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a) Münakasalar 

Erzak,. Zahire, Et, Sebze v. s. 1 
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inşaat, Tamirat, Nafia isleri, Malzeme, Harita 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat. Hastane levazımı 

Elektrik-Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
- Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 

6 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 
7 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 
8 Müteferrik 

b) Müzayedeler 
1 Emlak 
2 Müteferik 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 

İdare şaraplarını halkımıza daha ucuza satabilmek maksadile 
•ksadile fiatları 1 teşrinisani 193'1dan itibaren indirilecektir. 
111ilenaleyh: 

1 Ellerinde idare şarabı bulunan satıcılar bu şarabların mik-
I~ \re şişelerinin hacimlerini , 25 kuruş pullu ~ir beyanname ile 
~ I0-936 akşamına kadar man satın aldıkları ıdare mağaza veya 
~osuna bildirecekler~ir. 

2- Satıcılar bu beyannamelerde yazılı şarabları 1 teşrinisani 
tarihin<ien itibaren 4 gün içinde mağaza veya depoya geti-

ek fiat etiketlerini değiştirecekler ve yeni eski fiat arasındaki 
ı şarap olarak alacaklardır. 

3- Ellerinde fazla mal bulunan satıcıların şarablarının etiket
i mağazalarına gidecek memurlar tarafından tebdil olunacaktır. 
4- Gösterilen tarihten sonra şarabları fazla fiatla satan satı-

tl~r hakkında 790 numaralı kanun mucibince takibat yapılacağı 
il olunur. 

Borsa ve Osmanlı Bankası Komiserliğinden: 

--~ llrnumi Harbde Amerika ordusunda hizmet etmiş zabitlerle 
dıt llr)ere verilen bonoların 15 haziran 936 dan itibaren tediye e. 
~ ll'ıesi Amerika hükumeti tarafından bu tarihte meriyete konu
d il kanun icabatından olduğu ve devlet eshamı gibi tedavül e
herı bonolardan Türk vatandaşların da almış olması muhtemel 
~~lı.ınduğu beyanile alakadarlara malümat verilmesi Hariciye Ve
itletinin işarına atfen Maliye Vekaletinden 5- 10-936 tarihli yazı 
~dirilmiştir. 
~~=~~~~='!~~=~~~~~~~~.':~~~-""'-·--~~==~~· 

il) MÜNAKASALAR 

ı.e . 
~k, Zah1re, Et ve Sebze : 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Cinai Miktarı Mnhammen b~del İlk teminatı 

~, Kilo Lira Lira Kr. 

~ hı peynir 1000 600 
çtYtin tanesi 1500 600 

•y 60 240 silb 
ı.ın 3000 1300 

2640 18S 00 

~t Kırıkkale Askeri Sanaat Mektebleri ihtiyacı olan dört kalem 
•ı.ı:-~ 2inci teşrin 936 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme 
lı:ıı.ı~~I~ alınacaktır. İsteklilerin yukarıda muhammen b~edelle~ine 
lilt hıl 198 liralık teminat akçalarını Kırıkkale Asken F abrıka
~o ~llhasebeciliğine yatırarak belli gün ve saatte Mp. sa tınalına 

lllııy . onuna gelmelerı. 
• 

Cin· • * 
sı Miktarı Muhammen B. ilk teminatı 

flit• kilo Lira Lira Lr. 
1\ •rıç 4000 1000 

lıtı.ı f 
~Oh •suliye 3500 525 
ttt ı.ıt 1500 225 
Şt~lt~tna 3000 1050 

tıy. 
tiOO 2l0 

Mercimek 
Toz şeker 
Kuru üzüm 

200 
5000 
1000 

75 
1500 
250 

4835 362 62 

Kirıkkale Askeri sanat Mektebleri ihtiyacı olan sekiz kalem er
zak 2 inci teşrin 936 pazartesi günü saet 14 de açık eksiltme sn
retile satın alınacaktır. İsteklilerin yukarıda muhammen bedelle
rine mukabil yazılı 362 lira 62 kuruşluk teminat akçalarını Kırı
kale Askeri Fabrikalar Muhasebcciliğine yabrarak belli gün ve 
saatte Mp. !lahnalm:ı komisyonuna gelmeleri. 

* ),: ·X· 

Cinsi Miktarı Muhammen B. İlk teminatı 

Kilo Lira Lira Kr. 
Ekmek 45000 4950 374 25 

Kırıkkale Askeri sanat mektebi talebe~inin iaşesı . ıçin ihtiyaç 
olan 45000 kilo ekmek 2inci teşrin 936 pazartesi günü saat 14 
de açık eksiltme suretile satın alınacaktır. İsteklilerin yukarıda 
yazılı muhammen bedeline mukabil 374 lira 25 kuruş ilk teminat 
akçelerini Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciJiğine yatırarak 
belli gün ve saatte Mp. satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Orman Fakültesi İstanbul Kısmından: 

Cinsi Miktarı Muhammen Muvakkat 
fi atı teminatı 

Makarna 350 K. G. 25 147 L. 
Şehriye 55 ,, 25 
Un 500 " 18 
İrmik 200 ,, 25 
Beyaz peynir itOO ,, 39 
Kaşar peyniri 200 

" 
61= .J 

Bulgur GO ,., 13 
Pirinç unu 50 " 20 
Kuru bezelye 100 h 14 
Yumurta 12000 aded 1,50 
Limon 2000 ,, 3,50 
Konserve fasulye 100 K. G. 22 
Konserve türlü 100 " 

22 
Konserve bamya 50 " 

22 
Konserve patlıcan 50 " 22 
Konserve kabak 50 " 22 
Çay 8 " 400 
Siyah mercimek 50 " 17 
Kırmızı mercimek 30 " Kuru üzüm 100 " 20 
K'!ru kayısı 50 " 90 
Portakal 1000 aded 3 
Salça 50 K. G. 25 
Sirke 70 il 15 
Tuz 400 il 6 
Sarımsak 20 il 50 
Patates 900 

" 7 
Kuru fasulye 500 

" 13 
Kuru soğan 1000 

" 6 
Şeker 1400 ,, 27 
Buğday 25 

" 
14 

Kuş üzümü 15 
" 

35 
Çam fıstığı 15 

" 
100 

Kuru bakla 50 
" 

8 
Pirinç 1200 

il 
22 

Soda 200 
" 

8 
Nohud IOO " 

12 
İhale günü 22-10-936 perşembe saat M 

Sabun 400 il 40 30 L. 
Zeytin 200 il 27 
Zeytinyağı 300 " 

(j() 

22-10-936 saat 15 
Sadeyağı 1000 " 

78 59 L. 
2'2-10-936 saat 15,30 

. 1 - Büyükderede Bahçe köyünde bulunan Orman Fakültesi 
Iııtanbul kısmı içia yukarda yazılı erzak ve saire üç şartname ile 
eksiltmeve konulmuştur. 

2- Eksiltmeleri Orman Direktörlüğü \Dairesinde hizalarında 
yazılı gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye girebilmek için yukarda yazılı muvakkat te -
minalların Maliye veznesine yallrıldığına dair makbuz göstermek 
ve 2490 sayılı kanunda yazılı evsafı haiz olmak lazımdır. 

.. ~-- Şartnameleri görmek istiyenler herııün Büyükdere Bahçe 
koyundeki Orman Fakültesine nıüracaatleri ilin olunur. 

İDAREHANE· 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Pt!rşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

16 Birinci Teşrin 1936 

İstanbul Harici Askeri 
Kıta atından 

Kapalı zarfla mü:ıakasaya 
konulan 814000 kilo samana 
eksiltme günü teklif edilen fiat 
pahalı görüldüğünden pazarlı
ğa dökülmüştür. İlk pazarlığı 
20-I0-936 salı günü saat 15 te 
Ankara Levazım amirliği satın
alma Komisyonunda yapılacak
tır. Samanın tutarı 16280 lira 
olup ilk teminatı 12'21 liradır. 
isteklilerin kanunun 2, 3 .,üncü 
maddelerindeki vesikalarla ive 
teminat makbuzlarile beraber 
belli gün ve saatte Komisyon
da bulunmaları. 

* " . 
Açık eksiltme ile 20000 kilo 

kuru fasulye alınacaktır. Ek
siltmesi 27-10-936 salı günü 
saat 16tadır. İlk pey parası 
225 liradır. Bir kilosunun mu
hammen fiatı 15 kuruştur. Şart
name ve evsafını görmek isti
yenler her gün Komisyonda gö
rebilirler. Eksiltmeye girecek
ler ilk pey parasına aid mak
buzla belli gün ve saatten ev
vel Çorluda Korsatınalma ko
misyonunda bulunmaları. 

• 
* "' Saman ihtiyacı 242000 kilo 

olarak münakasaya konmuştur. 
Münakasası 28 1 O 93(j çarşamİ>a 
günü saat 15 te açık eksiltme 
usulile Çatalcada Tüm satınal
ma Komisyonunda münakasası 
yap,lacaktır. Şartnamesi para
sız olarak hergün Komisyonda 
görülebiliT. Samanın ilk temi
natı 226 lira 87 kuruştur. Mu
hammen bedeli 3025 liradır. 

İsteklilerin ilk teminat mak
buzlarile birlikte teklif mektub
larını laakal münakasa saatin
den bir saat evvel Komisyona 
vermeleri. 

2- İnşaat-Tamirat-Nafıa 
işleri ve Malzemesi 

-Harita 

Ankara Valiliğinden : 

Hususi idareye ait şehir lo
kantasının kalorifer tesi1atının
tamiri açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

Keşif l:>edell 1645 lira 57 ku
ruştur. 

İhale 26-10-936 pazartesi gü
nü saat 15 te Vilayet Daimi En -
cümeninde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek istevenle· 
rin 123 lira 45 kuruşluk ~uva
kat teminat mektubu veya 
makbuzu ve ehliyeti fenniye 
vesikasile ihale günü 'ilayet 
daimi encümenine şeraiti gör
mek isteyenlerin hususi mu ha· 
sebe müdürlüğüne müracaatla
rı ilan olunur . -

Ankara Valiliğinden: 

Necatibey caddesinde hususi 
idareye ait şehir bahçesine ınut
tasıl bütün dükanların eşikleri· 
nin yapılması açık eksiltmeye 
konulmuştur. 



Sayfa 2 

Hava Tehlikesi 

Hava Tehlikesini bilenler· 
rin arasına katılmayanlar! a
cele ediniz. Yurt sizi ödeve 
çapalıyor. 

Hava filolarımız her gün 
bir az daha kuvvetleniyor. 
Bu ıe6ımeyi istediğimiz de
receye ~ıkarmak için Hava 
Tehlikesini bilen üye yazıl
malıyız. 

TGrk ulusu el atbjı her 
iti llatarı ile bitirmiştir. 
Ha Ya tehlikesini yok etmek 
için a-irittitimiz savat ta za
ferle bitecektir. 

TGrk Hava kurumu 

Ketif bedeli 490 Ura 80 ku
ruttur. 

ihale 26-10-936 pazartesi günü 
taat 15 te vilayet daimi encü
-ninde yapılacaktır. 
Ekıiltmeye rirmek isteyenle

rin 70 lira 56 kurutluk muvak
kat teminat makbuzu veya te• 
minat mektuplarile ihale günü 
daimi encGmene teraiti anla
mak isteyenlerin huıusi muha
sebe müdürlüt6ne müracaatiarı 
ilin olunur, 

Ankara p. T. T. 
Ba .. iidilrlüğiinden: 

Ankara telefon santralı bina
ııacla bulunan ambar ikiye bö
IGnerek pazarlıkla bir oda yap
tarılacaktlr. Ketif bedeli 313 
&ra 85 muvakkat teminatı 2.1 
rıra 52 kuruftur. Buna ait ıart
aame yazı itleri biromuzda her
ailn ı3rtlebilir. lıteklilerin bu 
İfİ yapabileceklerine dair Nafia 
MGdiirllf6nda alacakları eh· 
u,.t ldiıdı ve temiaatlariyle 
birlikte koaaiayonamuza müra
caatları. -

Çor-. Vilayetinden: 

1 Yirmiter rGn müddet-
le 2 defada kapalı zarf usulile 
ekıiltmeye konulcluj'u halde ta
lip çıkmayan Çorum Viliyeti 
clabllinde Sungurlu • Çerikli 
yolu Gzerinde muhtelif k11ım

larcla bulunan 39 köprG ve 
menfezler artbrma ve eluiltme 
ve U.allt kanununun 40 Kıcı 
maddesinin son fıkruana tevfi· 
ku 5 tetrinievvel 936 tarihin -
dea itibaren toptan bir ay için· 
ele pazarlalda ilaal•i kuarlattı· 
rılan 39 kaprl ve menfezın 
becWI ketfi S428 lira 21 ku
rufbır. 

2 - Bu ite aid prtname 
ve evrak ıuDlarclır: 

A lluiltme prtname•i. 
8 - M.kavele projeıi. 
C - Bar•.mrlık huıusi 

..,tnam•i. 
D - Fenni ve huıual tut· 

name. 
E - Keıif be sllıilei fiat 

... traj cetvelim. 
F - Proje. 
3 - Pazarlıkla tall,p olaala· 

na 5 t•ini"ni 938 tarihine 
1uu1ar bersGn Daimi E--. 
Daineiae müracaat eelebilirlv. 

4 - Teminab muvakkate 
1757 Ura.lar. Talip olacaklana 
Ticaret Oclallllda lı ayidli ol
cloldarıu ve bu iti yapabile
cekl•iae tlaa Nafıa Vekile
tinden ebliyetnameaiai haiz o
lup irae etmeleri lizımdır. 

• * • 

MÜNAKASA GAZETESİ 

3-lfaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

İstanbul Komutanlığı Sabnalma Komisyonundan: 

Gülhane hastane.inin cildiye bıfzıuıhha ve gıdaiye laboratuar· 
ları için 68 kalem alit açık eksiltme ile 16-10-936 cuma günü 
saat 15,30 da ihalesi yapılacakbr. Muhammen tutarı 1097 lira 70 
kuruttur. Şartnamesi komisyonumuzda görülebilir. isteklilerin 82 
lira 33 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber 
Fındıklıda satınalma komisyonuna gelmeleri. 

4 -Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Konya Vilayeti Daimi Encümeni Riyasetinden: 

Memleket haıtabaneai kalorifer tesisatına aid projenin tanzi· 
mi iti talip çıkmadıtından tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

Bu eksiltmenin ihalesi 6-11 936 günü saat 15 te pazarlıkla ya
pılmak üzere 20 gün daha uzatılmıştır. 

Bu husustaki fenni şartname, izahname ve planlar Ankara ve 
lstanbul Sıhhat ve içtima: Muavenet Müdürlütünde mevcut ol
dutundan bu işle alakadar firmalarrn bu evrakları görmek üze
re mezkur MüdürlGklere ve eksiltmeye girmek için de Konya Vi
layeti Daimi Encümen Riyasetine müracaatleri ilan olunur. 

• • • 
Haseki butaneainin Nureddin pavyonunda yapılacak bavagazı 

tesisab pazarlıta konmuştur. Bak: İstanbul Belediyeıi ilanlarına. 

5- Nakliyat: Boşaltma . Yükletme v.s 
D. D. Yolları ve Limanları UM. M&d. Satınalma 

Komisyonundan: 
Bir sene zarfında 156519, 196 ton tahmin edilen Haydarpaşa li

manı ve deposu kok ve maden kömürü tahmil ve tahliye işi 

15418, 16 lira bedelle ve aşatıda gösterilen eşkal dahilindeki a
meliyeler bir sene için kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 1~10-936 cuma günü •aat 15 de Haydarpaıada gar bi
nası dahilindeki l inci itletme komisyonunda yapJlacaktır. Bu i
şe girmek iıtiyenlerin 1156.37 liralık muvakkat teminat, ehliyet 
ve kanunuq_ tayin ettiti diğer vesaik, teklifi muhtevi mazrufları 

ebiltmeden bir saat evvel komiıyon reiılitine tealim etmeleri 
lizımdır. 

Teklif mektublannda qatıdaki mGfredatın her birine ton ve 
cim itibarile ayrı ayrı fiat clercedilecek ve. bu fiatlar e•as ittihaz 
edilecek ve şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğine dair 
meşruhat verilecektir. Fiatların hata.,z ve silintisiz rakam ve 
yazı ile yazılmıt olmaıı lizımdır. Şartnameler ve mukavele pro
jeleri komisyondan parasız olarak datıtılmaktadır. 

Ameliye A - Vapur ambarından ıupalan yapmak yani açık 

,, 

,, 

" 

" 

,, 

B 

c 

vagon üzerine veya vapurun güvertesine ve
veya rıhtama getirmek. 
Vagon üzerinden supalandan açık vagona bo
şaltmak. 

Supalandan arka ile vagona veya yerden ve
ya anbardan çuvallı olarak alıp vagona bosalt-
mak. 

D - Gemilerin içinden veya yerden arka ile depo
ya veya vagona taşımak. 

E - Her nevi vaıondan arka ile 50 metre mesafe 
dahilinde depoya tahliye veya idare vinci ile 
ıemilerden alıp açık vaıonlara boşaltmak. 

F Depo stokundan mekinelere veya vagonlara 
y6klemek. 

6--Mensıcat - Elbise· Kundura · Çamaşır v.s 
lstanbul Belediyesinden: 

Zabıtai belediye memurlarile mezat bekçilerine yapbrılacak 
32 tane kaput açık eksiltmeye lronulmufbır. Kumaı nGmuneıi 
ve ıartname.i levuım mGdürlGtünde ga..Glebilir. Bir kaputa 14 
lira bedel tahmin olunmuıtur. istekliler 2490 No. lu kanunda ya
zıb veaika ve 33 lira 60 kurutlak ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber (bir giln evveline kadar ilk teminatın yatırılması 
daha muvafık olacatı) 3-11-936 Hlı pnO saat 14 te daimi encü· 
mende bulunmalıdırlar. 

7- Mahrukat - Benzin • Makine yağları ve saire 

. lıtanbul Emniyet Direktlrliiğilnden : 
l>iınusrlütiimGz için azı 100, çoju 125 ton yerli kok kömü

r& ile azı 8, çotu 225 çeki glrpn oduau ve azı 2.0000, çotu 
25000 kilo -.nıal kamOrünün alınmuı açık eksiltmeye koaul• 
mUflur '-•• Z.ll-9a6 pazartai giinii aaat 15te yapılacaktır. Kok 
k8mlrlaln ~-- tonunun muhammen kıymeti 21 lira, oduBllB 
beher ç~l '- *..._ _,aı lmmürla6a kiloau 4 kuruş olup 
aıu•akkat tMııa'-t t~ m lhadır~ lıteklilerin ıeraiti öjıttn• 
mele &sere DlrektlrJlık .... ~,~ne ve ebiltmeye ittirak için 
de mezkOr ıGa ve aa&te ~ Jiwılaee•.Wtiacleki Komityo• 
na mOracHtleri. 

16 Birnci 

İstanbul Levazım Amirl!ği Satınalma Komisyon 

lstanbul Levazım Amirliğine bağlı müeueseler için ~ 
Lavamarin kömürü 16-10-936 cuma gün6 sut 15,30 da -
nede satınalma komiıyonunda pazarlıkla alınacaktır. Tab 
deli beher tonu 1205 kuruştur. İlk teminatı 361,5 liradır. 
mesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte- kOJll 
relmeleri. 

8-Müteferrik 

Posta T. T. Fabrika Müdürlüğünden: 

imal olunacak 5500 adet ikili takaza muktazi 22 
markalı demir alınacaktır. 

Bu demirin beher kilosunun muhammen bedeli 9,I: 
mecmuunun b .. deli 2090 liradır. İsteklilerin ıartnameyi 
için her gün eksiltmeye ittirak için de 2-11 ·936 tarihine r 
pazartesi günü saat on bette 167 liradan ibaret muvakk• 
natlarını vezneye yatırmak suretile komiıyona 0tilracaatl 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu 

Topane ve Davutpaşa Askeri fırınları için 180 adat 
kara 19-10·936 pazartesi günü saat 15,30da Topanede aa 
komisyonunda pazarlıkla alınacakbr. Tahmin bedeli 6.10 
lık teminatı 47 lira 25 kuruştur. Şartname ve nümune11 
yonda görül~bilir. isteklilerin kanuni ve.ikalarile belli ı 
misyona gelmeleri. 

lstanbul Harici Askeri Kıtaabndan: 

2500 adet portatif çadır kapalı zarfla eluiltmeye ko 
tur. Tahmin edilen bedeli 16875 lira olup ilk teminat parat• 
lira 63 kuruştur. ihalesi 19-10·936 pazarte.i günG zaat 15 
Şartnamesini görmek ve almak iltiyenler ya bizzat ve~ 
vekil vasıtasile M. M. V. satınalma komisyonundan 
lirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. Ebiltmeye gi 
terin 2490 sayılı kanunun 2, 3üncü maddelerinde iltenilen 
lerle teminat ve teklif mektublarını ihale gGnG saat 14 e 
Ankarada M. M. V. sabnalma komisyonuna vermeleri. 

• • • 
Karaataç müe11esatına lazım olan 2 çift iç ve dıı lutilt 
ayn pazarlıta konmuştur. Bak: l.tanbul Belediye1i lıaalUI• 

• •• 
Merkez Hal bina11na konulacak 3 tane parather 

konmuştur. Bak: lstanbul Belediyesi ilinlanna. 

b) M 0 Z A Y E DE L 

1-Emlik 
lstanbul Defterdarlığından : 

Cins ve mevkii 
Catalotlunda eski Babıali yeni Ankara caddnin· 
de İstanbul Kn: Lisesi Bakkaliyesi: 
V dada Kovacılar caddesinde Vefa Erkek LiHıi 
Bakkaliyesi: 
Beşiktatta Çıratan cadduincle Kabatq LiHBi Bak· 
kaliyeti: 
Kabatqta Hacı Beıirata .okatında lnönl Kız Or
ta Mektebi Bakkaliyeıi: 

Yukarda cins ve mevkileri yazdı mektep bakkaliyeleri 
kiraları peşin verilmek tartile bizalanndaki kiralar herin 
rer ıene mildcietle ye açık arttırma uıulile ayrı ayn kira~ 
lecektir. lıteklilerin ve eliter şeraitini ötrenmek istiyenleria 
nGhal ve seeiye sahibi bulunduklarına ve mabkOmiyetlerl 
dıtma dair zabıta ve adliyeden alacakları r•imli maz 
ve yüzde 7 ,5 pey akçalar ile 26-10-936 pazart•i giln6 ıaat 
Milli Enıllk MGdürlütünde toplanan Komilyona mGracaatl 

2-Müteferrik 

lstanb ncü İcra Memurluğundan : 
Mahçuz '" paraya mlme9bae karar verilen lnp •• 

ları ve saire 20-HMS6 ıalı ıGnG saat 16 elan 17 ye kadar 
mı lstinyede Fuat pap yalın öniinde Ye bir kumı da 
mirgin caddesinde 112 No.lu dGkkin anünde ıatılaca 
lipltlria mahallinde bulunmalan ve arttırma kıymetin y 
bulmadıjı taktirde ikinci artbrmanın 26-10 9a6 pazartelt 
ayni ıaatte ayni mahallerde yapılacatı t,llıliplerin mab 
lunmaları ilin olunur. 

lstanbul V edinci icra Mea-1uğundan : 
lıtanbul 7 nci icra memurlutundan bir bor~• dolan 





ABONNEMENTS: 

Ville et Province 

3 MOIS Ptrs. 450 
6 ,, ,, 850 

12 ,, ,, 1500 

Le No. Ptrs. S 

Pour la Publicite s'adresser 
iı. )' Adminiılralion 

1 ere Annee No. 177 

•• 
MUNAKASA 

, 

GAZETESİ 

Jouriıal Quotidien des Adjudications 

VENDREDI 

-

.~------·----_.._..------------
ADMINISTRATION 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baıar 

T elefone: .t2..t25 

Boite Postale N. t26l 

Adresse Telegraphique: 

Istanbul - MÜNAKA~ 

16 OCTOBRE ~ 

Objet de l'adjudication 
I
Prix est. ı Caut. 1 Genre 1 

Prov. d'adjudic . Lieu d'adjudication. 

' 
Cah. des Charges 1 

1 rıeııre 
~ - -

Construction-Reparation-Travaux Publics 
-Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. de 236 maisons pour refugies a Itdir. (Cah. 
eh. 6,97 L.). 

Repar. foyers calorif. cuisine et hain Lycee Kouleli. 
Constr. a faire dans les magasins rue Nedjati bey. 
Reparation inst. de chauffage centr. restaurant. adm. 

privee. 

139530 28 

10GO -
490 80 

1645 57 

-

10464 77 Pli cach. 

75 - Gre iı gre 
70 56 Publique 

123 45 " 

Dir. Trav. Pub. Kars. 2-11-36 15 -

Com. Ach. lntend. lst. Tophane. - 19-10·36 
14 :)O 

ı5 
Com Perm. Vtlayet Ankara. Dir. Compt. Priv~e. 26-10·36 

ıs "' 
" " 

26-10-36 

/ 

Transform. d'un dı'·pôt en 2 chambreıı (iı la Centr. 
telPph.). 

313 65 23 52 Grc; a gr~ Dir. Gt•n. PTT. Ankara. Secretariat JJ. Gen . PTT. -

Constr. de 39 ponts et ouvertures sur la route Tche
rikli-Soungourlou (aj.). 

Reparation des chaudieres du calorif t•re et de la 
buanderie de l' Asile des Pauvres. 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques -
lnstruments Sanitaires-F ourniture pour Hôp· 

lnstruments pr. les laborat. de l'hôp. Gulhanc : 68 lots. 

23426 21 17 57 Grı~ a gre Com. Perm. Vilayet Tchoroıım. 

119 25 8 95 Gn~ a gre Com. Perm. Municipalite lstanbul. 

1097 70 82 33 Publique Com. Ach. Comın. lst. Findikli. 

- Tous les jours 
• jusq. 5-11-36 

Sfcraariat Munici palitt- lstanbul. 16-10-36 
111 / 

_./ 

15 sO 
16-10-36 

_,/ 

lnstallation et Materiel d'Electricite, 
de Gaz, de Chauffage Central 

Prepar. projet relat. installation chauffage central ı 
hôp. Regional (aj.). 

Grc a gre Com. Perm. Vilayet Konia. 1 r;,, Hy" et Ass. Soc. lstanb.-Ank. 6-11-36 
ıs / 

Transport-Chargement - Dechargement 

Travaux de chargement et d\!charg. de coke et de 
houille, iı Haydarp. pendant 1 an. 

15418 16 1156 37 Pli cach. 1. Com. Expl. Ch. Fer Et. H. paclıa. 

_/ 

16-10-36 ıs' 

(env. 156519, 196 t.) 

------------~---------------------------1--------·------ı----·-----1;~------------------~--~ ~----~~~~~~----~~ --------~·[_,./ 
Hahillement- Lingerie- Chaussuresetc. 

Confection de 32 capotes pr. les agents Municip. L.14 la p. 33 60 Publique Corn. Perm. Municipalit~ latanbul. Dir. E.conom. Municip. lstanbul. 3-11-36 14 

-----------------------------------------1--------·------·--------ı-~------~----~~----~-- --------------------------··----------ıl_..../ 
Combustible, Charbons -Carburant. 

(Benzine, ete.) 

Coke indigene : 100- 125 t., Boiıı de charme : 
200 225 tch. Charhon pr. brasero : 20-25 t. 

Char bon la ve marine : 400 t. 

327 Publique Compt. Vilayet [stanbul. 

P.1205 la t. 361 50'grc a gre Com. Ach. Intend. lst. Tophane. 

Dir. Surete latanbul. 2-11-36 15 

16-10-36 15 51 

----------------------------------------- --------1------1--------1-----------------~-------ı ··~·--~--~~~~~~~~~ 
_/ 

Divers 

Toile pr. ailes d'avion: 30000 m. ruban id.: 
65600m. (Cah. eh. P. 205). 

Fers en U: 22000 p. 
Grilles en bois pr. four : 180 p. 
Tentes portatives: 2500 p. 
2 paires de chambres a air et pneus (30X5) pr. ca

mion. 

B) Adjudications iı la surenchere 
Camions : 2 p. 
Automobile Essex : 1 p. 
Automobile !uick : 1 p. (aj.). 
Automobile Buick : 1 p. 

41000 - 3075 - Pli cach. Com. Ach. \4in. Def. Nat. Ankara. 

2090 - 167- Publique 
630 - 47 25 Gre a gre 

16875 - 1255 63 Pli cach. 
70 - 5 25 Gre a gre 

- - -
- - Publique 
- - it 

- - n 

21 -

Oirection Fabrique PTT. 
Com. Ach. lntend. Ist. Tophane. 
Com. Ach. Min. Def . Nat. Ankara. 
Com. Perm. Municipalite lstanbul. 

Garage Milli, Taxim. 
Garag-e Moderne, Taxim (Ayazp.). 
Gar. Milli.- Taxim. 
Gar.Oikran, Muhurdar (Kadikeuy). 
Com. Ach. Militaire Selimie. 

3-11-36 15 / 

/ 
2-11-36 ı5 ~ 
19-10-36 15 
19-10-36 ı5 / 

Secretariat Municipalite lstanbul. 16-10-36 14 

I/ 

Munici palit~ lstanbul. 

" 
" 
" 

6 ı1 
16·10-36 1 , 

I 
21-10-36 ı·t 

23-10-36 
14 I 

19·10-36 
!4 / 

16-10-36 140 - , 
" -F umier : 50 t. 

ı.-~--- ------~~~-~""!""!!!!-~--!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!İ!l!!!!!~lm!!!!!!!!!!!!'lll!!!!!!!!!:!!'!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
~ 

VISITEZ L'URSS 
VOUS Y VERREZ : 

- Le niveau eleve de l'industrie et de l'agriculture, qui ont reçu 
un essor particulier a la suite du mouvement Stakhanov; 

- Les conditions sociales et ınaterielleıı deı travailleurs ; 
- La vie de la jeunesse et des enfants ; 
- Les musees et lea expositions (economie nationale, ıciences, 

arts, culture) ; 
- Leı creations des arts sceniques et du cinema ; 
- Le ıysteme de l'instruction publique : ccoleı moyennes et 

superit::ures, etabliasemen•tS prescolaircs. 

- L'organintion de la sante publique et celles des assuran.ces 
sociales ; , J 

- Le developpement dee sportı: epreuves sportives et olym
piades, sur les stades et dans leı parcs de culture et de repos. 

INTOURIST 
vous garantit tout le confort desirable 

lNTOURIST 
met iı votre disposition des guides qualifies, des hôtels confor· 
tab!es et des moyens de transport modernes. 
Pour tous rcnseignements et l'acbat des billetıt et cartes de 

1 tournees en URSS, s'adresser au x agenla de l'lntourist. 
G. Schembri et Figli Hovag-himiall Han 

1 er E.tage T i·leph. 42653 

Notre Boite Postale 

No. 1261 
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