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

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Güo Saat 
~~~~~-~~~~ 

a) Münakasaıar 

" 
inşaat, Tamirat, Nafia i§leri, Malzeme, Harita 

Kartalda yapt. kooperatif binası paz. 2047 ~ Kartal Tarım Kredi Koop. 17-11-37 
Karadeniz Ere~lı Beled. 29-11-37 

14 -
Amaşlar istikaaıetiııcfe 7 km ıne!lafede bulunan aıı 

isalesi 
:ıç . eke;. 500 -

Trabxondıı yap. Atatürk anıdı mü<:abnk:ı. · 
Trab;ıonda yap . mcaılekct ha!!t. h:ıfriy:ıt ve bf'lon 

arme işleri l~ıı.rt . 750 kr) 

1000 ve 500 
kapalı 7. 150015 8750 iS 

Trabzon ilbay. 

• Val. 
1-5·38 e kadar 
:J-12-37 15 

Oiyarbekir ipek böcekcilik mckl inş . (temd) 
Yanık lise b~ııasının inş . 

aç. ekı. 9667 15 725 04 Diyarbekir Nafıa MiH. 20-12·37 
paa . 4600 sn l\ütaaya u~ Dir . 2()..11-37 10 

Mahrukat, Benzin, Makine yaı{ları v. s. 

Kriple maden kömüri"ı: 80 t 

Mangal kömürü: 20 t. 
aç. eks. 

.. 
t. 17 so 

800 -
ıos -
tıO -

Yüks. lkt. ve Tic. Mck. D. 29·11-37 
Balılceııir Ask . SAK 29-11 -37 

15 -

Sömikok kömiırü: 10 t. · giirg-en odunu: :~ t. " 
Ankara Belcdiyeıi 17·11-37 15 

Miiteferrik 

Terıızi !2 kiloluk): 450 ad. kapalı ı.. 5962 50 447 19 PTT l.vı.. Miid. Arık. 30-12 37 15 -
inhisar mark11lı temiz bo' şışe: 200000 ~t<I 
Külçe k,,lay: 1 1. 

aç . f'KS. 3025 - 225 - Oıyulıekir lnh. Dir. '..?2-11 -37 14 

.. 2150 - 161 25 [) O . voll:ırı l:rmir 25 11-37 15 
Muh.ıbcre malı.emesi: .'34 kalem paz. 1289 15 97 - Güm;. Muh. G K. lst. SAK 17 11-37 14 

Un: 150 t. kapalı z. 20250 - 1519 Mardin Gümr. Tab. SAK 30· 11-37 9-
Arpa: 280,350 k. 
Ekrat'k: 98-106 t. 
Koyun eti: 17 .5-20 t . 

" 17522 - 1342 " 
30-11-37 10 30 

Ekmek, koyun ve <:ığ'ır eli, sade ve ıeytin ya~. şe· 
ker, kuru r .. ulyc . un, yumurta v .s . (temd) 

b) Müzayedeler 

Boş çimento çuvalı: 6000 ad . 
Pamuklu ve ipekli n:ıensucat, iplik v.ı. 
Hurda karyola demiri: 1 t . • eski talebe elbiıe1i: 

250 k. 

" ,, 
aç. eks . 

aç. arl. 

" pu:. 

a) MÜNAKASALAR 

İnşaat - f amirat·Nafıa işleri ve Malzemesi- H rita , 

Kartal T anm Kredi Kooperatifinden: 

Planı mucibince 2047 lira muhammen bedelle Kartal
da yaptırılacak Cillan kooperatif binasının 17.11.937 tari
hine tesadüf eden çarşamba günü saat 14 te pazarlıkla 
ihalesi icra kılınacağından taiiblerin tayin olunan saatte 
yüzde 7,5 pey akçelerile Kartalda Kooperatif binasında 
hazır bulunmaları. Plan vı: şartnameyi bergün kooperati
fimizde görebilecekleri ilan olunur. 

Trabzon İlbaylığuıdan: 

Trabzonda bir Atatürk anıdı yapılacaktır. 
2 - Anıd projesi 1.10.937 tarihinden 1 Mayıs 938 ayı 

sonuna kadar müsabakaya konulmuştur. 
3- Talihler bu buausta Kültür Bakanlığı Yükaek 

Öğretmen Genel Direktörlüğü ile İstanbul Güzel San'at
laa Akademiıinden mufassal malumat alabilirler. 

4 -- Trabzonda yapılacak olan Atatürk anıdı bir portre 
heykeli olmayıp Trabzonun Milli mücadeledeki rolünü ve 
Atatürkün Trabzonu muhtelif zamanlarda teşriflerinde 
halkan heyecanlarını ifade eder mahiyette bir abide ola
caktır. 

5- Bu abide için azami 140.000 lira kadar sarfedil•
cektir. 

6- Müaabakaya en az İıtanbul Güzel San'atlar Aka· 

716 -
675 

Diyarbekir C Müddeium. 19-11-37 
Ank. Hukuk. Fakül. 
Edirne Vil . 

Bel~d. Sular ld. 
lıt. Gü•r. Başaıüd . 
D.arüşşafaka IJir. 

22-11-37 
19-11-37 

22-11-37 
3-12-37 

17-11-37 

11 -
11 -
15 

15 -
13 -
10 -

demisini bitirmiş olan Türk heykeltraşlara girebilirler. 

1- 31 Mayıs 938 günü akşamına kadar maket ve pro· 

jeler İstanbulda Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüiüne 

teslim ct.lilrniş bulunmalıdır. 

8 - Maketler en az 1-50 büyüklüğünde olacaktır. 

9 - Projeler amdın nihai şekil hakkında tam bir fikir 

verecek vuzuhta olmalıdır. 

10- Amd kaidesinin blok halinde mermerden ve hey

kel ile kabartmalarm bronzdan olması şayanı arzu ise de 
bu cihet heykeltraşların tak•iirine btrakılımşhr. 

ı 1- Proje ve maketler Güzel San'atlar Akademisinde 

Türk ve yabancı ~an'atkarlardan teşkil olunacak jüri he· 
yetince tetkik edilerek birinciye 1 ()()() ve ikinciye 500 lira 

mükafat v~rilecektir. 

12- Anıd yapılacak malaal tam bir müıtevi ~ekilde 

kabul o!unmu~tur. Anıd mahallinin fotoğraflaril e mevzua 

esas olacak· yazılar Kültür Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel 

Direktörlüğünden ve Güzel San'atlar Akademiıi Direktör
lüğünden paraaız alınabilir. 

Kütahya Liaesi Direktörlüi'ünden : 

Yanık lise binasının müteferrik inşaat akaamına ait 
keşifname tutarı olan 46l0 lira 50 kuruşluk iş 5.11.937 
tarihinden itibaren 15 ıön müddetle pazarlıkla ekaihmiye 
koRulmuştur. 

Taliplerin 20.11.937 Cumartesi günü saat 10 da lisede· 
ki ihale komiıyonuna müracaatları. 

Karadeniz Ereğli B lediycsinaen: 

1 -Yapılacak iş: Kasabaınız AmaşJ r istikameiinde 1 
kilometre mesafede bulunan su istıl e işinin keşifnamesine 

aiddir. 

2-Bedeli muhammeneısi 500 liradır. 
A-Hulasai keşif cetveli 
B - Projelerin tanzimi 
D-Keşifname 
G -Fenni fartname 
3 - Bu işe talih olanların su işınden anlar mühendis 

olması. 

4 29.11.937 tarihinde ihale edilmek üzere açık ek
siltmeye vazedilmiştir. 

5 İsteklilerin belediyemize müracaat etmeleri ilan 
olunur . 

Trabzon Valiliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Trabzonda yapılacak mem
leket hastanesi hafriyat ve betonarme işleri: Keşif bedeli 
150015 liradır. 

2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
E- Hususi şartname hülasası 
F - Keşif cetveli 
G - Profe 

İstekliler bu ~arlnamelerle ~vrekı 750 kuru.ş mukabi
linde Nafıa Vekaleti Yapı işleri Umum Müdürlüğü ve 
Trabzon, İstanbul, Erzurum Nafıa Müdürlüğünden alabi
bilirler. 

3 - Eksiltme 3.12.937 cuma günü saat 15 de Trabzon 
sıhhat Müdürlüj'ü bioasmda toplanacak komisyonda yapı
lacaktır. 

4 Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 8750 lira 

72 kuruşluk muvakkat teminat vermesi bundan beşka a· 
şağıdaki vesikaları haiz olup getirmeleri lazımdır. 

Nafıa Vekaletinden 937 senesinde alınmış müteahhit 
tik vesikası göstermesi ve yaptığı en büyük işin bedeli 
100 bin liradan aşağı olmaması ve müteahhidin diplomalı 
mühendis veya mimar olması veya bunlardan biriyle .müş-

ı tereken teklif yapması, mul<aYeleyi birlikte imza etmeıi. 
6 Teklif mektubları yukarda üçüncü maddede ya· 

zıh saatten bir 4iaat evveline kcıdar sıhhat ınüdıirlügü bi
nasında toplanacak komisy<1n reisliğine makbuz muka· 
bilinde vereceklerdir. Postd ile gönderilecek ınektublaı·ın 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın ıniihi!r mıınııı ilt: ıyıct: kapahlmı, olması 
şarttır. 

j Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

1 

1 

1 

Diyarbekir Nafıa Müdürlüğünden: 

Talibi çıkmayup temdit edilen iş Diyarbekir 
böcekçilik mektebi 937 5eneslnde yapılacak kısmı 
keşif bedeli 9667 lira 15 kuruştur. 

2-Bu işe ait evrak şunlardır: 
A-Eksiltme şartnamesi 
B-Mukavele projesi 
C-Ek hususi ve fenni şartname 

ipek 
olup 

D Bayındırlık ve yapı işleri genel ve fenni şartoa· 
meleri. 

E-Bu evaak Nafıa dairesinde görülebilir ve istene
bilir. 

3 -Bu iş 21. 11.937 tarihinden itibaren 20.12.937 c ~ma 
rününe kadar otuz gün zarfında pazarlıkla ihaleıi Nafıa 
dairesinde yapılacaktır. 

4 -Ekıiltmeye girebilmek için 725 lira 4 kuruşluk 
muvakkat teminat vermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz 
etmek lazımdır. 

A - Asgari 10 bin liralık bina inşaatı yaptığına dair 
Nafia müdürlüğünden ehliyet ve miiteahhitlik vesika5ı. 

B-937 yılına ait ticaret odaıı vesikası 

5-Teklif taliplerin belli gün ve saatte Nafıa daire
ıinde bulunmaları. 



* • • 
Müdürlük binasında yaptmlacak hela inşaata. Bak: İs· 

tanbul Telefon Dir. ilanlarına. 

• 
* "' 

Malatyada bafmüdürlük binası inşaatı. Bak: İnhis. U. 
Müd. ilanlarına. 

·-
Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. ~. 

Ankara Belediye Reiıliğiedcn: 

1 - İmar müdürlüğü idaresi için on ton somi kok 
kömürü ile üç ton gürgen odununun açık eksiitmesi 10 
gün uzatılmıştır. 

2- 17.11.937 çarşamba günü saat 15 de imar müdüri· 
yetinde müteıekkil koınisyan huzurunda eksiltmesi yapı· 
lacaldır. Tıliblerin mezkur gün ve saatta yüzde 7,5 te
minatı riyle komisyona müracantları. 

3 Şartname ve liste komisyondadır. 
4- İsteklilerin ilk teminat olarak 97 

!nakbuzu veya banim nıektuplarile o gi'ın 
lstanbbul gümrüği binasındaki komisyona 

Görülebilir. 
lirahk vezne 

Galatada eski 
gelmeleri. 

Poıta T. T. levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 2 kilo tarh sıasmda 450 tane 

terazi kapalı zarf usulile satın ahnacaktır. 
2- Muhammen bedeli 5962,50, muvakkat teminat 

447, 19 lira olup eksiltmesi 30.12.37 perşembe günü saat 
151 te Ankarada PTT umumi müdürlüğü satmalma ko
miıyonmıda yapılacaktır. 

3- İstekliler, muvakkat t~minirlt mc.kbuz veya banka 
mektubunu ticuet odası vesikasmdan başka müteahhillik 
•esikaıını ve teklif mektubunu m11htevi kapalı zarflarını 
o giin saat 1-l c kadar mezkur ~omisyona tevdi edecek· 
lerdir. 

4- Şartname, Ankara PTT levazım ve İstanbul Be
yoğlu PTT binasındaki ayniyat şube müdürliiklcrinden 
parasız verilir. 

- S. 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 
Ankara hukuk fakültesi leyli talebe.si için mayıs 938 

nihayetine kadar alınacak 17f',00-20000 kilo koyun eti ka· 
palı zarf usulile 10 gün müddetle münakasaya konmuş· 

tur. Muhammen fiab 4S kuruş ve mu•akkat teminatı 675 
liradır. isteklilerin 22.11.37 paı;arte~i gDnü saat 1 t de 

1 müracaatları. 

I~~~~~~~~~~~~~ 
b) M Ü Z A V E O E L E R 

1:-tuıılıttl ( :timrü!!;ü Bn müdürliii'riind<'n · 
~ . ~ . 

Yüksek İktisad ve Ticaret Mektebi Oirektörlüğünden: 
1 Erzak, Zahire, Et ve . t•hze: 

7877 ~:ıyıh artırma kağıdındaki D. B. markalı 1s4g.11SH 
9.11 halyad~ı ~afi ~;~32 kilo ağıı lığında 52:N Jira cieğ~rimle 
ra~oneli ipli~i lıoyalı pamuk mf'n-.ncat metro murahhaı ~<X) 
300 graıııa kadar ipliği 41 ilıaJe._i 1.12 9:H . 7888 savılı arhr· 
uıa kağıdındaki il. K. markalı :~97-98 a)ıh ~ ::-anclıkta .. afi 
186 kilo ağırlığında 7970 lira de~oriııde ipekli pamuklu 
nwıı ..:ııı·at ihalc>-.i 2. t 2.937. 8432 ~ artırıııa kağıdındald S. 
L. t~ . markalı S5<J :S. 2 aııdıkta safı 1 13 kilo a~ırlı~ırıda ve 
to.ı tfl lıra dı ·ğerindr· ,afi ip~k ınen .... ucaı ihale i :). 12.9~7 yu
k:ı rıdu yazılı ~;;yn lıizalnrında vazılı giinlt>rde kapalı zarf u:-:ıı· 
lil~ ~irkt!<'İd<' Re;.adi) e ı·addt!sinch~ ~atı:r Ciimriiğli , alonımda 
7atıl:ıt· ıı~lır :)arıııaıue!er lıu müdürlük eıı µara ız \erilir. 
1-. tı• k l.ıl(•rdf'ıı n~alııı . d~ğ~rinin yiizde - huçuğıı ni-.hetinde pey 
akı · ıa ... , ıııakl ıuz ıle tıı · :ıret oda ... ı vr· · i.L.:a!-ı arnnır. Hunların U•ulü 
dain· indr 111rflara kunıı lına-.ı \e zarflarııı her t'! vauın ihale 1 
güulniııdt" ıaın ,aa ı 1 ~ ' 'l' kadar lııı ıniidiirliiğc .vnilmc•i \'e 
teklif ıı~eı:ııı~lıırıııın ::artıırım<'lt> l( lc ayrılan yerlert" yazıJma 1 

ffif' •· bıırırhr Zuflar avni giiıılercl~ .. aat ı:~ de atı:.\ alonunda 

Mekteb kaloriferi için lazım olan 80 ton kriple maden 
kömürü mektebde kömürlüğe nakil ve te lim edilmek 
şartilc açık eksiltmeye konulrnu~ ve beher ton 17 lira 50 
kuruş fiat tahrnin edilmiştir. Tahmin edilen bedeli 1-400 
liradir. Diğer şartlar evrakında yazılıdır. ihalesi 29.11.37 
pazartesi günü saat 15 te Sultanahmede Ticaret mektebi 
binastnda yapılacaktır. İstekliler şartnameyi görmek ve 
pey sürmek üzere 105 liradan ibaret muvakkat teminat 
akçesi Yüksek Mektebler Muhasebeciliğine yatararıık 
mezkür makbuzları ve tic ret odası vesikalarilc mezkur 
günde mektebde hnnr bulunmaları ilan olunur. 

B hkeıir Askeri Satınalma Komisyonunean: 

Kor merkez birliğine ihtiyacı olan 20 bin kilo man· 
gal kömürü 29.1 1 .937 pazartesi günü açık ek iltme su· 
retile mukaveleye bağlanacaktır. Kıymeti muhammencıi 

800 liradır. İstek!ilerin ıartnamesini görmek için her glin 
ve eksiltmeye iştirak edeceklerin de valclı muayyeninde 
ilk teminat akçes! olan 60 liralık teminat makbuzile kor 
satın3l:na komisyonuna müracaatları. 

Müteferrik 

Oiyarbekir İniıisarlar Direktörlüğünden: 

Diyarbekir müskirat fabrikası için 4 ay zarfmda tes
lim edilmek üzere 25 santilitrelik 200 bin adet inhisar 
markalı temiz boş fişe 8.11.37 tarihinden itibarea 15 ı 
gün müddetle açık ~ksiltmeye konu&muştur. Muhammen 
bedeli 3025 liradır. Muvakkrt teminatı 225 liradır. Ek
siltme 22. 11.37 pazartesi günü saat 14 de Diyarbekir in· 
hisadar başmüdürlüğü binasındaki komisyonu mahsı ıta 
yapılacaktır. Eksiltmeye girmek ve şeraiti anlümak işti· 
yenlerin inhisarlar idaresine müracaatları ilan olunur. 

İzmir Devlet Demiryollarmdan: . 

Muhammen bedeli ile cinı ve miktarı aşağıda yazılı 
eşya fenni şartnamesine uygun olmak şartile 25. 1 t.37 
perşembe gQnü saat 15 de eksiltme usulile İz.mir Alsan· 
cakta 8 ci işletme binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 16125 kuruıluk muvaklı.at 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiii vesikalar ve 
kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite girıneğe manii 
kanuni bulunmadığına dair beyannamelerle ayni gün saat 
15 e kadar komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. Bu 
işe ait şartnameler komisyonda~ parasız dağıtılmaktadır. 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 
kilo lira 

Külçe kalay 1000 2150 

Gümrük Muhafaza l,;enel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komiıyonundan: 

- Gümrük muhafaı& ör güdü için 34 kalem muhabe· 
re mabemeıinin 17.1 t.37 çarşamba günü saat 14 de pa
zarlığı yapılacaktır. 

2-· Tasmlanan tutarı 1289 lira 15 kuruştur. 

Diyarbekir Cumhuriyet MüddPi U:mınıiliğinden: 

Diyarbekir ceı.a evinin 6 aylık ekmek ihtiyRcı olan 
asgari 98 bin kilo, azami 106 bin kilo üç yıldız mıdan 

yapılmış ekmeğin şartuamesi mucibince y~vmi ihtiy~ca 1 

göre ceza evinde muayene ve teslim alınmak üzere be
deli miktarı 9540 lira munakasası kapalı zarf u~ulih Di· 
yarbekir C. M. Umumilik makamında teşekkül eden ko-
misyonda 19.1 t.937 cuma günii saat 11 de ih1lesi yapı· 
lacaktır. Talipler 716 liralık muvakkat teminat 111akbu1.· 
larile, bu ekmeği verebileceğine dair icabeden ve!iikalarını 1 
ve teklif mektublarmda bu ekmek kilosunu kaç lrnruşa 

verebileceklerini hem yazı ile hemde rakanıln hak ve ıti· 
lintisiz olarak ayni gün ve saat tO da komisyon reisliğine 

vermiş bulunacaklardıı·. Fazla t&ıfsilat almak isiiycn?er 
ceza evi mi1dürlüğüne muracaat edebilirler. 

Mardin Gümrük Taburu Sfltınalma Komisyoııundan: 

Cinsi Miktarı Tahmin bbdeli 

kilo Lirn 
Un J 50000 20250 
Arpa 28035J 17522 

ilk leminat 
Lira 

1519 

13•12 
Eksiltme 30. 11.937 salı günü saat 9 dnn 10.30 a kadar 

kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Yukarda yazılı 2 kalem erzak aşağıdn gösterilen rüo 

ve saatte Mardin gümrük taburu karargah binaiında sa· 
tan almacaklır. 

a~ılaı:ağı i !Aıı ulunıır. 't 

Darıı~.,afob l>irt>kWrlii~iindtn : 

l>aru;;:;-afakada I.ulunaıı 1000 kilo kadar hurda kar ola 
demiri il ı· ~50 l..ilu karlar E .... ki talelw ılnhili elbi~~ i atıla
ca!!ındau ın lipl r• ı irı hu ıılaı ı i\1ek tt- ı~ 1..- gelip giirmelni v~ 
l 7. t l .9:-l7 ~:ar~aınlı ı g;i.iııli -.aat 10 dn artırma pazarlığı it;in 
w~ı ı ~ Dııru~~afabda lnılunmaları . 

Bdı •oiH~ ~ıılaı ldart> .... iııd~n : 

Jdart>rnizin Ft>ri l ii\ d <' po-.ııııda mt>veul 6000 adet ho':' ı; i
ıııento çuvalı nc;ıL.: aı t1rına İh" !-atıJncaktır. 

1 - Satı:=: -;-arl n1ım· .., in i l ,f' \'aıını <'l'\'İ indcı ı pua .. ız <ı larak 
vtrdir. 

~- Taliklı· ıı ıı ·>:J. 11.1> ~7 1'.ızurı.-.-.i ,güııü .... nnı J;) dr" Tak
~iıııd~k i İ da rı• h i ıın :-ı ııd ,ı ıııtitt>':ek ki 1 ko~ı i ~~ oıı:ı m üı:u·na dn rı . 

İıtanbul Gümrökleri Ba~ Müdürlüğünden: 
İhale riaü 17-11-937 MKN 1899 bila marka bila numaralı kanua 

11kleti 182 kilo 48 lir• 93 k. Je;criode ham petrol MKN 7791 AEG İstekliler şartnameyi her gün ~ özü geçen binadaki sa· 
hnalme komiıyor.unda parasız alıp görebilirler. 

Bu iki lıralem erzaka ait zarfları istekliler !Jelli saat-
ten en az bir saat evveline kadar komisyona 
!erdir. 

Teklif mektuplarında şartnamenin tamamen 
kabul ettiği ve hem de rakam ile yazılıp silinti 
caktır. 

verecek 

okunup 
olmaya· 

ı 
J2827 M ve NKS 117 K 23 LD ltitümen MKN 99 bila M ve N 50 

:K 230 KD tahta parç ları MKN 9324 B marka ve 99 K 895 KD bu;
I day MKN 2286 OWA ına.rka m"lnelif aumara 3158 K 1270 L 49 KD 
, esHmit kmlmıt enak dolabı MKN 4170 HJBH 38 M ve N 1290 K 621 
1 LD kanı pil MKN 84 bila M n N ~ K 10 lira 57 KD karboaatl dö aud 

MKN 2302 51( markalı 112 K 13 LD bitümea MKN 2550 FE 760 M 
ve N 94 K 136 KD çakıl tat• MKN 2169 2171 AN markala 5 K 18 
L 25 KD Sakarın MDN 2498 bila W ve N 600 K 254 KD 801 fıçı 
MKN 8499 Bila M ve N IO K 2.f6 KD Mukana taınbmr MKN 8500 
bila M •e N ıJ K 14 L 80 KD keailmit mul&:ana MKN 3694 BPB 
15359 M ve N 256 K 60 LD Bitüı:aeo MKN 8497 itila M ye N 3M 
K 3 LD hurda tahta parçaları MKN 8477 G marka 1800 K 122 LD 
ham Hbeatatı MK N 101 itila M ce N I05 K 18 LD 
boyalı tlemir varil MKN 103 bila. M ve N 350 K 19 LD Yentulmuı 
adi taı MKN 104 bila M ve N 650 K 54 LD Demir remi zinciri MKN 
8501 bila M ve N 268 K 31 LD mukavva boru .e kutu ihale rfini 
19-11·937 MKN I001 HS 376 M ve N 108 K 230 L 54 KD Makine
lerde müatamel mamul aüzıe,lik kıl MK.N 986 WWJ 21987 M ve N 
42 K 18 L 47 KD demir mibaaiki makine ak-MK.N 979 HC 5515 M 
ve N 209 K 52 L 49 KD Betonlarda müata:nel kaba ma .. ulat MKM 
960 BS 86-67 M ve N 181 K 82 LD boyalı dcımir çanak MKN 8548 
MS marka 27 K 24 LD şişede bira MKN 1020 GV 5044-45 M ve N 
124 K 1-191 Lf) camla müretep batalit MKN 10 2IMC.«13 M YC N 
166 K 1768 Lr> } ün mcuaucat MKN 1977 CM marka 87 K. 199 LD 
çorbalık hamur i4i MKN 8244 RHF 147 M ve N 6.1 buçuk K 842 
L 41 KD iplıti havi P. meusucat MKN 8245 CF 20499 M ve N 2 K 
29 LD boyala vidala clHı MKN 8238 OH 58 M ve 68 K 1134 L(;ı 
ka.bıırtmalı vidala deri MKM 8495 CPcCo 29·74 M ve N 1881 K 
lt\79 LD tekerli sakızlı aiklet MKN 1013 BBC 598-600 lıl ve N 61 k 
1.i L 18 KD kolafam MKN 1960 PV 1-38 M ve N7582 K 1475LD 
bitümen müşahibi madeni zoft MKN 1015 BBC 600 M •e N n K 41 
L flO Kd reçineli Hkıt: MKN 1011 SG 21 M ve N 45 K UU ID ipek 
çorap MKN 1014 BBC 598·600 M ve N 55 K ti L J6 KD çam aa
kızı Ç (N 998 CK 105'62 M ve N 19 K 5 L 75 K.d makine aktamı 
MKN 8243 RHF 147 M ve N 2J K 500 G 11'0 L 27 Kci ipliti bui 
P- menıucat MKN 978 HC MI0-2 M n N 200K51L13 Kd kaba 
mamulat MKN 997 ML 4178 M ve N 4:.lK ı.a Ld itlemui1: pamak 
hııır~· MKN 1218 DG 3683 M ve N 6 K 78 L ;ı.q Kd yh ıı meoıucat 
1549 sayılı kanunn mucibince yukarıda •tya ba4larında ya.ılı ıün· 
lerde ve aaat 14,5 de 2490 aayılı kanun hükümleri dairesinde Sir· 
keci'd~ki ıümrük aatıt salonunda aktumaya eatılaeakbr. İıteldi
lerdo yüzde 7 buçuk peJ akçaaı ye maliye unvan teıkereai iateair 
pey akçelerinin aaat 14 de katlar yatırılmaıı mecburidir. 

İstekliler her kalemin hızasında gösterilen yüzde 7,!i 
teminat akçesini veya bakkn mektubunu Mardin gümrük 
veznesine yatırarak alacakları makbuzıa şartnamenin 4 
üncü maddesinde yazılı v~sikayı :ı:arfın içine koyacak· 
lardır. 

Edirne Vilayeti Daimi EncümeDincleu 
Lira K Mhm. fiat Miktarıteminat Cimıi 

Lira K. Kilo L. K 
1040 10 l0400 78 Ekmek 
15ıo 40 3800 l 14 Koyun eti 
175 35 500 13 12 Sığır eti 
400 400 30 Sade ya~ 

42 70 60 3 15 Zeytin ya~ı 
234 26 900 l7 55 Şeker 

40 10 400 j Kuru fa,ulya 
40 10 400 J Nohut 
21 15 180 2 Un 
30 30 100 2 25 Peynir 
20 40 60 34 53 Kaşar poyniı·i 

10 IO 100 75 Mercimek 
10 tO 75 Amasya bamyası 
38 l 3800 adet 2 85 Yumurta 

193 50 43 450 14 30 Sabuu 
Edirne memleket hastaueainio ihtiyacı olan yukarıda 

adları ve mikdarlan yazılı enakıo yapılan açık cksiltnıe

siae talip çıkmamııtır. İsteklilerin rn. ı t.937 cuma ııünü 
ıaat 15 de hizalannda yazılı teminat makbuzlnrilc birlik
te vilayet daimi encümene ıeımeleri. 

1 
? 



lıhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
. --..-.-.-~ 

1 
:--Şartnamesine tevfikan 3 beygirlik 4 adet ve -l,5 

i'ıtJik de 1 adet ki . cem'an 5 adet Ell!ktrik Motörü 
~tlıklıı satan alınacaklar. 

Pazarlık l 7.Xl.9.17 t arihine rastlay:ın çarşamba gü· 
~iat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
:ıthrn Komisyonunda yapılacaktır . 
3 

Muhammen bedeli 335 lira ve muvakkat teminat 

1 
liradır. 

"-Şartnameler parasıa olarak hergün söıü ie~en 
~dtn alınabilir. . 

- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa -
Yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko· 

011a gelmeleri ilan olunur. (8) (7390) 1138 4 - 4 

• 
* * 1 

'Şartnamesi mucibince yekpare dökme demirden 
~lll 1 adet volan ve teferrüatı pazarlakla satın aluıa-
r. 

11-Pazarlık l 7 .Xl.937 tarihine rastlayan ç.arşamba 
k~aaf 15 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube

lt 1 Alam Komisyonunda yapılacakhr. 
S ' IVluhammen bedeli 850 lira ve muvakkat teminat 1 

'v liradır. 
-şartnameler para .c;ız· olarak hcrıün ıözü ıeçen 

'dtn alınabilir. 
- İsteklilerin pazarlık içiu tayin edilen rün YC sa

Ynzdc 7,5 g iivenme paral .:ıri le birlikte ada geçen Ko · 
011

0.. gelmeleri il an olunur. (B) (7.\91 / 11 l9 4 - 4 
•• • * 

k Malatya<la şar.t~am~ ·ve projc~i ı•ucibince .y~plm· 
Başmüdürlük bına t: ı ınş a at.a .lup:.ılı zarf us"lıyle ek · 

1tYe konmuştur. 
i ........ Keşif bedeli 3 l040 lira 119 kuruş ve muvakkat 
ıÜ"tı 255.i,04 liradır . 

1 
Ek~iltme 30·XI 937 tarihine r .. tı. llayan Salı günü 

5 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
ıv l(C>aıisyonunda yapılacaktır. 
~ I Şartname ve projeler 170 k.uruş bedel mukabi
• llhisarlar Umum Müdürlüğü · inşaat Şubesiyle An
\ı Ve Malatya Başmüdürlükleriudcn alınabilir. 
b· Eksiltmeye ittirak edeceklerin Nafıa VekAleti Mü
iıı'llik vesikasile diier fenni evrak ve vesaiki inhisar
ı~~'il.at Şubesine ibraı ederek münakasaya iştirak için 
\ıı ftnni ehliyet vesikası almaları liı:ımdır. 

Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki 'f'e ek
'l!}'t: iştirak vcsikasiyle yüzde 7,5 gü•enme parasını 
t 1 tcltcek olan kapalı zarflar eksiltme ıüni en geç 
~ 4 

t kadar yukarıda adr gecen Komisyonu Baş-
1tl- ı:nakbuz mukabilinde verilmiş elmahdır. 

(B) (7700) 1182 1- 4 

tqk 

• 
* * 

Muhammen 
bedeli 

Ekıiltme 

aaati 

t,1 
11'll elbise. Ceket, Yelek 

'd ()il, kasket 4095 lira t• 
~t 

~İf Palto · · 561 15 
l t fotin W85 ~ 16 
,~Şartname ve nümuneleri mucibince · miktarı ve 
ltı.. itlen bedelleri yukarıda yazıla mel~usat ve fotin 

·1.1~ • 

t , •le satın . alınacaktır. 
q h l: ksiltme, 24.Xl.937 tarihine rastlayan Çar,.amba 

v ~t birerlerinir. hizala ,.mda yazılı saatlerde Kabataş· 
tl;ı azını ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
~ l:\~tır. 
~td isteklilerin eksi.itme için tayin olunan rün ve aaat
fjll e 7,5 güvenme paralarilc birlikte adı geçen Ko-

öt. i'elnıeleri ilan olunur. . (7564) 1169 2- 4 

·D.yolLARı ismME u. MUoURtU60NDEN 
~ . 
~~- ' . 
ilt "1~en bedelleri (35000) lira olan 29030 k~. muhtelif eias 
~t 2ij50 kg. muhtelif eb'atta çelik tel ve 1000 adet bandaj 
1 ~"tt• k•lenııi 23.12 1937 Perşembe günü Hat 15,30 da kapa

i\'lllil ile Ankarada idare binuında .. tın ahaacaktır. 
111ıll t tirrnek isteyetılerin (2625) liralık muvakkat teminat ile 
~1 ~'Yh1 ettiti vesikaları vo Nafıa nıüteabhitlik .esika n 

11 1:1 •Ynı ifÜn ıaııt 14.30 a kadar komiayon Reiılitine ver-
tt11:1trıdır. . 

~ll'ı•ler 175 kuruşa Ankara ve Haydarpaıa vHaelorinde 
dıt. • (7534) • . 1165 . 4- 4 

~~ ... 
t1ı~~ttı~n bedeli 1350 lira olan 500 adet ııilderi İl• 500 adet 
~11,,tr~ 18.Xı.37 Per,cmbc günü ıaat 10 da Haydarpafada 
~~t: 'Çi1adeki komisyon tarafından açık' ckıiltme ile ubn 

. t. 

'•t . 
\\ ~ tıtınek isteyenlerin IO l lira 25 kurufluk muvakkat 
. ~:d kanunun tayin ettiği veaaikle birlikte ekaHtme gilaü 
~t . •r komiayona müracaatları lb.ımdır. 
' •ıt 4•rtnameler komisyoadan paraaıı olarak datıtılmak-

(7420) 11-46 3-4 

MOl\AK ASA GA.l.ETESI 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
Müdiirlük binuındn yaptırılacak !.eli inşa atı işi 973.02 lira 

kr.şif b edelı il e :ıç ılt eksiltmeye konu l ınuştur. Eksilt m" 29. 11.937 
Pazartesi g ünü sn :- t 15 de Tahtakalede kain l\1erkt": z Linamız 

d11hilinde. toplanacak Ahcn , Satım K o mis yon u huzurunda icra 
edileoeklir. Muvakkat teminat 73 liradır . 

Mukavele , Ekıi ' tme, Bayandarlık i şleri ıcenel huıuıi ..-e fenni 
ıarlnameleri . proje, kt•şif hülianıile huna müteferri sair evrak 
her fÜD Levazım Dairemizde •örülebilir. İsteklilerin raezkur rün 
·n uatte ilk teminat n ea ax 500 liralık b.- İfe bouer i' yap· 
hklaraaa dair röa~erecekleri vHika üzerine Nafıa Mldlrllttinden 
almıt oldukları miiteahhidlik ye Ticar•t Odaaı nıikalarilc 111'1· 

racaatları. (7654) ll71 

u::ac::::: ... 2 ::::c swı 

PiYASA HABERLERİ 

Merkez Bankasında ve hariç memleketlerdeki blokajlar, 
kredili ve vadeli taabhüdler 

:a 

İktısad Vek,let~nden aldıjımaz malumata röre, S.l l -1937 tari· 
hindeki kierin besabları bakiyyeleri ve kredili m•bayaata aid ta· 
ahhüd yekunlarını gösteren cetveller aıajrıdadar : 

Cetvel 1 
Türkiye Cumhuriyet 

Menıleket 

Avusturya 
Belçika 
Bull'ariıtan 

Çekoslovakya 
Eıtonya 

Finllodiya 
Fransa 

Mcrku Bankasmdaki blokajlar 
Mikrar T. 1. 

2619700 
141500 

6300 
2670400 

Holanda 
İnriltfıre 
İ•panya 
İneç 
İn içre 
İtalya 
Lehistaa 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Yuroslavya 
Yunanistan 

Cetvel 2 

1300 
1044700 
4266800 
1207600 
8439600 
399400 

1702300 
897200 

2053700 
46200 

754600 
582500 

2057000 
1.38200 
63900 

YeküD 29192900 

Muhtelif memleketlerin Merkez B&Dkaıındaki blokajlara 
Reichabank-Berlindcki blokaj yekuau 

(A) hesabı T. L. 14585800 
(B) hesabı T. L. 2134400 
( C} he.aba T. L. 3654000 
Almanyadaki umumi blokaj yekunn 20374200 

Cetvel 3 
Muhtelif memleketlordea kredili olarak yapılmıf olan muba

yaata aid taahhüdl .. r yekunları 
Memleket Resmi daireler Husuai t•hısler Yek6a 

T. L. T. L. T. L. 
Almanya 21. IS6.1 l 1 12.798.388 33.952.499 

Avuaturya 57.863 357.741 415.604 
Belçika ·ı 43.966 43.856 
Çekoalovakya 627.388 562.505 1.189.893 
Eatoıaya 20.252 20.252 
Fialaadiya 181 28.876 28.057 
Faaaaa 8.188 228. 199 237.317 
Hol anda 89.342 72.593 161.935 
İngiltere 105.311 35() 101 5t5.412 
İspanya 19.480 41.292 60.772 
iıveç l.ti(l 1.319 307.159 1.908.478 
isviçre 51 334 288.039 339.37.i 
İtalya 37.101 326.541 363.642 
Macariataa 802.277 17.850 975.227 
Noncç 56.298 67.333 123.631 
Leltiatan 17.739 21.816 39.555 
Yuıoslavya 198.691 40.012 238.703 
Yuna niatan 54.055 54.055 

- --- ----
Yekua 3.762.442 2.984.420 6.746.862 

1- Sipariti mukaveleye batlanmıf oldutu halde heniz •••
lekele ithal edilmenııit olu mallar bedelleri yukarıdaki y•klalu
da dahil detildir. 

2- Almaayaya aid yukarıdaki yekunda dabil buluHn altı aya 
kadar •adeli mubayaat: 

Roami dairel•r 
2.062.359 

Huausi ıah11lar 
6.473.005 

Yekun 
8.535.365 

Bakiye daha uzun Y•J• batka vadeli nıubayaata aiti taabbld
ler yeklaunu ifade eder. 

3- AlD'lanyadan •ayri diter memleketlere aid yukarıdaki 
umumi yekunda dahil altı aya kadar ndeli mubayaat: 

Rumi daireler Hu1U1i tahıalar YeküD 
533.404 t.695.824 a.229.228 

Bakiye daha uzun veya batka vadeli muba1aata aid taahhüd
ler yekununu ifade eder. 

4 Her memleketin kredili taahbüdlerinıi:ı de dahil olnıak fi. 
zere heHben alacaklı bulunacatı mebllt tosltit •dilebilmek için 1 
numarala cetvelde memleket için ıöaterilmif olan blokaj yeku
nuna ayni memlekete aid olarnk itbu 3 numaralı cebeld~ müa
deric taahhüdler yekOnunun ilin odllm••İ ieab eder. 

~mtiyaz aahibi n yazı ifleri 
Dinktörü: lamai! Girit 

Baıı~dıiı ycı : ART UN Baa.unui 
Galatıa Dilliir Nla* No. 10 

Sayfa 3 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Büyüt Eşya Piyangosu 
ikramiye t 5,00 Lira 

Çek iliş 8- 12·937 Bir bilet bir l ra 
Biletler: Cemiyet merkez ve şubelerile Yeni Pos
tane karşısmda Erzurum hanında ilan işleri büro-
sunda ve piyango bayilerinde satılır . (6553) 

. ~ : • • : • ' • .. • • • ••• .. t t" 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriye ti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MlJNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatın11 ic<ibı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

~ ~ 

Dikiş Yurdu 
Vezneciler, Kurultay sokak 18 No. Uğur Apartı· 

manında "SAGUNAY,, Biçki, D?kiş yurdunda talebe 
kaydına başlanmıştır. 

Yurt dokuz ay olup mezunlarına Kültür Direktör· 
lüqünden tasdikli Diploma verilir ve mezun olan ber 
tale be Yurt ve Atölye açabilirler. İsteyenlere de tali
matname gönderilir. Yurtta ayrıca Moda derside veri· 
lir. 

t+~~~o~~~~~~~~~~~~v~~~~~++ 
~ ~ 

:~ "DEVRİM" i 
~ + 
+ T . 
•!• ercüme Bürosu :~: • ~ + •!• Her liı:tandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- .•. • ·~• hassa münakasa ve müzayedelere müteallik fartna· +:• 
•!• melerin tercümesi derühte edilir. •!• 
+ • 
• Azami ihtimam ve su·· rat ~ y 
e:-" Fiyatlar gayet mütedildir •:• 
~ ~ 
•!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •:• 
•!• Hususi tenzilat yapılır •:• 
~ . 
•:• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •+• 
•:• Tele fon : 49442 •;• 
~ y ~ 

+++c~~++~ > >60+~•6~o+~•••~• 

Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 

··MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 
müteahhit ve Tüccarların elinde dir . Orada çıkan 

bir münakasa veya müzayede ilinı bu me.leğe inti
sap edenleri hcman harekete getirir, ve azami ran-

demefi verir. han ücretleri mütedildir. On puntoluk 

küçük hurufatla aantimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilan işleri Liınited Şirketi 

vasıtasile gönderilebilir. 

ITiyatrolar 

~ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Yevmi 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Ateş Böceği 

Bütün Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki ga· 

zetesi dir. 

4 perde komedi Telefon: 49442 
Molaar K. Necati '9 _, 

E 
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Deuxieme Annee- No. 525 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptre. 450 
6 " ,, 850 

12 " 1500 

E.tranger : 12 aoiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite a'adreaaer 

it l' Adminiatration 

LUNDI 

•• 
MU A A 

GAZETES 

journal Quotidien des Adjudicatioın 

A 

15 

.--~~~~~-~ 
ADMINISTRA·ı ıuN 

Yorhourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baı•r 

T el~phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adreue Teleınphique: 
l•taabul - M0NAKAS>-

f--~~~~~~~T_a_h_l_e_a_u __ ~-!-d~_o_p_ti~~.~:_u_e __ ~-~-.~-•. -.A_d_L-~~-~-.• ~-1~-~-~-~~-~-.~-\u ________ __ 
Objet de l'adjudication Jours Heurc 

Avis Officiels 
----------------------d-'_•...:dj:_u_d_ic_a_t __ e•_ti_· m_a_t_if ___ Pr_oviıoire Cahıer des Cbarg-eı 

1 

A) Adjudications au Rabais 
1 

1 
Construction-Reparation- Trav . Publicı·Materiel de Construction Cartogratpbi,. 

Travaux pour adduction d'eau a une diıtance de 
7 km. 

Conıtr . bitim at pour cooperative a Kartal 
Concours pour l'iostallatioa ıtatue .. Ataturk,, a 

Trabzonde 
Travaux de nivelle•ent et betoo armi. ~ı l'hiıpital 

ı : Trabzonde (cah. da. P. 7SO). 
ı ı Constr. au Lycee de Kutahia 

l
l 

,, bitiıııent drisiculturf' İl Oiarbekir (aj.). 

Combustible Carburant- Huiles 

Houille criblee: 80 t. 

Charbon de boiı : 20 t. 
Semi·coke : 30 t. - Boiı d'orne : 3 t. 

!.>ivers 

Baacules lde 2 kiloı) : 450 p. 
Bouteil&ea vides avec la marque du monopole : 

200000 p. 
Etain en linrot : 1 t. 
Articles de correapondölnct-: 34 loh 

Provision& 

.Farıııe : 150 t. 
Orze : '.l80SSO k. 
Paın pour le penitencier de 1J iarbekir : 98-106 t. 
Viande de moulon : 17,5-20 t . 
Pain. viaade, fromage, larine, ıucre, olives, oeufı 

~tc (aj .) 

B) Adjudicatioos a la sureııciıere 
Sacı vides de ciment : 6000 p. 
Tisıus de coton et ıoıe fil ete. 
l.it de fer: 1000 k.- Coatuaeı d'eleveı : 250 k. 
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Municipıli•e K:ırad~niz Erı'rh!i 29-11-3i 

Cooper.ıtif Credit Agricul harta! 17-11 37 
Vilayet T ra!ızonrle Jıuqu'au l-S-38 

V•layet Trabzon<lt-

Dir. Lycee Kutabia 
Dir. Travaux Puhl ıcs Diarb~kir 

liir. Ec. Commt'rcial ::>ultanahmet 
Com. Ach . Milit. Hillikese · 
Muaicipaliti- Ankara 

Dir. E.coııomal P l'T. Ank. et lı.t. 
IJir. Monopolu f)ıarbekir 

8 f.xpl. Ctt de Fer f."9t lzmır 

Co:n. Adı. Comm. C. S. ! ou:ın . l>t. 

Coaı . Ach. Hatail. L.>ourn . M:ırdınt-

" Proc. c;en. R~p OiarbPkir 
Faculte de Droıt Ankara 

Vil. Edirne 

1-12 37 

20·11-37 
20- 12-37 

29-J J-37 
'.l9-11-J7 
17. J 1-:17 

:JU-1'.L-3i 
'12-11-37 

lS-11 37 
17-11 -37 

30-11-37 
:m -11.31 
19-11-37 
'J.2-11-37 
19 11-'i~ 

Admi•istratioa de Muaicio. des Eaux 22-11 -37 
Oir. Venteı Douant'S lıtanbul 3-11 37 

,, Daruchafaka 17-11-37 

T raductions 

14 

De toute nature En toutes langues 
Adressea· vous saos besitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 
T echnique, Financiere, Commerciale ete. 

Traduction de cahierı des charges 

Execution rapide et soirnec 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de '' MÜNAKASA GAZETESit .. 

bureau de traduction 
" 

DEVRiM" 
Galata, Perchembe Pazar, Y oghourtchou Han, No 3-4 T elephone : 4944~ 
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15 -

15 

15 

15 
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10 3ıı 
11 
11 
15 
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13 
10 -

De l'Administration Generale de5 

Chemins de Fer et des Port" de 1'~1 

F era rondı, plata, poutreller, corniereı et tôle• ,o 
4854.448 tonnea en•irou, doat le. Noı de liıtea et ıır•' 
viıoires ıent indiqueı ci·apres, d'une valeur eıtimative. 
110 par tonne, ıeront acheteı aeparement par voie d'ı0J 
ıouı pli cachete le Lundi 27 Oecembre 1937 a partir 0' 

1 

au loca! de l'Adminiıtration Generale iı. Ankara. . 
Ceux qui deıirent y prendre part doivent rematt~ ' 

ıidcnce de la Commi11ion le jour da l'adjudication jıı•q' 
11 h. Jeurs offrH, l~ı farantİe& proviıoirea İndiquees aO 

chaque liıte. lea ccrtificata exircı par la loi ~t un cet~ 

' 

' competenu deline pu le Mini.tere des Travau1' Pııblıtl 
Leı cahieu deı charıes ıont en ve::ıte au prix de 6' 

aux Caisacı d'Ankara et de Haydarpa,a. (7533) ti 

ıı 

Dıloı de liıteı 

2 
3 
~ 

Quantiteı (tonneı' 

1289,530 
1481,~I .. 
941,270 

1142,134 

G•''" 

' 
M ÜTE AH H İT L E-R-İ N_Tı_A_K_V~İ rA ' 

~ Memento aP~ Fournisseu•1~ 

Sala 16. l t.1937 

Un (Afyoll Kor SAK) No 507 
•Kullanılmı, çimento çuvalı (DO yol. H. p•f•) No ~ 
Normal l<ayın travers tNaha Vek.) No 5ll 
Ekmek (Çanak. Or. Ok. ) No 51 l 
Benzio, ıreı v.s. (İıt . Bel.) No 512 
Lari Çelebi ıncdreaeıi t•miri (Edirne Vil.) No 516 C'ı 
•Meşe odunu ve kömür (Balıkesir Orm. Ba,mihend.) 
Salıpazarında l\1MV e41a v~ t~chizat ambara tamiri ('fD 

No 520 
Aatarlak bez (Tophane Lvz.) No 520 ı 
Besni kazası ilkmektep binası in~. (Malatya İlb.) No ~ 
*Kömür TC odun (Sinop Orm. Başmüh.) No 521 
Linyit kömürü (İ•parta Ask. SAK) No 521 
Boya, fırça, civata ile 8üyükadada ba~hekimlik bio•'', 

düşkünler evi baat. ve oda kapıları boyaoma11 (i~t~ 
Mutlada karıa barut depoıu İDf. (lnh. U. Müd.) No :>, 
Dolap, yazıhane, fiı dolabı (iat. Bel.) No 522 
Alüminyum ciütme (Tophane Lvz.) No 522 

• Önlerinde yıldız İf&reti olanlar müzayedeye ,itti' 
H . "N . t" ·1# b . . . '/111111 
amıf : o.,, •fare ı ı anı avı ~·z•tamızıa ıa 

--r ~..,.._..., ___ ./ 

Mardi 16 - 11- 1937 

Farine (Corp5 Armee Afion) N. 507 
• Sacs videa de ciınent (Cb. Fer Etat H.Pacba) N. 5~11 
TravcrMs normaleı et airuilleı (Min. Trav. Pub.) N· 
Pain (E.cole Seoea.t. Tc .. aoakkale) N. 511 
Benzine, i'raissc ete (Mun. lst.) No 512 
Repar. m~dresc Lari (Vil. Edirae} No 516 
• Charbon et bois (Dir. For. BahkHir) No 520 
Repar. au depot Salipazar (lnt. Tophue) No 520 
Toile pr. doublure (lnt. Tophane) No 520 11 

Co•lt. bitiment ecole pıi•aire au bourr Beaai (Vil- ~ 
ı:ı Charbon et boiı (Dir. For. Siaop) No 521 

• li2ııite (Com. Acb . Milit. lıparta) No 521 . , 
Coııleur, broaoıeı, boulonı et repar de l'•ffice 1aPit•

1
' V 

et coloriar• dea porte• de l'aıile des pauvrcs (tıf~1' _Conıtr. depôt de poudre a Moarbla (Dir. Cea. MonoP,~ 
Araoire, pupitre et ar•oire pr. fiches (Mun. Jst.) pılo 
Boutoas en aluminium (lnt. ToplaaniJ No S22 

• Leı aateriıqueı iadiqueAt uae ••ate par voia d• ı• ,, 
N. 8.- Leı Noı indiqueı ea rerard dea arfü:·le> '

0 

journal danı lt:quel l'aviı a paru. 

il 


