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GAZIETESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

a) Münakasaıar 

lntaat, Tamarat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Koyun ağılı inşutı (temd) 
Akademi tatbikat büroıu için yapt. tahta dolaplar 

ve baza maran2'ozluk itleri 
Ye ikute mafazısının ilr.iye bölünmesi işi 
Sirkecide Kaim Must.fağa medrea~si arsası üzerin

de Hoc•p•ş• maliye şu besi İnf. (şart. 255 kr) 
Atış poligonunda yapıl. tadilit 
Konya-Akşehir şosesinin aıuktaıi 2'i00 m3 bam ta· 

tın ihzarı . 
Konya cezaevinde yemek pitirme yerleri İnfaatı 
Kütabyada yapıl. 6 adet askeri biu 
Belediye havaraıı fabrikası montajı ve mal&emesi 

(şar•. 176 kr.) (temd) 

Mensucat, Elbiıe, Kundura, Çamatar V· J. 

Bekçi elbis~si: 56 takım 
Yün fanila: 140 ad. - tire çorap: 560 ad . - don: 

280 ad. - tire fanila: 280 ad. - römle~: 140 atl.
e 1 bavluıu: 150 ad. - mendil: 140 ad. (temd) 

Matbaa itleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Yazı makinesi (Kebinwnentall, Boreig, Rt>1nington 
markaj: 10 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine y agları v. ı. 

Yerli kok: 55 t. (temd) 
Odun: " 50 t. ,, 
Meşe odunu: 94 t. - çam çarası: 1073 k. (temd) 
Meşe odunu: 15 t . 
Çara: 750 k. 
Meıe kömnrU: 700 k. 

Mütefenik 

Muhtrlif kapsül (temd) 
Oürbun: 160 ad. 
Sahra telefonu: 66 ad. 
Telrraf fincana demiri: 9000 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebıe v . .s 

Sadeyağ: o7 t. lşart. 291 kr} (teD'ld) 
S11s11 m küspcııı: 64 t. 
Patate : 13,5 t (temdJ 
f>ıı inç: 1 :>4 t. • 
Ekmek: 2ö t. 
Muhtelif erzak: 69 kalem 

Muhm. bed. Teminat 

aç. elts . 

" 

paz. 
kapalı x. 

aç . eks. 
,, 

• 
kapalı z. 

.,. eks . 

paz 

• 
~,. e\ta. 

" ,, 

paz 
kapalı z 

,, 
aç . eltıı. 

paz 
:ı ç ek" 
paz. 

,, 
aç. eks. 

" 

9787 54 
1765 

3500 -
44752 65 

2235 14 
9423 -

633 97 

7500 -

560 -

1600 -

3750 -
- -
262 50 

37 50 
38 50 

12738 63 
8660 -
4092 
2200 -

58290 
k \) 06 

1215 -
26180 -
3080 -

739 -
133 -

262 58 
33~6 45 

167 63 
706 72 

47 55 

4775 -

41 -

120 --

- -
281 25 

19 6 
2 81 
2 89 

955 40 
672 
301 -
165 -

4371 7S 
'.288 -
91 12 

1963 50 
231 -

Müracaat yeri Gün Saat 

Karacabey Mer. Yet Ç. M. 1-11-37 10 
Güzel San. Ak. SAT 3-11-37 15 -

D.D. yol 9 cu lşlt. Sirkeci 9-11-37 15 30 
lst. Defterdar. 8-11-37 14 -

Ankara Beled. 9-11-37 10 30 
Konya Nafıa Dir. 6-11-37 11 -

" S-11·37 15 -
Kütahya Mııt. Mvk. SAK S-tı-37 14 -
lzmir Beled. 19·10-37 itib. 1 ay 

Bayındır ilçebay. 3-11-37 
Konya Bölre San. Ok D. 2-11-37 

iktisat Vele . 

Şur. Devl. Ray. 
Berra•a Ask. SAK 
Konya Hus. ld. Müd. 
Kütahya Lis. Dir. 

• 
• 

T op .. ane Lvz. SAK 
Gümr. Muh. G. K. lıt . SAK 

,, 
Nafıa Vek. 

Tophane Lv&. SAK 
Merinos Yet. Çifti. SAK 
Berrama Aslı. . SAK 
A.nkara Lvz. ,, 

,, 
Kütahya Lis. Oir. 

5-11-.37 

3-11-37 
9-11-37 
1-11-37 
2-11-37 
2-11-37 
2-11-37 

3-11·37 
9-11-37 
9-11-37 

10-11-37 

27-10-37 
12-11-37 
9-11-37 
1-11-37 
5-11-37 
2-11-37 

14 -
14 -

10 -

15 -
15 -

14 
14 

w 30 
11 -
15 -
15 -

14 -
15 ·-
14 -
14 -
14 -
14 -
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iLAN ŞAK fLARl 
ldarehanemizde görüşülur 

L
Telgr.: İst. MÜNAKASA_j 

T ei•fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Konya Nafıa Direkt6rlüğiinden: 

Yapılacak iş: Keşif bedeli 633 lira 97 kuruf olan 
Konya cezaeviode yemek pitirme yerlerde eksiltm~ 5. i· 
kinci teşrin 937 cuma rünü aaat 15 de Konya Nafia 
dairesinde müteşekkil komiıyon marifetile yapılacakhr. 

Taliplerin Ticaret odaıında kayıtlı bulunmaları ve eh· 
liyet vesikası ve tutu paraıı olarak 47 lira 55 kuruıluk 
makbuzu veyahutta Banka mektubu ile 5.11 937 cuma 
günü aaat 15 de Naf&a dairesine ıelmeleri ilin olunur. 

• • * Konya-Akıehir şosasınıc 0+000-3+000 kilometre
leri arasındaki kısma muktazı 9423 lira ketif bedelli 2700 
me·re mikip bam taşıu ihzarı açık eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

• İsteyenler buna aid evrak Nafıa dairesinde g6rebilir· 
ler. Ekıiltme 6.11.937 günü Villy~t daimi eactlmeninde 
yapılacaklır. Muvakkat teminat miktarı 706 lira 72 ku
ruttur. Taiiplerden bu İfİ batarmağa ehil oldukları g&ı
terir Nafia Müdürlüiünden alınmış veıika ve Ticaret o
dası vesikası aranacaktır. 

Talik olanların 6.1 1.937 tarihinde saat 1 1 de Vilayet 
daimi encümenine muracaat etmeleri ilin olunur. 

Kütahya Mevki Satıoalma Komisyônu Baıkanhtıntlan: 

Kütabyada yapılacak alb adet askeri bina kapalı zarf· 
la iha e edilecektir. Bu işe ait keşif ve ıartnameler pa
zartesi, çartamba, ctıına günleri komisyonda ıörillebilir. 

Taliplerin ihale günü ·olan 5. 2 inci tetrin 937 cuma giintl 
saat 14 den bir saat evvel yüzde 7,5 teminat akçalarile 
zarflannı komiıyona getirmeleri. 

Devlet Demiryollsrı ve Limanlar• İtletme U. İdaresinden: 

Bedeli keşfi 3500 lira olan Yedikule majaaa•ının ildye 
b6lünmesi işi 9.11.937 Salı günü aaat 15,30 da Sirkecide 
9 itletme binasanda arttırma ve eksiltme kemi•yoaunfia 
pazarbkla ihale edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 262,5 hra muvakkat temi
natla ve k nu ıı un tayia ett ğı vesikalarla birlikte komis
yon reisliğine müracaatl .. n lazımdır. Şartnameler 17,5 
kuruş mukabilinde Sirkeci veznesinde verilmektedir. 

Ankara Belediyesinden 

Atış poligonunda yapılacak tadilit on bet gin mlid-
detle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Ketif bedeli 2235, l.t liradır. 
Muvakkat teminatı 167,63 liradır. 

b) Müzayedeler 

Muhtelif cinı muatamel •u• (temd) 
Sebat motörü teknesi 

Akay ltlt. 

• 
10-11-37 

1-11-37 
14 -
14 -

Şartname ve ketifnamesini görmek iıteyenlcrin berıiln 
1 yazı itleri kalemine ve isteklilerin de 9.1 1.937 ıalı rünö 
ıaat on buçukta belediye encümenine miiracaatlan. 

a) MÜNAKASALAR 

inşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- H;ırit<ı 

İ••anbul Defterd• r hiıntlao: 

Keıif bedeli 44752 lira 85 kuruştan ibaret bulunan J 

Sirkecide Hüdavendiılr caddeıinde Kalın Mustafa ağa 
medreıeıi arsası üzerinde yapılacak Hocapaıa Maliye ıu
beai intaata kapalı zarf uıulile ekıiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri ıenel, özel ve fenni 
şartnamelerile proje, ketif biUiaası ve buna 111iiteferri di
ğer evrak 225 kuruş bedel mukabilinde Milli EmlAk Mü
dftrlöğiinden verilecektir. 

isteklilerin 3356 lira -45 kuruşluk teminat mektublarile 
teklifnamelerini ve bu iıe benzer en az 25000 liralık iş 
yaptıklarına dair Nafıa vekaletinden almıt olduğu müte
ahhitlik ve Ticaret odasa vesikalarım 8. t 1.937 pazartesi 
glnü ıa.-t on dörde kadar Milli Emlak Mildiirlü;tınde 
toplanan Komiıyon baıkanhğına vermeleri Ye •aat 15 te 
ele mektuplar açılacağından komisyonda hazır bulunmaları. 

Güzel San' atlar Akademiıi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Akademi tatbikat Bürosu için yapbnlacak Tuta do
laplar ve bazı maranrozluk itleri açık eksiltmeye keaul· 

muştur. Yapılacak itin muhammen bedeli 17M liradır. 
Muvakkat teminat miktarı 133 liradır. 

Şartname ve resimler Akademiden bedelsiz olarak alı· 
nabilir. Eksiltme 3 11.937 çartamba güail saat 15 de Ca· 
ğaloğlunda Yüksek mektebler muhasebeciliğin.le yapıla
caktır. Eksiltme muayyen kanuni vasıflar.lan baıka bir 
Marangoz faluikaıına sahip eldukları iıpat edenler iıtirak l 
edebilirler. 

Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliji Müdürlililnden 
1- Karacabey baras1nda mlUqekkil MeriDoı yetittir· 

me Çiftliği bir koyun atalı inıaabnın açık ekıiltme •ure
tile ihalesi on gftn uzatalmııtar. 

2-İoşaatın ketif bedeli 9787 lira 54 kuraıtar. 
3 - Eksiltme 1.1 l .G37 tarihine mu•adif puarteai giinn 

•••t 15 te Merinos çiftliti inıaat komiıyeaunca yapılacaktır. 
4-lluvakkat teminat 739 liradır. 
5-Bu işe aid evralt ve ıartname ıunlardır. 
A-Mali ıartname 
8-Fennt ıartname 
C-Proje 
D Bayındırlak itleri genel ıarta .. eai. 
E-Bayındarhk itleri fenni ıartnameıi. 
6-lsteklilerin ıeraiti kanuniyeyi haiz bulunmaları "bu 

iti yapmata muktedir oldujuna dair Nahaclan alınmıt 
bir Yekikaıı bulunması" ve 2490 sayalı kanun tarifatı da· 
l:ailinde ekıiltmeye iıtirak eylemeleri \lia elunar. 

lzmir Belediyeainden: 

Belediye bavagazı fabrikası için tek teabin jeneratörli 
ve havi gazla ilaveli teıhin cibaunı havi 24 ıaatte asgari 
yedi bin beş yüz metre mikab ga& istibat edebilecek ka
biliyette altı ıakuli vertikal kamaralı bir havaıazı iıtih· 
sal ocağı malzeme ve montajı iti için 19.10.937 tarihinde 
yapılan kapalı zarflı ekıiltmede ihale yapdacağındu mez• 
kur tari~ten itiltaren iı bir ay pazarlıia bırakılmııbr. 
Şartnameıinin fenni kısmanda yazılı olduğu veçhile eca
ğın milteabbide ait makina allt ve malzemeıile montajının 
bedeli mubammeni 7500 liradır. Şartnameai 176 ku1'11f 
bedel mukabilinde havagazı müdilrlüiiinden alınır. Taıra
dan iıtiyenler aynca posta ücretini de glndermelidirler. 
iıtirak için 4775 lirahk muvakkat teminat maki.uzu veya 
banka teminat mektubu ile enciimenio toplaodıtı cuma 
ve salı günleri saat on altıda encümene mllracaat edilir. 

Matbu işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~lzemesi 

lktuad Vekiletinden: 

İt dairesi için ikisi merkez ve birer taneei de Zon
ıuldak, Kütahya, Aydın, Antalya, Malatya, Kayseri, Tra• 
bıon, Diyarbelıir bölgelerinde teslim edılı.ıek üzere 10 
adet Rehinmetal Bor•ina- Remiagton markıı y<ı:ıa makinesi 
aatıa alınacaktır. 



Muh"mmen kıymeti 1600 lira olup muvaklCat teminab 

120 liradır. 
Taliplerin 5. t 1 .937 tarihine tesadüf eden cuma gün& 

saat 1 O da İktisat vekaleti aatıoalma komiıyonuna, mu• 
vakkat teminatı yatırmak ve fazla iıabat almak için de 
Levazım müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

w:ac !±!2L!::zsc= -- ! 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Konya BilieSanat Okulu Direktörlüğünden: 
Muham. F · yüzde 7,5 teminatı 

Lira K. kuruş Cins ve miktarı Lira K. 
315 225 140 ad. yün fanila 23 62 
84 00 t 5 560 ,, tire çorap 6 30 

lbatah oldutuadan 3.11.937 çarfamba günü Hat 14,30 da topha
aede Lnaaım i•irliti aatıaalma Komiıyoauada pazarlıkla eluilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 12738 lira 63 kuruttu. Şa-tna
me ve nflnauneleri Komisyonda rörülebilir. isteklilerin belli uatte 

komiıyoaa r••••leri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Satınalma Komi. yonıından: 

Eşyanın cmaı Mik<ları Tasınlanan tutarı llk teminat 
Lira Kuru' Lira Kuruş 

Dürbün 1()() tane 8960 00 672 00 
Sahra telefonu 60 » 4092 00 307 00 

ihalesi 9.11.937 :salı günü :saat 11 v~ 15 de yapılaı·ak.tır. 
Yukarıda yaaılı e~yanın aşağıda ~;;ı;terilen zamanlarda 

kapalı zarf la eksiltme:si yapılacaktır. 
Şartname ve evsaf komisyondadır görüleuilir. 

l!ama Maliye veznesine teslim etmi~ bulunacaklardır. 
Ev af ve ieraitini hilmek i-.tiyenlcr için pJLarte i, ~ar aınhıı. 

ve cumartesi ~iinlcri komi-)Oll açık olduğu ilan olunur. 

İz.mir Gilmrilk Muhafaıa Taburu Satınnl111a Komisyon undan: 

Umum tahmin Muvakkat 
Miktarı t utarı teminatı 

CiHİ kilo L. k r. L. 
Sa\ça 774 123 85 10 
Patate.1 8112 418 70 32 
Peynir 1986 774 55 59 
Sadeyat 2115 1850 63 139 
Ç. izüm 12ti ı 264 81 20 
Zeytin taoeıi 1011 313 41 24 
Saman 16789 419 73 32 
Arpa 34492 1552 t5 117 78 40 28 280 ,. Don 5 88 

140 50 280 ,, tire fanili tO 50 
İsteldilerin ille teminat olarak ve.me mak.huzu ~eya hauka 

mektupları ve kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ebilt
me ıaatinden bir saat evveline kadar Galata eski ithalat giirn· 
rüğü binaıındaki komisyona vermeleri . 

Şeker 1106 301 40 23 

154 t tO 140 ,, gömlek ı t 55 
45 30 l 50 1t el havlusu 3 37 
14 l O t 40 " mendil 1 05 

20· t 0·937 çarşamba günü ihalesi yaptlacağı ilin edilen 
yukarıda yazılı giyim eşyalarına istekli çıkmadığandan i
hala kanununun 13 üncü maddesi mucibince eksiltme on 
gün uzatılarak 2. t 1.937 salı günOne bırakılmıştı!'. İıtek
lilerin ayni iüode saat 14 te Kül tür direktörlüğüne iel · 
meleri ve muvakkat teminatlarının ihaleden bir fi.in evvel 
Maliye veznesine yatırm~ları, Nümuneleri rörmek ve ıe
raiti anlamak istiyenleriı: her gün okul idaresine baı 
vurmaları ilin olunur, 

Bayındır Ilçebaylığmdan: 

Nafıa Vekaletinden : 
10 ikinciseşrin 937 çıtr~amba günü ..;aaı 15 tı-: ı\nkarada 

Nafıa Yek.Aleti Malzeme Eksiltme Komisyonu oda~ında :.2()() 
lira muhammen bedelli 9000 aded telgraf fi ncanı demiri 
açık eksiltmiye konulmu~tur. 

Bu eksiltmiye ai<l şartname ve:-.air evrakı Vekal~t \lalzc
me Miidürltiğünden parasız olarak vuilir. 

l\.hıvakkat teminat: 165 liradır. 
1 teklilerin 10l1.937 çar~amba ~ünü "aat ı s le Komi-.. 

yonda bulunmaları lazımdır. 
Bayındır kaıasına bağlı 41 dönüm istihdam ettiği köy 

bekçisi için şartnamede yazılı evaaf ve miktar elbiseler 
ilin tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya vaı 

olanmu,tur. 
Münakasa Baymdırda hükumet konaj"mda J. komutan· 

I f rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

hgı odasında münakasa komisyonu tarafından 3.1 l .93f 
çarşamba günü ıaat 14 te icra olunacaktır, 

Taliplerin terzi, tüccar, tücar terzi olmaları şarttır. 
Teminat makbuzları komisyonun müteşekkil oldugu 

iünde komisyona ibrazı mecburi olup ibraz etmeyenler 
ihaleye kabul edilmezler. Taşradan vaki olacak mliraca• 
atlar ihale ıününden evvel teabhütlü ruektupla Bayandır 
jandarma kom tanlığıns gönderirler. Ve elbise nümune 
parçası konur. Gösterilen münaka1a baddi komiıyonca 
haddi liyik görülürae ihale icra olunur. lstanbul, lzmirde 
maruf olan bu aibi müesseselere birer şartname gönde· 

rilmiştir 
Münakasaya konulan Bedeli muhammen Tem inat miktarı 
'eyin cinıi ve miktarı 

56 takım bekçi '°lbisesi 

Mahrukat Benzin·Mak 

Lira 
560 

yağlan v ·_!_:_ 

Lira 
41 

Bergama A•ker .:ıtınalma Komiıyonundan: 
Bergama garnizon kıtaatınm yıllık ihtiyacı için açık eksiltme 

uıulile ekıiltmC"ye konu' 250.000 kilo odunun beher kiloıuna 
ikinci eksiltmede teklif ~lunaa bir kuruş yetmiş beş untim pa· 
halı ıörüldütünden 2490 aayılı kanunun 43 üncü maddeai muci
bince iht?y~ç bir ay ıarfmda pau.rlıkla temin olunacaktır. 

2- Malın tahmin bedeli 3750 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 281 lira 25 kuruftur. 
4 - İhale 9.11.937 çartamba günü .. at 15 de Berııama .. keri 

alım utım komiıyonu binasında yapılacaktır. 
5 - Odunun evsafilc te1lim mahal ve tartları şartnamesinde 

yazılıdır. 
6 - İstekliler muvakkat teminatlarını ihale 1aatinden evvel 

Berııama Maliye vez.neaioe teılim et niş bulunacaklardır. 
7- Enaf ve şartname•ini bilmek iatiyenler için paz.arteai, 

çarfamba ve cumarteai ııünleri komiayonıı• açık oldutu ilin 

olunor. 

Şurayı Devlet RiyHetinden: 
Şurayı devlet için 21 teşrini evvel 937 de açık eksiltme ile ah· 

nacaiı evvelce ilin edilen 55 ton yerli kok kömürü için müracaat 
vaki olmadığından ihale 3 tepini aani 937 çartamba ııünününe 
kadar uzatılmıştır. Şartları öğrenmek için Şürayıdevlet dairesine 

müracaat olunm .. ı. 

Konya Hususi idare Müdürlütünden : 

Hususi idare bütçesi:ıe bağlı dairelerin kışlık ihtiyacı olan 94 
bin kilo kuru meşe odunu oeher kilosu 2 ve 1073 kilo yatlı çam 
çırası beher kilosu 5 kuruf muhamml'!n bedel ile 1-11·937 fÜnQ 
Hat 15 de Vilayet daimi encümeni odaaında pazarlıkla ihale edi
lecektir. iıtekli olanların ,eraiti anlamak üz.ere hususi idare mil
dlrlüj"üne müracaat eylemeleri ve ih•le ııüaGade 146 liralık temi
na~ akçuını hamilen Viliyet daimi encümen odanında bulunma

ları ilin olunur. 
• • • 

15 t. odun 750 t. çıra ve 750 l. mefe kömürii alınacaktır. Bak, 
Erzak siltunanda Kiıtahya Liseıi Direk. ilanına. 

Müteferrik 
İstanbul Leva11m Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Dikimevleri için 192 bia aded erkek büyük kapsül, 142500 ati. 
diti büyük kapsül 1278 }20 aded erkek küçük kapsGl 968250 ad. 
di4i küçlik kapsülfin kapalı zarfla eluiltme1ine vorilen teklifler 

lıtanbul Levaıım Amirliii Satınalma Komiayonund•n : 

İstanbul Levazım iimirliği için alın&c.ak olan altıııı~ yedi 
ton sade yağının 11.10.9.17 günü kapalı zarfına \ 'C J9. l0.1J:r";" 
günkü pazarlığına istekli çıkmadığmdan 27.10.937 c.;ar~3rnba 

günü saat 14 de Tophanede Satmalma Komi~yonunJa pazar· 
!ıkla alınacaktır . Tahmin bedeli 58290 lira. ilk teminatı 11371 
lira 75 kuruştur. Şartnamesi 291 kuru~a k.omi. yon<laıı verilir. 

1 

isteklilerin kanuni belgelerile belli saatte Komisyona gdıııderi . 

Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden : 
Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği hayvanatı ihtiya

cından 61-.()(X) altını~ d(jrt bin kilo ... usam kü~pe)'ii aı;ık ek~ilt

miye konmuştur. 
Susam küspesinin tahmini fiatı Lelıer lilosunun altı ktı

ruıtur. 

Muvakkat temi11at olarak 288 lira alınacaktır. 
İhale gii.nü 12.11.937 tarihine musıdif cuma giinü ... aat 

on beştir. 

İhale yeri Karacabey Merinos \ etittirme ~:ifJiği ~liidür
lüğü bina::sıdır. 

htekliler yukarıda gösterilen gün ve "aallc ve 2 :<)() !!ayılı 
kaııuıı tarifatı dahilinde Çiftlik Komisyonuna ınii racaatleri 

ilan olunur. 

Ankara LeYaztrn Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Ankara garnizon birlik ve mü es. ese) eri ihtiyacı olan 1S 1 

ton pirine• 12.10.937 kapalı zarf ek:siltme inde veril*!n fiat 
pahalı görüldüğünden 1.11.937 saat 14 dP. A ııkara levazım 

1 
amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla mühayaa edile
cektir. 

Muhammen bedeli 26180 liıa, ilk teminatı 1%3 lira 50 ku
ru~tur. Şartnamesi 131 kuruş mukabilinde komisyondan alı
nabilir. İsteklilerin kanuni vesika ve teıninatlariyle belli günde 
o saatte komisyonda bulunmaları. 

* • * 
Cinsi 
Ekmek 

Miktarı Muhammen H. İlk teminatı 
2800 > Lira Lira krş . 

Kilo 3080 23 t 
Kırıkkale askeri Mp. leri ihtiyacı olan 28000 kilo ekmek 

5.l 1. teşrin 937 cuma günü ı;;aat 14: J 5 kadar açık ehiltme 
ile ~atın alınacaktır . İsteklilerin yukarıda muhammen bede
line mukabil yazılı olan ~31 lira ilk teminatlannı mal.buz 
mukabilinde Kırıkkale askeri fabrikalar muhasipliği vezne
sioe yatırarak belli gün ve saatte Mp. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

Bergama AAkeri Satmalma Komisyonundan: 
Hergama garnizon kıtaatının yıllık ihtiyac ı için açık ebilt· 

meye konulan 13500 kilo patatesin beher kilosuna ikinci 
eksiltmede teklif olunan sekiz kuruş kırk b"ş ıı:aRtim pahalı 
gi>rüldtiğünden 2490 sayılı kanunun 43 üncü madde i muc:-

1 

bim~e ihtiyaç pazarlıkla temin edilecektir. 
Malın tahmin bedeli 1215 liradır. 
Muvakkat teminatı 91 lira 12 kuruştur. 
İhale 9. l l.937 çarşamba günü saat 14 de Hergama alını 

satım komisyonu bina:sında yapılacaktır. 
Patatesin evsafile teslim mahal ve şartlan şartnamesinde 

yazılıdır. 
istekliler muvakkat teminatını ihale Halinden evvel Ber-

Paurhtı 27. IO 37 ça rşamba g ünü saat 1 O da n 18 ya kadaı 

yapılacaktır. 
l- İzmir Gümrük muhafaza tabu. u ih tiyacı için yukarıda cin• 

ve miktarı yazılı 9 kale m erzakın 15.10.937 gününd eki pazarlığı· 
aa talip çıkmadığından hiza larındll rösterilen güa ve uatlarda 
y~n iden pazarlıkla ek.tiltmeye konulmu9tur. Umum tahmin tutar· 
larile muvakkat teminatı karşılarında yazılıdır. Şartnameleri her 
ıün komiıyonda rörülebil ir . 

2 isteklilerin 2490 sayılı kanun un ikinci v e üçüncu madde· 
ıin ·le ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla teminat :nakbuz v eya 
banka rnektublarile birlikte pazarlık saatlarında fzmir Aluncak 
birınci kordon 364 numarada tabur utınalma korniıyonuna mil· 
racaalları. 

Küta hya Liıesi Dir ektörlüğünden: 

yüzde 7,5 
teminat 
Lira kr. 

108 
I05 
20 62 
24 
il 55 

123 75 
31 50 
2 2.3 
10 80 
16 87 
16 87 

6 60 
il 25 
4 i2 

H. 14 4-1 
1 95 
5 25 

90 
ı 50 
3 90 
3 56 
5 6 
3 90 

14 25 
8 44 
2 8 1 
4 59 

15 l9 
13 fiO 
2 44 

54 
4 22 

74 
2 48 
1 56 

52 
60 

1 1 
3 37 
1 31 

90 
37 

3 9 
2 53 

67 
2 2 
1 l 
2 11 

59 
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-·~ :ıs'. 1ltrları ve teminatları yazılı 71 kalem yiyecek, içecek, yakacak 
13 b0.931 tarihinden itibaren 17 gin müddetle 2-l 1-937 aah günü 
~I uçuktng 18 30 o kadar yazılı aaatlerde ihale edilmek aure· i/ açık eksiltmeye konulmu,tur. İsteklilerin şeraiti ögrenmeleri 
,/rı liıe direktörlütüne müracaatları, ekailtmeye riritebilmt k 
._1~_cle ihale aaatindl"n evvel iatenilen teminatı maliyeye yatırıp 
'•dıuzlarını komisyona göstermeleri lbımdır. 

;:_~ Ü=;=~ Y E O E LE Ri 
______ ._=- il 

Akav İsl~tme~innen: 
Caınialtındu i~letme~il; aid <(Sebat>l ınoliirü teknesi he

Jctj hazırasile J .11.937 pazarteı:oi lı{Ünii saat 14 tı• a~ık arttır
tııa ile ·atılar.aktır. 

'1' afailflt istiyenlerin hcrgün ve arttırmıya i tirak için yüzd~ 
;~i buçuk ınuvak.kat teminatlarile tayin oluııaıı ~ün ve ~aatte 

ay LeYazım ef liğine müracaatleri. 

Lı • * * 25.10.937 pazarte:-.ıi günü açık arttırması yapılacağı 

1. n edilen muhtelif r.in~ mü ... taınel e:;-yaııın :-:-atışı görülen 
~Uın üıcriııe 10. t t,<):H çar;;-amba günü saat 14 e bırakıldığı 
n olunur. 

D.D.YOLLAR1 İSLETME. u. MÜDURLÜGÜNDEN • 

} I Ankara • İı~anbul arasında seri ve gündüze mahıus devamlı 
0 

cu bir aerviıiain ihdaaı muvafık görülmüş~ür. 
~ Ankaradan Pazar, Salı, Çarşamba, Cuma günleri saat 8,20 de 
~ ' 1karak Haydnrpcşaya ıaat 20,00 de varmak ve Hayciarpaıadan 
~ltr,Salı, PP.r,embe Cumarte&i günleri aaat 9,00 da kalkarak An
~ t"Y• saat 21,03 de varmak ve 21-10-37 tarihinden itibaren baı· 
tıı~•k ü:ıer~ ıefere vaz'ı takarrür eden bu gündüz seferinde yol· 
tib~tın yemek, içmek ve her türlü istirahatleri temin edildiği 
~ı 1 hu trenle seyahat eden yolculardan da ekıpres ücreti farkı 

1111 trıııyacağmı sayın yolcuların ıthlaına arzederiz. 
(3868) (7044) ( 1096) 6 6 

• • * 
~ Muhammen bedeli 60609 lira olan l:Y.6,875 M3 Çam kereste 
& falı zarf usulile 3-11·937 Çarşamba günü saat 15,30 da Sirkeci.le 
t •letrne binasında eksiltme Komisyonu tarafından satın alına· 
aktır. 

ıı nu işe girmek isteyenlerin 4280 lira muvakkat teminatla kanu
t~~ tayin ettiği vesikaları ve Nafıa İşlerine aid eksiltmelere gire
\~ lerden artınacnk müteahhitlik vesikalnriyle beraber teklif mek
l· lllarını aym gün aaat 14,30 kadar Komisyon reialiğine verıoeleri 
-~11lld ır. 
\q Şartnam~ler 303 kuruş mukabilinde Ankarada ve Sirkecide 
'~t ve:r.nelerinden verilmektedir. (7120) 1107 4- 4 

• 
ı!;~ ek•iltmui feshedilen 'lf&'lOn* v: lokomotif verenleri ile aair muh
? ıf kriko ve verenler 20,000 lira muhammen bedelle tekrar 
ldlı_937 Sah ıünü aaat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 

're binasında satın alınacaktır. 
~ hu işe girmek iıteyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile 
lt~ıı~llun tayin ettiğ'i veıikaları ve Nafıa MüteahMtlik ve:aikası ve 
Ilı lıflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komiıyon Reiıliğine nr-
~1•ri liıımdır. 

~ Şartnameler paraaıı; olarak Ankarada Mal:ıeme dairesinden, 
"Ydarpaıada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden datıtılmaktadır. 

"'- (7188) 1116 2 4 

~hisarlar ~-Müdürlüğünden: 1 

'i l Paşa bahçe Müskirat Fabrikasında Plan, şartname 
~ 1<e'iifnarneleri mucibince bir transformatör binası pa· 
tlıkla yaptırılacaktır. 
~ 11- Keşif bedeli ~723.72 lira ve muvakkat teminat 
4.~8 liradır. 

, il(_ Pazarlık, 5-Xl-937 tarihine rastlayan Cuma günü 
~at l 5 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

hm Komisyonunda yapılacaktır. 
, lV- Şartnameler 14 kuruş mub-abilinde her gün İnhi-
~tlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesinden alınabilir. 

d V- Münakasaya iştirak edeceklerin eksiltme günün· 
~ ~tı evvel, Teferrüat planlarını görmek üzere inşaat Şu
~ ~aine müracaat etmeleri ve fial tekliflerini ona göre 
b4Ptnaları lazımdır. İşin hususiyetine binaen inşaatta 
4 q Plfinlar harfiyyen tatbik edilecektir. Teferrüata aid 
~t' türlü izahat inşaat şubesi tarafından verilecektir. 

, Vı - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
~~cttte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olu· 
qt. (B) (7195) 1118 2-4 

• • • 
~ 1 • Plan, şartname ve keşifr amı=>si mucibince M1tltepe 
\itün Enstitüsü yolları pazarhkl· y_ ptır!lıtcaktır. 

17 l 1 Keşif bedeli 2365, 16 lir ve . v d:at teminat 
7,39 liradır. 

a 11 1 Pazarlık 5.Xl.937 tarih ıe rastlayan Cuma günü 
A.~at 14 de Kabataşda Levazım v~ Mubayaat Şubesindeki 

'tn Komisyonunda yapılacaktır. 
Q iV-Şartnameler 12 kuruş mukabilinde hergün İnhi· 
~~tlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesi Müdürlüğünden 

1tıab·1· ı ır. 

)" V İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 
~ litae 7,5 ~üvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· 
~tı l<omisyo la gelmeleri ilan olunur. (7162) 11 12 2-4 

l - Nümune ve şartna~::i mucibince 250 kılo 36 X 60 \ 
eb'admda alüminyum kağıdı pazarhkJa ıatm alınacaktır. \ 

il- Pazarlık 27.X.937 tarihine rastlayan çarşamba 1 

günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki alıra Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden ~hnabilir. j 

iV - lıteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte l 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis
yona gelmeleri ilan olunur. (M) (6617) 1038 .i-3 

• • • 
1 - ŞartnamHi mucibince alınacak 2 tonluk bir adet 

yük asanıörü kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konmuıtur. 
il - Eksiltme, 22-Xl~937 tarihine rastlayan pazartesi 

günü saat 15 de yapılacaktır. 
III - Mahammen bedeli 6000 lira ve muvakkat te· 

minat 450 liradır. 
lV - Şartnameler 30 kuruş mukabilinde her gün in

hisarlar İnşaat Şubesinden alınabilir. 
V - Asansör "Werlheim Stiglar, Sehindlcr veya A. 

T. G .• markalı olacaktır. 
VI - Fiatsız teklifler ve kataloklar eksiltme güniln· 

den eu geç bir hafta evvel Tütün Fabrikalar Şubesine 
vuilerek eksiltmeye iştirak vesikası alınacaktır. 

Vll - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, eksilt
meye iştirak vc:sikası "c yüzde 7.5 güvenme parasını ih
tiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç 
saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Başkan· 
lığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır." 

(B.) (6808) 1062 3-4 
* * • 

1 - Şartname ve keşifnamesine tevfikan Cibali fab-
rikası Tavhane ve dinlendirme salonlarının d6şemeleri 
işi, açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 ·- Muhammen bedeli 4763,5.5 lira ve muvakk"t te
minat 357 ,27 liradır . 

3 -- Eksilt:ne 27 .X-937 tarihine rasthyan çarşamba 
günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu

besindek: Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnameler 24 kuruş mukabilinde her gün lnhi· 

sarlar İnşaat Şubesinden alınabilir. 
5 Eksiltmeye iştirak edeceklerin, bu gibi işleri 

yapmış olduklarıl'a dair olan vesik1alarını İnşaat Şubesine 
ibraz ederek e~siltmeye iştirak vesikası almaları la· 
zımdır. 

6 - isteklilerin paıarhk için tayin edilen rtin ve 
saatte yüı:de 7.5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(B.) (6933) 1086 4-4 
• "' . 1-Nlimuncsine göre 150 adet S. G. M. 550 Rezistans 

pazarlıkla alınacaktır. 
l l Pazarlık 3.Xl.937 tarihine rastlayan çarşamba gü· 

nü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şu besin· 
deH Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll -Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

l V - İı;teklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve sa -
atte yü.1;de 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. (7123) l 109 2 -3 

• 

. 

.. 

Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 
"MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 

müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 

bir münakasa veya müzayede ilanı bu mesleğe inti
sap edenleri hcman harekete getirir, ve azami ran-

demer& ı•erir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 
küçük hurufatla santimi 20 kuruştur ilanlar 

Türk Maarif Cemiyet:i Resmi 
ilAn işleri Liınit:ed Şirket:i 

vasıtasile gönderilebilir. 

• 

• 

- ... 
Dikiş Yurdu 

Vezneciler, Kurultay aekak 18 No. Uiur Aparlı· 
manın.&a "SAGUNA Y,, Biçki, Dikiş yurdunda talebe 
kaydına baılaomışhr. 

Yurt dokuz ay olup mezunlarına Kültür Direktör· 
lüiünderı tasdikli Diploma verilir ve mezun olan her 
talebe Yurt ve Atölye açabilirler. isteyenlere de tali
matname gönderilir. Yurtta ayrıca Moda derside veri
lir. 

4 üncü sa'h\\t~t't'l \\t~\U\) 
Muğla, Aydın yolu~un arasındaki demir köprülerin boyanması 

(Mutia Vilayeti) No 503 
Koyun eti (Ank. Lvz.) No 503 
* ikmek ve yemek artıkları (Galatasar&)• Lisesi) No 503 
• Ekmek ve yemek artıkları (Haydarpaaa Liseıi) No 503 

• Onlerinde yıldız işareti olanlar müı;nyedeyc aittir. 

H"miş : "No.,, işareti ilam havi gaı: etcmi:ıin eayısını röıterir 

--r ~ .a._q;ı;;.~-~-

Mardi 26 - 10- 1937 

Rails et wagons (Dir. Gen. Monop.) N. 458 
Boulon. via en bois goupillons, clous de cuivre (Ch. Fer Etat An'k.) 

N. 454 
Articlcıı de sellerie et tcntcs llnt. Tophane) N. 87 
Amiante (Mun. hmit) N. 461 
Bois (Oiv Kirklareli) N. 487 
Yoghourt (lnt. Tophane) N. 489 
Rechauds bidons ralvanises ete. (Office Sanit. Port lıt.) N. 484 
Gardc-robe (Mın. DM. Nat.) N. 484 
Conatr. döpôt a Eskichlhır (Dır. Gen. Monop.) N. 490 
Ampoulcs electriques (Gi . Gen. Monop.J N. 490 
Farine (Div. Sivas ) N. 490 

" (lntend. l:ımir) N. 490 
Benı:ole (Min. Def. Nat .) N. 491 
Anthracite >ndig,. ne (Oir. Monop. An\ı.) N. 491 
Ballaat (Ch. Fer Etat Sirkedji) N. 491 
Constr. porte en fer (Exploit. Lignes Aericnnes de l'Etat) N. '492 
Pomme' de tcrre (Brigadc Edirne) N. 462 
Constr. hôp. Regional (Dir. Trav. Pub. Bolou) N. 493 
Tuyaux en fer et accessoires (Mun. Ank.) N. 493 
Pain (Dir. Proc. Gen. Repub. Konia) N. 493 
lnstruments de chirurgie et articles sanitaires (Yıl. Kirltlarelı) 493 
Conıtr. bit. station (Dır. Trav. Pub. Gaziantep) N. 498 
Condu;ıs d'eau et accessoires (Mun. Ordou) N. 498 
Rep. ponts en bois (Dir. Trav. Pub. Tchanakkale) N. 498 
Charbon et bois de chenc (lnt. E.akichehir) N. 499 
Bles cQncasses, riz, haricots secıı et farine (lr.t. Eıkichehir) N . .f99 
Peintuie a l'huile de8 deux ponts en fer (Vil. Mougbla) N. 503 
Constr. une parlic au Konak Gouverneıuental (Deherdarat Mardin) 

N. 503 
• Mo~ceııux de pııin et reste de repas (Oir. Lyc~e Galatasaray) 503 

" ,, ,, " (Com. Ach. Ly<:ee H pacha) 
N. 503 

Farine (Com. Aclı. Mılıt. Vizı) 500 
Fabrication de medailles (l.iguc Aviation) N. 501 
Viande de mouton (lntend. Ankara) N. 503 

• Lea aateriıque• indiquent unc vente par voie de aıareaoberc. 

N. B.- Lu Nos ındique11 e• reıard des articles ıoat ceux du 
journal dana lequel l'aviı a paıu . 

Tiyatrolar 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

İntikam Maçı 
3 perde 2 tablo 

Yazan: P. Veber ve A. Heuze 

Münakasa Gazetesi 
Bütün Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki 
zetesi dir. 

Telefon: 49442 

ga-

•• •• .gunu 

k 
Gazet:ecinizden: 

~ 

Fevk s asını 
.. 
isteyiniz 

!mtiyaz sshı~ yazı iılecrı 

Direlrtöri· ı:ı •il Ci-
ı:bsddıjl ver: ARTUN Baarme•ı 

al " Billur aokaiı Na. 10 
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iı I' Admini.tration 

LUND1 

AZETE -
1curmı ı ı uotid·ien de Ad.iudicationn 

ADMINISTRA.t auı 

Y oghourtchou '"' ~ rı 
ler Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Baı•' 

T elephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 

latanbul - MÜNAKASA 
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T ableau Synoptique des Adjudications 1 Avis ı ı---~~~~~--
Mode Prix Caution. Lieu d'adjudıcatıon et tlu Jours f ~eure 

d'adjudicat eııtimatif Proviıoire Cahi.er des Chargeı 

Officiels 
Objet de l'ö judication 

A) Adjudications ı.ıu Rabaı 

Construction Rer.-aratıou 1 ra . I .bile" Materiel de Construdion-CartogrRphie 

Constr. batiment bureaıı fiscal iı Sirkedji (cnh eh 
P. 255). 

Conıtr. ctable a la ferme ~Mr"nos (aj ). 
Tnvaux de menuıserıe et armo re en bois iı l'A

cademie des Beaux Arts 
Travaux de menuiser e au ma17"ıoo:;ın Y oikouı,. 
Prep. de 2700 m3 p erre rouh•f! p u conat ·. de 

chıı~ssee s route Kon·a-Akch "hır 
Constr buanderie a la pri,on Konia 

" et reforme a la place de tir 
,, cuernea a Kutahia : 6 p. 

Montage d'une uıine de !!'•Z ainsi que le m.ıteriel 
(cah. eh. P. 176). (aj.). 

Pli caclı 

Puhlıque 

" 

n 

" 

n 

44752 65 

9787 54 
1765 

3500 
94~3 -

633 97 
2235 14 

500 

3356 45 

739 
133 -

262 50 
706 72 

47 55 
167 63 

4775 -

Dir. Biens Nat. lstanbul 8-11-37 

" f..,r me Prod. Merınos K:ıradjahey 1-l 1-37 
Com. Aclı. Academie des Beaux Arts 3· 11-37 

9 Exol. Ch <I~ Fer Etat Sirkedjı 
Dir. Trav. P Jh Konıı\ 

" 

9-11 37 
6-11 '{7 

5-11 37 
Municipııliıc Anknra 9 11-37 
Com. Ach MılitAİre Kutahıa 5 11-37 
Municlpa ite iz.mir Un mois a partir du 19-10-37 

l'i&hillement - Chaussures - Tissus- Cuırs. 

Flanellea de laine : 140 p.- Ciıauısettes : 560 pai-
res - Caleçons : 280 p - les : 280 p.- Cbe-
miaes : !40 p. - Mouchoı : 140 p. · Essuies-
mains : 140 p. (aj. ) 

Costuaıea pour gardiena : 56 p. 

Combustible Carburant-Huiles 

Boia : 15 t. 
" rraisseux: 750 it . 

Charbon de bois : 700 le 
Boiı de chene: 94 t. ld. g-raisseux 1073 k (.1j. ı. 

,, : 250 t. (aj.). 
Cokc indırene : 55 t (aj ). 

1 ravaux d'lmprimerit' , Papeteı il 
: -

Machine a t cn·c (marqııe Rehiıneııta 
mington : 10 JJ · 

Ylivcrs 

Jumelleı : 160 
T IP p!ıone de c~m., , 
Fer pou r isolaı .. ·rs tel ı... ,,. 
Dıverscıı Cl\psu es pour m.ıı on de 

Provisions 

Se~ame : 64 t . 

u 

ersıg I< -

r · f rı 

Beurre frais : 67 t. (cah. eh . P. 291 (a1.) 

Proviaıons . 69 lota 
Paııı : 28 t. 
Pommea de terre : 13,5 t. (aj.). 
Riz : 154 t. (aj.). 

B) Adjudications _!l_a sureoche~ 
Diveraea marchandiae1 (aj.). 
Coke du moteur ,.Sebat. 

Potir 
De toute na ure 

Publique 

560 -

Publique 262 50 

" 37 50 

" 
38 50 

Gri' a gre 

" 
3750 

1600 ~ 

p• 
j <'ach R660 -

; ll'.l -
t ı. 1 ıı. 2250 

r •' gre 1 '73~ "> { 

Publique le k O 06 
Gri' ~ gre 5H29u 
Puhlique 

" 
Gre a gre 

,, 

3080 -
1215 -

26180 -

Vos 

41 -

19 69 
2 81 
2 89 

281 25 

120 -

672 -
307 -
J (.') 

qs" l( 

288 
4371 75 

231 -
91 12 

1963 50 

Dir. Ecolo Arts Konia 2-11-37 

Vilayet Bayindir 3-11-37 

Dir . Lycee Kutııhia 5-11-37 

" 5-11 37 

" 
5-11-37 

Dir. Comptnbilit~ prıvee Konıa 1-11-37 
Com. Ach . Mılrtaire Beıg-ama 9-11-37 
Prcsid. du Conaeil d'Etat 3-11 -37 

Dir. Economat Min. Economie 5 11-37 

Com Aclı C m . (; s 1 f) >U'1n lst 9-11 37 
:1- 11-37 

Min 1. va x l ı c 10 11-37 
Com Adı t• nrl ı .. vplı n J-11 37 

Dir Fer .. ıe Prod. Mer nos Karadja bey 12 1 -37 
C :-;ın. Ach . lntend. lst. Tophane 27-10-37 
Com Ach. Dir. Lycee Kutahıa 2-1137 
Com. Ach . lntendance Ankua 5-11-37 

" " Militaire Bergama 9-ll-37 
Com. Ach. lntendance Ankara 1-lı-37 

Exploitation Akay 

• 
10-11-37 

1-11-37 

T raductions 
En toutes langues 

Adressez· vous sans besitation au 

Bureau de -traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 
Technique, Fioanciere, Commerciale ete .. 

Traduction de cahiera des charges 

Execution rapide et soigoee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de ·' MÜNAKASA GAZETESi ·· 

Bureau de traduction "DEVRiM '' 
Galata, Perchembe Pazar, Yoghourtchou Han, No 3-4 Telepbooe: 49442 

14 

15 
ıs 

15 30 

10 30 
14 

14 -

14 -

14 -
14 -
14 -
15 
15 

10 -

11 
ıs 

15 -
14 3u 

15 
14 
14 -
14 -
14 -
14 -

14 -
14 -

De I' Administration Generale de5 
Chemins de Fer et des Ports de I'~ 
Des verios pour locomotives et autres et de5 

' d'une valeur estimative de 20000 i.tqs. dont la 
adjudication a ete annulee, seront achetes par " 
djudicatioo sous pli cachete le Mardi 7 Deceıııbrt 
a 15,30 h. au local de 1' Administration lieoerale 
kara. 

Ceux qui desireot y prendre part, doi9ent re 
Presidence de la Comission, le jour de l'adjıJ 

juııqu'a 14,30 h. leuı-s offre , une garantie provı 
1500 Ltqs, les certificab exig~s par la loi et uo 

1 cat de competence delivr~ par le Ministere de• 
Publics. 

Les cahiers des clıarges sont distribues grat 
a Ankara par le Service des Approvisionnemeotl 
Haydarpacha par le Bureau de Reception. 

(7188) 1J11 

Du Ministere des Tra\f 
Publics 

Le delai de livraison ayant ete prolonge uoe. 
adjudication sous pli cachete aura lieu le Luod1t 
cembre 1937 a 15 heures, par devant la Co 
d'Enchere de Materiel du Ministere a Ankara, 
fourniture des tuyaux en foote et de ses 
d'un prix estimatif de 25,500 Ltqs. 

Les cahiers des charges et ses annexes peufc! 
obtenus de la Dircction de Materiel du dit Mi 
Ankara, moyeonant 128 Piastres. 

Le cautionnement proviaoir est de 1912,5 Ltcf 
Les interesses doiveot remettre leurs offreı, a 11 

ınission d'Enchere de Materiel du Miniıtere acco~~ 
de leur certificat de fourniueur de materiel, deli. 
formemeat aux reglemeotı par le Miniıtere, 
6· l 2·937, Lundi, a 14 heurea. "3900,, (7118) 1 

Sah 26-10-1937 

Dekovil ray varonlara (lahiıarlar U. Mfld.) No 458 t 
Mubtf!lif eivatalar, matiea Ye ataç vidaları, krondela, ı11P 

perçinleri (D.D. Yol. Aak.) No 459 
Amyant (lzmlr Beled.) No 461 
Çadır ve aaraciye malzemui (Tophane Lvz.) No 487 
Odun (Kırklareli Tümeni) No 487 

Yoturt tTopbane Lva.) No 489 Lı"man Sal. Sıh ..... J.) f 
Galvaniz leıen, aaç mangal•·•· (l•t. ıu..,. 
Gardrop (M.M.V.) No 489 
Ka.,.ıl depuu inıa•ı (iahiaarlar U. Mücl.) No 490 
Ampul (İnhiHrlar U. Mild.) No 490 
Ekmek.ille 11n (Sına Tümeai) No 490 
Un (İzmir Lvz.) No 490 
Benzol (M.M.V) No 491 

Türk antraıiti (Ank. lnhiHrlar Bqmücl.) No 491 
Balast (O.O.Yol. Sirkeci) No 491 
Demir kapı infHI (Hava Yol. o ... ı.t) No 492 
Patates (Edirne Tutayı) No 4n 
• Ot (1 aenelik) (Aak. Fabrikalar lat.) No 49'l 
Vil. baat. intaab (Bolu Nafıa Mild.) No 49.l 
Demir boru ve teferruata ( Anlc. Beled.) No 493 
Gürj"en, tahta parçası •<S111ikolc (Ank. Beled.) No 493 
Temizlik hanı tamiri (Ank. Belecl.) No 493 
Ekmek (Ceza evi için) Konya C. Müd.) No 493 dol 
Alib ceraiye ve eesayı tibbiye (Kırklareli Val ) No .; 
Fı•takhk i•taayonu iDtaata (Gaziantep Nafia Direk.) N° 
•Çeltik (BurH yeaiıehir K . Kaym.) No 498 
Su boru.u ve teferruata (Ordu Beled.) No 498 
Ahtap köprüleri tamiri (Çanak. Naha Mid.) No 498 
Gürren ve meıe odunu (E.kitehlr Lvz.) No 499 ; 
Bulrur, pirinç kuru fHulye ve un (E.kitehir Lvz) No 
Ekmeklik un (Vize A•k. SAK) No 500 
• ÇiYit mavisi ve motör dat. 1 ci icra) No 50! 
MuraHa ve madalya (T .H.K. SAK) No 50'l 
Hükumet konatı inıaata (Mardin Vil.) No 503 

(Denmı 3 üacil aalııife4111e) 


