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~-

• 7 p 5' ZN &LE 7 m 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a) Münakasaıar 
~t, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

}ahire hali sundurma inıaatı (temd) 
•t 13 üncü mekt. tamiri 

reyotlu l ci " " 
st. 2 ci " " 
itfaiye binasındaki hamam borularının tamiri 
Çatalcada aşım durağı inşaatı (temd) 
~Ureba haat. harici hastalıklar anfisi inş. (temd) 
rak ve lran hudutlarına kadar yap. demiryolunun 

Diyarbekirden itibaren ilk 2o km. lısmının inşaa· 
lı ile ray fer~iyatı (şart. 40 L) 

s,~miye ask. hamamı külhanının maden kömürü ya
kacak hale ifrağı (teaıd) 

aç. ekı. 

" 
" paz. 

aç. ek~. 
paz.. 

3393 60 
5941 34 
1610 -
1749 12 
103 -

7000 -
46360 -

kapalı z. 800000 -

445 60 
120 75 
131 18 

525 -

35750 -

paz. 242 88 yüzde 15 -

Balıkesir Beled. 
İstanbul Belediyesi 

.. 
.. 

" .. 
lıt. Ünivers. AEK 
Nafıa Vek. 

Selimiye Ask. SAK 

27-10-37 
8-11·37 
8-11-37 
8-11-37 

25-10·37 
25-10·37 

1-11-37 
6-11-37 

25-10·37 

16 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
ıs -
11 -

15 -

~ktrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

F.lcktrık m3lzeme1i: 19 kalem 

~ensucat, Elbise, Kundura. Çamaşır v. ı. 

13cyaz bez: 17500 m. (temel) 

1abrukat, Benzin. Makine y •1ı!'ları " s. 
~--- -

1. ınguldıık ı ... vcmarir. kömiiıü: 40 t. 

llenıin: 1800 teneke 
Üdun: 9CO t. (şart. 143 kr) 

~ütefer_r_ik __ 

~-'ngına karşı •u tesisatı •alzemeai 
ı 1t'ra makineıt: 3 adet (şart. 150 kr) (temd) 
~~~van velensesi: 800 ad. 
fielırusa madalya: 3 ad. 

losaarme demiri: 80 t. 

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

lltnıek, koyun eti, dana eti, un, makarna, pat~tes, 
:tey•inya~ı, şeker. kuru ıotu. ıüt, yo~urt v.ı. 

((erzak (it.mir yatılı okulları için) 
s 0 Yun eti, kuzu eti, ekmek ve sadeyağ 
ıtınan: 203,7 t. (temd) 

s " 255 t . " 
A. •de yağ: 26,4 t. (temd) 
t t•p sabunu: 2 t. • beyaz sabuıt: 2 t. 
'-ınek: 3300 le. 

l\. f•sulye, le. barbunya, k. bamya, patates, çay, 

S··li>ulrur, tua, ıoda v . ı. 
Z ut, yoğurt, tereyaa-, yumurta, peynir, refel v.ı. 
S CJtin, zeytinyağ" ve sabun 
1\ •deyat: 15 t. 
1\ tsaıe ve to:r: ~eker 
1\ 'Yun, kuzu, sıtar ve dana eti 

0 Yun, icara ci2'er, koyun beyni. koyun işkembeıi, 
y •ıtır iıkembesi, paça 
y '1laf 

U)•f: ~00 t. (şart. 140 kr) (tıomd) 

'-..!!l Müzayedeler 
1\ ~ tteıte ve mahrukat 
1\ 'tc köairü ve odun 
~ llru odua 
'te tk • 

il '-ek ve yemek artıkları 
Gy&k kıtada ambalaj kağıdı: 5 t. - kapak tahtala
. tı: 10 t . 

ç,.,,it rnakincıi Parville markah-motör Laypait marka 

aç. ekı . 4800 -

kapalı 7.. 7000 -

aç. ekıı 540 -
~ 4860 -
kapalı z. 18500 -

aç. eks. 1170 -
paz. 30000 -
kapalı z. bch. 10 50 
aç. eks. 

" 

aç. eks. 

" paz. 

" 
• 

aç. ek•. 

" 
n 

" ,, 
• 
" 
" 
" 

paz. 

" 

aç. art. 

pat.. 
paz . 

aç. art. 

·-

3666 60 
4590 -

23760 -
1600 -

k. 1 -

5000 -
28000 -

262 50 

360 -

525 -

41 

2 137 50 

87 75 
2250 -
630 -

275 -
344 25 

1782 -
120 -
24 13 

148 50 

122 25 
88 49 

112 50 
67 50 

27i 12 
43 69 

375 -
2100 -

19 69 

Aak. Falır. U. Müd. 7-12·37 

Harta G. Dir. 8-11-37 

İzmir Lise ve Or. Ok. SAK 5-11-37 

,. Vıl. 4-11-37 
Diyarbekir Lvz. SAK 11-11-37 

Ask . Fabr. SAK lat. 5·11-S7 
lnh. U. Mtid. 6-11-37 
Jndr. G. Komut. Ank. SAK 8-11-37 
T. H. ~SAK 26-10-37 
Beled. Sular İd. 27-10·37 

lzmtr Lise ve Or. Ok. SAK 5-11-37 

.. 
Ank. Lvz. SAK 

" 
Erzincan Tüm. SAK 
Aık. Fabr. U. Müd. 
Emniyet Gen. D ir . 

" 

" 
• 
" 

" 
" 

Toplıane Lv.ı. SAK 
Kırklareli Tüm . SAK 

Balıkesir Orm. Başmftd. 
Kırldare li ,, Dairui 

" 
" Galatasaray Lis. Dir. 

lnb. U. Müd. 

9-11-37 
25-10-37 
25-10·37 
28-10·37 

8·11-37 
8-11-37 
8·11-37 

8-11 ·37 
8-11-37 
8-11-37 
8-11-37 
8-11-37 
8-11-37 

27-10-37 
8-11-37 

3 11-37 
27-10-37 
28·10-37 
27-10 37 
22-10-37 
4-11-37 

lıt. l ci lcra·Salıpazar Sa- 26-10-37 
tie Şirketi 

14 -

15 -

14 -
11 -
15 -

14 -
11 -
15 -
16 -
15 -

14 -

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

11 -
14 
14 30 
15 -
15 30 
16 -

l4 30 
16 -

15 -
16 -
10 -
16 -
14 30 
10 

14 -

~)MÜNAKASALAR Nafıa Vekaletinden : 

Diyarbekirden itibaren Irak ve lran hudutlarına kadar 
yapılacak demiryolunun Diyarbekirden itibaren ilk yirmi 
kilometrelik kısmanın inıaatı ile Jay ferıiyatı kapalı zarf 
uıulile eksiltmeye konulmuştur. 

~at - Tamirat-Naha işleri ve Malzemesi- Harita 

Balıkesir Belediye Riyasetinden: 
~ 33i3 lira 60 kuruş keşif bedelli zahire hali sundur· 
aaınıa inşasına talip bulunmadığından ekıiltme müddeti 

:~ gün uzatılmıştır. İhalesi 27.10.937 tarih çarıamba gü
t·~ saat 16 da belediye encümeninae yapılacaktır. lıtek
: ~rin ve daha fazla malumat almak isteyenlerin beledi· 
~Ye müracaatları ilin olunur. 

Eksiltme 6·11-937 tarihine tesadüf eden cumartesi günü 
saat on birde Vekiletimiz Demiryollar inıaat dairesindeki 
eksiltme komisyonu odasanda yapılacaktır. 

Bu işlerin muhammen bedeli sekiz yöz bin liradır. 
Muvakkat teminatı 35750 liradır. 
Mukavele projesi takeometre plin ve profili, fenni 

fartname gı. B No. lu malzeme tipi; Bayındırlık itleri sre-

nel şartnamesi, telgraf hatb şartnamesi, ferşiyat talimat
namesi, vahidi kıyasii fiyat cetveli ve çimento normundan 
mürekkep bir takım münakasa evraks kırk lira mukabi
linde Demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. 

Bu münakasaya girmek isteyenler ~490 No.lu artbrma, 
eksiltme ve ihale kanun mucibince ibrazına mecbur bulun
duklara evrak ve vesaiki ve bilumum nafıa itlerini veva 
demiryol inşaat işlerini yapabileceklerine dair Nafıa Ve
kaletinden ver!lmiş 937 takvim senesi içinde muteber 
müteahhitlik vesikalarını ve fiat tekliflerini havi zarflarını 
mezkur kanunun tarif atına göre hazırltyarak 6-1 t -937 ta· 
rihine tesadüf eden cumartesi günü saat 011a kadar De
miryollar inşaat dairesindeki komisyona makbuz mukabi
linde vermiş olmaları lazımdır. 

Selimiye A11keri Satınalma Komisyonundan: 
Selimiye askeri hamamı külhanımn maden kömürü ya

kacak hale ifrağı evvelki pazarlık fiatı gali görülerek tek
rar pazarlığa konulacaktır. 

Pazarlık 25.10.937 pazartesi günü saat 15 te Selimiye 
askerlik dairesi binasındaki tümen satınolma komisyonun
da yapılacaktır. 

Tamirabn keşif bedeli 242 lira 88 kuruş ohıp ihale11in· 
de tekarrür edecek bedel üzerinden yüzde 15 katı temi
natı alınacaktır. 

Şartname ve keşif raporları komisyonda her sıün gö· 
rülebilir. 

İşbu pazarlığa iştirak edeceklerin İstanbul Komutanlı
ğı inşaat şubesinden bu işlere vukuflarını mübeyyin birer 
vesika getirmeleri meşruttur. 

İstanbul Üniversitesi Arttırma Eksiltme ve Pazaruk 
Komisyonundan: 

Kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş olan 46360 lira 
keşifli liureba hastanesinde harici hastalıklar anfiıi inıa
atına teklif edilen bedel yüksek g-örüldüğllnden ihalesi 
ayni ıerait dahilinde olmak üzere 1.11.937 pazarteai gü
nü saat 15 te pazarlıkla yapılacağı ilin ohını: r . 

• • • 
İst. 13 üncü Beyoğlu 1 inci lst. 2 inci mek. tamiri. 

Bak: lst. Belediyesi ilanlarına. 
• • • 

itfaiye binasındaki hamam borularınm tamiri. Bak: 
2 inci sahifedeki İ t. Belediyesi ilanına. 

& 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan: 
19 kalem elektrik malzemesi 

Tahmin edilen bedelr 4800 lira olan yukarıda mik· 
tarı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mü· 
dürlüğü satmalma komisyonunca 7. 12.37 ıalı günü saat 
ı • de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname para· 
sız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te· 
minat olan 360 lira ve 2490 numarala kanunua 2, 3 ün
cü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komiı· 
yona müracaatları. -- -----

Mensucat-f lbise·Kundura-Çamaş1r v .s. 

Harta Genel Direktörlüğünden: 

l - Muhammen bedeli 7000, muvakkat teminatı 525 
lira harta genel direktörlilğü i9in kapalı zarfla satın alı· 
nacağı ilin edilen 17500 metre beyaz bezin ekıiltmeıin· 

de iılekli çıkmadığından gene kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuıtur. 

2 - Eksiltme günü 8.1 1.37 pazartesi günü saat 15 
tedir. istekliler şeraiti anlamak üzere hergfin ve ekıilt· 
meye gireceklerin de teklif mektublarını ihale saatinden 
bir saat evvel Cebecide harta renel direktörlük ıatınalma 
komiıyonuna getirmeleri. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v.2:_ 
İzmir iti Daimi Encümeninden: 

4860 lira tutarlı olup Nafıa dairesile vilayet ve sıhhat 
ve içtimai muavenet dairesi oto ve hizmet kamyonlarauı11 
bir yıllık ihtiyacı 1800 teneke dökme benzin 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sa-

' yılı yasaya ğöre hazırlayacakları teminatlarile birlikte 4 
İkinci teşrin 937 perşembe gü11ü saat J 1 de il daimi en· 
cimenine baş nırmal rı. 



Enawa Tim• 5-haalma Koiüa1oauaclaa: 
~lfmt kapalı zufla ilaale eclilec• olaa 7• ltia kilo oduu 

talip .............. paurlıkla ebiltm.,e koa.......... Tahmia 
..u&ea ...... l .. liratlır. ilk temlut 1284 lira 75 kuruftur. ilk 
,...,..k 25.10.17 pazart.1 ,aaı .. at ıe.ao da Eniacaa tim aa

• • • 
CiMi Ası 

GAZE.TESI 

....... 
tutan 
481150 

tn imal -
hMl•a k.U.,oaaacla 1apdacaktar. Şartaamuiai ıarmek iaıe. llriael Mft .._ •• , .............. kom•1••····- puuıs olarak rlrebllirl•. ... ..,.. ............... 
teklU. Uaale sl•I Teoim •• Ba•ttı otluıada b,.th ltulwuk· ı kua 
lanaa dair ••ika ibra& edeeelılerclir. Daaa eti 

.. 
2IOO 

500I 
5000 

.. 
• •"• 5.IG.37 .... kapab wfla ihale edllec'ek olan 1200000 Buca ortaeılrul lldlJlll 

kUo MW talip pim ....... •• pazarlıkla ekıilba.,e koamUf" BlriDei Mwl ek.-
·- 1IDIO 

131 
tar. 1". etlllea ltetlell 27000 Undır. ilk temiaab 20'a lira KoJU• eti meyaimia4e 
tlar. ilk puarlıfi ts.I0.37 pasarteıi rlaG aaat 18 da Eniacaa ti- kua eti 2800 3350 U07 80 
-- ....... -....,.. ..... 1a.-ılacaktır. Şartn••-'•l alr••k D ... eti llllO 22IO • 

114 

• lleıJı•I• Wr .. , .. ; 136 inanı ••kaltw..le -....,.._..... Karta1aka lu ljNtmea ~ula ilaal.raca 
alüilirler. Weldller Uaale ıllal Tecim .. Eadlıtri oduıatla ka- o ... eti 8000 9IOO ta 
,.. W.a .. lllarma tlair ...ıa Uwu ...... klertllr. Kaa Erkek lileleri •• Saa'at obla 

Bareldik - .. .,.. •• -1571 

17 
71 

119 
187 

bı,.,...lr ı... .... Amirliti Sabnalma Komt.,oauaa 
~ kıt'alana u.tt, ... 900,000 kilo .... bpab 

urfta ••·~.,. koaaa.-.tur. lluham.... ...... 28IOO lira .a.. _,,...._ .._laata 1137 lira 50 karuftm. Ş.-..eliai ı•· 
_. ... ,..._ ıe lr•rq ..-.bWade Di1arbekir ı ...... AiairU· 
il Mbllal .. ••.10au.... alabilirler. MluU..11 ı ı .. ı 1-917 
,..... .... rlal ... t 15 tle Dlyarbeldr leHzım Amirliti Htmalma 
-...,o-.. aarfm açılacak, kat'I ilaaleıl yapdacaktar. Vaktin
tle ............ ., .. •erilme1i tartlar. l.teklileria meık6r rl• 
•• -. tıe•laat .-..a.. Ye ticaret veıilralariyle birlikte Di· 
,.,..... ...,._ lmlrllti atna.ama kıomiıyonuu •lracaatlan i-

lu •••· • • • 
40 toll Z.,.Wak l.a•amaria ahaacakbr. Bak: enak alta-

_.. la.lr U.. •• orta okullar Htıaalma komiıyoau illmaa. 

jadanaa Geael Komataahtı Ankara Sabaalma 
Komi•yonandan: 

Bir taMliae 1050 D1'11f kıymet biçilen Yam •• lrae
.... llJPd M1dz 1ıa Jaqyan Yeleuem kapall arf mallle 
8.11.tır paarteai ,a.ı ... ton befle •atın almacakbr. 
ini farbi••• para11z olarak komi•yondan alma· 

itilir. Ekliltmuiae rirecelderia 630 liralak ilk teminat 
...._ • .,. boka •ektaba ile ıartnamecle yazılı bel· 
s4erl •alatfti teklif mektaplanm belli ıtın ••at on dlrt· 
tea ••Yel komi8yona •ermiı olmalkn. 

Atllert Fabrikalar lllcl&rl&i&l Sabnalma Komiıyoaundaa 
T~ ecli... bedeli 1170 lira olan 13 kalem 1••11•• 

...... • t991ab malae•eal 5.11 :Si cuma ,anı ••at 14 de Sab
' Wıiıılıil..ı..- Ulilrl fat.41rafaı. j91lamHıadald Hbaalma komiqo
..... ~ elilllmıe, .. ko•lıaeaktır. Defittirilmlt olen ..,m .... 

IMrlhf ... ..,.... • ....._..,. l.teklileri• 81 lira 75 kuntluk 
Uk temiaad• &ı-ı• .,ı.pMlrlltla• ya.t.araralr o rl• •• ••· ........ ,..... ........... .,. -a.ı.nte Salar fdare•latlea: 

llt'ad •• miktara .............. 1ualı oem'aa 80 t• beto
..,.. 4-lri aaba al•••• itlaremisce apk eluiltmeye ...._..,.. ..... 

1 - l.telda. iMi ~ ~ tulbn edllea .. rta • .._.p l••NUD 
,......._ ,...._ oluak alüllirler. 

1- Afak ılıllll ... t7.IU7 ._....... .... ... , 15 •• Tak
•·•ıld ..ı. W..-iatle r.,.Jacakbr. 

• •• 
..... ~~··· a1ı ... a1mr. Bak: .... u. 11111 ......... ...... 

... , Milin, Et " lehe. 

llaJsana ekatra elutra 3m 3IOO 
San patatea 17700 21100 
., .. tnek• pepiri 5821) 7100 
Z.Jti•J•tı 50CIO ..., 
Toa .. ker 15550 18400 
Toe1a piriacl 18250 18700 
Kqar peyairi 1300 15.lO 
Kuru horoz fqulrua M20 8750 
Kuru ıotaa 10035 11800 
Tirllye HJt1a taM.J 2800 3420 
Biti• yabb olaallarm ibti1acı 
Slt .... ..-. kopa Ye ....... 
Yotut mnıi•i..te koJUn 

7SOO 

2485 
3130 ... 
a»ı 
918 

1012 IO -·-
1125 

•• haek 1otur4u 8000 9200 1110 
Yumarta adet fllOOO 101000 ı• 50 
Kaa •• Erkek U.elerlle Saa'at ok•la 
Çamafll' ıabuaa 8950 7lm 2587 50 
Bitin 1atalı okullana lhtiracı 
Zoapltlak l•••mariD kamlrl ..O toa 
Saa'at okulau 

-m 
32.l 

• 76 
45 
n 

85 

121 
95 

193 

41 

1 lsmlr 1abh okullanaıa 9S7 mab yıla Ji1ecek •• ,.1sacak ilati· 
1 J&Çları JUkantia laiaalarıacla J•Slb talamia flatlarile açık elrallt

meye koaulmUfbar. 
1.11.37 -- .... ıut 14 tle l...ir •lktmet koMtancla Kil-

tir tlinktlrll ..... • toplua,.k kemltJoaa•usda açık elrailtm .. 
1 leri .,,. .,,. ppdacaktar. 

Şartaameler Ye a._uaeler ....... klltlr tllrektlrlltlatle ko-
• ..,_ ........... itilir. S. itler• flrketler •• pballeı • 
ltaablar Mm _,. a. ..... 3, 4 ·-· .............. paah ••İ-
k.ı.tle rlnWllrler. 

l.telllileria 111brda 1•aah te•laat miktarlanaa ... abtlarile 
belli ... •• eaatte kommyoaa •lraeaatlan. 

LOleburgaz Tüm Satınalma Komisyonundan : 
Tümen birlikleri için 290 ton arpa veya yulaf kapah zarf· 

la 3.11.937 saat 15 de alınacaktlr. Teklif mektopları WB 
saatten bir saat evveline kadar kabul olunur. Muhammen 
bedeli 14500 lira ilk teminatı 1006 lira 50 kuruıtur. istekli
lerin Şartnamesini görmek üzeM her gün ve eksiltmeye itti· 
raki için bel!i gln ve sutta teklif mektupları ve kanuni vesi· 
kalariyle Llleburgaz tllmen sabnalma komi yonuada bulun
maları. 

Askeri Fabrikalar U. Müd. Sabnalmıa Komi yonandan: 
Mtlteahhit nam ve heubına 

:.000 kilo arap sabunu 2000 kilo beyaz sabun 
Tahmin edilen bedeli 1800 liıa ( ..... ) kuruı 01-n yukanda 

mikdan ve cimi yazılı iki kalem sabun Atkerl Fabrikalar 
amam mlldlrlUiü eatınalma komisyonunca aıı.9a7 pazartesi 
gflafl sut 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerio muvakkat tt:mi· 
aat olan 120 lin ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki .eeaikle mezkilr gün ve saatte kom1-yona mira· 
caatlan. 

Enincan Tflmen Sabnalma Komiıyonandan : 
710.937 kapalı zarfla ihal edilecek olan 26.:> kilo •d• 

yatma teklif edilen fiat peh8h g6rlldqtinden puarlıkla 
alınacakbr. 

Muhammen bedeli 23760 lin ilk temiııatı 1782 liradır • 
Pazarlıiı 28.10.937 ~ 16 da inillCIDda tlmen kararglhın· 
daki sabnalma komisyoaunda yapalacaktıt. Şartnamai hergin 
komisyonda parasız görülür. 

hteldiler ihale günü ticaret we sanayi odaua kaf\tb 
olduklanna dair veıika ibm edecetlerdir. 

Ankan uvazım Amirlili Satıoalma Komi yonuodan : 
Ankara garnizon "' ınlesleleleri hayvanat ihtiyacı için 

203,700 kilo samana talip ~kmatlıitndan ~.10.937 saat 
15 de Ankara Lvz. Amirliti sabnalma komisyonunda ~r· 
lıila alıiıACaitır. 

Muhammen bedeli 3666 lira (JO kurutt ilk teminab 271 
lindır. Şar111amesi her gh kfPİeYo_.. gôrOlebilir. lıteldi
lerin kanuni Vflika ve teminaıl.rıyle belli M • _...ııft ko
JlllfJOnda bwunmaJan. 

.. • • Jfıup -*ul• bayvantt iNi,.a İIİll · '-14 ........ 
255 ton •••nı talib çılrmt ... Mlll 1'Lıail7 •'- • 
Antar. Ly. •Wili .....,, -.iqGaaqcll._,.... alı-
oacakllr-

Muhammen W•ıli 4&QQ Uıa illl '9•i•tt in 2lb· 
ruıtur• Şarmaıwı be ... ~ .... i!e~ lllCtlile· 
rin kanuni veaib ve -~ ~- a-..ııan. 

K'ırklareli Ttldm ~ Ko~~ 
irklareli Tim~ liiyvöatnmi ilül,.;1 f~in liiVa . 

K.pf Meleli MB lra 21 ~ elaa itfai1e 
8llldald b .... _......._ tulirl paarhfa koı ...... 
tar. Ketif enala laclmea kaimi••• ... lebilit. 
tekliler 25.10.ta7 ,.urt.1 - -t 14 de 
Eaclmeaclebal ............ 

lstanbal UwMllD Amirlili s.a.ı... Komisyonu-..... 
idareleri 1 tanbul Levwm lmirlipıe ballı mfle 

ha} vanatı için 5000 liralık yulat 27.10.937 çaqamha 
saat 14.30 da Tophanede aatınalma Komisyonunda 
almacakbr. Teminatı 375 lindır. Şartname ve DU81 
Koıni yoada görülehim. 1-ldiı.erin belli saatte K • 
elmeleri. 

t..iro-w~.: 
QWir iatMJ•• ........ ..... ... 

ı.aaw 100 atlet enla kllltl 1.11.37 .a..... wt 14 tıe 
Maawlda 8 laei .................. ., • lıı .. , .. ... 
arbnwa eweti1e .mtau••· l.w.Ml11la itil 1ı.., ... 
millat ....... M ar mıh= T zllıs'wla ...... , .... llll'l] 
....,. .............. un •=•• ....... ... j,. nldtll' 
• ..,. ......... tlan ..... il ..... 1 

ş.n. ..... 11 .... ,.......... • 

G6latasaray Liaesi Direk16rltiiflnden: 
lbaJe edılecek gön ve sutı Becleli İlk temiıalta 

D tefriaıevvel 937 qflll& 
l, L. K. 

.... u.. 18,69 ~1-
yemek a 

Galatasaray Liıw. inin yemekhanelerinde ı tepinillm 
pnilnden Mayı 9a8 sonuna kadar ...,lanacalt ekmd 
yemek artıklannm muhammeD Wl'e& Ye ilk • 
~lıia- yapaJacM gfla llab JU••&I• gllteııilmiftğ 

Pazarhaı l.tanbal Kaltir Diıeklklqa binaoda 
Muha!ebecilipıde toplanan Knii&töirdi yapdacakbr. 

istekliler ,.rıumeyi gfinne ilaere Okul ı ........ 
pazarlata ittirak etmek için de prtnamede yuılı belge 
mmat makbudanl~ o lfln Ye -ue iı ona ge. _ _,,, 

lıtanbul 1 incl f~ 1 

M..mıutundan : 
.u.hcuı ve ,....,.. .. nilm_, mabner oJu Ala. 

OM Ulino de Panille markalı bir adet çi'fit ma • 
laipzik marbh l>it acld lllOt&'t 1« Salpuu Satie pr 
26.10.IS7 uat 14 de bıriaci açık aiiarmuı yapılacak 
liplenb mahallinde huu- elnwları illa olmıur. 

La~ Umma den: 
Cihalı ICutU ~ .alea ••cut OJUJarla 

Mayu 938 pyeaine kadar top1uaea1i tahmin edilen 
kilo blylk kıt'ada ambalaj lr--~ kilo ıMıa 
deki kapak tabtalan ~ 8ltl tuJW.. ruthyan Pe 
ıona uat ıo da puarlakla •Mıı•~ 

1-klilerin •ıllln met.lffade slrmeleri Ye ~bk · 
tayin OIÜID ...... iade Xabatafla t.bi .... 1ar Je 
mllbayu& tubeUcleki •bf KoaU.yonwplmeleri illa 

a.ı ........ 
• • 
• • 
• 

~°'- : .... 
il 
1 

il 

• 
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İstanbul Defterdarlığından: Tiyatrolar 
Kaznnç 

Şubeai İami Adresi Seneai İhb. N. L. K. Buhran Ceza 
TEP~:BAŞI DRAM KISMI -

Eminönü Safer 

" ,, 
Nadide 
Celil 

Atcı Ş Geylini vezir iıkeleai 61 
Şapkacı ,, Hamitıliye C. 25 
Terzi ,, Zahireciler S. 10 1 

,, Onnik Balık- Tüocar ,, Sanaaaryan han 
cayan 

,, ,, 
,, Cemal 

,, ,, " 66 
Putabane ,, Hamidiye C. 28 
birahane 

937 

" 
" 
" 

,, 
,, 

62 15 
32 21 
91 21 
87 16 

88,ı l6 

15 51 

-
29 25 

172 50 
30 ()() 

5 85 
34 50 

6 00 
~o 25 16 05 9 63 

80 2i 
265 00 

16 05 9 63 
5.l 00 57 70 

Bu ak,am 
aaat 20,30 da 

Size Öyle 
Geliyorsa 

3 perde 

L.Pirandt'lla. Türkçeai: M .. Fuat 

,, Şükrü Gömlekci ,, Sabir han 7. 8 1 ,, 14 48 4 88 O 98 
ESKi FRANSIZ TiYATROSU 

OPERET KISMI 
,, Behçet Di9çi ,, Eminönüban 15 ,, 20 4J 78 00 15 60 
,. Vaail lpekci Halıcı ,, Antrepo 15 ,, 21 15 115 65 23 ıa 
,, Hiaeyin Tosun Kuntluracı,, Yalı kötkü 52 1 ,, 18 96 24 75 4 95 

Bu akşam 
saat 20,30 da i mı~! 1111 

Beykoz Neaim Sebzeci ,, Paşabahçe ayazma 934 15 00 3 00 
,, Ferhat Ekmek aatıcıaı ,, Beykoz P. Bahçe 68 1 935 1 60 O 32 
,, İbrahim Muatafa Terzi ,, ,, ,, 27 936 2 70 O 54 0,49 °u 15 intikam Maçı 
Yukarıda adı, iti ve eaki adreai yazıla Eminönü ve Beykoz şubeleri mükellefleri yeni adreslerini 

1111111 biidirmemit ve yapılan araştırmada da bıılunmamıt olduklarından hizalarında röaterilen yıla ait 
lcaunç ve buhran vergilerine ait ihbarnamelerin kendilerine tebliti mümkün olamamıştır. Hu
kuk uaulü Muhakemeleri kanunun hikiimlerine göre tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilin olunur. 

3 perde 2 tablo 

Yazaa: P. Veber ve A. Heuze 

Bahkeair Orman Baş Mühendialiğidden : 
Miktarı Beherinin muhammen bedeli 

M3 D3 Adedi Kilo 
t) 070 13 
o 212 20 
o 252 14 
o 558 26 

81 

61 
86 

un 

Cinai 
Çam dört köşe 
Çam tahta 
Çam aırık 
Kayıa ya.tık 

Mete araba arşı 
Kayın araba -
oku. 
Kayın dingil 
Kayınesbit 

Metre mikabı 
Lira kurut 
15 00 
20 00 
15 00 
15 00 

Beher adedi 
Lira kurut 

00 30 
00 25 

()() 

00 
35 
05 

Beher kilosu 
Lira kuruş 

Teminatı 

Lira kurut 

8 47 

2 79 

00 1\1) 1 66' 1 110 Çam çıra u"" 

14006 Meıe odunu 00 00,75 7 88 
3062 Mete kömürü 00 02,25 5 17 

Kaıak alarak naklinden dolayı hazine namına müsadere olunan 
yukarda miktar ve cinsi ayrı ayrı yazılı kereste ve mahrukat 
ihaleleri 3- l 1-937 çartamba ıünü saat 15 de orman binaaındaki 
aatıı komiayonu buzuruntla ayrı ayrı yapılmak üzere açık arbr• 
maya çıkarılmıtbr. 

Her birinin muhammen betlel ve temiDat miktarları laizaluında 
ıöaterilmiştir, 

Şartnameleri Orman baş mühentlialij'iade görülebilir. 

İnbiaarlar Uı:ıaum Müdürlütünden: 

Malın cinei Miktarı 

Kolcu bel kayıtı 490 aded 
iaki fiteldik 30 ,, 
Boynuz dütlük UM ,, 
Bel kayıp tokaaı pirinçten 330 ,, 
Kıhc 262 ,, 
Müatamel çifte 35 • 
Kolcu yakahtı pirinçten 470 ,, 
Balçık kayıtı 154 • 
Çifte namluau 52 ,, 
Çifte dipçiti 47 ,, 
Doldurma makinesi 26 ,, 
v a taj'an 520 ,, 

8 H tit• 75 ırramlık 18863 ,, 
,, 90 ~ 17483 ,, 

• ., 100 ~ 14 n 

" ,, 125 • 2312 " 
n n 200 ., 7512 n 

,, " 22i " 739 ,, 
• ,, J33 • 347 ,, 
,, • 400 ,, 2116 ,, 
" " 7:50 ,, 19 ,, 
" ,, 900 ,, 56 ,, 

Bulunduğu yer 

Sirkecide Meydancıkta 
Teftit Şubeai binaaının 

üıt katında. 

Diyarbekir Müakirat 
Fabrikaaında 

• 

Demirbat etya 58 parça Maltepe Enıtitüaünde 
Cinaleri n miktarlan y•karıda yazılı eşya 3.11.37 tarihine 

raalıyan çartamba ıünü aaat 10 da pazarlıkla aatılacaktır. 
l.teklilerin malları berıün hizalarında yazılı mahallerde ıör

••leri ve pazarlık için de tayin olunan ıün ve aaatte Kabataıta 
inhiHrlar levazım ve mubayaat ıub .. indeki aabt komiıyonuna 

ıelmeleri ilin olunur. 
::::ı::ı: -

İstanbul Belediyesi İlanları 

Keşif ilk 
bedeli teminatı 

latanbul:ı3 lncliJmektebi tamiri 5941 34 445 60 
Beyoilu 1 inci ,, ,, 1610 120 75 
lıtanbul 2 ,, ,, ,, 1749 12 131 18 

Yukarda ketif bedelleri yazıh tamirler ayrı ayrı açık 
ekailtmeye konulmuşlardır. Ketif evrakı ve ıartnamesi 
Levazım Mildürlüğünde görülebilir. istekliler [2490 N. lı 
kanunda yazılı vesikadan başka Nafıa müdiirlüg6nden 
alacakları fr.n ehliyet vesikasile hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 8.11.937 pazar
teai günü saat 14 de Daimi Encilmende bulunmalıdırlar. 

(1) (7234) 1123 

1121 (7209) 

11 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1 
1- Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş olan 3 adet 

sigara makinesi için teklif olunan bedel haddi layıkda gö
rülmediğinden pazarlıkla alınması kararlaştırılmıştır. 

il·- Pazarlık e XI 937 tarihine rasthyau Cumarteıi gü
nü saat 11 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Muhammen be.leli 30,000 lira ve muvakkat temi
nat 2250 liradır. 

iV- Şartnameler her gün 150 kurut mukabilinde adı 
geçen Komisyondan alınabilir. 

V- İdarece almması mutasavvur makineler .. Molens, 
Stnndard ve Müller,, olup bunlardan başka firmalardan 
pazarlığa iştirak arzusunda bulunanların, fiataız teklif ve 
kataloklarmı münakasa gününden, en geç 3 gün evvel 
Tütun Fabrikalar Şubesine ibraz ederek pazarlığa iştirak 
vesikası almaları lazımdır. 

VI İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte 0,o 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7216) 1122 1- 4 
... 

• * 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 70XIOO eb'adın-

da 34000 kilo ince şişe ambalaj kağıtlı pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

il Pazarlık, 1 ·Xl-937 tarihine rastlayan Çarıamba gii
nü saat 15 de Kabatatda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
alım Komisyenunda yapılacaktır. 

ili-Şartnameler parasız o!arak hergüa sözii geçen 
şubeden alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün Ye saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis-
yona gelmeleri ilin olunur. (6885) 1074 3 - 4 

300 metre yassı 

300 " " 
200 ,. " 
170 ,, " 
120 kıvrılmıt 
150 yuvarlak 

1240 Yekun 

• • • 
kayış ao mm 

" 
" 
" 
" 
" 

40 
60 
70 
8 
8 

" 
" 
" 
" 
" 

1-Mıktar ve eb'adı yukarıda yazıla cem'an 1240 met
re kayıf nümune ve tartnamesine tevfikan pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

il- Pazarlık, 25-X-g37 tarihine rastlayan pazartesi 
poü saat 16 da Kabatatda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler parasız olarak bergiln söz6 reçen 
Şabeclen alınabilir. · 

iV-İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gln Ye saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis· 
yona gelmeleri ilin olunar. (M) (7060) 1()g7 2-3 

Betonarme köprü inşaatı 

Nafıa Vekfiletinden: 
1-KayHri Vlliyeti dahilinde Ürgüp-Kayuri yolunun Q+ftOO 

ncü kilometreaiıadeki Orıüp köprüaünüa ltetonarme olarak inta
alı kapala zarf uaulile minakaaaya çıkarılmıtbr. 

Keşif bedeli 36.000 liratlır. 
2-!kıiltme l-11-9J7 tarihine müaadif Pazartesi ılni Hat 

16 da Nafıa Vekaletinde Şoıe ye Kliprüler Reialiti Eluiltme Ko
miayonu odaunda yapılacaktır. 

3-Ekailtme şartname1i •e buna mlteferri diter evrak 180 ku
ruş mukabilinde Şoae ve K~priller Reialiti kaleminden alınabilir. 

4- Ekailtmeye ıirebilmek için iateklileria 1700 liralık muvakkat 
teminat verme1i ve bu l'ibi itleri yapabilecelderlne dair Vekile• 
timiztlen alınmıı müteahhitlik ehliyeti fenniye veaikuı ibraa etmeıi 
lizımdır. 

iateldilerin teklif mekltıblarını ikinoi madtletle yasılı aaattea ltir 
aaat Hveline kadar Komiayoa Reiılitiae 111akbu mukabilinde 
nrmeleri maktaıdtlir. (37U7) (1914) 1084 J-4 

Sayfa .1 - 1 =· 

Tamir işi eksiltmede 
Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma 

ve Eksiltme Komiıyonundan : 

Akademi binasının bazı tamirat ve tadilat işi açık ekailtmeye 
konulmuttur. Keşif bedeli 1146 liradır. Şartname ve proje Aka· 
demiden bedelsiz olarak alınabilir. Taliplerin muayyen kanuni 
vasıflardan başka en az 5000 liralık tamir taahhüdünü yapmıt 
olduklarını iıbat edea bir ve.ika ile beraber latanbaı Naf11111ndan 
alınmıt intaat müteahhitliği veaikuını ibraz eylemeleri lazımdır. 

Muvakkat teminat nıikdarı 85 lira 95 kuruştur. Ekailtme 25-10-~37 
Pazartesi günü aaat 15 te Cağaloğ' unda Yükaek Mektepler Muha
aebeciliğinde toplanacak olan komisyonumuz tarafından yapıla-

caktır. (7107) 1103 3 - 4 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[ Bourse du Commerce et des Cereales d·lstanbul J 

21 - 10 - 1937 

FİA TLAR ( Cours officiela) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday aert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Çavdar (Seiile) 
Bakla lFeve) 
M111r sarı (Malı jaune) 
Suaam (Seaame) 
Pamuk yatı (Huile de colon) 
Susam ,, ( ,, ae1ame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,. Trakya ,, Thrace 
Kuşyemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poilı de Chevre 
Peynir kaşer (Fromaie kacbere) 
Yulaf (Avoine) 
Tiftik mal 

,, oğlak 
Yuna yıkanmış 
iç fındık (Noia. decor.) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Fındık kabuklu (Noiıdteı) 
Nohut iri (Pois chiche) 
Fasulye çah (Haricot aec) 
Buğday kızılca (Ble roux) 

Aşağı (Moina) Yukarı (Plua) 
437 20 - 455 - -

6 6 - 6 15 -

4 8 50 
4 20 -

4 JO -
18 - -

54 

86 20 -

34 25 -

IO 10 

4 9 -

87 20 -

Zertin yatı l.ci yemeklik (Huile d'oJ.) 
Arpa yemlik 
Kaplıca 

GELEN (Arrivare1 
Afion (Opium) 
Butday (Ble) 
Arpa (Orie) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mııa (Maia) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Faaulye (Haricot aec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mobaire) 
Yulaf (foin) 
Suaam (aeaame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek llentille) 
İç fındık (Noiı dec.) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Hu ile d' ol.) 
B. Peynir (Fromage 8.) 
Tiftik 

736 -
151 -
15 -
95 -
42 -

43 50 
1 IO -

31 -

22 -

16 

GİDEN (Exportation) 
Afyon (Opium) k. 
iç fındık (Noia. dec.) 
İç badem (amande) 
Keten tohumu (Gr.Lin.) 
Arpa (Orıe) 
Tiftik 
K fındık (Noiaette) 
MQbut (Peia cbicbe) 
Suaam (seaame) 
Yapak (mohaire) 

DlŞ FIATLAR 
(Marcbeı Etranıera) 

44 25 
15 -

8-
10 -

41 50 

Butday (Ble) Liverpul 6 03 
,. ,. Şikaıo 4 &l 
,, ,. Vinipek 5 85 

Arpa (Orge) Anvera 5 24 
Mıaır (Malı) Londra 3 98 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 8 48 
Fındık (noia.) G.HamlturrlM 53 

,. K • MM 
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Üt!uxieme Annee-- No. 502 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOlS Ptrı. 450 

6 " " 850 
12 

" " 
t50U 

E.tranger : 12 aois Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour !a Publicite a' adrcaaer 

a 1' Admini•tration 

YENDREDI 

-
journal Quotidien des Adiudication» 

Tableau Synoptique des Adjud· cations_ 
Objet de l' adjudication 

Mode Priıt Caution. Lic-u d'adjudıcation et du 
Jours 

22 Octobre ı~7 

ADMINISTRA'ı ıu t'li 

Y oghourtchou H::n 
ler Etagc, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephonc: 49442 

Boite Postalc N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

d'adjudicet. estimatif Proviıoire c~hier dt!s Chargeı 
·~~--~--~~~~~--~~--~~~---~~-~~~----------~--------------~----------------- Du Mi is tere 

ub 
des Travauı A) Adjudications au Rabais 

Construction -Reparation- Trav . Publics·Materiel de Construction-CnrtogrRp~e 

Constr. halle deı eereales ( aj.). 
Rep. batiment 13eme ecole lstanbul 

,, ,, 
" " 

lere 
2cme 

Conıtr. station vacein. 
Rep. tuyaux du bain 

,, Beyorhleu 
., lstanbul 

a Tehataldja (aj.). 

Po .. de rails et eonstruction a uııe diıtanee de 20 
km. a Diyarbekir (eah. eh. L. 40). 

Rep. au bain de Ja cas.ırae St!limiyc (nj.). 
Coostr. pavillon a l'hôpita\ Goureba (Qj.). 

Puhlique 

,. 
" 

3393 60 
5941 3-t 

1610 -
17"49 12 

" 7000 
Gre u rre 103 -
Pli eaeh 800000 -

Gre a grc 
,, 

242 88 
"46360 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs 

Toile ~lanelae : 17500 m. (ai ). 

Comhustiblc - Carburant-liuiles 

Houille lave marine : 40 t. 
Benzine : 1800 bidons 
Boiı : 900 t. (cıh. eh. P. 143). 

Pli eneh 

Publique 
,, 

Pii eııcb 

7000 -

540 -
4860 

28500 

Electricite·Gaz·Chıırnffage Cer:tral (hıstallatio~ et Mate!iel) 

Articles elec:triqueı : 19 loıı 

Oi~enı 

Materiel pour extinetion incendie 
Couverturu pour animaux : 800 p. 
Medailles : 3 p. 
Fer : 80 t. 

Maehineı pour ciıarettea 3 p . (calı . dı. P. 150). 

Provisions 

Viande de mouton et agaeau, pain et beurre frais 
Paia, viande de moııton et boeuf, farine, maearo· 

niı, !ait. ıucre, oignon et~. (pour ı .. eeolcs in
teroe1). 

Sa von noir : 2 t.- ld. blane : 2 t. 
Paille : 203.7 t. (aj.). 

" : 255 t. " 
Beurre fra\s,: 26,4 t. {aj.) 
Poin : 800 t. (cah. eh . P. 140) {aj.J. 
Foin 
Pain, beurre, huile d'olives. oeufs, viande, confi· 

tare et autreı proviaion (voir details partie 
t\lrque). 

B, Adjudications a la sureuchere 
Co.bustible et eharpente 
Charbon de bois et bois de chene 
Boiı aee 

., de chcDe 
Morceaux de pain et reate du repas 
Papicr d'emballaie : 5 tonnes • Planches 10 t. 

Publique 

Publique 
Pli caeh 
Publique 

" Gre a gre 

Pli each 
JJublique 

,, 
Grh iı ıre 

,, 
• 
" 
" Publique 

Publiqua 

" 

Gri: a ırc 

" 

4800 -

1170 
la p. 10 50 

30000 -

1600 -
3666 60 
4590 -

23760 -
28000 -

5000 -

'.ı62 50 

Tercüme Bürosu f:/i 

••• Her li11andan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •!• 
hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- •1'!'• 
meleriu tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyatı ar gayet mütedildir 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
• Hususi tenzilat yapılır 
9 + Adres: Galata, Pertembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3·4 

• •• 
Telefon : 49442 

• 

.. 

445 60 

l'.20 75 
131 18 
525 

35750 -

525 -

41 -

2137 50 

360 -

87 75 
630 -

2250 -

275 -
344 25 

1782 -
2100 -
375 -

19 69 

Municipalitt'- Balıkesir 

1 Com. Pe•m. Municipalitı"• 
\ Dir. Eeonomat . ,, 

lstan ul 
,, 

idem 

" ,, 
" 

Min. Travaux P.ıhlics 

Com. Aclı Militnire Selimiye 

" 
,, Universit~ lstanbul 

Dir. G en. Cartographic Ankata 

'.27- 10-37 
8-11-37 

8 1 ı .37 
8-11-37 

25-10·37 
25-10 37 
6-11-37 

~5 10-37 
l-11-37 

s·-11-37 

Com. Ach. Ee. Sceond et Lyce eıı lzınir 5-11-37 
Vilayet Telcirclaglı 4-11-37 
Com. Ach. lntcndnnce Diarbekır !1-11 37 

Com. Ach. D. G Fab Militaires Arık. 7-12 37 

Cem. Ach . Fabr. Mılit. Salipazar lıt. 5-11-37 
Com. Aclı. Comm3nd. G. Gcnd. Ank 8-11-37 

,, ,, Liguc Aviation Turque 26· I0-37 
Administration Affaire ; d'E:ıu Tnxim '27-10-37 
Com. Aclı . Econom. Monop. K.taclıe 6-11-'.H 

Com . Ach. Ec. Second. et Ly<'ecs lzmir 9-1 -3'7 

" 

Com. Ach. Dir . Gen. Fa ı ı- . Milit. Ank . 
Conı. Ach. lntendanee Ankıırn 

,, 
Com. Adı. Division Erzindjım 

,, Kirklareli 
Com. Acb. lntend. lst. Tophane 
Dir. Gen . Surete Ankara 

In~pect. F ori':t Balik c sir 
Dir. Forct hirklareli 

,, 

" Dir. Lycce Galatasaray 
Com. Adı. Econ. Monop. K.tache 

5-11-37 

8 -1 t-:H 
25-10-37 
25-10-37 
28-10-37 
8·11-37 

27-10-37 
8-11-37 

3-11-37 
27-10-37 
28-10-37 
27-10-37 
22-10-37 
4-11·37 

Resmi Devairi11 

Dikkat nazarına 
"MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin biitün 

müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 

bir münakasa veya müzayede ilanı bu .menleğe inti· 
sap edenleri hemao harekete getirir, ve azami ran-

demen verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 

küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilan işleri Lhnited Şirketi 

vasıtasi le gönderi le bilir. 

16 
14 

14 
14-
14 

• es 
Le delai de livraison ayant ete prolonge une nou\fell~. 

adjudicatioıı sous pli cachete aura lieu le Lundi, 6 pe 
·oo 

cembre 1937 a 15 heures, par devant la ComrnisSI 1 

14 

11 

d' Enchere de Materiel du Mini tere a Ankara, pour ' 
fourniture des tuyaux en fonte et de ses accessoire5ı 
d'un prix estimatif de 25,500 Ltqs. 

11 Les cahiers des charges et ses annexes peuvent etr~ 
obtenus de la o·rectio11 de Materiel du dit Ministere ' 
Ankara, moyeıınant 128 Piastres. 15 

15 

15 -

14 
11 
15 

14 -

14 - 1 

15 
ıs 

15 
1 ] 

15 -
14 -

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

15 -
16 
10 -
16 -
14 30 
10 

1 

• 

Le cautionnement provisoir est de 1912,5 Ltqs. 
Les interesses doivent remettre leurs offres a la Coııı' 

' 'e' mission d'Enchere de Materiel du Ministere accompagne 
de leur certificat de fournisseur de materiel delivre coll' 

• ' 1 o 
formement aux reglements par le Ministere, jusqU 'A 
6-12-937, Lundi, a 14 heures. "3900,, (7118) 1106 2 ...... 

Cumartesi 23-10-1937 
·s• Bor.lu Demirci yolunun ara.!anda mcnfe:ı ve şoıe intuı Mntı1 

ilbay.) .\! 484 
Kilim (MMV) :\~ 486 
Sığır eti (Bergıımn Ask. SAK) .\" 486 
Patates (Çanak. Mst. Mvk.) .\" 487 
Elektrik malzemesi ,OD yol. H. JJUŞa) .\~ 488 
Frenk gömleği (MMV) .\: 488 
Soba rozası, ltömür k,wuı . bahçe ulağı v.ı. (DD yol. H. P•f' 

x 488 
Kuru ot (Bergama Aık. SAK) .\; 486 
Galvanizli demir tel (Gümr. Muh. G. K.) ;\! 489 
Çorbalık pirinç {Tckirdnğ Ask. SAK) ~\! 49'l 
Kuru meşe odunu ve kömürü (Buru Orm. Mck.) .. \! 496 
Yazlılc elbiaelik kumaş (Orm. K. G. l ' omut .) .\! 499 
Arpa (Vize A&k. SAK) .\" 500 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar ınüzııycdeyc aittir. 

Hamiş: "No." işareti ilanı havi gazetcıni:ıin s yasını göst•rir 

- -r ~-,...____-

Saınedi 23 - 10- 1937 

Rep. clıaıısaee e t arches s route ~lorlou-Demirdji (Yıl. Mıniss•) ~S 
Tapiı (Mın. Def. Nat.) N 486 
Viande de boeuf (Com. Ach. Milit. Bergama) N. 486 
Pommes de terre ( ,, ,, • Tehanakkal ) N . 487 
Articleıı i·leclriqueı (Ch Fer Etat H .pacha) N 488 
Chemises (Min. 1 D t" f. Nıt .) N . 488 
~ c~ 
.)eaux pour eharbon arrosoir pour jardin ete. (Ch. de Fer ı;.. 

H .paeha) N. 488 
Foin (Conı. Aeh. Milit. Bergama) N. 486 
Fil galvanises (Surveil. Douan. lst.) N. 489 
Rizı (Com. Acb. Mil. Tekirdagh) N. 492 
Bois et eharbon de bois (Dir. Ecole Forestiere Brousse} N. 496 
Tissus pour costumes d'ete (Dir. G en. 6arde Foret) N. 499 
Orgc (Com. Ach. Milit. Vize) N. 500 

* Lee uteriıqueı indiqucnt une vente par voıe de ıurencberC• 

N. B.- Leı Nos indiques en regard de• articles soat c•UJ efil 
journal danı lequel l'aviı a paru . 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazar na 
Türkiye Cüınhuriyeti hududları dahilinde bütÜP 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top" 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüıüııslil 
Rehberiniz dir. Mcnfaabmı icnbı hemen abone kaY
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 4944Z J 


