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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYUGJ -15 l 
6 ,, H5f 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 ayhtı 2700 
Sayısı S kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir. 

CUMA 

G ZETESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

il rnsm a w zilii ez FTF-= ü2i w zı mnzn 

Bugün ilan oluııan Münakasalar ve Müzayedeleı· Listesi 
......_ Cinsi Şekli ......__ ________________ _ Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

El) Münakasaıar 
~t. Tamirat, Nafia İfleri, Malzeme, Harita 

S..,'8·Erzincan yolunun araaındalı:i yola muktazi 
(OO lllıevcut blokaj ve kırma taı ferıiyle .andık kü-

be''~ı ve silindiraj işi (temd) 
S Qlırköyde belediye bin&11 inşaatı 

_,, 
1
"•• Nümunc hast. dahilinde bulunan çatm ve ah-

,.- flp alcsamı yanmış mutbah, çamaşırhane ve etüv 
t.ct daire•inde yapılacak tamir ve tadil it 
~•tııe hükumet konağı tamiri 
~Sada Kirmutı çayı ve Apolyont gölü seddcle· 

~ille tefcir kanalları ve teferruatı (şıırt. 28. 12 L) 
rlu ınıntakasında yaptır. F tip hangar, hamam ve 
Çıaınaşır yeri, mutbab ıu tesisatı ve 6 ad. erat 

~~avyonu inşası (şart. 25,47 L) 
liQarük muhafaza deniz merkezi binasında yapıla• 

Ji.C•k tamirat işleri 
y Qlule motörün\in teknesı tamiri (temd) 

<>lcu salonu binası ınşası (şart. 25 L) 

paz. 

aç. eks. 

" 

" 

5525 99 

19S3 98 
3708 17 

2507 62 

kapalı z. 562139 99 
" 509000 18 

aç. eks. 2765 05 

" 884 -
paz. 

~ya, ve ve büro eşyaıı, Muşamba-Halı vs. 

f 

~kille aeba: 18 ad. (temd) 
•at, karyolası: W ad. - port küvet: 18 ad. (temd) 

1\ 
~te-Tabta v .s. 
~ 
~~en kalas: 40 m3 (temd) 
-... ~kalas: 40 m3 

~yat- Botaltma • Yükletme •· s. 
f)o 
~•ta nakliyatı 
'ra.erburıu-Eyup PTT mrk. arıssmda hergün pos
~ nakliyatı 

~ukat, Benzin, Makine yagları v. s. 

(Jclııa: 1200000 k. 
it 740 t. 

!\.., 740 " 
~.~ ltöınüril: 25 t. 

s20.37 ıaat 14 te açık eksiltme ile ihale edileceti 
llt toıa kok kömürünün muvakkat teminatı yanlış 

,~redilmiı olduğundan mezk\lr ilin bük6mstizdür. 
•ltok: 30 t. - kaym odunu: 2 t. 

it 
40 " - 2 ,, " " l~,, S7 ,, (temd) 

it •1ttrasiti: 350 t. 

~ 
~ti çadır direti: 2900 ad. 
~bahçe harbiye nktarma ambarındaki yangm 
'Olldtırme lletlerinin tamir ve eczalarının doldur. 

ttq 
~t, Sebze v. s. 

~f: 745 t. 
~)at: 11,4 t. 
~ .... _"-: 8640 k. 
l:"a: 12960 ,, 
~-it: 25920 k. 
~lla: 10080 

~-: 15126 : 
ı... "'"a: 2880 " 
~!"ak: 30240 " 

~~---= 4320 it. 
~ "-k: 96404 k. 
'f ıı~•lt: 37 t. 
4..,.l>lf (temd) 

"}': " lı,. l Peynir: 2,5 t. - kaşar peynir: 2 t. 

11' S t. • makarna: 1,S t. - irmik: 500 it. - pirinç 
lı,.'~: 2SO k. - ıehriye: 300 k. 

• S6 t. (şart. 50 kr) (temd) 

paz. 
540 -

aç. eks. m3 395 2S 

aç. eks. ayl. 200 -
paz. 

paz. 27000 -

• 166SO -

" 
166SO -

aç. eks. 1482 -
- -

aç. ckı. 817 ve 40 
,, 1090 ve -40 

" 
1573 -

kapalı z. 101SO -

paz. 4 60 

" 285 50 

kapalı z. S2150 -

• 10830 -
aç. ekı. le. o 04 

• ,, o 05 

• • o 08 
,, • o 04,5 

" • o 05,5 

" 
,, O 04,S 

" 
,, o ~.5 

" " o 05,5 
,, ,, o 08,5 

" 
• o 11 

pu. 3500 --
,, 3500 -

aç. eks. 

" -- -

kapalı a. 33280 -

~edeler 
~ )'lan: 7 ba• pa:ıı. 
lıtıa r ... 
~brikasında metruk alit ve edevat 

414 45 

146 55 
278 11 

188 -

26235 60 
28119 -

208 -

66 :iO 
300CO -

40 50 

1185 75 

ı80 -
13 50 

2025 -
1284 7S 
12&4 75 

111 15 
- -

64 11 
84 7S 

761 25 

30-4 50 
21 42 

3912 -
812 25 

26 
49 -

156 -
34 
63 -
10 -

192 -
18 -
62 -

305 25 
262 50 
262 50 
165 
116 -

2496 -

Sıva& Bayın-:!. Dir. 16-9-37 itib. 1 ay 

Demirköy Bel d. 21-10-37 11 -
Sıvas Nümu. Has. Baştab. 18-10-37 14 -

Edirne Vil. Defterdar. 

Nafıa Vele 
M. M. V. SAK 

lst. Nafıa Müd. 

Tophane Lvz. SAK 
lst. Lim. İş. Jd. 

Sıvas Kült. Dir. 
lst. Vakf. Dir. 

Milli Müdafaa Vek. SAK 

" " ,, " 

Sıvas PTT Müd. 
Eyub PTT Şefi. 

Erzincan l'üm. SAK 

" ,, 
Ask. Fabr. U. Müd. 

" 

Orınan U. Müd. Ankara 
,, 

Ankara V al. 
Dahiliye Vek. 

Tophane Lvz. SAK 

" 

Vize Ask. SAK 
Sıvas Tüm. SAK 
Edirne Tut. • 

" 
" 
• 
• 
" 
" 
" 
" Yülı:s. Müh. Mek. SAK 

Tophane Lvz. SAK 

" Yüks. Müb. Mekt. SAK 

" 
Trabzon Asl. SAK 

22-ı0-37 15 -

9-11·37 ı5 -
23-11-37 15 -

2-11-37 ıs 

22-10-37 14 4S 
2· 11-37 14 -

2-10-37 itib. 1 ay 
22-10 37 15 -

6-11-37 
2-11 37 

20-ı0-'7 
28-10-37 

25 10-37 
2S·10-37 
2S-10-37 

2-11-37 

27-10-37 
27-10·37 

11 
11 

15 -
9 30 

16 -
16 30 
15 -
1-4 -

10 -
10 -

30 9-37 iti b. 1 ay 
3-11-37 15 30 

22-10-37 15 30 
22-10-37 15 -

1-11-37 1, -
3-11-37 ıs -
1-11 37 10 -
1-11-37 14 -
2-11-37 10 -
1-11-37 10 so 
ı-11-37 14 30 
1-11-37 11 -
2-11-37 ı4 30 
1-11-37 ı5 -
2-11-37 11 -
5 11-37 14-

18-10-37 16 -
18-10-37 15 45 
2Y-10-3i 14 30 
27-10-37 15 -

• 
5 11-37 15 -

Ank. Lvz. SAK 19-10-37 
Gebze Muh. Hı.ı•. Tab. K. 22-11-37 

14 -
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İDAREHANE. 
Yoğurtcu ban, l ci kat 

No. 3 ,,.c 4 

Galata, Perşembe pazur 

İLAN ŞARTLARI 
İdarebanemizde görüşülur 

Telgr.: lat. MÜNAKASA 
T el~fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

a) M Ü N AK A S A n 

nz• 
R 

inşaat - Tamirat-Nafıa isleri ve Malzemesi- Harita 

Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmiye konulan iş : Borsada Kirmasti çayı ve A
polyont gölü seddelerile tefcir kanalları ve teferrüatı, 
Keşif bedeli 562, 139 lira 99 kuruştur. 

Eksiltme : 9 sonteşrin 937 tarihine raslıyan salı gü
nü saat 15 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü 
Su Eksitme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile ya
pılacaktır. 

İstekliler : Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Ba· 
yındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve pro
jeyi 28 lira 12 kuruş bedel mukabilinde Sular Umum 
Müdürlüiünden alabilirler, 

Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 26,235 lira 60 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve 150,000 l!ralık 
Nafıa işlerini taahüd edip muvaffal<iy~tle bitirdiğine ve 
bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Na
fıa Vekaletinden alınmış müteahhidlik veıikası ibraz et
mesi, iıteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede ya
zılı saatten 1 saat evveline kadar Sular Umum Müdürlü· 
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Poıtada 
olan gecikmeler kabul edilmez. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sabnalma Komisyonundan: 

Çorlu mıntakasında yaptırılacak olan iki adet F tipi 
hangar, hamam ve çamaşır yeri matbak su tesisatı ve 
alb adet erat pavyonu inıaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Hepsinin ketif bedeli 509 itin lira 18 ku· 
ruftur. İhalesi 23.11.937 sab giinü saat 15 de Ankara 
M. M. V. sahnalma komiıyonuda yapılacaktır. iık temi· 
nat 28119 liradır. Şartname keşif ve projeler 2547 ku
ruşa M. M. V. satınalma komisyonundan alınır. Eksilt
meye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı lçanunun 
2 ve 3 üncl maddelerindeki yazılı belgelerle idari şart· 
namenin 4 cü maddesinin F fıkrasında yazılı vesikalarla 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal bir 
saat evvel Ankarada M.M.V. sahnalma komisyonuna ver· 
meleri. 

lstanbul Liman İşleri İdaresinden : 

ı - idaremizin inşa ettireceii yolcu salonu binası
nın pazarlığı 2.1 1 .937 salı ıünü saat 14 de İdare Şefler 
Encümeninde yapılacaktır. 

2 - Bu işin muvakkat teminatı 30000 liradır. Talip· 
ler asgari 250,000 lira kıymetinde bir tek bina yaptık
larını tevsik edeceklerdir. 

a - Taliplerin referanslarını nazarı dikkate alacak 
olan İdare işi en uçuz fiat verene vermeye mecbur de· 
iildir. Teklif sahiplerinin vücuda getirdikleri eserlerin 
bir liıteıi teklifnameye raptedilecektir. 

4 - Teklifler Encümene zarf içinde kapalı olarak 
Yerilecektir. 

5 - Bu işe aiti şartname ve projeler fen servisinden 
25 lira mukabilinde alınacaktır. 

6 - Mütemmim izahat için yolcu salonu inşaat Büro
suna müracat edilecektir. 

İstanbul Naha Mütlürlüğllnden: 

2.11.937 salı günü saat 15 te İs tan bulda Nafıa müdür
lüiünde 2785,M lira ketif bedelli İstanbul Gümrük Mu
hafaza Deniz Merkezi binasında yapılacak tamirat işleri 
açık eksiltmiye konulmuıtur. 

Mukavele, eksiltme. bayındırlık işleri renel, huıusi ve 
fenni şartnameleri, proje, keıif bulisasile buna müteferri 
diier evrak dairesinde görülecektir. 

MuYakkat teminat 208 liradır· 
isteklilerin en az 2 bin liralık bu iıe benzer iş yap

tığına dair röıterecekleri veıika üzerine Nafıa mldürlii· 
ğünden almış olduğu müteahhitlik ve ticaret o.lası vesi· 
kalarile gelmeleri. 

Edirne Vilayeti Deftertlarlığından: 

Edirne hükii•et konaiıaın tamiri 2507 lira 63 kul'Uf 
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bedeli ketif ile 8.10.937 tarihinden itibaren 15 a-ü• müd· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. Teminata muvakkatesi 
188 liradır. 

İhaleıi 22. I0.937 cuma gücü saat 15 te defterdarlıkta 
müteıekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. Taliplerin 
daha fazla malumat almak ve şartnameyi görmek üzere 
Milli emlik müdürlüğüne müracaatları. 

Sıvaı f\ümune Heıtanesi Baş tababetiaden : 

Sivas Numune hastanesi dahilinde b•lunan çatısı ve 
ahıap akşamı yanmı~ mutbak, çamaşır hane hamam ve 
etllv dairesincle yapılacak tamir, tadilat ve ilavenin 3 bi• 
rinciteşrin 937 de açık eksiltmeye konması İdare heye
tince kararlaıtırılmışhr. 

Keşif bedeli 3708 lira 17 kuruıtur. 
Muvakkat teminat miktarı 278 lira 11 kuruştur. 

İhale 18.10.937 pazartesi günü saat 14 de Nümune 
hastanesir:de yapılacaktır. 

Taliplerin 5000 liralık bina inş.aahnı muvaffakiyetle 
başardıklarJna dair Nafıa direktörlüğünce mussaddak bir 
veıika ibraz etmeleri lazımdır. 

Pilin ve şartnameyi 1rormek isteyenler h ~r gün saat 
11 den 12 ye kadar Baş tababete müracaat edebilirler. 

Ekıiltmeye gireceklerin muvakkat teminat akçaları
nın bir gün evvel mal sandığına teslimile makbuzunun 
komisyona ibrazı lazımdır. 

Demirköy Belediyesinden: 

Demirköyde yeni inşa edilecek Belediye binası eksilt· 
meye konulmuştur. 

l - ikıiltme Demirköy Belediyesinde 21-10·937 per
şembe 1rünü ıaat ı·ı de yapılacaktır. 

2- Keşif bedeli 1935 lira 98 kuruştur. 
3- M11vakkat teminat 146 lira 55 kuruştur. Eksiltme 

ıaatından evYel makbuz veya banka mektubu encümene 
verilecektir. 

4- istekliler şartnameyi Demirköy belediyesinde g6-
rebilirler. 

5- Eksiltmeye girecekler ehliyetname ve vesikalarını 

getireceklerdir. 

lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

* İstanbul Levazım Y oltama l\tüdürlü"'ü emrinde bulunan • * F. 
hamule motorunun tekne tamirinin 12.10.937 açık eksiltme· 
sine istekli çıkma<lığından 22. 10.937 cuma günii :-aat 14.45 de 
Tophanede İstanbul Levazım amirliğı Satmalına Komisyo· 
nunda açık eksiltme ile eksiltmt>~i ) apı larartır. Ke~i f bedeli 
884 lira ilk teminatı 66 lira 30 kuruştur. Keşif \e ~artname:si 
Komisyonda görülebilir. isteklilerin belli saatte Komisyona 
eglmeleri. 

Sivu Bayındırlık DirektörUltünden: 

5525 lira 99 k•rut ketif bedelli Sivaa • Erzincan yolunun 
82+000-86+230 kilometreleri arasındaki 1ola mııktazi mevcut 
blokaj ve kırma tat ferfiyle sandık kütadı ve ailindiraj iti mü
nakauya konulmut ve talip zuhur etmeditinden münaka1a müd
deti 10 rüa temdit edilmit olduğu halde yine iatekli zuhur et
memHiadea 16.9.37 (Ününden itibaren bir ay içinde pazarlıkla i
hale edilecektir. Manklıat temi .. tı 414 lira 45 kurutbar. latekli
lerin her zaman viliyet daimi encümenine müracaat eylemeleri. 

• • • 
Bakırköy Emrazı Akliye ve A1abiye h .. taneai merkez pav· 

yoau İnfaatı. Bak: l.t. aıhhi MGea. AEK ilanlarına. 

Kereste, tahta ve saire 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komi•yonundan : 

Beher metre mik'abına biçilen ederi 395 lira 25 kurut olan 
40 metre mik'aba ceviz kalaa müteahhit aam ve heubına açık 
ekailtmeye konmuttur. lık teminat paraaı 1185 lira 75 kuruttur. 
lhaleai 2-2 tetria 1937 Sah rünG saat il dedir. 

Eluiltmeye gireceklerin 2490 sayalı kanunun 2,3 Gncü madde
lerinde latenilen belrelerle ihale KGD ve •&atinde Ankarada M. 
M. V. Satınahna Komiayonunda hazır bulunmaları. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Eyüb Poata T. T. Şefliıinden: 

Kemerbarrazla - EyGlt P. T. T . Merkezi araaında herıün mü· 
tekabilen bir aefer yapılmak fartile po•ta nakliyatı ltir ay müd
detle ve puarb kla ihale e4ilecektir. 

Nakliyat iki ••kilde yapılacaktır. Biri oto diteri lıteyıirle o-

lacaktır. 
Gidit relit olan her Hferde atarlık yekünu azami. 75 kilodur. 

Muhammen bedel her iki tekil için de ayda on bet lıradar. 
Muvakkat teminat 13 lira 50 kuruttur. 
28-10-937 tarihine maHdif pertembe rGnG aaat 9,30 da Eyüb 

P. T. T. bina .. nda müteıekkil komiıyoaca ihale edilecetinden 
t.&tb olaalar mezk6r komi•yoaa milracaat etmelidirler. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Sivai Kültür Direktörlüğünden: 

lık okullara alınacak olan 18 dökme ~obaya açılan mü· 
ııakasalara rağmen talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 
46 üncü maddesine göre 2.10.937 tarihinden itibal'cn lıir ay 
içinde pazarlıkla tedarik edileceğinden taliplerin Daimi encü· 
mene gelmeleri ilan olunur. 

İatanbul Vakıflar Direktörlütünden: 

İlk 
Cinıi Miktarı 

Muhammen 
ite deli 
Lira 

teminat İhale ıiiaü 
Lira K. 

Haata karyoluı 20 
Port küvet 18 

540 40 50 22.10.37 cumarteıi 
aaat 15 te 

Gureba baataneaine lüzumu olan yukarada cina ve miktarı ya· 
zıh karyola ve porl küvetlere istekli çıkmadıtından eksiltmeıi 10 
gün uzatılmıthr. İhalesi yukarıda yazılı l'ÜD ve aaatte komisyon
da yapılacaktır. Şartname1i bergün levazım kaaleminde KÖrülebi
lir. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v:ı:. 

Erzincan Tümeni Sabnalma Komiayonundan: 

1- Aşatıdaki yazılı odunlar Erzincan tümen karargihıoın aa· 
tınalma komisyonunda mübayaa edilecektir. Şartname:aini görmek 
iateyenler hergün komisyonda paraaız aörebiJirler. 

2- Pazarlığa ittirak edecekler ihale ıünü ticaret ve aanayi 
odasma kayıtla bulunduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. 
Cinai Miktarı Muhammen İlk Ekailtme ekıiltme saati 

Odun 

" 
" 

kilo bedeli teminatı tekli tarihi 
1200000 270DO 2025 pazarlık 25.10.37 
740000 16650 1284 75 " " 
740000 16650 1284 75 " " 

16 
16.30 
15 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan: 

25 ton kok k6mürü 
Tahmin edilen bedeli 1482 lira olan yukarıda mikdarı 

ve cinai yazılı kömür askeri fabrikalar umum müdürlüğü 

satınalma komisyenunca 2.11.937 salı g6nü saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız ola· 
rak komi.yondan verilir. Talihlerin muv.skkat teminat 
olan 111 lira 15 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerndeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis· 

ı yona müracaatları. 

• * * 26.10.937 salı günü saat t 4 te açık eksiltme ile 
ihale edileceği 10. 10.937 gününde ilan edilen 52 ton kok 
kömüriinüo muvakkat teminah yanlış neşr etmiş oldu· 
ğundan mezkur ilan hükümsüıdür. 

Orman U•um Müdürlüğünden 

Ankarada Adliye sarayı karşmındaki orman amenajman 
grupları için tahmin edilen bedeli 817 lira 50 kuruş olan 
30 ton sömikok ve tahmin edilen bedeli 40 lira olan 
iki ton kayın odunu Y enişehirde bulunan orman umum 
müdürliiğü satınalma komisyonunca 27.10.937 çar,amba 
rünü saat 10 da a91k eksiltme ile ve amenejm:ın grupu 
binasında teslim edilmek üzere ihale edilecektir. Talible· 
rin muvakkat teminat olan 64 lira 11 kuruşu havi temi
nat makbuz veya mektubiyle birlikte mezkür gün vesaat
te komisyona müracaatları ilin olunur. 

* • • Ankarada Y enişehirde orman umum müdürlüğü bina
sındaki kalorifer için tahmin edilen bedeli 1090 lira olan 
40 ton sömı kok ve tahmin edilen bedeli 40 lira olan 2 
ton kayın odunu Y eniıehirde bulunan orman umum mü
dürlüğü aatın alma komisyonunca 27-10·937 çarşamba 
günii saat onda açık eksiltme ile ve umum müdürlük bi
nasında teslim edilmek üzere ihale edilecektir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan 84 lira 75 kuruşu havi teminat 
makbuz veya mektubu ile mezkur gün ve saatte komis
yona müracaatları ilin olunur. 

Ankara Valiliğinden 

Kaza okullanna lüzumu olan 57 ton sömikok kömürü
nlln muhammen bedeli 157.} lira 90 kuruştur. İşbu kömll · 
rün satın alınması için açık eksiltme suretiyle yapılan 
pazarlıkta talip zuhur etmediğinden 30.9.937 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuıtur. istekli
lerin şartnameıioi görmek üzere kültür direktörlüğüne 
müracaatları ve her perşembe ve · pazarteıi günleri saat 
15.30 da daimi encümene müracaatları. 

• Dahiliye Vekaletinden : 

ı - Vekiletin 937 mali yılı ihtiyacı ıçın 350 ton 
s&mikok Türk Antrasit kömürünün mubayaası kapalı zarfla 
ekıiltmiye konmuştur. 

2 - Ekıiltme 3 ikinciteşrin 937 çarşamba günü saat 
t 5.30 da Ankarada Y enişehirde vekalet binasında topla
nacak Satınaima Komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muhnmmen bedel 10150 lie-adır. 

4 ·- Muvakkat teminab 761 lira 25 kuruştur. 
5 - isteklilerin bu babdaki şartnameyi Vekalet Le"' 

vazımından almaları liıımdır. 
6 isteklilerin 3 ikinciteırin 937 ıünü saat 14.30 • 

kadar teklif mektublarını Satıaa 1ma Komiıyonu Heialijİ11' 
makbuz mukabilinde vermeleri İcab eder. 

7 - Poata ile gönderilecek teklif mektublarının al· 
tıncı maddece yazılı saate kadar Reisliğe gelmiş buluD' 
ması 9arttır. Postada olacak gecikmeler muteber de" 
ğildir. 

Müteferrik 

lstanbul LeYazım Amirliği Satınalma Komiayonundaa: 

Fenerbahçe Harbiye aktarma ambarındaki yangın ,aır 
clürme aletlerinin tamir ve eczalarının doldurulması 'il 
Birinciteşrin G37 cuma günü saat 15 te T opbanede Iıt,.. 
bul levazım imirliii ıatınalma komisyonunda paı:arııkl' 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 285 lira 50 kuruf'. 
tur. Şartnamesi komiıyonda r&rülebilir, isteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

* * * Dikimevleri i'in 2900 adet mahruti çadır direiİ 
22.10.937 cuma 1rünü saat 15.30 da Tophanede lıtanb.ıl 
ievazım amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla et: 
sil tmesi yapılacaktır. Tahmin hedeli 4060 liradır. İlk ti" 
minah 304 liradır. Şartname ve numunesi komiıyo11d• 
görülebilir. isteklilerin kanuui vesikalarile belli saattt 
komisyona gelmeleri. 

ı -
1 Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 

, Yülcıek Mahendiı Mektebi Arttırma Ye Ekailtme 
Komiayonundan: f 

Ekailtmeye konan Miktarı Tahmin Pey ak- likı. tar. gün fll 
mevaddın cinai K. fiab çeai j 
Beyaz peynir 2500 40.00 iM L. 27.10.37 çarf. J.f 
Kaıar 2000 60.00 
Un 5000 17.00 
Makarna 1500 31.00 
irmik 500 17.50 116 L. 27.10.37 ;ar1. t5 
Pirinç unu 250 18.00 
Şehriye 300 3 l .00 

Mektebin 937 mali aeneai mayıı 9.18 aihayetine kallar ibtif,ıı 
olan yukarda cinı, miktar, muhammen bedeli ve ilk teminatı f 
zılı erzak açık elcailtmeye koaulmuttur. EkailtmHi. ~izalar~ 
yazalı rGn, tarih ve aaatte yapılacaktır. Şartnamelerını wörotr 
isteyenlerin herıün ve ekıiltmeye gireceklerin belli rün ve .;, 
te Gümütıuyundaki mektep binası dahilinde toplanan k->mi•Y 
müracaatları ilin olunur. 

Ellirne Garp Hd. Tutay Sahnalma Komiıyon•n .. an : ·ti 
Kıtaaı cinai mikdarı M. bedeli k. lık telll1 

Edirne birlikleri ilhana 8640 kilo 4 28 111' 
,. ,, pır•H 12980 ,. 5 49 • I 
lhalHi 1.11.937 aaat 10 ve 14 de açık ekıiltme ıuretile yapılaC 

Edirae birlikleri ıapanak 25920 kilo 8 156 lif' 
lhaleai 2.11.937 uat 10 da açık ekıiltme suretile yapılacalı• 

Sülotlu birlikleri lihana 10080 kilo 4,5 34 lir' 
,, " pıraaa 15120 ,, 5,5 63 '.JJ 

lbaleai ı.11.937 aaat 10,50 ve 14,30 da açık ekailtme ıu,,.. 
yapılacek. ~ 
Sülotlu birlikleri ıapanak 30240 kilo 8,5 192 

İhalesi 2.11.9.17 ıaat 10,30 da açık ekıiltme ıuretile yapıl•~! 
UzuaköprCl birlikl. lihana 2880 kilo 4,5 10 111"' 

" " pıraH 4320 n 5,5 18 ;!_ 
lhal•i 1.11.937 aaat 11 ve 15 de açak ekailtme auretile yapıl rl 

Uzunköprl birlikl. ııpanak 9640 kilo 8,5 62 
ihaleai 2.11.937 aaat 1 l de açık ekailtme HNMıle yapılaca~ J 
Yukarıda yazih kıtlık Hbzeler açak ekailtmeye konullD~Jıll 

l.teklilerin belli rüa ve aaatiaden evvel ilk temiaatlarile biti"' 
komiayonumuza ıelmeleri. 

1 .. tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunaan'.I 
t:>tanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat hayvanatı 1 , 

alınacak 3500 liralık yulafa verilen fiyat pahalı görüldill°fl' 
den &8.10.937 pazartesi günü saat 16.00 da Tophanede V .,-: 
Amirliği, ,sat~nalma Komisyonu.oda yeniden paıarhkla aJJ..; 
caktır. lemınatı -62 buçuk lırad ı r. Şartname ve nuırı11_,.,, 
Kom;syonda görülebilir. 1steklilerie belli saatte KomisF 

gel nıeleri. ,-

*"' * İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat hay'~ ii1' 
için alınacak 35CX) liralık arpaya verilen fiyat pahalı go~ 
düğünden 18. t0.937 pazartesi günü saat 15.45 de Toph8~~' 
Levazım amirliği Satınalma Komisyonunda tekrar pazar ıte 
alını.caktır. Teminatı 262 buçuk lirad~r. isteklilerin bel~i s::d' 
Komi:syona gelmelE·ri. Şartname ve numunesı Komı~Y 
görülebilir. 

Trabzon Askeri Satınalma Komisyonunda~ : ıalif 
Kapalı zarfla 11.10.937 pazartesi günü ihalt:sınde f 

çıkmayan 25? bin. kilo u~ y~niden. kapalı zarfla ~k~il;::er 
konmuştur. 1ahmın bedelı 33:280 lı radır. Umın evsaf,/ b•a'l 
lim mahalli şartnamesinde yazılıdır. Şartnameler r•biJit• 
Sat.nalına Komisyonundan 50 kuru§ mukabilinde alıP~ ,.,, 
Ek-iltme kapalı. zarf usuliyle olup 5.11.937 cuma giiJIU 
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15 de yapılacaktır. luvakkat teminatı 2496 liradır. Teklif 
mektupları 5.1 l.937 cuma günü saat 14 e kadar Trabzon 
Satıırnlma Komi yoııuna makbuz mukabilinde 'crilınis ola
eaktır. 

Polis Okulu Direktörlüğünden : 
Tahmin Muvakkat 

Cin i Miktarı he deli Tutarı teminat H. 
Kilo Kuru~ Lira K. Lira K. 

Birinci ncvı 35.000 ı 1.00 3850.00 288.75 
Ekmek Otuz be~ bin 

Okulumuzun mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan 
yukarıda miktarı yazılı ekmeğin ekiiltmesine talib çıkmadı· 
ğından ihale günü un gün uzatılarak tekrar açık ı'ksiltrniye 
konulmuştur. 

Eksiltme 21.10.937 ~iinüne müsadif perçembe günü saat 
on dörtte Yıldızda Polis Mektebi binasında icra kılınacağm· 
dan taliblerin bu halıdaki şartnameyi görüp okunıak: üzere 
Mckteh ~1üdiirlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Vize Askeri Satıııalma Komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan İ:-;: Pınarhisar garnizonun 745 ton 

yulafı. 
İhalesi kapalı zarf usuliyle Vizede yapılacaktır. 
Yulafın tutarı 52150 liradır. İlk teminatı 3912 liradır. 
İhalesi ] . ı t .937 pazartesi günü saat 16 dadır. 
Şartnamesini giirmek istiyenlere her gün Vize satıııalma 

komi::ıyonunda p:österilmektedir. 

Sıvas Askeri SatınaJnıa Komisyonundan : 
l Sivastaki birlikler için 11,400 kilo ::ıade yağ kapalı ıarf 

usulile ekj!tmeye konulmuı; lur. 
2 Berleli 10,830 lira ve rnııvakkat teminatı 812 lira 25 ku· 

rııştur. • 
3 ikinci teı.:r~n 937 pazar esi günü ::aat 15 de sivasta Tüğ 

konuıtanlık bina ın<laki Tüm $atınalına komi!'lyonunda ihale 
edilecektir. 

4 Şartnaıne-.i her giin komi::.yonda giirülebilir. 1::.tekliler 
kanunun :; ve 3 üncü maddesinde yazılı ve~ikaları ve ilk temi· 
ııat makbuzlarım ve teklif mektuplarını havi olan zarfı kanu· 
nun 32 ve 33 üncü ınaddelt·riııdeki nrahat dahilinde tertip 
ederek ihale ~ünü saat 14 e kadar komisyona \Crıni~ bulun
malıdırlar. 

~L----~ı----~----~----~---IC"'!~~--===r~•~ 
.. ...,. . 

MÜZAYEDELER b) .....;;._.. ________________ _____ ~---------

l.tanbal Gümrükleri Batmüdürlütünden: 

MKN 1194 atnhtı 2524 kilo 500 ıram 1311 lira 38 kurut de· 
terinde A. M. markalı 11150 N.lu koton idrofil MKN 8646 afıhtı 
46800 kilo 12608 lira tleyerinde "Mul•ean,, markala No.auz 520 
çuval ayıklanmıı ıaa kaamen kurtlanmıı pirinç MKN 2790 FBNP 
marka 1936, 1938, 1939, 1988, ıgso, 1(191, 1937 No.lu 13172 lira 
deyerinde ipekli pamuklu mensucatlar 18-10·937 rünü ıaat 14 tlo 
Sirkecide Reşadiye cad. ıümrük sataş aalonuada açık artırma ile 
dahil ·n barice satalacatı isteklilerden saat 13,30 a kadar vı>:ıae1e 
yatırmak ıartile yüıde 7,6 pey akçesi ve maliye üııyaa tnkerHi 
iıtenir, ak•i teklifler kabul edilmez. 

Ankara Levazım Amirliği .Satınalına Komisyonundan : 
Ordu hizmetine elvcri~li olmadığından çürüğe çıkarılan 

yedi ba:;; hayvan 19.10.937 saat 14 de pazarlık arttırma u~u
liyle Ankara leva;ı;ım amirliği satınalma komisyonunda satı· 

laca ·tır. 
İstekliler hayvanları görmek üzere harb okulunda topçu 

tabur komutaulığına ,.e pazarlıkla i~tirak için belli zamanda 
komisyonda bulunmaları. 

Gebze Muhasebei Husua;iye Tahsilat Komisyonundan: 
Vergi borcundan dolayı 1 eylül 937 tarihinde :;atışı ya· 

pılmak üıere açık arUırmıya çıkarılan Tuzlada Petoti tuğla 
fabrikasının uıetrlık alut ve edevatı sabitesine konulan haoiz 
baki kalmak şartile satı~ın 8.10.937 tarihinden itibaren bir 
buçuk ay müddetle 22.11.937 tarihine kadar Gebze Asliye 
Hukuk mahkemesinin karariJe ikinci defa olarak tehirine 
karar verildiği ilan olunur. 

lsrANBUL SıHHİ MÜESSESELER 
ARTTIRMA"~ EKSİLTME KOMİSYONUNDAN 
Yapılacak İf : Bakırköy Emrazı Akliye ve Aaabiye ha.taneıi 

Merkez pavyonu inşaata. 
Muhamoıen fiat: 32,600 liradır. 

Muvakkat ıaranti : 2445 lira. 
Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye haıtaneainde yaptmlacak 

olan Merkez pa•yonu inşaata kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuttur. 
1 - Ek•iltme 20-10-937 Çarıamba ıünü ıaat 15,30 da Cağa loğ· 

lunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlütü llinuında kurulu 
Komiıyoncıla 1apalacaktar. 

2- Mukavelename, Bayındarhk i•leri genel, hu.uıi ve fenoi 
•artlara, Proje ve ketif hülbaıı ıle buna müteferri diter Hrak 
183 kuruş bedel mukabilinde komiıyondan alınabilir. 

3 - İstekliler cari nneye aid Tioaret odası vesikaaile 2490 ta· 

Yıla kanunda yazıla belweler ve bu İf• benzer 25,000 lirahk it yap
tatına dair Nafia Vekaletinden almıt oldutu müteahhitlik ve.ika· 
•ile muvakkat garanti makbuz veya baaka mektublarile birlikte 
teklifi havi mektublaranı ilaale saatinde• bir saat evvel makbuz 
•ukabilinde komiıyona vermeleri. (6167) 1049 

MÜNAKASA GAZETESi 
ez 2 ? 
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0.0.YOLLARI iSLETME U. MUOUflLUGUNDEN 
1 

Ankara • İı!anbul araamda ıeri ve gündüze mahsus devamlı 
bir yolcu serviaiain ibtlası muvafık görülmüştür. 

Ankaradan Pazar, Salı, Çarşamba, Cuma günleri saat 8,20 de 
kalkarak Haydarpaşııya saat 20,00 de varmak ,,.e Hnyciarpaşadan 
Paıı:ar,Salı, Pertembe Cumartesi günleri saat 9,00da kalkarak An· 
kanya saat 21,03 de varmak ve 21-10-37 tarihinden itibaren bat· 
lamak üzere ıefere vaz'ı takarrür edea bu gündüz sefMinde yol· 
cularm yemek, içmek ve her türlü istirahatleri temin edildiği 

gibi bu trenle ıeyahat eden yolculardan da ekspres ücreti farkı 
ahnmayacağıaı sayın yolcuların ıttılaına arzecieriz. 

(3868) (7044) (1096) 6 

* * * 
Muhammen bedeli 27096,44 lira olan cebire ve traver! bu· 

!onları 15.l 1.937 pazarte1i günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada İdare binaıında utın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2032,23 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası 
ve tekliflerini aynı gün saat l l,30 a kadar komisyon Reiıliğine 
vermeleri liıamllır. 

Şartnameler 135 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
nblmaktadar. l6920) I085 2-4 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1-İdaremizin Çamaltı tuzlasında şartname ve tablo 
şomuma uygun olmak üzere yeni bir elektrik santralı 

tesisi iti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konlıluştur. 
l 1-Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde mu· 

hammen bedeli ıif İzmir 95000 lira ve muvakkat temi
natı 6000 liradır. 

l l l Eksiltme i>.Xll.937 tarihine rastlayan Perşembe 
fÜDÜ aaat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV-Şartnameler 475 kuruş mukabilinde İnhisarlar Lt• 
vazım ve Mubayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmil· 
dürlüklerinden alınabilır. 

V -İsteklilerin, fenni şartnamede yazılı takatta bir 
gazojen tesisatı yapmış olduklarına dair resmi vesikala
rıliı ve şartnameye uygun olmak üzere ihzar olunmuş 

fenni teklif projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme gü
nünden en az 15 gün evveline kadar, İnhisarlar Tuz fen 
Şubesi Müdürlüğüne vermeleri müuakasaya girebilmek 
için dahi eksiltmeden azami 2 gün ~vveline kadar, tek
liflerini muvafık buluncluiana dair mezkur Şubeden ve
ıika almaları lazımdır. 

Vl Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaiki ve 
V nci maddede yaı.ılı diğer vesikayı ve muvakkat temi· 
nat akçesi makbuz veya mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı ı.arflar ihale rünü en geç saat 14 e kadar yuka
rıda adı geçen Alım Komisyonu Reisliğine makbuz muka· 
bilinde '/erilmiş olmalıdır. (B) (6000) 1089 l -5 

* • * 
! -- Şartnamesi mucibince aatın alınacak kurulu deko

vil ray ve vağonları kapalı zarf usulile eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

11- Eksiltme 26.X.937 tarihine rastlayan salı günü 
saat 15 te Kaba taşta inhisarlar Levazım ve Mu baya at Şu
besindeki Alım Komisyonuada yapılacaktır. 

1 l l Muhammen bedeli TZ50 lira ve muvakkat teminatı 
544 liradır. 

iV-Şartnameler parasız olarak hergün . sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V-Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar eksilt
me tarihinden on gün evvel fiatsız ve mufaHal teklifle· 
rini Türkçe ve Fransızca tercümelerile İnhisarlar Umum 
Müdürlügü Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri •e 
teklifleri muvaffık görüldüğü takdirde münakasaya iştirak 
edebilmek için mezkur şubeden vesaik almaları lazımdır. 

Vl-Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesika, eksiltmeye 
iştırik vesikası ve yüı.de 7,5 güvenme parasını ihtiva 
edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 
l 4 e kadar yukarıda adı geçen komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

(8) (5975) 938 4-4 

• * • 

10000 top MO X 700 25 tefrikli sigara kağıdı. 

15000 " 660 x 700 15 ~ ,, " 
500 " 660 x 700 50 " " ,, 

1- Yukarıda cins ve mıktarı yazılı 25500 top sigara 
kağıdı şartnamesi mucibince pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

11- Pazarlık, 21-1 J-937 tarihine rastlayan perşembe 
pnü saat 14 de Kabataşda Levazım •e Mubayaat Şube
sindeki alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

111- Şartnameler paraıız olarak hergün sözü ıeçen 

Şubeden alınabilir. 
iV- İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gln ve ıaatte 

, adı ıeçea komisyona gelmeleri ilin olunur. (6584) ıo~g 4-4 

• ,,,..__,, 2 

* • • 
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1 - Şartnamesi mucibince alınacak 2 tonluk bir adet 
yük asansörü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Eksiltme, 22-Xl-937 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat l 5 de yapılacaktır. 

ili - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat te· 
minat 450 liradır. 

lV -- Şartnameler 30 kuruş mukabilinde her gün in
hisarlar İnşaat Şubesinden alınabilir. 

V - Asansör •Wertheim Stiglar, Sehindler veya A. 
T. G.,, markalı olacaktır. 

VI - Fiatsız teklifler ve kataloklar eksiltme güniln· 
den eu ıeç bir hafta evvel Tütün Fabrikalar Şubesine 

vuilerek eksiltmeye iştirak vesikası alınacaktır. 
Vll - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, eksili:· 

meye iştirak vesikası ve yüzde 7.5 güvenme parasını ih
tiva edecek otan kapalı zarflar eksiltme günü en geç 
saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Başkan· 
lığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır.,, 

(B.) (6808) 1062 2-4 
• * • 

1 - Eskişehirde inşası mukarrer kapsül deposu, keşfi, 
şartnamesi ve planına tevfikan pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2- Pazarlık, 26 X 937 tarihine rastlıyan Salı günü 
aaat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muhammen bedeli 3879,38 lira v~ muvakkat temi
nat 291 liradtr. 

4- Şartnameler 20 kuruş mukabilinde her gün İnhi
sarlar İnşaat Şubesinden ve Eskişehir Başmüdürlügünden 
alınabilir. 

5- İsteklilerin, pa2arhk için tayin olunan gün ve saat
te X 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyo
na gelmeleri ilan olunur. (B.) (6899) 1077 2-4 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
• [ Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul] ----====- 14 - 10 1937 

FİATLAR (Cours officiels) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Çavdar (Seigle) 
Bakla (Feve) 
Mısır san (Ma'iı jaune) 
Suıam (Seıame) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Susam " ( ,, sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 
Kuşyemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lio) 
Dara sara (millet j&une) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
Peynir kaşer (Fromage kacbere) 
Yulaf (Avoine) 

GELEN (Arrivaıes 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısir (Maiı) 

Yapak (Mohaire) 
Kepek (Son) 

ı-

285 -
255 -

81 

24 75 

Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 103 
Pamuk (Coton) 
Yulaf {foin) 
Susam (aesame) 
Kuf yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
iç fındık (Nois dec.) 
Nohut (Pois Chiche) 
Tiftik 
K fındık (Noiıctte) 
Dara (Millet) 

Tiyatrolar 
TEPE BAŞI DRAM 

15 -

11 

15 -

E 

KISMI 

11111111111 

Bu ak~am 
saat 20,30 .la 

Kuru Gürültü 
111 Komedi 3 perde 

1111111 
16 tablo 

Shakerpeare. TBrkçeai: M.Şükriı. 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
uat 20,30 da 

Toka 
komedi 5 perde 

11111111111 

111 

1111111 

Yazan: Edvard Aurdet 
T4rkçeai: Fikri Adil. 

Aşağı (Moins) 
6 - -
5 24 -
4 5 -
4 5 -

ıs 20 -

44 20 -
58 - -

7 5 -
ıo ıo -
4 32 50 

52 20 -
57 -

Yukarı (Plus) 
6 10 -

16 - -

45 20 -

5 
54 20 -

GİDEN (Exportation) 
Afyon (Opium) k. - 50 
iç fındık (Noiı. ciec.) 5 -
İç badem (amande) 5 -
Keten tohumu (Gr.Lin.) 
Arpa (Orıe) 
Yulaf (foin) 6 50 
Mahut (Poia chichc) 
Su1&m (sesame) 
Yapak (mohaire) 
Tiftik 3 

DIŞ FIATLAR 
(Marches Etrangera) 

Buğday (Ble) Liverpul 5 91 
,, ,, Şikago 4 55 
,, " Vinipek 5 64 

Arpa (Orge) Anvers 5 24 
Mısır (Mais) Londra 3 90 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 8 32 
Fındık (nois.) G.Hamburg 94 41 

,, K • 94 41 

~~vevmı 

Monakasa Gazetesi 
Bütün Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki ga

zetesi dir. 

Telefon: 49442 

............ llilıli~im!M~ .. l!lllmı!ıl-S••., 

!mtiyaz nhibi ve yaxı ifl ri 
Dircktörl: !Jmail G.irrr 

Bnaı5dıiı yer: ARTUN Baaıme,•ı 
GaLı bo Bi!lu,. solc~ N l O 
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Deuxieme Annee- No. 495 

3 
6 

12 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

MOIS Ptrı. 

" n 

" " 

450 
850 

1500 

Etrıınger: 12 mois Ptrıı. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour !a PubHcite a'adresaer 

a l' Adminiat.ration 

VENDREDI 

AZ 

journal Quotidien des Adjudication.ı 

Tableau Syn ptique des Adjt .. d. ca ·o s 
Objet de l'~djudication Mode Prıx Caution. Ut>u d'adjudıe;;ıtıon et <lu jours eure 

d 'adjudicat. CRtinıatif Provisoirc Ca.hıcr des Chargcs 
~------.. -----------··----..----~~--~·-~~---- ... ....--- -------------------------

A) Adjudications au Rabais 
Constructıoıı-Reµurntion- Trav. Publics-Materiel de Con~uction-~!!!!~~~phie 

Constr. batiment Municipale a Demirkeuy 
Rep. Konak. Gouverncmental Edirne 

Publique 1953 98 
2507 62 
3708 17 
5525 99 

146 55 
188 -
278 11 
414 45 

Munieipalite D emirkeuy 21-:0-37 11 -

" 
Dır. Biens Nat. Edirne 22· I 0-37 15 -

" buanderie. euisine et bain de l'hôpital Modele 
Pavement de pierr~s cylindrage, blocage e' c. 

s route Sivas-Erı.indjnn (:.:j.). 

" 
Chef Mcd. Hôoital Modele Sı vaıı 18-10-37 14 -

Gre a gre Oir. Trav Pub. Sivas Un mois a part <l • lt-19-37 -

Constr. trois hanrarııı type F. bain, buandcrie, ina
tallation d'eau et six pavillons u Tchorlou (cah. 
eh. L. 25,47). 

Conııt. salon de voyagcurs (eıı.h. eh. L. 25). 
Rep. baquet dıı moteur de chargeınent (ıı.j . ). 

Rep. bati ment surveillance douan. marine 
Const. canaux et vanes a Kirmasti tohayi et Apo

lyon gueulu a Brousse (cah. eh. L. 28, 12). 

Pli eaeh 

n 

Publique 

" 
Publique 

Ameablement pour Habitation et Bureaux-Tnpisserie 

509000 18 

884 -
2765 05 

562139 99 

ete. 

21119 -

30000 -
66 30 

2 '8 -
26235 60 

Com. Aeh. Min. Def. Nat. Arık. 

Administ. AHaireıı du Po!t Istanbul 
Com. Ach . Intend. lst. Tophane 
Oir. Trav. Publics lshnbul 
Min. Travaux Publics Dir. Gen. 

Hydraulique 

23-11-37 

2-11-37 
22-10·37 

2-11-37 
9·11-37 

ıs -

14 -
14 45 
15 -
15 -

Pocles en fonte : 18 p. (aj.). Publique Dir. lnstruct. Pub. Sivas Un moiı a partir du 2-10-37 
Lits pour malades: 20 p.· Porte·cuv11Ues : 18 p. 

(aj.). 

540 40 50 Dir. Valcoufs lstanbul 22-10 37 15 -

Combustible - Carburant-Huiles 

Semİ·coke : 30 t .- Boia : 2 t. 
" : 40 t.- " : 2 t. 

Cokfl : 25 t. 
L'adjudication du 26-10-37 concernant l'achat de 

52 tonnes eoke a ete annulee. 
Mois : 1,200 t. 

" : 740 t. 
" : 740 t. 

Publique 

" 
" 

Gre a ıre 
" 
" 

817 et 40 
1090 et 40 

1482 

27000 
16650 
16650 

,4 11 
84 75 

111 15 

2025 
1284 75 
1284 75 

Dir. Gen. Forets a Yeniehelıir 
" 

Com. Acb. D. G. Fab. Militaircs Ank. 

" 

Co.n. Aeh. Diviıion Erzindjan 

" 
" 

27-ıo-g7 

27-10·37 
2-11·37 

25-10-37 
25-10 37 
25-10-37 

Sem;·coke : 57 t. (aj.). 
Anthracite indigenc : 350 t. 

" 15i3 90 
1J150 -

Vilayet Ankara Un mois a partir du 30·9-37 
Pli each 761 25 Oir. Economat Minish~re des Af· 3 11 ·37 

Bois de Conslruction, Planches Poteaux ete 

Madrieu d'orıne : '40 m3 
" noyer : 40 m3 (aj.). 

Transport- Chargement Decbargement 

Transport postaux 
" ,, un foiı par jour entre Kemer· 

bourgaz·Eyup 

Divers 

Rep. et rempliısage apparells pvur extinction d'ın
cendie 

Poltıaux pout tentes conique~ : 2900 p. 

Provisions 

Publique le m3 395 

Pul., lique par mois 200 
Gre a gre 

Gre a gre 285 50 

Publique 4060 -

1185 -

180 -
13 50 

21 42 

304 50 

fai ea lnterieures 

Com. Aclı. Min. Def. Nat. Ank 

.. 

Dir. PTT. Siva• 
Chef ,, Eyoub 

Com. Aeh . Intend. Ist. Tophane 

" 

2-11 ·37 
6·11-37 

20-10·37 
28-10-37 

22 10 37 

22-10-37 

Beurre frıis 11,4: t. 
Foin : 745 t 

PJi eaeh 10830 -
52150 -

812 25 
3912 -

Com. Aeh. D:vision Sivas 3 11-37 

" 
Com. Aeh Militaire Vize 1-11-37 

Divers legumeı d'hiver tels que choux epinards 
Pain : 37 tonnes 

Publique ,, ,. Brigade Edirne l 2-11 37 

" 
le le. O 11 ~05 25 

165 -
116 -

Com. Ach. Ec. d'lngen. Gumuehsouyou 5·11-37 
Fromaıe blane : 2,5 t .- ld. Kaeher : 2 t. 
Farine : 5 t • Maearonis : 1,5 t.- Petits pois: 500 

k. ete. 
Foin (aj.). 
Orge ., 
Farirıe : 256 t. (cah. eh. P. 50). (aj.). 

Publiquc 

" 
Gre a grc 

" 
Pli caeh 

p vo 

3500 -
3500 -

33280 -

T 

262 60 
262 50 

2496 -

" 
" 

Com. Aeh. lntend. lst. Tophane 

" Com. Ach. Militaire Trabzonde 

.......... t -·-

27-10-37 
27-10-37 

18-10·37 
18-10-37 
5-1 !-37 

D e toute nature En toutes langues 
Adresse:ı·vous sanı hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, 

Specialitc : 

Technique, Financiere, Commerciale ete. 

Traduction de cahiers des charges 

Execution rapide et soipee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes dı '' MÜNAKASA GAZETESi ,. 

reau d traduction 
" 

DEVR M'' 
Galata, Perchembe Pazar, Yoghourtclaou Han, NG 3-4 Telephone ; 49442 

10 -
10 
14 

16 
16 30 
15 -

14 30 

11 
11 

15 -
9 30 

ıs -

15 30 

15 
16 
10 -
14 -
14 30 
15 

16 
15 45 
14 -

,,, 

15 Octobre 19~7 

ADMINJSTRA'!ıuı 

Y ogbourtchou Hr n 
l er Etage, N 3-4 

1 'Galata, Perchembe Bazar 

T clephonc: 49442 

Boite Po.tale N. 1261 

Adresse Telegrapbique: 
latanbul - MÜNAKASA 

Cumartesi 16·1 0-1937 

Güra-en odunu (Ank. Lvz.) :\~ 473 
Ekmek (İı.mir Lvz.) .\; 474 
Düzce parti kurağı dahilinde tadilat ve ilivei inşnatı (Düzce cttP 

iıyönk. Bşk.) .'\~ 475 
Ecza ve levazımatı baytariye (Ank. Vil.) \~ 481 
Elektrik nmpulu (Deniz Lvz.) .~ 4Sl 
Saman (Beriamn Ask. SAK) .\! 481 
Sığır eti (izmir Lvz. SAK) .\~ 482 
Harb pnketi ~ e tezkeresi palaska imaliyesi (MMV) ~\! 482 
Ladik hükumet konağı inşası (Samsun Nnf. Mü:l.) .\'! 486 
Terme ,, ,, tamiri " ,, ,, ,, 486 
Garaj binası inşaatı (Diyarbekir ., " ,, 488 

Pazar 17 -10 1937 

Kayıkh kahve civarında iOO m. uzunluğunda lağım inşıısı (l{oır 
ya Beled.) .\':. 476 

• Çnm kereste (Çnnak. Orm. Müd.) ,\':. 486 

"' Önlerinde yıldız işareti olanlar ınüznyedeye aittir. 

Hıımiş : " No.,, işareti ilam havi gazetemizin sayısını gösterir 

--r~~ 

Samedi 16 - 10- 1937 

Boiı (lntend. Ankara) N. 473 
Pain ( " lzmir) N. 474 
Rep. et const. maison du peuple Duzdje (Presid. Maison du PeuP1' 

Duzdje) N. 475 
Medicaınent et instrument de vetcrinnire (Vil. Ankara) N. 481 
Ampoules eleetriques (l.ıt. Marine K.pacha) N. 481 
P<ıillc (Com. Aeh. Milit. Bergama) N. 481 
Vinnde de ~oeuf (lntcnd. lzmir) N. 482 
Confection paquet de gucrre et ceinture pour soldat (Min. Def. Nal 

N. 482 f/J 
Constr. konak gouvcrnemental Ladik (Oir. Trav. Pub. Samsoun) 4

6 Rep. konak gouveı-nemental Terme ( ,, ) 48 
Constr. bit. ınrage (Dir. Trav. Pub. Diyarbekir) N. 488 

Dimanche 17 - IO- 1937 

Constr. canalisation (Mun. Konia) N. 476 
• Bois de sapin (Dir. ForCt Tchannld:ale) N 486 

• Leı aateriıqueı indiquent une venle pıır vo e de surcncbere• 

N. B.- Le1 Nos indiques en regard deı uticles r;ont ccux d' 
journal danı lequel l'avia a paru 

...... T~•••T•••••T•TT~~' 

U L S' un ilivesi 

ULUS gazetesi 29 Birinciteşrin 
Cumhuriyet Bayramından itibaren 

yeni makinesinde ve büyük hacimde 
BASILACA KTIR 

Bayram Günü Her Gün 

28 12 
Buyuk Sayfa Büyük Sayfa 

' ' ' ' ' ~ 
c 

' 

Her Pazar Günü Ayn Bir iıa~: 


