.10.937 perşembe fÜnü saat 15,45 
de Tophanede lıtanbul levazım amirliii satınalma komis
yonunda eksiltmesi yapılacakhr. Tahmin bedeli 447 l lira 
40 kuruştur. Teminata 675 lira 71 kuruıtur. Şartoameai 
komisyonda her gün görülebilir. İıteklilerin belli saatte 
komiıyona gelmeleri. 

Eakitebir Levazım A•irliti Satınalma Komisyonu Baıkanl·tın .. an: 
Kutabyadaki a1keri ihtiyacı için aıatıda cİDI ve miktarlara 

yaııh 12 kalem yiyecek, yem Ye yakecak biz.alarmda yı.zılı ıün 
ve aaatlarda Elkitehir levaıı:ım imirliti aatınalma komiıyonunda 
alınacaktır. Şartnameleri komiıyonda görülebilir. Şutnanıelerine 
ıire ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır . 

İıteklilerin hizalarında yazılı teminat mıktarına göre ayrı ayrı 
maki.uz nya banka mektuplarile ihale saatlerinde Eıkişebir leva
zı• imirliti 1Atınalma komiayonuna gelmeleri. 
Kiloıu Cinsi Tutarı mv. teminat lh. tarihi 

Lira Lira Saat 
20000 Yulaf 1000 75 25.10.937 10 da açık ekıilt. 
14000 Kuru ot 490 36,75 2510.937 I0,30da ,, 
8000 Saman 135 10, 12 25.10.937 il de ,, 
2000 Sade yat 1900 142,50 25.10.937 14,30da ,, 

,, 
,, 

14000 Sıtır eti 3500 262,50 25.10.937 15 de 
1300 Nohut 169 19,67 25.10.937 16 da 

,, 
,, 
,, 
• 

15000 ıürıen od.285 21 ,37 26.10.937 10 ,, 
8.5000 Met• od.1615 121,12 26.IO.U37 10,30,, 
4000 Bulıur 480 16 26. I0.~37 14,30 " 
3500 Pirinç 700 52,50 26. 10.937 15 de 
6500 Kuru fu. 780 58,50 26. !0.937 15,30da ,, 

50000 Un IOOO 450 27.10.937 16 kapah zarfla 
Kapalı zarfla Hat 15 e kadar verilmelidir. 

Askeri Fabrikalar Cmum Müdürlüğü 

Cinsi 
Ekmek 

Satın:ılına Kom is) onundan: 

Miktarı Muhammen B. İlk teminatı 
28000 Lira Lira Ku. 
Kilo 3080 • 3 t 

Kırıkkale askeri sanatlar Mp. leri ihtiyacı olan 280 O kilo 
ekmek 5.11. te~rin 937 cuma günü !'aat 14: 15 kadar açık 
ek:>iltme ile satın alrnacak tır. lst<>kHledn yukarıda muhammen 
bedeline mukabil yazılı ulaıı 231 lira ilk temiııatlarıııı makbuz 
mukabilinde Kırıkkal~ a keri fabrikalar ımıhıı~ipliği vczm•:-ine 
yatırarak belli gün vt ::;aatte Mp. Sa, Al. Ko. na gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınelma Komisyonundan : 

Ankara garnizon birlik ve müesse::;elcri ihtiyacı için IO ton 
bamyaya 15.10.937 eksiltmesinde talilı çıkmadığından 
25.10.937 saat 11 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

Muhammen bedeli 2000 lira ilk teminatı 150 liradır. istek· 
liler ~artnamesini her giin komisyonda görebilir. Eksiltmeye 
girecekler belli gün ve saatta ilk teminatları ve kanuni ve::;i
kalariyle Ankara levazım amirliği . atınalma komisyonunda 

bulunmaları. 

EH 
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Istanbul Belediyesinden: 

Ketif bedelt 24t lira 98 kurut olan Büyükadtda Çmar 
caddesinde 54 56 numarala binanın tamiri pazarltta konulmuı· 
tar. Ke,if evrakile tartnameıi Levazım Müdlrlüjiinde ,.arı

lebilir. istekliler 22-10-937 cuma ıü•G Hat 14 de Daimi En
cümende bulun~ahdırlar. 

E"kişehir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Tümen garnizonlarının aşağıda mevki ve mikdarı yazılı 

38900 kilo sade yağının kapalı zarfla eksiltmesi 25.10.937 
pazartı>c.:i giinii c.:aat 15 <1° kapalı zarfla t>k-=iltme.;;i y::ıpılac&ktır." 

Sadı· y.ı~ııırn tosarlurıarı tutarı :n:H4 liradır. 
İlk inanı·a-.ı 2H02 liradır. 
Şartnamr-.i Anknr ı, l~tanlıııl. Eski:ıehir lPvazım amirlikleri 

ve İzmitte tiimerı ~atrnalma komi .. yonunda hergün göriilebilir-
I .. teklilerirı b ·ili gliıı ve :;aatte, kanunun istediği belge

lerlP. birlikte iııancaları makhuzlarnıı 'e teklif mektuplarını 
ihti\ a eden kapalı zarflarını İtmitte tümen '"atınalma komis· 
yoıı ıı na vı~rnıe lı• ri. 

Her nıe\ kiın ihtiyacı avrı a} ıı müteahhidine ihale edile· 
lıilir. Teminatları da ayrı ayrı alınabilir. 

\ize Askeri , atınalma Komis' onundan : 

Demirkiiyün 24 ton nohut, 42 ton kuru fa uly~si. İhaleleri 
ayrı avı ı paz:.trlık -.uretile VizP.de vapılacaktır. Nohudun tutarı 
:~ • .160 lira. fa~ulyerıiıı 7140 Jirnclır. l\ohudun ilk teminatı 
25~ lira \e fo..._uıy~ııiıı ılk teıninall 5:~ liradır. Fa~ulyenin 
ihale""i 25.10.9~7 pa1.artesi giinii ... aat 17 de. :\olıııdıın ihalesi 
28. lO.<XH per:;ı·ınb~ ~iinü ... n:ıt 16 dadır ... artııamelerini gör
mek i~ti)eıılere her ~üıı \İle ~atımılınn komi:s)onunda gös· 
terilnıektcdir. 

* • • Vizenin 76 bin, Alpullunun 57 bin kilo arpası. 
ihaleleri ayn ayrı açık eksiltme ile Vizede yapılacaktır. 
Vizenin tutarı 3800 lira, Alpullunun 2565 lirachr. Vize 
arpasının ilk teminatı 285 lira. Alpullunun 193 liradır. 
İhaleleri 23.10.937 cumartesi gilnü saat 11 de dir. Şart· 
namelerini görmek isteyenlere hergiin Vize Satınalma 
Komisyonuncla gösterilmektedir. 

Kırklareli Tiimen Satmalma Komiı:ıyonunrlan: 

Kırklareli Tiinı<>n lıir!ikleri ihtiyacı için ~atın alınacak olan 
10 bin kilo ye':'il mcrcirııe~e talip çıkmadığından yeniden 
10 bin kilo ye)l ınncimı>!.: ... atın .dınaraktır. Muhammen fiatı 
ı:~ kuru:;- .)O ~antiın oluı.ı tutarı 1350 liradır. İlk teminatı 
101 lir.ı 23 kııru;tur. llıale~ı 6.1 I.937 cumartesi günü saat 
tl dı>dir. Şartııaıne:--i lıt>r gün Tünwn Satınalına komisyonunda 
gifrül~hilır. 1 ı.-klih•r belli ~ün H· ~aatt«> teminat makhuzla· 
rilc hirlikte ~atınalmu ı.ıımİ!>:i\ oııuna nıiiracaatları. 

Liildrnrgaz Tiiınen SatııınJma Komi~yonundan : 

Tümen birlikleri için ;~4 bin kilo ı;:ade yağ kapalı zarfle 
4.11.937 ı;aat 15 te alınacaktır. Teklif mektup]arı bir saat 
ev,~line kadar kabııl olunur. Muhammen bedeli 32,300 lira, 
ilk teminatı 24.:~ liıa 50 kuruştur. Şaıtnamesi 162 kuru~ 
mukabilinde komisyondan alınabilir. İsteklilerin :.artnamesini 
görmek üzne her gün ve ek::ıiltıney~ iştirak için belli gün 
\P. aatte teklif mektupları ve kanuni ve"ikalarile Lüleburgaz 
Tümen Satırıalma komi yonunda buluııınaları. 

ÜZAYEDELER lb) -"-~ -......----..--
Ankara Valiliğinden : 

Kızılcahamam kazasıııda hududları şartnamede yazılı Akça· 
derbent devlet ormanından 152-144 desimetre mikaba mua· 
dil 127 adet çam ağacı iiç a) oı mandan çıkarılmak izere 
20 ~ün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

Arttırma 4. ll.93i tarihine nıüsadif perşembe günü saat 
l5 de Ankara orman ba~ miihendi muavinliği daireıtinde 
yapılacaktır. 

Beher gayri mamul metre mikabı muhammen bedeli 46() 
kuru~tur. 

Muvakkat teminat 52 lira -49 kuruştur. 
Şartname \ c nı uka \ele name projelerini gfümek isti yenler 

hu mü<ldet içinde Ankara orman baş mühendi. muavinliğine 

~e Kızılcahamamda orman idaresine müracaat edebilirler. 

İnhisarlar Samıun Batmidürliltündea: 
2 aenecen faz.la ambarlarımızda kaldıtı halde Hbipleri tar•• 

fından aatalmamıt olan 85 z.ürraa aid J73 denkte 3834 kilo titG• 
170 sayılı tütün inhisarı kanununun 34 Gncü madde1i mucibine• 
açık arttırma suretile ıatılacaktır. 

ihale 3.11.37 .. ıı rünii uat 15 te batmüdüriret dairesinde ic
ra edilecektir. 

Tütünleri rörmek iıteyenler herailn tGtGn merkezinde ambar 
memuruna müracaat e .. ebilir. lıteklilerin ilaale rünü hazır buluo
mrıları illn olunur. 

Kay.eri Belediyeıinden: 

Villyetin eıki biz.met otomobili pa•rlıkle Nbt• çık~rıl•1: 
ve bedel haddi liyık ıörill .. Gtü taktirde 25.10.37 pazarte11 ri• 
ihalesinin yapılmaıı takarrur etmit olmakla ilin olunur. 
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İstanbul Belediyesi İl~nları 
Keşif bedeli 207 4 lira olan konservatuar yatı bina

sında yapbrılacak tamirat açık eksi 'tmeye konulmuştu . 
l\.eşif evrakıle şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle· 
~ilir. İsteklile~ 2490 N.lı kanunda yazılı vesikadan başka 
elediye Fen işleri Müdürlüğünden al acakları Fen ehliyet 

Vesikasile 155 lira 55 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
ltıektubile beraber 4.1 J.937 perşembe günü 14 de Daimi 
Ene ümende bulunmalıdırlar. rn.> (7172) ı ı 14 

• * • 
Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu Hastanelerile Zeynep 

l\aoıil doğum evi için bastırılacak defter, fiş evrak ve· 
•• 1.aıre açık eks itmeye konulmuştur. Bunların hepsine l 646 
ıra 47 kuruş fiat tahmin edilmiştir Nümunelerile şart

llaınesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
.24QO N.h kanunda yazılı vesika ve l 23 lira 49 kuruşluk 
tik teminat makbuz veya mcktubile beraber 3. 11.937 çar
Ş.aınba günü saat J 4 de Daimi Encümende bulunmalı· 
ctırlar. (B.) (7171 ) 1113 

* • • 
Temizlik işlerinde kullanılmak üzre lüzumu olan 60 

~iltıe galvaniz çöp küfesi açık eksiltmeye konulmuştur. 
eherine 15 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Le

~•zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.h ka· 
11Unda yazılı vesika ve 67 lira 50 kuruşluk ilk temin::ıt 
ltıakbuz veya mektubile beraber 3.11.937 çarşamba gü· 
llij saat J 4 de Dnimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) (7li3} 1115 

. 
Istan bul Defterdarlığından: 

Senelik Muham· 
men kira bedeli 

1\ Lira Kuruş 
~ıköyünde : Eski Oıman ağa yeni Ruimpaşa 

mahalJesiDde eski Rıhtım yeni 
iskele sokatında eski 7 yt>ni fl sa-
yılı ev. 96 00 

~kçarşıda: Yağhkçılar sokağında 5 sayılı 
dükkan. 

* 

Yukarıda yazılı mallar 26· I0·937 Salı sıünü ıaat 14 de kiraya 
~ttilecektir. Kira bedeli dört müsavi taksitte ve taksitler peşinec 
~'tilecektir. TaJiplerio "u 7 ,5 pey akçelerini muay ıen vakitten 
~"~l yatırarak mczkür ıünde defterdarlık milli cmlik müdür· 

tunde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları ({F) (6907) 1083 

D.D.YoLLARı işmME u. MU0Uıuü6ÜNDEN IJ 

1 Muhammen bedeli 27096,44 lira olan cebire ve traven hu
i~llları 15.11.9~7 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 

Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

11 
Bu işe girmek isteyenlerin 20.~2, 23 liralık muvakkat teminat 

~' kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası 
~ t tekliflerini aynı gün saat 11,30 a kadar komiıyoo Reisliğine 
~trneleri lazımdır. 

• Şartnameler 135 kuruşa Ankara ve Haydarpafa veznelerinde 
'tılrnaktadır. (6920) 1085 4-4 

Tamir işi eksiltmede 
Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma 

ve Eksiltme Komiayooundan : 

~ Akademi bina.anın bazı tamirat ve tadilat işi açık eksiltmeye 
~:tı~lmuttur. Keşif bedeli 1146 liradu. Şartname ve proje Aka
~, llııden bedelsiz olarak alına8ilir. Taliplerin muayyen kanuni 
~;•flardan batka en az 5000 liralık tamir taahhüdünü yapmıt 
'I llklarıoı isbat eden bir vesika ile beraber İstanb•l Nafııısından 
•tırnış infaat müteahhitliği vesikasını ihraz eylemeleri lizımaır. 

~ Muvakkat teminat mikdarı 85 lira 95 kuruştur. EkıiJtme 25-10-~37 
"~~r~~·~ rinü saat 15 te Cağalotlunda Yüksek Mektepler Muha
t'lt cıhğınde toplanacak olan komisyonumuz tarafından yapala-

tır, (7107) 1103 2-4 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Çekiliş 8-12-937 ~ Bir bilet bir lira 
Biletler: Cemiyet merkez ve şubelerile Yeni 
Post~ne karşısında Erzurum hanı~da ilan işleri 
bürosunda ve piyango bayilerinde satılır. (6553) 

MUNA~A~A GAZETESi 

==- -·x===n P!' 1 

' 1 İnhisarlar U. Müdürlüğü~~~.ı 
!-Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan 2 adet si

gara pc.ıket makinesi içirı teklif edilen bedel haddi layık
dn ıörülmediğinden pazarlıkla alınması kararlaştır.lmı§tır. 

ll-Paıarhk, 4.Xl.937 tarihine rastlıyan Perşembe günü 
saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesinde
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll Muhammen bedeli 18000 lira ve muvakkat temi
natı 1350 liradır. 

lV-Şartnameler parasız olarak hergün yukarıda adı 

geçen Komisyondan alınabilir . 
v - İdarece "Yeğenberg., makinesi alınması m~tesav· 

ver olup, eksiltmeye girecek makine "Yeğenberg,.dir. 

Müaakasaya iştirak etmek isteyen başka firmalar fiatsız 
fenni tekliflerini eksiltmeden en az 3 gün evvel tetkik 
edilmek üzere İnhisarlar Tütiin Fabrikalar Şubesine ver
meleri ve tekliflerinin kubul olunduğuna dair vesika al
maları lazımdır. 

Vl İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte eksiltmeye iştirak vesikası ve yüzde 7.5 güvenme 
paralariyle birlikte adı geçen Komisyona müracaatları Hin 
olunur. !B.) (7122) 1 WS 1 -4 

• • • 
1- 22-X-937 tarihinde eksiltmeye konulacağı evvelce 

ilan edilmiş olan Paşabahçe Fabrikasında yeniden örtnle
cek ve tamir olunacak çatılar iŞiııin eksiltmesi, keşfi ve 
şartnamesi mucibince 4-XI-937 tarihine r11stlıyan Perşembe 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

2- Ke,if bedeli 7419.98 lira ve muyakkat teminat 
556.5 liradır. 

3 Şartnameler 19 kuruş mukabilinde her gün İnhisar· 
lar Müskirat Fabrikal.tr Şubesi Müdürlüğünden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 
"" 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona 
gelmeleri ilin olunur. (7161) 11 tl 1-4 

"' " . 
1- Paşabahçe Fabrikasında yeniden örtülecek ve ta· 

mir olunacak çatılar işi keşfi ve şartnamesi mu~ibince 

eksiltmeye konmuştur. 
2- Keşif bedeli 7419,98 lira ve muvakkat teminat 

556,5 liradır. 

3- Eksiltme 22 X f.137 tarihine rasthyan Çarşamba rü
nü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartnameler 19 kuruş mukabilinde her ~lin İnhisar· 
lar Müskirat Fabrikalar Şubeai Müdiirlüiünden alına
bilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te 11 

o 7,5 rüvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis
yona gelmeleri ilan olunur. (B.) (6887) 1076 3-4 

... 
• • 

- Şartname ve keşifnamesine tevfikan Cibali fab-
rikası Tavhane ve dinlendirme salonlarının döşemeleri 

işi, açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 4763,55 lira ve muvakkat te

minat 357,27 liradır. 

3 - Eksilt:ne 27.X-937 tarihine rastlıyan çarşamba 

günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu· 

besindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 
4 --:-- Şartnameler 24 kuruş mukabilinde her gün İnhi· 

sarlar inşaat Şubesinden alınabilir. 
5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin, bu gibi işleri 

yapmış olduklarır.a dair olan vesikc.larını inşaat Şubesine 
ıbraz ederek eksiltmeye iştirak vesikası almaları la
zımdır. 

6 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7.5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(B.) (6933) 1086 3-4 
• • • 

1- Şartname ve keşifnamesine tevfikan F er'iye bakım 
evleri ve Boğaziçi Depoları Grup Müdftrlüğü binalarında 
ve çatılarında yapılacak tamiratı pazarlıkla ihale edile
cektir. 
il- Muhammen bedeli 1999.71 lira ve muvakkat teminat 

150 liradır. 
111- Pazarlık 2-Xl-937 tarihine rastlıyan Salı günii saat 14 

de Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

. iV Şartnameler IO kuruş mukabilinde herrün lnhiıarlar 
inşaat Şubesinden alınabilir_ 
V- İsteklilerin pazsrlık için tayin olunan gün ve saatte 

yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis-
yona gelmeleri ilin olunur. "8,, (7110) 1 105 2-4 

Tiyatrolar 
TEPEBAŞI DRAM KISMI 

B• akıam 
saat 20,30 da 

Size Oylı 
Geliyorsa 

3 perde 

L.PiranDella. Tirk9eai: M .. Fuat 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
' OPERBT KISMI 

Bu akıam 
saat iO,JO da 

intikam Maçı 
3 perde 2 tablo 

~ 1111 i!!! 11111 

ıııııul 
1 Yazaa: P. Veber ve A. ffeuze 

Say la j -
lstanbul Defterdarlığından: 

Lira Kuruş 

Büyükder•de: Fıstık suyu ve ispanya sokağında eııki 
4 yenı 6· 72 sayılı \'e 141 metre 93 
santimetre murabbaı arsanın tamamı 70 97 

Balatta Karabaş mahallesinin Köprübağı ye · 
ni bereket sokağında eski 21 yeni 
45 sayılı evin 4 7 payı. 172 00 

Yedi kulede_:_ İmrahor ilyas bey mahallesinde kuyu-
lu sokağında eski 27 yeni 6 sayılı 95 
metre murabbaı arsanın tamamı. 76 00 

Yukarıda yazılı mallar 26-10-937 salı günü saat 14 de sabin 
caktır. Satış bedeline iııtikra:u dahili ve % 5, faizli haz.ine tah
villeride kabul olunur. Taliplerin O o 7,5 pey akçelerini muayyeıı 
Yakitten evvel yatırarak mezkur günde d efterdarlık Milli emlik 
Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları 

(FJ (6905) 1082 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[ Bourse du Commerce et des Cereales d·tstanbul ] 

19 - 10 - 1937 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Çavdar (Seigle) 
Bakla (Fhe) 
M11ır sarı (Mais jaune) 
Sueam (Sesame) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Susam ,, ( ,, sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 
Kuşyemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet jaune) 

Aşağı (Moins) 
5JO - -

6 3 -
5 25 -
4 5 -
4 15 -

4 7 -
15 20 -

7 32 -

Yukarı (Plus) 
520 - -

6 l7 -
5 35 -
4 7 50 

Keçi kılı (Poils de Chevre 
Peynir kater (Froınage kachere) 
Yulaf (Avoine) 

55 

Tiftik mal 
n oğlak 

İç fındık (Nois. decor.) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Fındık kabuklu (Noise:.ttesl 
Nohut iri (Pois chiche) 

GELEN (Arrivages 
Afion (Opium) 
Butday (Ble) 
Arpa (Ürl' ) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mmr (Mais) 
Yapak (Mohaire) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin} 
Faııulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yulaf (foinı 
Susam (aeaame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek !lentille) 
iç fındık (Noıs dec.) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage 8.) 
Tiftik 

150 -
75 -

42 50 
13 -

30 -
20 -
3 -

5 
15 

15 50 

33 30 
150 -
.i7 20 -

GiDEN (Exportation) 
Afyon (Opium) k. 
İç fındık (Nois. dec.) 7 -
iç badem (amande) 
Keten tohumu (Gr.Lin.) 
Arpa (Orge) 400 -
Yulaf (foin) 
K fındık (Noisette) 13 75 
Mohut (Pois chiche) 
Susam (sesame) 
Yapak (mohaire) 

DİŞ FiATLAR 
(Marches Etrangers) 

Buğday (Ble) Liverpul 5 94 
,, ,, Şikago 4 61 
,, ,, Vinipek 5 71 

Arpa (Orge) Anvers 5 28 
Mısır (Mai's) Londra 3 96 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 8 48 
Fındık (oois .) G.Hamburg 94 45 

,, K ,, 9445 

ULUS iÇiN 

l e 

--· --- - -- -- - ... 
Büyük Edib 

Yak.oh Kadri 
Çok Guzel 

Yeni Bir Roman 

Hazırlamıştır 

~~ 
~~ 
~~ 
~~ 

Başmuharrir 

Falih Rıfkı Atay 
~~ nüıhalarda yeni 
~~ bir eserinin 
~~ 
'~ Tefrikasını veriyor 

Bunlardan Başka 
Zengia Memleket ve Dünya Röportajları; Balkan An· 

tantı ve Sadabad Paktı Merkezlerinden 
Muntazam Mektuplar 

Çocük, Kadın Sayfaları 
Canlı MAGAZlN Kısmı 

Eğlenceler 

Sinema · Dünya Şuunu - Ev Kadını Çocuk Bakımı · 
Meraklı Bir Roman - Bahçe ve Çiçek · 

Geniş Spor Yazıları 

!mtiyu Hhibi Ye YIW i4forı 

o:roktörii: lsmaii Cirıt 

Ankara, Hü:kümet, Kamutay 
Hayatını En Yakından Takib 

Basıldıırı yer: AH.TUN Buımeyı 
~alnta Billiir aokalı No, 10 



1 
1 
1 

n~ıem ıe ~ ı Jo. 500 

A ONNEMENTS: 
\li le et Province 

.~ 

" 2 

~ Ob tr 

" 

450 
8.'i'l 

15U:l 

:ıranger: 12 1ft oııı Pt s. 2ı00 

Le No. Ptrs S 
ou' : P blicite • dre s ·r 1 

iı l' Ad mini tr., ti on 

MERCREDI 

G 

3ournal Quot; ıcn des Adiudicatwı ~ 

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

lea Syn.optioue es 
Orje 1c l' c'"udicatio 

) djııdication~ a~ Rabaıs 

Mode 
d'~rljudıc~t 

Prıx 

e tirr atif 
Cautıon. L ıı 'adjudıe.:ıtrnn ~-- -

P ~ r~ 
rovi_•_oı_re ____ <.._ ı er dt"!'I _Chıırrf!!'!'~ 

l'ra v . P ıblic<ı M:lteriel de Con:strul ti on 

Constr cannux pou~ ndouction d'e:ıu (aj. ). 
Rt ı magasin et d pôt No ~ l de la rue ankııl.ır 

C r.st . ı.>tage au en ft V nkou f (<!j ). 
Rep. au conservatoi c 

., batimcnt No 54 56 a la rue Tchinar 
Pavnge de route pres l'lnstitut de tııbacs Malt p 

(cah. oh. P. 12 . 
Rrp et constr. toiture de in fııb~ique Pııchn' ııhtcbe 

(cah. c-h. P. 19) (aj.). 
Constr. mııison directorinle a la salıne Hadjıbck· 

tacıhe (aj ). 

R p toiturc casernc S limiy ~ 
,, pont ıı route Havu-Veı-ir1:.eu ru 

Preı"ntııtion cart~ ı:ıctuclle et pl.-n du Bourg Ay
dindıık : 75 hcetarcs 

1-iabillemcnt - Chaussures Tissu Cu r 

Etoffe ı our eoatumes : 255 m. Id. pouı· paletots : 
148 m. 

Drapeaux : 30 p. 

1 ravaıı :o< d'Imprimerie Papeterıe 

lmprcssioıı dcs fichcs. cabier ete. 

Corn >ustible 

Semi·cokc · 10 t. • Bois d .. charmc : 3 t. 
Coke : 52 t. 
Mnti r cxplo ives (aj.' 
Sl"mı-coke indıgene : 55 t. 

H ıı g a se : 4 500 4 600 k 
'\n h c tc ındig ne : 30,5 t. 

Puhlique 

Grc a grc 
Pııblıque 

Gre a gre 
,, 

Pli cıch 
PubliquC" 

n 

Publique 

Publıque 

Publique 
., 

Grı:> a gr· 

" 

4933 -
608 20 

347 52 
2074 -

244 98 
2365 16 

7419 98 

25110 
1519 
1575 -

2043 -

1646 

280 et 75 
1482 

1595 -
2000 -
823 50 

f:.ıt '<"ile- ı ı-Cha~J ... ~ _C_c_ntr~ı {lnııt:ısll~ ioıı et M~tc!ioH 

lnstııllation leclrıque ville Guedıı: ( J.). 

'iİvc>r 

Poteaux mı.>tıılliques pour tenlce : 222000 p.- ld. 
grands : 24500 p. (cah. eh. P. 03). 

E.oıaıllıte : 23725 k. (cah. eh P 113). 
T uilcs indigeu•s : 5000 p. 
Couffes y,alvnnısecs pOU( ordurcs : 60 p. 

Boit<-s vidcs de quin?ne : 10 ıoo p. (aj.). 

rovisior:s 

Beurrc frais : 38,9 t. 
C benux : 10 t. (aj ). 
Pain : 28 t. 
Beurrc frais : 34 t. (cah. eh. P. 162). 
Concasıngc de bles : 350 t 
Lcntiliea vertr s: 10 t. (aj.). 
Poi chielle : 24 t. 
Harieots secs : 42 t. 
Ürge : 76 t. 

" : 57 t. 
Fuine : 306 t. 

,, : 252 t 
,, : 306 t. 
,, : 156 t. 

R' djudications a la surencherc 
T:ıbaes : 3834 k. 

Publique 6Q21 10 

Pli cach 80460 

.. 26500 
Gre a gre 
Grt· a gre la p. 15 

Pu~liqul! 1600 

Pli cach 
Publique 

" 
Pli each 
Gre iı gre 

,, 
.. 
" 

Publique 

" 
Grc a 2"r6 

,, 
" 
" 

Publique 

37344 -
2000 -
3080 -

32000 -
4471 40 
135(} -
3360 
71'40 -
38oe -
2565 -

39780 -
32130 
39700 
20280 

3i0 

155 55 

17i 39 

556 50 

1884 

154 

123 49 

111 ıs 

711 -· 

150 -
61 76 

15 

5273 

1987 50 

67 50 

120 

2802 -
150 
231 -

2422 50 
675 71 
101 25 
252 -
~36 

193 -
193 -
2~84 -
2410 
2984 -
1521 -

Bureau Hyd•aulıqu<- Ko'lİn 

Vilayet Ankcıra 
Oir. Val.ouf lzmir 
f Com. Pera. Municipalite Istaııbul 
) Dir. Ecoııom. r. 

" 
idem 

Com. Ach. Eeoıı. M rnop. K.tıclıe 

" 
Dir. Monopol es Kııissı" rı 

Com. Ach. Comand. lst Findıkli 
Vılayet Samsouıı 

Municipalıt · Aydindjik 

Minist. Hyg. Aı.sıst. Soc. Ankara 

4-11-37 
4-11-37 

4-11 37 

2 l 10·37 
5-11 .37 

4-11-37 

22-10-'i? 

ö 11-37 
21-10-37 
'.l8-10 J7 

5-11-37 

Municipıılit~ 1 rahzonde Mılrdı et Vendr d• 

\
( Com. Perm. Munıcipalite lstan ul 

Dir. Economnt ,, ,, 

Munieipalite Ankara 
Ceın. Acb O. G. Fab Militaires Ank. 
Dir. F~rrııe Prod. Colon Adana 
Vil. Ankar .. Dir. S.ını tnire 
Com. Aclı. Min. Dd. Nnt. Ank. 
Oir. lnstructioıı Pub. Sanısoun 

3-11 37 

4-11 37 
5-11-37 
4-11·37 
4-11-17 
5-11 . 7 

!-11-37 

Mun. Guediz ılngı'n. H:ısan Hnlc. 1 t) 25-10-37 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank:ıra 20·11·37 

" 
8·12-37 

Municipalite Trabzoııde Veııdrrdi et 
f Com. Perm. Municipalit • lstnnbul 3-11 37 
1 Bir. Econom. ,, ,, 

Com. Acb. Cummand. Ist. Findiklı 4-11·37 

Com. Acb. Intendancc Esbchehir 25-ld 37 
Com. Ach. lntendance Ankua 25-10-37 
Com. Ach. Dir. G 'n Fa r. Milat Ank. 5 11-37 
Conı. Ach Dıviııion Lulcbourgaz 4 l 1-37 
Com. Acb. lntend. lst. Tophane :21-10-17 

,, " Div. Kırklareli 6 11-37 
Com. Adı. Militaire Viz · 28·10-37 

,, 

" ,, 

" 
" 
" 
" 

Dir. Monopoles Samsoun 

25-10-37 
23 10-37 
23-10·37 
26 10-37 
26-10-37 

29-10-37 
29-10-37 

3·11-37 

re=-• ~ wacw mwwwwt&W -=-- •: ~·· ~ --bWe.9 

i iş Yur u 
Vezneciler, Kurultay sokak 18 No. Uğur Apartı

manmdu "SAGUNAY,, Biçki, D:kiş yurdunda talebe 
k'lydına başlanmıştır. 

Yurt dokuz ay olup mezunlarmn Kültür Direktör· 
lü - imde tasdikli Diploma verilir ve mezun olan her 
taıebe Yurt ve Atölye açabilirler. İsteyenlere de tali
matn me gönderilir. Yurtta ayrıca Moda derside veri
lir. 

Bilumum üteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanls.rım, güııü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MlJNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Mcnfaatmı:ı icHbı hemen abone ltay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

15 

14 

14 
14 

15 

16 

16 
16 
16 

] 1 

H 

15 
14 
1 
ı1 

14 
15 

eure 

16 -

11 30 

15 -
Mnrdi 

14 

15 30 

15 
11 
14 
ıs 

15 45 
11 
10 
17 
11 
11 
10 
16-
16 
10 -

...., e 

20 Octobre 1937 

ADMINISTRA·ı ıvı" 

Y oghourtchou H::n 
1 er Etnge, N 3-4 

Gnlata, Percbembe Hazar 

T Hephooc: 49442 

Boite Po11talc N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latnnbul MÜNAKASA 

Perşembe 21 10-1937 

i Otoklav (İst. Komut.) \" 454 
lastik mnlzemesi (DD yol. A11k.) .\= 454 

~ Kannt şeridi (MMV) .\~ 457 
Ant:ılyaya bnğlı muhtelif kaznların halihazır haritası (Ant•

1 

Har. Pliin Biri.) .\' 466 
Diy. rbekir tayyare alayı Alipınnr garnizonu su ihtiyncının tt" 

ni için su tesisatı (Diyarbekir Kor SAK) .\' 476 
Hiııarcık köyün foki ilk okula ilaveten yat,.ı. inş. (Hisarcık ~! 

tar.) .\' 478 
Arpa (Ank Lvz.) \' 478 
Sigara l·ağıdı \inh. U. Müd. \' 479 
Arpa, un (Mardın Güm. Tab.) .\' 48l 
Ank. g.:ı.r binası mefruşatı DD yol. Ank.) .\' 484 
Cerrnhpaşada göz pa\•yonu inş. <İst. Ünivr .) .\' 484 
Merinos yetiştirme çiftliği için bir koyun ağılı inş. (Karac'll 

Merinos Y ctiş.) .\: 484 
K. üzurn (Edırnc Tuğ.) 485 
Kuleh ask. lisesinde su tesisntı tTophanc Lvz.) .\' 485 
Garaj yapısı (MMV) \ 485 
Devrek ceznevi tamiri (Zonguldak Nafıa Müd.) .;\~ 485 
Zincirlıkuyu mezarlığına su terfı tesısi - düşkünlercvi çaı:ıı•• 

hane buh.ır k .. a.anlarıaııı tamiri (lst. Bel ) .\: 486 
Balnst (DD yol. Sirkeci) .\: 486 
Matra, per ·in çivısi, Harb nkadcmi .. inin tamiratı (Tophane ıi 

\' ., 6 
Bahkcsir-Edrenıit yolunun arasında şose tamiri (Balıkesir Vil·),ç 
Yerli kok kömürü (Şur. Devi. Reis.) .\ 488 
Muht lıf çelik (Ar.k. Fbr.) .\ 491 
Pirinç (Lüleburgaz Tüm.) .\' '491 
Odun (Gaziantep Vıl.) .\: 494 
Ekmek (Polıs Ok. Dir.) .\:· 494 
Aksu köprüsünün tamiri {Gaz:antcp Vil.) \ 494 
Belediye binası inş. (Demirköy Belcd ) .\' 495 
Arıcılık istasyonu inş Muğla Bay. Dir.) .\~ 496 
Çukur doldurulması (Kony Sıtm:ı Müc. K) ,,; 496 
* Köhne eşya {MMV) \: 498 
Ahşap harıgdr inq. (Tophane Lvz.) .\' 498 

~ • Radyo m:ı 1dne i, k rb~n:ıt de kalsyum (ist. Güm Başm.) ~ 
Pavyon du\ a. ı ın,.nah (Bursa Ask. SAK) .Y 499 
Bnlakhane binası tamiri (İzmir Deft.) . ~ 49Q 
Yulaf (Konya Lvz.) .\' 499 

jeudi 21 - 10- 1937 

Otoclave (Comııı. lst.) N. 454 
Artıcles en caoutchouc (Ctı. Fl"!r Etat An1ıt.) N. 54 
Ruban (Mi~. DH Nat. Aıık.) N. 4;-,7 

1 
Presentation carte actuelle de Aksekı-Alanga S rık-KorL::uteli·M'~ 

gat ete. (Pres. As. Plan et Cartogr. Antalia) N. 466 
Adduclion d'c~u Oıyarb~kir (Corpı; Arme Diarbekir) N. J,76 

1 Corıslr. ann<-xı- au bat cole Primaire du village Hisardjik ("4 
Hısı:ırdjık) N. 478 

Ürge (lntcnd. Ank.) N. 478 
Papier pou cıgarette (Monop. K.tachc) N. 479 
Orge el farıne ıD.r. Douan. Mardın) N. 482 
Amcublement a la gare d'Ankcr:ı (Ch. Fer E.tnt H pacha-AnkJ4~ 
Constr. d'un pavıllon a l'hôp. Dj rrahpacha (Univers Ist.) JIJ. t.' 

,, ctable pour mouton < Dir. Ferme Elevage Merir.os-1<0'' 

bey) N. 84 
Raisins secs (Brignde Edirnf') N. 485 t 
lnstal. d'eııu au Lycee milıtaire Kouleli (lntend. lst. Tophane) rJ· 
Constr. de deux garages (Mın. Df'f. Nat.) N. 485 .f 
Rep. au bat. penıtcneier Devrek (Dir. Trav. Pub. Zongould•'=\ ~ 
lnslal. d'eau au cimeticrc Zindjirlikouyou - Rep. dee clıaudr011 

lıeu de ll'ssive (Mun. lst.) N. 486 
Balast (Ch. Fer Etat Sırkedji) N 486 
Pctita clouıı pour gourde- boulons (lnt. Tophane) N. 486 
Rco a l'aeadenııc de guerre (Int. fophane) N. -t86 s1 

" de chausscc s route Balikesir-Edrcmıt (Yıl. Balikesir) N. 
4 

Coke ındigcne {Presid. Conscil d'E.tat) N. 488 
Acıe· (Fabr. Milit. Ank.) N 491 
Riz (D;v Lulebourgaz) N. 491 
Sois (Vıl. Ga7.iantep) N. 494 
Pain (Ecole Agent de Police) N. 494 
Rep. pont Aksou (Yıl. Gaziantep) N. 494 
Constr. bat. Municipal (Mun. D mırkeuy N. 495 

" nids d'n-heillu (Oir. Veterinaire Moughla) N. 496 
6 Reınplisuge d•s fosst;es (Com. Contr.::ı Malaria·K~nia) N. 49 

* Articles hors d'usıge (Min. D;r. Nat.) N. 498 
Constr. hangar en boıs (lntend. T phan~} N. 498 1•1 

• Machinc radio et carbonate de cıılcıu111 (Dir. Venh'S Douant
5 

N. 498 
Constr. mur d'un pavillon Cem. Ach. Mil. Brousse) N 499 

,. Halle de poissons (Defterdarat lzmir) N. 499 
Foin (IDtend. Konia) N. 499 


