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'GAZltTESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
....____~ ___ C_i_ns_i ___________ Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Güa Saat 

&) Münakasaıar 

~at, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

~tıani mezball• inşası 
c~llı Ve Savam köprüleri tamiri 
S 0~1Dea evleri inşaatı: 99 ad . 
elıllliye k'tlaamdaki birliklerinin ycmelt ocaktarı•ı• 
törnür yaltar bale ifra~ı 

~l'Qbar ioıaab (temd) 

kapalı :ı. 5803 86 
aç. eki. 9183 75 
paı:. beh. 475 62 

• 

" 
" 

495 -

2669 70 
2723 72 cışabahçe milıkirat fabrikasanda tranıformatör bina

ıı inş . (şart. 14 kr) 
C:eıaevi inşaatı (şart. 166 kr) ltapalı z. 33254 35 
'-e~arlık dıvarı ve yelları taıairi paz. 307 71 

~ ~. IClinik ve İspençiyari alit, Hastane Lev. 

A.totat dö potu: 3 t. - ozafü do ıud: 3 t . (tav o
cakları için) 

l.boratuvu eczası " 

3400 -

588 60 

-~ektrik-Havagazı-Kalorifer (tesiaat ve malzemelli) 

M•a deve boynu fincan No 3 : 9868 ad. 
>,t , Kemalpaşa ka1abası elektrik teıisah 

~baa iıleri-K ırtasiye-Y azıbane Levazımı 

tvrakı matbua (temd) 
t,ı,tbu evrak: 60 kalem 

ftt•iın kitıdı (To): 6000 tabaka- resim kitıdı (Ku): 
50 top - milimetreli kitıdı: 50 top - samH ki· 
tıdı (Aydenger): 100 top - feffaf kitıdı: 50 top 

~bilya, ve ve büro etyaıı, Muşamba-Halı 

t~stanaiyon karyolası: 1 ad. · allt dolaba: 1 ad . 

~ldiyat- Botaltma - Yükletme •· ı. 
})<>ıta aalcliyata 

~ensueat, Elbise, Kundura, Çamatır v. ı. 

1-farici elbiae: 76-80 ad. - kas~et iki beyaz ile: 56-
59 ad.-kaput: 30-34 ad. · remici elbi1eıi : 30·34 ad. 

~rukat, Benzin, Makine ya gları v. ı. 

l\ok köm8rü: 220 t. 
Octu1a: 740 t . (temd) 
'4" 1200 t . (şart . 135 kr) (temd) 

•tut: 5 t . (tead) 

~teferrik 
~ •roa ve lokomotif verenleri ile muhtelif kriko (temd) 
•~ (Konservatuar yatı okulu için: 4 ad . 

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

ll,: 220 t . 
8•tır eti: 13905 k.. 
itpa veya yulaf: 290 t. 
F •deyat: 4 t. (•emd) 
•brika unu: 550 t. 
~rpa: 300 t. 
Y\ılaf: 300 • 
l(\lr1a sotan: 3 t. · patate1: 4 t. • yymurta: 80000 

•d. - kaıer peyniri! 500 it. - boyu peynir: 100 
800 k. • ıöt: 3 t. - ltiae yoturdu: 900 ad. - kay-
'-ak: 100 k. - tereyat: 150 k. - yat sebze: 1,3 t . 
(t •• d) 

.....___b) Müzayedeler 

'l'•tia: 356 k. 
~\'ia: kütütü: 100 ad. 

Q4 ıuval: 8000 ad . 
Deıaairbaş e11a, boı ıiıe, kayıı v.s. 
l-f1.1rda demir: 4 t. 

aç. ekı. 

• 

aç. eks. 

" 

va. 

aç. elı:s . 

aç. elta. 

aç. elı:ı. 

kapalı z. 
pH. 

" 
aç. eki. 

3453 80 
8 '=000 -

1520 75 
1405 -

1150 -

2795 50 

5335 -
16650 -
27000 -

it.O 05 

kapah z . 20000 -
aç . eks. 1198 -

kapah z. 
aç. eu. 
kapalı z. 
paa. 
kapah a. 

" 
• 

af . cks. 

aç. art. 

" 
paa. 

" 

31900 -
3823 88 

14500 -
3480 -

61750 -
16500 -
15000 -

165 -

60 -

689 -

yüzde 15 -

200 25 
204 28 

2494 -

255 -

44 15 

260 -

45 -
114 -
106 -

87 -

209 66 

410 -
1284 -
2025 -

26 25 

1500 -
89 85 

2393 -
286 70 

1086 50 
262 -

4687 50 
1237 50 
1125 -

12 38 
500 -

Konya Eretli Beled. 
Bahkesir Vil. 

" 
lsk. Müd. 

Selimiye Aık. SAK 

Sıvas Bayıad . Oir. 
ini. . U Mid. 

Zonıruldak Nafıa Miid. 
lıtanbul Belediye1i 

M. M. V. SAK 

İstanbul Belediyeıi 

1-11-37 
4-11-37 

15-11-37 
2:.?~10-37 

16 -
15 -
14 -
15 -

11·10-37 itib. 1 ay 
3-11-37 15 -

12-11-37 
22-10-37 

9-12-37 

5-11-37 

15 -
14 -

tO -

14 -

Gümr. Muh. G. K. lıt . SAK 5-11-37 14 -
M. Kemalpaşa Beled. 8-11-37 14 -

,\fyea Vil. 
Koculi Val. 
Yika. Müh. Mekt. SAK 

ltt. Koaut. SAK 

Sıvas PTT MOd. 

Yükl. OeD. Tio. Mek. 

lzmir Meal. Hast. Baıt. 
Enincaa Tüm. SAK 

" lat. Erk. ôtr. Ok. " 

22-10-37 
3-11-37 

10 12-37 

9-12-37 

ıs -
15 -
14 -

ıs -

S-10-37 itib. 1 ay 

25-10-37 
(tashih) 

4-11-37 
25-10-37 
25·10-37 
25-10-37 

14 -

9-
16 30 
\6 -
15 -

D. D. yolları Aak. H. paıa 7-12·37 
lıtaabul BelediyHi 5-11-J7 

15 30 
14 -

Giresun Ask. SAK 
lamir Lvx. • 
Llleburru Ta•. SAK 
Tophane Lva. SAK 
[rzuru• Aak. SAK 
Toplaane Lva. SAK 

• 
lat. Erit. ôtr. Olt. SAK 

laair lala. Baıatcl. 
• OD yol. 

Beykoa D. ve K. Fbr. TAŞ 
lnb. U. Milel. 

1.taabul Bele41iiyeai 

12-11-37 
5-11-37 
3-11-37 
2-11-37 
8-11-37 
8-11-37 
8-11-37 

25-10-37 

29-10-'7 
2-11-37 

25-10-37 
3-11-37 

22·10-37 

16 -
15 30 
15 -
14 -
15 -
l4 30 
15 -

14-14,45 

10 -
ıs -
14 -
10 -
14 -

~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!l!ll!!ll!!!!!!!!m!mlB!!lll:ml!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!ll!l .. 11!1!!!!!1!1!!!!!1mm!!ll!l!l!!!!!B!Blll!l!!!!!IBmll!!!!ll!!!m!!!!!!!!l!!!!!!9 

-..a) MÜNAKASALAFI ı 
inşaat. Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita J 

Konya Ereğliai Belediyeıi Bqkaalığıadaıı: 

Eksiltmeye konulan it: Ereilicle yaptırılacak feaal 
nı balıa e!up keaif 9edeli 580l Jira 86 kuruıt•r. 

ıtiye11ler ekıiltme şartnamesi ile bu11a bailı evrakı 
Ertli belediyeaintle meccanen ıöreltilirler. 

kailt•e kapalı zarf uıulile ohıp 1. ı 1.93f tarihine 
raı··yan pazartHi güa6 uat 11 da Bweili ltelediye aec· 

liıi toplanma aalonunda belefiiye enclmeai J.uıurlle ya
pılacaktır 

Teklif mektuplara yukanda ruıh mlddetteD bir ıaat 
evveline kadar belediye baıkanlıruıa te•di eclillr. 

fikailtmeye ıirebilmek için talipleri• bedeli ketfiD ylz· 
de 7,6 u dipozito olarak yataralmaları ıarttlr. 

----
Sıvaa Bayındırlık Direktlrlltladea: 

ı 1. 10.937 glntınde ihaleal makarrer bulanan kabak 
yazıııadaki 2669 lira 70 kuraı ketif laedelli tadile• yapı· 
lacak olan anbar intaabna talip zuhur ebaetliifaden Jff-

21 Birincitetrin l g37 

r iDAREHANE: -, 
Yo:turtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
1 Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
lciarehanemiı:de rörü,ülur 

--
Telv.: İat. MÜNAKASA~ 

Telefon : 49442 

Poata kutuau N. 1261 

mi mezkurdan itibaren bir ay içinde pazarlıkla ihale edi
lecektir. Muvakkat teminat 2 JO lira 25 kuruıtur. İstekli
lerin her zaman Vilieyt Enctımeaiae mllracaat eylemeleri. 

Selimiye Aıkeri Satınalma Komiıyonundan: 
1 - Selımiye kıtlaaırıdaki birlilclerin yemek ocaklarınıa 

kömür yakar hale ifrağı İf İ pazarlıkla ihale olunacaktır. 
ı- Pazarlık 22· I0.9J7 cuma fllDli 1aat 15 de Selimi· 

yede aıkerlik daireıi binaaJndaki ıabnalma komiayonunda 
yapılacaktır. 

3- Ocakların tamirat ketif bedeli •95 lira olup, pa
zarlık •onunda takarriir edecek bedel Gzerinden yllztle 15 
kat'I teminatı alınacaktır. 

•- Şartname ve keıif raporları komiayenda her rün 
r6rülebilir. 

5- lıbu pazarlığa iıtirak edeceklerin latanbul kemu· 
tanlıtı inıaat tube1inden bu İflere vukaflarını mUbeyy!n 
birer Ye.ika ıetirmeleri meınattur. 

Kenya Su itleri Blroıuadan : 

Aktehirde Vitneli Dere au7unun Alqehir çayına alutalmaaı için 
yapılacak 4933 L. ketif iııedelli kanahn 1 ve l~l 1-837 tarihlerinde 
açık ekailtme ile ihalesi yapılacatı illn eclllmif iae de iki clefuıacla 
da iatekli çıkmam&1ıntlan ti olayı ihaleai 4-11·937 tariblae kadar 
uaatalmıt~r. 

hıale 4-l 1-8J7 tarihinde 1aat 15 de Villyet daimi eaclmenlade 
pazarlık auretlyle yapalacaldır. 

Kanal intaatana ait fenni nrak Villyet Nafia mCldGrlGj'lncle 
her rln rörCllebilir. 

Ek•iltmeye rirebilmell içla 170 liralık munkkat makt.uz Ye 

benka mekt•t.u, bu itin batarılmaaıaa k&fi ehliyeti ltulundufua• 
.. ticaret ocluına kayıtla baluadutuau r5aterlr HHik Uwuı ..,.ıtır. 

fateldilerin 4· ll ·9l7 Pertembe rlaG Hat oa bette Vllt1et Dai•I 
a ............. uır lt•lua•aluı illa ol•aur. 

Bahkuir Vill1et Makamıadaa : 

Pazulıta koaan it : Balıkeair H merkea köylwlade «. Dur
auat.ey ka:u•ında 15, Sıadırrıcla 25 ki ceman gg saçmea laaa .. ı 
lıerpilt•• yapılmak suretiyle •• aaabtar te.li•l olup .... ammen 
h.&ell beheri 475 lira 61 kurut• 

e. ite ait do.ya aulıteviyatı ıualartlır : 
A - Paaarlık tartaameai 
8- Mtııkavele projeai 
C- Umumi 9artname 
E- F enal H lauuai ıartaa•e 
F- Ketif eeheli 
l•tiyealer ita tarbaaıae ve ketlf doayaaıaı Babkeaircle lakla 

MClcllrlltl•d• ıarebillrler. 
Pazarlık ı•ı0-937 tarilaide aGaadif çarıamba rlnla4ea itibarea 

13-11·937 tarihiDe kadar parıa, parça olarak iakln mldürlltlacle 
m6tetekkll lr.emiayon huauruacla taliplere Uaaleal yapılacaktır. 

Taliplerin müracaata balincle komia1on teıekkiU etlw. 
Pazarlıtı müteokip ilıale iııedell heriaclea yGzcle 15 temiaatı 

katiye alınacaktır. 
Pazarlıta ~irelııilmek isi• talibin bu itleri iııetarabile•ti•• clalr 

Nafıa claireaindea alacıtı Haikayı ibru etmeei aec:baritllr. 

Zonpltlak Nafıa Mtidftrlüpnden: 

Zonpldak Viliyeti içinde Bartın kazaaında yapılacak 
J325-4 lira 35 kunt ketif bedelli yllz kitilik Cezaevi in· 
taab iti kapalı ıarf uaulile ••iltmeye koaulmuıtur. Ek· 
ailtme1i 12 ıonteırin 937 cuma rfinü aaat 15 te Zonpl 
tlak Nafıa Mlldllrliiğll odaamda topla11acak komiıyonda 
yapılacaktır. lkailtme ıartaameai Ye buna mtlteferri diğer 
evrak 166 kunıt mukabilinde Zonpldak Nafıa miidürlll· 
tünden ahnabilir, 

Muvakkat teminat 24Q4 liradır· 
l!kailtmiye ıirmek iatiyenlerin Re1mi razetenin 31'5 

1ayıh nflıbaııacla çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Ve· 
kAletiaden alınmıt mlteahhidlik ehliyet veaikaaile Ticaret 
odaaıadan 937 ydıada alinmıı vesika ve muvakkat te· 
miaatlarile birlikte teklif meklublaranı yukarıtlaki ,Onde 
illale aaatinden bir ıaat evY•Iİ•e kadar komiıyon reiali
jiae •eraeleri illa ol•nur. 

Balall .. tr Vil&yet Daiai EacGmealndea : 

BabkMir - DYraualıt•J yelua- 28 ıacı kilometr .. ıaclelr.i Kille 
n Sima• kaprlleriaia taairab 11-1 G-837 tuih•adea ltibare• 15 
rl• ••cl•etle •tık ekıftlhaeye konm .. hlr. 

Bu ltla ketif becleU 9183 lira 75 bruı, mHakkat te•laab 
689 Ura•ır. 

a. it• alt tutaa•• ye enak ıualudır : 
A - Ekalltme ..,taameai 



B- Fenni tartname 
D- Muknele örneği 

E- Keıif cetveli ve teferruatı 
F - Nafia itleri şeraiti umuııniyHi 
iıtiyenler bu ketifname ve evrakı vilayet daimi encümen kale

minde veya Dafıa müdürlütlinde ırörebilirler. 

ihale 4-11-937 tarihine rastlayan perıembe günü 1aat 15 de 
vilayet makamında müteşekkil daimi encümen tarafından yapıla
caktır. 

Ekıiltmiye girebilmek için nafıa vekaletinden 1937 yıla için 
alanmıt müteahhitlik ve1ika11 ve bu işe ehliyetini isbat edecek 
nsika veya Bahke.ir nafıa müdürlilğünden ekailtmeden en aoa 
ıekiz gfln evvel müracaatla alacağı vesikayı ibraz edenler gire -
itilirler. 

iıteklilerin yukarıda yazıla gün ve Hatte muYakkat temi•abDı 
malsandıtana yahrdıtına dair makbuz veya banka mektubile vll&
yet daimi encümenine müracaat etmeleri ilin olunur. 

• • • 
Maltepe tiitün enstitüıü yolları inşaatı. Bak: lnbiıar

lar U. Mti.d ilanlarına. 

"' • • 
Paşabahçe muskirat fabrikasında transformatör binaaı 

inşaatı. Bak. İnhisarlar U. Müd. ilanlarına . 
• * • 

Bakırköyde Kutal tepede Şükran çiftliği mezarlık duvarinın 

ve yollarının tamiri. Bak: 2 ci ı: ahifedeki i.t. Beled. ilinana. 

fl~lar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

1- Tav ocaklarında kullanılacak Dural malzemealnin 
banyosu için 3000 kilo azotat dö potas ve 3 bin k. ozatit 
dö sud açık eksiltmeye konınuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3400 lira olup ilk temiaat 
paraaı 255 liradır. 

3- ihalesi: 9.12.937 perşembe günü saat lO dadır. 
4- Ekıiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 .3 

üncü maddelerine tevfikan istenilen belgelerile birlikte 
ihale gün ve saatinde MMV. satınalma komisyonnnda ha
zır bulunmaları. 

• • * 
Hıfzıuıbha laboratuvara için ecza alınacaktu. Bak: İıt . Bel. 

ilini arına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer l esisat ve Malzeme 

Gümrilk Muhafaza G. Komutanlığı İstanbul Satmalma 
Komisyonundan: 

ve muvakkat teminatı yukarıda yazılı dört kalem eşyanın 25. I0.37 
pazarteıi günü saat 14 te ihaleleri yapıl cakhr. Taliplerin, ıart

nameyi i'Örmek üzere mektep muhasebesine ve 2490 sayıla kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki şartları haiz olmaları lizım r
len ekıiltmeye ittirak edeceklerinde muvakkat lemiaatlarıaı lıtan
bul Yüksek me1'tebier Muhaaebeciliti vezne.iDe Jatırdıkları ıöı
teren makbud•rile veya Banka mektublarile mektebde mütetek· 

1 

kil Komiıyon11 mahsusuna belli rün ve ıaatte milracaatleri. 
~~~~~~ 

!Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

İstanbul Komutanlığı Sataoalma Komisyonundan : 

Ordu sıhhi ihtiyacı için bir tane ekiıtansiyon karyo
lası ve ahit dolabı açık eksiltme ile ihaleıi 9 .12.937 
perıembe ginü saat 15 te yapılacaktır. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. isteklilerinin 
1150 lira muhammen bedeli üzerinden 87 liralık Hk te· 
minat makbuz veya mektuplarile beraber 2490 sayıla ka
nunun 2 ve 3 üncü maddele!inde yazılı vesikalarile bir
likte Fındıklıda komutanlık Satınalma komisyonurıa gel
meleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~ilzemesi 

Afyon VilAyetinden: 
Açık uıulile ekıiltmeie konulup ihalesi 8 . I0.937 de 

mukarrer olan ilkmektepler evrakı matbuasına talip çık
mamıt olduğundan 22.10.937 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 15 de kati ihalesi yapılacaktır. İsteklilerirı şartname 
ve nümuneleri küttür dairesinde görebilirler. Muvakkat 
teminat 45 liradır. İsteklilerin teminatile beraber ihale 
günü daimi encümene müracaatları ifan olunur. 

Kocaeli Valiliiinden: 

Vilayet husuıi Muhasebe kültür ve nafıa dairesinin ih
tiyacı olan 60 kalem f 520 lira 75 kurut muhammen mat
bu evrak 2 inci teırinin üçüncü çarıamba günü saat 15 
te vilayet makamında açık ekıiltme suretile ihale edile
cektir. isteklilerin tayin olunan zamana kadar 114 liralık 
muvakkat teminat mektubu veya ba11ka m.-kbuzile vilayet 
makamına, ıartname ve nümunelerini görmek istiyenlerin 
Encümen kalemine müracaatleri. 

Yükıek Mibendia Mektebi Satanalma Komiıı·onundan: 

Kltulan ismi Marka ve No. Eb'adı Miktarı Vahidi fiat 

1 - üümrük Muhafaza Örgüdü için 9368 adet 3 
mara maadeve boynu fincanımn 5. 1 1.937 cuma günü 
14 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

m - Reeim Kitıdı 
saat (To) No. 6. H. 228 watt 0,37x 0,54 6000 Tabaka5 kr· 

2- Tasmlanan tutarı 3453 lira 80 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4- isteklilerin ilk teminat olarak 260 liralık vezne 

makbuzu veya banka mektubları ve kanuni veıikalariyle 

birlikte o gün Galata eski İthalat Gümrüğü binaaındaki 
komisyona gelmeleri. 

Mustafa Kemalpa,a Belediye Riya.etinden: 

1- Muaadd .. k projemiz mucibince 89000 lira bedeli ketifli M. 
K.emalpafa ka1abaıı elektrik tesiıatınan şimdilik nıafını yapbr
mak ıartlle açılı: ek•iltmeye konulmuıtur. 

2- Ek•iltme 8.11 .37 pazarte1i rünü .. at 14 de nitam bulacak 
ve ihale M. Kemalpa,a lrazuı belediye eacilmeninde yapılacaktır. 

3 Tesisata aid evrak ve projelerin birer kopyaları lıtanbul· 
da Galatada Selinik bankuı 5 ci katta mühendis HaHn Halet
tea Gcreti mukabilinde alıp i'Örebilirler. 

4- ekıiltmeye ittfrak edecekler tahminen yüzde 7,5 teminat 
ve ihaleyi müteakip yiizde ı S e iblat teminatlarile ihaleden ltir 
•aat evveline kadar müracaat etmeleri llzımdar. 

5- Ekıiltmeye talip claalaran nafıa vekiletinden musatldak 
vesaiki hamil olmuı meıruttur. 

6- Fazla izahat almak iıteyenler M· Kemalpa9a belediyHine 
müracaat edebilirler. 

Meusucat-Elbise-Kundura-Çamaşır ~ 

Trabzon Belediye Encümeninden: 

Yeni Bayrak kanunu mucibince Belediye .&aireıi için 
birinci nevi Şaliden imal edilmek ve kanunuu tayin eyle
diği vasıfları haiz olmak üzre dört yapraklık iki, iç yap
raklık dört ve elli santimlik otuz adet Bayrağın pazarlıkla 
mübayaasına karar verildiğinden istekli~n salı ve cuma 
rilnleri Encümene mürocaatlan ilin Qhınur. 

YflkHk Deniz Ticaret Mektebi Müdürliltüod.en: 

Miktara Muhammen Fi atı Çoğu tutara 
Cinıi Çotu Azı 

Aded adet Lira K. Ura K. 
Harici elbiae 80 76 19 50 156 00 ) 
KHket iki 59 '6 2 50 147 50 ) 

beyaz ile 
Kaput 34 30 ili 00 544 00 ) 

Gemici elbiıe•İ 34 30 16 00 544 50) 
2795 58 

Eksiltme tekli: Açık. 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 

20I 66 

Mektebimiz talebelerine lüzumu olan cinı, miktar ve fiatları ' 

Resim kijıdı 
(Ku) No. 308 çekiç 
Mili metreli 
kitıd No. 1730 
Saman kitıtlı 
(Aydınıer) No. 630 Diament 
Şeffat kitıd No. 611 • parlak 

ı.57x 10.00 

1.0.'i x ıo. oo 

1.57 x 20 
l.57x20 

50 top 785 M2 850 • 

50 • 525 M2 230 • 

100 • 3140 M2 340 ., 
50 • 1570 M2 450 • 

Mektebimiz tedriHt ilatiyacı için tersim \evazınuadaa olan ki
ğıdlar bir ıartname ile açık eluiltmiye konulmuştur. 

Cinıi, marka ve DUmara11, eb'adı, miktarı ve vahidinin fiah 
yukarıda ıiıterilea itbu kitıtlann muhammen bedeli 1405 lira 

1 ve ilk teminatı 106 liradar. Ekıiltmesi 10.12.937 traihiae ra1hyan 
cuma rilnü 1aat 14 te yapılacaktır. Şartnameıioi görmek istiyen· 
lerin ber.-na ve ekailtmiye S'ireceklerin belli ıün ve saatte Gü
milııuyanda Mekteb binaıı dahilindeki komiıyona müracaatleri 
ilin ol11Dur. 

Nakliyat: Boşaltma -Y~kletm~ _ ~e s. 

Sıvas PTT. Mldürlüğünden: 

Haftada mütekabil üç Hfer yapılma11 500 lira idari kefalet ve 
rilme1i karıılaklı bir seferde 800 kilo yük taıınması meşrut 
Sıvaa Suıehri arası araba poıta11na teklif edilen 230 lira 
bedel haddi liyık ıörülmeme1inden ve aynı ,erait 
dalailindeki otomobil poataııda pey altına ahnmamaaandaa-

bu ekıiltmelerin 5.10.937 tarihinden itibaren bir ay içinde pazar 
lakla intacına karar verilmiştir. 

2- Otomobil poıtaaı için muhammen bedel 230 muvakkat 
teminat 207 araba postası içinde mubammem bedel ~UQ muvakkat 
teminat 189 liradır. 

3 - Şartnameler Sıvaı PTT. müdürlilğ.üuden iıtenilccektir. 
4- isteklilerin iyi buy sahibi olduklaraoa namuı ve hasiyete 

tlokunur clrlim ve babuıus atır hapiı veya o derecelie cezayı 
leab edecek fiil ile mahküm buluaınadıklaraaa Ye der~ceyi ikti
clarlanna itimat olu•ur takımınd.an bulun~uklarına dair veıikalarla 
mlclürlütiimüze müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. ~. -
İzmir Memleket Haıtaneai Bqtebabetiaden 

İzmir Memleket ve Etrefpaşa hastanelerinin bir yıl
lık ihtiyacım karıılıyacak olan 220 ton ve 5335 lira kıy
met muhammeneli kok kömürü 19.19.937 tarihinden -' 
ikincitetrin tarihine kadar 15 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile eksiltmeye çıkarılmııtır. İsteklilerden ıeraiti 
münakasayı görmek iıtiyenler her iÜn İzmir memleket 
lıastanesine müracaatları. 

. 
Istanbul Belediyesinden: 

Bakırköy kartaltepede tükraa çiftliği mezarlılr 

Muhammen 
bedeli 

duvarının ve yollarının tamiri. 307,71 
Balat atölyeıinde ta minen 4 ton hurda demir satışı 60 

Yukarda muhammen Ye keşif bedelleri yazılı işler ayrı ayrı 
pazarhta konulmuştur. Şartnameleri Encümen kaleminde görü· 
lebilir. istekliler 22·10.937 cuma i'Ünü aaat 14 de Daimi Encü· 

1 mende buluamahdırlar. 

"'----------------------------
Eksiltmeye iştirak edecekler mi.lnakaaanıe icraıımdaa 

evvel bedeli muhammeoin yüzde 7,5 nisbetinde 410 lira· 
hk teminatı muvakkatesini mYhasebei hususiye mü.lürlü
ğüne yatırmağ.ı ve yahut ta mu te ber bir banka mektu· 
bunu bir zarf derununa da t eklifna mesini ve bu iki zarf 
da bir zarf içinde konularak ve üstü mühürlenerek zar· 
f,n üzerine ne it itin olduğü yazılması ihale günü olan 
4-11-937 tarihine rasthyan Perşembe günü saat 9 dan 
12 ye kadar lzmir daimi encümenine müracaatları ilin 
olunur. 

• • • 
5 ton mazot alınacaktır. Bak: en.ak sütununda lıt. Erkek öt· 

retınen okulu SAK ilanına . 

Müteferrik 

Trabzon Beled iye Encümeninden: 
Maşatlıkta yapılmakta olan C araj için 5000 adet yerli 

kiremidinin pazarhkla mübayaasına karar verildiğinden 
isteklilerin salı ve cuma günleri e ncümene müracaatları 

ilan olunur. 

* • • 
Ko~servatuvar yatı oku lu için 4 tane saz alaoacaktır. Bak: 

İ st . Beled. iliolarma. 

Erzak, Zah ire~ Et ve Sebze: 

lıtanbul Erkek Öğretmen Okulu Satı•alma Komi•yonundan : 
Nevi Miktarı Fıata Teminatı İhaln rün ve saab 

Kuru soğan 3000 kilo 3,5 
Patateı 4000 " 8 150,88 12.10.937 saat 14 
Yumurta 80000 aded 2 
Ka,ar peyniri 500 kilo 60 44,70 25 I0.937 1&at 14 
Beyaz peynir 800 ,, 37 
Süt 3000 ,, 12 
Kile yoğurdu 900 aded 5 
Kaymak IOO kilo 1.!0 50,63 25.10.937 uat 14,30 
Tereyağı 150 ,, 100 
Yaş ıebze 11300 kilo , 11 700 ad. 1675 demet IOO L.25.10.937 s. 14,45 
Mazut 5000 5 26,2.5 25.10.937 saat 15 

12 ve 15. I0.937 tarihlerinde açık ekailtmelerı yapılan yukarıda 
miktar, tahmin bedeli ve ilk teminatlara yazıla ihtiyacata talib 
çıkmadıtından ihalui yanlarmda yazılı gün ve saatlerde icra kılın· 
•ak üsere on gün uzatılmıştır. Ekailtmiye rirecekler ilk teminat 
makbuzlara ve 937 Ticaret Odaaı vesikasını belli ıün ve Hatt• 
Komiıyona gelmeleri, eksiltmenin İıtanbul Liseler Muha1ebecili· 
tinde toplanan Okul Sahnalma Komiıyonunda yapılacatı ilia 
olunur. 

Erzurum h keri Satın.dma Komi") onuııdan : 
SSO biıı kilo fab rika unu kapalı zarfla ek i!t ır.eye kon· 

muştur. Tahmin bedeli 68750 lira, ilk teminatı 4687 lira 
50 kuruşl ıır. Ek:sıl tme "' i 8.1 l.937 pazartesi günü aat 15 de 
Erzurumda J\-.keri Satınalma Komisyonunda yapıls.caktır. 
~artnames i , her gün komi~~ onda ~f.irtilebilir. Teklif mektup· 
lan he il i gün ve- ·ı>ıltrn hır c..aal C\ \ d komisyon ba,kanlı· 

ğıııa veri lm i:;- H'ya po ta ile günderilmi~ bulunacak tır. 

l~tanhu l Le-.a.ı:ını Aınirlıği 'atan alma Komi~) onundan : 
lst:ınbul levazım amirliğine bağlı mües~e at hayvanatı 

için 300 ton arpa 8.1 ı.937 pazaı tesi günü saat 14,30 da Top
hanede Satmalına komi~yonunda kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin lıede li 1(>500 l iradır. İlk teminatı 1237 buçuk liradır. 
Şartname ve ııümune i komü.yonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni belgeleriyle teklif mektupJannı ihale saatiııdcn bir 
saat tW\'eline karlar komisvona \ erınelt:ri . 

J . 
* • • l ıstanbul L~\ J :t n un· rlığiıı • bağlı müe ;s'!:;,,t h.ıy vanatı 

için 300000 k ilo } ulaf 8.11.937 pazarte ... i günü ~ant 15 de 
lstaııhu lda Tophanede ~atıııalma komi .. \ onunda kapalı zarfla 
alınacakt ır. Tahmin bedeli 15000 liradır. ilk teminatı ı J 25 
liradı r. Şartname ve niimunesi komi vonda görülehilir. İstek· 
lilerin kaııuni belgeleriyle t«"klif mektu plarını ihal~ öaatinden 
bir saat eHelinc kadar komi yona \ erıne leri . 

* • * Harp Akademisi e ratı için dö r t ton sadeyağına iki defa 
aç ı k eksiltmesi ne i~tekli çıkmadı~ından :. .11.937 sal ı günü 
:'.':tal 14 de Tophanede İstanb ul levazım amirliği atınalma 
komisyonunda pnzarhkla ek~iltmesi yapılacaktır. Tahmin be
deli 3480 liradı r. İ lk tf"nıinat ı 262 liradır. l ~tek lilerin kanuni 
ve.s ikalariyle bf"J li -.aatte komi.::) ona gelme'ni. 

İzmir Levazım Amirliti Satınalma Komiıyonu Reiılitinden : 
İamir Tayyare kıtaatının 13905 kilo keıilmit 11tJr eti ihtiyac 

açık ekıiltme auretile münakasaya konmuftur. 
ihale.i 5.11.937 cuma i'ÜDÜ Hat IS,5 da izmirde kıtlada 17S 

Levazım &mirliti 1atanal111a komiayoaunda yapılacaktır. 

l' 
l' 
ş 



~•lu~in edilen mec:mu tutarı 3823 lira 88 kuruıtur. 
Ş •11aınat muvakkat• ak~esi 286 lira 70 kur•ıtur. 
l.lrtıa~mesi herıün komisyonda ıarGlebilir. 

'teldıler Ticaret oduında kayıtlı olduldarıaa dair vesika ıös
•lc mecburiyetindedirler. 

"41 ~ıiltmeye ittirak edecekler 2490 sayıla kaaunaa 2 ve 1 üncO 
~elerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat mu· 

•telerile birlikte ihale saatiaden evırel komisyona müracaatları. 

Giresun A!)keri Satınalma Komisyonundan : 
~ Giresun garnizonunun senelik ihtiyacı olan 220.000 kilo 
-~u 12.10.937 den itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarfla 

111lakaıiaya k.oıımu:;-tur. 
t.L İhalesi 12 inci teşrin 937 cuma günü saat 16 da yapıla
~tır. 

Muhammen bedeli 31900 liradır. Muvakkat teminatı 2393 
tadır 

~b lst~klBerin muvakkat teminat karşılığı olan banka mek-
u veya maliye vezne makbuzu ile aynı zamanda ticaret 

~sına kayıtlı olduklarına dair vesika ve ehliyetnamclerile 
._tlikte kanunun emrettiği ~ek.ilde kapalı zarfların muayyen 
• 8.~ten bir saal e'elisi olan saat 15 e kadar komisyonumuza 
~etırnıeleri illin olunur. 

ViH A.keri Satınalma Komisyoauntlan : 
"- Viıe alayının 306 bia kilo, Alpullu alayının tla 252 bia kilo ek• 
v~ıtlik •nu. ihaleleri ayrı ayrı pazarlık auretile vı .. de yapılacaktır. 
\ '• alayının tutarı 39,780 lira, Alpullunun 32, 130 liradır. ViHniD 
\. tenıinatı 2984 lira, Alpull11nun 2410 liradır. ihaleleri ayrı ayrı 
~ l().g37 salı ıllnü saat 16 dadır. Şartnamelerini ıörmek iatiyea-

'ber ıla Viıe Sahnalma komisyonunda rclsterilmektedir. 

~I • • • PıDarhisarıD 306 u 156 ton uau. ihalesi pazarlık ıuretile 
4-t'•de yapılacaktır. Pınarblıana unun tutarı 39,780 ve 20,280 lira
' iık teminatı 2,984 Ye 1,521 liradır. lbal .. i 29-10-937 cama ıünü 
V· t 18 da yapılacaktır. ŞartHmeıiai f&mek iatiyealer her sil• 
~ ••tıaalma komisyonuada rösterilmektedir. 

~--·"'_u_·· _z_~ y E -~ E L E R 
Balıkesir Orman Bat Milhenciislitiaden: 

(), ... 
... anın ismi Cinsi Miktarı Beher kental bedeli Mııvakkat 

~ 
'r•çam kuru çam 2786 
~ enkaı odunu 
''tıyaka meıe kömürü 264 

ihalesi 1.11.37 tarihindedir. 

muh. bedeli mecmuu 
lira kr. lira kr. 

o 6 165 96 

o 30 79 20 

temi-t 
lira kr. 
12 45 

5 94 

~l-- Baiıkesir merkeziae nakil ve imrar edilmek kaydile mer· 
• ~kaza Kepsüt nahiyesine batlı Nusret köyii hududu cinrıada ' . • Karaçam ormanından 2766 kental karaçam enka• odunu 
~· l~rindi nahiyeır.i hududu dahilinde Kartı:raka ormanıadan 264 
'ıltaı meıe kömürü serbest sahta çıkarılmııbr. 

-. 2- Beher kentalın muhammen bedelleri ve •uvakkat temi• 
tları yukarıda rösterilmittir. 

t. 3 - Satıtlar1 l. 11 .37 tarihine raslayan pazartesi rinil saat 15 
' halıkesir ormaa milhendisliti binasında miitetekkil komisyon 

11'"runtla ihaleleri ayrı ayrı yapılmak üzere icra edilecektir. 
·~ 4- Şartname n •ukaveleaame ormaa başmüheatlislitiade 

tllebilir. 

Beykoz Deri ve Kundura Fabrikaları Türk Anonim 
Şirketi Müdürlüiilnden: 

~Fabrikamızda mevcud takriben 8000 aded bot ç•val 
l I0.937 tarihinde saat 14 te müzayede ile aatılacaktır. 
~ enıinat 500 liradır. Şartname Fabrika Ticaret aerviainde 
•t gün görülebilir. 

* • * 

MÜNAK.ASA GAZETESi 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 1 

- -. ... .-

1- Plio, şartname ve keşifaamesi mucibiace MHltepe 
T6tün EastitUıü yolları pazarlıkla yaptırılacaktır. 

l l Keşif bedeli 2365, 16 lira ve mu•akkat teminat 
77,39 liradır. 

1 1 1 - Pazarlık 3.Xl.937 tarihine rastlayan Cuma günll 
aaat 14 de Kabataıda Levazım ve Mubayaat Şabesiodeki 
Alım Ko•isyonuntla yapılacaktır. 

iV-Şartnameler 12 kuruı mukabilinde bergüo lobi· 
aarlar Umum Midürlüiü İnıaat Şubesi MOlilrlftğfinden 
alınabilir. 

V -- 1.teklilerin pazarlık için tayin ol••an gön ye ıaatte 
yüzde 7,5 fÜVenme paralarile birlikte yukarıda adı ı•· 
çen Komiayena gelmeleri ilan olunur. (7162) 1112 1-4 

• • • 
1- Paşababçe Müskirat Faltrikuında Plan, şartaame 

ve keıifnameleri mucibince bir traaıformat6r binaaı pa
aarlıkla yaptırılacakhr. 

1 

il- Keıif bedeli 2723. 72 lira ve muvakkat temiaat 
204.28 liradır. 

1 ili- Pazarlık, 5-Xl-937 tarihine rastlayan Cuma günü 

l aaat 15 de Kabataşda Levazım Ye Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler 14 kuruı mukabilinde her glin inhi
sarlar Umum Müdürlüğü lnıaat Şubesinden alınabilir. 

V- Münakaaaya ittirak edeceklerin eksiltme giinlin• 
den evvel, Teferrüat planlarını görmek üzere inşaat Şu
besine müracaat etmeleri ve fiat tekliflerini ona göre 
yapmaları lizımdır. İıin hususiyetine binaen inşaatta 
bu planlar barfiyyen tatbik edilecektir. Teferrüata aid 
her türlli iaabat inıaat tubeıi tarafından verilecektir. 

vı- isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
Hatte yukarıda adı geçen Komiayona gelmeleri ilin olu-
nur. (B) (7195) 1118 1-4 

D.D.YOLLARI İSLETME u. MUOURLUGÜNDEN • 

Mubammea bedeli 60609 lira olan 1346,875 M3 Çam kereste 
kapalı zarf U8ulile 3-11-937 Çarıamba wünü saat 15,30 da Sirkecide 
9 ltletme blnuında eksiltme Komiıyonu tarafından satın ahna
cakbr. 

Bu ite rirmek iıteyenlerin 4280 lira muYakkat teminatla kanu
nun tayin ettiti vesikaları ye Nafıa işlerine aid eksiltmelere fire
ceklerden aranacak müteahhitlik Yesikalariyle beraber teklif mek
tuplarını ayaı rGn saat 14,30 kadar Komisyon reislitine vermeleri 
lbımdır. 

Şartnameler 303 kurut mukabilintle Ankarada ve Sirkecide 
Jdare veznelerinden verilmektedir. (7120) 1107 2- 4 

... 
• • 

ADkara • lstanbul arasında seri Ye ründüze mahsus devamlı 
bir yolcu servisiain ihdası muvafık görülmür.ür. 

Ankaradan Pazar, Salı, Çartamba, Cuma gilnleri saat 8,20 de 
kalkarak Haydarpafaya saat 20,00 de varmak ve Hayciarpaşadan 
Pasar,Sah, Perıembe Cumartesi günleri saat 9,00 da kalkarak An
kareya saat 21,03 de varmak ve 21-10-37 tarihinden itibaren bat· 
lamak üzer~ sefere vaz'ı takarrür eden ba gündüz seferinde yol
cuların yemek, içmek ve her türlü iıtirabatleri temin edilditi 
ribi ltu trenle seyahat eden yolculardan da ekspres Gcreti farkı 
ahDmayacatıDı ıayıD yolculann ıtt.laıaa arzederiz. 

(3868) (7044) (1096) 4 8 1'4 4 t. hurcıla demir satılacaktır. Bak: 2 ci sahifedeki İst. Beleli. 

~~a~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I~ 

~- ~- .. 
(Suitc de la 4~mc pag-e) 

Paille (Corps Arm. Kalsıeri) No 489 
Co1t1tr. peaitencler a Artvin (Dir. Trav. Publ Tchorouh) No 489 
Confection des costumes (Min. Econ.) No 489 
Orre et foin (Div. Lulebourgaz) No 491 
Houille (Vıl. Edirne) No 492 
Raisins 9ecı (Com. Aoh. Milit. Telcirdarh) N. 492 
PQteaux pour tentes coniques (lntend. Tophan \ N 495 
Rep ooque du moteur et appııreilı d'extinction d'inceadie (lntend. 

Tophıane) N. 495 
T orcheıı, manometres, oompteurs de vitesse (Ch. Fer Et:ıl) N. 457 
Farine (Div. Kirklar 'li) N. 482 
Autobus (Mun. Safranbolou) N. 484 
Rep. bit. ecole iecondaire Akclaehir (Dir. Trav. Pub. Konia) 484 
Constr. meauiıerıe İl la fabrique de tabac Adana (Dir. Gen. Monop.) 

N. 485 
Constr. cuernes (Presid. Bureau Eoroulement Mıılatia) N. 485 
Coke, et charbon de boiı {Dır. Snrete l.t.) N. 486 
l111tal. electrique a Berrama (Mun. Bergama) N. 486 
Rep. cmbarcadaire Kavak {lat. Topban~) N. 486 
Madrier tle sapin (Ch. Fer Etat) N. 486 
Lits double1 (Min. Def. Nzt.) N. 486 
Farine <lntend Eıkichehir) N. 486 
Ceuvertures pour animau:ı (Command. Surv. Douan. lıt.) N. 487 
foin et paille (Dir. Gen. C:ırtog.) N. 487 
Farine (lntead. h:mir) N. 487 
Foin (Com. Ach. Milit. Berg-ama) N. 487 
Rep. marche Malımoutpacba Ank. (Min. Trav. Pub.) N. 487 

Conıtr. ••ison direct. a la saliae Hadjibektache (Oir. Monopoles 
Kaiıs~ri) N. 500 

Rep. bit. No 54·56 a la rue fchinar (Mun. lst.) N. 500 

• Les aateriıqueı indiquent une venle par YO e de ıurenchere, 

N. B.- Lea Nos indiqueı ea reırard deı ıırticles ıoat ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

__ ............. liil?...:=rniiii-

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

20 - 10 - 1937 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Çavdar (Seigle) 
Bakla (Feve) 
Mısır sarı (Ma"is jaune) 
Su.am (Sesame 
Pamuk yağı (Huile de coloo) 
Suıam ,, ( ,, sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire, 

,, Trakya ,, Thrace 
Kuşyemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kıh (Poils de Chcvrc 
Peynir kaş (Fromage kachere) 
Yulaf (Avoine) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Yumı 

İç fmdık (Nois. decor.) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Fındık kabuklu (Noisettes) 
Nohut iri (Poiı chicbe) 

Butday kızılca (Ble roux) 
Zeytin yağı l.ci yemeLlik (Huile d'ol.) 
Arpa yemlik 
Kaplıca 

GELEN (Arrivages 

6 3 -

4 7 -

16 - -

55 - -
67 - -

7 25 -

55 
43 

87 - -
3820 -
34 15 -

6 15 -

4 9 -

45 

İstanbul Belediyesi İlanlan ~- .. - .... 

(~ 
ı~ı 
l~ 
(~ 

•ft=• --..--~=---===-=-- 1 .............. ~~.' 

Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Org'") 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 

43.5 
124 -
15 -
76 -
30 -

GİDEN {Exportation) 
Afyon (Opium) k. 160 -
İç fındık (Noiı. dec.) 5 -
İç badem ıamande) 
Keten tohumu (Gr.Lin.) 
Arpa (Orge) 

liıfzıısıba laborabıvarı için lüzumu olan laborahlvar 
~Ctaa açık eksiltmeye konulmuttur. Bunların hepsine 581 t• 60 kurut bedel tahmin edilmiştir. Liıtesile 9artnameıi 
~\razım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2"90 No. lı 

llunda yazılı vesika ve 44 lira 15 kuruşluk ilk teminat 
~t.kbuz veya mektubile beraber 6.1 l .937 cuma ılnil ıaat 
4 de Daimi Encümende b11lunmabdırlar. (i) (7200) l lı8 

• • • 
Konservatuar yab okulu için lilzumu olaa 4 tane ıas 

bÇılc eksiltmeye konulmuıtur. Bunların bepsiae 1198 lira 
fvte .. el tahmin olunmuıtur. Listesile ıartnameıi Levazım 
iidürlüğiinde g6rillebilir. istekliler 24UO N. b kanunda ya

~la vesika ve 89 lira 85 kuruıluk ilk te•inat makbuz 
~~· mektultile beraber 5. ı ı .937 c11•a alnl ıaat 14 de 
~illi Encimende bulunmalıdırlar. (K) (7202) l l 19 

.z: 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttımıa 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

~il l\tektebin 937 Mali senesi ıonuna kaclar ihtiyacı elaa l7000 
.,, 

0 E~nıek açık eksiltmeye konulmuttur. ilk teminata 305.25 li· 
~. 1"e beher kilonun muhammen bedeli 11 kuruttur. Eksiltme•İ 

1-937 Cuma ıünü saat 14 de yapılaeaktır. 
.. Şartnamesini i'Örmek isteyenlerin berrin ve eksiltmeye ti· 
cte~~~leri11 belli a-ün ve saatte Gü•Üf1U}'11atla Mektep binası 
' dındeki Komisyona müracaatları ilia eluaur. 

(7043) 1195 ~-4 

(~ 
(~ 

ULUS 
Yeni şekil ve kadrosu ile 
yalnız devlet merkezinin 

değil, Bütün 
T Ü R K İ YE' nin 
HABER ve FiKiR GAZETESi 

N iyi Teknik 

N Büyük Hacım 

N Güzel Yazllar 

r:ı 
~ı 
~ı 
• 
• • 
• 
• • • • 

•ı Her gün bir hikaye, Kültür, Askerlik, Tayyarecilik, 
• Havacılık, Deaizcilık, Ekoaomi, San'At ve Edehiyat, 
: Her güa köy sütunu Sıhhi bahiıler, Bütün ıazete-
1.:erden fllnll gününe hülbalar, Bizde ve Dünyada (',) 
• kitab Hareketleri • Kiçük illalar v. s .. . 

',. -... -..... -. -:-. -- .... :::::::::& 

& 

Mısar (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin} 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (sesaıae) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
iç fındık (Nois dec.) 
Nohut (Poiı Chicbe) 
Zeytin yağı (Hu ile d' ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 

70 -

49 50 
50 -

32 -

46 

Tiyatrolar 
TEPEBAŞI KISMI 

!nılİya;: nhJÖj Ye J'AZI qı.ri 

Direktörii: lanıa.iJ C..irit 

r 

Yulaf (foin) 
K fındık (Noisette) 
Mohut (Pois cbicbe) 
Susam (sesame) 
Yapak (mohaire) 62 50 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etrangers) 

Buğday (Ble) Liverpul 5 95 
,, ,, Şikaro 4 53 
" ,, Vinipek 5 61 

Arpa (Orge) Anvers 5 24 
Mısır (Maiı) Londra 3 97 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 8 48 
Fındık (nois ) G.Hamburıı 94 43 

,. K ., 94 43 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET !<iSMi 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

İntikam Maçı 
3 perde 2 tablo 

11111111 11111 

1111 

lllJJll 
ı Yazan: P. Veber ve A. Heuze 
! 

Basddıgı yer: ARTUlll Baaımeyı 
G a Billur No. 10 



Deuxieme Annee- No. 501 

ABONNEMENTS: 

3 
6 

12 

Ville et Province 
MOIS Ptn. 450 

.. 
n 

,, 
n 

850 
1500 

Etr11nger: 12 •oıe Ptrs. 2700 -Le No. Ptrs. S 
Pour :a Oublicite a'adresser 

1 a l' Adminiatration 

JEUDI 

GA 

Journal Quotidien des Adjudi~ation~ 

j Tableau-Syn~~tique des Adjudications ! 
~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~----~-ı11--------------------~--~~-:---~----~~----~------------~ 

Ohjet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adiudicat. 

Prix Caution. Licu d'adjudıcation et du jours Heurc ~ 
eetimatif Proviıoire Ca~ier des Cbıırgea P 

Construction-Reparation- Trav. Publica·Mnteriel de Construction-Cartogr1'phie 
~~--~--------......;;..._ __ . ------· 

Constr. abattoir a Ererhli 
Rep. pontı Kille et Sinan s route Baltlı::esir·Dour· 

sounbey 
Con.str. d'un depôt (aj.). 
Rep. foyer caaerne Selimiyl! 
Const. maiıonı pour immigres : 99 p . 

,. bitiment traaaformateur a la fabrique Pacha· 
bahtche (oah. eh. P. 14). 

Conııtr . penitencicr a Bartin (c•h. eh. P. 166). 
Rep du mur du cimetiere et pavage de route a 

Bakirkcuy 

Pli cach 5803 86 Municipalite Konia Ereghli 1-11-37 
4-11-37 

16 
15 Publique 9183 75 689 - Vilayet B. likcsir 

Ore a gre 2669 70 
., 495 

n la p . 475 62 

" 
2723 72 

Pli cach 33254 35 
Gre a gre 307 71 

200 25 
15 O/o 

204 28 

2494 

Dir. Trııv . Pub. Sivaı Un mois ~ partir du ı · -10-37 
Com. Ach. Milstairo Sctimiye 22-10-37 15 
Dir. Etabli11. lmmigres , alılc.e11ir 13·11-37 14 
Com. Ach. Econ. M 1nop. K.tnche 5-11 37 l J 

Dir. Trav. Pub. Zongouldak 

{ 
Com. Perm. Municıpalıtc Is anbul 
Dir. Eeonoaı. n ,, 

!2·11 J7 
22-10 37 

15 

14 -

Pl'odııHs Chimiqueı et Plıarmaceutiques · lnstruments Sanitaires - F ourn?ture pour Hôpitaux ~:..:..;;.;~~...;;.;~;;.o..~.;;.....;. ____________ ....:, ____________________ ~ ---

Azote de potaue : 3000 k.- ld. de soude : 3000 
kilos (pour forge) 

Produit& phnrmaceutiquea pour laboratoirc 

Publique 

Hahillernent - Chaussures Tissus- Cuirs ·--------
Coatumes : 76-80 p.- Cuquettes: 56 59 p.· Capo· 

tes : 30-34 p.· Costumes pour marin 
Publiquc 

3400 - 255 - Com. Ach . Mın. Def. Nal. Anlc.. 

588 60 4-4 15 Com. Perm. Municipalite lstan bul 
Dir. Economnt " " 

2795 50 289 66 Dir. Ecolc Comıaerce Marine 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-T apiı;serie ete. 

9-12-37 

5-11 -37 

25-10-37 
(Rectif ) 

10 

14 

14 -

21 Octo bre 1 Q37 

AOMINISTRA l ıui'i 

Yoghourtchou Hzı:ı 

ler Etage, N. 3-4 

Galata. Percbembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse T elegraphique : 
tstanbul - MÜNAKASA 

Cuma 22-10-1937 

Magne:ı (yualu meı'ale-mano•etre) ıurat koatrol 1aatı ve tef-'' 
b (O.O.Yol. Aa.k.) No 457 

Ua (Kırklarell Tüm) No 482 
Otobüı (Safranbelu Bel.) No 484 

... 

Aktehir orta okulun tam 'ri (Konya Nafıa Müd.} No 484 1/. 
Adana tütün fabrikasını• marango:ıhaıae intaaı (lnh. U. Mlid.) ~ 
Malatyada 8 adet askeri İllf&&t binaaı (Malatya ak. Şube Batk·) 
Kok kömürü, mangal kömürü d"Jt. Emn. ir.> No 486 
Bergametla elektrik teaiutı (Be g .aaa Şarbay.) No 486 
Kavak i•keleainin tamiri (Toph ne Lv:ı.) No 486 
Mete veya kayan tomr•k (O.O.Yol. Ank.) No 483 
Altlı üstlü karyola (M.M.V.) No 486 
Un (E•k:işehir Lvz.) No 486 
Velen•e (Gümr. Muh. G.K. lst.) No 487 
Kuru ot, saman (Harita Gen. Oir.) No 487 
Un (İzmir Ln.t No 487 
Kuru ot (Bergama Aık.) No 487 

"'•~· Ank. Mahmutpata bedeıteninin ta;niri veya talcviye intaatı (ı-. 
Vek.J No 487 

Sömikok kömürü (Enan. U. Mild.) No 487 

• Yonga (~alc. Fab.'" Ank.) No ~~ ,, 
Maltepe J cı ve 2 cı mektep tamırı, ka.Jıköy 12 ci naekteb• 1 ~ 

heli intaah, Tozkoparan ud. ıakara iataıı, kadıköy JO c11 ..,e 
tamiri (İst. Beled.) 488 

Elbise ve kasket diktirilnaeai, iıkarpin dıt. Bel.) No 488 
Sıtır eti (Sarıkamıı Ask. SAK.) 488 
" Bakırköy barut fabrikaıınıo otları (Aık. Fabrikalar) .ı': 4i8 
Saman (Kayseri Kor) .\: 489 
Artvinde cezaevi inş. (Çoruh Nafıa Müd.) _.,: 489 
Elbise dlktirilmeıi (İkt. Vek.) .,! 489 

Armoires pour instruments : 1 p .· Tabie pour ex· 
tention : 1 p . 

Publique 1150 87 Coın. Ach. Command. lst. Findikli 9-12-37 15 1 Arpa, yulaf (Lüleburgaz Tüm.) .\"! 491 
Uzunköprü maden kömürü (Edirne Vil.) ~\! 492 
K. ilzüm (TekirdaA- A. . SAK) .;\~ 492 

·1 rnv~ux d'Jmprimerie-Papeterie 

lmprcssıon de regıstre (aJ ). 
,, ,, rei'istres : 60 lota 

Papiera pour dessin (To) : 6000 feuille· ld (Ku.) : 
50 rouleaux- Papier •İlimetre : 50 rouıeaux 

ld. (Adinrer) : 100 rouleaux ete. 

Combustible - Carburant-Huileı 

Coke : 220 tonneı 
Bois : 740 t. (aj.). 

" : 1200 t. 
Maı:oute : 5 t . (aj.). 

Puhlique 

" 

Pli cach 
Gre a rre 

,. 
Publique 

1520 75 
1405 -

5335 
16650 -
27000 -

le k. O 05 

Electricite-Gaz-Cbauffaie Central (lnstallation et Materiel) 

lnstallation electr\que a la ville M. Keaıalpacha Pli uclı 19000 

lıolateurs No 3 : 9868 p . 

!)iven 

Vcrins et crics pour locOtDOtives et waronı (aj.). 

ln•truments de muıique pour le conaervatoire: 4 p. 

Tranıport- Cbargement Decbargcment 

Tranaport postaux 

Provisions 

Orre : 290 tonnes 
F arine : 220 " 
Viaade de boeuf : 13905 k. 
Beurre frais : 4 tonnes (aj.). 
Farine de minoterie : 550 k. 
Otge : 300 t. 
Foin : 300 t. 
Oi rnonı: 3 t.- Pommes de tarre : 4 t. • Ooeufs : 

80001 p.- Fromare "kacber.: 580 k.· ld. blanc: 
800 k.- Lıit : 3 t .- Yoghourt : 900 tuses- Cr~
ı .. : 100 k.· Beurre : 150 k - Leıume : 11300 
k. (aj.). 

B) Adjudications a la sureucbere 
Bois de noyer : 100 p. 
Tabacı : 356 k. 
6outeilles, courroies epees ete. 
Sacs videı : 8000 p. 
Fer camelota : 4 t . 

Pwblique 

Pli cach 

Publiquc 

Publique 

PH cach 

" 
Publique 
Gre a rre 
Pli cacb 

,, 
,. 

Publique 

Publique 

" 
Gre a rre 

Gre a rre 

3453 80 

20C>OO -

1198 -

14500 -
31900 
3823 88 
3d80 -

68750 
16500 -
15000 

165 -

60 -

45 -
114 
106 -

410 -
1284 -
2025 

26 25 

260 

1500 -

89 85 

1086 50 
2393 

286 7G 
261 -

4687 50 
1237 50 
1125 

12 38 - -

509 

1ıt 

Vilavet Afion 22-10-37 
,. Kodjaeli 3-11-37 

Com. Ach. Ec. d'lngen . Gumuchsouyou 10-12-37 

Cbef Med. Hôpital Regional Izmir 4-11-37 
Com. Acb. Diviııon f.rzi.ıdjıın 25·10-37 

" 
25-10-37 

Com. Ada. Ecole Normale lstanbul 25-10-37 

15 -
15 
14 -

9 -
16 30 
16 
15 -

Mun. Mouıtapha Kemalpacba (lng. 8· 11 -37 14 
Hasan Halet Banque de Salonique 5me etare). 

Ceaı. Ach. Cee.m. G . SıtrY. Douan lst. 5·11-37 14 

{ 
Adm. Gen. Cb. Fer E.tnt Ankara 
Bureau d'Expcdition H~ydarpııcha 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

7-12-37 15 30 

5-11 37 14 

Dir. PTT. Sivaa Un moiı öA partir du 5-10-37 - -

Com. Ach. Division Lulebourga' 
Com. Ach Militaire Guireııounde 
Com. Acb. lntendance lzmir 
Com. Aoh. lntend. l!'t. Tophane 

,, ,. Militaire Erzeroum 
Com. Acb . lntend. lst . Tophane 

,. 
Com. Aob. Ecole Normale lıt. 

Expl. Ch. rle Fer Etat lzmir 
Dir. Monopoles lımir 
Ce •. Ach. Ecenem. Mo • .,. K.t .. ae 
T annerir de Beykoz. 
{ Com. Perm. Municipalite lıtnnbul 

Dir. Econom. ,, ,, 

3-11 37 
12-11-37 
5-11-37 
2-11-37 
8-11-37 
8-11-37 
8-11-37 

25-10-37 

2-11-37 
29-10-37 
3-11-37 

25·10·37 
22-10 37 

15 -
16 -
15 30 
14 -
15 -
14 30 
15 
14 -

15 -
10 -
10 -
14 
14 -

Mahruti çadır direği (Tophane Ln.) .:'~ 4i~ ,t 
Fenerbahçe harbiye aktarmr. binasındaki yanııa ıöntllrm• ~ 

lcrinin tamir ve eczalarının doldurulma11 . bam•le aao 
teknesi tamiri (Tophane Lvz.) ,.\ ; .. 95 

Haatıı karyolası, port küvet (i11t. V akf. Oir.) A'! 49S 
Edirne hükümet konağı tamiri (Edirne Vil. O tt.) .\! 495 
Balaat (DO yol. Balıkeıir) .\! 496 
Sömikok, Jcriple kömürü (Gümr. Mub. G. K. İıt.) _,,! 496 . 
6 ay içinde Podema·Podemit kum madeniatle fabrikaya •alil• 

(Şite ve Cnm Fbr.) .,; 496 
Ekmek, et, pirinç, "·•· erzak (Mutia Or. Ok. Dir.) .. ,! .. 91 ,_ 
Beynelmilel işaret levhası imaliyeı i ve va:ıı i~i (Çanak. N. rd·) 
Perdelik kumaı (DO yol. H. paşa' ,,; 498 'f 

Samanpazarı bahçesinin tanzimi ve perııola inf . . abdeıbaoe 1,~ 
fHı - otobüı beklenae mahalli i•t· - Kavakhdere otoltü• dıJf 
yeri inf. (Ank. Bel.) .\~ 498 

Liayit kömOrü (MMV) .,! 499 
Benzin (Ank. Bel.) .\: 499 
Çadır (Tekirdağ' Vil.) .\~ 499 
Kuleli ask. lisesi tamiri (Toph ne Lvz.) .\; 499 
Konya cezacvinde pavyon inş. (Konya N. Mid.) .\~ 499 
Müdür evi inş (Kayıeri İnb. Müd.) .\'! 500 . fi 
Büyükadatia Çınnr cad. 54-56 No lı bina11 tamiri (İst. Beled.) .~· 

"' Önlerind yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No." işareti ilanı havi gaıı:etemizin sayısını ıöıt•'" 
r--c-- ;ıf..•~y o 'T------

V endredi 22 - 10- 1937 

Lits pr. malades et perte·cuvette (Dir. Vak. lst.) Ne -t95 
Rfp . konak rouveraemental Edirne (Deh. Edirae) Ne 495 
Ballast (Ch . de fer Et at Balika11ir) No -t96 
Se•İ-cocke et houille criblee (Sun. Douan. Iıt.) No -496 
Tranıport de .. ablc (Fabr. de VitrH et Bout.) Ne 496 

Diveraea pro_viıi.ons (Dir. Eo. Sec. Moughla) No 496 cJı•' 
lnııt. et fabrıcatıon poteaux de ıiruliution (Oir. Trav. P•b· r 

nak.) No 498 
Etoffe pr. rideaux (Ch. de fer Etat H. pacha) No 498 ~t 

•''" Conıtr. ve11paaies:ıne pergola au jardia Samaapazar et cenıtr· 
d'au•obua (Mun. Aak.) No 498 

Cbarbon lirnite (Min. Def. Nat.) No 4'9 
Benzine (Mun. Aıtk . ) No 499 
Tentes (Vil. Tekirdagla) Ne 499 
Rrp. iyece milit. Kuleli (Jnt. Toph .. e) No 499 9 
C K . ) 49 o nstr. pavillon au p~nitendar onia (Dir. Trav. Publ. Ko••• 
Semi·cocke (Dir. G. Surv. Douan. lst.) No 487 
• CopeallX (fl'abr. Milit . Ank.) No 487 

1
• 

Rep. bateaux dive rııes ecoles primairea et conatr. grille a Toı:kOP 
ran (Mun. lst.) No 488 65 

Confection costu.nes, casquettes et claausıureı (Mu11 • Jıt.) No 4 

Viande de beeuf (Coa. Ach. Milit. Sarilta•ic~) No '488 

(Lire la Juite en 3mc: pare) 


