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ikinci Sene No. 430 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLlGI t50 
6 ,, 850 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylı2'; 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir . 

ÇARŞAMBA 

•• 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

r=s= 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi 
Şekli Mubm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Tophane fırınına saçtan yaptırılacak 4 adet 

sarnıç 

Kütahya ask. garnizonunda yaptırılacak 2649 

m. yol inşası 

Umumi addesthııne yaptırılması: 6 adet 
Bala kazası İnhisarlar b;nası çatısının tamiri 
Keçeç tuzlasında eskiden kalmış 6 kulübenin 

yıktırılıp enkazından istifade edilmek sureti

le 3 kulübenin yapılması 
Yeniıehirde Atatürk bulvarı üzerindeki apartı

manma ilnve edilecek çatı katı ile aşağıdaki 
tansanın izolasyon işi 

Sıvas · Koyulhisar yolu üzerinde yukarı kale ve 
Koyulhisar-Resadıye yolu üzerinde aşa~ı ka· 
le köprüleri betonarme olarak inşaatı (şart. 
340 kr.) 

Beyazıt kitap evinde yapılacak helfı inşaatı 
fst . Yüksek iktisat ve Ticaret okulunda yapı

lacak sabit ağaç tesisatı işleri 
Sivas merkezinde yapılacak valievi inşaatı 
Eceabat merkezinde 70 adet kari'İr şehir tipi 

tek ev yaptırılması 
Kilidbahir köyilnde 61 adet kargir köy tipi 

göçmen evi yaptırılması 

Düşkünler evi ııoba bacalarının tamiri 
Fen işleri Müd. için kömür deposu yapılması 
Belediye mr\c:. binası kömürlüğünde lüzumu o-

lan tamirat 

paz. 280 -

kapalı z. 24246 S6 

kapalı z. 35138 32 
aı;. eks. 1268 75 

906 12 ,, 

- . 
kapalı z. 68000 -

aç. eks. 

" 

1026 -
2462 -

kapalı z. 34030 77 
paz. 32989 -

,, 

,, 
" ,, 

27564 68 

242 88 
109 50 

99 47 

42 -

1818 40 

2635 38 
95 16 
67 96 

4650 -

77 -
185 -

2552 31 

18 22 
8 21 
7 46 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer {tesisat ve malzemesi) 

Elektrik ampulü (muhtelif vat ve volt): 7SO ad. 

lat. iktisat ve Ticare' okulu kalorifer tesisatı 
ve kalorifer kazan yeri 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V· s. 

Yemeni: 4670 çift 
Elbise: 42 takım 
Elbise ve kasket (tephirhane memur ve müs

tahdemleri için): 48 takım (temd.) 

paz. 300 -
aç. eks. 4564 -

kapalı z. çifti 2 -
aç. eks. 1254 -

,, beh. 13 ve 17 

45 -
343 -

700 -
94 -
58 80 

Mobilya, ve ve büro eşyası, Muşamba-Hah ,!!:_ 

Dolap camekan v s. yaptırılması: ı ı adet 

Dolap: 2 adet 

" 7 " 
Soba: 100 adet 

!lakli yat- Boşaltma • Yükletme v. s. 

Göçmen evleri için kereate aakli (temd.) 

,!1abrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Odun: 800 t 

~avemarin k&mürü: 120 t. (temd.) 
nen . 2 I tın: 700 teneke (temd.) 
ngiliz bcziri, mazot, valvalin ya2'ı, vakum ya-

ş Q'ı, astıralin B B marka ·traktör yağlara 
el Ya2'ı: 8500 litre 

~teferrik 

Çhıko k T urşun levha ve borular: 11 kalem 
Menekc levha: 2 kalem 

akli ve sinyal hatları için çelik ile pencere 
ınakaraları, vinç, asaH<Sr ve palanralar için 

S tel ve halatlar: 15 kalem 
•at •• d K l n ıg-ı: 80 adet (temd.) 
A~ ay Varak: 1000 k. 
B ve katır 
Moru ve dirsek: 600 m. 

otopo 1 ~( ._ ıııp: Ad. • hortum: 500 m. (ı2-1S bey-
i< ır -.udretinde Marğus veya Rosenbuer) 

eten h t F· t or um :250 m. (10 sm) 250 m. (10 sm} 
ıa .rekoru: 20 adet - lastik hortum: 15 m. 

c· llıd erdı Ven: 3 adet 
ı ene t b k Mal ' • an, ol ağac, çivi v.ı. 

M hlcaıe (araba için) 
u telif ci l . Gü nı ma zeme (tamırat için) 
neı taraf d k' an a ı pencerelerine konacak tente 

aç. eks. 
paz. 

,, 
aç . ekı. 

kapalı z. 
aç. eks. 

paz. 
kapalı z. 

aç. eks. 

kapalı z• 

" 
" 

aç. eks. 
pa:ı. 

aç. eks. 
,, 

paz. 

paı:. 

" 
" 
" 

1721 42 
76 -

270 -

ıoooo -
1530 -

1ı595 -

3060 -

6153 50 
1940 . 
8050 -

480 -
2100 -

- -
- -

1550 -

129 11 
s 70 

20 25 
ı73 43 

7SO -
114 75 

- -
869 65 

229 so 

-461 51 
145 50 
603 75 

36 -
157 5b 

140 -

630 - yüzde 15 

49 04 3 68 
54 sı 4 ıı 

479 76 35 96 
420 - 31 so 

Müracaat yeri Gün Saat 

Tophane Lvz. SAK 

Eskişehir Ask. SAK 

Ankar:ı Belediyesi 
" lnhis. Başmüd. 

" 

Çocuk Esirgeme Kur . Gen . Mrk. 

Nafıa Vekaleti 

lst. Nııf ıa Müd 

" 
Sıv:ıs Bayındırlık Direkt 
Eceabat iskan Memurluğu 

" 

lııtanbul Belediyesi 
,, 
" 

• 

lst. PTT Vilayet Müd. 
lst. Nafıa Müd. 

Milli Müdafaa Vekaleti SAK 

Ankara Belediyesi 
lstanbul Belediyesi 

Ankara Etnoğrafyı:ı Müzesi Dır . 
lstanbul Beleciyesi , 

" 
" 

Lüleburraz Kaymakamlı~ı 

16-8-37 

27·8 37 

24-8-37 
25·8-37 
25-8-37 

20-8-37 

1-9-37 

6 ·9·37 
6·9-37 

19 8 37 
14 8 37 

14-8·37 

13-8-37 
13-8-37 
13-8·37 

ı6·8-37 

6-9-37 

26 8 ·37 
20-8·37 
12-8-37 

2·9-37 
13-8-37 
ı3-8-37 

26-8-37 

16-8·37 

Kırklareli Tümeni SAK 25-8-37 
Aık. f abr. lzmir Silah Tamirh SAK ı6-8-37 
lzmir Vilayeti 6-9-37 
Ankara Belediyesi 20 8 -37 

" 

O. O. yollan 

" 
" 

Ankara Belediyesi 
Ask. Fabr. SAK 

Jandr. Gen. Komut. Ank. SAK 

Kartal Belediyesi 
Doğanbey Şarbayhğı 

Trabzon Belediyesi 

lıtanbul Belediyesi 

,, 
" 
" 

13-9-37 
13-9-37 
13-9-37 

17-8-37 
27-8-37 

23-8-37 
20-8-37 

13-8·37 
13·8-37 
13-8-37 
13·8-37 

ıs -

16 -

11 -
16 -
16 -

10 -

16 

14 
ı5 

ıs 

11 -

ı 1 

14 
14 -
14 -

14 30 
16 -

ıs -
10 30 
14 -

15 -
14 -
14 
ı4 -

14 

16 -
13 -
11 -
10 30 

10 30 

15 
ıs -
15 -

ıo 30 
14 -

ıs 

ıs 

ı4 -
14 -
14 -
14 -

11 Ağustos 1937 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci knt 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARl 
iclarehanemizde görüşül ur 

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

Posta kutusu N. 1261 

İstanbul Belediyesinden: 

1 - İstanbul Belediye sınırı · çinde 
sırtta omuzda ve başta her nev'i eşya 
ve gıda maddeleri taşınması ve satıl· 
ması yasak edilmiştir. 

2- Taşıma işleri ve seyyar satıcılık 
mazbut ve muntazam el arabalariyle 
veya motörlü vasıtalarla veyahud elde 
taşınabilecek küçük kaplarla yapılır. 
Ancak elde taşımak suretiyle satılan 
her nev'i eşya ve gıda maddelerinin, 
bunların nev'i ve mahiyetlerine uygun 
kaplar içinde bulundurulması lazımdır. 

3- Bu yasak Eminönü, Fatih, Beyoğ
lu ve Beşiktaş Belediye Şubeleri mın
takalarında 1 Birin·ci Teşrin ve diğer 
Belediye Şubeleri mıntakalarında da 1 

, İkinci Teşrin 1937 tarihinden itibaren 
ı.;:k edilecektir. (B.) (5134) 813. 

a) MÜNAKASALAR 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Ankara inhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Keçeç tuzlasında eskiden kalmış alh kulübenin yıktı
rılıp enkazından istifade edilmek suretile üç kulübenin 
yeniden yapılması 906 lira l 2 kuruşluk ilk keşif •arakasına 
ve şartnamesine göre açık eksiltmeye konulmuştur. Açık 
eksiltme ve ihale 25-8-937 tarihinde saat 16 da komisyo
numuzca icra edileceğinden taliblerin 67 lira 96 kuruş 
muvakkat teminat paralarile birlikte baş müdürlüğümüz· 
deki komisyona müracaatları ilan ohınur. • 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Muhtelif mahallerde ve ebadda yaphrılaca'( 6 tano 

1 
umumi abdesthanenin yaptırılması on beş gün müddetle 
ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 35.138,32 liradır. 
3- Muvakkat teminah 2.635,38 liradır. 

4- Keşifnamesini görmek istiyenlerin hergün y :ızı iş
leri kalemine müracaatları ve ihale 24-8·937 salı günü 
saat 11 de belediye encümeninde yapılacağmdan istekli

! lerin o giin saat ona kadar teminatlarile birlikte teklif 
1 mektublarını belediye encümenine vermeleri. 

1 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden 
Y cnişehirde Atatürk bulvarı üzerindeki aparbm~nı.oıza 

ilave edilecek çatı katı ile aşaki tarasanın i:alaayon işi 
eksiltmeye konulmuştur. İhale ·20-8·937 cuma günü saat 
1 J da Çocuk Esirgeme Kurumu genel merkezinde yapıla· 
caktır. İzahat almak ve buna ait evrakı ıı-örmek istiyen
lerin Ç. E. Kurumu heaab işleri direktörlüzüne müracaat 

etmeleri. 

Ankara İnhisarlar Başmüdlirlügündan : 
Bala kazası inhisarlar binası çatısının tamiri 1268 lira 

75 kuruşluk ilk keşif varakasına ve şartnamesine göre açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Açık eksiltme ve ihale 25·8-937 tarihinde saat 16 da 
komisyocumuzca icra edileceğinden talihlerin 95 lira 
16 kuruş muvakkat teminat parasile birlikte muayyen 
vakitte komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 

İst. Lcvazam Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Tophane fmnına saçtan yaphnlacak dört adet sarnıç 

16·8·937 pazartesi günü saat 15 de Tophanede Jıatınalma 
komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Keşif 
bedeli 280 liradır. Teminatı 42 liradır. Şartnamesi komiı· 
yonda ııörUlebilir. 



1 

' 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Sade ya~ı: 24 t. 
Arpa: 388600 k. (temd.) 
Sade yağ'ı: 37 t. (şart. 166 kr.) 
Kuru ot: 733 t . 

kapalı z. 23280 -
paz. 23316 -
kapalı z. 33300 -
paz. 13194 -

" soR-an: 40 t. aç. eki. 2400 -
Sade yağ ı: 50 t. (şart. 

Yulaf: 745 t. 
2,3~ L.) (temd.) kapalı z. 47500 -

,, 52150 -

" 
92 t. 

Saman: 66 t. 
Un: 133 t. 

" 
n 

" 

6440 -
10035 -
16293 -

Arpa: 850 t. ,, 19125 -

" 800 t . " 
240L0 -

Buğday: 2.7 t. · arpa: 4 t. • mısır: 5 t. • pi- aç. eks. 

rinç kırm:\sı: 3 t. 
Saman: 458 t. (temd.) ,, 4580 -

paz. " 260 t. 
Zeytin: 55 t. " 

11000 -" 

b) Müzayedeler 

Hnm üstübeç: 17300 k. ( t1:md .) 
Kağ•d ve karton kırpıntıları: 350 t. 

Araba beygiıi: 3 adet 

pız. 

paz. 

Esk;şehir Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Kütahya askeri garnizonunda yaptırılacak 2649 metre 

tulunda yol inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Keşif 1'edeli 24246 lira 56 kuruştur. ilk teminatı 1818 
lira 49 kuruştur. Fenni şarUarile keşifleri Eskişehirde as· 
keri sltınalma komisyoııunda görülebilir. Eksiltme 27 a· 
ğustos 937 cuına günü saat 16 da Eskişehir askeri satın· 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

6-9·937 pazartesi günü saat 14 de İstanbulda Nafıa 
Müdürlüğünde l026 lira keşif bedelli Beyazıt kitap evin· 
de yapılacak hela inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme; Bayındırlık işleri genel hususi ve 
fenni şartuameleri, proje, keşif hulasasile bur =ı miiteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 77 liradır. 
İsteklilerin en az 1000 lirahk bu işe benzer iş yaptı· 

ğma dair gösterecekleri vesikalar üzerine Nafıa müdür
lüğünden almış olduğu mütecıhhitlik ve ticaret odası ve· 
sikalarile gelmeleri. 

• • • 
6.g.937 pazartesi gunu saat 15 de İstanbulda Nafm 

Mudürlüğünde 2 '62 lira keşif bedelli lstanb~l Yüksek Jk 
tisat ve Ticaret Okulunda Yapılacak Sabit Ağaç işleri 
tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, husuıi ı 
ve fenni şartnameleri, proje, keşif huliisasilc buna müle· 
ferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 185 liradır. 
isteklilerin en az 2000 lıralık bu işe benzer iş yaptı

ğına dair gösterecekleri vesika üzerine Nafıa Müdürlü
ğünden almış olduiu Müteahhitlik ve Ticaret Odası ve-

• sikalarile ge!me!eri. 

Eceabat lıkan Memurluğundan: 

Eceabat merkezinde yetmiş adet kargir şehir tipi tek ev yap· 
tır_ılacaktır. Yaptırılacak evlerin be.berinin bedeli 471 lira 28 ku
ruş, mecmu tutarı 32989 lira 60 kuruttur. Kirte Seddülbabir, Ki· 
lidbahir köylerindf! 61 kirgir köy tipi göçmen evi yaptırılacaktır. 
Bu evlerin de beherinin bedeli 451 lira 88 kuruştur. Tutazı 27564 
lira 68 kuruştur. Bu evler pazarlıkla yaptmlacaktır. 5-8-937 gü
nünden itibaren bir hafta müddetle 14-8-937 cumartesi günü saat 
~ 1 e kadar isteklilerin Eceabat İıkan memurluğunda müteşekkil 
lakıin komiıyonuna müracaatleri. 

~e!!_rik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

6·9·9.l7 pazartesi günü saat 16 da İstanbulda Nafıa 
Müdürlüğünde 4564 lira keşif bedelli İstanbul İktisat ve 
Ticaret Okulu kalorifer tesisatı ve kalorifer kazan yeri 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif huliisasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 343 liradır. 
İsteklilerin en az 3000 liralık bu işe benzer iş yaptığma 

dair gösterecekleri vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden 

almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarile 
gelmeleri. 

lstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 
idare ihtiyacı için muhtelif vat ve voltta 750 adet elektrik 

ampulü pazarlıkla alınncaktır Pazarlık 16·8 937 pazarteıi günü 
uat 14.30 da İstanbul Yenipostahane binaıı birinci katta İıtan· 
bul P. T. T. vilayet müdürlüğünde müteşekkil alım satım komis· 
yonunda yapılacaktır. 

Muhıımmen bedel 300 lira, kat'i teminat 45 liradır. Taliblerin 
tartrıamesini görmek iızere çalışma günlerinde müdürlük idari 

kalemine, pazarlık gün ve saatinde de kafi teminatlan 45 lira 
ile birJikte lc.omilyona müracaat1eri. 

1746 -
1748 50 
2497 50 
990 -
180 -

3562 50 
3912 -

483 -· 
753 

1222 -

1434 -
1800 -

49 50 

344 -
195 -
825 -

yüzde 15 -

MÜNAKASA GAZETESi 

Manisa Ask. SAK 27-8-37 
Lüleburgaz Tümeni SAK 13·8-37 

" 
27·8-37 

" Kırklareli Tümeni SAK 23-8-37 

" 
26-8-37 

Vize Ask. SAK 28-8-37 
,, 27·8-37 

" 
27-8-37 

lslahiye Çerçili köyünde Tuğay 26-8-37 
SAK 

Karaköse Ask. SAK 26-8-37 

" 
27-8-37 

lıtanbul Belediyeıi 26·8-37 

Lüleburgaz Tümeni SAK 16-8-37 
,, 16-8-37 

Deniz Lvı . SAK 16-8-37 

lzmir Vilayeti Muhaıebei Hususiye 16-8-37 
İnhisarlar U. Müd. 25-8-37 
Deniz Lvz . SAK 18-8-37 

17 -
15 30 
16 -

15 -
16 
11 -
17 -
17 -
15 -

ıo -
10 -
14 -

15 30 
1) 

15 -

10 -
10 -
11 -

Mobilya, Ev ve Büro eşyası,Muşamba, Halı v.s. 
Ankara Etnöğrafya Müzesi Direktörlüğünden 

Müzemiz için açık eksiltme ile 11 adet dolap camekan 
ve sair yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 1721 lira 42 kuruştur. 
l\luvakkat teminata 12.9 lira 11 kuruştur. 
İhaleye iştirak edeceklerin alacakları fenni ehliyet ve 

tecim odası vesikaları için ihaleden en az sekiz gün ev· 
vel müracaat etmeleri ve ihaleden evvel de müze idare 
sine vermeleri lazımdır. 

Keşif şartname ve nümune hergürı müzede görülebilir. 
İhale 2 eylül 937 perşembe günü saat 15 te Etnoğraf

ya müzesinde yapılacaktır. 
• • • 

100 tane soba alınacaktır. Bak: İstanbul 
ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
Ankara Belediyesinden : 

Belediyesi 

1- Odacılara yaptırılacak 42 takım elbise on beş gün 
müddetle açık ekıiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 1254 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 91 liradır. 
4 Şsrtnamesini görmek ,istiyenlerin her gün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerin de 20 ağustos 937 cuma günü saat 
on buçukta belediye encümenine müracaatları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
1 - Beher çiftine biçilen ederi 200 kuruş olan 4670 

çift yemeni kapalı zarfla ~ksiltmeye konmuştur. 
2 - İlk teminat parası 700 lira 50 kuruştur. 
3 - İhalesi 26 ağustos 937 perşembe günü saat 15 de 

dir. 
4 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 

3 üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte temi
nat ve teklif mektublarını ihale gününden ~n geç bir 
saat evveline kadar M. M· V. satınalma komisyonuna ver-
mel eri. 

• • • 
48 takım elbise ve kasket yaptırılacaktır.• Bak: İstan-

bul Belediyeıi ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s -
Kırklareli Tümen Satınalma Komisyonundan 

Kırklareli tümen birliklerinin 937 yılında tümen as· 
keri fırınlarında soba ve mutfak ocaklarında yakılmak 
üzere kapalı zarfla 800 bin kilo odun satın alınacaktır. 
Muhammerı fiatı 1 kuruş 25 santim olup tutarı 10 bin 
liradır, ilk teminatı 750 liradır. İhalesi 25.8.937 çarşamba 
günü saat 16 dadır. Şartnamesi her gün tümen satınalma 
komisyonunda görülebilir. --

Ankara Belediyesinden: 
Su idaresine alınacak 8500 litre şel yağı 15 gün müd-

detle açık eksiltmeye konmuştur. 
Muhammen bedeli 3060 liradır. 
Muvakaat teminatı 229,50 liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerin de 20 ağustos 937 cuma günü 
saat 10 buçukta belediye encümenine müracaatları. 

* • * 
Su idaresinde alınacak İngiliz beziri, mazot, valvalin 

y11ğı, vakum yağı, astiralin, B.B. marka, traktör yağları 
15 gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 11595 liradır. 
Muvakkat teminah 869,65 liradır. 
Şartnamesi görmek isteyenlerin her gün yazı işleri ka· 

lemine ve isteklilerin de 20.8.937 cuma günü saat I0,30 
da belediye encümenine müracaatları. 

, 
İstanbul Belediyesinden: 

Muhammen 
bedeli 

Bakırköy kaymakamlığına lüzumu o· 
lan çidene, taban, kol ağacı, çivi 
ve saire 

Zat işleri müdürlüğüne lüzumu olan 
iki tane dolap 
Haseki hastanesine lüzumu olan 7 

49,04 

76-

tane dolap 270 -
Düşkünler evi soba bacalarının tamiri 242,88 
Fen işleri müdürlüğü için kömür de· 

posu yapılması 
Belediye merkez binası kömürlüğünde 
liizumu olan tamirat 
Mezarhklar müdürlüğüne yaptırılacak 
bir tane arabaya lüzumu olan mal-

109,50 

99,47 

İlk 
temin ah 

3,68 

5,70 

20,25 
18,22 

8,21 

7,46 

zeme 54,81 4, 11 
Yollardaki virajlara dikilen babalar 
arasına konacak demirle tamiratı i· 
çin muhtelif cins malzeme 479, 76 35,96 
Belediye merkez binasındaki daire 
pencerelerinin güneş tarafındaki pen· 
cerelerine konacak tente 420 - 31,50 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı 
pazarhğa konulmuşlardır. Şartname ve keşif evrakları 
encümen kaleminde görülebilir. İstekliler hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
13.8.937 cuma günü saat 14 te Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. 

Müteferrik 

Devlek Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
İdaresinden: 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarları ile 
liste No.ları aşağıda yazılı 1 l kalem çinko, kurşun levha 
ve borular, 2 kalem teneke levha ve 15 kalem makas ve 
sinyal hatları için çelik ile pencere makaraları, vinç, a
sansör ve palangalar için tel ve tel halatları t 3·9-937 pa· 
zartesi günü saat 15 den itibaren sır asile ve ayrı ayrı ihale 
edilmek üzere kapalı ı.arf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın almacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen mu· 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, re&mi 
gazetenin 7 ·5-936 gün ve 3297 veya 1-7-937 T. ve 3645 
No. lı nüshalarında intişar etmiş talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini ayni gi1n saat 14 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire· 
sinde, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinde dağıtıl
maktahr. 
Liste No. İsmi T. bedeli M. tem· 

1 Çinko kurşun levha ve borular 
2 Teneke levha 
3 Tel ve halatlar 

Lira Kr· 
6153 50 
1940 

8050 

Ankara Belediyeıinden : 

LiraKr. 
461 51 
145 50 
603 75 

l - Su idaresine yaptırılacak 80 aded saat ıandığının 
açık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2- Muhammen bedeli 480 liradır. 
3- Muvakkat temirıatı 36 liradır. 
3 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işle

ri kalemine ve isteklilerin de 17 agustos 937 salı rünü 
saat on buçukta belediye encümenine müracaatları. 

Trabzon Belediye Riyasetinden : 
1 - Belediyemiz İtfaiyesi için 250 metre 1 O santim ve 

250 metrede be~ santim kutrunda 24 telli yumuşak ve 
halin lngiliz mamulatı keten hortumla bu hortumlara mah· 
sus yamama mualecesi, beş santim kutrundaki hortumlar 
için lastiklerile birlikte 20 adet fiat rekoru, bir metre 
murabbaında bir adet pranda "Seyyar Havuz,, makineleri 
) ıkamağa mahsus olmak üzere 15 metre boyunda, üç san· 
tim kutrunda lastik hortum ve ayraca beheri üç metreden 
üç adet geçme itfaiye merdiveni pazarlıkla mübayaa 
olunacaktır. 

2 Bu eşyanın muhammen bedeli 630 lira olup pazar· 
hğa iıtirak edebilmek için bu bedel üzerinden yüzde 15 
nisbetinde kat'i teminat vermek lazımdır. 

3- Mubayaa olunacak hortumlarla diğt!r eşya Trab· 
zonda muayene ve tecrübe edilerek muvafık görüldüğü 
takdirde bedeli tesviye ve tesellüm edilecektir. 

4- Aranılan bu evsafı haiz olmadıkları anlaşılan eşya 
iade olunacağından müteahhidinin bu hususta zarar ve 
ziyan ve masraf talebine hakkı olmıyacaktır. 

5- Eşyanın evsafı şeraite uygun olduğu ve fiatta mu
tabık kalındığı takdirde işbu eşyaazami bir ay zarfında tosel· 
lüm edilecektir. 

Bu şerait dairesinde talip olanların Belediyemize mllra-
caatları. 



11 Ağustos 1937 

Kartal Belediyesinden 
Mevcud au yollarında kullanılmak üzere 600 metre 

boru ve dirsek alınacaktır. 
Borularm kutru bir, bir çeyrek ve galvanizli olacaktır. 
7.8.937 gününden itibaren 15 gün müddetle açık ek

siltmeye konmuştur. 
Yevmi ihale 23.8.937 pazartesi günü saat l 5 te Bele-

diye Daimi encümeninde yapılacaktır. · 
Talihlerin yüzde 7,5 pey akçelerile mezkur günde ha-: 

zır bulunmalarl ilan olunur. 

Doğanbey Şarbaylığından: 

Urayımız için 12-15 beygir kudretinde «Magirus,, veya_ .,Rosen· 
buer fabrikaları mamulatından bir motopomp ve beş yuz metre 
hortu"ın alınacaktır. Motopompun tahmini bedeli arabasile 1550 
liradır. :Hortumun tahmini bedeli metresi 140 kuruştur. Fazla ma· 
lümat için talihlerin şartnameyi Uraydan istemeleri ve 20 8-937 
günü saat 14 te ihalesi yapılacağından o saate kadar Uray en· 
cüaıenine müracaatleri ilan olunur. 

Devlet Demiryolları Adana İşletmesinden.: . 
6 ıncı Iıletme mıntakasında aşağıda mevki ve kılometrelerı, 

rnikdarı ve muhammen bedelleri yazılı balast ayrı ayrı kapalı 
zarf usulile ekıiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 27-8-937 cuma günü 
saat onbirde Adana garı binasında 6 ıncı işletme arbrma ve 
eksiltme komisyonunca yapılacaktır. . 

İsteklılerin eksiltme şartnamesinde istenilen muvakkat temınat 
ve evrak ve vesaiki) le teklif mektuplarını eksiltme günü saat 
ona kadar komiıyon rei~liğine vermiş olmaları lazı~d~r •. 

istekliler bu husustaki şartname ve mukavele pro1esını Adana, 
Ankara, Haydarpaşa, Afyon, Malatya işletmeleri yol baş müfettiş· 
liklerinden bilA bedel alabilirler. 
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Kur aş 
Mandason 
istasyon 
karşısında 

km. 80 + 
700de hatta 
950 metre 
mesafede va· 
ki tnş oca-
ğındnn 

Hacı kırı 

istasyonun· 
da ve 307 
+ 000 312 
+ooo Km. 
ler arasın· 

Lira Kuruş Kuruş Kuruş M3 Lira K. Lira K" 

77.90 147 90 14 17.60 4000 6616 00 496 20 

da hat ke· €4.40 134 40 14 17.50 1100 16709 1253 17 
narındaki 

307 + 000, 
310 + 500 
ve 311 + 
500 mahal-
lerindeki taş 
<>caklarandan 

3 Ceyhan iıtas· 
Yonun8+500 
Knı. Adana 
cihetinde 69.50 139 50 14 17.50 6000 9420 00 706 58 
ve Krn. 411+ 
500 deki tat 
ocağından 

f:!:.zak, Zahire, Et ve Sebze: 

Vize Askeri Satınalma Komiıyonundan: 

Pınarhisar alaylarının 7 45 ton ve 92 ton~ yulafı 400 ve 
66 ton saınanı. 

İhaleleri ayrı ayrı kapalı zarfla Viaede yapılacaktır. 
7 45 ton yulafın muhammen bedeli 52150 lira 92. to· 

nl\11 6440 lira, 466 ton samanın 10035 liradır. 
1. 

7 45 ton yulafın ilk teminatı 3912 lira, 92 tonun 483 
ıra, 466 ton samanın 753 liradır. 

9~ ton yulafın ve 466 ton samanın ihaleleri 27.8.937 
c~ın_~ iÜnü saat 17 de. 745 ton yulafın 28.8.937 cumartesi 
iUnu saat ll d d" e ır. 

Kırklareli Tümen Satınalma Komisyonundan : 

bin ~~tklareli tümen birlikleri ihtiyacı için satın alınan 50 
tek ılo sade yağına verilen fiat pahah görüldüğünden 
Mu~ar kapalı zarfla 50 bin kilo sadeyağ satın alınacaktır. 
rnin ~rnrnen fiatı 95 kuruştur. Tutarı 47500 liradır, ilk te
gün~ 3562 lira 50 kuru§tur. İhalesi 26.8.937 perşembe 
komi saat 16 da dır. Şartname her gün tiimen satınalma 
kabu?~nun?a girülebilir. İsteyenlere 2 lira 38 kuruş mu· 

n e hır sureti verilir. 
• 27()() k B v • "' 

3 bin kil · . ~gday, 4 bin k. arpa, 5 bin kilo mısır ve 
ilanı 0 pırınç kırması alınacaktır. Bak: lst. Belediyesi 

arına. 

MÜNAKASA GAZETESi 

11~1ılm1111:1ui.n1ıj11c:ıesrı 
- ' 

Cinsi No. Beherinin muhammen bedeli 
Lira K. 

Zonguldak 2 22 50 

" 
3 25 

Kuleli 233 13 50 

" 
235 16 

İlk okullara lüzumu olan yukarda markalarile tip numa-
raları ve beherinin muhammen bedelleri yazılı 100 tane 
soba açık ekıiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda 
yazılı vesika ve 173 lira 43 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 26-8 937 perşembe günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(i) (5133) 8t6 

"' • • 
Kilo Cinsi Bir kilosunun muhammen bedeli 
2700 Buiday 5 kuruş 
4000 Arpa 4 ,, 
5000 Mısır 5,50 kuruş 
3000 Pirinç kırması 3,00 " 

Viliyet tavukculuk müessesesine lüzumu olan ve yu
karda mikdarile cinsleri yazılı bulunan tavuk yemi açık 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı ve ika ve 
49 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 26·8·937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. 

* • • 
(1) (5132) 815 

Ekmek ve Francalalarm kağıtlara sarılarak satılması 
hakkında Daimi Encümen kararı üzerine gazetelerle yapı
lan ilaom bazı taraflarda yanlış anlaşıldığı görülmüştur. 
Bu cihetle Daimi Encümenin 4-8·937 tarihli ve 5467 nu· 
maralı kararına tevfikan keyfiyet aşağıdaki şekilde tavzih 
olunur. 

1- Ekmeklerin sarılacağı kağıt torbalardan maksat, 
ekmeğin hiç bir tarafı açık bırakılmamak suretile hiç 
kullanılmamıı ince kağıtlara sarılması demek olup ekmek 
sarmak için sureti mahsusada kese kağıdı yapılmasına 

lüzum yoktur. 
2- Parça halinde satılacak ekmeklerin de kağıda 

sarılması lazımdır. 

3- Tenbihi beledii, gazetelerle ilan edildiği 4-8-937 ta
rihinden itibaren bir buçuk ay sonra tatbik edilecektir. 

(B) (5131) 814 
• • • 

Tephirhane memur ve müstahdemlerine kasketile be· 
raber yaptırılacak 48 takım elbise açık eksiltmeye ko· 
nulmuş isede belli ihale gününde giren bulunmadığın· 
dan eksiltme l 2·8·937 p~rşembe gününe uzatılmıştır. Me· 
murin elbiseaint: 17, Müstahdemin elbisesine 13 lira be· 
del tahmin olunmuştur. Kumaş ve malzeme nümunesile 
şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ıörUlebilir. İstekliler 
2490 N.h kanunda yazılı vesika ve 58 lira 80 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12-8-937 per
şembe günü aaat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır· 
lar. (B) (5089) 810 

• • • 
Senelik muhammeD kirası 240 lira olan yeni halde 

59 numaralı ardiyesiz yazıhane üç sene müddetle kiraya 
verilmek üzre açık artırmaya k•nulmuştur. Şartnamesi Le· 
vazım Mlldürlüğunde görülebilir. İstekli olanlar 54 liralık 
ilk teminat mektup veya makbuzu ile 26·8·937 perşembe 
günü saat 14 de Daimi Encümeninde bulunmahdırlar. 

(B) (5117) 812 

f Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden f 
Beher tonunun muhammen bedeli (52,50) lira olan takriben 

450 ton lokomotif, otomotriı ve ocak ateş tuğlaları 2().:9:1937 
pazartesi günü ıaat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anknrada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin ( 1771,88) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5· 1936 gün 
ve 3297 veya 1-7-1937 T. ve 3645 No. lu nüshalarında intİfar 
etmiş olan talimatname daireıinde alınmış vesika ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reiıliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parauz olarak Ankarada Malzeme dııireıinden, 

Haydarpatada Tesellüm H sevk ş~fliıinden dağıtılmnktadır. 

• • • 
(4806) 765 4-4 

lımi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı aşağıda yazılı 
muhtelif cins amyantlar, linoleumlar 26.8.937 perşembe günü saat 
15 ten itibaren ve ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle Ankarada idare 
binaaında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin hizalarında yazılı mu vak kat teminat 
ile kanunun tayin ettiği v sikaları,Resmi Gazetenin 7.5.936 g. ve 
3927 veya 1.7.937 T. 3645 No. lu nüshalarında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmıf vesika ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 e kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzcm dairesinden, 
Haydarpaşada Teselliım ve sevk şefli{rinden dağıtılmaktadır • 

ismi Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Mutamba ve Linoleum 19382,50 lira 1453,69 lira 
Amyant ve klingirit 9204,75 " 690,36 " 

(4922) 784 4-4 

• • • 

Sayfa 3 

Metre mikabı ve muhammen bedeli 45 lira olan aşnğıda cins 
ve miktarı yazılı çam kereste 20.8.937 cumıı günü Gaat 15,30 dan 

itibaren sıra ile nyrı ayrı ihale e<lilmek üzere Ankarada idare 
binasında satın alınacakbr. 

Bu işe giı mek isteyenlerin her listenin hizasında yazılı mu· 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesiknları Resmi gaze· 
lenin 7.5.936 T. 3297 sayı veya 1.7 937 T. 3645 sayılı nüshasında 
intişar etmiş olan talim-ctname dairesinde Nafıa Vekaletinden 
alınmış müteahhitlik vesika ve tekliflerini ynı gün saat 14;30 a 
kadnr komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir, lzmir ve Adana 
veznelerinde 152 kuruta satılmaktadır. 

Liııte No. Cinsi Mikdarı Muvakkat teminat 
l Çam Dilme 675,220 M3 2278,87 Lira 
2 ,, vagon tahtası 175i,799 M3 5205,05 ,, 

(4920) 783 4 4 
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Perşembe 12-8-1937 

Fond boru: 5 kalem (ist. Tel. Dir.) No 40:1 
Kuru ot: ~46 260 ve 234 t. (Çanak. Mst. Mvk. SAK) No 410 
Kaputluk kumaş: 180000 m. - kışlık elbiselik kumaş: 200(' m. 

(MMV) No 413 
Ank. kışla yapısı (MMV) No 413 
Çarşamba ovasında Hamzalı ve civarında mevcut bataklıkların 

kurutulması ve Aptal ırmağı tebdili mecra nmeliy tı (Nafıa 
Vek.) No 414 

Hükumet konağı inşantı (Erzurum Nafıa Dir.} No 415 
Ceoa:ıe nakliye otomobili: 1 ad. (Adana Bel.) No 415 
Ekmek. el, kuru erzak, yaş sebze, şeker, süt, yoğurt, odun ~·e 

kömür (Polis Okulu Dit.) No 416 
Kuru ot: 320 ve 357 l. (Lüleburgaz. Tümeni) No 417 
Mahmutpaşa hamamının tamiri • İstinye-Büyükdere yolunun ara· 

sında istinad dıvarı inşantı (İst. Beled.) No 417 
Gaz idrofil 3000 m. - tarlatan 5000 m. (ist. Beled.) No 417 
Motorin: 15 t. • mal ine yağı: 1,5 t. (Tophane Lvz.) No 417 
Buhar kazanı: 4 ad. - sıcak su deposu: 8 adet (Tophane Lv:ı.) 

No 417 
Odun: 144290 k. (Edirne Tuğ.) No 418 
Odun, kömür, aömikok ve kriple (Kayseri Vil.) No 419 
Elektrik motörü ve teferruatı: 1 ad. • &tölye el takımları: 73 ka· 

lem (Ank. Bölge San. Olculu) No 4W 
Hazarşah köprüsü betonnrme tabliyesi (Kayseri Vil.) No 419 
Trabzon-Erzurum yolunun arasında mnhmuz ve dıvar inşaatı 

(Trabzon Nafıa İnş. Kom.) Mo 421 
Fakültenin 938 finans yılı yemekleri (Tarih, dil, coğr. Fakult.) 

No 421 
Bergama ilim evi ihata duvarı yapısı (İzmır Vil.) No 419 
Tutkal: 600 k. (Ask. Fnbr.) No 428 
Metris çiftliğinde bulunan topçu atış okulu binalarının tamiri ve 

Maltepe ask. binasının pencerelerinin tamiri (İst. Komut.) 
No 428 • 

Hükumet konağı tnmiri (Kayseri Defter.) No 426 
Bamya: 16 t. (Ank. Lvz.) No 426 
Yulaf ve kuru ot (Ank. Vil.) No 426 

,, 150 t - arpa: 80 t. • bakla: 10 t (Sultnnsuyu Harası) 
No 423 

İğirdir hüküm .. t konağı inşaatı (2ci kısrm) (ispnrta Vil.) No 424 
Meşe odunu ve mangal lcömürü ( İst. Defter.) No 424 
• Su motörü: 1 ad. (İst. Beled.) No 424 
Bala kazasında hususi idare dispanserinda yapılacak tamirat 

(Ank. Vil.) No 425 
Sığır eti: 77,4 t (izmir Mst. Mvk. SA ) No 429 
Kuru ot: 138 t. (Tekirdağ Ask. SAK) No 429 

Cuma 13-8-937 

Fırın odunu: 115 t. (Kayseri Kor SAK) No 4 tr 
Kitnp (fakülte için) (Ank. Dil, Tarih, Coğr. Fakültesi) No 419 
Hıırb okulu ile civarında müessesatın sularının çubuk deresine 

kadar akıtılmau (Ank. Beled.) No 419 
Saman ve kuru ot (Menemen Alay SAK) No 420 
Koyun eti: 4100 k. (Tekirdağ Ask. SAK) No 420 
Göçl::ıen evleri inşaatı (Maniıa İsk. Müd.) No 424 
Yulaf: 2761 891 ve 649 t. (Çanak. Mst. Mvk.) No 425 
Zeytin yağı: l t. - ~reyağı: 800 k. (İıt. Vakf. Dir.) No 425 
Tereyağı: 1,5-2 t. (Edirne Kültür Dir.} No 426 
Kok kömürü ve Uzunköprü kömürü (Edırne Kültür Direkt.) .Y 427 
Tophane fırını tamiri (Tophane Lvz.) No 428 
Mamak maske fabrikasında atelye binaaı, depo binalnı ve isti· 

nad dıvarları inşaatı (Kızılay Gen. Mrk.) No 428 
Elbise ve tulum (Edirne Şarti.) No 428 
Alüminiuın matra (MMV) No 359 
Sığır eti (lzmit Tümeni) .\: 405 
Kuru ot (Çanak. Mst. Mvk.) .!\! 411 
Ceviz tomruğu: 1000 m3 (Ask. Fabr.) X 412 
Yazlık elbise: 4031 takım • erat kaputu: 2147 adet (Güınr. Mu· 

haf. Gen. Komut.) .\! 413 
Sabun: 7100 k. (ist. Komut.) .~ 414 
Şevrole şasesine sıhhiye karoserisi: 3 adet (İst. Komut.) .Y 414 
Kuru üzüm: 35 t. (Lüleburgaz Tilmeni) No 415 
Erat fotini: 1082 çift (Ask. Fabr.) No 415 
Bahçe dıvarı inşaatı (İıt. Telefon Dir.) No 416 
Galatasnray lisesi binası lnmiri (Galatasaray Liıeıi SAK) No 416 
Halkevi binası inıaatı (Van CH Partııi) No 417 
Tersim malzemesi (Nafıa Vekileti No 417 
Mangal kömürü, kok ve odun (İat. Müzeler Gen. Dir.) No 418 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, itareti ilinı havi gazetemizin ıay11anı ıöıl11rir 

imtiyaz anhibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Baaıldıiı yer: ARTUN Baaımevı 
Galata Billur aoluıık No. 10 
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Tableau 

. 
GAZETESi 

Journal Quotidien des Adjudications 

Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et <lu Jours Hcure 

d'adjudicat . e.timatif Proviıoire Cahier des Cbargeı ı 

---~--------...-;...----------
A) Adjudicalions au Rabais 

Construction-Reparation- Tra v. Publics·Materiel de Construction - Cartographie 

Construction de 4 citernes en tôlea d'acier au Gre İl gre 280 - 4'l - Com . Atıh . lntend. lıt. Tophane . 16-8-37 

four militaire Tophane 
Conatruction de 2649 m. de chaussee İı Kutahia 
Conslruction de vespasiennes : 6 p . 
Reparation de la toiture du batiment du monopo· 

lu Hala 
Comıtr . de troi~ cabanes a la saline Ketchetche 
Construction d'un etare annexe a l'appartement 

se trouvant a Yenichehir. 
Conatruction de deux ponts en beton 01rme s route 

Sivas-Kouyoulhissar et Rechadiye (cah. eh. P . 340) 
Travaux de menuis ~rie iı l'ecole de com:nerce 
Conatructıon veııpasienne iı la maison de lecture a 

Beyaıit 

Conıtruction d'un bitiment Gouvernemental a ~ivas 
Constr . maisons pour immigres en maçonnerie: 70 

ıimples 

Conııtruction maisons pour immigres en maçoone
rie : 61 simples 

Construction d'un depôt pour charbon 

Reparation dea cheminees des poeles 
,, au dcpôt de charbon 

Habillement - Chaussures 

Chau1111urcs : 4670 pairea 
Costumea ; 42 picces 

Tissus Cuirs 

Costumes et c.ısquetles (pour fonctionnaires et do-
mestiques) : 48 p. {aj) 

Pli cach. 

" 
Pu'ıl i que 

" 

Pli cach 

Publique 

" 

24246 56 
3S138 32 
1268 75 

906 12 

68000 

2462 
1026 -

Pli cach. 34030 77 
Gre a gre 32989 -

" 

Gre a gre 

• 
" 

27S64 68 

109 50 

242 88 
99 47 

Pli c~cb . le pa. 2 
Publ ique 12S4 
Puhlique lap . 17 et 13 

Ameublement pour Habitation et Bureaux- Tapisserie ete. 

1 Armoircs avec vitre : 11 p . 
Pocle pour les frole<ı Primaireıı : 100 pi eces 

Armoires : 7 p. 

" : 2 p. 

Combustiblc - Carburant-Huilcs 

Boiı : 800 tonnes 
Lav~ marine : 120 tonnes (aj .). 

Benzine : 2700 bidons {aj .) . 
Muoute, huile vacoume huile pour tracteur ete. 
Huile Shell : 8SOO litrea 

Transport- Chargement Dechargemcmt 
I 

Transport de charpente pour construction des mai· 
sons dea immigrcı (aj .). 

Publique 

" 
Gre a Gre 

" 

Pli cach. 
Publique 

Gre a ıre 
Pli cach . 
Publique 

Grt! a gre 

1721 42 

270 
76 -

10000 -
1530 -

11S9S -
3060 

Electricitb-Gaz-Cha.uffage Cer.tral (lastallation et Materiel) 

Reparation et installation du chaudron du chauf- Publique 4S64 
fage central - a l'E.cole de Commerce 

Ampoulea electriqu~s {de divera wat) : 750 p . Gre a gre 300 -

Divers 

Zinc, tuyaux et tôles en plomb 11 lots 

Tôleı d'acier : 2 lots 
Fil de fer et corde pour grues, ascenseur ete. 

15 lots 
C .. isaes pour comp'eurs d'eau : 80 p . {aj .) . 
Feuillea d'etain : 1000 ltiloı 
Chevaux et mulets 

, Moteur-pompe d'une force lS HP. : 1 p .- Manche 
a lin : 500 m. (marque Mageruse ou Rosenbuer) 

Tuyaux galvanises : 600 metres 
Manche a lin : 500 m.- Rnccord "Fiat,, : 20 p . 

'l'uyaux en caoııtchouc : lS m.- Escalicrs pour 
pompier : 3 p. 

Clous, braa d'arbre ete . 

Materiel pour voilure 
lnıtallation d'abats·jour aux fenetrecı eosoleillees 
Materiel pour reparation 

Provisions 

Foin : 74S tonne& 
Foin : 92 t. 
Paille : 66 t . 
Beurre fraiı 50 t. (cah. eh. L. 2,38) (aj ). 
Olives : 5S tonnes 
Bles : 2-7 t .- Orge : 4 t . - Mais : S tonnes - Rız: 

3 tonnes 

B) Adjudications a la surenchere 

Pli cach. 

" 
" 

Publique 
Gre a gre 

Publique 

" Gre iı gre 

" 

" 
" 

Plı cach. 
,, 
" .. 

Gre iı gre 
Publique 

6153 so 

1940 -
80SO 

480 -
2100 -

1S50 -

630 -

49 Oi 

54 81 
420 -
479 76 

521SO -
6440 -

1003S -
47500 -
11000 -

1818 40 
263S 38 

9S 16 

67 96 

4650 -

18S -
77 -

2S52 31 

8 21 

18 22 
7 46 

700 50 
94 -
S8 80 

42 -
173 43 

20 25 
5 70 

750 -
114 7S 

869 6S 
229 50 

343 -

4S -

461 ss 

14S 50 
603 7S 

36 -
157 so 

140 -

15 o u 

3 68 

4 11 
31 50 
36 96 

3912 -
483 - · 
7S3 -

3562 50 
82S -
49 50 

Coın . Ach. Militaire E.skichehir 
Municipalite Ankara 
Dir. Princip. Monopoles Ankara 

" 

27-8-37 
24·8-37 
2S-8-37 

?S-8-37 
Dir. Gen. Ligue Protection des Enfaota 20-8·37 

Ankara 
Ministere Travaux Publica 

Direction Travaux Publica lıt. 
,, 

1-9-37 

6·9-37 
6 9 .37 

Direction Travaux Publics Sivaa 19-8·37 
Dir. E.tablissem ·nt lmmigre• E.djeabat 14-8-37 

• 

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Dir. Econom. 

" 
idem 

" 

Com. Aclı. Min. Def. Nat. Anlt . 
Municipalite Ankara 

{ 
Com. Perm. Municipalite lst. 
Dir. Economat ,, ,, 

" 

Dir. Musee Etnoırraphie Ankara 

{ 
Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

idem 

Com. Ach. Division Kirklareli 
Com. Ach. Atelier de Reparation 

Fusils Fabriques Militalrea Iamir 
Vilayet izmir 
Municipalite Ankara 

" 

Maire Lulebourgaz 

14-8-37 

13-8-37 

13-8-37 
13·8-37 

26 8·37 
20-8 37 
12 8 37 

2.9 .37 
26-8 37 

13 8·37 
13-8-37 

2S-8-37 
16-8-37 

6-9-37 
20-8·37 
20-8-37 

16 8-37 

llirection Travaux Publicı lstanboul 6-9-37 

,. P. T . T . lstanboul 16·8·37 

{ 
Adm . Ch. Fer Etat Ank. Ank . 
Bur. d'E.xpedition Haydarpacha 

Hem 

" 

13-9-37 

13-9-37 
13-9-37 

Municipalite Ankara 17-8·3i 
Com. Ach. D. G. Fab. Militairea Ank. 27-8·37 
Com. Ach. Comm. G. Gendarm. Ankara - -
Municipalite Doganbey 20-8-37 

" Kart~l 
Municipali • e Tra bzonde 

{ 
Com. Perm. Municipalite latanbul 
Dir . Econom. ,. ,, 

idem 

" 
" 

Com. Ach. Militaire Vize 

" 
" 

23-8·37 

13-8-37 

13 8-37 
13-8-37 
13-8·37 

28·8-37 
27-8-37 
27-8-37 

Com. Ach. Diviıion Kirklareli :-'6-8-37 
Com. Ach. lntendance Marine K.pacha 16·8-37 

{ 
Com. Pcrm. Municipalite lstanbul 26-8-37 
Dir. Econom. ,, ,, 

ıs -

16 -
11 -
16 -

16 
10 

16 -

15 
14 

ıs 

11 

11 

14 

14 
14 

ıs -
ıo 30 
14 -

15 
14 

14 
14 

16 -
13 

11 
10 30 
10 30 

14 -

16 

14 30 

15 

15 
15 

10 30 
14 

14 

ıs 

!4 

H -
14 -
14 -

11 -
17 -
17 -
16 -
ıs 

14 -
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ADMINIS TRAl 101'.ı 

Y ogbourtchou Han 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adrease T elegraphique : 

l•tanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

jeudi 12 Aoiit 1937 

Tuyaux en fonte: S lots {Dir. Telepaone Iat) No 404 
Foin: 246 260 et 234 t. (Com . Ach Mıli t . Tchanakltale) .,! 410 
E.toffe pr. capotes: 18000 m . - id . pr. uniformes: 200000 m. (Minif 

Def. Nat.) ·'~ 413 
Conatr. d'une caserne (Min . Def. Nat.) ~'! 413 
Operataon pr. sechare dea marais (Min . Trav. Publ.) "'' : 414 
Constr. du konak gouvernemental (Dir. Trav. Publ. Erzouroum) 

.,! 4 lS 
Auto-corbillard: 1 p . (MuDicip. Adana) ,,: 415 

Pain, viande, provision, legumes ete. tEc. d'aa-ent de Police) ."ü 4lt 
Foin: 320 et 357 t (Div. Luleburra:ı) .\: 417 
Rcpar. au bain Mahmoutpacha et conıtr . d'uft mur de soutenemeıı 

s route Buyukdere·lstinye (Municip. lıt.) .,; 417 
Gu idrophHe: 3000 m. - toile pr. bandage: 5000 m. (Mun. lst.) ·'~ 41 

Motorine: lS t. - huile pr. machine: 1,5 t . (lntend . Tophane) .,! 41 
Chaudro ns a vapeur: 4 p . • reservoira d'eau: 8 p . (lntend. Tophaıı 

.\~ 417 
Bois: 1'44290 k. {Briıade Edirne) .,! 418 
Boia, aemi·coke et houille (Vil. Kayseri} .\! 419 
Moteur e lectrique et accessoires et instrument pr. atelier lEcoles N 

Anlt.) .\! 419 
Tranıformatton en beton armee de pont Haıarchahe (Vil. Kayseri) 

.,; 419 

Coutr. de. murs, arches ete. s route Trabr.onde·Erzeroum (Tr• 
Publ.) .,! 421 

Nourriture aux cleves de la faculte {pendant 938) ( Facul. Geog .. 1-J' 
toire et Langue) .:\! 421 

Conatr. d ' un mur de souterrement (Vil. lzmir} ~~ 419 
Foin, paille et feve (Hara Soultansouyou) ·'~ 423 
Constr. du konak gouver. a lR-irdir (Vil lıparta) .\! 424 
Boiı et charbon de bois (Dir . des Biens Nat.) .'\! 424 
• Moteur pompe (Mun. lııt . ) .. ,! 424 
Repar. au diapensaire de Bala (Vil. Ank.) .\! 425 

Colle : 6000 it . (Fabriques Militairea) .,! 428 
Reparation İl l'tlcole de tir et au Lycee militaire (CommandeOI 

l•tanbul) .;\: 428 
Reparation au Konak Gouvernemental (Dir. Biena Nat. Ka'i•11 

.\! 426 
Combeaux : 16 t. (Intendance Ankara) ,,! 426 
Foin (Vilayet Ankara) .'\! 426 
Viande de boeuf : 77,4 t . (Com . Ach. Militaire lzmir) .,! 429 
Foin : 138 t. (Com. Ach. Militaire Tekirdagh) .:\: 429 

Vendredi 13 Aout 1937 

Gourdes en aluminiume (Min. Def. Nat.) .\~ 359 
Viande de boeuf (Diviaion lamit) ,,: 40S 
Foin (Com. Ach . Milit. Tchanakkale) .\! 411 
Bois de noyer : 1000 m3 (Fabriquea Milit.) ·'! 412 
Costumes et capotes (Command. Gen . Surveillance Douaniere 

.\; 413 
Savon : 7100 k . (Co•mand. lıtanbul) .Y! 414 
Chassiea pour carosserie : 3 p. (Command. lst.) .:\! 414 
Raisina ıec• : 35 t. (Div. Lulebourru) ~'\! 4 lS 
Souliera : 1082 paireı (F abri-.uea MilitairH) 
Conatr. d'atelier et •ur de aoutenement a la fabıique de rJJI 

(Dir. Gen . CroiHant Rouıe) -'': 428 
Costumes pour pompiers (Municipalite Edirne) 
Constr. d'un mur de ıoutenement (Dir. Telepbonea lst.) .Y! 416

1 Reparation au Lycee Galatuaray (Com. Ach. Lycee Galat•• 
.\! 416 

Conatr. de la maison 
.'\! 417 

' du peuple (Prea . Maison du Peuple 

Artides de deasin (Miniatcre Trav. Publics) .\! 417 
Houille et charbon (Dir. Gen. Muaeee lat.) ~\! 418 
Boia pour four (Corps Armee Kaisseri) ·'~ 419 
Livres (Faculte Histoire Lanrue et Georraphie) .\! 419 
Constr. de canaliaation (Municipalite Ankara) .\! 419 

• 

Paille et herbe (Com. Ach. Milit. Menemene) -''! 420 ~ı 
Viande de mouton : 4100 k. (Com. Ach. Milit. Teltirdarh) ' 
Constr. maiaona pour immirre• (Dir. Etabliı. lmmiırcs M•11 

~4~ ·' 
Foin : 276891 et 649 t. (Com Ach . Militairc Tchanaltltale) N 
Huile d'olivea et beurre (Dir. Vakoufı (stanbul) .\! 425 
Beurre : 1,5-2 t. (Dir. lnstruction Publique Edirne) .!\! 426 
Houille et charbon ( n .,! 427 f 
Reparntion au four militaire Tophane (lntendance Milit. 1° 

·'! 428 . ....... cıct•- • ·r" 
• Les aateriaqueı indiqııo,m ' • · d aurenehe 

. . ·~-·ıt une vente par voıe e ıı1 
N. B.- Leı Nos ı..1b• " d d articles ıont c• 

• d' eı en regar cı journal dans lı;rne }. • •' ıqu 

f ·"ıel 1' aviı a paru · vsa ·, 
ı tak/ 

.!ktir 
Ceruııe brute : 17000 kiloı (aj .). Direction Comptabilite Privee lzmir 16-8-37 10 - 1 ra· 


