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PAZARTESİ 

T Sİ 
liergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün i an o unan. f\llünakasa ar ve ~üzayedeler iste si 
CinRİ Şekli Muhm. bcd. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

a) Münakasaıar 

~aat, Tamirat, Nafia işleri, Mnlzeıne, Harita 

Harb alcademısinde binalarında yap. tanııral (tcmd, 
Mersınde dikilecek Atatiirk abide proi~sinin tanzimi 

ınüsabakası 

Çınkırı ınrk. hast. pavyon inşııaiı 
Konya-Akşehir yolunun ansında menfez inşı>ın 
Konya hükumet konağı ve maliye talı sil şubesi tamiri 
Akşehir-Afyon yolunun arasında ahşnp köprünün ,, 
Mavı boğ'nzınd:ı ahşap köprüsü inş. (temd) 
Silah tıımirbırnesindc bir bina inşası 

llzunköprü kasabası elektrik tesısııtı 
Harıta gend dir. daırcııı dahılınde tele!oıı tesisatı 

~atbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

r;t telefon rehberinin tab'ı ve tcclidi: 15000 ad. 
( tcnıd) 

Menı..u:at, Elbise, Kundun. Çamaşır v. s. 

1 ernizlik bezi: 300 nı. 

~kliyat- Boşaltma - Yükletme v. s. 

kereste nakliyatı: 500 m3 

~ukat, Benzin, Makine yagl~rı v. s. 

Sömikok: 70-80 t. (temd) 
~eşe odunu: 40-60 t. (temd) 
Lilvc kömürü: 30 t. 
Benzin: 10150 k. - galv~nizli benzin bidonu (250 

lıtrelik): 35 ad. - g-az: 1080 k. • mobiloil yağı: 

350 k.·mobiloil C. : 150 k.·valvalın yatı: 214,S k. 
Meşe odunu, meıe kö.ııürü ve çıra (temd) 

~üteferrik 

Çildır ve :uraciye mnlzemcsi: 9 kalem (te111d) 
Aı kullnnılmış kamyon (2-3 tonluk): 1 ad. {teu:d) 
Çelik ıııalzuıeai: 7820 L::. 
Potograf malzemesi: 35 kalem 

~ak, Zahire. E!, Sebze v. s. 

S•bun, tereyağ, patates, peynir v.s. (temd) 
Patates: 3,5 t. - sirke: 500 k. toz şeker: 3 t. temdJ 
Elnuı: 20 t. 
Ispanak: 50 l. 
Kereviz: 12 t. 
Ekrnek (cezaevi İçin): 6 aylık 
Sadeyağ', 18.5 t. 

Kuru üzüm: 18,5 t. 
l<csilmiş aığır eti: 104950 K. 

...._b) Müzayedeler 

Dcrıiı. motörü 

p•lengiderya ırombotonun enkazı ve deniı.dcn çı· 
karılması 

Muhtelif cins eşya: 216 kaleın 
)(Öhoe eşya: 55 kalem 
Yerli kiremit: 3050 ad. 
Cumhurıyet ve Alsancalt vapurları 
Mefe odunu: 11936 kental 
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1525 80 

487 50 
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361 -

2204 -

500 

60 -
83 

- -
80 57 

Harh Abd Komut. 

Mersin Şarbay. 

Çankırı Vil. Daimi Ene. 
Konya Nafıa Müd 

,, Defter. 
,, Nafıa Müd. 

Çumra Sulama ld. 
lzmir Silah Tamirh. SAK 

Uzunköprii Belf:ıİ. 

~fanta G. Dır . 

lst. Telefon Müd. 

8-11-37 14 
21-1·38 c kadar 

29-11-37 16 

22-11-37 14 -
15· 11-37 15 -
18-11-37 l5 -
15-11-37 ye bdar 
22-11-37 

10· 11-37 
22-11-37 

19-11-37 

16 -

lO -

15 -

Kütahya Topç ı TB SAK 12·1 l 37 10 -

Konya İsk. Müd 11-11-37 14 -

Koaya Lis. Dır. 27-10·37 itib. l ay 

" 77-10 37 " " 
Edirne lnh. B:ışmüd. 22-11-37 15 30 
Kütahya Topçu Tab. SAK 12-11-37 10 -

,, Lis. Dir. 

Tophane Lvz SAK 
Pendik Bclt-d. 
M. !\1. V. SAK 

• 

Kütahya Lıs. Oir. 
l\.onya Us. Dir. 
Ank. Lvz. SAK 

• 
,, 

Kütahya C. Müddeium. 
lznıir Lvz. SAK 
Çaıııık. Mst. Mvk SAK 
lıtmır Lvz. SAK 

Kadıköy Vakf. Dir. 

lıt. Defter. 

n 

" 
" 

lzmir Lim. lşl. Müd. 

Kırklareli Orın. • 

15-11-37 

10-11-37 
28· 11-37 
22-12-37 
23-12-37 

15·11 ·37 

14 30 

15 
15 -
15 -
ıs -

14 30 
27· 10·37 itib. 1 ay 
23-Jl-37 14 

24-11-37 15 
23-11·37 14 
22-11-37 15 -
25-11-37 16 -
22-11-37 16 
24-11-37 16 

10-11-37 15 -
22-11-37 14 -

22-11-37 14 -
22-11-37 14 -
22-11-37 14 -
18-11-37 15 -
12-11-37 15 -

~ştlat - f amirat-I 1 ~fıa işleri v Malzemesi- Harita 

komisyonu namına Belediye Reisliğine gönderilecektir. 

3- Bu münakasaya aid şartname ve abide dikilecek 
yerin hali hazır ve müstakbel planları parasız olarak 
Belediye Reisliğinden alınabilir. 

Mersin Sarbaylığından: 
Mersinde ıehir mütehassısı tarafından tesbit edilen 

Yerde dikilecek Atatürk abide projesinin tanzimi için bir 
nıusabaka açılmıştır. 

1 - Bu muaabakaya iştirak edeceklerin Türk tebaası 
olmaları şarttır. 

2 ~ Hazırlanan proje ve maketler 21.1.938 cuma 2"Ünü
lle kadar Mersinde Belediye dairesinde müteşekkil Abide 

4 - Müsabakaya dair başkaca izah.ıt ve malumat Be
lediye Reisliğinden isteııir. 

Harb Akademisi Komutanlığından: 

Harb akademisi binalarında yapılacak tamirat için 
talih zuhur etmediğinden münakasanın iki gün daha tem· 
didine lüzum hasıl olnauştur. isteklilerin s. ı t .937 pazar-

t 

1 

8 ikinci teşrin 1~37 

IDAREHAN · 
Yogurtcu h n, l ci kat 

No. 3 "e 4 
<,al.it , Per~em ~ r ı. rı 

ILAI'< ŞARTLAR! 
iti renanemizde zöriı , .ılur 

Telgr.: İ.st. MÜNAKASA 
Tel..,fon: 49-142 

Poı.l:ı kutusu N. 1261 

İsta bul Belediyesiı1 en: 
1-F enni muayeneler neticesinde hiç 

bir suretle kullanılmağa elverişli olma
dığı ve şehrin hayatı ve sihhati bakımın
dan daimi bir tehlike teşkil ettiği anla
şılan Kırkçeşme sularının artık ta111a
mile kesilerek şehre sokulnıamasına 

karar verilmiştir. 
2-Ha kın sağlığını korumak için Vi

layet hıfzıssıhha meclisince ittihazına 

mecburiyet hasıl olan ve yüksek Sıhhat 
Vekaletince tasvip buyrulan bu karar 
15·12-937 günü Kırkçeşme suları şehir 
dışından tamamile ve katiyen kesilmek 
suretile tatbik olunacak ve bundan son
ra l(ırkçeşme sularının İstanbul şehrine 
akmasına imkan kalmıyacaktır. 

3-Keyfiyet alakadarlarca 
olmak üzere ilan olunur. 

(B) (7515) 1167 

tesi günü s::at dörtte Beşiktaş kazası malmüdürlüğünel 
yatırılmış 75 liralık teminat akçeleri makbuzile birlikte 
Akademi satınalma komisyonuna müracaatları. 

Çankırı Vilayeti Daimi Encümeninden: 

1- Talip çıkmaması hesabile yeni.len eksiltmiye ko
nulan iş: Çankırı İl merkezinde yapılacak hastaı.ıe pavyo· 
nu olup keşif bedeli 36569 lira 80 kuruştur. 

2- Buna aid şartname ve evrak şunlardır: A. eksiltme 
şartnamesi, B. Mukavele projesi, C. Bayındırlık işleri gc· 
nel şartnamesi, Ç. Fenni şnrtnnme, D. Hususi şartname, 
E. Keşif cetveli, F. Si!silei füıt cetveli, G. Metraj cetveli, 
H. proje ve grafiktir. 

İstiyenler bu evrak ve şartnameleri Çankırı, Ankara, 
İstanbul v~ İzmir Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 

3 - Hastane inşaat bedelinin yirmi bin lirası 937 senesi 
bütçesine mevzu tahsisattan verilecek mütebakisi 937 se
nesi bütçesindeki tahsisattan tediye edilecektir. 

4 - Eksiltme 29. l 1 937 pazartesi gunu saat 16 da 
Çankırı Vilayet D~imi encümeninde yapılacaktır. 

5 - · ksiltme kapalı z rf usulile yapılacakhr. 
6 - Eksıltraiye girebilmek için iı;;~ ... klilerin 27 42 lira 7 3 

kuruş muvakkat teminat vermesi bundan ba,ka en az 15 bin 
liralık yapı işi yapmı.ş olması ve Nafıa Vekaletinden a
lınmış ehliyet vesikası ibraz etmesi ve ticaret Odasına 

kayidli bulunması şarttır. 

7- Teklif mektubları yukarıda dördüncü maddede ya
zılı saatten bir saat evv line kadar Eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların nihayeı 4 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Çumra Sulama idaresinden : 

üncü 
zarfın 

Mavi boğazında yeniden ahşap olarak yapılacak olan 
ahşap köprü namıla maruf köprünür.ı ilk yapılan 1333 lira 
keşifli eksiltme ilanında talib zuhur etmediğinden bu def 
eksiltme kanunu mucibince ikinci defa olarak 15.11.937 
pazartesi gayesine kadar birinci şerait dahilinde uıntılmış 
olduğundan talip olanl. .• ran yevm mczkfırda Çumrada Su
lama idaresine müracaatları bir defa daha ilan olunur. 

İzmir Silah Tamirhanesi Satınalma Komisyonundan: 
1- İzmir Halkapınar silah tamirhanesi sınırı içinde 

yeniaen yapılacalc bir bina 2001 lira 50 kuruş keşif be
dclilc açık eksiltmiye konmuştur. 

J- Şartname, proje ve plan çalışma günleri if,intle 



saat 7 den 16 ya kadar tamirhan müdürlüğünde görüle· 
bilir. 

3- Münakasa 2 ~ . I 1 .937 gününe rasthyan pazartesi 
günü saat 14 te İzmir Halkapınar siliih tamirhanesine 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 Talipler 2490 sayılı kanunun 2 ve .l üncü mad-
deleri hükmüne göre icap eden ves·kalarla birlikte 150 
lira 12 kuruştan ibnret muvakkat güvenmt:lcrini İzmir 
mal sandığın3 yatırarak alacakları ınakbuzlarile birlikte 
belli edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

--
Konya Defterdarlığınd.ın; 

Konya hükumet konağı ve maliye tahsil şubesinin 
2500 lira keşif bedelli tamiratı 1.1 1 937 tarihinden itıba
ren 15 gün müddetle açık eksıltmeye çıkarılmıştır. 

İhale 15. t l .937 pazartesi günü Konya Defterdarlığın
da saat 15 de yapılac~ktır. 

Bu ife ait fenni evrak Nafıa cJaires.ndedir. Talip o
lanların tutu parası olarak 1 -.7 lira elli kuruş vezneye 
yatırdığına dair m.ıkbuz v~ya banka mektubu, ticaret o· 
dasına kayıtlı ve bu işi başarm:ığa ehil bulunduğuna dair 
nafıa müdürlüğuuden vesika ibraz etmesi şarttır. 

İstiyenlerin o günii saat 15 de Defterdarlığa müracaat 
eylemeleri ilim olunur. 

Konya Nafıa Müdürlügünden: 

Konya-Akşehir yolunun 0+000-8+000 K. M. arasın

da Buzluk hanı civarında 0,80 lik ve 298 lira 41 kuruş 

keşif bedelli betonarme tahliyeli bir menfezle Konya-Ka
dınhaıı yolunun 27 +000 inci kilometresinde yıkık bulunan 
Bağrıkurt köprüsü yerine yeniden yapılacak olan 1863 
lira 27 kuruş keşif bedelli kargiı- ayaklı ve bctoa • rme 
tahliyeli 3,00 M. menfezin inşası 22. l 1.937 tarihine kadar 
açık eksiltmeye çıkarı lmıştır. 

Fenni evrak her gün çalışma saatları dahilinde Nafıa 
wüdürlüğünde görülebilir. 

Eksiltmeye girebilmek için iki menfezin keşif bedeli 
tutarı olan 2161 lir.ı 68 kuruşun tut u parası olarak 162 
lira, 13 kuru~un vezneye yatırıldığına dai r makbuz ve, a 
banka mektubu, ticaret odasına kayıtlı ve bu işi başar· 

mağa ehil bulunduğuna dair Nafıa müdürlüğünden alın

mış vesika ibraz edilmesi şarttır. 

Eksiltme 2~. ı l .937 paz<ırtesi günii saat 15 de vilayet 
daimi cncümenü:de yapılacaktır . Talip olanların o gün o 
saatte vilayet daimi encünenirıe mür.tcaat eylemeleri ilan 
olunur. 

• 
0 * Akşehir-Afyon yolunun 7+ tOO lcilometresinde Nadir 

1 
1 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v~ 

Kütahya l'opçu Tlıa. Satınalma Komisyonu Başkanlığandan 

Tabur ihtiyacı için aşağıtla yazılı maddeler açık ek· 
siitme uaulile satın alınacaktır. Eksiltrue Kütahyada top· 
çu taburu kıtlasıoda 1 ~. l l .937 cuına günü saat onda ya
pılacaktır. istekli elanlarıo şartnameyı görmek üzere her 
gün ve eksiltmeye girmek için belli gün ve saatte mu
vakkat teminatları ve 2490 numaralı kanuna göre vesika
larile birlikte topçu taburu satıoalma kemisyonuna mü
racaatları. 

Cinsi 

Benzin 
Galvruizli benzin 
bidonu (250 litr.) 
Gaz yağı 
Mobilovil B. yağı 
(orijioal) 
Mobilovil C. yaiı 
(orijinal) 
Valvalin yağı 

Üstüpü 
Temizlik bezi 

Mubm. Muhm. 

Asiari mikdar bed. lem. 
Lira K. Lira 

ıo 150 kilo (812) i:ı: neke ~436 

35 adet 
1080 kılo {72 tenekt:) 

320 kilo (Teneke içinde) 

150 
" " " 214,5 kilo (13 tenekt:) --- - --

298 il .. 
300 ,, .. 

--- -

525 
201 öO 

1~2 

90 
61 lO 

149 15 
45 

263 

Edirne İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Başmüdürlüğümüz ihtiyacı için mübayaa edilecek olan 
beher tonu 30 lira hesabile 900 lira muhammen bedclii 
30 ton lava kömürü 6.11.937 tarihinden itibaren on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
22.11.937 Pazartesi günjj saat 15,30 da Başmüdüriyet 

merkezinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Taliplerin muhammen bedel üzerinden yiiı.de 7,5 hesa· 
bile 78. 75 lira muvakkat tenıinat akç.sslle mezkur gün ve 
saatte baş ILüdüriyet binasındaki komisyona müracaatları. 

* • • 
70 ton Somikok ve 40 tora meşe edunıı alınacaktır. 

B.ık: ~rzak sütununda Konya lisesi <lirle. il5nın .ı. 

"' .. * 
Mcş(;; odunu, meşe kömüdi ve çıra abm: c .. l ... lır, 

t:. rzak sütununda Kütahya r .is. Dirk. ilanına . 

Bak: 

ı-
1 Matbaa 

'Öprüsü ile Akşehir Örgenez yolunun 11 + 800 kilometre· 
sindeki Ahşap köprünün 107 4 lira 37 kuruş keşif bedelli 
tamiratı 18. 11.937 tarihine kadar açık eksiltmeye çıkarıl
mıştır. Fenni evrak hergün çalışm:ı saatleri dahilinde Nafia 
müdürlüğünde görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için tutu 
paras; olarak 80 lira 58 kuruşun vezneye yatmldığına dair 
makbuz veya banka mektubu, ticaret odasına kayıtlı ve bu , 
işi başarmağa ehil bulunduğuna dair Nafia miidürlüğünden 
alınmış vesika ibraz eylemesi şarthr. 

işleri, Kırtasiye, Yazıhane McJzemesi 

Eksiitme 18.11.937 perşembe günü saat 15 de Vilayet 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. Talip olanlarıu o gün 
o saatte Vilayet daimi Encümenine müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

* • * 

Küçiik Yozgatta yaptırılacak 3 odalı memur evının 
inşası. Bak: İohis:ırlar U. Müd. ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
~-------.... ----~ --3~ ...,~-----

Uzunköprü Belediye Reisliğinden: 

.12706 lira 50 kuruş bedeli keşifli Uzunköprü kasaba
sı elektrik tesisatı 10.1 t.937 çarşamba günü saat 13 te 
pazarlıkla talibine verilecektir. Şartnamede gösterilen 
teslim müddeti 12 aya çıkarılmıştır. Talihlerin söz geçen 
gün ve saatte Uzunköprü Belediye Daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur . 

Harita üencl Direktörlüğünden : 

Muhammen belılel 990 lira Harita Genel direktörlük 
dairesi dahilinde telefon tesisatı açık eksiltme ile yaptırı
lacaktır. 

İs;teklil~rio şeraiti anlamak üzere hergün ve eksiltmeye 
gireceklerin de 74 lira 25 kuruşluk teminat makbuılarile 
22.11.937 pazartesi günü saat 1 O da Cebecide Harita genel 
Direktörlük Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
• * * 300 m. temizlik bezi alınacaktır. Bak: mahrukat sü· 

tununda Kütalıtya Topçu Tb. SAK il anına. 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 

19.10.937 tarihinde kap::ılı zarfla ihalesi yapılamıyan 
6500 lira muhammen bedelli 1501"0 aded İstanbul Telefon 
Rehberinin tab'ı ve teclid işi aynı şeraitte pazarlığa çev
rilmiştir. 

Pazarlığı 19.11.937 Cuma günü snat 15 te Müdürlük ' 
Merkez binasında toplanacak Alım Sahm Komisyonu hu
::ı:urunda yapılacaktır. İlk temiııat ..ı87 buçuk lirad.ır. Şart
nameleri bergün Levazım Dairemizde görülebilir. Isteklile
rir. mezkur günde ilk teminatları ve ibrazına mecbur bu
ludukları kanuni vesaikle müracaatları. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Konya İskan Müdörlüğündeıa: 

Beyşehirde İskan emriude bulunan tahminen 500 metre 
mikap kerestenir aşağıdaki tartlar dahilinde Karaağaç 
yoluyla Akşehire nakli 2490 sayılı kanun ve olbabtaki 

· Vekiller bey'eti kararma tevfikan pazarlıkla eksiltrneğe 

· konulmuştur. 
l - Nakliyat tonaj üzerine yapılacağından bir tonluk 

kerestenin bir kilometreye nakil fiatı esas olarak kabul 
edilmiştir. 

2- Nakil olunacak taiıminen 500 metre mikap keres
te Bey.şehirden Karaağaç Akşehire nakil olunacak ve 
hükumetin göstereceği depQya teslim edilecektir. 

3 - Pazarlık 11 .11 937 perşembe giinü saat on dörtle 

makamı Vilayette toplanacak komisyonu mahsus huzurun· 
da yapılacaktır. 

4 Eksiltmeğe iştirak için yüz.de 7,5 muvakkat te· 
minat lazımdır ve ihaleyi müteakip bu miktar yüzde 15 
ııişbetine iblağ edilecektir. 

5 Bu baptaki idari şartname Vilayet İskan Müdür-
1 lüğinde mevcut olup talipler her saat görebilecekleri 

gibi ya bizzat veya kanuni vekilleri vasıtaaile ve muay
yt!n olan gün ve saatte pazarlığa iştirak edebilecekleri 
ilan olunur. 

ı Mü tef er rik 
Pendik Belediyesinden : 

ı 
1 

1 
1 

Belediyemizce satın alınacak az kullanılmaz 2-3 tonluk 
bir kamyon münak· saya çıkarılmış ve talih çıkmadığından 
28.10.937 bı-ihinden 28.11.937 tarihine kadar bir ay içinde 
pazarlıkla satan alrnacaktır. Muhammen bedeli 1000 bin 
liradır. Pazarlığa girecek talihlerin 2490 numaralı kanu· 
nun hükümlerine göre yukarıda yazılı günde Pendik Bele
diye dairesinde miiteşekkil Daimi Encümene ''her gün saat 
15 ten 16 ya kadar,, ve şartnameyi görmek istiyenler her 
gün sabah saat 8,30 dan 12 ye ve 13 ten 17 ye kadar Bele· 
diye Reisliğine müracaat edebilecekleri ilan olumu. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

1 -- 7820 kilo çelik malzemesi kapalı z.arfla eksiltme
ye konmuştur. 

2- Tahmin edil~n bedeli 6500 lira olup ilk teminat 
parası 487 lira 50 knruştur. 

İhalesi 2:..!.12.9.l7 çarşamba günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 

3 iıncü maddelerinde i~tenilen helgelerile birlikte teminat 
ve teklif nıektublarıoı ihale günü en geç bir sa:ıt evvelioe 
kadar MMV. sa tınalma komisyona vermeleri. 

* * * 35 kalem fotoğraf malzemesi k~pah zarfla eksilt
meye konmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 5800 lira olup ilk teminat parası 
435 liradır. 

İhalesi !3.12.937 peqembe giinü saat 15 dedir. 
Elcsiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde . istenilen belgtlerile birlikte teminat ve teklif 
mekh.: plarını ihale gününde en geç bir saat eveline kadar 

~ M. M. V. satmalnıa komisyonuna vermeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Dikimevleri için alınacak olan dokuz kalem çadır ve 

saraciye malzemesinin kapalı zarfla eksiltmesinde verilen 
fi:t pa~alı görüld~ğünden 10.1 t.0 37 ç:ırşamba günü saat 
I~ de l ophanede Istanbul Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonunda pat.arlıkla alıracakhr. Tahmin bedeli 20344 
lir3dır. İlk teminatı 1.525 lira 80 kuruştur. Şartname 
ve nümuneleri Komi ıı;yond-ı görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte Komisyona gelmeleri. 

"' • * 
Muhtelif cins çelik ile muhtelif cb'atta çelik tel ve baıı

daj çene torna kalenıi almocakhr. öak: D. D. Yolları ilan· 
larma. 

Erznk. Zahire. Et \ e St>bzc: 

Ankara Leva:.:ım Aınirlij'i Satmalma Komisyonıuıdan: 

Ankarn garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı 
olan l 54 ton pirince 1.11.937 eksiltmesinde talib rıkmadı-

r 

ğından 12.11.937 saat 15 de pazarlıkla Ankara Lv. Amir· 
liği salınalma komisyonunda alınacaktır. 

ı Muhammen bedeli 26180 lira ilk teminatı 1963 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi 131 kuru!f mukabilinde komisyon 
dan alınabilir. 

.. 
* • 
1 - ı\ukara ~.ırııizoıı birlik \t> ıııii<" ... ~ei<-"eleri ihti)aeı i~in 

40 lon toz :.r keriıı l.11.937 kupalı aırf t·bih ınesinde talih 
çıbııa<lığıHdan ı:~. 11 .937 aat 1 l de pazarlıkla A.ııkara l...Y. 
fırııirli~i ~atıııalnıa Komi:-,yoııuııda alınacaktır. 

2 - ;\fuhaınnıeıı bedeli kilo..:ıı 28 kı~ru~t&ıı l 1200 lira ilk 
leıniıut1ı H40 lirndır. ~artııırnıct::-İ her ~iiıı para 11 komi yoııJa 
giiriiliir. 

l ... tcklilcrirı IPınirıal \'ı• kanuni 'e ik nl:..ıri ' le belli gün '' 
5auttc koıuİ..,\uıHla lıulurıınaları. 

Kütahya Lisesi Direktörlüğünden: 
Lisemizin ve pansiyonunun yiyece~, içecek, yakacak 

vesaire ihalesi günü olan 2 11.937 salı günü tereyağı, 
patetes, peyni r, Sabun, lruru fasulye, kuru barbunya, me~e 
oduny. meşe kö-nürü ve çırası"la hlip çıkarak ınüte:ıblıi· 

din e ihale edilmiş, diğer 6'l kalem okul kapısında göste
rilen erzak vesairesine talip çıkmadığından J -11 -937 ta· 

r;hiııden itibaren on gün temdid edilerek 15. 11.937 pa· 
zartesi günü öğleden sonra saat 14,30 arasında ihale 
edilmek üzere lise direktörlüğüne müracaatları. 

Konya Lisesi Direktörlüğünden: 
Aşağıda cinsleri yazılı okulumusun mahrukat ve er" 

rnluna talip çıkmadığından '2.7. 10.937 tarihinden itibaren 
bir ay zarfıde pazarlıkla iha]e edilebileceği ilan olunur. 

Az Çok P'i Dipoz. Cinsi 
3500 -4000 6 1800 Patateı 

500 600 5 2~~ Sirke 
70000 80000 3 5 21000 Sömikok 
40000 60000 ı 025 118 15 Meşe odunu 

3000 3500 28 73 50 Toz şeker 

L, 

il 
t 
h 

l1 

1) 
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İzmir Levazım irnirliti Satınalma Kc.ınisyonundan: 
k 1- Mst. Mv. Kıtaatının 10-f9~ kilo kesilmi4 iığır eti iatiyacı 
'P•lı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhaleıi 24-11.938 çarşamba günü saat 1() tla kışlada İzmir 
le'Vazım amirliai sabnalma komizyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 29386 liradır. 
4- Teminatı muvakkate akçesi 2204 liradır. 
5- Şartnamesi her gün komisyouöa ıcörülebilır. 

MÜNAKASA GAZETESi 
:ı -= !!!!!L!? 

Kadıköy Vakıflar Direktörlügünden : 

Çengelköyünde Pazarkayığı İskele sokağında de11izke· 
narında vakfa aid harab ve enkaz halinde deni:t t. otörü 
pazarlıkla 10-l t-937 çarşamba giinü nı2hallinde s;ıtılac:ı
Sl'ırıdan İstek lilerin !..itat 15 te orarla bulunmaları 

6 İstekliln ticaret odilıında kayıtlı olduklarına dair vesika 
fÖıtermek mecburiyetindedirler. 

~ 1- Ek!ıiltmiye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 1 ve 3 1 ı· h• l u M •• d •• ı •• ..., •• d • I 
UOcij maddelerinde ve şartnamesinde yazılı teminat ve teklif mek- fi ısar ar e - U Uf ugun en• 
tuplarnu ihale saatinden en az bir saat evci komiıyona vermiş 1 
but un acak lardır. 

Anbı.ra l.evazını~ı\rnirliği Satıııalına Komi. Yonıından: 
\nkara garnizon e harlı okulu ıhti)at'ı için 20000 kilo 

Elıua ac·ık ck,iltnw ile 2:~ l J.<J:n saat l l de ııkar:ı Le razım - '.( 

\tniriiği --atına.ima Komi~yomında ahnacnktır. 
\Iuhammeıı bedeli 4000 Jjra ilk teminatı :mo liradır. 

·'artnarne"i hercrün komi:'vonıla oiiriilür. Ek::-ihıne f' girecekle-
~ .; t"'I , .. 

rin kaııııni ve:, ika \ r ilk teminat mcktulı \ eya ınakhmdariyle 
belli uürı \' (' ..:aatta komi-.\ oııı!a bulunmaları. 

b 

* •• Ankara ;.!Hrtıizoıı \"(' harlı okulu ihtiyacı için sooon 
kilo 1-.paııak açık t>k-.iltmf> il~ :2 l. l ı.0:~7 ~aat tS ılı .. Ankara 
lwP\ a~mı Anıirllrri :-;atına ima knmİS\ onunda alrnaraktır. 

~ J 

Muhamıııen lıcdcli 1000 lira ilk teminat :300 liradır. Şart· 
ııaınr-.i lı"r"ürı kuıııis,ııııthı oriiriiliir. İ;;teklilerirı lıe lli gün \e 

C I l""\ " 

"uatte ilk tr:ıııinat ııwkttqı '~~a ıııaklıuzhın ve kanuııI vesi
kalarile koıni.;yoıııla lıuhınnıaları. 

,.. * • llarlı okulu ilıtiyaı·ı iı;in l '.!O<X) kilo Kerrdz açık ehi it· 
rııe il<· 2:t J l.9~~7 ~aat 15 de Aııkara Lm azım Amirliği ~atın 
<tlnıa korııi~vnrwıııla alıııal':ıktır. 

Mulıammerı lıedeli 144-0 lira ilk teminatı 108 liradır. 
~artname,i herf!Üll komi~) onda giiriiliir. İ::>te.klilPr kanuni 
'<''-ikaları vt> tPıııinat mPktulı veya ııınklnızlarİ\ le ~wlli ~üıı 
\ ı:- -..aatlt! koıui,..yonda lıııluıınıaları. 

Kütahya C. Miıddeiumumiliğinden: 

Belediyece kabul edilen ve halen çarşıda satılığa gel 
rnektc olan fabrika unundan mamül birinci derecede he· 
heri 960 gram ve yevmiye çoğu 350 azı 1 on adet o im ık 
Üzere Kütahya ceza evinin 6;aylık ekmeğine ihtiyacı için 
2.1 l .937 den itibaren 22.11.937 pazartesi günü eksiltme· 
sinin yapılması için 21 gün müddetle alerıi müzayedeye 
konulduğundan isteyen!er teminat akçelerile güniindc sa
at 15 de eksiltme komisyonu riyasetine ve şeraiti öğren
mek istiyenler de sair zamanda ceı.a evı müdüriyetine 
'llÜracaatları ilan olunur. 

• • * 

37000 k. ekmek alınacaktır. Bak : Yiiksek Mühendis 
Mektebi Satınalma K&misyonu ilanlarına. 

b) iVI Ü Z A Y E D E L E R 
Balya Tayyare Şubesinden: 

Balya Hava Kurumuna ait 1 l bin kilo buğday, 6 bin 
kilo Arpa, 2400 kilo Çavdar, 600 kilo Mısır 2. l l.937 tari· 
hinden itibaren 15 gün müddetle ve açık artırma suretile 
n:ıüzayedeye konulmuştur. İhalesi 16.1 t .937 salı günü saat 
15 dedir. Taliplerin ve daha xiyade malumat almak isti
Yenlerin her gün Balya Hava Kurumuna müracaatları ilan 
olunur. 

İzmir Liman İşletıne Müdürlüğünden: 

Katlrodan çıkarılan Cumhuriyet ve Alsancak vapurları 18.11.37 
Puartesi günü saat 15 te sefer encümeninde pazarlıkla ublacak
tı·. Fazla izahat almak istiyenler levazım şeflitine müracaat eae· 
blirler. 

istanbul Defterdarlığırıdan: 
Balurköyünde 1ahilden tahminnen 2500 metre açıkta batmıt 

olrn Pelenridnya gambotunun parçalanarak denizden çıkarıl· 

m•ıı işi her ma•rafı ve çılurılacak demir, pirinç çelik veuire 
fİ>i ankaxın yüzde 80 i Ye kıymetli madenlerin yüzde 50 ıi mes· 
klkit ve enakı nakdiyenin yü.zde 10 nu müteahhide aici olmak 
ve ihale tarihinden itibaren ao gün içinde ite batlanmak üzere 
açk arttırmaya konmuttur. İsteklileri:ı vesair şeraitini öirenmek 
iltyenlerin 22. l 1.37 pazarteıi günü nat 14 de 500 liralık t•mİ

Da; akçalarile milli emlik müdürlüğünde leplanan komiıy•na 

feıneleri. 

* • • 
8ias ve saklı bulundwtu yer Muham. bedeli 

İıteıbul Emniyet Müdürlüğü debbgyunda mevcud 216 
kalım mahtelif cinıde ölulunmuş eşya (parası ıırf na
kit ıerilecektir. 
lsta0.bul Deniz Ko•utanlıfı anbarında mevcut muh
telif cinıde 55 kalem köhne eşya. 
Kererburgaz aahiyeıinin ataçh( köyünde Kar11 Ab
ınet Fireak çiftlitinde mevc .. t 3050 yerli kiremit 

L. Kurut 

240 60 

442 83 

20 
'ukarıda cinı ve bulundukları yerler yazılı eşya ve ki rem it

ler lzalarandaki bedeller üzerinden açık arttırma suretile ayrı 
ayrı ıatılacaktır. İsteklilerin ve tediye şeraitini Öğrenmek istiyen
lerin'l'l.11.37 pazartesi 2ünü uat 14 de yüzde 7,5 pey akçalarile 
aıilltemlAk müdlrlü~üatl~ toplanan komiıyona ı•lmeleri, 

1- Şartname, Keşifname ve planına röre küçiik Yoz
gatta yaptırılacak 3 odalı memur evinia infası pazarlıkla 
eksiltmeye koamu,tur. 
· Il- Eksiltme, ~3-XI-937 tarihine rastlayan Salı guntt 
saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım komisyonunda yapılacakib. 

111- Keşif bedeli 3730,95 lira ve 111uvakkat teminat 
280 liradır. 

1 V- Şartnameler 19 kuruş rııukabilinlle herıün İnhi
sarlar İnşaat Şubesinden ve İnhisarlar Ankara Başmüdir· 
lü~ündcn alınabilir. 

V- İsteklilerin diplomalı, Mühendis veya Mimar olma· 
lan veyahut bunlardan biriyle müşterek. bulunmaları 

lazımdır. istekliler Münakasa. gününden evvel vesikalarını 
ibraz ederek pazarlığa girebilmek için İn~aat Şubesinden 
ayrıca vesika almalıdırlar. 

vı- isteklileri• eksiltme için tayin elunın rün ve 
saatte Yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan o-
hmur. (B) (7 473) ı 152 ı -4 

c 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

[kıiltmeye konan 
mevaddın cinıi 

Mık- Tah
darı mın 

fi atı 

Rezakı üzüm 400 k. 27,50 
Çekirdek~iz üzüm U:iOO k. 25,00 
Üryani erik 400 k. -44,00 
Amasya erik 900 k. 16,50 
!<uru kayısı 500 k. 50,00 

Pey 
akçesi 

Eksilt
me T. 

Gün ve ııaatı 

incir 600 k. IS,00 176 L. 22-11-937 Pazartesi ı.ı 

Ceviziçi 500 k. 36,00 
Amasya elması 1500 k. 25,00 
Gimüıılı . elması 1500 k. 17,50 
Ayva 100 k. 12,00 
Port.kal eüOO a. 4,00 

Mektehin H37 mali senesi ihtiyuandan olan yukaraa ciaı, 

mikdar, muhammen bedeli ve ilk teminatı yazılı ye•itler açık 

ekı;iltnıeye konulmuftur. 
Eksiltmesi hizasıııda gösterilen fÜD, tarih ve uatte yapılacıaktır. 
Şartnamelerini görmek ilteyenlerin her ıtln ve ekıHtmeye gire

ceklerin belli gün ve 1&atte GümüşHyunciaki mektep binaaı dahi
li11de toplanan komisyona müracaatları ilin olua .. r. (7402) l 141 2-4 

. ,, ,,, ~, .. ,, 
D.0.YOLLAQI iSLETME U. MUDURLUGUNDEN , 

İsmi, Muhammen bedeli ve muvakkat teminatı a,atıda yazılı 
muhtelif cins amyant klingrit ile çelik tel ve halatlar 2.12. 1937 
per4embe günü saat 15 den itibaren ayrı ayrı kapalı ı:arf uıulü 

ile Ankarada İdare binasında satın alınııcaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temi· 

nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik ve
sikası ve tekliflerini aynı gün ıaat 14 e kadar Komisyon Reiali-
ğiac vermeleri liumdır. .. 

Şartnameler parasız olarak Ankar~da Malzeme Dairesinden, 
Hayciarpartada Tesellüm ve Sevk Şefliğiaden datıtılmaktadar. 

iımi -Amyant ye Klingrit 
Çelik tel ve halatlar 

(7400) 1140 ·1 4 

Muhammen bedel 

13227,50 
12000 

• • • 

Muvakk•t tem iaat 

992,06 
900 

Mulaam•en bedeli li50 lira olan 500 adet ıilderi ile 500 adet 
w•'i rüderi 18.Xı.37 Pet',emlte giniı Hat 10 da Hayciarpa,ada 
f&r bİDHI içiadeki komiıyo11 tarafandaa atık ekıiltme ile HhD 

ahaacaktır. 

Bu i'e 1rirmek iıteyenlerin 101 lira 25 kun,I•k muyakkat 
teminat ve kanuaua tayia ettiti ve1&ikle ltirlilde eluiltme ıiaü 
1&atia• kadar ko111iıy••• mlracaatları llxamdır. 

Bu İfe ait tıırtaameler ko•iı7eadan Jt•raaıs olarak .ıatıtılmak-
tadır. (1410) 1146 2-4 

* * • 
M•hammen ltedelleri (JSOOO) lira olaa ~9030 kı. muhtelif cinı 

çelik ile 2650 k,-. 111uhtt-lif eb'atta çelik tel ve 1000 adet handaj 
çene torna kalemi 23.12 1937 Per,emlte a-üaG Hat 15,SO da kapa
lı nrf uıulii ile Ankaratla itlare binaaıntla utan ahnacaktır. 

811 ife ıirmek iateyenleria (2625) liralık m11vakkat teminat ile 
kanuaua tayin ettiti vuikaları Ye Nafıa müteahhitlik veıika ve 
tekliflerini aynı a-in saat 14,30 a kadar komiıyon Reialitine ver· 
meleri lazımdır. 

Şartnamaler 175 kuruşa Ankara ve Haydarpa'a ve:zaelerinde 
ıatılmaktadır. (75l4) 1165 J-4 

Sayl.ı 3 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınaln1a 
Komisyonundan : 

Mektehin 937 malt senesi ıonuna ka.far ihtiyacı olan 37000 
kilo Ekmek açık eksiltmeye konulm.ıştur. İlk Teminatı 305,25 
lira ve beher kilonun muhammen bedeli 11 kuruştur. Elcsiltmesi 
19-11-937 Cunaa i'ÜDÜ ıaat 14 de yapılacaktır. 

ŞartnamHİni görmek iıtcyenleria bergiin ve l!kıiltmeye gi
receklerin belli gün ve Hatte Gümüşsuyunda Mektep binası an-
hilindeki Kouıisyona müracaatları ilin olunur. (75321 1163 

= 

(Suite de la 4emc pagc) 

Naphbline (lnt. Tophane} N 513 
Tor!e pour flla&talon ıport (lat. Tepbane} N. 514 

,, • doublure (lnt. Tophane) N. 514 
8oiı d'orne et planches (Municip. ı\nk . ) N. 514 
• M•chine'I a ecrire, machine5 t/·lerhoniqucs. robincts (Mun lııt.) 

N. 515 
Pain. Yıande. beurre, .ı;ucre, oeuf ete (Vil. Edirne) N. 515 
Sable (Mun. lıt. ) N. 515 
Rep. du chauffaıe cenlral au bat. <lir. des affaires techniquea (Mun. 

lstanlıul) N. 515 
Rep. bit. 3eme ecole lcıt . et inst. de vitre!' aux portea et fenetrcs a 

l'ecole Ü4>umloupinar (Mun. ls t. ) N. 515 
Rep . bat. d'unc imprimerie (Muo. lst.) N. 515 
Planches de fabrique (Drr. PTT. lst.) N. 516 
Rep. bit. 19eme ecole lıt. (MJn. lst.) N. 516 
• Chnrbon de bois (Oir. Fôrct Othanrazi) N. 516 

* l.cs aııteriıqueı indıqucnt unc: vente par voie de surenclıcre. 

N. B.- Lu Nos indiqu eı e• rcgard deı uticles aont ceux du 
journal danı lequcl l'aviı a paru . 

Tiyatrolar 

ESKİ FRANSIZ TiYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu al<şam 
saat 20,30 da 

Ateş Böceği 
4 perde komedi 

Molnar 

"!!ili lll 1111
1
1 

1 1 
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1111111 

K. Necati 

Monakasa Gazetesi 
Bütün Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki ga

zetesi dir. 

Telefon: 49442 

W& =-' m' • M'WfY1" ~ 

! mtiyaz nhibi ve yczı i;İerı -
o:rf'ktörii: !~mail Cirit 

S:ur!dıı:ı ver: ARTUN Basrme"ı 
r.~lrıta Billıır ııoLcaık No. lO 
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<· '' DEVRi. '' ):· b b • • 
~ h 
~ . 
ı rr ercüme Bürosu :~: 
~ ~ 
•:• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •;• 
•!• hassa münakasa ve müzayedelere müte.ıllik şartna- .. :. 
(• mclerin tercümesi derühte edilir. •!• 
+ ~ 
•!• Azami ihtimam ve sürat ·~· 

•!• Fiyatlar gayet mütedildir •:• 
~ ~ + "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •!• 
•!• Hususi tenzilat yapılır •:• . ~ 
•) Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3·4 + 
•:• Telefon : 49442 •!• 
~ ~ 
.... ,.•. +•+ ••t ~. f' ""'.< ••+ t~+ +•• ••• ··~ t+++•+ 4-.. ++';~O~·· f>.·~ e,e t ··~ ct:4) :,<• .•. ·•+ .... • + • • • ~ v • • • • • • • • • • ~ • • • ~ • • • • 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Mcnfaatmı~ İcitbı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

, 

~------------------------,-----~ 
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Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite ıı'adresııer 

a l' Adminiatration 

LUNUJ 

•• u A 
GAZETESİ 

journal Quotidicr. des Adjudicatiom~ 

T ableau Synoptique des Adj dications 
Objel de l'adjudication Mode 

d'adjudicat . ---- ~-~------·---------------
A} Adjudications au Rabais 

Prix 
estimatif 

Cautıorı. 
Proviıoirc 

Ucu d'adjudıcation et du 

Cahıer <:!es Charrell 
Jour.s 

Construction-Rep::ıration- Trav. Pnblics·Materiel de Construction -Cartogrnphie 

RC"p. Acndemie de guerre (aj ). J Grc a grc 75 Command. Ac:ıdemie de guerre Yıldız 8-11-37 
Concour pour inst. statue Atatıırk a Mersine Municipalite Mersine Jusqu'au 21-1-38 
Constr. d'un pavillon a l'hôpital Tcharıkiri Pli cach 36569 80 2i42 72 Vilay~t Tchankiri 29·11-37 
Constr arches s route Konia-Akchllıir Publique 2161 68 162 13 Dir. Travaux Puhlics Konia ~2-11·37 
Rep. pont en boıs s routc Akchehir-Afion ,, 10i4 37 80 58 ,, 18-11-37 
Constr. d'un batiment n l\,aine d e reparation des ,, 2001 50 150 l'.l Com. Aclı. Usiııe Rcp. ı\rmes lzmir 2~·11-37 

armcs 
Rep. Konak Gouvernemeııtal et 1 nreau fi~cal n 

Konia 
Conıtr. pont en bois (aj .). 

2500 

1333 

Habillcmeııt - Chnussures Tissu.s- Cuir4'. 

Toile pour nettoyage : 300 m. Pulılique 45 -

l rnvaux d'lmprimerie-Papeterie 

Reliure et impression dcs ruides telt:phor.icıu~s : Gre iı gre 6500 
15000 p. (aj.). 

Eledricite.:_~a!-.: Chı.uffaS!e Central (lustallation et Materiel) 

Inst.llhıtiöıı tcli·phonıque a la direction cartogr.lphic 
.. electrique au bourg Ou ounkeupru 

Combustible Carburant-Huiles 

Boiı : 350 t.- P~trolt" : 4 t . 
Houille : 75 t. (aj ). 
Sois de chcne: 40 t . 
Semi-coke : 70-80 t. 
Chnrbon de boi!I, lıois graissl'ux id. de chcne (aj .) 
Hoıııll,. : 30 t. 
Be'lıine : 10150 k. - Petrole : 1080 k.- Hııile mfJ· 

bıloil B. : 320 k.- C. : 150 k.- Valvalioe: 214, '5 
k.- Etoupe : 298 k. 

Transport- Chargement - Dechars;?"emcnt 

Transport de charpente : 500 m3 

Qivers 

Articles en acier : 78'20 k. 
,, photographiqueıı : 35 lot1 
.., de ıellerie ,.t tente.s : 9 lots (aj. ). 

Camions: (2-3 t. er peu usnge (aj.). 

Provisions 

Viande de nıouton 3, 'i l. (aj.). 
Pain : 6412 k. (ai). 
Foin : 324 t. 
Raisinı secıı: b t. 

Foin: 256,180 k. (aj.). 
Farine, Savon, viandc, rız. oignonı ete. 
Paille. orge et foin 
Boiıı : 250 t. (aj.). 
Riz : 154 t. (cı:h. clt. P. 134) (aj.). 
Sucre en poudre : 40 t. (aj.). 
Beurre frais: 18,5 t. 
Viande de beouf: 104950 k . 
Pain pr. le penitencier de Kutahia (6 aıoiı) 

,, 37 t. 
Pommee: 20 t. 
Epi11&rds: 50 t. 
Raisimı secs: 18 5 t. 
Pommes de terre: 3,5 t. - vinaigıe: 500 k. • ıı•c

re: 3 t. (aj) 
Beurre, savon, fromaıe, haricots secs ete 

B) Adjudications a la surenChere 
~hambre İl air et pneu! 

Seigle, ble~. orge, malı 
Diverses marchaodiıes : 216 lot.s 
Articles horı d'uaage : 55 lots 
T uiles indigenes : 3050 p. 
Extraction de la mer et vente des decom bres du 

vaisıeau Pelinrederya 
Moteur : 1 p. 

Vapeur "Djoumhouriyet,, et uAlsandjak,, 
Boiı de ebene : 11936 quent. 

Publiquc 
Gre a grr 

Publique 

Grc a ~·· ,, 

Puhlıq•ıe 

" 

Grc a gre 

Pli cadı 

" Cre a gre 

" 

Publique 

• 
Pli cach 
Publique 
Gre a gre 
Publiqu• 

~ 

Cre iı grı'.~ 

" 
" 

plt cach 

" Publıque 

" 

gre iı gr~ 

• 

!Duiılique 

,, 
,, 
,, 

" 
Gr~ a rre 

• 
Publittu• 

990 
32786 50 

8930 -

900 

6500 
5800 

20344 

1000 

1575 -
593 11 

12960 
900 

3852'.l 5e 
65'l5 -
3750 -

26180 -
11200 -

170205 -
29386 -

4000 -
4000 -
4810 

673 -

240 
442 
20 

187 

487 

74 ~5 

669 75 
70 31 

263 

'487 50 
435 -

1525 80 

112 18 
44 48 

972 -
67 50 

1008 75 
2892 19 
489 38 
281 25 

1963 50 
840 

1290 38 
2204 -· 

305 25 
300 -
300 -
361 -

50 48 

60 -
88 -

500 -

80 57 

Defterdarat KQnİa Vi 11 37 

Adıııiniıt. Hydrau. Tchoumra Jusqı.a 'au 15-ı 1-37 

Com. Adı. Mılitaire Kııtahia 

Dir. Tcl~ph ıııt's lsi:uıbul 

Dir. Gen. Cartogr:ıplıic Ankara 
Municipalitı; Ouıounkeupru 

Coızı. Ach. Milit Biredjik 

.. Kuııhıı 

Oir. LycPe Konia Un mois a partır du 

.. " 
Dir. LvcPI": Kuhl.i;ı 

Mono po!"'s Edirne 
Com. A<'lı. Mılit. Kııtahia 

Dir. Etablıs . lmınigres Konia 

Com. Aclı. Min. DeL Nat. Ankara 

n 

Com. Ach. lntcnd. l•I. Tophan~ 
Municipalite Pendik 

Chef Mcd. Hôp. Malacl. Contag- l:.ııııir 

" C•m. Ach. lnten9ance lzmir 
t:om. Ach . Division Sıvaa 
Com. Ach Militaire Kasaba 

Birt!djik 

" " 
,, BerrAma 

Com. A~h. loten4'ance Ankara 
,, 

t'.l-11 --37 

21-11-'.>7 
10-11-37 

9-11-37 
12 1 J-37 
27-10-37 
'1.7·10-37 
15-11-3i 
L2·11-37 
12-11-37 

11-11 37 

22-12-37 
'.23-12 37 
10·11 3i 
28-11-37 

15· 11-37 
15·11-37 
22-11-37 
15 11-37 
15-11-37 
9-11-37 
9-11-37 
9-11-37 

12-11-37 
13-11-37 

·com. Ach. lnt. lzaıir 25-11·3i 
'24-j 1-37 ,, 

Proc. Gf.n . Rep. Kutahia 22-11-37 
Com. Ach . Ec. lnr. Gumuchıouyou 19-1 l-'.17 

" " 
lnt. Ank. 23-11 37 

" 23-11-37 
Com. Ach. Place For. Tchanakkale 22- 11-37 
Dir. Lyc. Konia un moiı a partir du 27-10-37 

" " 
Kutahia 15-11-37 

1 Conı. Perm. \4unicipalite lstanbul 23-11-37 
1 ~ir. Ecom. ,. " 

Dir. Aviation Balia 
Oir. Bi:ına Nationaux lstanbul 

,, 
" 
" 

Oir. Vakoufs Kadikeuy 
Oir. Exploitation Port lzmir 
Dir. Forct Kirkları'li 

16·11-37 
'..!2-11-37 
22·11-37 
22-11-37 
22-11-37 

10-11·37 
18-11-37 
12-11-37 

Heure 

14 

16 -
15 
15 
16 

15 

16 -

15 - · 

16 

10 
13 

14 30 
15 30 
10 --

14 

15 
15 
15 
ıc; 

11 
l 1 
ltı 

15 
16 

15 
15 -
11 -
16 -
16 -
15 
14 -
14 -
15 -
16 -

14 30 

14 

ıs 

14 
14 
14 
14 

15 
15 -
ıs -

ADMINJSTRA·· !Ol'

Yoghourtchou lbr. 
lcr Ehlf!C, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephonc: 49442 

Boile Poat le N. 1261 

Adresse Telcgraphique: 
lstımbul MÜNAKASA 

De l' Adıninistration Generale des 
Chemins de Fer et des Ports de l'Etat 
56 articles de tubes iı fumee de chaudier~ et de tıt' 

bes a flamme de chaudiere, de tubes regulateurs, de tt 
vaux etires en acier et de conduites d'air de frein p011' 

locomotives d'unc valeur estimative de Ltqs. t t 7672,f!J. 
seront achetes par voie d'adjudication sous pli cachete !e 
Jc:ıdi 16 Oecembre 1937 a 15,30 h. au local de 1' Adıtı'" 
nistration Generaie a Ankara. . 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre B 

la Presidence de la Comn.ission le jour de fadjudicati00 

jusqu'a 14,.~o h. leurs offres, une garantie provisoire ot 
Ltqs. 1l33,62, les certificats cxiges par la loi et un cet' 
tificat de competence delivre par le Ministere des fr:ı· 
vaux Publics. 

Les cahicrs des charges sont en veate au prix de 
Ptrs. 588 aux caisses d' Ankara et de Haydarpacba. 

(7329) ı 129 4-4 

~~~~~':.""='~~~~---~~---~-......-/-

Salı 9.1 1.937 

Gürren odunu ve taht parçası (Ank. Bel.) No 514 
• Yazı makinnl.ır, telefon nıakinası, l.anyo musluğu v.s. (İııt. Şt' 

led.) No 515 S 
Ekmek, koyun eti. uıdeı·a~, ,eker, yumurlia v.s. (Edirne Vil .) 51 

Kum (iat. Bel~d) No 515 

Fen işleri müd. binasındaki kaloriferlerinde yapıl. tadilat (İst. fJe' 
led.J No 515 

lat. 3 cü ınekt. tamiri ile D~mlupıoar naek. kapı ve pencere c•ıtl' 
larının eksikleri ikmali (lst. Bel.) Ne 515 

Matbaa tamiri (İat. Bel.) No 515 
İst. 19 cu ınekt. tamiri (İst. Bel.) No 516 
Faltrika tiıhtası (İst. PTT Müd.) No 516 
• Meşe kömürü (Orhangazi Ornı. atip.) No SltJ 
Un ve sığır eli (Kırkağaç Piy. Al.) No 492 
Bursada Kirmastı çayı ve Apolyont gölü scddelerile tefcir kaıı•1' 

ları ve teferruatı (Nafıa Vek. ı No 495 

1 Koyun ve kuzu eti ıle ekmek ve sadeyağ (İzmir Orta Okul) No fJlfl 
" Tavuk ve Hindi, erik, kayıaı, Un, limon v.s. Emniyet U. Müd.) soJ 

Yedi kule matazasınm ikiye bölünmesi işi (D.D. Yol. Sirkeci) No !)05 
Atış poligonunda yap. tadiliit (Ank. Beled.) No 505 
Di!rbin ve sahra telefonu (Gümrük Muh. ger.. Komut.) No 505 
Pata.teı (Bergama Ask. SAK) No 505 
Odun (Bergama Ask. SAK) No 505 
Pancar (Ank. Lvz.) No 506 
Sade yai (Manisa Tümen) No 507 
Koyun eti (Ank. Lvz.) No 510 
Maden kö nürü (Çanak. Vil.) No 5!0 
Naftalin ffophane Lvz.) No 5J3 
Spor pantalonluk bez (Tophane Lvz.) No 514 
Aıtarlık bez (Tophane Lvz.) No 514 

* Önlerinde yıldız işareti olanlnr nıüznyedeye aittir. 

Hnıniş: "No.,, işareti ilanı havi gar:etemizin sayısını ~ı;terir 

Mardi 9- tt - 1937 

Farine et viande (Com. Ach. Milit. Kırkarhatch) N. 492 
Conslr. canaux et vancı au geule Apolion (Miıı. Trav. Pul.) 495 
Viande de mouton, pain et beurre (Ec. Seccnd. lzmir) N. ;()5 
Poules, dinde, farine, citron ete. (Dir . Gen . de SOrete) N. 503 
Constr. de separation au magasin Yedıkoulc (Ch. Fer Eta Sirkedji) 

N. 505 
Constr. et rı•forme a la place de tir (Mun. Ankara) N. 50'. 
Jumelles eı appareilı tel~phoniques de campaıne (Commııd. Sur~· 

Douan. lst ) N. 505 
Pommea de tcrre (Com. Ach. Milit. Bcr2"ama) N. 505 
Bois (Com. Ach Milit. Ber2"•ma) N. 505 
Betteraves (lntend. Ankara) N. 506 
ieurrc frais (Oiv. Mani11a) N. 507 
Viande de mouton (lntend. Ankara) N. 510 
Houille (Vil. Tchanakkale} N Sli 

(Lire la ~uıte en 3me pare) 


