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a) MOnakasaıar 

~Şaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Çcrltcz\ı.öy·Saray·Viıe yolu üzerinde menfez ve köp· 

1' r~ inJ. (tead) 
B eltırda~·Muratlı yoluaun arasıada şo~e tamiri (temd) 

•yotlu 21 inei aekt. tamiri 1 

psküdar belediye şubesi binuı taaıiri 
~t. ~3 bcü mekt. tamiri 
•rbıyedc yaya kaldırım asfaltın tamiri 

pu. 

" 
• .. 
• 
• 

3950 87 

805'4 -
249 SJ 
742 58 
895 86 

1791 42 

_ Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesiaat ve Jllail&eme&i) 

F.lelctrik motörü ve tererruah: 95 ad. (t•md) 
ficybeliada verem aanatoryuaıu ara pavyonunua e· 

lcktrik tesisatı 

~iaketal tel: 50000 •· (temd) 
Elelttrik \esisatı, lokomobil n su muı.melc tutiba

tile alteraatör. tablo, irtibat nakilleri ve saatral 
çıltış tertibatı ve şebekeai (temd) 

t.t atbaa işleri-K ırtaaire-Yazıbane Levazımı 

~•tbu enak: 19 kale• 

~•nsu•at, Elbiae, Kundura. Çamaıır v. •· 

E".ıtııaek torbalık bez: 130000-157000 •· (,art. 746 
ltr .) 

~rlt• çantalık beb: 120000-141000 111 . (şart. 776 kr) 
ıt1aııı:ı bayrak şali: 530 • · 

.....__Nakliyat- B.,altma .. Yükletme •. ı. 

f.fya aaklayah (temd) 

~at, Benzin, Makine yağları v. s. • 

'<ok kömürü: 257 t. 

" • 200 " 
Bt•zia: 200 teneke - mazot: 150 teHke • ıaa• 100 

te•eke - vakum yafı: 25 teneke - valvalia: 6 te· 
· nelr.e • ı:onruldak kö•ürü: 58 t. 

~iiteferrik 

l\a:ıan iıı-arası: 80 t. ve 11000 ad. 
~or•al hat çam trnera: 300000 ad. (tArt. :Wl kr) 

;İ .. r toalwk ka•yoa: 4 ad . 
• u \anıı: 'J. ati . 

~ak, Zahire, Et, Sebze v. ı. 

s ••• n: 150 t. 
l<ur• •otan: 10 t. 
Sadeyaf: 12,5 t . 
~•tar eti: 120 t . (tead) 

<>vurı ,. 60 " .. 

........_b) Müzayedeler 
1<-1. 0 ne eşya: 18 kalem 

kapalı z. 17000 -
aç. elcs. 6083 50 

5000 -
pax: 7000 ve 12728 

paz . 

kapalı z. 149150 -

" aç. eks . 

kapalı z. 

" 
aç. eka. 

paz. 
kapalı z. 

• 
• 

paz. 
•t· ekı . 

19aa. 

" 

paz. 

155100 -
1166 -

7131 75 
5550 

13600 -
68250 -
10880 -
5-f 00 -

11250 -

- -

'1.97 -

605 -

55 69 
67 JQ 

134 36 

1275 -
456 27 

375 -

8707 50 

9005 -
87 4~ 

125 -

534 88 
416 25 

1020 -
466 50 
816 • 
'4Q5 -

ı•s 75 
45 -

-4 50 

Telcirda2 Vil. 

" 
lat. Belediyesi 

" 
• 
.. 

1· 12-37 

1 12-37 
17-11-37 
19-11-37 
19-11-37 
19-11-37 

Aık Fabr. U. Müd. Anlc . 
lıt Sıh Müss. AEK 

3-1-38 
1-12-37 

PTT Lvz. Müd. Ank . 
Buru Yenişehir Beled. 

İsparta Vı 1. 

M. M. V. SAK 

• 
tat. Jndr. SAK 

Maliye Vek. 

P1"t' Müd. Ank. 
Nafıa Vek. 
Adaaa Zir. Mek Dir. 

Deniz Lvz. SAK 

22-11-37 
25-11-37 

19-11-37 

9-12-37 

9-12-37 
1-12-37 

1-12-37 

30-11-17 
30-11-37 
2-t-11-37 

18-11-37 
D. O. yolları A•lc H. P•ta 30·11·37 
Çaaalr.. Mıt . Mvk. SAK 10-12-37 

" 
10-12-17 

T ckirdat Tüa. SAK 26-11-57 

" 26-11-37 
Nitde Aak . SAK 22-11-37 
Kenya Lva . SAK 19-11-37 

" 
19-11-37 

bt. Sıh . Mües.AEK 24-11-37 

15 -

15 -
14 -
14 -
14 
1'4 -

15 -
15 -

15 -
17 30 

16 

15 

11 
15 -

14 -

15 
15 
1'4 

14 -
15 30 
15 -
U -

14 -
15 30 
16 -
ıs -
16 -

14 30 

llAntar, Emirler, Tebliğler: 

25 ve !O kuruılaklar 

İıtanbul Viliyetinden: 

1- ~57 1ayılı kanunla verilen salahiyete istinaden cvvelf' c 
yapılmıt olan ilin mucibince eski nikel 2S kuruşluklarla bronz 
10 kurutluklar 30.1 l.37 akıamından sonra tedavül etmiy ecektir . 

2 - Tednülden kalkacak olan bu paralan ellerinde bulundu
ranlar mezkur tarihe kadar mübadele etmek üzere bilumum mal
aaadıklarile yeznedarhğıaı yapan Ziraat bankalarına ycyaflut 
Cumhuriyet Merkez banka11 fUabatına müracut eylemeleri ilin 
olunur. 

a) MÜ NAK A 

inşaat. Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Beşeri kaymakamlığından: 

Beşiri ilçesinde yeniden inşa edilecek 20005 lira 44 
kuruş bedeli keşifli hilkumet konağının tahsisatı mevcut 
15 bin liralık kısımları kapalı zarf usulile talip çıkmadı· 
ğından eksiltmenin 1Q.12.937 cuma günü saat l 4 e kadar 
bir ay zarfında pazarlığa terkedildiği ilan olunur. 

Tekirdağ Daimi Encümeninden: 

10 rün temdit edildiği halde alıcısı çıkmayan ve be
deli keıfi 3950 lira 87 kuruş üzerinden muvakkat temi
natı 297 liradan ibaret bulunan Çerkesköy·Saray-Vize 
yolu üzerinde yapılacak kapaklı köprüsü ile 3 menfezin 
isteklisine ihale edilmek üzere bir ay içinee pazarlığa 

çıkarılmıştır. 

Pazarlığı 1.12.~37 tarihine tesadüf eden çarşamba gli· 
nü saat 15 te vilayet daimi encümende olacakhr. Şartna

mesini okumak isteyenlerin her gün ve pazarlığa iştirak 

edeceklerin meıkur irÜn ve saatte ve muvakkat teminat
larile birlikte vilayet daimi encümen kalemine müracaat
ları ilan olunur. 

• * * 10 ıün temdid edıldiği iıaldc alacası çıkmayan ve 
bedeli heşfi 8054 lira 7.( kuruş üzerinden muvakkat te
minatı 605 liradan ibaret bulunan Tekirdağ' Muratla yo· 
tunun muhtelif kitometrclerinde keşifnamesi mucibince 
yapılacak tamiratın talibine ihale edilmek üzere bir ay 
içinde pazarlığa çıkaralmıştır. 

Pazarlığı 1 12 g37 çarşamba günü saat 15 te vilayet 
daimi encümende yapılacaktır. Şartnamesini okumak is· 
teyealerin hergün ve pazarlığa iştirak edeceklerin mez
kur gün ve saatte ve muvakkat teminatlarile birlikte da· 
imi encümen kalemine müracaatları ilin olunur. 

• 
~ * 

Beyoilu 21 inci mektebin tamiri. Bak: 2 inci sahife· 
deki İst. Belediyesi ilinlarına. 

• • * 

Üsküdar Belediye şubesi binası, İıt. 13 üncü mektebi 
ile Harbiyede yaya kaldırım tamiri. Bak: İ~t. Belediyesi 
ilinlarma. 

E2 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat _ ve Malzeme 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sabnalma 
Komiayonundan: 

95 adet elektrik motörü ve teferrüatı 
Tahmin edilen bedeli 17 bin lira olan yukarıda ya

zılı 95 adet elektrik motörü ve teferrüatı Askeri fabri· .. 
kalar umum müdürlüğü satınalma komiıyonunca 3 1.938 
pazartesi rünü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komiıyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 1275 lirayı havi teklif mektupla
rını meı.ur günde saat 14 e kadar komisyona verm leri 
ve kendilerinin de 2-490 sayılı kaaunun 2 ve 3 maddele· 
rindeki vesaikle mezkur gün •e saatte komiıyona lmiira· 
caatları. 



Bursa -Yenişehir B~iediye Riyuetinden : 

Belediyemiıce 1 O. l l .937 tarihinde yapılan Clektrik teıi
satı münakasasında talibleı in teklif ettikleri bedel layık 
hadde görühnediğindcn 1115 lire. kıymetindeki makine 
temeHeri de Belediyece yapılcoak şartile 7000 lira bedeli 
ke,ifli lokomobil ve ıu muamale tertibatilc 12728 lira 
bedeli keşifli alternatör, tablo, irtibat nakilleri ve santral 
çıkış tertibatı ve şebekenin yapılmaıı pazarlıkla eksiltmi
ye konulmuştur. TalibJerin pazarlık günü olan ~5.11.937 
tarihinde saat 17,30 da Belediye Encümenine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Talihler bu işin heyeti umumiy~~i için teklifte buluna· 
cakları gibi lokomobil ve ıu muamele tertibatı için ayrı, 
elektrik kıımı için de ayrı teklifte buhıoabilirler. 

Proje ve şartname bedeli mukabilinde Belediyeden ve 
İstanbulda Galatada Selaa:k Bankasında 67 numarada mü
hendis Hasan Haletten alın abilir. 

• P. T. r. Levazım müdürlüğünden: 
1 l .1 l .937 de eksiltmesi yapılacağı ilan edilen 5 bin 

lira muhammen bedelli ve teminatı 375 lira 50 bin 
metre haketal tel eksiltmesi 22. l 1.937 pazartesi günü sa
at 15 te P.T.T. Umum Müdürlüğü satmalma komisyonunda 
ihalesi yapılmak üıere 10 gün müddetle temdit edilmiştir. 

Şartnameler Ankarada Levazım müdürlüğünden , İs
tanbulda ayniyat şube müdürlüğünden verilecektir. 

LZLLaiii:--
_ az ___ _ 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonnndan: 

Tahmin İlk 
Miktarı bedeli teminatı 
metre Cinsi L K. L. K. 
530 Kırmızı bayrak şalı l 166 00 87 47 , 
1- Jandarma birlikleri ihtiyacı için cinsi, miktarı, 

tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı bir metre 
elli aantim eninde 530 metre Bayrak şah açık eluiltme 
ile aahn alınacaktır. 

2 - Ekıiltme 1.12.937 tarihinde çarşamba günü saat 
15 de Gedikpaşadaki Jandarma satınalma komisyon bioa· 
sında yapılacaktır. 

3- İsteklilerin !49[) sayılı k rnunda yazılı Evrak ve 
ilk teminat mektubu veya makbuzlarile belli gün ve saat
te komisyonda bulunmaları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

Hepsine tahmin edilen fi alı 149150 lira olan 13 JOOO 
ila l 57000 metre ekmek torbalık bez kapalı zarfla eksilt~ 
miye konulmuştur. )balesi 9, 12.937 Perşembe günü saat 
15 te M. M. Vekaleti .batınalma komisyonunda yapılacaktır. 
İlk teminat 8707 lira 50 kuruştur. Şartname ıi 7 46 kuruşa 
M. M. V ekileti Satınalma komisyonundan alınır. Eksilt
meye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
iki ve üçüncü maddelerinde yazıh belgelerle birlikte teklif 
mektupluını ihale saatinden behemehal bir saat evvel 
Ankarada M. M. Veklleti Satınalma komisyonuna verme· 
leri. 

• * • Hepsine tahmin edilen fiatı 155100 lira olan J 20000 
ill 141000 metre arka çan talık bez kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. İhalesi 9.12.937 Perşembe günü saat 
11 de M. M. V elraleti Satına ima komisyonunda yapılacaktır. 
İlk teminat 9005 liradır. Şartnamesi 776 kuruşa M. M. Ve
kaleti Satıoalma komisyonundan almır. Eksiltmeye gire
cekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden behemehal bir ıaat evvel Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma komisyonuna vermeleri. 

, 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Maliye V ekiletind~n: 

Mahfuz fartnamesi mucibince Dolmabahçe Kırtasiye 
deposu ile civar iskeleler arasındaki eşyalmakbuzlarma aid 
münakasa neticesine• lbulunan fiat haddi layık görülme
miş olduğundan 15 gün müddetle münakasaıı temdid olun-

muştur. İıteklilerin ihale günü olan~ 1.12.937 çarşamba günü 
saat 14 de 125 lira teminat paralarile beraber Oolmabah· 
çede ıaat kulesi karşısındaki Kırtasiye deposuna müra
caat eylemeleri. 

Mahrukat Benzin-Makine yaıtlan v. s. 

Nafıa Vekaletinden: 

30. l 1.937 salı günü saat 15 de Nafıa vekaleti malze· 

me eksiltme komisyonu odasında 5550 lira mı hammcn 
bedeHi 200 ton kok kömürünün kapalı zarf uıulile ek
siltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 416 lira 25 kuruştan. 
Bu iıe aid şartname ve sair evrakı vekalet malzr.me 

müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 
İstekliler tekliflerine ticaret odası vesikası ile talimat

namesine göre vekaletten alınmış malzeme müt:; ahhitliği 

vesikasını raptedeceklerdir. 
İstek lilerin teklif zarflarını 30.J 1.937 salı gunu uat 

l 4 e k adar komişyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Ank a ra P.T.T. Müdürlüğiiuden: 

İdare ihtiyacı için 257 ton kok kömürü kapalı zarf 
usulile ekeiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 7131 lira 75 kuruş, muvakkat te· 
minat 534 lira 88 kuruştur. 

Buna a id şartname ve mukavelename Ankara P.T.T. 
müdürlüğünde hergün görülebilir. 

İhale Nafıa vekaleti malzeme müdürlüğünde müteşek
kil komisyonda yapılacağından taliplerin teminatın ı P rT. 
müdiirlüğü veznesine yatırarak 30.11 937 tarihind e saat 
l 5 te mezkur komisyona miiracaatları ilan olunur . 

Müteferrik 

Deniz Levaıım Satmalma Komisyonundan: 

Takriben 80 bin kilo kadar tutacak 1 1 bin adet ka
zan ızgarası 18.11.937 tarihine rastlayan pcrıembe günü 
saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 13600 lira ve muvakkat temi· 
nalı 10200 lira olup ~ar tnamesi komisyondan hergün pa· 
rasız elarak alınabili r. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanund~ yazı l ı vesikal a rl .ı bir· 
likte ve 1020 liradan ibaret olan muvakkat teminatı İs· 
tanbul defterdarlığı muhasebe müdürlüğüne yatırarak mu· 
kabilinde alacakları makbuz veya banka teminat mek
tubu ile ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulun:ın ko· 
misyona müracaatları. 

Çan~ kkale Müst. Mev. Satma ima Komisyonundan: 

Çanakkale Müsta h'.<e n Mevki ihtiy.tcı için ikişer ton· 
luk dört adet kamyon ile iki adet su t.ıngı sa tın alına

caktır. Kenıyonların be herine 27/.0 tahmin edilerek 10880 
lira biçilmiştir. Su tanklarını da beheri 2700 liradan 5400 
lira biçilmiştir. 

İhalesi 10.12.937 cuma günü saat 15 te Çanakkale 
Müatahkem Mevki satınalma komisyonunda kapalı zarf 
olarak yapılacaktır. Taliplerin eksiltme ve arttırma kanu
nun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ve kamyonlar ıçm 

816 lira su tankları it;in de 405 lira teminat akçel~riyle 

birlikte Çanakkale Müstahkem mevki salınalma komisyo
nuna müracaat etmeleri. Otomobil veya su tanklarını• 

markası Şevrole veya Ford olacaktır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdare.sinden: 

Muhemmen bedeli 68250 lira ol .. n 30,000 aded normal 
hat çam traversi 30.11.937 salı günü saat l 5,30 da kapalı 
zarf usulile Ankarada İdare binasında sabo alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin 4662,50 liralık muvakkat j 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesi~aları ve Nafıa mü- 1 

teahhidlik veıika.sı ve tekliflerini ayni gün s ,ıat 14,.10 a j 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımder. 

Şartnameler 3-41 kuruşa Ankara, lzmir, E-.kişeh ir ve 
Haydarpaşa veznelerine sah)maktallır. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Tekirdağ Tümen Satmalma Komisyonun<lan : 

Tümenin Malkara kıt' ası ihtiyacı için 10000 kilo kuru 
soğan açık eksiltme usuliyle yeniden tahmini fia.t yapıla- , 
rak pazarlık suretiyle münakaıaya . konulmuştur. ihale gii · • 
nii olan 26 2 teşrin 937 cuma günü saat 15,30 da yapı
lacaktır. Beher kilosunun altı kuruş muhammen fiat üze
rinden mavakkat teminatı 45 liradır. Şartnameaioi okumak 
ic;leyenlerin her giin ve pazarlığa iştirak edeceklerin belli 
gün ve 5aatla teminatlariyle birlikte Komisyona müra

caatları. 

* Tliın eniıı Malkara kıt'a~ı ihti)•acı içiıı 1 SO toıı ~aman açık * • -
,. ı..siltme usulile yeniden tahm ini fiat yapılarak pazarlık su· 
ıetile münakasaya konulmuştur. lhale günii olan 26.11.937 
Cuma günü ~aa . 14 de yapılacaktır. Beher kilosumın bir 
kuruş elli "antim muhammen fiat iiır.rind~n muvakkat temi· 

16 ikincite4rjn 1937 
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İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 2-'9 

inci mektebin tamiri 
Encümen kaleminde 
çarşamba rlinii saat 
ınalıdırlar. 

lira 53 kuru'IJ olan Beyoğlu 21 
pazarlığa konulmuştur. Evrakı 

görülebilir. İstekliler J 7. l J .937 
14 de Daimi Encümende bulun· 

\.,------------------------------' 
kS22!2 ·anım ---
ıı a t ı 168 lirn. 7.3 kuru~t u r .... artnamf',.,i ni okumak i ~tivenleriıı . . 
her !!İİ ıı \ t> pazarl ı ğa girert> klrrin brlli giin ve ... aatta temt• 
nati ll'! birlik.le Ko mi ... ., ona müracnatları ilan olunur. 

Konya Levazım Amirliği Satınalnıa Komi•yonundan: 

Kouya k,t' atının ve Mekteplerinin ihtiyacı olan 60 bin 
kilo Koyun etinin kapalı ıarfla eksiltmeıinde teklif edilen 
36 kuruş 25 snntim fiat pahalı görüldüğünden 28.10.937 
gününden itibaren bir :'lY içinde pazarlığa bırakılmı,tır. 
İlk pazarlık 19. 11.937 Cuma günü saat 16 dadır. İıteldile· 
rin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

* • * Kooyadııki kıt'atın ihtiyacı olan 120 bin kilo Sığır 
etinin kapalı zarfla ekr:iltmesinde teklif edilen 25 kurut 
47 sa ntim fiat pahalı görülmüş olrıuğundan 28.10.937 tari .. 
hinden it ibaren bi r ay içinde paznrhğa bırakılmıttır. 

İlk pazarlık t 9. 1 1.9.17 Cuma iÜnü saat 15 t c yapıla· 
caktır. İ teklilerin belli saatte Konyada Levazım amirliği 
satınalma Komi yona müral· aatları. 

b) ÜZ VEDELEA 
--~--· ---- ...--..------ ----------
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 

Kuduz tedavi Müessesesinde aıevcud 18 kalem köhne 
eşya pazarlık ıuretile satılacaktır. 

1 - Arttırma Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muave .. 
net Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda 24.1 l ,937 
saat 14,JO da yapılacağından isteklilerin 4 lira 50 kuruş· 
luk teminat ınakbuzile birli!cte komisyona gelmeleri. 

2 ~artname ve satılacak mallar Kuduz tedavi Mües· 
sesenin Çapadaki eski binasında her gün görülebilir. 

l Inhisarlar U. üdürlüğünden: 

1 -İdaremizin Çanıaltı tuzlasında şartname ve tablo 
şemasına uygun olmak üzere yeni bir elektrik santralı 
tesisi iti kapalı zarf usuliyl~ eksittmeye konmuştur. 

11 - Bu tesisatın montajı da dahil olduiu halde mu· 
hammen bedeli sif İzmir 95000 lira ve muvakkat temi
natı 6000 liradır. 

l l l Eksiltme 9.Xll.937 tarihine rastlayan Perıembe 
günü saat 15 tc Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacnktır. 

IV -Şartnameler 475 kuruş mukabilinde İnhisarlar Le· 
vazım ve Mubayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmü· 
dürlüklerinden alınabilır. 

V - İsteklilerin, fenni şartnamede yaıılı tak atta bir 
gazojen tesisatı y a pcnış olduklarına dair resmi vesikala· 
rır.ı ve şartnameye uyguo olmak üzere ihzar olunmuf 
fenni teklif projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme gö· 
nünden en az 15 gün evveline kadar, İnhisarlar Tuz fen 
Şubesi Müdürlüğüne vermeleri müuakaaaya girebilmek 
için dahi eksiltmeden azami 2 gün t:vvelioe kadar, tek· 
liflerini muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden ve
sika almaları lazımdır. 

Vl Mühürlü tel·lif mektubunun, kanuni vesaiki ve 
V nci maddede yazılı diğer vesikayı ve muvakkat temi· 
nat akçesi makbuz veya mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarflar ihale rünü en a-eç saat 14 e kadar yuka· 
rıda adı geçen Alım Komisyonu Reisliğine makbuz muka· 
bilinde verilmit olmalıdır. (B) (6960) 1089 4 - 5 

'* • • 
1 --Şartnamesi mucibince ve 20X25 - 27 eb'adınd• 

" 4.000.000,. adet mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Paıurlık 18 Xl Y37 tarihine rastlıyan Perşembe gü· 

nü saat ı ..ı de Kabataşta Levazım ve Mubayast Şubeıin· 
deki Alım Komi~yonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te 1 ,1 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komi•· 
yona gelmeleri ilan olunur. (M.) (7342) 1130 4-~ 
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* * * 
1- Kapalı •arfla eksiltmeye konmu~ olan bir adet 

çift devreli otomatik tabı makinası için talip zuhur et

llıodiğinden pazarlıkla alınması kararlaştırılmıştır. 
2- Pazarlık 22.Xl.937 tarihine rastlıyan Pazartesi 

2Unü saat 14 de Kabataşta Levaıım ve Mubayaat Şube
•indeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakka t temina· 
ta 450 liradır. 

4 Şartnameler parası:ı olarak her gün adı geçeıı 
l<oınisyondan alınabilir. 

5- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin, fiatsız tek

llif ~ektublarını ve kataloklarını eksiltme günündec evvel 

alaısarlar Tütün Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne verme
leri lazımdır. 

6- İsteklilerin pazarlık için tsyin olunan gün Ye 1a

attc yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
lllİsyona gelmeleri ilin olunur. (7517\ t 160 3-4 

• • * 
1 - Şartname ve nümuneleri mucibince 2165 kilo 

tnubtelif mürekkeple 450 kilo muhtelif yaldız pazarlıkla 
satan alınacaktır. 

il Pazarlak 30 Xt 937 tarihine rastlayan 

Silat 14 de Kahataşda LeYazım ve Mubayaat 

Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

Salı günü 

Şubesindeki 

IU- Şartnameler parasız olarak her gün ıöıü teçen 
Şubeden alınabilir. 

iV ·- İsteklilerin paaarlak ıçın tayir. edilen gün ve 

•ilatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 

1<\)misyona gelmeleri ilin olunur. (763.5) 1174 2- 4 

...... -- - ZU:: 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Keıif 
bedeli 

ilk 
teminata 

Üıküdar Belediye şubesi binasında ya· 

P•l•cak tamirat. 7 42,58 55,69 
ietanbul 13 üncü mektebin tamiri 895,86 67, 19 
li•rbiycde yaya kaldırım asfaltın tamiri. 1791,42 134,36 
~ Yukarda keşif bedelleri yazılı işler ayrı ayrı pazarlığa 
l ~~ulmuştur. Keıif evrakile şartnameleri Levazım Müdür

ligünde g6rülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı 
"tsika ve hizalarında gösterilen Hk teminat makbuz Yeya 

"''ktubile beraber 19.11.937 cuma günü saat 1-4 de 

Daiıni Encümende bulunmalıdırlar. ( İ) (77 37) l 185 

195 00 

Pey parHı 
L. K. 
12 55 

1-4 65 

Tahtakale 
Rüatemp•fa maballeainde Blyükçukur 
han 2-inci katta 8-No : h odanın ta· 
mama 277i. 
Samatya'da 
Hacıbihıeyiaata malaalleaiade Saınat
ya Tramuy cadtiHiad• eaki 311 Jl3 
yeni ~No : h Ye ta•a1111 100 met
re murabbaıada buluaaa aua 2596. 

,, \'ııkarda yaaıh emlik Hhlmak üzere 15-Gln müddetle açık 
}' tbrl9aya çıkarılmıtbr. lbaleai 19· 11-937-Cuma •ÜDÜ aaat 15· te 
'P1l•cakhr. İsteklileri• Malalülit kalemin• rel•eleri. 

(7478) 115.l 

PiYASA HABERLERİ 

V Vaa 16lüade vapurlaramu itlemeje batla41ı 
ıı.,aı: •n ı~lllaOa bir tarafındaa öte tar~na iasa~ Ye etya tatt• 
~.it •e l'Olden çıkarılan tua ve sudakı maddelars aakletmek içfa 
l•t, 611tet npur itletmete bqladı. Burada ifliyeoak elaa npurlar 
ı,t llltutdaki buumlar .e fabrikalar idaresinin tu,.&hlanncla yapı
~i, 'il: Parça halinde Vana ıötürllmüt ve orada yine Tlrk mlbea-v• itçileri tarafında• kurularak •uya intlirilmittir. 
._ .... ••da bu yeai vapurların itlemete batlanmalars hallın ;ok 

"'ilet· '"•it ve bu miaHabetle Ulrealer yapılmıttsr. 

~teıte Fiyatları yükseldi ıelmeaine ••b•p olarak .. lıldea 
a,1 'hıaya kili milr.tarda mal İataabula selen malların mObim ' 
~ .. ~ediji için kereste fiyatlara bir kıamınıa lıAHdoluya snk· 
~ct • ..,, artmıttır. Son aylar edilmHlni •eHp ıll•terıaekte-
'" llda yilkHlit 10 lirayı bul- dirler. Yer yor hıalaaaa imar 
~ fa"'· Eakiden metre ıaiklbı faaliyetleri kereste iatelderini 
,.,. ahnabilea d6teme tu- yük1eltmit n bunun yeai or-
•ıa llı1t metro mikibı bu ıila man kaaunu ile ayni :ıamaaa 
~it ... tı 48 liraya Hblmakta· rastlamaaı piyaHdaki bu aıkın· t,; ç.,•hların fiyata da 43 li- tayı arthrmıttar. Gelen mahn 
~Çılıuaııtar. mikdarı bu aalıkta kaldıkça bu 

~lıadarlar piyaaaya H mal- vaaiyet devam edecektir. I 
1 ~ %::::::: 4 

''-tiy~ -'aibi ve 1aa q&.ri 8 .. ı5dıjı yer: ARTUN Baaıme•ı 1 
l) .... tirl: 1--U Girit Galat.a Billür aolmılı No. 10 

MONAK ASA GAZETESi ....... 

Hususi 

80 şehrin hartası 1947 de 
tamamen yapılmış olacak 

Haritası olmıyıı r. bir teb rin 
belediye r.eiainin, harita.az: uzak 
seferlere çıkan bir ıemi kapta
nından ne farkı olabilir. Fakat 
içinde bulundutumuz yıla kadar 
nüfuzu on biai ~eçen seksen 
tdıirden 48 inin, şehirciliğin is· 
tediti haritadan mahrum oldu· 
tunu duyarsanız hükümetin, ha
riialan olmayaD şehirlere bu 
ekıiklerini tamamlatmak aali
hiyetinia verilmesindeki isabeti 
takdir ederaiai:ı. 

Eter belediye, şehir hizmet· 
)eri ıribi fazla datınık ve fazla 
pnlük itler araıında, eline kro· 
ki kabilinden bir kiğıd reçir
mİf iıe, arbk bu dar yılların 

içine birde epey maaraflı olan 
harita itini sıkıştırmayı şimdilik 
elzem görraemittir; o kroki ka· 
bilinden harita onun i şini bu 
günlük l'Örür, Nitekim tehirle· 
rimiziD çotunda böyle ohauttur. 
Fakat harita, bir şehrin ıuyu 
kadar, ışıtı kadar, havası kadar 
elzem ve ehemiyetlidir. 

Şehrin 11uyu, ft!hrin elektriği , 
tehir planı ona iatiaad edecek
tir. Onsuz yapılan her şey uicat 
ve yanhştır . 

Yazan: NAŞİD ULUG 

nerede son ve ileceti ıözönü•• 
••rilebilmi,tir. 

Şimdi ıelueo febrin bu tas· 
nifio sonunda fÖyle aıralaamış 
olduğunu ıörüyoraa: 

1 İstanbul, 'l. İaıuir, 3 Buru, 
4 Aakara, 5 Eakitebir, ti Ada
na, 7 Samaua, 8 Menin, Y İz· 
111it, 10 Edirne, 11 Konya, 12 
Trabzon, 13 Gazi AyDtap, 14 
Tarıus, 15 Adapazar, 16 An· 
talya, 17 Kayıerı, 18 Diyarbe· 
kir, 19 Malatya, 20 Bahkeair, 
21 Zonguldak, 2'l Çanakkale, 
23 Berıama, 24 Erzurum, 25 
Urfa, 26 Manisa, 27 Eli•İz, 2H 
Tekirdat, 29 Kara, 30 Afyon, 
31 İsparta, 32 Denizli, 33 Ôde
m i~, 34 Ayvalık, 35 Nazilli, 36 
Çorlu, 37 .5ivH, 38 Maraş, 39 
Turıutlu, 40 Kırklareli, 41 Tire 
42 Ôddmiş, 43 Kütahya, 44 Gi
nıun, 45 Bandırma, 46 Alite· 
hir, 47 Bafra, -48 Tokat, 49 Ak-
hisar. 50 Mardia, 51 Çorum, 52 
Uıak , 53 Aydın, 54 Nevşehir, 
55 Burdur, 56 !dremit, 57 Ge
libolu , 58 Amasya, 59 Nitde, 
60 Lüleburıax, 61 Muğla, 62 
Söke, 63 Toıya, 64 Erzincan, 
65 Siird, 66 M. Kemalpaşa , 67 
Kaıtanıonu, 68 Menemen, 69 
Kırşehir, 70 Yozıat, 71 Merzi-
fon, 72 lnegöl , 73 Develi, 74 
Bitliı, i5 ' iJia, 76 Zile, 77 Si· 
verek, 78 lskilip, 79 Adıyaman 
80 Bayburtl. 

• • • 
Bu seluen tehir içinde 

haritaları ya tilm olmayan veya 
hiç haritaaı olmayan 48 i bu e· 
hemiyet derecesindeki ssrayft 
röre imir heyeti tarafından ele 
alınmı' oluyor: 

Sayfa 3 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 

[Bourse du Commerce et des Cereales d'/stanbul ] 

15 - 11 - 1937 

FiATLAR (Cours officiela ) 
AfioD (Opiuın) 

1 Butday yumuşak (Ble teodre) 

Buğday aert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge Au .I 
Arpa yemli k 
Çavdar (Seiıle) 
Bakla (Fcve) 
Mııır sarı (Mais jaunt!) 
Suaaın (SeHme) 
Pamuk yatı (Huile de coton) 
Suum " ( ,, sesanıe) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,. Trakya n Thracc 
Kuş yemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı aarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 

A.şai• (Moins ) Yukarı (Plus) 

6 5 -
5 30 -
4 8 -

4 28 

57 20 -

51 - -

(; 12 50 

5 55 
4 lO -

52 20 -
Peynir kaşer (Fromage kacberc) 
Zeytin yağı l.ci yemel.:lik (Huile d 'ol.) 
Kaplıca 

Fındık kabuklu (Noiıettes) 
Fasulye ufak (Haricot aec) 
Butday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Ceviz içi 

~Tiftik mal 
,, oğlak 

GELEN (ArrivagesJ 
Afion {Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa {Orıe) 

Çavdar (Seiglel 
Un (Farine) 
Mısir (Mai•) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fuulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mobaire) 
Yulaf (foin) 
Suaam (aeume) 

ı Kut yemi (Millet) 

719 
314 
75 
30 
15 

15 -

16 50 

45 

30 
130 ıas - -

GİDEN (Exportation) 
Afyon (Opium) k. 
İç fınd ık (Nois. dec.) 
İç badem (amande) 
Yapnk (Mohaire 
Arpa (Orge) 
Kuş yemi (millet) 
Kıl (poil) 
Nohut (Poia c:hiche) 
Mercimek (lentille) 
l~ ceviz 

DIŞ FİATLAR 
(Marches Etrangers) 

2-

60 -

Buğday (Ble) Liverpul 5 73 
,, " Şikaıro 4 22 

Bir tehir haritası denince ele 
her hangi bir çapta ha ritanın 
tut•ıturulmut olması kafi detil
dir. İki binde birlik, binde bir· 
tik, beşyür:de ltirlik haritaları• 
üçü de ltumdır. Buğün bu çap 
ta her üç haritası tamam olan 
31 ıehrimiz var, 11 tehir de yap· 
tırtayor. On yc.di şehrin elind~ 
muhtelif çapta haritalar var, 
fakat onlar da bir şehir planının 
yapılmasına mesn"d olacak fey
ler detil .. Gerıye kalan 31 şeh
rin haritası yok. . Demek ki 48 
şehir harita .,akımından imir 
heyetinin çalışma mevzuunu tef· 
kil ediyor. Bu iti progHmlamak 
için, birini diterine tercih ede 
rek bir 11ra naul yapılacaktır ? 

' Mercimek (Jentille) 
Buna, Eakitehir, Samsun, ı Nohut (Poia Chiche) 

Mersin , Adapazar, Kayseri, Ma· Zeytin yağı (Huile d' ol.) 

,, ., Vinipek 5 35 
5 - Arpa (Orge) Anvera 4 92 

• • • 
Şehirleri nüfualarına töre 

latya, Balıkeair, Çanakkale, B. Peynir (Fromaııe B.) 
Ber,.ama, manİH. Ellaia, İapar- K hndık (Noiaette) 
ta, Nazilli, Çorlu, Marat, Tur- Tiftik 
ıutıu, Kırklareli , Tire, Öde;:nit, 11 25 

• 
Kütahya, Gireaun, Bandırma, 
Bafra, Çorum, Utak, Nevşehir, 
Burdur, Edremit, Gelibolu, A
masya, Llleburıaz, Söke, Tos· 

lstanbul 

Mıtır (Mala) Londra 3 88 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 81 
Fındık {aois.) G.Hamburıı - -

" K • 

Borsası 
ebemiyet sırasına koymak ko· 
laydır .. Nüfua sayımı rakamları 
meydanda.. Bet da~ikalık bir 
taınif, şehirleri boy asruma diz:· 
mek için kifi gelir. Fakat haki
kat öylemidir, bir şehrin ebemi· 
yetini. milli hayat içindeki ro· 
lünl yalnız nüfua kalaltahkhtı 

ile ölçmek pek sathi bir gorüf 
olmaz mı? 

ya, Siird, M. Kemalpaf&, Me- 15- 11 - 1937 --- -

İşin mHuliyeliai Üzerlerine 
alanları, yal ını. aüfuı kalabah;ı 

aıruına ıöre ltir l&1Dif biç bir 
zaman tatmin ~tmemiş, •tatı · 

daki eıaalara göre yapılay bir 
etüd ancak dotru yolu rö•ter· 
mittir. 

Onlar tehirleri, 
J Ekonomi : endüatri, tica· 

ret. ziraat ve münakalat ... 
2 Turizm : tarih eHrleri, 

arkeoloji, tabll l'ünllik, spor ve 
kür ve tedaYi. 

3 İdare merkeıl•ri : umumi 
teaisleria •ayısı, mahiyeti, aa
kerlik, devlet müeHeseleri . . 

4 - Nüfua : kalaltalık. 
Bakımlarındaa ciddi bir tet· 

kike tabi tutarak onlarsn ehe-
miyet sıralarını bulabilmiı&erdir. 
Ancak böyle bir çahfma neti· 
cesidlr ki, i'e nereden batlanıb, 

nemen, Karıehir, Yozl'at, Mer-
zifon, lneıröl, Dneli, 8itlia, Zi-
le, Siverek, İakilip, Adıyaman 
ve Bayburt kasabalarsnın bari· 
tatarının ikmil ve tanzimi iti 
19-U yılı sonunda bitirilmek Ü· 
Hre bir proi"J'ama batlanmıt· 

tır. Bunun için belediyelerimia 
takriben 252600 lira k~dar pa
ra lıarcamıt olac:aklardır . 

Harita iti şehrin buıiln m6· 
e11H bulundYğu ve teve11ü et· 
mui ihtimali ııörüldütü sıııhaıı· 
nın barituının çıkarılmaaı ma
hiyetinde olduğunl'l ı5re ı.u u
haların renitlitine ,a,. bir 
mauafı İcab ettir111ektedir. Bu 
masrafta llüçüıc tebirlerimia i
çin bin, bin befyh liradan bat· 
!ayarak tehirlerin aahaları bü· 
yüdükçe on bin lirayı bulmak
tadır. 

Şebirlerimiain harita Hhibi 
olmalarile muvaai olarak, ltir 
plina kavuımalan itiai de hl· 
kumet bilyük imir bueketinin 
en lüz•mlu eaularından biri 
Hymakta ve bunun için de bet 
yıllık bir proıram çiamiı bu· 
lunmall.tadır. 

(Ulus) 

, 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti bududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top

lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MlJNAKASA 

GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlti 

Rehberiniz dir. Mcnfaatınıı ic.ıtbı hemen abone kay· 

dedilini:ı ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

Paralar" 
Sterlin 622, 

1 Dolar 122. 
O FraruıL Fr. 80, 
20 Liret 1116. 
20 Belc!ka Fr. 80,--

Dra hmi 18 , 
20 lıvcçrc f r. 570,-
20 Leva 20. 

1 Florin 65. -
20 Çek kronu 78,-

1 Avuıturya Si. 21 .-
Mark 'l6, 
Zloti 20,-
Penıü 21,-

20 Ley 12, 
20 Dinar 48. -

l laveç kuronu 30, -
1 Türk altını 1084,-

Baakaot 265,-

Tiyatrolar 

628, 

126 
~6. -

112 -
84,-
23,-

580. 
2.l . 
711. -
82. 
2.~.-
29,50 
22,50 
25, -
14, 
52.-
32, -

1085,-

266,- 1 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 
aaat 20,30 da 

lspanyol 
Bahçelerinde 

3 perde 

Yazan: Joze Felinrodina 
Terceme eden: M. Feridun 

Yakında 

Kral Lir 

Çekler 
Landon 625,- 623,50 
Nev York 0,7680 0,7 
Pa r is 17,6864 17,6725 
Milin o 14,9640 14,955 
Brükael 4,6iı69 4,72 
Atina 87,37 87,30 
Cenevre 3,45 3,4466 
Sof ya 63,9488 63,8.'f75 
Amsterd. 1,4 .72 3,4625 
Praı 22,5610 22,54JO 
Vivana 4.2062 4.2025 
Madrid 13,9088 13,8975 
Berlin 1,0036 1,9625 
Varşova 4,1566 4, 153 
Budapeşt 3,9810 3,9775 
Bükuı 107,4340 I07,3482 
Belpad 34,5325 34,505 
Yokohama 2,7464 2,74103 
Moakova 24,04 24,06 
Stokkholm 3,IO 3,11 

-
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

MOIS Ptrı1 45!1 
., 

" 

n 

" 

850 
150 l 

Etrangcr : l'.l oııı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs S 
Pour la Publicitc s'odresser 

a l' Administration 

MARDI 
-

u 
T 

.fouroal Quotidien des Adjudicationı 

16 Noveınbre I~ 

ADMINISTRA'J ıu~ 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adreaae Teleıraphique: 

lıt:ınbul MÜNAKASA 

.~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~---~~~~~~~~-----------------------~~::----=~~~~~~~~~~~==~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

• f~~~~~-d-d~~~-b_l_e_a_u~~-:-de_o_p_t~!~~-u_e __ d_c~-.~-on-.A.~d~,~-~~~~.~~:-~-~~o~-~-,~~Ju--~J-----H-eu-re 
Objet de l'a ju ication d'adjudicat eatimatif Proviaoire Cahier dı-s Cbargı-• ours 

A) Adjudications au Rabais 

Conslruction-Reparntion Trav. Publics·M, teriel de Construction 

Reparation arches et ponts s route Saray· Vız·. (aj) 
" de chaussee ıı routc Tekird aglı-Mouratli 

(aj.). 
Construction Konak Gouvernemental iı Br cbiı·i 

(aj.). 
I~ep. biitiment 2leme ecole Bcyoghlou 

Rep. batiment du fisc a Scutari 
" ,. l3tlnıc ecole lııtanbu l 

,, en aaphalte de la route Hubiye 

Habillemcnt Chaussures Tissus - Cuirs. 

Toile pour a ca • 130000 157000 m (cah. eh. P. 
746). 

Toilc pour havruac : 120000·141000 ın. fcah. eh. 
P. 776). 

Gr~ iı gre 

.. 

" 

Gri- iı R"'r 

" .. 

Plı cadı 

" 

3950 87 
8054 

15000 

249 53 

742 58 
895 ~6 

1791 42 

149150 -

155100 

297 -
605 -

55 69 
67 19 

134 36 

~707 50 

9005 -

Vılayet Tekirdafh 
,, 

Kaymabnıı!I Beclıiri 

J Coıa. f>cr m ı Mun. lıtanbul 
1 Dir . Econouı. ,, 

idem 
,, 
" 

Co . Adı. Min. DeF Nat. A.ııl:arıı 

" 

1-1 L-'.{7 
1-12 .17 

10- 12-.17 

17-11-37 

l':J-ll-3i 
19-11-37 
] Q. ı J-37 

9-1 '-37 

tl. J 2-37 

Toil~ rouge oour drapeaux : 530 m. Publique 1166 87 45 Com. Ach. Gendarmerie Guı>tlikpAcha 1-1'.l-3i 

Combustible Carburant-Huiles 

Coke : 200 t. 

" : 257 t. 
Benzine: 200 bidons- Muoı.ıte : 150 bidnns· Huilc 

vaeoum : 2:5 hidoıııı - Valvalıne : 6 bi donıı; 

H"uillc Zon:-ouldak : 50 t. 

Transport- Cbargcmenl Decharg~meııt 

Tranııpoı t de marchandist's (aj.). 

Pli cıdı 

" 
publique 

5550 -
7131 75 

Electricite·Gaz-Clrn.uffage Ccııtral (l ıstallatioıı et Mate~iel) 

Moteurs elcctriques et accusoires : 95 p . (aj.). 
lnstnllatıon eleetrique au sanntorium Heyb!· liadzı. 

Cablc hıquetalc : ! l ( ( ( n {: j.) 

Pli cach 
Publique 

17000 
6053 50 
5000 -

Grt~ a gre 7000 ı-t 12728 

416 25 
534 88 

125 

1'175 -
456 27 
375 

Miaiıti-re Tnv. Publicı 
Dir. f.conoın.at P. T. T. Ankara 
Dir. Ecolı- Arricolc Adana 

Miniıtcrc clcs Fınaııc~s D~pô t f'apl°· 

tcrıe Dol•abahtclut 

Co•. Acb. O. G. Fab Militaireıı Ank. 
Dir. "1ı· A..Mt . Seo. Ojarhal•ıhl•u 
Dir. Ecoromat PTT. Anltara et lıt . 

Mwn. Brouıse Y ıinichehir·Galata Ban-

30-11-37 
30-11-37 
24-11--'7 

1-12-37 

3·11·37 
1-12-37 

22· 11-37 
'25· 1 t-37 tn'stnllation elr.ctriquc operation lıydr:ml et loco 

mQbile .ainai qu'alternnleur tableau ete. que Salonique No 67 hır Haaan Halet 

l ravaux d'lmprimerie- Papctcrie 

la1pre1&ion de regietreıı : 19 lotıı. Vilayet Isparta 1 C). ı ı -37 

Divers 

Grilleı de chaudtoftl : 80 ı. et 10 00 µ. 
Tra\.'eraes de sa pin : 30000 p. (can . eh. P. 341). 

Gre a gı e 136000 -
Pli cach 68250 -

1020 
4662 50 

Com . Ach. latcndınce Mariae": K .pach.ı 18-11-17 

Camions de deuıı: tonnes : 4 p. 
Taaks d'cau : 2 p. 

Provisioıı.s 

Paille : 150 t. 
Oignons : 10 t. 

Beurre frais : 12,5 t . 
Vinndc de boeuf : 120 t. (ai.) 

• ., mouton : 120 t. ,, 

• 
" 

Puhlicıue 

" 

10880 -
5400 -

Pı.ıbliquc 11250 
Gre a gre 

.. 

8l5 
405 

{ 
Acim. Gen. Ch. 4'e fer Etat Aalc.. 30·11-37 
CaiHea Haydarpaclııa Ank. E~kicnl':hir et lzmir 

Com. Acb Plaec Forte Tchanaltkalc 10-12-37 

" 

Com. Adı. DiviıioR Tekirdarh 
,, 

Coın. Acıh Mtlitaire Nighdc 
Co• . Acb lntendanee Konia 

.. 

10-12-37 

3·1-38 
26·11-37 
~!2· 11-37 
19·11-37 
14-1 J-37 

B) Adjudications 3 la surenthere 
Articles bors d'usage : 18 lots Gre a ıre -4 50 Oir. Hyr. Auiat .5oc. Ojarhaloıhlou '.H · l 1-37 

our Vos raductions 
u n En toutes langues 

Adresseı·vouı sans hesitation au 

u ~eau de traduction '' DEVRiM ,, 
Traduction Juridique, Technique, Financiere, Commercinlc ete. 

Specialite : Traduction de cahiers des charges 

Execution rapide et soiinee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de '' MÜNAKASA GAZETESi ·· 

bure u traduction " 
DEVRiM" 

Galata, Perchembe Paznr, Yogbourtdı u Huıı, No 3-4 Telcphone : .4944ı 

ıs 

15 

14 

14 

14 
14 
14 

15 

11 

15 

14 -
15 -
14 -

15 -
15 -
15 -
17 30 

1 '4 
15 :~o 

15 
15 

14 -
15 30 
16 -
16 -
15 -

14 :lo 

il 

-c MÜTEAHHİTLERİN TAKVİMİ 4 
· ~ . Memento aes Fournisseurs ~ 

Çarşamba 17. 11.1937 

Çinko (Ank. PTT Lvı. Möd.) .\:. 506 
Sıtır eti ve kuru ot (Berrama Ask. SAK) .. ,; 509 
Asariatika müzeleri fotograf atelyeaincle yapt. tamirat <lat. ri• 

Müd.) .,~ 5 IO 
Kopya makinesi (İst. Nafıa Müd.) X 5IO 
Ecza ve cerrahi a)it (İat. Sıh. Mües. SAK) .,:. 512 
El~klrik motörü (İnh. U. Müd.) X· 512 . 

5 
Dökme demirden maınu) volan ve teferruatı (inh. U. Müd.) ı'' 
Çivi ve çember (Tophane Lvz.) .\~ 512 
Pntatea ve kuru "OK•n (Harp Akad. Komut.) .\: 51.f 
Liman dairesi inş. (B lıkuir Naf. Müd.) .\~ 5Hl 
• odun (İıt. Or•. Müd.) .\~ 520 
Buğday kırdırılmuı tTophanc Lvz.) .'ü 520 
*Çam ve köknar enkım dat. Orm. Müd.) • ~ 520 
Muhtelif ıebze- (Harb Akad. Komut.) .:'~ 521 
Yedek subay okulu kalorifer tamiri <Tophane Ln.) .\! ~21 
• Halı, seccade ve motör (Ank. Ba,vek. latat. U. Müd.) A! !lP 
• Ham petrol fıçı \•,s. (İat. Gümrük Başmüd.} N. 524 ,,< 
Muhabere malzemesi (Gümrük Muhafaza Gen. Komut.) N. Sv 
Sömikok n ıurre.a odunu (Ank. Bt. led.) N. 525 
• Hurda karyola •e elbi e (Oarunafaka Oir.) N. 525 
Kartalda yap. kooperatif binası (Kartal Tarım Kredi Koop.) 5 

• Önlerinde yıldız i'areti olanlar müuıyedcyc aittir. 
"•t•'J Hanıi~ : "No." i~areti ilinı havi gazetemizin uyı.sını go 

-~-r-----

Mercredi 17 - 11- 1937 

Ziac (Dir. P. T. T. Aııkara) N 506 
Vıude de boeuf et foin (Com. Aeh. Milil. Berıama) N. 509 f 
R~p. iı l'atelier photoırnphique de1 ua~es J'anliquitee-ı (Dir· 

Pub. lıt.) N. 510 
Maclıine pour copie (Üir . Trav. Pub. lst) N. 510 
Produits pharmacl'uliques el instrumenta de chirurrie (Dir. Hyl 

sistance Soc. Djarhaloghlou) N. 512 
Moteura electriquH ( ' ir. ( ·t;n. dem Monopoleı N. 512 
Volant en fonte et st'ı aecessoirea (Dir. Gen. We11op .) N. 512 
Clous et cerclea (lnt . Tophaıı•) N. 512 
Pommes de tem~ et oigaons (Aeademie de Guerre a Yildiz) ~ • 
Conı1tr. bit. de port a Bandirma (Dir. Trav. Pub. Bıliktsir) ~ 
* Boia (Oir. ForCl 1 l.) N . 520 
Concasaare de b!es (lnt. Tophane) N. 520 
Bois de aapin IDir. Foret lst.) N. 520 
Oi vt'r~ 1.:.gumes (Comı.n:ı.nd. Acad. de Guerre a Y ıldiz) N. 521 

Rep. chauffare central 3 l'i-colt' dea officiera d~ reserve (lnt 
bane) N. 521 

• Tapi• fauteuils et ınoleur (Oir. Gen . .:ltatistique Anlc) N. r,ı~ 
• Petrole brutc, futa videa ete (Dir. V•ntes Douaneı lst.) rJ. 5 
Artiele~ de liaiıon (Comıaand. Gen. Su·veil. Douan. lat.~ N• 
Semi colte et bois (Mun. Ankara) N. 525 
• Feraillea et eoalu•es (Dir. Daruchafaka) N. 525 . ~ 
Con•tr. bit Cooperative Credit Ai'ricol (Cooperative Credıt 

cole Kartal) N. 525 

• Le1 uteriıqueı indiqucnt u11e veııtc par voie de surenebıir' 
N. 8. - Le• Noı indiquca ca regard doe articles aoat c•11 ~ 

journal dan• lcqu•l I' avia a panı . 

Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 
f 

''MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bot 
müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada Ç1~1 
bir münakasa veya müzayede ilanı bu mesleğe i~ 
sap edenleri heman harekete getirir, ve azami 'j 
demeı.a verir. İlan ücretleri mütedildir. On puııt I 
küçük hurufatla santimi 20 kuru,tur. u;ıı 

1 
Türk Maarif Cemiyet:ı Resrf' 

ilAn işleri Limit:ed Şirketi 
vasıtasile gönderilebilir. 

... -


