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Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
-----

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat 
---~----------~·------

a) Münakasaıar 

_inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

A.nk.-Baraj yolunun arasında asfalt kaplama ve kal

dırım inşaatı 
bir No. lı Müdürler apartımanı sıva tamiratı (şart. 

35 kr) (temd) 
Bafra kasabasının halihazır haritasının tanzim ve ter-

simi 250 hek. (temd) 
Edirne .Selimiye camiinin ceRahların da kapılarınln 

tarafeyn;n raspası ve sıva imalata 
Nomune fidanlıg-ında vali konağı anşaatı 
Sor!l;unda ilk mektep inşaatı (temd) 
Derincedeki travers fabrikası sahasında ikişer odalı 

bir çift lojırnan ile birer odalı lojıman ve bir işçi 
bara~ası ile umumi helanın ve bir makine sun· 
durma1ının inşaları (şart. 90 kr) 

Pırın tamiri 

paz. 2154 59 

" 
6944 25 

,, 

aç. ekı . 1025 -

kapalı z. 22946 -
paz. 11500 -
kapalı %.. li'850 

aç. eks. 1310 24 

haçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

Mualece: 114 kalem aç. eks. 1438 41 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesiaat ve malzemesi) 

E:ıkişehir Memleket hast. kalorifer tesisatı (trmd) 

Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazlhane Levazımı 
------.:~-~~.....;..~~ 

~atbu evrak 

~kliyat- Boşaltma - Yükletme v. s. 

Quua inhisular depoıuna bir sene zarfında sevke

dilecek mamul tütün, içki, ispirto ve levazım do
lu sandık nakliyeıi: 120 t. 

l\or bir~lı:.lerinin erat ve eşy~ nakliyatı 

l<ereste-T ahta v .s. 

ICereate: 19-20 m3 

~hrukat, Benzin, Makine yagları v. s. 

Benzin: 2890 litre 
l<olt kömürü: 257 t. 

,, " 230 t. 
l<riple kömürü: 100 t. 
Linyit kömürü: 200 t. (temd) 
L.vemarin kömürü: 2000 t. 

~üteferrik 

Kanat şeridi (temd) 
A.lüıninyum kılıfla ve kapakla matra: 6000 ad. 
Çinko: 15000 k. (temd) 

~ak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

~kınek: 101,)-120.5 t. 
~•llcar: 16,8 t. 
Arpa: 650 t. 

Sıtır eti: 48 '· (temtl) 
l\\lru fasulye: 24 t. (temd) 

~ • ,, 10 " " •brika una: 125 t. 

......._b) Müzayedeler 

bolu ıinema filim, demir halat, pudra v.ı. 

paz 17110 75 

aç. eks. 15'10 75 

aç eks. 570 

,, 3 130 

pu. 

aç. ekı. - -
kapalı z. 7131 75 

" 
6382 50 

aç. eks. 1750 -
paıı:. 

kapalı z . 16800 -

paz. 2984 -
kapalı :ı . beh. l 30 
paz. 6750 

kapalı z. 
aç. ekı. 840 -
kapala z. 29250 -
paz. k. o 25 
kapah z. 3120 -

" 
1375 

• 17812 50 

paz. 

162 -

520 81 

76 88 

1721 -
862 50 

1338 75 

98 27 

1233 31 

114 -

- -
534 88 
478 6 
131 25 
165 

1260 -

224 -
385 
506 25 

903 75 
63 -

2193 75 
750 -
234 -
103 13 

1335 94 

Miiracaat yeri Gün Saat 

Ankara Val. 3-11·37 ıs -

Sıh. ve lçt ~fo. Yel: Huk. 1-11-37 10 30 

Bafra Belcd. 

Edirne Vakf. Müd. 

Mardin Vıl. 
Yo•gat Val. 
Nafıa Vek. 

Çanakkale Jndr. SAK 

Çonım Vil. 

Eskişehir Nafıa Müd. 

Kocaeli Vnl. 

Bursa lnh Başmüd. 

Diyarbekir Kor S.AK 

Tekirdağ' Ask. SAK 

Trakya U. Müf SAK 
PTT Müd. Ank. 
Nafıa Vek. 
Ank Adlliyesi SAK 
M. M. V. SAK 
Deniz Lvz. SAK 

M. M. V. SAK 
Jndr. Gen. Komut. Ank. 
PIT Lvz. Müd. Ank. 

Edirne Kült. Dır. 
Ankara Lvz. SAK 

\ 

Urfa Ask· ,, 
l'ekirdağ Ask.. • 

• ,, 
Birecik Ask. SAK 

lst. Gümr. Başmüd. 

15-10-37 itib. 1 ay 

11-11-3i ıs -

15-11-37 11 -
14-10-38 itib. 1 ay 
10-11-37 

1-11-37 

2-11-37 

15-11-37 

2-11-37 

5-lı-37 

28-10-37 

1-11-37 

7-11-37 
8-11-37 
8-11-37 

12-~ 1-37 
2-11-37 

10 11-37 

:vı-37 

11-11-37 
17 11-37 

8-11-37 
9-11-37 

15-11-37 
27-10-37 
5-11-37 
5-11-37 

10-11-37 

3·11·37 

ıs -

15 -

16 -

15 -

ıs -

14 -

11 -

14 -

10 
15 -
15 -
15 -
14 -
14 -

15 
ıs 

ıs -
15 
8-

14 -
15 -
15 -

H 

a) MÜNAKASALAR 1 

1 iatiyenler bu şartname ve evrakı 35 kuruş bedel mu
kabilinde ayniyat şubesinden alabilirler. 

.,.._ 
26 Birincite,rin 1937 

•t ... wryj ta 

r DAREHAN -, 
Yoğurtcu han. 1 cı kat 

l\o 3 ve 4 ' l Galat • Persembe pazarı 1 
İLAN ŞARTLARI 1 l .ıuehane ".'izde gO,uş .. , u • 

L
Telgr.: lst. MÜNAKASA_j 

Tele fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

7 • 7 7 rn 
J isteklilerin 162 liralık muvakkat teminat mektubu ve-

ya makbuzu ticaret odası ve bu işe aid Nafıa müdürlü
ğünden alacakları ehliyet vesikasile birlikte vilayet bina· 
sı dahilinde Nafıa eksiltme komisyonuna müracaatları. 
Buna aid keşif evrakı ve şartnameleri her gün Nafıa da
iresinde görebilirler-

Bafra Belediye Reisliğinden: 

Bafra kasabasının tahminen 150 hektar meskun ve 
100 hektar da gayri meskun ki ceman 250 hektarlık ve 
meskun kısmının beher hektarı 25, gayri meskün kısmı
nın beher hektarı da 12 lira olan hali hazır haritasının 

1 
tanzim ve tersimi işine uzatılan on günlük eksiltme müd
deti içerisinde de istekli çıkmadığından 15.10.937 tarihin
den itibaren bir ay içerisinde pazarlık suretile talibine 
verilecektir. 

Edirne Vakıflar Müdürlüğünden: 

yapılacak iş Keşif bedeli 
Lira kr. 
1025 00 Edirne Selimiye camiinin cenahların 

da kapılarının tarafeynin raspası; 
kalem ve sıva i:ııalatı 

muv. tem. 
Lira kr. 
76 88 

1 - Yukarda cinsi, mahiyeti ve keşif bedeli ve mu
vakkat teminatı gösterılen tamirat işi 21.I0.37tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştı~. 

2- İhalesi 1J.I1.37 perşembe günü saat 15 de Edir
ne vakıfalr idaresinde teşekkül edecek komisyon huzu· 
runda y.:pılacaktır. 

3- Bu işe aid keşifname, şartname Edirne vakıflar i
daresinde olup istekliler hergün görebilir. 

4- Bu iş için açık eksiltmeye girecek talipler bu iş· 
' lerde mutehassıs oldukları vakıflar umum müdürlüğü ve

ya yüksek makamatı resmiye fen beyetlerin~n verilmiş 

tasdikli ~hliyetname gostermek mecburiyetindedirler. 
5-- istekliler muayyen gün ve saatte Edirne vakıflar 

idaresine müracaatları. 

Mardin V'layeti Daimi Encümeninden: 
1- Mardinda Firdevs nam mevkiinde Nümune fidan

lığında 22946 lira 50 kurur: bedeli keşifli yeniden bir 
Vali Konağı yapılacaktır. 

2 Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılan bu inşaat 
15.11,937 tarihine raslnynıı pazartesi günü saat on birde 
Mardin Daimi Encümeninde ihale edilecektir. 

3- Muvakkat teminat miktarı 1721 liradır. 
4- İnşaata: Mukavelenin imzası tarihinden itibaren 

on gün içinde işe başb acak ve 25 Mayis 938 takvim 
tarihinde bitecektir. 

5- .Bu işe aid şartnam ve fenni evrak şunlardır: 
A- idari şartname, fenni şartname, Baymdirlık genel 

şartnamesi, keşif hulasası, metraj cetveli, mukaYele pro· 
jesi. 

İstiyenler bu evrakı Mardin Vilayeti daimi encümeni 
ve Nafıa dairesinde görebilirler. 

6- İsteklilerin yukarıda yazılı muvakkat teminatı 
vermekle beraber fenni ehliyet ve ihtisaslarına güveni
lir olması ve 3645 sayıh Resmi Gazete ile neşredilen 
talimatnamede yazılı evsaf ve şeraiti haiz olmaları şart
tır. 

1 - İsteklilerin teklif zarflarını laakal ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Mardin Daimi encümen Riyase
tine vermeleri veyahud göndermeleri ve postada vaki ge
cikmelerin mazeret teşkil etmiyeceği gibi mu&yyen saatten 
sonra gelecek teklif zarflarının da kabul edilmiyeceği 
ilan olunur. 

~aat · Tamirat-Naha işleri ve Malzemesi- Har ita 
1 Pazarlık 1.11.937 pazarteai günü saat 10,30 da yapıla· 

caktır. 
Nafıa Vekaletinden: 

Derincedeki travers fabrikaaı sahasında ikişer odalı 
bir çift lojiman ile birer odalı lojimanın ve bir makine 
sundurmasının inşaları kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

b' Eksiltmeye konulduğu halde talih zuhur etmediğinden 
ır hafta müddetle uzatılan ekıiltmede de talip zuhur et

lbeyen 1 numaralı müdürler apartımanı sıva tamiratı bir 
'Y raüddet içinde pazarlıkla eksiltmeye lronulmuıtur. 

Keıif bedeli 694.t lira 25 kuruştur. 
Bu işe aid fartname ve evrak şunlardır: 
A-Eksiltme şartnamesi 
B-Mukavele projesi 
C - Hususi şartname 
D - Ketıf cetveli 

Eksiltme pazarhk usuliledir. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 520 lira 81 ku· 

ruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki 
veaikaları haiz olup göstermeıi lazımdır. 

Eksiltmeye en az bir parçada 1 bin liralık bina inşa· 
ah yapmış olduğuna dair nafıa müdürlüğünden vesika al· 
mış elanlar girebilirler. 

Ankara Valiliğindec: 
Bedeli keşfi 2154 lira 59 kuruştaD ibaret bulunan Au

kara baraj yolueun 2+875 ile 3+ 100 inci kilometreleri 
arasında asfalt kaplama ve kaldırım inşaatı 3. l ı .g37 çar
şamba günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere pazarlığa 
konmuştur. 

1- Münakasa IO. t 1.937 tarihine tesadüf eden çarşam
ba günü saat 15 te Demiryollar İnşaat dairesindeki mü
nakasa komisyonu odasında yapılacaktır. 

2- Bu binaların mubammsn bedelleri mecmuu 17850 

3- Muvakkat teminatı 1338,75 liraeJr. 
liradır. 

4- Muvakkat projesi, münakasa şartnamesi, Baym· 
darlık işleri genel ıartnamesi, bina prpjeleri vesair evrak
tan mütetekkil bir takım münakasa evrakı 90 kuruş mu-



kabilinde Demiryollnr inşaat dairesinden verilmektedir. 
5- Bü münakasaya girmek istiyenler 2490 numarala 

arttırma, eksiltme v\! ihale kaırn lU mucibince ibrazına 
mecbur oldukları vesaik ile fiat teklifini havi zarflarını 
ve 917 takvim senesi içinde muteber Nlfıa vekaletinden 
verilmiş müteahhit veıikalarını mezkur kanunun tarifatı 

dairesinde bazırlıyarak münakasa saatinden bir aaat evve· 
line kadar makbuz mukabilinde Demiryollar infaat daire· 
si arttırma, eksiltme ve ihale komisyonu batkaabğına 
vermiş olmaları lazımdır. 

Y ozgad Valiliğinden: 
Kapalı zarf uıulile evvelce eksatmeye çıkarılan Sor

gunda yapılacak ?.7014 lira G kuruş keşif tutarlı ilk mek· 
tep inşaatının 1150[) liraya tekabül eden kısımları talip 
çıkmamasından dolayı pazarlığa konmuştur. 

Bu işe aid şartname ve evrak şunlArdır. 
A-Eksiltme şartnamesi 
B Mukavelename projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
O-Yapı işleri umumi, fenni şartnamesi 
1-Hususi f&rtname 
F -Keşif hülasası, tahlili fiat ve metraj cetveli 
(;-Proje 
lstokliler bu evrakı Nafıa Miidürlüğüude görebilirler. 
Kapalı zarf usulile 14. t0.937 de ihale edilmek üzere 

eksiltmeye ç·ıkarılan bu işe talip zuhur etmemesinden do· 
layı artırma eksiltme kanununun 40 ıncı maddesi muci· 
hince bir ay içinde pazarlıkla vilayet encümen odasında 

talibine ihale edilecektir. 
Pazarlığa girebilmek için istek!ilerin 862,5 lira muvak· 

kat teminat vermeleri ve bundan ba~ka Nafıa vekaletinin 
Müteahhitlik ehliyetini haiz bulunanları lazımdır 

Çaaakkale Jandarma Sa!ınalma Komisyonundan : 
Tahmini Muvakkat ihale gün saati naaıl 
bedeli teminat ı-ün olacaiı 

L. kr. L. kr. 
F urun tamiri 1310 24 98 'l:I 1.1 1.37 paz. tesi 15 A. 

Çimenlik kalesinde bulunan YC hükümete ait olup birinci J. 
alayının 2, 3 dl tat.urları eratı ekmeklerin pi,irilmeainde kulla
nılan furunua tanıiri yukarıda rünlemeç ve aaatte (3 sayılı okul) 
2 ci tabur kararrlhında aelahiyettar komisyonca ckailtmeai yapı
lacaktır. 

2- Muvakkat teminat makbuzu ihale uatin1ien bir saat ev
vel komiıyona tcalim edilmi' olacaktır. 

3 Şartnameler Çanakl<alede utınalma komisyonunda paraaız 
..erilebilir. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletı~.~ ve_~· 
Buraa lnbiaarlar Ba, Müdiirlütüaden : 

Buraa İnbi1&rlar depoıuadan inegöl va Yeni,ehir inhisarln 
depolarına ve laeral Yenitebir depolarıadan Buraa inhiaarlar de· 
poıuna bir aene zarfında aevkedilecek mamul tütün, içki, iapirto 
ve levazım dolu aandık H bidonlarla bot kapların nakliyeai 
22-10-937 tarihinden 5·1 t-937 cuma gününe kadar on be' 1fÜn 
müddetle ekailtmeye konulmuttur. 

Mezkur e4yanın muhammen mikdarı 120,000 kilo 570 liradır. 
iatekliler tartnameyi görmek üzere her rün ve ekailtmeye iştirak 
için de yüzde 7,5 munkkat teminat akçe.ile birlikte 5·11·937 ıü· 
Dil aaat 14 de Buraa İnhiaarlar Batmüdiirlüğüne müracaatları. 

Diyarbekir Aakeri Satınalma Komisyonu Riyasetinden : 
Kor birliklerinin erat ve efya nakliyatı açık eksiltme suretile 

ihaleye konulmuştur. 
28-10-937 perfembe günü aaat il de ihalesi Oiyarbekir •Leva· 

zım Amirliği ntınalma komisyonu binasında yapılacakhr. 
Muhammen bedeli üç bin yiiz otuz lira olup muvakkat temi

natı iki yüz otu dört liradır. 
İıteklilerin mezkur ıün ve aaatte müracaatları ilin olunur. 

ftasJar, Klinik ve ispençiyari alat: 
Çorum Vitiyetinden 

Çorum vilayeti hastane eczanes için muktazi 114 ka· 
lem 1438 lira 45 kuruş bedeli muhammenli mualece teş · 
rinisanioin ikinci salı günü saat 16 da ihale edilmek üze
re 20 iÜD müd etl~ açık eksi.tmeye konulmuştur. Talib 
olanlarm ve mualece listesile şartuımesini iÖrmek iatiy· 
enlerin Çorum vilayeti daimi encümen kalemile İstanbul 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdüriyetine müracaatlnrı 
ilin olunur. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Te~' ---------=:-...-.......-................. ..._ ..._._ ............. 
E•kişebir Nafıa Müdürlüğüne 

Mukaddema iki defa kapalı zarf usulilc 
talibi zuhur etmiyen 17110.75 lira keşif lı clt
ket haataneai kalörifer tesisatı 2490 numcın 
maddesine tevfikan 15.11.37 tarihine lcadar ,.aza hk 
•iltmeye konulmuttur. 

·.ıı zeme 

kouulutt 
r meml~~ 

u 'l ıncı 

sureti. ek· 

MÜNAKASA GAZE.Tl:.Si 

l(ereste, tahta ve saire Pa:ıı:arlık vilayet encümeninde icra edilecektir. 
Muvakkat teminat 1233.31 liradır. 
Bu ite ait ketif, fenni şartaame, proje, talimatname, ekaill-

1

1 
me şartname1i Ye mukavele projHi her uman nafıa miidirlü
j'ünde ~örilebilir. 

Tekirdağ Askeri Satmalma Komiayonundan : 

Tekirdağ garnizonunda yapılacak abu için lüzumu olaa mub· 
telif eb'ad ve cinste 19-20 metre mik'abı kereste 1 lkincitefriıt 
937 pa:ıarteai günü saat 14 te pazarlıkla ulıo alınacaktır. Sıt· 
mak iateyenlerin belli gün ve uatta komisyona ıelmeleri ilill 
olunur. 

İate)dilerin nafıa vekiletiadea alıamıt müteahhitlik veıikaıı, 
liakal benzeri 15000 liralıil it yaptıtıaa dair boaaenia ve ticaret 
odaaa Tuikuıoı ibraz eylemeleri ıarttır. 

Matbu ifWi, Kırtasiye, Yudaaae MalH•Iİ 

Kocoeli V alilitinclea: 

Vilayet huauai muhasebe, kültür ve nafıa dairelerinin i .. Uyacı 
olan 60 kalem 1520 lira 75 kurut muhana•en kıymetli matbu ev
rak 3.11.37 çartamba ıünü uat 15 de viliyet makamında açık 
ekailtme ıuretile ihale edilecektir. fıteldilerin tayin olunan aa
m.ana kadar 114 liralık muvakkat teminat mektubu uya banka ı 

makbuzile viliyet makamına, tartaame ve nimuneleriRİ iÖr•ek 
istiyenlarin encimea kalemine müracaatları. 1 

1 
~·~· ~--~- ı 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan \'. s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Pazarlıkla almacnğı ilan edilen 200 ton linyit kömü· 
rünün pazarlık günü olan 22. 10.37 günü istekli çıkmadı
ğından yeniden pazarlıkla eksiltmere konulmuştur. Pazar
lığı 2. l 1.37 salı günü saat 1 1 de MMV satınalma ko. da ' 
yapılacaktır. İlk temjnat 165 liradır. Şartnamesi MMV s~- 1 

tınalma komisyonundan parasız alınır. Eksiltmeye girecek
ler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun :l v~ 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte pazarlık gün ve 
saatinde MMV sahnalma ko. da bulunmaları. 

PlT. Ankara Müdürlüğündel': 

Müteferrik 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
1 - 97, 100 metre kacat teridine talip çıkmadıj'ıodaP 

yeniden pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
2-- Tahmin edilen beddi 2984 ı;ra olup ilk leıninat 

parası 22 l liradır. 

3 - ihalesi 3 ikinci teşrin 937 çarşamba rünü saft.t 
15 dedir. 

4- Eksiltmeye gireceklerin 2400 sayılı kanunun 2 -1e 

3 iincü maddelerinde istenilen belieleriyle birlikte ihale 
gün ve saatintle MMV. satın alma komisyonunda haıır 
buJunmaJarı. 

JaııJarnıa Ceııcl KouıuıaııJığı 

Ankara SatıııaJma Komi ... yonnndan: 

~ir tane:-ine n ) kııru::- kıymet hiçileıı 6oOo aliminyoın 
kılıflı ve kapaklı ınntra kapalı z.aıf mmliylt! 11.11.937 per
~eınbe günü :-a:ı.t 1111 lıı'ştc satın alınacaktır. 

~aı tııamesi parn ız. Komi:;) rnıdaıı nlınaLiJert•k olan bU 
eksiltmeye l!İrnıel.: i:.ti)enlerin 5R5 liralık ilk teminat makbul 
veya banka mr:ktulnıııun \'e kamm 'e .artnamed€ yazılı 
ve5aiki nrnhıcvi t~klif mektuplarını belli gin "lllt on diirdüne 
kadar K1)Jni. yona \ erıni:;ı olmaları. 

P. T. T. Levazım Direktörlüğilnden: 

J 8.10.937 tarihinde kapalı zarfla ekıiltmeıi yapılacaj-ı 
ilan ed · ıeo 15 bin kilo çinko 17 .11.917 tarihinde ibaleıİ 
yapılmak üzere pazarlıkla mübayaa .. dilecektir. Muharn· 
men fiat 6750, muvakkat teminat 506,25 liradır. 

1 - Ankara PTT Müdürlük ihtiyacı için 257 ton kok 
kömürü kapalı zarf usulile eksiltmeye konuldu. 

2- Muhammen bedeli 713 t lira 75 kuru' muvakkat 
teminat 534 lira 88 kuruttur. 

3- Buna aid şartname ve mukavelename Ankara 
PTT. Müdürlüğünde hergün gijrülebilir. 

isteklilerin şartnamderi görmek ünre hergün Ankara 
, Levazım müdürlüğüne, Ist:tnbul Aynıyat şube müdürlüğü· 
' ne müracaatları. 

4·- ihale Nafıa vekaleti malzeme müdürlüğünde mü· 
teşekkil komisyonda yapılacaiından taliplerin 8. 1 1.937 
g'iinü saat 15 de mezkür koıniıyo:ıa mürac :ıatları. 

Ankara Adliyesi Satmalma Komisyonundan: 

1- Ankara adliyesi için 100 ton kriple kömürü açık 

eksiltme ile alınacaktır. 
2- Muhammen bedeli 1750 liradır. 
3- Muvakkat teminat miktarı 131 lira 25 kuruştur. 

4 Eksiltme 12.11.937 cuma günü saat 15 de Anka-
ra adliyesi binasında toplanacak satın alma komisyonda 

yapılacaktır. 
5- Fenni ve hususi ş~rtnamesi Ankar:ı C. maddesi 

müddei umumiliğinden parasız olarak verilir. 

Nafıa Vekaletinden: 

8. 1 t.937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Anka
rada Nafıa vekaleti malzeme eksiltme komisyonu odasın· 
da 6382 lira 50 kuruş mubammen bedelli 23H ton kok 
kömürünün kapalı :ıarf usulü il-e eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 478 lira 69 kuruştur. 
Bu işe aie şartnam.e ve sair evrakı vekalet malzeme 

müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 
isteklilerin teklif zarflarını şartnamesinde yazılı vesaik 

ile 8.11.937 pazartesi günü saat 14 e kadar komisyon re· 
isliğine vermeleri lazımdır, 

Deniz LeYaıım Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedetı 16800 lira elan 2 bin ton lava· 
marin kömürü ıo. t 1.937 tarihine rastlavan çarşamba gü
nü saat 14 de kapalı zarf usulile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 1260 lira olup şarhamesi komis
yondan hergürı parasız olarak almabilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde ta"l 

zim edecekleri kapalı tek.lif mektuplarını en geç belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bu - l 
lunan Komisyon Br,kanlığıoa makbuz mukabilinde ve r· 

1 

mel eri. 

Traky4ii Umumi ~ .. Uitliği ~- alm K lmiıyonundan: 

2 ~ ı t•.. ne. .. ın 
1- Trakya umumi Mufe, ışlik otomobilleri için 22. I0.37 tari

Maden 7.11.37 tuihioe kar. .. 15 gün müddetle açık ekıiltmeye ' 
kon"1muftur. 

2- Taliplerin yüzde 7,5 teminat parHı veya:,ut banka mek 
tublarile ihale günü olan 7.11.37 cumartesi gilnü saat 10 dıı ınü

fettişlik aahn1&lma komisyonuna müracaatları, ve kati ihaleden 
sonra itbu teminat parasının yüzde 15 iblit edileceği. 

3- Huauıi •artları öğrenmek iatiyenler bergiln müfettişlik u
tınahna Jrn91i1yonuna müracaat edebilecekleri ilin olunur. 

.. 

1 Erzal , Zahire, Et ve Sebze: 
! Llrfa A keri S:ıtınalma Komisyonundan :1 

1 
650000 kilo arpa alınaoaktır. 

Tahmini ht:<leli 29250 Jirn olup muvakkat teminatJ 2193 

l lira 75 kuru;;-tur. 
~arttıame...,ini gfünıC'k i .. ti) P.lJ]er bir lira kırk altı kuru~ 

mukabilinde alabilirler. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olup 13.11.937 pazartesi gö· 

nii saat 9 da Urfad<t a keri -.aımalınn komi yonundn yapıla· 
caktır. 

Teklif nıektulıları 15.11.937 pızartcsi gu ü saat ekiıt 
kadaı tıatınalına koıııisynrıuna makbuz mukahilırnlP- vcriJmİ" 
olaı ·aktır. Bu .;aatlı·ıı oııra mrktııblnr kahnJ ı>dil~nH'Z. 

Şartname::siııin ' ' liıı~ü madde:;inde i::.teııileu ticaret oda~1 

ve air 'e-.ikalar mıırnkkat teminatı konulduğu zarf iı;erisiııe 
konulacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 

Aııkara ..;eruın \'t.: aşı evi tecriihe hayrnnatı ihtivacı olaJl 
16800 kilo paııcar 9.11.937 ı::aat 15 de Ankara leva;ım amir· 
li~i ~ntınalma koın i ,.,y onunda açık eksiltme ile alınacaktır. 

\luhammerı b ·doli B.t.0 lira, ilk teminatı 63 liradır. şart· 
rıame ... i her gi.in ko 11i!iyonda para ız görülür. isteklilerin kıt· 
ııuni \e~ika ve t .. ıııiııatlariyle lıelli gün \e saatta komisyoad• 
lJ ulun mnları . 

Ciıı .. i A zı 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 

çoğu 

Tahmin 
beJeli 

ilk Eksiltmenin 
teminatı günli suatı 
L. K. 

Ekıııd. lOl:)OO 12l).")00 k. 10 k. 903 75 8.l l .937 ıs knpslı 
'ı atılı okuJlarııı l\foyı5 938 sonuna kaJar ihtiyaçları ola~ 

mık darı ) ukanda ~azıh ekmeği ~3.10.037 deu itibaren )erJI" 
tlt.m kırdırmaya konulmuştur. Vermeğe istekli olanların şart· 
!arı iiğrnııınek üu•rn ılayramıza başvurmaları ve kırdınf13Y9 

girebi!mek içinde 2490 sayılı kanunıırı 32-35 inci ıııadıJeJe· 
rıııı' ~lir., hazırlrıı ınalurı ve teklif mektuplarını saat 14 dr. 
kadar koınibyon Ba~kanlığına vermeleri lüzumu ilan 0Ju11ııl"· 

l'ckirdağ Ask\'ri Satınalma Komi yonundan : 

\1alk~~a kıt'.alan için 20.~0.937 ele ~azarlıkln ihal.:-s~. >;; 
pı l.tcağı ılan eciılt·n 40,000 kılo sığır eh pazarlık gunull . 
talip çıkmadığından - 7. 10.93 7 çar:tamba gün ti -.qa 14 tr. P

3
. 

zarlık la ihale i yapılacaktır. l3eher kilo u 25 k ıı u to ı j\1ll 
\akkat teminatı 750 liradır. 

Şartnameyi okumak istiyenlerin hP.rgiin 'Vf' P·• a ıgc..: Ji ' 
rak edec,.klerin helli güıı ve o::aatt>t komıs\'Ol . "e!ıudt•ı · 
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• * * Tekirdağ kıt'aları için 24,000 ve Malkaıa kıt' alan için 
10.00() kilo kuru fa~ulyenin ihale gününde vnilcn fiyat pa· 
halı görüldüğünden ihalesi yapılmamıştır. Yeniden kapalı 
~rtrf u~uliyle münakaısaya konulmuştur. Her ikisinin ihale~i 
;>. ı 1.9,n cuma günü saat 15 te komisyonda yapılacaktır. 
rekirdağ kıfahmdın 3120 lira muhammen bedel üzerindP.11 
llluvakkat teminatı 234 ve Malkaranın 1075 lira muhammen 
bedel üzerinden muvakkat teminatı 103 lira 13 kuruştur. 
Şartnamesini okumak ve almak isteyenlerin her gün, müna· 
kasaya girecek olanlar verecekleri teklif mektuplarını ihale 
~aınamnda bir saat evvele kadar komisyona vermel~ıi . 

Birecik Askeri Satınalmıt KomisyonundaR: 

Birecik hudut taburunun ihtiyacı olan 125000 kilo fabrika 
Unu kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Alınacak unun 
tutarı ı 7812 lira 50 kuruş olup teminall muvakkatası 1~35 
lira 9·~ kuruştur. İhale günü 10.11.937 çar~amba günü olarak 
le~bit edilmi~tir. lı-:teklilerin kanuni tarifat dairesinde evrakı . 
1ııüsbitelerile ~atmalma komisyon reisliğine müraı·aatları. 

Kayseri Kor Satınalma Komisyonundan: 

Kor merkez kıtaat hayvanatınm ihtiyacı için 92000 dok
un iki biu L.ilo kuru ot açık eksiltme suretiyle münakasaya 

konulmu~tur. 
Açık eksiltmesi 3. t 1.937 çar9amba günü saat on dörtte 

kay:-.eri kor lrnrarg,ahı binasında satına\ma komisyonunda 
Yapılacak,ır. 

Kum olun muhammen bedeli 3680 üç biu altı yüz :seksen 
liradır. Teminatıd:ı (276) iki yüz yetmiş altı liradır. 

Kuru otun şartnamesi kor ~atmalına komisyonunda her gün 
giirülebilir. 

lsteldilerin beJli gün ve !matta teminat makbu:ılarile birlikte 
koıni:3yona müracaatları. 

,., * • Kor merkez kıtaatınm bir ~enelik ihtiyacı olan 7200 
~ilo sabun açtk eksiltme ::;\jretile münakasaya konmuştur. 

Sabunun muhammen bedeli 3600 liradır. Teminatı 270 
liradır. 

Açık eksiltmesi 5.1 1.937 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. 
~artnuıne..;,i hergün kor ~rtınalma komisyonunda görüle· 

bilır. 
isteklilerin belli gün ve :-;aatte teminat ınakbuzlarile birlikte 

~ınisyona müracaatları. . -
~) M Ü Z A Y E O E L E R 
'-..:,...._~--~~~----- -----~- ------

İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 

\1NK 7875 bila marka No. lu ağırlığı 31205 kilo L.056 
lira 51 kuruş değerinde demir halat MKN; 1871 DWYER 
'-arka bila No. lu 21 kilo 501 lira 66 kuruş değerinde dolu 
'incma filmi MKI\ 1207 I A marka bila No. 114 kilo 1158 
lira 88 kuruş değerinde pudra açık artırma ile MKN 1191 
l\. M. markalı 11-50 ~o. lu 2524 kilo 500 gram ağulığında 
l31 1 lira 39 L:uruş değerinde Koton idrofiJ ler transide pa· 
~atiıkla 3.11.937 günü saat 14 Sirkecide Reşadiye caddesinde 
gümrük satış salonunda dahile ve harice satılacağı istekliler<len 
Saat l3,5 ğa kadar vezneye yatırmak şartile yüzde 7.5 pey 
akçesi ve maliye ünvan tezkeresi istenir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş olan 3 adet 
Sigara makinesi için teklif olunan bedel haddi layıkda gö
l"\Urnediğinden pazarlıkla alınmaaı kararlaştırılmıştır. 
il- Pazarhk 6 Xlı9i7 tarihine rastlayan Cumartesi gü

llü saat 11 de Kabataıda Levazım Ye Mubayaat Şuboain
d.~ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lll- Muhammen beaeli 30,000 lira ve muYakkat temi· 

llat 2250 liradır. 
iV- Şartnameler her gün t 50 k•ruş mukabilinde adı 

~eçen Komisyoadan alınabilir. 
V- İdarece alın•aaı mutaaavYur makineler "Molenı, 

Staudard ve Miller,, olup bunlardan başka firmalarclan 
l>llzarlığa iştirak arzusunda huluaanların, fiatıız teklif ve 
~ataloklarını münakasa gününden, en geç 3 gün evYel 
l'6tun Fabrikalar Şubesine ibraz ederek paıarlıia iştirak 
\reaikası almaları lazımdır. 

vı - isteklilerin pazarlık için tayin olu1aan gün ve 
•aatte % 1,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
~en Komisyona gelmeleri Bin olunur. (7216) 1122 2 - 4 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırnıa 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

it· Mektebin 937 Mali seneai sonuna kadar. ihtiyacı olan 37000 
ılo E~~mek açlk ekr;iltmeye konulmuştur. ilk teminatı 305.25 li

ta ve beber kilonun muhammen bedeli 11 kuruştur. Eksiltmesi 
5· l t-937 Cuma günü saat 14 de yapıla~akbr. 

Şartnameıini görmek isteyenlerin hergün ve ekıiltmeye ai
t~ceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda Mektep binuı 
'1•hilindeki Komiıyona müracaatları ilin olunur. 

(7043) 1095 ı ~ 4 

MÜNAKASA GAZETESl 
22222__ t""'PIIr 

Betonarme köprü inşaatı 

1-Kayseri Vilayeti dahilinde Ürgüp-Kayseri yolunun 0+500 
ncü kilometreaiadeki Ürgüp köprüsünün betonarme olarak inıa
ala kapalı :rarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 36.000 liradır. 
2-Ekıiltme J-ll-9i7 tarihine müsadif Pazarte1i güni ıaat 

16 da Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Ko· 
miıyonu odasında yapılacaktır. 

3-Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 180 ku
ruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliği kaleminden alınabilir. 

4- Eksiltmeye rirebilmek için isteklilerin 2700 liralık muvakkııt 
teminat vermesi ve bu ribi işleri yapabileceklerine dair Vekile· 
timizden alınmış ır.üteahhitlik ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmeai 
lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarıoı ikinai maddede yazıla saatten bir 
uat evveline kadar Komiıyon Reisliğine makbuz mukabilinde 
nrmeleri muktazidir. (3797\ (6914) 1084 4-4 

- -~ 

• 
lstanbul orsası - -

.:::=:._-- --::-. 25 10-1937 -- -- - -
-- -

Paralar Çekler 
- -

Alıt Saht Aht Satı1 
l Sterlin 625, 630, London 627, 627, 
1 Dolar 123, 127, Nev Yoık 0.7880 0,7860 

20 Franaız Fr. 82,- ~7.- Paris )7,6864 17.6725 
20 Liret 108, l 14 - Milin o 14,9640 14,955 
20 Beldka F r. 80,- 84,- Brükıel 4,6782 4,675 
20 Drahmi ıs 23,- Ati na 87,37 87,30 
20 İaveçre Fr. 570,- 580,- Cenevre 3,45 3,4466 
20 Len 20,- 23, - Sof ya 63,9488 63,8975 

1 Florin 65,- 70,- Amsterdam 1,4325 1 ,4310 
20 Çek kronu 74,- 85, - Prag 2'l.56IO 22,5430 

J Avuaturya SJ. 21,- 23,- Vivana · 4,206'2 4,2025 
1 Mark 26, 29,50 Madrid 13,9088 13,89i5 
ı Zloti 20,- 22,50 

1 

Bertin t,9ti36 J,9625 
l Pengü 21,- 25,- Vnrşova 4,J56G 4,J534 

20 Ley 12,- 14, Buda;>eşt 3,98l0 3,9i75 
20 Dinar 48-

' 
52,- Bülrreş 107,4340 107,3482 

Ruble 30,- 32,- Belgrad 34,5325 34,505 
l İsveç kuronu 30,- 32,- Yokohama 2,7464 2,7443 
1 Türle: altını 1068- 1070,- Moskova 24,04 24,06 
1 Banknot Oı.266,- 264,- Stokbolm 3,10 3,0982 

~ ..................................................... ~ 
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ULUS iÇiN 

Büyük ::dib 

Yakub Kadri 
Çok Guzel 
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Başmuharrir 

Falih Rıfkı Atay 
~· nüshalarda yeni 

Yeni Bir Roman ~~ bir eserinin 

Hazırlamıştır 4~ T efrikaaını veriyor 

Bunlardan Başka -·---ı 
Zengin Memleket ve Dünya Röportajları; Balkan An· 

tantı ve Sadabad Paktı Merker:leri•deo 

Muntazam Mektuplar 

Çocük, Kadın Sayfaları 
Canlı l\1AGAZlN I<ısmı 

Eğlenceler 

Sinema - Dünya Şuunu • Ev Kadıaı Çocuk Bakımı · 
Meraklı Bir Roman - Bahçe ve Çiçek · 

Geniş Spor Yazıları 

Ankara, Htikiimet, Kamutay 
Hayatını En Y akıadan Takib 

Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 

"MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin biltün 
müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 

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

demen verir. İlan ücretleri mütedi!dir. On puntoluk 

küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyet:i Resmi 

ilan işleri Limit:ed Şirketi 
vasıtasile gönderilebilir. 

• 

.. 

• 

Sayfa .1 
==n.:=:e ..... z: = - - OMR&'ttiri ınztt __ ..:::._> Trtcr'1 %1 • 

(Suite de la 4eme pag-e) 

lnstal . electrique (Municip. O.ızounlceupru) N. 480 
PaiUe (Div. Lule bourgaz) N. 480 
Papier aluminiume (Dir. Gen. Monop. ) N. 480 
Constr. ııtndium (Mun. Kutahia) N. 486 
Clıausıures (Dir. Hyg. Assıst. Sac. Ist.) N. 486 C: 
Po01mes de terre (Div. Kirklareli) N 487 
Transport posteaux (Dir. PTT. Lulebourgaz) N. 488 
Coke indigene (Presid. Cours des Comptes) N. 488 
Rep. chaussee 11 rnute Buyuktchekmedje-Hadimkeuy et constr. en 

b6ton a la route Tozb,paran (Mun. lst.) N. 490 
Tables, chaiseıı et c tageres (Coaunand. Iat.) N. 489 
Colle, copeaux nc ı er, ruban ete. (Ch. Fer E.tat) N. 499 
Olivu, pois cbiche, rai11inı ıeca, lentilles (Command. Naval Mar· 

mara) N. 491 
Ha icotıı secs (lntend. lzmir) N. 491 
Fromage blanc et kacher. poules et dindes (Co.n . Ach. Lycfes lst.) 

N. 492 
Rcp. toiture fa orique Djibalı (Dir. Gen. Monopoles) N. 492 
lnstrumcnts de chirurgie et produits phar1Mceutiques (Dir. Hyf . 

Asaist. Soc lıt .) N. 492 
Savon noir (9 E.xploit. Cn. Fer E.tat Sırlc. edji) N. 492 
Oxygene ( ,, ) N. 492 
Lia-nite, cıbarbon de hois ete. (Dir. Penitencier Ankara) N. 493 
Sacs a fourrrare (Dir. Gen. Cnrtogr. Ankara) N. 493 
Riz (Dir. Lulebourgaz) N. 494 
Conatr. une partie au Konak Gouvernemental (Dir. Trav. Pub. Van) 

N. 494 
Fromage blanc et kııcher, farinea, macaroniı (Dir. Ecole lnı. 495 
Semi coke et boiıı (Dır . Gen. Forets) N. 495 
Robe, manteaux, chaussures et casquelte (Dir. Ecole Sage femme) 

N. 496 
Beuıre fraiı (lntend. Tophııne) N. 505 

• Les uterisqueı indiquent uae vente par voie do ıurcnobere. 

N. B.- Loı Nos indiquea ea regard dea articles soat ceux du 
journal danı leq uel l'avia a puu. 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[ Bourse du Coınmerce et des Cereales d'lstanbul ] 

25 - 10 -- 1937 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afioo (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday aert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Bakla (Feve) 
Mıaır sarı (Ma'1ı jaune) 
Suıam (Sesame) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Susam ,, ( ,, sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

" Trakya ,, Thrace 
Kuşyemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kıh (Poils de Chevre 

Aşağı (Moinı) 

600 
6 12 50 
5 26 -
4 6 -

• 6 -

56 - -

Yukarı (Pl•s) 
650 - -

6 20 -
5 35 -
4 9 -

5820 -

Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Ze7tin yağı 1.ci yemel..lik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

Fındık kabuklu (Noisette&) 
F aaulye çalı (Harieot ıec) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

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

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 

Arpa (Org.!) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 

300 -
120 -

Mıı&r (Maiı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Un) 
Faıulye (Haricot ıec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (ıeaame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
İç fındık (Noiı dec.) 
Nohut (Poio Chicbe) 
Zeytin yağı (Huile d' ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Kıl (poil) 

!mtiyaz. uhibi ve yazı ı~ I 

D!rektCrü: lsmail üirı. 

30 20 

30 -

il 50 

56 -
66 50 

30 

9 25 

5 35 -

85 - -

8 25 -
34 25 - 34 35 -

GİDEN (Exportation) 
Afyon { Opium) k. 
iç fındık (Nois. dec.) 
iç badem (amande) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Kuş yemi (millet) 
K fındık (Noiıette) 
Mobut (Pois chiche) 
Susam (sesame) 
Yapak (mohaire) 

DIŞ FiATLAR 
(Marches Etrangers) 

3 25 
533 -

150 -

17 -

Buğday (Ble) Liverpul 6 11 
" ,, Şikago 4 53 
n n Vinipek .:; 82 

Arpa (Orge) Anvers 5 03 
Mısır (Mnis) Londra 3 97 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 8 40 
Fındık (nois .) G.Hamburg 94 59 

" K .. M '19 

Basıldığı yer : ARTUN Baıı ıncvı 
(".;ıl:ııtn &iliur &O ' No. 10 
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ABONNEMENTS: 

3 
6 

12 

Ville et Province 
MOIS Ptrs. 450 

,, .. 
" " 

850 
1500 

Etranger: 12 moia Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publlcite rı'ndresser 

a l' Adminiatration 

MARDI 

A 
AZE 

Journal Quotidien des Adjudications 

26 Octobre 

ADMINISTRA.1 loı-.. 

Yogbourtchou Ban 
\er Etage, N 3-4 

Galata, Perclıembe Bazar 

T elcpbone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegrapbique: 
latanbul - MÜNAKASA 

(
~~~~~~~~~~·~---~~~-~·~-=~,~·--~~·---=--~·-=· ~~~~ 

ableau Syııoptique des Adjudications 
Modr: Prix Caution. Li•·ı.ı d'ııdjudıcation et <lu Heure 

Objet de l'iidjudication d'adjudicat. clitimatif Proviıoire Cahier des Charges Jours 

ı-~~-A)-A-dj-ud-ic-atı-·on-s-au-Ra.._..~.j;--·---·---- --------~-------------·---

Construction-Reparation- Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartogra.phie 

Rep . badigeonnagc des portes d'un moıquec Publiquc 1025 76 88 Dir. Vakoufs Edirne 
Constr. route en nsphaltc s route du barrage An- Gre a gre 2154 59 162 Vilayet Anka•a 

kzra 

11-11-37 
3-11-'.H 

~ I Presentation carte actuelle bourg Bafra (ai ) 250 hec. 
!j Rep. badiıeonnage a l'appartement dircctorial (cııh. 

clı . P. 35) (aj.). 

,, 
,, 6944 25 520 81 

Municip. Bafra Un mois iı parlir du 15·!0-37 
Ministt·re Hyg. Assist. Soc. Ankara 1·1 1-37 

1 

Constr. logement a une et douhles chanıbres guc
rites pour ouvriers vcspasienn~ et h•mgar po ı.ı r 

Pli cach 17850 - 1338 75 Ministcıe Travau" Publics 10-11-37 

machines a la fabrique de traverses Dcrindje 
(cah. eh. P . 90). 

Constr. Konak Gouvernemental ;, la pepi niere Mo· 
dele 

Constr. bat . ecole Primaire 3 Sorı~oun (aj.). 
Rep. d'un four 

" 
22946 50 1nı - Com. Perm:ınente Vil. Mardine 15·1 :-Ji 

Gre iı gre ll500 862 50 Vilayet Yozg:ıt Un mois iı partir du 14-10-37 
Publique 1310 24 98 '27 Com. Ach. Gendarmcrıe Tchan:ıkkale 1-11-37 

Produits Chimi!Jues et 

Medicaments : 114 lots 

Pharmaceutiques · lnstrumeııts Sanitaires -F ourn?ture pour Hôpitaux 

Publique 
--- -- -
143841 Yıl. Tchoroum Dir. Hyg. Asıist. Soc. 2-11-37 

lstanbul 

Combustible - Carburant-Huiles 

ı . Coke : 230 t . Pli cach 6382 50 
7131 75 

478 69 
534 83 
131 25 

Minisler e Trav. Publics 8-11-37 
l ı 

" : 257 " 
Houille criblee : 100 t. 
Benzine : 2890 litre• 
Lignite : 200 t. (ai.) · 
Houille lavee ınarine : 2000 t. 

·ı ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmprcssion de registres 

Publique 1750 

" 
Grc a gre 
Pli cach 16800 -

Publique 1520 75 

165 -
1260 -

lH -

Dir. PTT. Ankara 8 11-37 
Com. Ach. Palaiıı Juıfice Ankara 12-11-37 
Com. Ach. lnspect. G. Thrace Edirne 7-11-37 
Com. Aclı. Min. Def. Nat. Ankara 2-11-37 
Com. Ach. Iatendance Marine K pacha 10-11-37 

Vilayet Kodja~li 2·11-37 

Transport- Chargement DecharS?ement 

ı1 Transport d'articles monopoliseı : 120 t. 
,, ., pour l'arm( e 

Publique 
f'ubli que 

570 -
3130 -

Oir. Monopoles drouaseıı 
Com. Ach . Corps Armee Diarbekir 

5-11-37 
28-10-37 

Electricite·Gaz-Chauffage Cectral (lııstallation et Mate~iel) 

lnstallation chauffago central lıôui tal Regıorıal f.s- Grc a gre 17 11 O 75 
kichehir (aj.). 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete . 

Charpente : 19-20 m3 

9ivers 

Ruban: 97100 m. (aj.J. 
Zinc : 15000 k. (ai.). 
Gourdes en aluminium avec housses et couvercles: 

6000 p. 

Provisions 

Viande de boeuf : 40 t. (aj.). 
1 

Haricots aec'l: 24 t. (•i·J· 
,, ,, : 10 t. " 

Pnin : 101,5 t. 
Orge : 650 t. 
Farine de minotcric 125 t. 
Bettcraves : 16,8 t. 

.Sa von: 7200 k. 

Foin : 92 t. 

B) Adjudications a la sureac~re 
Film de cine, corde en fer, poudre ete. 

o r 

Gre a grc 

Grt'· a gre 

" Pli cach 

2984 -
6750 -

la p . 1 30 

Grc iı gre le k. O 25 
Pli cach 3120 -

" Pli cach 

" 
" Publique 

" 
" 

Gr~ a grt~ 

1375 

29250 -
17812 50 

840 -
3600 -
3680 

Vo 

1233 31 

224 -
506 25 
585 -

750 -
234 -
103 13 
903 75 

2193 75 
1335 94 

63 
270 -
276 

Dir. Trav. Pub. Eııkichehir 

Com. Ach Militaire Tekirdaglı 

Com. Aclı. Min. Def. Nat. Ankara 
Dir. Econoınat PTT. Ank. et lst. 
Com. Ach. Cooımand. G. Gend. Ank. 

Com. Ach. Mılıtnire Tekirdav.h 

" 
" Oir . lnstruction Pulılique Edirne 

Com. Acb. Militaire Ourfa 

" Birıı djilc 
Com. Ach. lntendance Ankara 
Com. Aclı. Corps Armee Kais'lı-ri 

Dir. Venks Douanes lstanbul 

T raductions 

15-11 37 

1-11-37 

"H 1-37 
17-11 37 
11-11-37 

27-10-37 
5· 11 37 
5-11-37 
8·11-37 

15-11--37 
10-11-17 
9-J .-37 
5-11-37 
3-11 :~7 

3-11-37 

De toute n re En toutes langues 

' ı 

i 
1 

ı ! 

:l 

Adressez·vous sans hesitation au 

Bureau de traduction '' DEVRiM ,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 
T echnique, Financiere, Commerciale ete. 

Traduction de cahiera des charges 

Execution rapide et soignee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale attx abonnes de " MÜNAKASA GAZETESi ·· 

bureau de t aduction " "lEVRIM '' 
Galata, Perchembe Pazar, Yoghourtchou Han, No 3-4 Telcphone: 49442 

15 
15 

10 30 

15 -

11 

15 -

16 

15 
15 
15 
10 -
14 
14 -

15 -

14 
11 

14 -

15 

l!i 

14 
15 
15 
15 
9 

14 
15 
15 

14 

-

Çarşamba 27- 1O-1937 

Alcit ve malzeme (İst. Komut.) y 446 
Dış budak kalas (MMV ı .\~ 463 
Elektrik tesisatı (Uzunköprü Beled. ) X 470 

Saman (Lüleburgaz Tum.) .Y 480 
Alüminyum kağıdı (İnh. U. Müd.) .\' 480 
Stad inşası (Kütn.hya Beled.) .\' 486 
iskarpin (İıt. Sıh . Vfl İçt. Mu. M.) .~· 486 
Patates (Kırklareli Tüm.) .\" 487 
Posla nakliyatı (Lüleburgaz PTT~ .\' 48S 
Yerli kok (Divanı Muh. Reis.) ,\; 488 
* İzmir memleket lıast. vefat aden eşhasın 

Hast.) .\' 489 
Etajer, masa ve saııdalya (lst. Komut.) .\: 489 e 
Tozkoparan caJ. beton asfalt ·ynpılması ile BüyükçekırıeC 

dımköy yolunun tamiri Üst. Beled.} .:\! 490 µ 
Tutkal, çelik t&la4, muhtelif cins kenarlık şerit ve istor b• 

IDD yol. H. kaşa) .Y 491 .. t'l 
Zeytin, nohud'. k. üzüm, mercimek (Marmara Uss. K. ı<A t~ 
Kuru fasulye (lzmir Lvz.) .,: 191 . 

4
!1) 

Beyaz ve kaşer peynir, tavuk ve hindi (lst. Lis. SAK) ;'• \ 
Cibali ~abrika.ı tavhanye ve dinlendirme salonlarının döşeııı ık 

işi (lnh . U. Müd ) .\~ 492 
Cerrahi alat ve tıbbi malzeme (İst. Sıh. ve İçt. Mu. M.) .\i 
Arap ubunu t DD yol. Sirkeci) .\: 492 
Okıijen ., ,, ,, ,, 492 ı 
Linyit kömürü, meşe kömürü, meşe odunu, çıra (An!< · O 

Dir.) .\: 493 
Ekmek torbası (Har. G. Dir.} .\! 493 
Pirinr: (Lüleburgaz Tüm.) .\: 494 . p · 
Hükumet konağının bodrum katı inş. (Van Nafıa Müd.) .\• bl ~~ 
Beyaz ve kaşar peynir, un, makarnn, irmik, pirinç unu, 

v.s. (Yüks. Müh. Mekt.) .\: 495 
Sömikok ve kayın odunu (Orm U. Müd.) .\~ 495 1'~ 
Keten talebe robu, yün kumaştan manto ve rob, siyah aya ~ 

kasket v.ı. (Balıkesir Doğum ve Çoc. Bak.) .\~ 496 tt 
Süt ve yoğurt (İzmir Lvz.) .\! 496 1~Q 
• Meşe komürü (Balıkesir Orm. Başmüd.) .\! 498 
Belediye binası inş . lAfyon Vil.) .\: 498 
Ank. mezarlığının umumi methal kısmında beton 

günün yc.ıpılınaaı işi (Ank. Beled.) .\: 498 
Kuru ol (Adana Tüm.) .\! 499 
Garaj inş. (Tekirdağ N. Müd.) .\! 499 
Kablo teli (Kütahya Beled.) ~\~ 4H9 
• Meşe kömürü ve odun (Kırklareli Orm. Dair.) .\; 502 
Yulaf (Tophane Lvz.) .:\! 502 
Betonarme demiri (Beled. Sular İd.) .\:. 502 
Zahire hali sundurma inş, (Balıkesir Beled.~ .Y 502 ~ 

Sömikok kömürü (Adapazar Or. Ok.) .:\! 503 / 'l 
J3attaniye, yerli terlik, kaput bezi, pijamalık bez, gaz ocııJ1 ' 

küreği, çorba kaşığı, soba v.s. (Zonguldak Val.) .\~ 503 (il ~ 
Salça, patates, peynir, zeytinyağı, Ç. üzüm, zeytin v.S· \ 

Güm. Muh. Tab.) :\~ 503 
jalozi kapakl:ırı işi (Nafıa Vek.) .\! 503 
Sadeyağ (Tophilne Lvz.) N. 505 

Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gnr.etemizin sayısını 

Mercredi 27 - 10- 1937 

Lait et yoglıourt (lntcnd . hmiı-) N. 496 
* Charbon de bois (Dir. Foret Balikesir) N. 498 
Conalr. but. Mırnicipal (Vil. Afion) N. 498 

,, poteaux en beton arnıe et installation grille~ 

N. 498 
Foin (Div. Adana) N. 491 
Constr. garages pour cylindres (Di Trav. 
Cable telephonique (Mun. Kutahia) N. 499 

Pub. Tekirdııgh) N· 

• Charbon de bois (Dir. Forets Kirklareli) N . 602 
Foin ı lntcnd. Tophane) N. 502 
Jler pour beton (Adm. Municip. Eaux) N. 502 
Constr. halle ( ,, Bali kesır) N. 502 

494 

Semi-coke (f.c. Socond. Adapazar) N . 503 cıı• 
Couverture en laine, pantoufl •s, toilc foyer, poelcs, pelleSı ,el 

et tasıes pour soupe ete. (Yıl. Zongouldak) N. 503 ol•' ~ 
Saucc de tonıates, fromage blancs, beurrc frais. raisins secS• 

5
o3 ı 

ete. (Dir. Batail. Surveıl. Douar . lzmir) N. 503 ) rJ· ~6 -
Conııtr. jalousic au sous sol du tninistcre (Min. Tr:ıv. Pubİst) 4 
lnstruments de chirurgie et ıırticlea sanitaires (Command· ~~ 
Bois de frene (Min. Der. Nat.) N. 463 

(Lire la suite en 3mc pare) 


