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~ ABONE ŞARTLAR1: \ r Türkiye icin Kuru~ ' 
3 A YLIGI -150 I 
6 .. 850 

12 ~ 1500 1 
f.caebi memleketler içın 

12 aylı~ı 2700 
Sayısı S kuruş 

GA ETE Sİ l ~eamimakbuz mukabili olm~· J Lan tediyat makbul detildi~ 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazettdir 

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

Cinsi Şekli 
--~-...,...--------~-----~ 

Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 

~at, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

A.sarıatika müzeleri fotoğraf atelyesinde yapt. tamir. 
Yıldızda harp akademisinde muhtelif binaların bazı · 

larının çatı ve dahili aksamının b.niratı 
Ayşe kadın hanını tamiri 
~eferihisara 10 km mesafede getirilecek suyun'proiesi 

uleli ask . liseai tamiri 
~~raat Bankası başındaki sokağ'ı t1111.iri 
1'1Y~rbekir raaat evi inşaatı 
eltırdaf·Muratlı yolunun m,•htelif km. yaptırılacak 
tamirat (temd) 

Çerkezköy-Saray-Vize yolu üzerinde yap. Kapaklı 
ltöprüsü ile 3 menfezin tamiri (tcmd) 

liültaıaet konağı inşaatı (temd) 

aç. eka. 
paz. 

aç. eka. 
,, 

paz . 
.ııç . cks. 
kapalı z. 

paz. 

~ektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malı.emesi) 

f:.lektrik fabrikası telefon hattı leai~atı aç. elcı. 

~baa işleri·K ırtasiye-Yazıhane Levazımı 
A.arj ıııklı proje kopya teksir makinesi aç. eks. 

~bilya, ve ve büro eşyası, Muşamba-Halı vs. 

s'lba: 8 ad. 

~~ueat, Elbise, Kundura, Çama~ır v. s. 

f> 
•lı&b: 200 m. bez: 500 m. (t~md) 

~ukat, Benzin, Makine yagları v. ı. 
s 

l t .37 tarihinde ihale edilece2i ilin edilen 5800 

pax. 

3226 78 

1039 21 
1000 -
'1.567 88 
360 

13001 07 
8054 -

3950 87 

14 . l 25 

850 - -

Jı\ it. ınaden yağı tehir edildi 

~ltdif kömürü: 2000 t . (tart. 3 L) 
y •a:ut: 5000 t. (ıart . 13,24 L) 

kapalı z. 60000 

-~ odun: 30 t. 

ô ,, 18 " 
S~U•: 25 t. 
tıi<>~iltok komürü: 10 t. 

•den ltömiirü: 20 t. 

~ 
t,._: 846004 m2 

~t, Sebze v. s. 
~.b • ı_ 

tı~a unu: 150 t. 

.. • 150 " 
tı ,, 150 ,, 

'l' tı ,, 250 ,, 
1\ ta:e faıulya: 8 t. (tead) 
~ •hn eti: 65 t. (şart. 130 kr) (temd) 
"•t•t•ı: 17 2 t. 
.... t ' 
buı •teı: 30 t. 

~Ur: 45,9 t. (temd) 

1\ ,, 30 ,, " 
&i0~Un eti: 3,~ t. 

tın • L 
~o cı e~melc 6412 le. 

tbalılt piriDç: 12 t. (temd) 

Sb,, • 6,, "' 
ı...'un:12t 
'\1j , • 

~- ru ot: 92 t. 
d•ht: 11 t . 

~edeler 
1',ı b 

1
' • ve efrat fotini ile bisiklet v.ı. köhne efY•: 

& O kalem 

1\ 
0

' berızin bidonu: 164 .ad. 
llru 

Çıun odunıı, pınar çahıı v s. 

,, 
aç. ekı. 

" paz . 

" aç. eks. 

paa. 

kapala z. 
,, 
" 
" paz. 

,, 
aç. ekı. 

"' paz. 

" aç. ekı. 
,, 

paz. 

" 
aç. ekı. 

,, 
kapalı z. 

pa.z. 

" 

266700 
k. o 01,05 
,, o 01,05 

k. 2 50 

19500 -
22500 -
41500 
41500 -

800 -
65000 -

k o 05 
2100 -
5508 -
3450 -
1575 -

593 11 
2040 -
1055 -
3600 -
3680 -

11000 -

b. 1 50 

243 -
75 -

78 -
75 

19 59 
27 

975 08 

111 84 

64 

4250 -
14585 -

23 -
14 18 

288 -

1462 50 
1678 50 
3093 75 
3093 75 

60 -
4875 

71 -
157 50 
413 10 
258 75 
118 18 
44 48 

153 -
79 13 

270 -
276 
825 -

Müracaat yeri 

lef Nafıa Müd. 
Hub Alcad. Komut. 

Edirne Defter. 
Seferehisar Beled. 
Tophane Lvz. SAK 
Oiyıır lleki r Urayı 

., Naha Müd. 
Tekirdağ Vil: 

,, 

K ,yseri Nafıa Müd. 

Oıyarbekir Urayı 

l t. Nafıa Oir. 

Trabzon Bele1J. 

Teldrdai v,ı. 

M. M. V. SAK 

MMV Deniz Mrlc. Lvz . 

" Oiyarbckır Uray. 

.. 
Trabxon lııh Müd. 

" 
Beled. 

T el.irdat Beled. 

Edirne lsit . Mild. 

Karaköse Tüm. SAK 

" 
" 
" 

A11k . Lvz.. SAK 
,, 

Edirne Tut. 
Diyarbekir Lvx. SAK 
lzmi r ,, ,, 

" lzm' r Emr. Sar. Ha1t. 
,, 

Tekirdağ Ask. SAK 
,, 

Kayıeri Kor SAK 

" 
" 

Aık. Tıb . Okul. 

Havayol. Devi. İşit. ld. 
lzmir Orm. Başmühand. 

Gün Saat 

17-1 ı .37 15 -
5·11-37 

s-11-37 ıs -
12-11-37 16 -

5-11-37 14 30 
8-11-37 11 -
8-11 37 11 -
1-11-37 ıs 

1·11-37 15 

1 ay zarfında 

8·11·37 1'l 

17-11-37 16 -

cuma ve nalı 

5·11·37 15 -

- -

15-12-37 14 -
16-12-37 14 

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

cuma ve salı 
5-11-37 

S-11-37 

12-11-37 
12-11-37 
12-11-37 
12·11-37 
2-11-37 
9-11-37 
3-11-37 
6-11-37 
3·11-37 
3-11-37: 
3-11-37 
3-11-37 
5. 1 l-37 
5-11-37 
5-11-37 

:i-11-37 
lÜ-11·37 

1·11·37 

12-11-37 
4-11-37 

15 -

14 30 

10 -
11 -
ıs -
16 -
15 -
11 -
10 -
10 -
15 30 
16 -
11 -
11 -
15 -
15 -
15 -
14 -
16 -

11 -

14 30 
10 -
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IDARE H AN ı; 
Yo:z-urtcu han, 1 ci k a t 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde göri.ış ulur 

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

Posta kutusu N. 1261 

! 

' 

inşaat - Tamirat-Nafıa isleri ve Malzemesi- Harit l 

İstanbul Nafıa Direktörlüğünden: 

17.11.937 çarşamba günü saat 15 te İstanbwl Nafıa 
mlidürlüğünde 3226,78 lira keşif bedelli İstanbul Asarıa
tika müzeleri fotoğraf atölyesinde yapılacak ir.şaat İfleri 
açık eksiltmiye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Ml vakkat teminat 243 liradır. 
İstekli lerin en az 1500 lira l ık bu işe benzer iş yaptı

ğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden yazılmış ehliyet ve ticaret 
odası vesikalarile gelmeleri. 

Harb Akademisi Komutanhğ.ından: 
Yıldızda Harb akademisinde muhtelif binaların bazı· 

ların çatı ve dahili aksam1nın tamiratı pazarlık suretite 
yapılacakhr. 

Keşfini görmek isteyenlerin Akademi İnşaat komisyo
nuna ve bu işi yapmağa istekli bulunanların da Beşiktaş 
Malmüdürlüğüne yatırılmış 75 liralık pey a 1<çeleri makbu· 
zile beraber 5.11.937 cuma gfinü Aknde::ni satmalma ko
mııyonuna müracaatları. 

Seferhisar Belediye Riyasetinden: 
1 - Seferhisara on kilometre mesafeden getirilecek 

suyun proje ve ke~fnamelerinin yaptırılması işi açık ek
siltmeye çılcarılmışhr. 

2 - Tahmin edilen bedel 1000 lira olup mwvakkat 
teıninat akçesi 75 liradır. 

3 -- Eksiltme 12.11.937 cuma günü saat 16 da Sefer
hisar belediye dairesinde yapılacaktır. 

4- Bu işe iştirak edecek olan mühendislerin Türk 
olması mahallı hükümetten izin vesikası olması ve ayni 
zamanda su işlerile uğraşmış bulunması laıımdır. 

5 - Kasabanın huli hazır haritası meycud olup müte
ahhit işbu haritadan istifade edebilecektir. Yapılacak İşin 

fenni ve mali şartnameleri belediyece parasız olarak ve· 
rilir. 

Fazla izahat almak istiyenlerin her gün belediyeye 
miracaat etmeleri. 

Diyarbekir Uray Başkanlığından: 

1- 360 lira bedeli keşifli Ziraat Bankası sok ak ba
şından k~şık budak sokağma kadar olan yol tamiri 8 i
kinci teşrin 937 pazartesi günü saat 11 de belediye en
cümeninde ihalesi yapılm:ı c üzere açık eksiltmeye konul· 
muştur . 

2- Muvakkat teminat 27 liradır . 
3- İsteklilerin teminat akçelerile ihale günü beledi· 

ye encümenine müracaatları ilan olunur. 

Edirne Dcfterdarlıkmdan: 

lstanbnl yolunda Ayşekadın banımn tamiri 1039 lira 
2 l kuruş keşif bedeli ile 22.10,937 tarihinden itibaren 15 
gün mündetle açık eksiltmeye konulmuştur. Teminatı mu
vakatası 78 liradır. 

ihalesi 8.11.937 pazartesi günü saat 15 de defterdar
lıkta müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Taliplerin daha fazla malumat almak ve şarta meyi 
görmek üzere Milli Emlik müdürlüğüne müracaatları. 

Tekirdağ Vilayetinden 

17 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğu halde 
istekli çıkmayan ve bedeli keşfi 8054 liradan ibaret bu
lunan Tekirdağ·Murdh yolunun muhtelif kilometrelerinde 
yapılacak tamirat 1.11.937 pazartesi günü saat 15 te ta
libine ihale edilmek üzere 12 gün temdit edilmiştir. Şart
namesini okumak istiyenlerin her gün ve eksıltmeye işti
rak edeceklerin mezkur gün ve saııta ve muvakkat tcmi
natlariyle birlikte Vilayet daimi encümen kalemine müra
caat etmeleri ilan olunur. 



~ayta 6 
~E'!:.. t ıe • ··rnnam· - L 

* * * 17 gün nıiiddetle açık eksiltmeye konulduğu halde is
tekli-.i çıkmayan ve bedeli ke:;fi 3950 lirn 87 ~uru~tan ibaret 
hıılun:ın Çerkeskiiy-Saray-Viıe yolu üzer.inde yapılacak kapaklı 
köprüsü ile ;3 menfezin tamir ve inşaat t. 1 t.937 pazartesi günü 
aat 15 le talibine ihale edilmek üzere 12 giin temdit edilmiştir. 

Şartnamc~ini okumak i-:teyenlerin heqı:ürı ve eksiltmeye 
iştirak edeceklerin mezkfır gürı ve saatta ve muvakkat temi
natlariyle birlikle Vilayet Daimi Encümen Kalemine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

İstanbul Lc\azun ı\nıirliği Satınalma Komi ~yomından: 

Kuleli Askeri lisesi Tamiratının açık eksiltmef\İne itıteldi 
çıkmadı~ındnıı 5.11.937 Cuma güıı ü <caat 14,30 da Tophanede 
l:,tanbul Leva:wn amirliği Satınalma Komisyonunda yt~niden 
pazıırlıkla ek,iJtme;;;i yapılacaktır. 

Ke~if bedeli 2567 lira 88 kuru~tur. İlk teminatı 192 lira 
59 kuruştur. Şartnam~ ve keşfı Komisyonda görülebilir. İstekli
lerin ist~nilen v.•sikalarivlt: heralıcr belli ~aatte Komi~vona . , 
gelmelc~ri. 

Oi ·arbekiı i\nfıa ~lüdürlüğünden: 

1- Ek::ıiltıneye lwnulaa iş (Diyarbekir Rasat Evi) olup 
ke:?if bedeli 13001 lira 7 kuru~ll,Jr. 

2- Bu işe ait evrak ~unlardır. 
ı\- Eksiltme şartnames i. 

B- Mukavele proje~i. 
C- Ek hu~usi fenni ~artııamel~r. 
O- Bayındırlık H! yapı işleri genel ve fP.nni ~artnamcsi. 
E- Bu evrak Nafıa müdürlüğünde ~örülebilir ve iste· 

ne bilir. 
~~- Bu iş 8.11.937 Pazartesi gunu saat l I de Jrnpah 

zarf ,.;uretile Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmf'k için 975 lira 8 kuruşluk mu
vakkat tcmirıat vermek ve a~ağıdaki VP-.ikaları ibraz etmek 
lazımdır. 

A- A ... gari 10000 liralık bina inşaatı yaptığına dair Nafıa 
müdürlüğünden ehliyet ve müteahhitlik ve:.iktt ... ı. 

B- 937 yılına ail ticaret odası 'esikası 
5- Teklif tali p!erin belli r;iin ve saatte Nafta dai re,inde 

bulu nnıaları. 

Kay..,eri ~afıa Mlidiirliiğiindcn: 

Talip bulunmadığından dolnyı on giin nıüddı•tl~ temdit 
t>di]erı İncesu hükumet konağı i n;aatııın talip zukur etmedi· 
~iıırltn bir ay iı;incle ve pazarlık surelile ihalı· edilmek üzere 
bir ay temdit edi ! mi~tir. Talip ol:mlnr: ~afıa miidürliiğöne 

ınürat;aatları ilan olunur. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

* * * 109 kalem ilaç Ye aıhhi malzeme alınacaktır. Bak: 

MÜNAKASA GAZ~'l ESi -
zin J. l U~37 çarşamba rünü aaat 15 te ihalesi yapılmak 

üzore 10 gün temdit edilmiştir. 
Şartnamesini ekumak istiyenlerin her gün ve eksilt

meye iıtirak edeceklerin mezkur güa ve aaatta ve mu· 
vakkat teminatlariyle birlikte Vilayet daimi encümenine 
müracaatları lüzumu ilin olunur. 

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

Trabzon Belediye Riyaaetinden: 

Belediye daireleri içiu 8 adet yerli malı kömür soba
sının pazarlıkla mübayaaıına karar verildiiinden istekli· 

1 lerin cum• ve salı günleri belediyeye müracaatları ilin 
olunur. 
•< •rr . ?.==•: :z• L , . 

1 ,nalırukat Heozin-Makioe yağlan v. s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

5. J 1.37 güc 1 ihale edileceği ilan edilen 5700-5800 ki
lo maden yağı evsafında yapılan değişiklik dolayısiyle i
halesi tehir edilmiştir. 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 60000 lira olan 2000 ton 
kardif kömürünün kapalı zarfla münakasası 15. 12.937 
tarihine müsadif çarşamba iÜnü saat 14 de Ankarada 
Vekaleti binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 

2- Şartnameıi üç lira mukabilinde her gün Ankarada 
komiıyonumuzdan almabilir. 

3- Münakayay.- iştirak edeceklet·in birinci msddede 
yazılı günde azami saat on üçe kadar 4250 liralık mu-

1 vakka~ te~inatları ve kanuni belgelerini havi zarflarını 
kanunı şekılde kapatılmış ve mühürlenmiş olarak komis
yonumuza vermeleri, poata ile gönderilecek mektuplardan 
dolayı vukubulacak teehhürüo naıarı dikkate alınmayacağı. 

• • * 1 Tahmin edilen bedeli 266700 lira olan 5000 
ton mazotun kapalı zarfla münakasası 16.12.937 tarihine 
müsadif perşembe güni saat 14 de vekalet binast dahi· 
tinde müteşekkil komisyonumuzda yapılacaktır. 

2- 13 lira 34 kuruş mukabilinde şartnamesini almak 
istiyenlerin her gün ve münakasasına iştirak edeceklerin 
de birinci maddede yazılı günde azami saat 13 e kadar 
14585 liralık teminat mektupları ve kanuni belgelerile 1 

teklif mektublarını komisyonumuza tevdi etmeleri. 

.. Oiyarbekir Urayı Batkanlığından 

1- Belediye ihtiyacı için 30 bin kilo yaş odu o açık 1 

eksiltmeye konmuştur. 
2- Beher kiloaunun muhammen fiyata J kuruş 5 san· 

timdir. 
t İst. Sıhhi Müess. AEK ilanlarına. 3- ihalesi 8.11.937 pazartesi ıünü saat l t de bele
~~~~======:=~~=~====~~~~~~~ 1 diye e11cümeninde yapılacaktır. 

E~ktrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
! 4- !vfuvakkat teminatı 23 lira 60 kuruştur. 

Diyarbekir Urayı Başkanlığından: 

5- Isteklilerin ihale günü teminat akçelerile bele· 
diye encümenine müracaatları ilan olunur. 

• * * Belediye elektrik fabrikası ihtiyacı ıçın 13800 
ve elektrik şubesi ihtiyacı için 4 ?00 ki ce•n lD l 8000'cilo 
yaş odun 8· 11.937 pazartesi günü sa1t 11 de daimi en· 
cümende ihalesi yapılmak üzre açık eksiltmeye koomuş

1-- 1491 lira 25 kuruş bedeli keşifli belediye elektrik 
fabrikası telefon hattı tesisatı açık eksiltmeye konmuştur. 

2- İhalesi 8 1 J .937 pazartesi günü günü saat 1 J de 
belediye encümeninde yakılacaktır. 'tur. 

3- Mu?akkat t ... ıninat 111 lira seksen dört kuruştur. 
4- istek ilerin teminat akçalarile ve vesaiki fazime 

ile ihale saatinde belediye encilmenine aelmeleri ve daha 
fazla malumat almak istiyenlerin mesai saatlerinde bele
diye fen müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

e::s:;:: ___ _ _ ~~ -

Matbaa i~leri, Kırtasiye, Yazıhane Ms.lzemesi 

İstanbul Nafıa Müdürlüğiindeıı: 

17. 1 J.937 çar~amha giinil saat 16 da t~tanLul Nafıa mü· 
düdüğünde tahmin bedeli 850 lira olan asri ı-:-ıkh proje kopye 
teksir makine:si açık eksiltmi) e konulmu§tur. 

M\lkavele, c:ksiltme, hu;:ıu::-i ~artnamesi daire!::ıinıle görüle-

cektir. ı 
Muvakkat leıniııal 6 -l liradır. 
isteklilerin muvakkat teminat nınklrnzları Vt' ticnret odası 1 

ve ikalarile bu gibi asri ışıklı proje tek:;ir ıııakine:si sattı~ına j 
:~:i!!r !!!i!!'!!d~a!!!re:!!!i'!!!e'!!!ri!!n!!!d~e~n~a~l!!!:~~!."!:"' !!!o~ld~u!'!'ğ!!u~-~v-~,.~: k ... · a~l-a'!!ri!!!le~b!!!i r!!!lı!!!. k!!!t!!!e~g!!!e~lm~e!!!!le!!!"!r~i. 1 

Mensucat-flbise·Kundura-Çamaşır v.s. J 

Tekirdağ Vilayetinden: ı 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğu halde a - 1 

~ıcıaı çıkmayan Memleket hastaneıi için 200 metre patiska 
ıle 500 metre İzmir mamulitından değirmenli marka be· j 

2- Beher kilosunun muhammen fiatı bir kuru~ beş 
santimdir. 

4- Muvakkat teminat 14 lira 18 kuruştur. 
5- isteklilerin ihale günü teminat akçelerile belediye 

encümenine müracaatları ilin olunur. 

Tekirdağ Belediye Riyasetinden: 

Belodiye Devairi sobalarmda yakılmak 
kilo yerli maden kömürü açık eksiltme ile 
caktır. 

üzere 20 bin 
satın alına-

Eksiltme ikinci teşrin aymıa beşinci cuma günü saat 
15 tedir. 

İsteklilerin temiıaat akçeleriyle birlikte o gün Belediye 
encümenine müracaatlara ilin olunur. 

Trabzon Belediye Riyasetinden: 

Belediye dairesi sobalarında kullanılmck üzere 10 ton 
sömikok kömürilnün pazarlıkla mübayaasına karar veril
diğinden isteklilerin cuma ve sah günleri belediyeye mü
racaatları ilan elunur. 

Trabzon İnhisarlar Başmüdürlüğünd~rı: 

Kıı ibtiyacmı karşılamak üzere pazarlıkla 25 bin kilo 
odun sabo alınacaktır. Vermek iıtiyenlerin komisyona 
müracaatla ıartnameyi görmeleri ve muvakkat teminat 
akçaaını yatırmaları ilan olunur. 

31 Birinciteşrin 1937 
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Müteferrik 

Mikdarı 

2115,01 

Edirne lşkaıı Müdürlüğünden: 
fi vatı 

K. 

250 
M.2 

846.()()4 Cam Pi • 
1.937 de inşasına başlanan ~öçmen e,·Ieri için yukarı<la cins 

ve metre murabbaı gö;:ıterilen cam pazarlık uretile alınarakur. 
:l - Yavmii pa:Garlık 3.11.937 tarihine te adüf eden Çıır· 

"aınLa günü ~aat 14 bııçuktadır. 
3- İstekliler yiizde onhe:.: teminat bedeli olan 288 lira oıı 

kuru .• tr:minat akl'e:ıiııi Kızı)av namına mal . andırıma yalırına· 
~ J rı 

malıdır. 

15tr.klilerin muayyen \:tkitıe Edirne l~kan müdiiri)f~tinde 
nıiite ... ekkil koıni-.vona miiracaatları. . ./ 

'!!!!'!"""'!'.~>~.~S"!!'!!' __ ..., ______ .,....,~.,~,--...-----....... .-.....·~·~·~----~•-•---..._.,_........._ _,_ 

Erı ak, Zahire~ Et ve Sebze: 

Edirne garp Hd . Tğ .:-'t. Al. Ko. Bu~kanlığından: 

Tuğay birlikleri için : l 7200 kilo patate.:. muhammen bl"· 
deli : 5 kuru~ Teıııiııatı: 71 lira ihale tnrihi 3.11.937 saatı: 
1 O açık ek--iltme. 

Tuğny birlikleri ihtivacı için · ukarıda razılı patate e i tekli 
olaııların helli gün ve aatinde:ı cvve] E.dirnede müfettişlık 
bina ında Tuğav .Satınalın.ı komisyonuna gelmeleri. 

Diyarbekir Levazım Satınalma Komisyonundan: 
1 K bl'p - or ve tayyar~ alayı eratının ihtiyacı için 30 

kilo patates açık eksiltme sureti!e sahn alınacaktır. 
2 - İhalesi 6 11.37 cumartesi günü saat 10 dadır. 
3- Muhammen bedeli 2100 lira olup muvakkat teıııi· 

natı 157 lira 50 kuruştur. 
4- Şartnamesini görmek isteyenler hergüo mesai sıı· 

atler dahilinde Diyarbekir lvz. amirliği sabnalma koıııİS' 
yon unda görebilirler. 

5 - isteklilerin mezkur gün ve saatte teminat makbo· 
Zll Te ticaret vesikalarile birlikte Diyarbekir lvz. amirli"' 
ği satınalma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Tekirdağ askeri kıtalara ihtiyacı için 12 bin ve Mal: 

kara kıtaları için ö bin kilo çorbalık pirince ihale giioıı 
verilen fiat komisyonca pahaJı görüldüğünden ihalesi Y'' 
pılmamıştır. 5.11.37 cumil günü saat 15 de pazarlıkl' 
ihalesinin icrasına karar verildiğinden vermek isteyeni~· 
rin belli gün ve saatte teminatlarile birlikte g"Jmeferı· 
Tekirdağ kıtal arına ait pirincin 2040 lira muhammen be' 
deli üzerinden muvakkat teminatı 153 Hra ve Malkar9 

kıtalarmın 1055 lira muhammen bedeli üzerinden ınu\'ak· 
kat teminatı 79 lira 13 kuruştur. 

Konya Kor Satınalma Komisyonundan: 
1- Kor merkez kıtaatmm bir senelik ihtiyacı 01811 

koO' 7200 kilo sabun açık eksiltme suretile münakasaya 
muıtur tı 

2- Sabunun muhammen bedeli 3600 liradır. Tenıii19 

270 liradır. ~-· 
3 - Açık eksiltme 5.11 ·937 cuma günü saat 15 de · 

pılacaktır. 
11
• 

4- Şartnamesi her gün kor satın alma komisyon" 
da görülebilir. ·ıo 

5 lateklilerin belli gün ve saatte tt~minat makbuzları 
birlikte komisyona müracaatları. . Z bİ~ 

* * * Kor merkez kıta t hayvanhtaam ihtiyacı içın 9 ısl' 
kilo kuru ot açık eksiltme suretiyle münakasaya k00 

muştur. ıA 

2- Açık eksiltmesi 3·11-937 çarşamba günü saa~ ,0• 

te Kavseri kor karargahı binasında satınalma kornısJ 
nunda yapılacaktır. feflli· 

3 - Kuru otun muhammen bedeli 3680 liradır. 
natında 276 liradır. o· 

· oo" 4 - Kuru otun şartnameıi kor ntanalma komısY 

da her gün görülebi 'ir. kbıJZ!ıJ' 
5 İsteklilerin belli gün ve saatt.ı teminat ına 

riyle birlikte komisyona müracaatları. 
1 

biO 
* • * Kor merkez kıtaatınm senelik ihtiyacı için ~ 00ııl" 

kilo sade yağı kapalı zarf usulUile miinakasaya 
mııştur. 6 dıı 

2- Münakasası 10.11 937 çarşamba günü saat 
1 

kor satmalma komisyonunda yapılacaktır. b'JJ ti• 
1. 1 1 1 

3 - Alınacak sade yağının muhammn bede ı 

radır. Temjnatı 825 liradır. gli" 
4 Şartnamesi kor satınalma komisyonu oda her t1efİ 

görebileceği gibi hariçten istiyenlere de birer sure 
1 parasız gönderilir. 

1 
ı.93 

5- Teklif mektubları mü akasa günü olao 5· ıJ re· 
cuma günü saat 15 e kadar kor sahnalmrı komisyon 1<•· 
isliğine vermiş olacaktır bu saattan sonra :nekt!lpı§r 
bu 1 edil~mez. · sf otJ9 

6- isteklilerin kanuni vesikalarla birlikte koıtı• 
müracaatları· 
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Karakü-::e Tümen Satınalma Komisyonundan . 
. 1 - Karakö::!e Tömen birliklerinin muhtelif garnizoıılan 
1Çİn aşağıda yazılı unlar Karakö.e tiimen Mtmalma komi ... yo
nunda alınacaktır. Şartnamesi komisyondan 2S kuruş muka
bilinde alınabilir. İstekliler teklif mektupları ve ticnret odası 
Ve ikalarını ihale saatlarından hir 5aat evel komi!:ıyona vernıi~ 
bulunmalıdır. 

ı ı İnhisarlar U. . üdürlüğünde : 1 

Cinsi '\likdarı Muhammeıı İlk le· saatı Nereye ihtiyaç 
bedeli minatı olduğu 

Fabrika unu 150,000 19.5.;0 1462,50 10 Karakfü.;e 
» » 130,000 22.500 1678,50 11 Kağızman 

>ı n 150,000 4 1,500 3093,75 15 iğdir 

)> ıı 250,000 41.500 :3093, 75 16 Sür bahan 

lhale:-ıi 12.11.937 kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Ankara Levaı.ım Amirliği • atınalnıa Komisyonundan: 
1- Ankara garnizon ve mü~::.~eseleriııin ırıüteahhid nam 

Ve hesabına 8000 kilo taze fa:-ulyaı:;ının 14.10.937 r.ksiltme· 
ınde talih çıkmachğından 2.11.937 saat 15 ıie Ankara Lv. 
Amirli~i ~atınalına komiı,,yonunda pazarlıkla alınacaktır . 

2- :\luhammeıi bedeli 800 lira ve ilk teminatı 60 liradır. 
l~tekliler şartnamesini her gün komi::-yonJa giirebilir. Pazarlı· 
ğa girecekler belli giiıı ve ::saatle kanuni ve!"likalar ve temi
natlariyle komi~yonda bulunmaları. 

* • * 
l- Harh ve ge<likli okulu ile Cebeci hastahanesi ihtiyacı 

İçin 130 koyun etinin 26.10.937 pazarlığında talip çıkmadı
ğından 9.1 1.937 saat 11 <le pazarlıkla Ankara Levazım amir· 
liği ~atınalnıa komisyonunda alınacaktır. 

2- :\luhamıneıı bedeli 65000 lira ilk tP.minatı 487.5 lira· 
dır. Şartname i 325 kuru~ mukabilinde komisyondan alına
hilir. t~teklilerin kanuni yesika ve teminatlariyle belli gün 
Ve !'.ına tta komi yonda huhınmnları. 

• • • 
5650 k. beyaz peynir ve 2800 k. kaşar peynırı alına

caktır. Bak: İst. Sıhhi Müess. AEK ilanlarına 

"!!!t:e sa: - $ 

b) MÜZAVE E LE Ft '. 
. ...._ ~_.,_,.~- ,..,_.._.,. ______ ::.. ____ 1 

İzmir Ooman Baş Mühendisliğinden 

l' emin at Bedeli 
Parası 

l. K. 
18 83 

54 

73 

1 65 

5 91 
2 98 

36 

2 98 

4 85 

4 16 
26 

mu ham. 
Kuruş 

28 

6 

6 

5 

36 
5 

• 
6 

5 

36 

6 
4 

Kental 

897 

120 

385 

441 
(Herk eş 

219 
790 
119 

664 

Cinsi Ormanın ııım 

ve mevkii 
Kömür Değirmenderenin 

Çamköyü Yel burun · 
Çmar kazık Değirmenderenin 

Dere boğazı 
Çıoar odunu Bucaoın Çukurcuk 

gediği 

Çalı BurnavanınKurutepe 

iştirak edebilir) 
Kömür Tırazlı Çamlıdere 
Çalı Altındağ Kalpazan 
Çınar sandal Bulgurca Kumpına 1 

çubuğu 

Çam odunu Tahtalı Aşlama 

deresi 
226 Çalı Pınarbaşıoın Mer· 

yem ıuyu 

217 Meşe kömürü Karaçam Mezar 
boynu 

92.t Kuru çam odunu Altındağ 
88 Mahlut odun Balçava Gonade-

resı 

4 81 28 229 ,, kömür Çiyli Karag6z 
(Civar köylülerden başkası iştirak edemez) 

İı.mir merkez ilçesinin yukarda yazılı devlet orman· 
larıadan hizalarında gösterilen meıe mahlut kömürler 
kuru çam odunu ve mahlut odun ve pırnar çalısının 24 
Birinciteşrin tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık 
artırma ile satışa çıkarılmıştır. 

Mukavele ve şartname projejeri Orman başmühendis· 
liğinden paraaız alınır. İhale 4. 1 1.937 tarihine mli1adif 
Perşembe günü saat IO da İzmir orman başmühendisli
ğinde yapılacaktır. 

A"'keri Tıbbiye Okulundan: 

A:skeri Tıbbiye Okulunda ıne\cut 18 kalem Talebe ve efrat 
Fotini iltı Bisiklet ve sair köhne eşya t. I ı. 937 pazartesi günü 
saat 1 l de Beyazıtta A keri Tıbbiye Okulunda pazarlıkla satı

lacaktır. İsteklilerin belli saatte Okula gelmeleri. 

Havayolları Devlet l~letrne İdaresiaden : 

Yeşilköy Tayya.-e İtitasyonunda bulunan 164 aded boi' 
benzin bidonu 1 ~. ı ı.937 taıihinJo cuma günü saat 14,30 da 
paıarhkla ~atılacaktır. Beherinin muhammen bedeli 150 ku
ru~tur. Bidonlar mahallinde hergön görülebilir. İsteklilerin 
ınuvakkat teminatlarile birlikte tayin edilen zamanda idarenin 
Yeşilkfiy İstasyon Müdürlüğöne müracaatları. 

l - Plan, şartname ve keşifnamesi mucibince Maltepe 
Tütün Enstitüsü yolları pazarlıkla y~ptmlacaktır. 

11 Keşif bedeli 2365, 16 lira ve muvakkat teminat 
177,39 liradır. 

1 1 l Pazarlık 5.Xl.937 tarihine rastlayan Cuma günü 
saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV-Şartnameler 12 kuruş mukabilinde hergün İohi· 
sarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesi Müdürlüğünden 
alınabilir. 

V İsteklilerin pazarlık için tayin olunan giin ve 1aatte 
yüzde 7,5 ıüvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge
_çen Komiıyooa gelmeleri ilan olunur. (7162) 1112 3-4 

• • * 
1- Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş olan 3 adet 

sigara makinesi için teklif olunan bedel haddi Iayıkda gö
rölmediğinden pazarlıkla alınması kararlaştırılmıştır. 
il- Pazarlık 6 Xl 937 tarihine rastlıyan Cumartesi gü

nü saat 11 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Muhammen beaeli 30,000 lira ve muvakkat temi· 
nat 2250 liradır. 

IV- Şartnameler her gün t 50 kuruş mukabilinde adı 
geçen Komisyondan alınabilir. 

V- İdarece alınması mu tasavvur makineler "Molens, 
Standard ve Müller,. olup bunlardan başka firmalardan 
pazarlığa iştirak arzusunda bulunanların, fiatsız teklif ve 
kataloklarını münakasa güııüncfon, en geç 3 gün evvel 
Tütun Fabrikalar Şubesine ibraz ederek pazarlığa iştirak 
vesikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte Ola 7,5 güvenme paralariyle birlikte " ukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7216) 1122 3-4 
'* • • 

l - Şartname, Keşifnam~ ve planlarına tevfikan 
Muğla müstakil müdürlüğünde yaptırılacak kara barut 
deposu inşaatı eksiltmeye kon muştur. 

il - Muhammen bedeli ı943,39 lira ve Muvaklrnt 
teminat 220,80 liradır. 

III - Eksiltme, 2.XI.937 tarihine rastlayan Salı günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 15 kuruş 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat 
takil Müdürlüğünden alınabilir. 

mukabilinde hergün 
Şubesiyle M~ğla müs-

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin, bu gibi işleri 
yapmış olduklarına aid olan vesikalarını İnşaat Şubesine 
ibraz ederek eksiltmeye iştirak vesikası almaları la
zımdır. 

Vl - İsteklilerin eksiltme için tayin elunan gün ve 
saatte münakasaya ittirak vesikası ve yüzde 7.5 güven
me paalariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (B.) (7061) 1098 4-4 

• • • 
1-Nilmunesine göre 150 adet S. G. M. 550 Rezistans 

pazarlıkla alınacaktır. 
l 1-Pazarlık 3.Xl.937 tarihine rastlayan çarşamba gü· 

nü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll-Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV -isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa·
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
miıyona gelmeleri ilan olunur. (7123) 1109 3 - 3 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
1~ Muayene ve Tedavi evi itin satın alnıacıa• olan l 09 kal•• 

illç ve Sıhhi Mah:eme açık ekailtmeye konulmuttur. 
1- Ekıiltme ıo. 11. 937 Çar,aoba güaQ Hat 14, ao da Cat••· 

etlu•tla Sıhhat ve İçtimai Muncoet MüdGrlGtlnde kurulu Komiı· 
yoada yapılacaktır. 

2- Muhammen Fiat: 2990 liradır. 
3- Munkkat raraati: 244 lira 25 kuruttur. 
4 lıtekliler Şartname n listeyi her rBn Komiayonda ılre· 

bilirler. 
5- iatekliler cari ıeneye aid Ticaret oda11 Ye1ik&1ile 2490 aa· 

yıh kaaunda J'&llh belıelerİD YC bu İfe yeter muvakkat farantf 
makbuz veya Baaka mektubu ile birlikte belli ıün YC Hatte 
Komiıyona ıelmeleri. (7304) 1125 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırnıa 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mektebin QJ7 Mali ıeneai sonuna kadar ihtiyacı olaa 37000 
kilo E~mek açık ekıiltmeye konulmuştur. İlk teminatı 305.25 li· 
ra ve beher kilonun muhammen bedeli 11 kuruftur. EksiltmHi 
5· 11-937 Cyma a-ünü saat 14 de yapılacaktır. 

Şartname.ini a-örmek iateyenlerin hcrgGn ve eksiltmeye gi· 
receklerin belli gGn ve saatte Gümüşauyund• Mektep bina1ı 
dahilindeki Komiayoaa müracaatları ilin olunur. 

(7043) 1095 3-4 

Sayta 3 

• 

Istanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 
Kilo 

Aı:ı Çoğu 

MubammeD 
Fi atı 

Beyaz peynir 5650-5750 38,5 

Muvakkat 
Garanti 
Lira Kr. 

Ka,ı.r peyniri 2800-~00 65 360.66 

Heybeliada Sanatoryomu ye Leyli tıp Talebe yurduna lazım 
olan Beyaz ve kaşar peynirleri açık ekıiltmeye konulmuştur. 

1- Eksiltme 1 O. 11. 937 Çartanba günü saat 15 de Cağı lot· 
lunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüj'ü ltina1ında kurulu 
Komisyonda yapılacaktır. 

2 Mıktar, Muhammen Fiat, muvakkat garanti yukarıya ya-
ı:ılmıtbr. 

3- lıtekliler Şartnameyi her gün Konıiıyonda rörülf'bilir. 
4 - İstekliler Cari aeneye aid Ticaret odası veıikHiyle 2490 

ıayıh kanunda yazılı belreler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya Banka :aektubu ile birlikte belli gün ve uatte Ko-
misyona gelmeleri. (7305) 1126 

(Suitc de la 4eme pag-e) 

lnstruınents de chirurgie et articles sanitaires (Hôp. Echrefpacha lz-
mir) N. 496 

Presentation carte actuelle de la ville Balia (Mun. Balia) N. 496 
Pain (Command. Naval Marmara) N. 496 
Sucrc (lnt. Ank.) N. 497 
lnstal. monte·chgrge a l'ecole de gucrre (Min. Def. Nat.) N. 486 
Houille criblec, semi-coke, paın. viıı.nde, ri:ı et autres provisions 

(Oir. Ec. Arts Konia) N. 499 
Constr. garagc (Min. Trav. Pub) N. 499 
Rep. et badigeonnaıe a l'lnstitut de serisiculturc (Oir. Agricole 
Brousıc) N. 499 

Betteravcs (Dir. lnst. Bacti-riologie Etlik) N. 499 
Anthracite indigene (Oir. lnstruction publıque Samsoune) No. 500 
Construction d'un abattoirc {Municipalite Konia) No. 500 
Cont a l'hopital Goureba (Com. Ach. Univeuite lst.) No. 502 
• beis de eh ene et chıırpentc (Dir. f oret Kon a) No. 503 
Conııtruction ltable pour mouton (Dir. Ferme Eıevagc Merinoae Ka-

radjabey) No. 505 
Riz {lnt. Ank.) 505 
• Coquc du moteur Sebat (Expl. Akny) N. 505 
Charpentc (Com. Ach. Mil. Td.irdagb) N. 5' 6 
Badigeonage a l'appartemcnt dircctorial ( Mın. Hyg. Assit. Soc. 

Ank.) N. 505 
Rep. d'un four (Com. Ach. Gend. Tcbanakkale} N. 506 
Charrettes, matrriel pour la menuiserie de l'abattoir eto. (Mun. lat.) 

N. 507 
Rep. d 'un la:ıaret (Oir. Sanitaire Konia) N. 507 

n et badigeonnage au bat. contrôle, economat ete. et peiıttııre 
d'un chaland (Mun. Jat.) N. 507 

lnstal. d'un moteur electrique (Mun. lst.) N. 507 
Rep. d'un chaudron et instal. d'eau au cimetıcre Zindjirlikowyou 

(Mun. lst.) N. 508 

Couvertures pour chevaux (Com. Ach. Command. Gen. Surveil. 
Douan. lst. N. 508 

Coke ir.digene (Hôp. Modele Sivas) N. 508 

• Les uterisques indiquent une venle par voie de surencbere. 

N. B.- Le. Nos indiques en regard dea articles •ont ceux du 
journal danı lequcl l'avia a paru. 

Tiyatrolar 
TEPEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 
aut 20,30 da 

Size Öyle 
Geliyorsa 

3 perde 

L. Pirand~lla . Türkçeai:M.Fuat 

ESKl FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

İntikam Maçı 
3 perde 2 tablo 

1111 111111111 
1
1 

1 
n ' 

lif il 
1111111 

Yazan: P. Veber ve A. Acuze 

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 heman harekete getirir, ve azami ran-

demera verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntolu k 
küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 

il&n işleri Lianited Şirketi 
vasıtasile gönderilebilir. 

!mtiyaz aıahibi ve yazı ifkri 
O:rektörii: lamai.1 Girit 

Ba.,ı~dıi'ı ver: ARTUN Baaune~~ 
G.~lah• Biılür aokak No. 10 
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Tableau Synoptique des Adjudications 
i~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~------~--------------------------------------~-----------------1 Mode Prix Caution. Li l"ı ı d'adı'udıcation et clu 

1 

Objet de l'acljudication Jours Heure 
--.~~~-·------~--~~- -~~·-~-~~adj~~-t.~-e-ıtimat~~!rovi_•o_i_re ________ c_·a_h_i_er __ d_es __ C_b_a.rı.e_•~--~--~~~----~· 

A) Adjudications au Rabais 
Construction -ReJ:aration- Trav . f'uhlics · l\ lateriel de Construction-CartogrRphie 

Conat!'. iı l'atelier photographique deıı muıeea 

Rep. toiture et autre aux divers bitiments ac•de· 
mie de gucrre a Yıldiz 

Rep . du han Ayche kadin 
Projet pour adıJuction d'eau a la ville Seferihuir 
Rep . ı:;u Lycee ınilitaire Kouleli (aj . ). 
Constr. route pres la Banque Agricolc 

" observatoire a Diarbekir 
" Konak Gouvernemental (ıj.) . 

Rep. de cbaussee ı route Tekirdag'h-Mouratli (aj .). 
" " troıs archeı et l pont 11 route Tc!ıerkes
keuy-Saray·Vize (aj.). 

Habillement - Cbaussurcs Tissus- Cuirs . 

Batilte : 500 m.- Toile : 200 m. (•i·)· 

Combustible - Carburant- Huiles 

Cardiff : 2000 t. (cah. cb. L. 3). 
Mazoute : .5000 t. (cah. eh L. 13,24). 
Boiı : 30 t. 

" : 18 " 
Semi·coke: 10 t. 
Boiı : 25 t. 
Houillc : 20 t. 
L'adjudication concernant l'achat de 5800 k. buile 

minerale a ete ajournee 

Publique 
Gre a gre 

Publique 

" Gre a ire 
Publique 
Pli cach 
Gre a gre 

Pli cach 

" Publique 

" Gre a gre 

" 
Publique 

3226 78 

1039 21 
1000 -

2567 88 
360 ·-

13001 07 

8054 -
3950 87 

60000 -
266100 -

Ameublemcnt pour Habitation et Bureaux-Tapie1eric ete. 

Pocles : 8 p. Gr~ a ~re 
Electricite-Gai:· Chauff~~ Ce:_tral~!!:.1..U_ation et Mat~ricl) 

lnst al. ciible telcplıon~que a la fabrique el"ctrique Publique 1491 25 
t ravaux d'lmprimerie- Papeterie 

Mııchine pour copie : l p. 

l!>ivers 

Vitre : 84W04 m2 

Provisions 

Farine de minoterie : 150 t. 

• " 
" n 

" 
n 

: 150 " 
: 150 " 

,, " ,, ! 250 n 

---· 
Publique 850 -

Gre a fl'e le k. 2 50 

Pli cach 
,, 

" 
" Gre a rre 

19500 -
22500 -
41500 -
41500 -

800 -
65000 -

243 
75 -

78 -
75 

192 59 
27 -

975 08 

4250 -
14585 -

23 -
14 18 

111 84 

Dir. Travaux Publics lıt. 
Command. Acad. de Guerre Yildiz 

Dir. Bienı Nat. Edirne 
Munici palı te Sı" ferihisar 
Com. Ach. lntend. lıt. Tophane 
Municipalit•~ Diarb~kir 

Dir. Trav. Pub. Diarbekir 

17-11-37 
5-11-37 

8-11-37 
l'l-11-37 
5-11-37 
8-11-37 
8-11 37 

Dir. Trav. Pub. Kaiueri Dans un moıs - -
Vilayet Tekırdaıh 

Vilayet Tekirdarb 

l · ll-37 
1 ıı-:n 

3-11-37 

Cem. Ach. lnt. Mar preaMin . Def. Nat. 15-12-37 
16·12-37 
l · 11-37 
8-11-37 

M.ırdi et Vendredi - -

" Mun. Oiar be kir 

" Mun. Tr.:ıbxonde 
Dir Mo•opoles Trabzonde 
Munici palite Tekirdaıh 
Com. Ach . Min. Def. Nat. Ank . 

5-11-37 

Municip. Trab:wnde Mardi et Vend,edi -

Muaicip . Diarbekir 8 -11-37 

64 - Dir. Trav. Pub. lıtanbul P-11·37 

288 -

1462 50 
1678 50 
3~93 75 
1093 75 

60 -
4075 -

Oir. Etab. lmmiıres Edirne 

Com. Ach. Diviıio• Karakeuse 

" 
" 
" Co•. Acb. lntendance Ankara 

3-11-37 

12-11-37 
12-11-37 
12-11-37 
12-11-37 

15 

15 -
16 -
14 30 
11 -
1 1 

15 
15 -

15 -

14 -

14 -
11 
11 

15 

11 -

16 -

14 30 

10 -
11 -· 
15 -
15 -
15 -
11 -

31 Octobre t 931 

ADMINISTRA·ı ıuı" 

Y oıhourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boitc Poltale N. 1261 

Adrea•e Teleıraphique: 

l•tnnb"l - MÜNAKASA 

1.1 1.937. Pazartesi 

Jonkıiyon kablosu (PTT Ank,) .\! 464 
Ham kauçuk (MMV) .\ : 464 
İhata duvan inıaah (iat. Defter.) .~~ 4iM 
Arpa (Kayseri Kor SAK) .\": 487 
Altlan ıürme araba (İuh . U. Müd.) J\~ 487 
İçme su yolunun boru ferşi v.s. inş •. (Buldan Beled.) ·'~ 488 
Lavamarin kömürü (Ask. Fabr.) .\; 489 
İnce ambalaj kağıdı (İnh. U. Müd.) .,\ ; 490 
Urgup köprüıü inşaatı (Nafıa Vr.k.) .\! 492 
• Un fabrikası binası ve motörleri (Midyat Malmüd.) ,,~ 493 
Yonca · tohumu (Bandırma Mer. Yet. Çifti.).\; 493 
Telefon hattı inşas' (lzmir Lvz.) .\! 493 1 
Battaniye, erat fotini ve J ün çorap (Ank. Orm. K. Gen "·) 
Ekmek (İzmir Lvz.) .\~ 49-t 
Buğ'day kırdırılması (Çorlu " or) .\~ 494 
Yulaf (Vize Ask. SAK) .:\! 495 
Lahana ve praaa (Edirne Tuğ.) .\! 495 
Tohum, ip, belleme (İıt. Bel.) .\~ 496 
Muarhk dıvarı inşaatı (Kemalpaşa Beled.) .\: 496 
Gürgen ve meşe odunu .(Kadıköy Vakf. Dir.) ~! 496 
Alit •e edevatı tıbbiye (lzmir Eşrefpa,a Haat.) ~": 496 
Halihazır haritası tanzimi (Balya Beled.) ~\: 496 
Ekmek (Marmı.ra ÜHub. Komut.) .\: 496 
Şeker (Ank. Lvz.) .\~ 497 
Harb okı.alu yemek taşıma asansörü yapt. (MMV) .ı\:. 497 
Kriple kömürü, sömikok, ekmek, et, pirinç v.ı. erzak (!<oııf' 

Bölge San. Ok.) .\! 499 
.Başvekilet garaj ilıivei kıımı inş. (Naf. Vek.) .\! 499 ,~ 
ipek böcekciliği enıtitüaünde tamir, ııva ve boya işi (Burs• ip 

Böcek. Enat.) .:\': 499 
Pancar (Etlik Bakt. Mües.) .\! 499 
• Karaçam odunu (Balıkeair Orm. Müd.} I'\": 500 
Türk antruiti (Samsun Kült. Dir.) .\~ 500 
Fenni meıb•ha inşası (Konya Ereğli Beled.) .!\! 501 ~1 
Gureba haat. harici hastalıklar anfiıi in,aaı (İat. Üniver•· A~ 

.\~ 502 
• Me,e kereste ve odun (Konya Orm. Baım.) .ı\! 503 
Koyun ağılı inşaatı (Karacabey Mer. Çiftl.) .;"\:. 505 
Pirinç (Ank. Lvz.) .\~ 505 
• Sebat motörü teknesi (Akay i,ıt.) .\• 505 
Kereste (Tekirdat Aık. SAK) ~\! 506 y.l 
Bir No. lı müdürler apartıman sıva tamiratı (Sıh. ve lçt. MU• 

.!ü 500 
Fırın tamiri (Çanak. Jodr. SAK) .ı\! 506 8f 
El arabası, Karaağaç maraniozhanesi için malzeme v. ı. (lıt· 

led.) No 507 
Tephirhane tamiri (Konya Sıh. Müd.) No 507 

1111
, 

Levazım, kontrol ve varidat koridorlarının badana ve kapıl•' 
Haricotı verts : 8 t. (aj .). 
Vıande de ıaouton : 130 t. (cah. 
Pommea de terre : 17200 le . 

eh . P. 130). (ai) ,. 
Publlque le le. O 05 

2100 -
5508 
3450 
1575 -

71 -
157 50 
413 10 
258 75 
118 -

" Com. Açh. Brigade Edirne 

2-11-37 
9 ·11-37 
3-! 1-37 
~-11-37 

10 - il 
boyanması (İıt. Beled.) No 507 

Duba boyanması " ,, ,, 507 

" " : 30 t. 
" " " lnt. Diarbetir 

Bles concasses : 45,9 t. (aj .). Gre a grt: n " " l'amir 3-11-37 
• 30 t . (aj.). " ,, ,, " 3. 11-37 

Viande de moutoıı : 3,5 t. 
Pain : 6412 k. 

Publique Chef Med. Hôp. Maladies Contaı. 1,mir 3 11-37 

Riz pour soupe : 12 t. (aj .) . 
,, : 6 t. (aj .). 

Savon : 7,2 t. 

Foin: 92 t. 
Beurre fraiı : 11 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
r.i dons videa a benzin• : 164 J>· 
Chauuures de ıoldats et eleves et dıvera autre ar· 

ticleı hors d'uaaie : 18 lotı 
Boi• de sapin et charbon 

. ._,. 

Poıir 

,. 
Gre a gre 

" 
Publique 

" Pli cıch 

593 11 
2040 -
1055 
3600 -
3680 -

11000 -

Grt! a gre la p. 1 50 
,, 

Vos 

44 48 
153 -

79 1~ 
270 -
376 -
825 -

n 

Com. Ach Mmtaire Tekirdag'h 

" Com. Ach. Corps Armec Kaiss~ri 

" 
n 

Expt. Ligne Aerie•. de L'Etat Y ~eh ilk. 
Ecole de Medeciııe Militaire 

Chef loı . Forct I~ir 

Traduc • 
ıons 

3-11 37 
5·11-37 
5-11 37 
5-11-37 
3-11-37 

10-11-37 

12-11-37 
1-11·37 

4-11 -37 

De toute nature En toutes langues 
Adressez-vous sanı hesitation au 

Bureau de traduction '' DEVRiM ,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 

Technique, Financiere, Commercialc ete. 

Traduction de cahiers des charges 

Executicm rapide et soirnee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes dı '' MÜNAKASA GAZETESi .. 

bureau de traduction 
" 

DEVRiM" 
Galata, Pcrchembe Pazar, Yerhourtclaou Han, No 3-4 T'lephone : -49442 

10 -
15 30 
10 -
11 
11 
15 
15 
15 . 
14 
16 -

14 30 
11 

10 -

Elektrik motörü tesiai (lst. Beled.) No 507 . te' 
, Buhar ka~anı tamiri ile Zincirlıkuyu mezarlığına yap. • ıu terfi 

ıintı (lı;t. Bel.) No 508 
Velense (Gümr. Muh. G. Komut.) No 508 
Yerli kok (Sıvas Nümmne Haıt.) No 5n8 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

H . "N .,;:. .. terir amıt : o .• i'areti ilanı havi gaı:eteınizin •ayısını ,..,.. 

-~---..----

Lundi l - l t - 1937 

Cable de ionction (Dir. PTT. Ank.) N. 464 
Caoutchouc brute (Min. Def. Nat.) N . 464 
Conatr. mur d'appui (Dir. Biena Nat. lst.) N . 485 
Orıre (Corpı A:mce Kaisseri) N. 487 
Voitureı ouvrables par en deıısous (Dir. Gen. Moııop. N. 487 
Travaux pour adductioa d,eau (Mun. Bouldane) N. 488 
Houille lavec muine (Fabr. militaires) N. 489 
Papier fin pour emballag'e (Dir. Gen. Monep.) N. ~90 

92 
• Conıtr. pornt Urgup en beton arme (Mın. Trav. Pub.) N. 4 

493 
Moulin et mott:uur marque Siemens (Oir. Biena Nat. Midyate) 49S 
Graines de tri:r!e1 (Dir. Fcrıae Elevage Mcrinoı Bandirm•) N. 
In tal. cablc telep!.onique (lnt. lzmir) N . 493 ;\cb) 
Couvertures en iaiae, chauasures et chauS1etteı ea laine (Cooı· 
Coıomand. Garde ForCt Ank .) N. 494 

Pain (lııt. 1 •mir) N. 494 
Mouture de blee (Corpa Armee Tchorlou) N. 494 
Foin (Com. Ach. Milit. Vize) N. 495 
Le2umes d'lıiver (Brigade Edirne) N. 495 

Grainea , fil pour ceinturc (Mun. lst.) N. 496 
Constr . mur d ' un cimetiere (Mun. Kcmalpacha) N. 496 496 
Bois de chenc et cbarbon da boiı (Dir. Vakoufs Kadikeuy f'ıl . 

(Lire la •uite eıı 3me pare) 


