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Hergün çıkar iktisadi, mali ve tic ri gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasa ar ve Müzaye ele Listes· 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a) Münakaaaıar 

lnfaat, Tamirat, Nafia itleri, Malzeme, Harita 

lzmir tayyare alayinın röatereceti yerde beton kar
rut ratuvar ve su küalderi tefrişi 

aç. eka. 3962 25 297 17 lzmir Lvz. SAK 8·11-37 16 -

Üsküdar 2.'.J üncü mekt. bah.;eaine yapılacak J.eli aç. elcs. 3500 - 262 50 lııtanbul Belediyesi 3-11-37 ıt.-

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. ı 

Tlrk antraaiti: 50 t. aç. eks. t. 23 50 Adli Tıp işleri Müd. 3·11-37 14 -
• 

Mensucat, Elbiıe, Kundura, Çamatır v. ı. 

Ek.ek terbalık bez: 130000-157060 •·(şart. 146 kr) lupah z. 149150 8707 50 
9ot5 -

M. M. V. SAK 9-12-37 
9-12-37 

15 
11 Arka çantalak bez: 120000-14'1000 m. • 776 ,, ,, 155100 - " 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. a. 

Kuru üaüm: 9 t . aç. eka . 1,00 - 142 Balıkesir Ask. SAK 6-11-37 1 30 
Arpa veya yulaf: 541,8 t. (aart. 149 veya 163 kr.) 

(temd.) 
kapalı z. ManiH Tüm. 

" 
4-11-37 17 

Arpa: '12 t. ,, 22950 - 1721 25 
1181 75 

Oiyarbekir Lva. SAK 10-11-37 14 

Sacieyat: 21 '· " 
15750 - " 

10-11-37 14 -

b) Müzayedeler 

Duba: 20 t. aç. art. t. 9 - lstanbul Belediyesi 25-10-37 

JIAnlar, Emirler, Tebliğler: 

Türk Gümrük Ku•111yoncuları lıtanbul Birliiinden : 

Ecnelıti memleketlerden Türkiyeye ı~leu veya Türki
yeden ecnebi memleketlere giden eıyayı ticariye11in ı-üm
rlik işlerini takib ve intac etmek için kimlerin ıimrük
lerde it görebilecekleri "Gümrük Kumuıyonculanna,, aid 
10Q3 aumarah kanunla tasrih ve tahdid edilmiş oldıığu 
halde bu kanun hükümlerine uyarak ehliyetini isbat et· 
nıek suretile kumuıyoncu vesikası almamış, bu itibarla 
hiç bir sıfatı kanuniyeyi haiz bulunmamıı bazı eşhasın 
2ümrüklerde i~i olan ticaret mieaseselerine müracaatle 
kendilerini hilafı hakikat olarak ıtimrilk kumuayoncuıu 
gihi tanıtıp iş almakta, aldıkları işleri hileli ve muvazaalı 
Yollarla takib etmekte ve ettirmekte oldukları göriil
tnüştür. 

'Gümrük Kumusyoncuları,, kanunile "Gü•rük Kanunu,, 
na aykırı hareket e~en bu gibiler hakkında tahkikat yap
lllakta ve Cumhuriyet Müddeiumumiliğine müracaate ka
rar verıaiı buhınduiumuzclan, ellerinde İnhisarlar Veka
leti Gümrikler Umum Müdfirlüğüaden verilmit fotoğraflı 
kumusyuncu hüviyet cüzdanları olmıyan kimselue it ver
lllemelerini bir ruoa zarar ve yanlışhğa maruz kalmama
ları için lstanbul sayın ticaret evlerine ehemmiyetle tav
•iye ederiz. 

Şirketi Hayriyeden 

Sabahları 7, 12 de A.Kavaiındac kalkan ve 8,45 te 
l\.öprilye gelen 53 numaralı seferin 25-10-937 pazartesi 
''babından itibaren 15 dakika evvel hareket ve 8,30 da 
~prüye muvasalat edeceği ilin olunur. 

4@ 

PiYASA HABERLERİ 
~· ··~ '*'. 

Yeni verilen kontenjan 

~ lk~iııat vekAleti tlrkofis ba•· 
t 'lllığından tehrimizdeki bi
~ll iktisat dairelerine ltir 
~ '-_irn yapılmıf, Fransa büku· 
~ •tınin yeni verrait olduğu 
d~llltenjanlar mlfredatiyle bil-
1"İlaaittir. 

t auna i'Öre; Fransaı 650 ken
t~ lrtıbuldu y•murta, 250 ken-
t }'uınurta akı, 250 kental aa
~•ı, 75,()()() kental arpa, 5000 
t 'lltal yiae arpa (dotr11dan .iot
(~)a iti.al) 75,000 kental arpa 
b -~. kontenjan) 20 bin kental 
1,~'ltla Ye ufak atakla, 1.508 ken· 
~ '•••iye, 75 kental tase mey
~ J,800 kental elma, armut, 

keatal ••kerli mamulit, 

30 keatal reçel pelte, marmalat, 
133 ton adi kereate,7000 kental 
kepek, 8000 kental kepek ilive 
kontenjan aı2 kental çiçek 110-

ğanı ve 2000 çift terlik olmak 
iizere külliyetli miktarda kon· 
tenjan vermi9 buh1nınaktadır. 

Portekiz diviz tahdidlerini 
kaldırdı 

Portekeıin reamt •ueteai,bü
tün döviz taladitlatını lltvedea 
bir kararname nefretmittir. 
Maamafib, döviz muamelab, 
yalnız devlet kredi en.atitüaile 
aalibiyettar bankalar tarafından 
yapılacaktır. 

Hiku•et ayni zamanda Per
tekiz ekenemiıine zarar 

cek döviz tahdidata koymuş olan 
memleketlere karfı tahdidat re
jimini yeaiden koymak 1alihi
yetini muhafaza etmektedir. 

Avusbuya rejisi 
Ankarada bul•nan Avusturya 

rejisi umum mfidürü, memleke
timizden kiilliyetli miktarda tü
tün mübayauı yolunda temaa
lar.la buluamaktatlır. Umum 
micUirle arkadatları ıerefine 

a-eçealerde İktiaad ...ekaleti ta · 
1 

rafıadan Anadolu kulObünde 
bir ziyafet verildi. Ziyafette Zi
raat Vekili Şakir 9'.eaebir, lnbi
sarlar vekili Ali Rana Tarhan 
Hariciye, Ziraat ve lktiaad Ve· 

klletleri Siyasi Müttetarları, lk
tiaad Vakileti Daimi Müıteşarı 
Faik ICurdothı, Ziraat ve İt 
Bankalar1 Umum müdürleri ha
zar bul•atlular. Ziyafette Avus
turya rejisi ve Tirk tütüaleri 
hakmda doa•ane aözler söylendi. 

İtalyada ıermayed n 
vergi almıyor 

Havas ajansı muhabirinin öt 
rHdiğine ıöre İtalya hükumeti 
menkal mallar aermayeai iz.e
riaden yiz.de 10 niııbetindc bir 
verıi almata karar vermitlir. 

Bu vergi, hiueli tirketlerin 
sermayesi 60 milyar olduğYna 
nazaran, 5 milyarlık varidat te
ınia edecektir. Bununla beraber 
bilhu11a ziyan eden şirketler 

verıiden muaf tutulacaklardır. 
Bu vergiyi &&oymaktan mak

aad, silllalaama ıiyaaetini idame 
ve bütçe muvaaeaeaini ternin 
etmekte• ibarettir. 

Belçika ile ticari müna· 
sebetlerimiz 

Belçika ile ticari münaaebetle· 
rimiz.ia inkişafını temin için 
yakında temaı ve mlzakerelere 
başlanaeaktır. Belçikaya aid 
bloke paralar da ödenmiş ol
dut•ndan iki memleket ar •an 
daki ticari milbadeleleri.ıı ko· 
layhkla ıeniıliyeeeti anlaşıhyor. 

yaloız bir kiti binebilecektir. 
Motosikletin yanana b ih 

olan arabalar motosikletin kuv
vetiyle mütenasip olacak ve 
b•nl r f bri aaınca imal ve 
rabtedilen arabal r ebndındaa 

faıı:la olmayacaktır. 

Bir kişilik arabaya bir kişi, 

iki kişiliğe iki kişi binecektir. 
Bu emirlere mnhalif iaareket 
edenler şiddetle cezalandırıla 
caktar. 

Balkanlarda tütün rekoltesi 
Bu aene Yunanidanda tütiin 

mahsulünün 63,884,060 kilo ol· 
tluğu bildirilmektedir. Bu mem
lekette 936 tütün rekolteııi 82 
milyon kilo idi. Buna nazaran 
937 Hnesi tüt n iıtibsalita 19 
milyon kilo kadar eksiktir. Bul· 
~ariatnnda yeni tütün mahsulü· 
nün iae 35 milyon kiloyu bula
catı anlaıılmakt dır. 

Biz.im 937 tütün rekoltemiz. 
67 milyon kilodur. Demek ki 
şark Ultü11i yetiştiren Türkiye, 
Yunanistan ve Bulgariatanın 

937 iatibulata 165 milyon kiloyu 
bulmaktadır. Avrupa ve Ameri· 
kana• şark t tünlerine olan se
nevi ihtiyacı 130-140 ilyon ki
lodur. A erik da sigara sarfi
yatı çok arttığına ıröre, bu sene, 
bu memleket b s.bına dalaa 
faz.la t"tün alunrsa üç memle
ket r kolt sinin tamamen satıl· 
maın muhtemeldir. 

J 

Kabzımallar beyann meye 
tabi elacak 

Kabz.amallara verile• "Tüc· 
car komisyoncu,, unvanı değiı
tirildiği halde k udilerinden ia· 
te.ııen kazanç vergiıi miktarı 

ayni kalmışbr. Alakadarlardan 
yaptığımız. tahkikata göre bu· 
nun sebebi şudur: 

Kabzımallar, beyanname u
sulüne göre vergiye tabidir. 
Bu iti arla unvanları ne olursa 
olsun muhakkak yüzde 40 nis
betinde vergt vereceklerdir. 

Hurda demir ihracmm ennı 
Motosikletler laakkıncia bir 

karar 
Belediye daimi ençümeni mo

tosikletler hakkanda yeni bir 
karar vermiştir. B•na i'Ör , 
motoaildeli• 6zerincle idare •· 
denilen başkaaıaın binmesine 

Bulmıdutu tekilde i•timal 
olunmamak şartile köhne de
mir mamulita, demir tal şı ih
racının menedildiği Ankaradan 
tehliğ olunmu tu. Hurda demir 
iluacının enine aebep, bu ma· 

24 Biriaciteşrin 19 1 

İ DAREHANE: -, 
Yoğurtcu han, 1 ci icat 

No. 3 ve 4 

1 Galat , Perşembe pazarı 
İLAN ŞARTLAR! 

1-:farehanemizde görü,,ülur 

Telefon: 49442 

Posta kutu u N. 1261 

denin badema Türkiyede de iş· 
lenebiltıceğidir 

Demir ve çelik fabriknları
mız.ın iptidai maddeye çok ih· 
tiyacı olacak, köhne demiri• 
aran aam başlanacağı bir za
ma ıel cektir. Bu devre dP 
yaklatrnış bwlu duğundan mem· 
lekettelı.i de ir talatı ve emsa
linin timdiden harice satılma
ması çok yerinde bir tedbirdir. 

Bugün b tün düRyada köh
ne demir, talat ve emsali; kıy· 
met bulmağa baılamıştır. Son 
zcmanlarda silah fabrikalarının 
faaliy~tlerile her tarafta yliksel
di i i evvelce yazdıtımız de-

ir fiatlarana köhne demir ve 
em li gibi maddeler seyirci 
kalmamış, onlar da demirle be
raber yükaelniılerdir. 

Senelik nrda demir ihra
catımız vasati olarak 6 milyon 
kilo kadardır. 936 senesinde 
muhtelif emleketlerde 6437914 
kilo köh e demir ihraç olun-

muştur. Bunun Türk lirası o
larak tutarı 115566 liradır. 935 
senesinde ia 5908764 kilo hur
da demir ihraç edilmiştir ki, 
b nun da kıymeti 87410 lira 
tutmaktadır. 

Merkez Bankasnıca ihra
catcılara açılacak krediler 
İhracat mevsiminin başladıj"ı 

bu arada memleketin ekonomi 
menfoatlerinin İcab ettirdiği 
tedbirler cümlesinden olarak 
bü"ümet bu defa iharacat mal
larımızın kolayhkla sahşina te-

in etm k üzere klering he· 
saplarında alacaklı memleket
lere kat't satış suretile yapıla
cak ihracatın, vesaiki mukabi
linde Türkiye Cumhuriyet mer
kez bankaaınc:a fiaanae edil
m sini karıarlaştırılmışbr. 

Bu aı.ıretle vaki olacak ihra
cat Cumhuriyet Merkez Ban
kasınca derhal Y f iufz olerak 
finanse edilecektr. 

Kliri Vaziy ti iz 

Klirinı beubları b kiyeleri ve kredili nıübayaalara aid toab
h dler: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankaııındaa alınan heaab hnli
salarınn gare 1 • I0.9J7 tari indeki kliring hesabları bakiyeleri 
ve kredili mübayaata aid teabhüdler yeküoları: 

Cetvel l 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki blokajlar 
Me leket Miktar T. L. 

AYu turya 3.687.500 
Belçik 158.600 
Bulgaristan 5.700 
Çekoslovakya 3,Wl.600 
~~eya 3~ 
F enlandiya 1 .030.900 
Frans 3,983.600 
Holanda 1.177.800 
İ gilter 8.484.400 
İspanya 395.500 
İsveç 1.712.600 
İsviçre l.071.200 
italya 1.942.600 
Lehistan 31.!ııOO 
Macaristan 763.400 
Norveç 570.100 
Ro anya 2.06i.800 
Yugaalavya 251.400 
Yunanistan 54.300 

Yekün 29.279.100 
Cetvel : 2 

Muhtelif memleketlerin merkez ba kalarandaki blokajlar 
Reicbbank - Berlin'deki blokaj yeküau 

A - Hesabı T. L. 11.71 .300 
1 B - Hesabı T. L. 6.859.600 

1 
C - Hesabı T. L. a.477.100 

Almanz.adaki umumi blokaj yekunu: 22.049.000 

CETVEL:3 

Muhtelif memleketlerden kr dili olarak yapılmış olan 
mlbayaata aid teahhüdler 

Memleket 
Almaaya 

Avu turya 
Belçika 
Çeko lovakya 
lıtonya 

Penlandiya 
Fransa 
Holanda 
lngiltere 
ispanya 
İsveç 
f ıviçre 
İtalya 
Macariııtan 

Norv ç 
Lehistan 
Yugoslavya 
Yunanistan 

YEK ÜN 

YekOnları 

Reımf daireler H11Sust şahıslar 
21.143.606 T. L. l2.409.4i5 T. L. 

T. L. T.L. 
57 .934 3S4.947 

" 613.731 
n 
181 

7.979 
~.a82 

191.598 
20.102 

1.599.449 
58.054 
25.215 

785.473 
56.299 
17.766 
3.077 

n 

33.713 
577.890 
21.650 
32.703 

231.871 
67.585 

341.953 
42.596 

283.283 
304.100 
328.753 
193.990 

5.836 
22.822 
40.045 
58.343· 

3.526.240 3.031.080 

Yeküa 
al.513.061 

T. L. 
442.881 
3a.71J 

1.191.621 
21,650 
32.884 

ı39.850 
15 .967 
533.551 

b"2.698 
l.88i.73i 

362.154 
353.968 
979.463 
122.ıas 

39.588 
43.122 
58.343 

6.557.320 
1- Siparişi mukaveleye oağlanmıf olduğu halde henüz mem

lekete idhal edilmemiş ola mallar bedelleri yukardaki yekünlarda 
dahil değildir. 



2- Almanyaya aid y11karıclaki yekunda dahil b•luaan altı aya 
ar •acleli mübayaat : 

Resmi daireler Haıusi ıaluılar Yekün 
T. L. T. L. T. L. 

l.983.7ı2 6.021.317 8 005.039 
Bakiye daha uzun veya baıka vadeli 14Üllayaata aid teahhüd· 
yekunuau ifade eder. 
3 Almanyadan ıayri diter memleketlere aid yukamlaki umu· 
yek6n tla dahil alta aya kadar ndoli mlbayaat : 

Resmi daireler Haı•ıi ıahıslar Y ekün 
T. L" T. L. T. L. 

440.075 Ul82.713 2.122.787 
Bakiye daha uzun veya baıka ndeli miltayaata aid teahbüd
yek6auau ifade eder. 
4- Her memleketin kredili teahhüdlerimiz de dahil olmak 

lsere huaben alacakb buluaacatı meblij teıbit edilebilmek için 
1 aumaralı cet.elde o memleket için gösterilmit olan blokaj ye· 

••a ayaı memlekete aid ol~rak itbu 3 numarah cetvelde mün-
riç teahhiitller yekünuaun ilave edilmesi icabeder. 

a) MÜNAKASALAA 

lntaat. Tamiı at·Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita -- ._._ ._........,.... ~ 

lzmir LevaZtm Amirliği Sahnalma Komisyonundan : 
İzmir tayyare alayıoın rıstereceği y,rde 3902 lira 25 

lmnt bedeli ketifli beton trotuvar ve su künkleri 
tefrişab açık eksiltme uıulile münakasaya konmuıtur. 

ihalesi 8-11-937 pazartesi gunu saat 16 da İzmir-
de Kıılada İzmir Levazım Amirliği Sabaalaa Komiayo· 
anda yapılacakhr. 

Teminat muvakkat• akçesi 297 lira 17 kuruttur. 
Şartname ve ketifaame her aüa komisyonda sörüle

bilir. 
İ•tekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarana dair ve

ıikalarını ve bu iti yapabileceklerine tlair İzmir Nafıa 
Fea beyetiaden ihaleden liakal bir lıafta evvel al•caklan 
ve•ikalarıoı komisyona göıter.nek mec9uriyetindedirler. 

• • • 
Oıküdar 23 iaci •ektebin '9ab;eaine hela yapılacaktır. Bak: 

lataab•l Belediyesi ilinlarına. 
&! - .... :-...u 

--•••i·milc·Kundura-Çamaşır v .s. 
Zoapldak V iliyeti Daimi cacümeniaden : 

&-etli, Butia, lafr-ltolt1 lılaıtaaelerine muktazi aıatıda cins 
ye •ikdarları yaaılı •elbuıat H meıfruıat 27-10-037 çar,amba 
s&•I ıaat 15 de ihale edilmek laere açık ekıiltmeye çıkarJlm ,. 
clar. 1253 lira mulaammea kıymetli itbu qyaya talip olanlano so
lıtatlaD ltatka diter etyamn nilmunelenyle ve 95 lirahk muvak
kat te•iaatları ile beraber ihale rünü encümene müracaat etme
a.-i i1ID olt1nur. 
122 iO kilo Şilte ve yubk için pamuk 
&l metre Yatak yizü eyi ve sıkı nesiçli 1 metre eninde 
10 ad•• Bataaiye fubane iti 
51 çift Ye•li terlik ıdyala vaketeden dikitli 

1180 metre Kaput bezi boz kurt marka yerli 
2QO • Pijamalık pazea sıkı neaiçli iyi marka 
IOO • Patiaka KayHri fabrikuı malı 
22 aclet E•aye tiake çorba kiaesi 14 Dılo. 
20 • • • tepıi 40 santim ebadında 
M .. Nikel çerba k8fıtı 
25 " El laHluıu sık kalın tüylü 
58 metre Uaolyon •uıamba 2,20 eninde 3 No. 
6 adet Zoaa•ldak tipi soba orta ~y 

30 • Solaa boruau kalın saçtan ve ıeaiş 
10 " Atet kiireti kalın saçtan 
4 • Ki•lr katusu orta boy 

10 kilo Terazi İÇİD kilo wram pirinçten 
1 aclet Kızıl ar bayratı büyük ve yünden 

14 ,, 35 boyuatla 25 eoiade Hrı levha derece kadı için 
2 • Pupu iyiaiadcn 68-70 boy 40 en 
2 • Balur tencere beheri 4,5 kiloluk dötme olacak 
3 ,, i.l taklrilk laokkaıı emaye 
9 ,, l'emik tarak kadıa içia sık ditli 
1 ,, Gaz ocatı 3 bekli 
1 .. ,, ,, 1 ,, 
2 ., M•deai arkabk için 
5 metre Beyaz maaa muıamt>uı 

l'l .. Vol ketui iyi cinsten 

Milli M6dafaa Veklleti Satanalma Komisyonundan: 
Hepıine tahmin edilen fiab 149150 lira olan 130 bin 

ili 157000 metre ekmek torbahk bez kapalı zarfla ek•ilt
meye ko1aulmuttur. İhaleıi 9.12.937 perşembe aünü saat 
15 te MMV. Sabnalma komisyonunda yapılacaktır. İlk 
te•İDat 8707 lira 50 kuruttur. Şartnamesi 146 kuruşa 
MllV. ıatmalma ko•i•yonundan abmr. Eksiltmeye gire
cekler kanuai teminat ve 2490 sayıla kanunun iki ve 3cü 
matldelerinde yazıla belrelerle birlikte teklif mektublaranı 
ilaale ıaatinden belaemebal bir saat eYel Ankarada MMV. 
ıatıaalma komiıyonuna vermeleri. 

• Hepsine tahmia eclılu fiatı 155100 lira olaa 120000 ili 
141000 metre arka çantabk bez kapalı zarfla eksiltmeye konul
muıtur. lbalHi 8-12-937 perıembe rinfi saat 11 tle M. M. Ve.kl
leti Sıbnalma Ko•isyonuncla yapılacaktır. ilk temınat 9005 lıra
dır. Şartaameai 77i kuruıa M. M. Vekaleti. Sab.nalma Komisyo
nuadan alınır. Eksiltmeye rirecekler kanun• temınat ve 2490 sa-
ıb kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde yazılı belgelerle bırlikte 

!eklif mektuplarını ihale ıaatinden behemehal bir saat evvel An· 
kantla M. M. Veklleti Satıaalma Komiıyonuaa vermeleri. 

L2E!L 

Matu11kat lienzin-Makine yağlan v. s. 
Bumova Tümen Satmalma Komisyonuntian: 

Cınsi Mikt. Mallalli U. tah- Muv. 
kilo min tutarı teminatı 

Lira L 
Linyit k6mürü 70000 Burnava 700 53 

,, ,, 35000 Ödemiş 3.50 27 
" ,, 129000 Tire 1290 97 

1 - Y 11karıda miktar ve mahalli yaz.ılı linyit maden 
kömürlerinin 11.10.937 pazartesi günü yapıla• açık ek
siltmesine talip çıkmadığmdan bir ay zar fanda pazarlık 
satıa abaacaktar. 

2- İlk pazarlaiı 25.10J~37 pazarteıi ıünü saat 10, 
10,JO ve 11 de yapılacakbr. 

3- Şartnameai her ınn komisyonda ıörülebilir. 
4- lıteklilerin muayyeD vaktin_.e lurnovadaki aıkt ri 

ıatanalma komisyonuna aelmeleri. 

Nakliyat: Bopltma-Vükletme ve s. --- - ·- --
Bursa lnlaiaarlar Bat Müdürlltiiaden: 

B•usadan Orbaaeliyo •e Or.baneliyeden Bunaya 1 sene nrfın
da sevkeclilecek mamQl tltüa, içki, ispirto ve levazım tlolu san
dık ve bidonlarla bot aaadıkların nakliye ücreti 19.10.37 tarihin
den itibaren 4.11.37 perıembe ıününe kadar 15 (Ün mGddetle ek
siltmeye konulmuıtur. 

Muhammca mikdarı 34500 kilo 345 lirad1r. İstekliler 9artna
meyi görmek üzere herııün ve eksiltmeye ittirak için de yüzde 
7,5 muvakkat teminat akçesile birlikte 4.11 .37 günG saat 15 ele 
Bursa inhisarlar dairesi batmüdürlütüne gelmeleri. 
- 2E!i!i 
Müteferrik 

• • • 
Çinko çorlta kiseıi ve nikel çorba katıfı,, soba borusu, tera

sütu-zi için kilogram ,gaz ocağı v.s. alınacaktır. Bak: menıucat 

ı~n~u~n~d~·~Z~o-rı_u_l_d•~k~V~i~I~. ~il~i~n~ın_a_·~--------------------_... __ _ 

Erzak, Z hire, ft ve Sebze: 

l Cinsi 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

Miktar1 Beherinin yüzde 7,5 
bedelı teminatı 

kilo 
500 aded 

kr. st. L kr. 
Tavuk 
Hindi 

50 36 75 

Taze erik 
,, kayısı 

,, VıfDt 
Elma 

200 ,, 120 

200 10 
100 2Q 

100 20 
300 20 

Ayva 200 !O 
Taze zerdali 100 12 50 -lspanak 2000 8 
Pıra•• 2000 5 
HHUÇ 150 5 
Kr.reYiz 800 15 
Taze •otan 200 demet 1 
Karnaltahar .iOO 20 
Semizotu 300 15 
Taze bakla 800 10 
Yetil salata 1000 aded 2 50 
Marul 1000 ,. 7 
Eoıinar 200 ,, 13 
Çah fHıdyesi 150 15 
Aytekadıp 1000 12 
Taze barbuaye 500 20 
Dolmalık kabak 800 12 
Dolmalık biber 300 12 
Sivri biner 20 15 
Patlıcan 700 10 
DomatH 800 7 
Lahana 1000 5 
T ue bezelye 250 20 

,, bamya 200 20 
Salamura yaprak 20 50 
Balkabatı 200 6 
Hıyar 1000 adeti 5 
Maydaaoz 1200 demet 2 50 
Panear 250 5 
Tan yaprak 50 15 

11 44 

109 58 

münakasa ta
rihi ve saati 

9. 1 1.37 11 sah 

9 11.37 14 ,, 

9.11.37 14,30 " 

~~~----~~~-
Kuru üzl• 400 30 
Kut üzüml 10 '1:1 
Kuru erik 100 ?5 

,, kayısı 100 50 
Çam hıtıtı 15 75 
Ceviz iti 25 20 
Fıatılık ., 10 100 
Badem içi 10 110 (;7 50 9. 11.37 15 " Limon l:IOO aded 3 
Makarna 1500 27 
irmik 200 20 
Un 500 15 
Niıuta 25 25 
Pirinç uau 50 25 
Şehriye 250 30 

Ankara polit eaıtitiaüaln ilıltiyacı için oiui, miktarı, •aham. 

bedelile ilk temiaatları ihale ıGa ve Halleri yukarıda yazılı erzak 
parti parti açık eksiltme uıulile münakasaya koaulınuıtur. 

Bu ite aid prtaameleri almak istiyenlerin Emniyet Umum Mü
dirlütü Sabnalma Komiıyonuaa müracaatları. 

İstanbul Belediyesiaden: 
Bir tonuoa 9 lira kıymet tahmin edilen UnkapaDI köpri

siiaün ayağı önünde eskiden b tmıt olan tahminen 20 ton 
atırlıj"ıadaki duba satılmak üı:re aÇ1k artırmaya konulmuttur. I 
Evrakı Encümea kaleminde ıörülebilir. İstekliler 25-10-937 
Pasartesi ginü saat 14 de Daim\ Encimende bulunmahdırlar. 

Manissa Tümen Sahnalma Komi yonun.t:ın: 
- Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve müe1Sesat 

hayvanlarının senelik ihtiyacı için 541800 kilo arpa veya· 
hut yu af kapah zarfla ve ayrı ayrı ıartnamelerle müna· 
kasa va konulmuş ise. de ıhale ıünü olan 24 eylül 937 cuma 
ginü arpaya talıp çıkmadıj'ı ve yulafa teklif etlilen fiat 
pahalı görialdüğiındc:> 2 90 sayıla kanunun 40 ınci mad
tfesı m cibince bir ay zarfında pazarhkla ahnacaktar. 

2 Şartnameleri arfı>amn 149 ve yulafm 163 kuruş 
mukabilinde Manisada tümen satmalma komisyonundan 
alınabilir. 

i- Münakasaları 4.11,937 çarşamba günü saat 17 de 
Manisada limen aahnalma komisyonunda yapılacaktır. 
fümeııce arpı veyahud yulafa teklif edilecek fıatlar ü
zerinden tetkikat y pılarak bi isinin ihalesi yapılac:aktar. 

4 Muhammen bedelleri arpanaa kilosu beş kuruş elli 
s~ntim ve yulafm alta kuruştur. Muvakkat teminatları ar· 
panm 2235 hra, yul fm ~439 liradır. 

5 İste ·liler 1 icaret odasmda mukayyet · olduklarma 
dair vesika ıösterecekler ve muvakkat teminatlari e bir· 
likte miinakaaamn yapılacağı belli gün ve saatte komis
yeua müracaatları ilin olumu. 

DiyarlıeKİl" Lvz. Aınirli'i S.ıtınalma Komisyonundan: 
Diyarbekirdeln birhklerin ıbtiy.ıcı ıçin 612 oin kilo 

arpa ve 21 bin k lo sadeyağ k p la zarfla münakasaya 
konmustur. Arpanın muhammen bedeli 22950, a:ıdeyağnı 

5750 lirıdır.Muvakk"'t teminatlar 1721 rpa lira 25 kurut sa-
l deyağ ! 181 lira 75 kuruştur. Şartnamesini glir•ek istiyen• 

ler her giiıı mesa~ saatleri dahilinde bulundukları yerin 
levazım aauruğinden göHbılirler. 10.11.937 çarfamba 
günü sadeyağı sa t 11, arpa 14 te Diyaroekır levazım 

imirliğind,.. sabnalma komisyonunda ibaleleıi yapıhcaktır. 
lsteklilern gun ve sa'ltlerde mukt zı vesaik ile Diyarbe
kir lev ... zım amirliği sahnıılına komisyonuna müracaatlan. 

B.ıhkesir As: eri Satınulma Komiıyonun.tan : 
Kor birliklerın ıhtiyacı ıçin 9 ton kuru iiziim 6 ikinci tetrin 

937 cumartesı günü aaat lO,aG da açık eksiltme suretib ihale e· 
tlilecektir. Muhammen bedeli 1900 lira, ilk teminatı 142 liradır. 
isteklilerin ıartna•eainı ıörmek uzere herıürı ve eksiltmeye itb· 
rak edeceklerinde vaktı muayyeninde temınat makbuzlarile kor 
aatınalma komiıyon• baıkanlığına müracaatJan. 

Bayramıç Jııudarma 2 nci Alay Satınalma Komisyonunclan: 

Tahmini 
bedel 
L. kr. 

1585() 00 

Miktarı 

kilo 

439000 

Mu•akkat İhale günü aaat Erzakın Eks. 
teminatı ciui tekli 

L. kr. 
4938 75 l0.11.37 15 ekmeklik kapalı 

un zarf 
1 20. 10.37 de ihalesi yapılmak ü:ı:ere kapalı zarfla eksiltme

ye konulan Bayranuçt J. 2 ci alay l, 2, 3 Gncü taburları 937 ve 
938 yıllan ıhtiyacı olan yukarıda mıktarı muha:ıımeo b~dcli •• 
muvakkat teminatı yazılı Ekmeklik un .. n eks .ne müddeti az olma· 
sınllan Ankaratlan ili yaptmlmadıgı Ankar.. f u < \aanf Cemi· 
yeti ilin itlerı büroaundau bıld rildij'ınJen bu e ı me huküm•ÜI 
sayılarak 13-10-937 den 10 11 937 Çar mba gu!lun katılar 29 gün 
miiddetle yeniden apah eksıltmeye çıkarı mı"'t r. 

2- M11vakkat temiaat yukarıd yazıhdı o nisyon Bayra· 
miçte J. 2 inci alay garnizonunda t planacak ~leye sallhiyettar 
makam o tasvibiyle yıapılacaktır. 

3- istekliler kc. ıuni belııelerı teklıf mektuplarını ıha e ıı::ıı bir 
ıaat enel makbuz mukabilınde Komısyon v :-ecektir. 

4- Şartna neler Komisyend gorebilec kle i ilan -:>lun...ır. 

b) 
S& !E& Z2! 

ZA 
Haydarpasa L1:;e:;İ Arttırma ve Ek::siltme 

Kurumu Başkanlığından : 
Haydarpaşa Lı::sesi Pansiyonu yem klı nelerinde 31 Mayıs 

937 tarihine kadar topl ı cak olan ekmek kırıntıları ve yemek 
artıkları &çık pazarlık :;uretile atılığa çıkarılmı tır. 

Tahmin 1 e<l lı 210 ve ilk temm.lt 18 liradır. 
Pazarlık 26. 0.9 ,7 .ılı günit aat 15 le 1:-.tanbul Kuhıir 

DirektOrlüğü lmıası için<le toplanacak olan Komisyonda yapı· 
lacaktır. 

lsteldilerin sartnanwyi göımek üzere Mekt~ıJ l<laresill~ 
müracaat etmeleri, bellı gün ve sa ttc Komi::syona gelmeler•· 

Galatasaray Li esi Direktörliığün<len : 
İhal<: edilecek gün Bedeli ilk teminatı 

ve saatı L. K. l . K. k 
26 teşrinievvel 9J7 262 50 19 69 Ekmek ve yeme 
salı giinü saat 14,30 artıkları .. 

7 ·· urı· 

Ekıiltmeye girmek istiyenler teminat makbuz veya baaka 
mektubunu 2490 sayılı kaınu•un 2 iaci ve 3 uncu m ddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte tayin edilen ıün •e saatte Komisyona gelmeleri. 

Galata:;aıay Lısesinin yemekhanelerinde 1.11.93 gun 1' 
den mayıs 938 ::.oauna kadar toplan cak olan ekmek ~e yeınea· 
artıklarınm muhammen bedelı ve ılk tcmınatıle p:ızarhğı Y 
pılacak gtin ve saatı yukarıda gö1'terılmıştır. 



Czaıfığı Kültür Direktörlüğü binasında 1 i eler Muha e
••nde toplanan K misyonda yapılacaktır. 
kliler l;iart:rrnmcyı ~örmek üzere Okul l<lare ine \e 
~a i ti rak için d :ırtnamede yazılı belge \ e tf'minat 
zlarile o gün \e antte Koım,.,yona gelmeleri. 

) cniköy lna Dm resinden : 
horcdan dolayı mahcuz olup batılarak para)a ÇC\ ril-

k-trarlaştırılan bir aJed bahçe su mottirü 3.1 l.937 ç.u
günö saat 9,aO dan 1 1 ,30 a kadar Ernirgan Balta liıııa-
1()() o. h iehze bahçesinde açık arttırma ile satılnı'a

ll talihlerin nıahal1ıııde trnımın<"ak meımııa ınüracant 
eleri Vt! tellaliy'' rc~ıninin alıcıya aid olacağı \~ "atış 
tl'ıuhammen kı) nwtin yüzde yetıni:.: heşinı bulınadı{,rı 

'dt• on beş gün temdiJile kat'i ihalenin tekrar ılaıı edil
~ın 18. 1 l.937 prr .. embe günii ayni "'antte "'atılacağı ilan 

Konya Orman Ba, MühendisliA"inden : 
Kental Cinai 

Meşe k,.reıte ) 
2173 

246 
Meşe odunu ) Konyanın Isır anlı 

Meşe kömür ) ormanı 
Meşe ker ate ) Konyanın Telcne 

5004 Meşe odunu } kavaj"ı ormanı 
4795 Meşe odunu ) Çumranııı Çukur-

\' yurt ormaaı 
t 11k•rıdaki yazılı yakacak ve kereste burüaden itibaren ser
•Çık artırmaya konulmuştur. 1-11-9.17 gününde Konya Orman 
~Ghendiılik tlaireıinde ihale&i icra edilecejfoden taliplerin 
'dt11 teraiti ötrenerek ihale tünü aaireye gelmeleri ilin olanur. 

• to •• 
to• ağırlığında duba aahlaeaktır. Bak: 2 ci 

tel ') · ı lnına. 

sahifedeki İst. 

lceşif bedeli 3500 lira olan Üsküdar 2J üncü mekte · 
~ bahçesiue yapılacak ~ela acık eksilt~eyc konulmuş 
. e belli ihale gününde gıren bulunmadıgmdan pazar
~- Çevrilmiştir. İstekliler :?490 N.h kanunda yazılı v~si-
t ~~il başka Nafıa Müdürlüğünden a!acakları fen ehlıyet 
~~1~•sile 262 lira 50 kurutluk ilk teminat makbuz veya 
~ t~ttıbile beraber 3-11 ·~37 çarşamba. günü saat 14 de 
aıttıi Encümende bulunmalıdırlar. (I) (7269) 1124 

l amir işi eksi 
Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma 

ve Eksiltme Komi•youunıJan : 

' Alt•demi binasının bazı tamirat ve tadilit işi açık eksiltmeye 
d01lıılrnuştur. Keşif bedeli 1146 liradır. Şartname ve proje Aka
~ 'tııiden bedelıiz olarak alınabilir. Taliplerin muayyen kanuni '••fi . t hh-d" -Ol lrdan başka en az 5000 liralık tamır . aa u unu yapmış 

,,4'-klarını iıbat eden bir vesika ile beraber lstanbıaı Nafıaıından 
'lllllış inşaat müteahhitliği vesikasını ibra:ı eylemeleri lazımdır. 

~ ~l.lvakkat tcmiaat mikdarı 85 lira 95 kuruştur. Eksiltme 25-10-::J37 
't~ilrtesi günü ıaat 15 te Cağaloj' unda Yüksek Mektepler Muha
t tciliğinde toplanacak olan komisyonumuıı: tarafıodan yapıla· 
'~tır. (7107) ll03 4-4 

D.D.YoLLARı İSLETME u. MuDUQLUGUNDE 
• 

tb• ~l.lhammen bed~li 7471 lira _28 kuruş _olan ~471 kilo muht~l~f 
• llta yuvarlak demir 8000 kılo muhtelıf eb atta lama demırı, 

~ kilo müsavi köşe demiri, 2000 kilo_ dub! T putrel . demiri, 
i, O adet takriben 15920 kilo muhtelıf ebatta dem_ır levha 
b·~l.937 Pertembe t"ÜnÜ saat 15 de Haydarpaşada Gar bınaıı da
~~1tıdeki komiıyon tarafından kapalı zarf u~ulile ~a~ın alı~acak
t ' Su işe girmek iıteyenlerin kanunun tayın ettıtı vesaık ve 
~:·lbi razetenin 7-5-936 T. 3297 veya 1·?·~7 T. 3645 No.lu ~us-

lııtanda intişar etmi~ talimatname daıresınde alınmış ehlıyet 
~'•ilc•sı ile 56e lira 35 kuruşluk munkknt teminatlarını muhte· 
~i .ltklif zarflarını eksiltme günü saat 14 e kadar komiayoa reiı· 
'i•tıe vermeleri lizımdır. Bu işe aid şartnameler komisyoatlan 
~'t•ıııı olarak dağıtılmaktadır. (7010) 1091 3-4 

'=~~~~~~~~~~~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde~_:_! 
l- Şartname ve keşifnameıine tevfikan Fer'iye bakım 

~\'leri ve Boğaziçi Depoları Grup Müdürlüğü inalannda 
\le çatılarında yapılacak tamiratı pazarlıkla ihale edile
~'ktir. 

11- Muhammen bedeli 1909.71 lira ve muvakkat teminat 
l5() liradır. · 
I)(_ Pazarlık 2-XI-937 tarihine rastlıyan Sah günü saat 14 

d~ l<abataşda Lef'azım ve Mübayaat Şubesindeki alını ko· 
~1•Yonunda yapılacaktır. . 
İ lV Şartnameler 10 kuruş mukabilinde heriün inhisarlar 
n,•at Şubesinden alınabilir -
v _ İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 

}'i.ltde 7,5 iÜvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis· 
>'ona relmeleri ilan olunur. "B" (7110) 1105 3 4 

200 adet 
100 ,, 
250 " 
600 il 

150 
400 
150 
200 

" 
" 
" 
" 

11075 
110 200 
110 150 
220 15 
22025 
22 60 
22075 
220 l..>O 

2050 Yekun 

• • • 
ampul 

" 
il 

" 
" 
il 

il 

il 

1-Müfredatı yukarıda yazılı cem'an 2050 adet ampul 
pazarhkla satın alınacaktır. 

2-Paz rlık 26.X.937 tarihine 
at 16 da Kabataşta Levazım ve 
Alını komisyonunda yapılacaktır. 

rasthyan Salı günü sa 
Mubayaat Şubesindeki 

3-Ist kJilerin pazaı·lık için tayin olunan gün ve sa· 
atte yuzde 7,5 güvenme paralarile birlikte !ldı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (M) (688ti) 1075 3 3 

• 
* 

1 - Eskişehirde insası mukarrer kapsül deposu, e fi, 
şartnam si ve planına tevfi ·an pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2- Pazarlık, 26 X 937 tarihine rastlıyan Salı gunu 
saat 14 de Kab ta ta Levazım ve ubaynat Şubes'ndeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muhammen bedeli 3879,38 lira ve muvakkat temi· 
nat 291 liradır. 

4 Şartnameler ~o kuruş mukabilinde her gün İnhi-
sarlar İnşaat Şubesinden ve Eskişehir Başmüdürlügüoden 
alınabilir. 

5- İsteklilerin, paz rhk için tayin olunan gün ve sa t
te % 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komi yo· 
na gelmeleri ilan olunur. (B.) (6899) 1077 4 4 

• • • 
!-Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan 2 adet si· 

gara paket makinesi için teklif edilen bedel hadd layık• 

da iÖrülmediğinden pazarlıkla alınması kararlaştırılmıştır. 
il-Pazarlık, 4.Xl.937 tarilıine rastlıya Perşembe günü 

saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesinde· 
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll Muhammen bedeli 18000 lira ve muvakka t mı· 
natı 1350 liradır. 

iV-Şartnameler parasız olarak hergim yukarıda adı 
geçen Komi yondan alınabilir. 

V İdarece "Yeğenberg,, makinesi alınması m""tesav 
ver olup, eksiltmeye girecek makine "Yeğe berg ,.dir. 
Münakasaya iştir k etmek isteyen başka firmalar fiat ız 
fenni tekliflerini eksiltmeden en az 3 gün evvel tetki ( 
edilmek üzere İnhisnrlar Tütün Fabrikalar Şubesine ver
meleri ve tekliflerinin kubul olunduğuna dair vesilrn al 
maları lazımdır. 

VI isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte eksiltmeye iştirak vesikası ve yüzde 7.5 güvenme 
paralariyle birlikte adı geçen Komisyona müracaatı rı ı lin 
olunur. !B.) (7122) 1108 2-4 

• • * 
1- 22- -937 tarıhinde eksiltmeye konulacağı evvelce 

ilan edilmiş olan Paşabahçe Fabrikasında yemden örtüle
cek ve tamir olunacak ç blar işinin eksiltmesi, keşfi ve 
şartnamesi mucibince 4-Xl·937 tarihine rnstlıyan Perşembe 
günü saat 15 le Kabataşta Levazım ve Mubnyaat Şubebin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

2- Keşif bedeli 7419.98 lira ve muvakkat teminat 
556.5 liradır. 

3 Şartnameler 19 kuruş mukabilinde her gim İn is r· 
lar Müskirat Fabrikalar Şubesi Müdürlüğünden lmabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve s atte 
0 7,5 güvenme paralariyle biri kte adı geç n komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (7161) 1111 2 4 

300 metre yassı 
300 ,, ,, 
200 '1 ,, 
170 

" " 
120 kıvrılmış 
150 yuvarlak 

1240 Yekiın 

• 
* * 

kayış 30 mm 
,, 40 

" 
60 ,, 
70 

" 
" 8 " ,, 8 ,, 

1-Mıktar ve eb'adı yukarıda yazılı cem'an 1240 met· 
re kayış nü une ve şartnamesine tevfikan pazarlıkla sa
tın ahAacaktır. 

il - Pazarlık, 25·X-g37 tarihine rastlayan paı. rt si 
"nü saat 16 da Kabata,da Levazım ve Mubayaat Şub -

sindeki Alım Komisyo unda yapılacaktır. 
ili Şart a ler parasız o]arak hergiin sözü geçen 

Şubeden alın bilir. 
IV-İ teklilerin pazarla (için tayin olunan gin v s atte 

yüzde 7,5 güvenme paralariyl6 birlikte adı geç n 1'.o is-
yona gelmeleri il "n olunur. (M) (7060) ım»7 3-3 

!n 

(Suite de la 4eme page) 

Hou e pour taıe d'oreiller (Command. Surveil. Douan. lıt.) N. 488 
Constr avillon conservatoire (Min. Trav. Pub.) N. 488 

,, arches et pont (Vıl. Ank ra) N 488 
Courroıes (Dır. Gen. Monopoles) N. 496 
Rt>p. a l' Academıe (Acad. des Bcaux Art.) N. 497 
Paılle Com. Ach. Mılit. Vi!e) N. 4S 
Oıgnons Command. Jst.) N. 489 
Vıande d boeuf (lnt nd. lzmir) N. 489 
lmpre sıon et relıurc de guides telcphoniques (Dir. Telepbones lst.) 

N. 489 
Constr. cole Prı aıre (Dir. Trav. Pub. Tchoroum) N. 489 
Pavage de routc (Dır. onop. Ank:ara) N. 489 
Po ·les et mat rıel (Mun. l&t.) N. 490 
Haricots sccs (Com. Acb. Milit. Vıze) N. 500 
Costumes, casquettes ete. (Dir. Ecole Commerce Marine lstan bul) 

N. 501 
• Auto (M n. Kayseri) N. ~00 
Transp rt de charbon (Mun. lst.) N. 490 
Orı- (Com. Ach. Mılıt. Vıze) N. 490 
Encre, tôles galvanıs es, tôle eo amıante (Ch. de Fer Etat H.paclta) 

N. 491 
Oignons, pommes de terre, ocufs, fromage, mazoute eta. (Dir. icele 

Normale lst.) N. 501 
lns rumcnt de chırurgıe (Command. 1 t.) N. 446 
Machıne nutomatıquc (Dır. Gen. Monop.) N. 456 
Tıref nds ga vanıs s (Ch Fer Etat Ank.) N. 456 
Machıne pour sec agc de linge (Jnt nd. Tophane) N. 457 
80111 (Com. Ach. Mılıt. Ordou) N. 479 
Const d'un pav 1 on (Dır. Trav Pub. 1 t.) N. 481 
lo tallatı n d'eau iı la casern Guebze (Div. lzmit) N. 481 
Con tr. hopital accouchement İl Balik ·sir (Vil. Balik~sir) N. 482 
Beur c frais ~ıv. I:ımıt) N. 482 

oin (Com. Ach. Mılit. Kasaba) N. 483 
• Articles hora d'u age (Exploıtat. Akay) N. "484 
Cokc (Dır. Econ. G ande Assemblee Nat.) N. 484 

Sacs vıdes (Tanncr'e Beyk z) N. 501 
R p. chaussee et po route Zongouldak-Divrek (Vil. Zongouldak) 

N. 485 
Fil de laınc pour chaussett s (Minıstere Defensc Nationale) N. 486 
R p medr s lndı minar et Buyuk Karatay (Dir. lnstruct. Pub. 

Konıa} N. 486 
Conslr. pavıllon, vespasıenne pour l'nrmt'e (Min. Def. Nat.) N. "416 

,, abattoır (Municıp. Samsoun) N. 486 
Fatıne (Dıvisıon Sıvas) N. 486 
Boutons en alumınıume (lntcnd. Tophane) N. 487 
Cbambre a air et pneus (Vıl. lzmir) N. 491 
• Cancvas, poele11, toile ete. (Dır. Gen. Monopoles) N. 491 
Rep. chaus e Eudcmiche-Tcbatal, Torbn i ete. (Vıl. lzmir) N. 491 
Hı.ricots ecı et houıllc (B taıllon Surveil. Douan. lzmir) N. 492 
Huıle d'olives (Brigade Edirne) N. 492 
Toile pour tentes conıqu s (Min. Def. Nat.) N. 492 
Travaux pour adductıon d'eau (Dir. Trav. Pub. Tckirdagb) N. 492 
Fnrine (Com Ach. Milıt. Balıkesır} N. 49l 
Armoıre.s chaısc , tablcs, pupitrcs ete. (Manistere Econo.ıie) N. 49l 
Boıs (Dıv Erzındıan) N. 501 
enzıne, alvalıne, huile vacoume (Vil. Samaoun ) N. 493 

Lıvrcs (Dıv. lnstr. Pub. Konia) N. 496 
Houille tProcureur G n. Rcp. lst.) N. 4'6 
Pavaıe de roule (Mun. Dıarbekir) N. 496 
Toıle pöur imge (Vı . T kirdagh) N. 499 
Fom, pıulle, bcurre frai , vıande de boeuf (lntend. Eakicbehir) 499 

Fıl d cin (Dır. Vcnteı Douanea lat.) N. 499 
Rep. b t. PTT. (Dir. PTT. Ouzounkcupru) N. 499 
Beurrc fraıı (lntcnd. Eııkicbehir) N. 500 
Combcaux C ,, Ankara) N. 500 
lntall tıon lectrıque (Mun. Gu dız) N. 500 
Constr. atation vaccin. iı la station Tchataldja (Mun. lıt.) N. 512 
Rcp. tuyaux de bain (Mun. lstanbul) N. 502 

" bain milıtaıro S 1i ie (Con. Ach. milit. Selimie) N. 502 
Paille (lntcrıd. Ankara) N. 502 

Rep. ehauffage contral hôpihıl Gumuchsouyou (Com•. lst.) No 503 
Conıııtr. vıtrıne (Dır. Ec. A~r. Brouase) No 503 
Charbon lignite (Com. Acb. Mılit. Bornova) No 503 

• Les aatcriıqueı indiquent une ventc par voio de surcnobere, 

N. B.- Le1 Noı indiqa ıs e regard deı articles ıont ceux du 
journal dans lequel l'aviı a paru 

U US iÇiN 
........ ...... g ... ...-........ 

Büyük Edib 

Yakub adri 
Çok Guzel 

Y ni Bir Ro an 

H zırl mı tır 

Bu 

Falih Rıfkı Atay 
niiıhalarda yeai 

bir Heriain 

T efrikasıaı Yeriyor 

ardan Başka 
Zengin Me leket ve Dünya R&portajları; Balkan Aıı

tanh ve Sadab d Paktı Merkezleriaden 

Muntazam Mektuplar 

' Çocük, Kadın Sayfaları 
Canlı f\1 AZlN Kısmı 

Eğlenceler 

Sinema - Dtiny Şuun - Ev Kadıaı Çocuk Balıımı · 
Meraklı Bir Roma - Bahçe ve Çiçek · 

Geniş S or Yazıları 

Ankara, Hliktimet, Kam•tay 
Hay tını En Yakıaelaa Taııi .. 
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ABQNNEMENTS: 
Ville et Province 

3 M01S Ptra. 450 
6 ,, ,, 8iO 

12 • ,, 1500 

Etranger : 1l aoi• Ptrı. 2700 -Le No. Ptrs. 5 
Peu,. la Pabllcit~ ı'adre11er 

a l' Admiaiıtration 

DIMANCHE 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ 

Jouroal Quotid·ien.ltdes Adjudicationı 

Tableau Synoptique des Adjudications 

24 Octobrt 

ADMINISTRA· .. ıur. 

Yoghourtcbou H:ın 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baıır 

T elephoae: 49442 

Boite Poıtale N. t261 

Adreue T elesrraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

Objet de l'adjudication Mode Prix 
d'adjudicat. estimatif 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'adiudication et du 
Calı:r $: Charg• 

Jours Heure 

A) Adjudications au Rabais 
Conıtruction-Reparation- Trav. Publicı·Materiel de Construction-Cartographie 

Coaatr. carreaux en beton arme et pavage des tu· publique 3962 25 
yaua: d'eau 

Coaıtr. tl'une VHpaıieane 
E~ele t&'Üıkiidar (aj.). 

au jardin de la 23 me ,, 3500 - . 

Kmillement - Chaussures - Tissus- Cuirs. 

Teile pr. sacı a feurrar•: 110000-175000 •· (cah. 
eh. p. 146 

Toile pr. ~avreaaH: 1200f0-141000 m. (cah clt p. 77') 

Cemhuıtible - Carburant-Huiles 

Aathracite indireae: Si t. 

Provisions 

Foi• ou orre (cab. eh. p . 149 ou 163) (aj.) 
Raisinı secı: 9 t. 
Orre: 612 t. 
BHrre fraiı: ll t. 

- Afljudications a la sureacbere 

pli cach 149150 -

,, 155100 -

Publique la t. 23 50 

Pli cach 
Publique 1900 -
pli cach 22950 -

,, 15750 -

297 17 Com. Aeh. Int. lzmir 

262 50 { Gea. Pesa. Municipalite fıtanbul 
l)ir. ieeoeaat ,, ,, 

8101 ~o Coıa. Ach. Mi•. Def. Nat. Ankara 

9005 - • 

Dir. AH.' Medrco. Leı-aleı 

Com. Ach. Div. Manissa 
142 - ., ,, Milıt. Balikessir 

1721 25 ,, ., lnt. Diarbekir 
ııaı 75 n 

8-11-37 

3-11-37 

9-12-~7 

9-12-37 

3-11-37 

4-11-37 
6-11-37 

10-11-37 
10-11-37 

Fer camelote: 21 t. Pultlique la t. 9 -
{ 

Cem. f-erm. Munici11alite lstanltul 25-li·-'7 
Dir. E.ı.nom. ,, ,, 

Potir Vos T raductions 
De toute nature En toutes langues 

Adresse•·voua aanı heaitatien au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Tradoctiea Juridique, Technique, Financiere, Commcrciale ete. 

Specialite : Traauction de cabiers tlea charges 

Executien rapitle et Miraee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonH8s de • • MÜNAKASA GAZETESi " 

Bureau de traducti n " DEV iM '' 
Galata, Perehe•he Pazar, Yoghourtchou Han,~ Ne 3-4 Telephone : 49442 

Resmi Devairin 
Dikkat nazarına 

"MÜNAKASA GAZETE'ai,, memleketin bütün 
mtiteabhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 
bir milnakaaa veya müzayede ilanı bu mesleğe inti
sap edenleri heman harekete getirir, ve azami ran-

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dabilintle bütün 

Münakasa ve Müzayede il•nlarnu, gönü güniine, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ" nde bulabilirsiniz. O, sizin en lUziimlli 
Rehberiniz dir. Menfaatmız İciibı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

16 -

14 

15 -

15 

14 -

17 -
10.30 
14 -
11 -

14 -

demen verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 
küçük hurufatla santimi 20 kuruıtur. ilanlar 

,_ _____________________________ ~ 

Türk Maarif Cemiyet:i Resmi 
il An işleri Li mit:ed Şirket:i 

vasıtasile gönderilebilir. 

Tiyatrolar 

TliPEBAŞ\ 

'~ 11111111111 

ıılllıı~ 
ar. Pind~Ua. 

DRAM KISMI 

Bu akşam 
ıaat 20,30 tla 

Size Oyla 
Geliyorsa 

3 perde 

Türkçesi: M. Fua 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
nat 20,30 da 

İntikam Maçı 
3 perde 2 tablo 

1111 l!!''ıliV'ı 
111 

uıııu 
Yazan: P. Veber ve A. fleuze 

-Türk Maarif Cemiyetinin~-

1 Büyüt Eşya Piyangosu ~ 
ikramiye t 5,00 Lira 

Çekiliş 8- l 2·937 - Bir bilet bir lira 
Biletler: Cemir,et merkez ve şubelerile Yeni 
Postane karşısında Erzurum hanında "ilan işleri 

bürosunda ve piyango bayilerinde satılır. (6553) 

Pazartesi 25-10-1937 

Dit ve it lbtiği (İzmir Vil.) J'! 491 
"' Kanaviçe, bez, ıoba v.s. (lnh. U. Müd.) .X• 491 ıcl 
Ödemiş-Çatal-Bayındır-Torbalı yolları aruıntla şose .,e 

ıaatı (fzmir Vil.) .,! 491 • ) 
Kuru fasulye ve lavemarin kömürü (lzmir Güm. Muh· 1· 
Zeytinyağı (Edirne Tuğ.) J'! 492 
Portatif çadır bezi (MMV) .:'! 492 .t 

1 Büyükkarıttıraa civarındaki Horhor menba ıuyuaua ftt· 
yoluna akıtılmaııı (Tekirdağ N. Müd.) .l\! 492 

Un (Balıkesir Ask. SAK) S• 493 
Masa, doıya dolabı, koltuk v.ı. eşya (İkt. Vek.) ~\! 493 
Odun (Erzincan Tüm.) ~'~ 501 
Benzin, Yalvalin, vakum yatı (Samıun Vil.) ·'~ 493 
Kitap (Konya Kült. Dir.) J\! 496 
Parke döşenmesi (Diyarbekir Ur.) .ı\! 496 
Kok kömürü (İıt. C. Müddeium.) .,! 496 
Patiıka, İzmir bezi (Tekirdağ Vil.) J'! 499 
Yulaf, kuru ot, .aman, aadeyağ, ıığır eti ve nobu.I (t' 

Lvz.) J'! 499 
" Sinema filim v.s. (İst. Gümr. Başmüd.) .!\! 499 
Uzunköprü iıtasyon binası tamiri (Uzunköprü PTT) .~! 496 
Sadeyağ (Eskişehir Ln.) .\! 500 
Bamya (Ank. Ln.) ";\. 500 
ilektrik tesisatı (Qedia Beled.) .;Y 500 
Gümrfik mubaf aza barakaaı inşası (iıt. N. Mid .) .\':. 487 
Perçin çivisi ve perçin pulu (Tophane Lvz.) ·'" 487 
Kuru üzüm (Kırklareli Tüm.) )..: 487 
Minder ve yutık kılıfı (Gümr. M. G. Komut.) .. \! 488 
Müzik öğretmen okulu pavyonu inş. (Nafıa Vek.) ,\-:. 488 
Köprii n menfez inf. (Ank. Val.) .l\! 488 
Kayıt (İnh. U. Müd.) J'! 4g{) 
Akademi binaaıının tamiri (Güz. San. Ak.) .\! 497 
Saman (Vize Aık. SAK) J'! 488 
Kuru ıoğaa (İat. Komut.) .,!: 489 
Sığır eti (İzmir Lvz.) J'\: 489 
Ank. telefon rehberinin tab ve teclidi (İıt. Tel. Dir.) ·'~ 489 
İlkokul binası inş. (Çorum N. Müd.) .,: 489 
Yol tamiri (Ank. İnh. Başmüd.) .\! 489 
Solta ve malzeme (İst. Bel.) .\: 490 
K. faaıulye (Vize Ask. SAK) .\: 500 

ı Harici elbise, kaıket, palto, gemici elbisesi (Yükı. oeıı11 

Mekt.) ~': 501 
• Eski otomobil (Kayseri Beled.} .,! 500 
Kömür nakliyab (İst. n n 490 
.A.rpa (Vl:ıe Ask. SAK) ,,! 490 ı 

Yazı mürckkelti, çimento karo, galvanize aıaç levha, ı.ın1'' 
(OD yol. H. paşa) .\: 491 t 

K. !oğan, patates, :, umurta, peynir, yoğurt, mazut v.s. (İıt· 
Oğr. Ok.) J\! 501 

Alit (İlil. Komut.) .'\! 446 
Otomatik tab makinesi (inh. U. Müd.) ~· 156 
Galvanız trifon (OD yol. Ank.) .\' 457 
Çamaşır kurı.ıtmn makinesi (Tophane Lvz.) ·'~ 470 
Odun (Ordu Garn. SAK) .\! 479 
Ötretmcn sanntoryumu inş. !f~t. N. Mt:d) X 481 
Gebze kışlasındn su tesisatı (lzmit Tüm. SAK) .'ı~ 481 .p 
Bahkesirde doğum ve çocuk bakımevi inş. (Balıkesir ViJ.) ,\' 
Sadeyağ (izmit Tüm.) .\; 482 
Yulaf (Knsaba Ask. SAK) .'\: 483 
• Muıtamel eşyn (Akay işit.) .~ 484 
Kok kömürü (Türkiye Büy. Mil. Mecl) \' 484 
• Boş çuval (Beykoz Deri Fbr.) No 501 
Zonguldalt Devrek yolunun srasında beton köprü inşnsı (Z011 

dak Val.) No 485 
Yün çorap ıpliği (MMV) No 486 
Konya İnceminare ve Büyükkarotay medreseleri '8miri 

Kült. Dir.) No 486 
Hangar, erat pavyonu ve hela inş. (MMV) No 486 
Mezbaha binası iuş. (Samsun Şarbay. ) No 486 
Un (Sıvas Tüm.) No 486 
Aluminyum düğme (Tophane Lv:ı:.) No 487 
~şım durağı inş. (İst. Beled.) No 502 50' 

~ itfaiye binnsındnki hamamın boruların tamiri (lıt. Bel.) No 
Selimiye ask. hamamı tamiri (Selimiye Aek. SAK) No 502 
Saman ~Ank. Lvz.) No 502 . d~ 
Gümütsuyu hast. kalorifer tesisatının tamiri (lst. Komut.) ·'· 
Camlı bahçuva yashklnrı yapt. (Bur a Zir. Mek.) .\' 503 
Linyit kömurü (Bornova Ask. SAK) No 503 

• Önlerinde yıldız: iqnreti olanlar müzayedeye Rittir. 
~st•'I' 

Hamiş : "No .• işnrcti ilanı havi gazetemizin sayısını go 

Lundi 25 - IO- 1937 ııt 1 
Con tr. ruerite pour ıurveillance douaniere (Dir. Trav. Pub 

N. 487 
Petits clous et boulons (lntend Tophan ) N. 487 
Rnisins secs (Div. Kirklnreli) N. 487 

(Lire l suite en 3me pagt-) 


