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Sene No. 507 

r1'ü~:~~c~n ŞARTLA:~:"' ı 
J A YLIGI 450 l 
G ,, 850 

12 .. 1500 
Ecnebi •emler.etler için 1 

12 aylı2'ı 2700 

L 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olm~· J 
yan tediyat makbul de~ildi~ 

ÇARŞAMBA 

• 
• 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
-

Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Güa Saat 

~Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

~3:t·Bandırma yolunun muhtelif km. : 10 adet· 
~ ıır~~in beton arme ve ferbatona tahvilleri 
ırhane tamiri (temd) 

l ~ıu faz depolarında bazı tamirat 
t l~'-· kontrol ve varidat koridorlarının badana 

lpılarının boyanm~sı 

~i ~ubesine ait muzahrafat dubasının boyanması ve 

1 ~omutanhğı binasının tamiri 
~ a ahasına 3-410 m. meaafedeki menbalardan 
t .rı şehre isaleai, der o inşası ve di~er 111ütefer-

~ işlerin yapılması (şart. 185 kr) 

~~at, Elbise, Kundura, Çam~.yır __!:_ s. 

\
11t•: 61000 çift (şart. 14,03 L) 

. 1 ij~1-nilasa: J 200 ad. 
eb1 'Yakkabı: 1300 çift 

v. s. ~at, Benzin, Makine yagları 
~- · -----
t •ıt : 27 t. 
i~tı odunu : 7' O t. (tomli.). 
0~ kömürü: 166,5 t . 

\-. 
'r~: 500 ad.· çelik kürek : 500 ad.· demir el 
~ a.11 : 100 ad. {temd.) 

,
11
}'elerine ııla~ıhlacak rozeOer için musabaka 

~ ltııştır 
~,t'ç 11ıaranrozhane1i için malzeme: 12 kalem 
~ •sı için malzeme: 14 kalem 

~ \ıı~ı de.sair tekerlekli el arabaaa: 20 adet 
, ' 'ıl ltıılmış 2-3 tonluk kamygn: 1 ad. (temd) 

) ,~, ltiremidi: 70731 ad. mahya kiremitli: 1-461 ad 
(b' ':~leri için beyaz: ve ıiyah stil ipi: 798614 m. 

1ı>li2'i: 666 k. 

~t, Sebze v. • · 

aç. eks. 8900 -

aç. eks. 5472 73 
paz. 45 ~ 

" 265 42 
" 172 58 

kapalı ı:. 350CO -

aç. ekı. 
kapalı z. 

paıı:. 

" 
" 

2990 -
6150 -
2500 -

17752 15 
324 18 

164704 34 

kapalı ıı: . çifti 4 60 
paa. 608 ~ 

" 

aç. ekı . 

pu. 
aç. ekı. 

pa.z. 

pu. 

" 
" aç. eks. 

paz. 
kapalı • · 

2340 -

15480 -
t. 2i -

- -
250 -

55 30 
66 90 

110 -
10~0 

11415 20 

(,67 50 

410 -46 

12 ,8 
2625 -

244 25 
462 -
187 50 

1331 -

4986 -

14974 
45 
17~ 30 

48 75 
1161 -

355 -

1)6 14 

Balıkesir Vilayeti 

Konya Sıhhat Mid. 
lstanbul Belediyeıi 

,, 

" Tophane Lvz. SAK 
Dahiliye Vek. 

lst. Sıh . Mües . AEK 
İst. Komut. SAK 
Zir. Yek. 

" 

Cide Belcdıyesi 
İstanbul Beledi yMi 
Kars Vil. 

M. M. V. SAK 
Tophane Lvı. SA)( 

" 

11·11-37 

1-11-37 
11-11-37 

1-11-37 

1-11-37 
5-11-37 

11-12·37 

10-11-37 
12-11-37 
11-11-37 

12-11-37 
1-11-37 

12-11-37 

12-11-37 
4-11-37 
-4-11-37 

lat.GurubuTapu Sici) Oirell. 10-11-57 
Anlt. Lvıı:. SAK. 4-11-37 
Eıkiıehir Vil. 15· 1137 

Balıke1ir Vilayeti 18·11-37 

Türk Spor Kurumu Geıı. 
Mrk. Ank. 

.. taabul Belediyesi 1-11·37 

" 
1-11-37 

,, 1-11·37 
Pendik Beled. 28-10-37 
Vize 11çebay. 10-11-37 
Tophane Lvz. SAK 11-11-37 

15 -

15 -
14 -
14 -

14 -
H -
11 -

14 30 
16 -
15 -

14 -
15 -

15 -
M 30 
14 -

14 -
15 -
15 -

15 

1-4 -
14 -
14 -
:o -
10 -
ıs -

~s 
f t. {tart. 135 Krı.). 

lt~~l.ılya: 85 t. 
kapah a. k. o 12 20225 - Afyon Kor SAK 16·11-37 16 -

" 
k. o 11 705 25 DeDiz Lvz. ,, 11-11-37 14 -

ti \: 6 '" fuulyaaı: 1,5 t. - ispanak: 6,4 t . - laba
\1j~ •i t. • pırasa: 5,2 t. 

paı:. 64 - Harb Akad. Komut. 10-J 1-37 10 -

t,~ '"illan: 509,5 t.-yataldık saman: 60 t. (temd) 
4 P;Yıair: 5650-5750 k.·kaşar peyniri: 2800 k. 

'ııı: . 
" 

11090 - &31 75 Tophane Lv:ı: . SAK 2-11-37 1• 30 
aç. ekı . le. 0,38,55-65 j60 66 lıt. Sıh. Müeı. AEK 10-11-37 15 -

)ta. •ıa kuru üziia: 6800 k. " 
1140 85 - Edremit Ask. SAK 8-11-37 15 -

') c: 14 t. 
et· 

İtapala ıı: . k. 1 - 1050 - Manisa Tüm. 
" 

9-11-37 17 -
. •: 10 t. (temd) 323 - Çorlu Kor • 8-11-37 14 -
. 79 t. kapala z. 9-480 - 711 - Lüleburgaz Tüm. SAK 11-11-37 15 -

MÜNAKASALAFI 

'~t · Tamirat-Naha işleri ve Malzemesi- Harita 

-~l Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
r* 'd •keıir - Bandırma yeluuun mubtelif kilometrelerinae 

ille ~~tt nıenfezin betouarme ve ferbetona tahvilleri 18 
1 t . 

·ı"* ~~ !tın 937 tarihinden itibaren 15 güa middetle 
1 

a\ı .•ıltaaeye konulmuştur. 
5o5 1 5() •tin keıif bndeli 8g()() lira, muvakkat teminatı 667 

'440 'ı.ı . lt\lru,tur. 
~~ ~f e aid eYrak ıunlardır: 
•ııt. . e fartaamesı 

Fenni ıartn••e 
Ketif cetveli 
Mukavele lrneği 
Nafıa itleri ıeraiti umumiyeıi 
İıtiyenler kefifname ve evrakı Yiliyet daimi encümen 

kale•iode veya Nafia müdörliiiüade ıörebilirler. 
İhale 11.11.937 tarihine raatlayao perıembe ıüai saat 

15 de Yiliyet makamıada teşekkül eCccek daimi enclimen 
huıur11ada yapılacaktır. 

Ekıiltmeye lı.u ribi itlerle uğraşbğına dair Balıkeıir 
Nafıa müdürlüiüıulen laikal Hkiz ıü• evvel vesika alan
lar ıirebillrler. 

İateklilerin yYkarıda yazılı rii• Ye ıaatte muvakkat 
temiaatıuı malaaadıiıua yabrtlıiıua 4air •akbuz veya 
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~ İDAREHANE: -, r Yoğurtcu ban, 1 ci kat 

1 
No. 3 ve 4 • 

Galata. Perşembe pazarı 

l İLAN ŞARTLAR! l 
l tiarehane~izde görüşülur 

L
Telgr.: lst. MÜNAKASA~ 

Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

banka mektubile vilayet daimi encumenine müracaatları 

ilin olunur. 

Konya Sıhhat Müdürlliiünden: 
18.10.937 gününde ihalesi mukarrer tebhirhanc tami· 

rabna iıtekli çıkmadığından encümenin olbaltdaki kararı 
ve kanunun 43 üccü maddesi 111ucilaince ekıiltmc müddeti 
10 flbı uıablmıştır. 

1 O ıün sonra tatil olması dolayisile ihalenin 1.1 l 937 
glnö ıaat 15 de daimi encümeninde yapılacaiı olan olunur. 

Dahiliye Vekiletiaden: 
Zara kasabasında 341 O metre mesafedeki membalar

dan suyun şehre isalesi, depo inşası ve diğer müteferri 
itlerin yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1- İtin muham•en bedeli 35000 liradır. 
2- İstekliler bu işe aid şartoame, proje vesair evrakı 

185 kurut m11kabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
Heyeti Fea şefliğinden alabilirler. 

3- Eksiltme 11.12.937 tarihine raslıyan cumartesi 
günil saat 11 de Ankarada Belediyeler Bankası ikinci 
katında toplanacak Belediyeler imar heyetince yapılacak· 
tır. 

4- Eksiltmeye rirebilmek için isteklilerin aşağıda ya· 
uh teminat vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisyon 
Reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A -- 2400 aayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uy
gun 2625 liralık muvakkat teminat, 

B Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C- Kanunun 4 üı;ıcü maddesi mu'"ibince eksiltmiye 

girmiye bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektub, 
D- Belediyeler İmar heyeti Fen şefliğinden müna

kasaya girmek için alacakları vesika . 
5- Teklif mektubları ihale rünü saat ena kadar •ak

buz mukabili•de ke•İıyon Reiıliğine •erilecektir. 
f>oıta ile giaderilecek teklif mektublarının iafieli 

taahhüdlii olmaıı ve nihayet bu saate kadar Komiıyeua 

gelmiş bulunmaıı lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerio Be· 
lediyeler İmar heyeti fon şefliğine miiracaat etmeleri. 

İıtanbul LeYaıım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Merkez komutaulığı binasının tamiri 5.1 1 .937 cuma 
iÜDi aaat 14 de Tophaned~ lıtanbul levaıım amirliii sa
tınalma komisyonunda pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif 
bedeli 172 lira 58 kuruştur. Şartname ve keşif komis· 
yonda iÖrülebilir. lstekfüerin belli. saatte kemisyona gel
meleri. 

• • • 
Yeni poıtahaae arkuında Hobyar camiiain tamiratı. Bak: 

İıt. Vakıflar Direk. ilanlarına . 
• • • 

Çubuklu gaz depolarında yapılacak tamirat İfİ . Bak: lıtanltul 
Belediyesi iliolarına. 

• * • 
Levazım koatrol evrak ve varidat koridorl•rıaıa &allana ve kapı· 

ları• boyanmaaı ile Mecari '"'bHine ait muzabrafat dubaunın 
l>oyanmHı. Bak: j iaci sahifedeki lıt . BelediyHi ilblarına . 

liaç!ar, Klinik ve ispençiyari alat: 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komi•yonundan: 

Oulu Sıhlat ibtiyacı için 302 çeıit cerrahi aletin ihalesi 
kapalı zarfla 12.1 1 .937 cuma günil saat 16 da yapılacak
tır. Muhammen tutarı 6150 liradır. Şartoameai hergiin 
6ğledea evvel Komiıyonda görillebilir. İsteklilerin ~2 li· 
ralık ilk teminat makbuz veya mektublarile l400 aayıh ka· 

nuDUD 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesikalarile birlikte 
ihale ıaatindoa en az bir saat evveline kadar teklif mek· 
tuplarını Fındıklıda Komutanlıll satınalf!1• komisyona verme· 
leri. 

Ziraat Vekaleti Satınalma Komiıyonundaa: 

Kapalı zarf uıulile 50 kilo sülf at dö iıtrilulin sabo alınacakh 
Mt1hammen &edeli 2500 lira, ilk teminat 187,aO liraliır. 

ıı Eluillme J l.11 .937 .le Hat li de Ziraat VekAletl bia&1ında yar
pılacaktır. 

Şartnaneler Aakarada Ziraat Vekileti satınalma komiıyonun· 
dan, iıtaaltulda Ziraat müdiirlütiinden paraıız olarak verilir . 

İsteklileri• teklif mektuplarıaı temiaatlarlle birlikte muayyea 
ıinde 2490 ıayıh kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerin.le zikre• 
tiilen veıikalarla ekıih•e uatiaden bir saat ÖnHye kaliar ko· 
aiıyona 'Hrmeleri. 



~ayfa 'l 
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E•9 ktrik, Havagaz1, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
._.~ ...._.. -~~· · -.s-r ... .,.. ·u.ee 

Cide Belediyesinden 

Cidde kaaabasınm elektrik tesisatı kapalı zarf uıulile 
eksiltmeye konulup talip çıkmadığından bir ay içinde pa· 
zarhkla ihale edilecektir. 

Bu işin muhammen bedeli 17752 lira 15 kuruştur. 
Müddet 12 teşrinievel tarihinden başlıyarak 12 teşrini· 

sani 937 tarihinde hitam bulacaktır. 
Pazarlıkla bu işe girecekler ya nakit veya banka 

mektubu olmak üzere 1331 lira teminatı muvakkate ver
mekle beraber Nafıa Vekaletince musacld•k ehliyet vesi
kalarını encümene ibraz etmeğe mecburdurlar. 

Bu İfe aid şartname proje ve sair evrak belediye encü· 
menindedir. 

Kars Vilayetinden: 

1- Sarıkamış kasabasında yapılacak 80011 lira 71 
kuruş bedeli keşifli Iğdır kasabasında yapılacak 84692 

lira 63 kuru!I bedeli keşifli ccm,an 164704 lira 34 kuruş
luk kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan elektrik tesi· 
sat iıine 13. IO.gJ7 gününde talib zuhur etmediğinden 
bu tarihten itibaren elektrik tesisah işi bir ay mtıddetle 

pazarlıj'a konulmu~hır. 
2- Pazarlık 12.11.937 tarihine musadif esma günü 

saat 15 te Kars Vilayeti daimi en ;Ümenince yapılacak

tır. 

J - Muvakkat temi nah umum te!İsat için 4986 lira· 
dır. 

4- Bu münakasanın istinad ettiği plan, keşif, fenni 
şartname, münakasa şartnamesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi ve hususi şartname 8 lira 24 kuru1 bedeli 
mukabilinde Kari Nafıa Müdürlüğü tarafından verilecek
tir. 

5- Para tedi~esi şartları husu9i şartıır,mede ya:ı:ılmış · 
tır. 

6- lstt'\kli olanların kanuna göre hıııırlıyacakları tek· 
lif mektublarile birlikte hugu qj idari namına y atırılnıış te- 1 
minat makbuz veya mektublar nı Ye Ticaret odası kayid 
varakasını, en aşağı 80000 liralık elektrik tesiıatı yaptık· 
larma dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu ehliyet vesi
kasını bir zarfla veyahud doğruclan doğruya ibraz: edecek
tir. 

7- Bu şartlar dahilinde talib olanların pu:ırlık için 
tayin o unan 12.11.937 cuına günü saat 15 de Kus vila
yeti binasında Sürel Komisyonda hazır bulunmaları veya 
tekliflerini bu müddette 1 evvel noksansız olarak doğruca 
Sürel komisyon R_isliğine göndermeleri ilan olunur. 

• • * 
Pendik 1 ci mek•ep IHhçesine konulacak elektcik mot6rü. Bak 

2 ci sahifedeki l.t. Bele .. iyeai ilinlarına. 

~~'4w rı=wm••• M«'N"E5C'~~ 

Mensucat-Elbise·Kundura-Çama5ır ".s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahnalma Komisyonundan: 

Beher çiftire tahmin edilen fiat 460 kuruş olan 61000 
altmış bir bin çift kundura kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

lh lesi 12 teşrinisani 937 cuma günü saat 15 de di!·. 
İlk teminat mıkdarı 1497 4 liradır. 
Şartnamesi 1403 kuruşluk makbuz mukabilinde komisyon

dan alınır. 
İstekliler 2490 sayılı kanunun ?., ve 3, cü maddelerinde 

gösterilen vesikalarla teminat ve teklif mektuplarile birlik· 
te ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. Y. aah&· 
alma komisyonuoa vermeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Harp okulu için t 200 adet atlet fanile 4. 1 1.936 per
tembe günü aaat 1.f,30 da Tophanede İstanbul levazım 
imirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 600 liradır. İlk teminatı 45 liradır. Şart
oaaıe ve nümuneıi komisyonda görülebilir. f steklilerin 
belli uattc komisyona gelmeleri. 

* •, Harp okulu için 1300 çift liistik ayAkkabı 4 .11.937 
perşembe günü saat 14 te Tophanede İstanbul levazım 
amirliği aatınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 2340 lira, ilk teminatı 175 buçuk liradır. 
Şartname ve nümuneıi komisyonda görülebilir. İıtekli· 
lerin belli saate komisyona gelmeleri. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v .__:::_ 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara garnizon birlik ve mÜeiSeseleri ihtiyacı ıçın 
720 ton gürgen odunun 16.10.937 eksiltmesinde verilen 
fiat pahalı görüldüğünden ilk pazarlığı 4. 1 1.937 saat 15 te 
Ankara levaıım amirliği satmalma komisyonunda yapıla

caktır. 
Muhammen bedeli t5-i80 lira. ilk taminatı 1161 liradır. 

MÜNAKASA GAZETESi - -
Şartnamesi herriin komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni veıikaları ve teminatlarile belli gün ve ıaatta ko· 
miıyoada bulunmaları. 

İstanbul (~urubu Tapu Sicil Direktörlüiünden: 
İıtaDbl Tapu Devairi için 27 ton Antrasit: 
Kömürünü Rçık eksiltmesi 10. 11. 937 Ta. de saat 14 de 

Sultanahmettc Tapu aicil gurubu midüriyetinde yapıla· 
caktır. 

Bu ite aid şartname her gün ıaat t5 den sonra Müdü · 
riyctteo verilir. 

Taliplerin yukarıda yazılı gün ve ıaatte 48 lira 75 ku· 
ruş teminatı muvakkate ile müracaatları ilan olunur. 

Adlli Tıp İşleri OirektCSrlüğünden: 
Adli Tıp İşleri Gen~l Direklörlüğiinde beher tonu mu

hammen 23 lira 50 kuruş bedel ile 50 ton Türk Antra
siti şartları veçhile açık ekviltmeye konulmuştı r. Açık , 
eksiltme 3-11-937 çarşamba günü saat 14 de Soğukçef· 
mede Adli Tıp işleri Genal Direktörlüğü dairesinde ya· 
pılacaktır. İsteklilerin Mezkür gün ve saatte yüzde 15 
teminat parasile birlikte müracaatları 

Eakitehir Vilayeti Encümeninden: 
ldarei huausiyeye ait Nafıa, Kültür, Husust Muhasebt", hastane 

Denirile Talebe panayonu, İlk Mektepler Ye Kütüphane ihtiyacı 1 

için 166,5 ton Sömikok kömürü şartnamesi mucibince açık eksilt
meye konmuştur. Beher tonunun bedeli 28 liradır. Muvakkat te
minat 355 Jiradır. ihale 15-11-937 tarilııine müaadif pazartesi rünü 
ıaat IS de Makamı Vilayette toplanacak daimt Encümen tara
fıadaa yapılacaktır. 

~---------------------------~ İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen 

bedeli 
Levazım, kontrol, evralı ve Yaridat koridor· 

larinin badana ve lıcapılarınıo boyanması 45 
Karaaiaç marangozhane sine lüzumu elan 12 

kalem malzeme 55 30 
Üsküdar kaymakamlığın Balat atölyesfoıtle 

yaptıracağı el arabasına lüzumu olan 14 
kalem malzeme 86 90 

Pendik birinci mektebinin bahçesine konu-
lacak elektrik motörü 32• 18 

Mecari şubesine ait müzahrafat dubasının bo-
yanması vesaire 265 42 

Mezarlıklar müdürlüjüne lüzumu olan 20 
tane saç ve demir tekerlekleri el arabası 110 
Yukarıda yazılı işler ayrı nyrı panrlıia konulmut· 

tur. Evrakları Encümen kaleminde görülebilir. İıtekli
ler 1. 1 t .937 pazartesi günü saat 1.4 ae Daimi Encü· 
mende bulunmahdirlar 

..... ~r.-------------------------' 
tanbul Levazım imirliti Satınalma Komisyonuıada kapalı urfl• 
eksi ltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 11415 lira 20 kuruıtur. 1111 
teminatı 856 lira 14 kuruıtur. Şartname ve nümuneleri Konıi•• 
yonda görülebilir. İsteklilerin ltanuni belgeleriyle teklif mektup• 
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona verflle" 
leri. 

• • • 

Müteferrik 

Demir el arabası ile Karaağaç .maran'lo:r:baneai için maJıeı111 

alınacaktır, Bak: 2 inci sahifedeki lst. Belediyesi ilanlarına. 
--:~~~~~~~~--~---=-~~-----=---_:.~:....:~.:.:..-_.,,. 

1 E~ak, Z~hire: Et \·e Sebze: -
Balık~::ıir Vilayeti Daimi Encümeniııdmı: 

~afıa yollarında kullanılıııak üzere açık ek::iltnıeye konu
lup müddeti temdit edilen alıltı turukuye için istek°ıi çıkma· 
<lığından 18.11 .937 tarihine rastlayan fJer.::eınlıe günü ::ant 
15 e kadar bir ay zarfında pazarlıkla alınma~ına karar \eril· 
miştir. 

İsteklilerin 18.11.937 tarihine kadar ihalesi yapıla<.·ak 
olan encümeni vilayetin toplantı günleri olan pazarte!'i ve per
~embe günleri saa' 15 le vilayet makamında teşekkül edect>k 
encümeni vilayete müracaat edebilirler. 

Alınacak malzeme şunlardır: 
500 adet 3 kiloluk ve tamamen çelik yerli malı kazma, 

beherinin rayiç bedeli bir lirat1ır. 

500 adet tamamen çelik yerli malı 3 kii:c delikli kürek 
beheri 36 kuru". 

100 adet demir el araba~ı beheri 750 kuruştur. 
Bu işe ait evrak :unlardır : 
Eksiltme ~artnamesi 
Husu i ,artname 
lstiyenler hu evrakı ve numunelerini Vilayet Daimi endi· 

men kaleminde veya Nafıa müdürlü~iincle giir~bilirler. 

Türk Spor Kurumu 0enel i\lcrkezirırlerı. 

Teşkilatımız genel ıııerkezi ile federaS)Olllnrııı yapacağı 

müsabakalarda Türkiye Hı lıölgı: Lirinı·ileri ile hususi ıııiisa· 

bakıı.lar galiplerine ve TUrki)e rckortınenleriıı f: \'f'rtlecek ma
dalya, ~ilt, plttket ve rozet ile t•\ kilfıtın117. üyeleriıır dnğıtıl:ı
cak rozetler i~·in bir müsrılıaka açılını :. tır. ~ladalyalur ic;in 
100 rekortmen üyP. \C spor ro:letleri için cllii>er lira <"emaıı 
250 lira mükafat konulmu~tur. Müsalı.tka ~artnanıe--ini i tiyeıı 
ücrebiz olarak 1::-tanlıu l, lzmir \ e Ar kara Spor biilge~i mer· 
kezlerinden tedarik edthilirler. 

Peadik Belediye Riyasetindeu: 
Belediyemize az kullanılmı, 23 tonluk bir kamyoa B~lediye 

fea heyetince •unfık ve şartaameye uygun oldutu takdirde 
açık eksiltme uaulile aatıa alınacaktır. Mullammen bedeli 1000 
liradır. 27.9.937 tarihinden 18. 10.937 günüae kadar 21 ıün müd-
4etle açık eksiltmiye konmu' ise de ihale güni olau 18. 10.937 gü
nünde talib çıkmadıtıadan eksiltme 10 ı!in mild:letle temdid e
dilmiştir. ihalei kat'iyeai 28· 10-937 perşemlıte günü aaat IO da 
Penilik bele .. iye dairesinde mütc,ekkil Daimi Encümen huzurun· 
da icra edilecektir. Talib olanlar yüzde 7,5 teminatı muvakk•te 
makbuzu iltrazı meclturidir. iıtekliler ihale re saatinde Pendik 
Belediye dairesinde huır bulunmaları ve fazla malumat almak 
iatiyeoler bergün Belediye Riyasetine müracaatle ••rtnameyi 
garebilecıekleri ilin olunur. 

Vir:e hçebayhtmdao: 
937 yılında Viı:e Kaza merkezile Çakıllı köyünde yapılacak 

göçmen CYleri için lüzumu olon 70731 ad.et Marsilya kiremiai ile 

1461 aded mahya kiremidi pazarlıkla utın alınacaktır. 
Paıarhk J0-11-937 çarşamba günü saat ondadır. 
Pazarlık Vize iıkin dairesinde mütetekkil lakin Komisyonu 

huzurile yapılacaktır. 
Talihler herrlln ıartnameaini Vize İakin Dairesinde rlrebilirler. 
Talibl~rin tayin olunan gün ve saatte oümunelerile birlikte 

Vize İıkin Dairesine müracaatleri. 

İstanbul Levazım Amirliti Satanalma Komisyonundan 

Dikimevi için 79S614 metre beyaz: ve aiyab stil ipi 666 ki
lo pasa iplij'i J 1-tl-937 perfembe ıiloü ıaat 15 de Tophanede İa-

1 Lüleburgaz Tüm Satanalma omiayonundan : 
Tümen birlikleri ihtiyaeı için 79 ton bulrur kapalı zarfla abo•~ 

caktır. Eksiltmai l l-11-937 saat 15 dedir. Teklif mektupları bell~ 
aaattan bir saat evveline kadar kabul olunur. M•hammen bedel• 
9480 lira ilk teminatı 7 l 1 liradır. isteklilerin şartnamesini g<Srro•~ 
üzere hergün ve eksiltme i,tirak için belli gln ve aaatla teklıf 
mektupları ve kanuni veııikalarile Lüleburgaz Tümen aatınaJro• 
komisyonunda bulunmaları. 

Af)Oll Kor ::3atınalrna Komi~y<mundan: 
Af yon merkez kıtaatı için 22.) ton un kapalı zarf eksilt· 

meye konulmuşlıır. 

Ek~iltme 16.11 .937 sah glinü "aat 16 dadır. Unun beher 
kilosu 12 kuru., tahmin cdilmiı;; muvakkat teminat 2025 liradır· 

Unun ~tı.rtrıanıesi 135 kuru~ ınukal~iJinde I KOH ve 
Ankara, l~tanbul le\azım ftınirliği "aıınaluıa koınisyonund5 

alınabilir. 

isteklilerin ihale günü helli saatten bir saat evel teklif 
ınek.tuplarınııı Afyonda satınalma komi,..yonuna vermeleri· 

Edremit Askeri '"'atmalm& Komisyonundan : . • 
Edremit için açık eksiltme ile 6000 altı bin kilo çekirdek''ı 

kuru iiziim mukavelf'\'e hağlanacnktu. 
T~lıınin ı·dill:!ıı tııtarı 1110 lira \C ilk tcnıiııntı B5 Jir' 

dli kunı~tur. 
, · ıe t:hiltıııe'-i H.l ı.9~7 Paz,ırte i giinü .. aal 15 dı:: Edrcııııl 

a~keri atmalıııa l oıııİS) oııunda ) apılacnktır. 
Şartııaıııe~i lı~r giiıı komi yoııda giirülehilir. 
İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduldarına dair ye5i~' 

giistermek meolrnriyetindedir. 
ELiltmt!ye i~tirak edecekler 2490 i'ayılı kanunun 2 v~ 

3 cü maddelerinde ve ~artname.biııde yazılı veı;ikalan ve te1111
' 

nat nıuvakk.atlarile birlikte ihale saatmdaıı evvel .komis) 0'' 

~elıneleri. 

Çorlu l(ur Satmalma Komisyonundan : ..• 
Kor Hastanesi ihtiyacı için 10 bin kilo koyun etinin Jflıı 

ııaka::ıasında talip zu~ıır etmediğinden yeniden münakasıa~: 
k,oıııılmuş~nr. lhale:ı 8.1 t.937 pazartesi günü saat 16 z3 
(.orluda Kur karargahında yapılacaktır. İlk pey parası 3_.

11 
lira olup şartname v~ ~vsafını giirmek isteyenler her g~' 
lstanbul levazım föuirliği :::alınalma komi. yonunda ve Çorl~ J1 

Kur satınalma komisyonunda görebilirler. Talipler kaııU11~11 
ikiııci \'e üçüncü mnıldele1indeki belgelerile birlikte belli g&J 

ı,rı· ve aatte Corluda Kor satınalma komi::.vonuna müracaat 
.. J 

Manisa Tümen Satınalma Komisyonundan : ğ• 
,\1anisa tilmen kıtaatının ihtiyacı olan 14 ton sade Y' 

kapalı zarfla münakasaya konmuftur. 1111, 
Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada tumeıı iatıııa 

komisyonunda her gün görülebilir. ~ 1ıı 
Miinakasası 9. l l.937 Salı günü saat 17 de Manisada tııf11 

:ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. 1'~'' 
Kilosunun muhammen bech·li 100 kuruş rn uıuvıı 

teminatı 1050 liradır -~s 

ı l . vesı 
stekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına l. aır ıııF' 

gösterecekler ve muvakkat teminatlarile birJikte teklıf rne.k fel 
larını münakasanın yapılacağı belli saatten en az bir saat e' 
komisyona vermiş olacaklardır. 
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Harh Akademisi Komutanlığından: 
Yıldı z : Harb Akademisi eratının kı~lık ya:? sebze ihtiyacı 

için 1500 kilo ayşekadın fasulyaaı, 6400 kilo ispanak, 6460 
kilo lahana, 5200 ki)o pırasa 10.11 .937 çarşamba günü saat 
10 <la Akfülemi<le pazarlıkla ihale edilecektir. Talip olanların 
64 lira pey akçesini Malsan<lığına yatırarak alat'akları mak
buzla ) ıldız:da Komisyona müracaatleri. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 11 kuru~ olan 85000 

kilo kuru fa::-.ulye. l 1.11.937 tarihiae rastlıyan perşembe günü 
saat 14 de kapalı zarf usulile alınmak üzere münakasaya 
konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 701 lirat25 kuruştur. Şartname~i Komis
yondan her f!Ün parasız olarak alınabilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını erı geç belJi gün ve 
saatten bir saat e\'veline kadar Kasımpaşa<la buluııan Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabiliRde vermeleri. 

İstarıbul Levazım Amirliği Sıtınalnıa Komisyonundan: 
İdareleri İ stanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için 

509500 yemlik ve 60000 kilo yataklık samanın kapalı zarfla 
ek!:>iltmesinde verilea fiat Vekaletçe pahalı görüldüğünden 
pazarlık 2.11.937 ı;ıalı günü saat 14.30 da Tophanede Levazım 
fı ınirliği Satına!ıııa Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 11090 liradır. İlk teminatı 
831 lira 75 kuruştur. Her iki~iııe ayrı ayrı fiat verilecektir. 
Şartnamesi Komisyonda gl>riilebir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Keşif bedeli olan 5472 lira 73 kuruş olan Çubuklu 
gaz depolarında memur oda&ile anbarmın tamiri açık ek· 
ıiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile fartnameıi Levazım 

Müclürlüğüade ıörülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanun.ta 
yazılı vesikadan bqka Belediye Fen işleri Miifi6rltiiün· 
den alacakları fen ehliyet vesikasile 410 lira 46 kurutluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 11·11-937 
perşembe günü saat 14 de Daimi ı~acimende buluama
htlırlar. (8) (73Q9) 1128 

• • • 
Senelik muhammen kirası 900 lira olan Kadıkiiyiincle 

Caferağa mahalleainde Muvakkıthane ıokatında 1 No lı dük· 
kan 938 veya 939 ve 940 ıeneleri Mayıs aoauna kaclar kiraya 
verilmek üzere açık arttırma if Ününde istekllıi bulunmadığıa
dan pazarlığa çevrilmittir. Şartnamesi Levazım Midlirlüğ&a· 
de göriileltilir. lılekli olanlar 67 lira 50 kuruıluk ilk te· 
nıinat makbuz veya mektuaile beraber 4-11-937 perıem
be ıllnü saat 14 de Daimi Encllmencıle ltulunmalulırlar. 

(8) (7308) 1127 

MÜNAKASA GAZETESi 

!_inhisarlar U. Müdürlüğünden:f 
1 - Şartname, Keşifname ve plinlnrına tevfikan 

Muğla müstakil müdürlüğünde yaptmlacak kara barut 
depoıu inşaatı eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 2943,39 lira ve Muvakkat 
teminat 220,80 liradır. 

111 - Eksiltme, 2.XI.937 tarihine raıtlayan Sah ginü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 15 kuruş mukabili1ade hergün 
inhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesiyle M~ğla mfiı· 
takil Mütlürliiğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin, bu iibi işleri 
yapmış olduklarına aid olan vesikalarını inşaat Şubesine 
ibraz ederek eksiltmeye ittirak vesikası almaları la
zımdır. 

Vl - lıteklilerin eksiltme için tayin elunan gün ve 
saatte miaakasaya ittlrak vesikası ve yüzde 7.5 güven• 
me paalariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona 
gelmeleri ilin olunur. (B.) (7061) l 098 3-4 

* • • 
l-Kapah zarfla eksiltmeye konmuş olan 2 atlet si· 

gara paket makinesi için teklif edilen bedel haddi layık• 
da görülmediğinden pazarlıkla alaııması kararlaştırılmıştır. 

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

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

iV -Şartnameler parasız olarak hergün yukarıda adı 

geçen Komisyondan alır:abilir. 

V - İdarece "Yeğenberg ,, makinesi alınması mütesav· 
ver olup, eksiltmeye girecek makine "Yeğenberg.dir. 

Münakas~ya iitirak etmek isteyen başka firmalar fiatsız 
fenni tekliflerini eksiltmeden en az 3 gün evvel tetkik 
edilmek üzere İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubeıine ver
meleri ve tekliflerinin kubul olunduğuna dair vesika al· 
maları lazımdır. 

vı isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte eksiltmeye iştirak Yesikası •e yüzde 7.5 güvenme 
paralariyle birlikte adı geçen Komisyona müracaatları ilin 
olunur. !B.) (7122) 1108 3-4 

• '' N ""'• ,, 

0.0.YOLLAQl iŞLETME U. MUOURLUGUNDEN 

ilk ek•iltmui fe.bedilen nıon n lokomotif .erenleri ile Hİr mah• 
telif kriko ve verenler 20,000 lira muhammen bedelle tekrar 
7.12.937 Sah pnü Hat 15,30 da kapalı zarf uaulii ile Ankarada 
İdare bin .. ında .atın alınacaktır . 

Bu işe ıirmek İ•teyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiti ve•ikaları ve Nafıa MGteabbitlik •••İkası •e 
tekliflerini aynı gin Hat 14,30 a kadar Komi•yon Rei•lij'ine •er
meleri Jiumtbr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire•intlen, 

1 
H•ydarpatatla Te•ellüm ve Sevk ŞefJitinden dafıtıl:naktad1r. 

(7188l 1116 3- 4 

iiiiiiiiiiiii-~--~ . • 
ISTANBUL VAKIFLAR li(tl\IUJ<LUl.JUNUtN 

1 
Yeni Po.tabaae arkaaında Hobyar camnnın tamirah açık j 

eksiltmeye konulmuttar. 
Tahmhı olunan betlel 1155 Liradır. l.teklilerin nralu iıletfiye 

•e t•rtaameleri her ıl• Valuflar Hey'eti Fenniye•intle ıCSrebi· 
lirler. 

Ekailt•e 5-11-837 tarihin. •IHtlif cuma ıGnü .. at oa ••tte 
V akıllar Batml•&rlltl ihale Ko•i•yoaanda yapılacakbr. l•teldi· 
leria 87 Lira muvakkat teminat nrmeleri liumdar. (7128) 1110 

'"!t:szızız:w:z: - 2!2!Wm:ı:tll!U tu&&! 

• 
lstanbul Borsası 

= 25 - 10- 1937 ------
Paralar Çekler 

Alıt Satıf Aht Sabt 
Sterlin 8'l5, 6JO, . London m, 8'l7, 

1 Delar 12.3, - 127, - Nev York 0.7880 0,7860 
20 Frauız Fr. 82,- 88,- Paria 17,8864 17,8725 
aD Liret 100, - 105- Miliao 14,9840 14,955 
a& Beleika Fr. IO,- - 84,- BrikHI 4,6782 4,875 
28 Drahmi 18 - 23,- Atiaa 87;n 87,ao 
20 l.veçre Fr. 578,- 580,- Ceaeue 3,45 3,4481 
30 Lna 20,- 23,- Sofya 8.1,9488 6.1,Sfn'5 

1 Florin 85,- 70, - Aımterdam 1,4325 1,4310 
20 Çek kronu 74,- 85. - Praı ~.56IO 22,5430 

1 A vuaturya Sl. 21, - 2.3,- Vivana 4,2062 4,20'25 
1 Mark 26, 29,50 Madrid 13,9088 13,8975 
1 Zloti 20,- 2'l,50 Bedin 1,9638 1,9625 
1 Penıü 21,- 25,- Varto•• 4,1586 •,1534 

20 Ley 12, - 14, - Budapett 3,9810 3,9775 
20 Dinar 48, - 52,- Bükre, 107,4340 107,3482 

Ruble 30,- 32,- Belırad 34,5325 34,505 
32,- ' Yokobama 2,7464 2,7443 

.. 

= ?! 
::re -

us ..... ,-~~ 

Resmi Devairiı1 

Dikkat nazarına 

~·MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 
miiteahbit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 

bir münakasa veya müzayede ilim bu metleğe inti· 
sap edenleri heman harekete getirir, ve azami ran-
demen verir. İlan ücretleri mütedildir. Oo puntoluk 

küçük hurufatla santimi 20 kuruıtur. Ilinlar 

Türk Maarif Cemiyeti Ae•mi 
nan işleri Limited Şirketi 

vaııtasile gönderilebilir. 

Dikiş Yurdu 
Vezneciler, Kur•ltay ıekak 18 No. Ujur Apartı· 

manıntla "SAGUNAY,, Biçki, Dikit yurdunda t•lebe 
kaydına baılanmııtır. 

Yurt dokuz ay elup mezuolarıaa Kllltlr Direktör
ltij'lnden taadikli Diplo•a verilir Ye mezun olan her 
talebe Yurt ve Atllye açaltilirler. İateyenlere tlıe tali
matname gönderilir. Yurtta ayrıca Moda dersitle veri· 
lir. 

. 
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Sayfa J -
lst. Ticaret ·ve Zahire Borsası 

[ Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 
26 - 10 - 1937 

FİATLAR ( Coura officiel•) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday .. rt (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arp . yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Bakla (fhe) 
Mı•ır un (Mais jaune} 
SuHm (SeHme) 
Pamuk yatı (Hu ile de coton) 
SuHm " ( "' aesame) 
Yapak Anadolu (Mobaire) 

,, T rakya ,, Tbrace 
Kuşyemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poilaı de Chevre 

Atatı (Moim) Yukan (Plus) 

6 8 -
5 30 -
4 6 -
4 15 -
4 25 -
4 7 -
4 3 -

57 20 -

132 20 -

6 2.3 -

4 9 -

4 32 50 

4 10 -

Peynir ka,er (Fromage kachere) 
Zertin yatı 1.ci yemeklik (Huile d'oJ.) 
Kaphca 
Fındık kabuklu (Noi•dtea) 
Fuulye çah (Haricot aec) 

Butday kmlca (Ble rou:ıı:) 
Yulaf (Avoine) 
Tiftik mal 

,, otlak 
Güz Yuna 
iç fındık (Nois. decor.) 
Nohut iri ( Pois chiche) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 

GELEN (Arrivagea) 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orıe) 

Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mı•ir (Maia) 
Kepek (Son) 

469 -
181 -

90 -
90 -

Keten tohumu (Gr. Lin} 35 
Fasulye (Haricot sec) 225 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
SuHm (•eHme} 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
iç fındık (Noı• dec.) 
Nohut (Poi• Cbiebe) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peyair (Fromaıe B.) 
Kıl (poil) 

!22 

Tiyatrolar 

6 50 

65 

Tli:PEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 
uat 20,30 da 

Size Oyls 
Geliyorsa 

3 perde 

37 !O -

GiDEN (Exportation) 
Afyon (Opium) k. 
İç fındık (Noi•. dec.) 10 25 

1 
İç badem (amande) 
Razmol 453 -
Arpa (Orıe) 
Kut yemi (millet) 20 -
K fındık (Noiaette) 10 25 
Keten tohumu (Gr.Lin.) 15 -
Su.am (•eaame) 19 50 
Tiftik 37 7~ 

DIŞ FIATLAR 
(Marche• EtraaıeH) 

Butday (Ble) Li•erpul 6 -
,. ,. Şikaıo 4 56 
,, ,. Vinipek 5 80 

Arpa (Orre) Aa•en 4 91 
Mwr (Maia) Loatlra 4 08 
Keten t.(Gr.Lin.) ,. 1 40 
Fındık (noia.) G.Hamburı 94 58 

,. K • 9458 

:ı:c 

ESKi FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akıam 
saat 20,30 ela 

intikam Maçı 
3 perde 2 tablo 

L. Pirand~lla . Türkçeai:M.Fuat Yazan: P. Veber H A. Heuae 

~·~············ ...... ········ 
~ U L U S' un ilivesi 

1 ~ 
I~ 
1 

ULUS gazetesi 29 Birinciteşrin 
Cumhuriyet Bayramından itibaren 

yeni makinesinde ve büyük hacimde 
BASILACAKT I R 

Bayram Günü Her GUn 
1 

28 12 
Büyük Sayfa Buyuk Sayfa 

Her Pazar Günü Ayn Bir İlive 
1 l.veç kuronu ao,-
1 TiiriE altını 1088- 1070,- Mo•ko•a 24,04 24,06 !mtiyu a.laibi n yazı ifl-ri 

DiNldiri: ı-.. Girit 
9a::r5dıiı yer: ARTUN Sa.....ı &AA.A. • A • • AAA•A•A.&.AA.&A.A.&••• 

1 8aakaot o •. M,- 214,- Stoklaoba 3,10 3,oeG 1 Galata BiUiır ..bil Ne. 10 
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Ca~i.er des Cbarıe• 
Jours 

Construction- Reparation- Trav. Publicn·Materiel de Construction-C~rto~rK~hie 

Transformation en beton arsııe 10 areheı s route 
Balilceıir·Bandirma 

Rep. au lazaret (aj ). 
Rep . de eertaines parti .. dea reservoirs de 2'•Z de 

Tchoulııouldi 

Rep. et badif'eonnare au corridor, du bat. control, 
economat ete. 

Peinture et autre d'un chaland 
Rep. bltiment command. eentral 
Travaux peur adduction d . cau se trouvant a unc 

di•tance de 3410 m. du bourr Zara (cah. clı. P. 
185). 

Publique 

Publique 

Gre a grc 

" ,, 
Pli cach 

89GO -

5472 73 

45 -

265 42 
172 5~ 

35000 -

667 50 

410 46 

12 98 
2625 

Vilayet Balıkesir 

Dır. Sanitaire Konya 

{ 
Com. Perı:a. Munieipalite 
Oir. E.conomat ,. 

idem 

latan ul 
.. 

11-11-37 

t -11·37 
11-11 -37 

1-11-37 

,, 1-11-37 
Com. Ach . lntend. (st. Tophane 5-11-37 
Dir. Rest. Mun: Pres Min. lntcrieur l 1-12-37 

Preduita Chimi,uea et Pharmaceutiques · lnstruments Sanitair~s-Fourn~ture pour H~.2!.aux 

Medicaments at articlu ıanitairea : 
lnstruaıentı de chirurgie : 303 lots 
Sulfate de ıtriquinine : 50 le. ., 

109 lota Publique 
Pli cach 

" 

2990 -
6150 -
2500 -

Habillement - Cbaussures Tissus- Cuirıt . 

Cbauısure• : 61000 paires (cah. eh. L. 14,03). 
Flanelle• pour sport : 1200 p. 
Chaussuru ea caoutchoue : 1380 pairea 

Combustible - Carburant-Huiles 

Anthracite : 27 t. 
Bois de frene : 720 t. (aj.J . 
Semi-coke : 166,5 t. 

Pli cach la p. 4 60 
Gre a gre 600 -

,., 2340 -

Publique 
Cre a rre 15480 ~ 
Pulıılique la t. 28 -

_!:lectricite-Gaz-Cbauffage Central (~stallation et Materiel) 

lnıtallation electrique au bourr Djide (aj J 
.. moteur clectrique au jardin de la l e re 

ecole Pendik 
lnstallation clectd4ue nux bourgs Sarikamichc et 

lgdir (ealı . eh. L. 1.24) (aj ). 

litivers 

Pelles: 500 p.- Pioches: 500 p.· CMrrett~•: 100 p. 
(aj.). 

Coneouu pour la fabrication des rosettes 
Materi<"I peur la 111eauiserie de Karaarlıatet.:12 letı 

,, " charrettes: 14 lotıı 
Charrettes en aeier et roues en fer: 20 p. 
Tuiles pour con•tr. des maisons des immigros 

72191 p. 
il noir et blanc : 798614 m. ld. pasa (?) : 666 k. 
amion peu usage de 2-3 tonnes : 1 p. (aj .). 

Previsionı 

(cah clıı. P. 135). 
Viande de mouton : 10 t. (ai.)· 
Haricota sec• : 85 t. 
leurre fraiı : 14 t. 
Raiain• sec• : 6 t. 
Fromai'e blanc : 5650 k.- ld. kaeher : 2800 k. 
Paille : 509,5 t.- ld. pour lit : 60 t. (aj.). 
Divcr• lei'umes d'biver 
Bleı concHse• : 79 t . 

GrA ~ gr~ 17752 15 

" 
,, 

Gre a rre 

" 

Pli caeh 
Publique 

Pli cach 

Plı cach 
,., 

Publique 
,., 

Gre a g-re 

• 
Pli cach 

324 18 

164704 34 

55 30 

66 90 
110 -

11415 20 
lOGO -

le le. O 12 

le k. O 11 

" 1 -
1140 -

11090 -

9480 -

244 25 
462 -
187 50 

14974 -
45 -

175 30 

48 75 
1161 -
355 

1331 

4986 

250 -

8~6 -

2025 -
323 -
701 -

1050 -
&5 -

360 66 
8!H 75 
64 -

711 -

Dir. Hyr. AHist. Soc. Ojag-ha\oghlou 10-11-37 
Com. Ach. Comaand. lst. Findikli 12-11·37 
Com. Ach. Min. Arric. AnL. et lst. 11-11-37 

Com. Ach . Min. Def. Nat. Ankara 
Coıa. Ach. Intend . lat. Tophan_.; 

" 

Oir. Bur~au Enregistr. Cadastre lst. 
Co•. Ach. lntendance Ankara 
Vilayet F.skichehir 

Municipalite Djide 
J Co111. Perm. Municipalite lıtanbul 
1 Oir. Eeonom. .. " 
Vilayet Kars 

Vilayet Batikesir 

12-11 ·37 
4-11 -37 
4-1] 37 

10·!1-37 
4. t . -37 

15 11-37 

12-ll-3i 
1-11 37 

12-11-37 

18·11-37 

Dir. Gen. Liıue Sportive Turque Ank. 

{ 
Ce111. Perm. Municipalite l~tanbul 
Dir. Eeonom. ., " 

idem 

" Vilayet Vize 

Com. Aoh. lntend . lat. Tophane 
Municipalite Pendik 

1-11 -37 

l-11 -37 
1-11-37 

10·11-37 

11-11-37 
28-11·37 

Com. Aeh. Corps ArmPe Afion 16-11-37 
Coa. Ach . Corps Armee Tcborlou 8-11-37 
Com. Ach. latendanee Marine K.pacha 11-11-37 
Com. Ach. Divisioıa Manissa 9-11 ·37 
Cem. Ach. Militaire Edremit 8-11-·37 
Dir . Hn. Assist. Soc. Ojag-baloghlou 10 11-37 
C.m. Ach . IMeotl. 1.t. Tophaae. 2-11-37 
Command. Acad. de Gı.ıerre 10-11-37 
Com. Aeh. Divi•ion Lule beurgaz 11· 11 37 

Heure 

15 

15 
14 

14 

14 
14 
14 

14 30 
16 -
15 -

15 -
14 30 
14 -

14 
ı s 

15 

14 -

15 

15 -

14 -

14 -
14 -
10 

15 ·-
10 -

16 
16 
14 -
17 -
15 -
15 -
14 30 
10 
15 

Avis 

27 Octobre 1937 

ADMINISTRA'l lUI~ 

Y oghourtchou Han 
1 er Etage, N 3-4 

Galata, Percbembe Bazar 

T i-lephonc: 49442 

Boite Po•talc N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
l•t:ınbul - MÜNAKASA 

Officiels 
De l' Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Ports de l'Etat 

Des verins pour locomotives et autres et des crics 
d'une valeur estimative de 20000 Ltqs. doat la premiere 

l
lJ adjudication a ete annulee. seront achetes pür voie d'a

djudication sous pli caclıete le Mardi 7 Decembre 1937 
a 15,30 h. au local de l' Administration Uenerale a An
kara. 

Ceux qui desirent y prendre part, doivent remettre a 
ia Presidence de la Comission. le jour de l'adjudication 
juaqu'a 14,30 h. leufs offres, une garantie provisoire de 
1500 Ltqs, len certificats exigeı par la loi et un certifi· 
cat de competence <lelivre par le Ministere d~ı Travaux 
Publics. 

Les c.ıhiers des charges soot distribues gratuitemeot 
a Ankara par le Service ~s Approvisionnements et a 
Hayaarpacha par le Bureau de Reception. 

(7188) 1117 3 - 4 

MÜTEAHHİTLERİN TAKVİMİ~ 
~ Meınento ae!' FouPni5setrı"s -{I; -

Perşembe 28-10-1937 

Baıkale kazaaıaın hükümet konatınıa bodru• katı inıaatı (Va• 
Nafıa Müd.) .\~ 481 

Suieyat (Erzincan Timeni) A! 4n 
Koyun n satır eti (Konya L ... ) .\r 492 
* E.ki ve hurda hurufaj..(Tekirdat Vil.) ,\; 492 
Sahra kabloıu (Gümr. M•h. G. Komut.) .\~ 493 
Satır eti (Sivas Tüm.) .\!: 493 
Türk antrHiti (lıt. Deft1er.) ,,! 494 
Aroziz (Gümr. Mub. Tab .) .\! 494 
Poıta aakliyah (Eyup PTT) .\! 495 
Çatal·Bayındır yolunun arHındaki kaldırım yapı•ı dzmir Vil.) 

.\! 496 
Nohut (Vize Aık. SAK) .\~ 500 
Halihazır haritasının taazimi (Aydıncık Beled.) .,~ M>O 
• Kuru odun (Kırklareli Orm. Müd.) ~'! 502 
Battaaiye ve kilim (Aık. Fabr.) .\! 50.1 
Kor birliklerinin erat ve etya nakliyata (Diyarbekir Kor) 50fi 

• Önlerinde yıldız İfareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamit : "No.,, itareti ilinı havi gazetemizin Hyıaını 2österir 

Jeudi 28 - 10- 1937 

••--m:;iiiiiiiiiliiiiiiiliiiiiiilii;;;;o;liliiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;iliiiiiö;;;;;;:;iiiiiiiiiiliöiii;r;;;;;-.;;;;;;iiii:illmiiliiiMii;;;;;;;:iiiM;;;;;;;ımiliiiiöiiiiiiiiiiiaiiiiiiliii;;;;;-.iiiiiiiiö;;;:;;;;>=;;;;;;;::;;;;;;:.;;;;=;;;;;;;;;;:;:;.=;;:;;:;;;;:;m;:;;;;;;;:;;;ıı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;ôii:a._ Conıtr. un• partie Kenak Gou ve rnemen tal (Dir . T ra v. Pu b . V ao) 

Porir Vos T raductions 
De toute nature En toutes 

Adresse21-vous sanı heaitatieıo au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, Techniquc, Financiere, Commerciale ete. 

Specialite : Traduction de cahiers dea charges 

Execution rapide et 90İfllee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de '' MÜNAKASA GAZETESi .. 

bureau de traduction "'ıEVRIM '' 
Galata, Percbembe Pazar, Y eghourtcheu Han, No 3-4 T elephone : 49442 

lancues 

N. 481 
Beurre fraiı (Div. Eraiadju) N. 4'2 
Viande de mouton et boeuf (lntend. Konia) N . 492 
• Diveraes lettru d'imprimerie (Vil. Tekirdarh) N. 492 
Cibl.ı de campagne (Command. Surveil. Douan. l•t. ) N. 49~ 
Viande de ıaouton (Div. Sivu) N. 493 
Anthracite indirene (Dir. Biena Nat. lst.) N. 494 
Arroseuaes (Coıa . Ac~. Co•••nd . .5urveil. DoHn. l•t .) N. 494 
Traasport postaux (Dir. PIT. Eyoup) N. 495 
Pavare de rou~ (Vil. lzmir) N. 496 
Pois chicbes (Com. Adı . Milit. Vıze) N. 500 
Preıentation carte actuelle bourg Aydindjik (Mua. Aytlindjik) N. 500 
• Bois (Dir. Foret Kirklareli) N. 502 
Couverturea en laine et lcilims (Fabr. Militairea) N. 503 S 
Transport de marebandi•e• (Com. Aeb. Cerpı Ar•ee Oiarbekir) 50 

' b. * Leı a•teri•que• iadiqueAt une vente p11r voıe de surcne ere. 

1 
N. B.- Lea Nos indique• ea regard des articles aont ceu:ıc dt1 

journal dan• lequel l'aviı a paru . 

1 


