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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI .t50 
6 ,, 850 

12 " 1500 
E.cnebi memleketler için 

12 ay!ıği 2700 
Sayısı S kuruş 

Resmi makbuz mukabili ohna· 
yan tediyat makbül değildir. 

ÇATŞAMBA 

• 
T 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Lis esi 

-~----Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat 

----~~--------------------

a) Münakasaıar 

~at, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, ~~ 
Mnlkaradaki kıtaatına aid pavyonlarında erazi 

ıneyilinde dolayı husule gelen kısmımı bod· 
I rum katı ilave edilen pavyonda inşaat 
9 Parta vilayetinde hükOmet konağı inşaatı 
~nınyonet tamiri: 2 adet 
ıvas·E.rzurum hattının Erzincan ile Erzurum 
arasında muhtelif açıklıklarda 7 adet demir 
~Öprünün inşaatı, montajı. ve icabında ripa· 

r 11 (şart. 24 L.) 
c•lih tamir atğly~sinin bakiyei inşaatı 
crrahpaş;ı hastahanesine yaptırılacak mutbah 

Aıve Çamaşırlık binası (şart . 510 ~r. ) . 

2 
•lcıırada Mızıka mekt. binasının ıkmalı ınşası 

M ~•raj yapısı 
alatya-Arapkir yolunda ve 95 inci km. yapı· 
lacak menfez inşaatı 

~~trik-Havngazı-Kalorifer (tesisa~ 

Elektrik malzemesi: 17 kalem - vantilatör: 5 
adet 

Elektrik malzemesi (temd.) 
Yalova kaplıcaları met haline 2 km. mesafede 
Y tesis edilecek elektrik santralı bina kısmı 

~\,?va k~plıcalarında yaptırılacak transforma
or kulubesi (şart. ikisi için 2 L.) 

Kereste-Tahta v.s. 

Kereste (otobüs için) (temd.) 
Meşe travers: 8000 adet (tomd.) 

kapalı z. 17500 -

paz. 
kapalı z. 480051 

aç. eks. 4840 61 
kapalı z. 101817 -

" 
43176 35 

" 
32036 84 

aç. eks. 1500 

malzemesi) 

ı az. 

kapalı z. 

" 

pnz. 
kapalı z. 

140 50 
29598 12 

2048 44 

Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Bilet (otobüı için}: 6,200,000 adet 

~ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

Elb· Elb'.sc ve kasket: 379 takım 
}( ısc, kaıket ve palto: 179 takım 
adın ve erkek elbisesi diktirilmesi: 5 ve 47 
takıın 

Bayrak: 232 adet 

aç. eks. 

aç. eks. 
kapalı z. 
paz. 

" 

2480 

3790 
5549 -
468 -

~ob·1 
~a, ve ve büro eşyası, Muşamba-Hah V.!.:_ 

Mefruşat: 2 kalem 

Mahr k ~at, Benzin, Makine yagları v. s. 
F'ırııı d 
Yük o unu: 130 t. 

lll~ek Enstitümüzün önümüzdeki kış mevsi· 
f ındc kaloriferli binaların kaloriferle kalori· 

1~5 olnııyan binaların kok kömürü sobaıile 
Yerli k'i.Ün ~üddetle isıtılmnsı işi (temd.) 
Cat ok komürü: 75 t. (temd.) 
0 Y•ğ'ı: 2,5 t. 

dun: 600 !( . t. 
rıple 
den ~ad_e~ kömürü: 574,5 t. - tüvenan ma

omuru: 186 t. 
M .. t 
~ 
Mı deni 
Bat ınalzome 

ast: 665 
Çivilik t O rn3 (ternd.) 
Lok el: 14 kalem 

0ınotu 1 tör b a ev ve duman boruları ile regüla-
orulıı.r b 1 fren h 1• •ğa ık çelik çekme boru ve 

Araba b •va. ~evle boruları ve parça~arı 
E eygırı: 3 adet 
rıak z 
~ l.abire,E ı:;o.t, S b 
lJ- · _ ~ e ze v. s. 

n: 240 Sal'. t. 
v ı>•r eti: 11 
"'Uru s O t. 
F.kınc1tı~~an: 2300 ve 3000 k. 
Sade un: 160 t 
1( YaR-ı: ı6 · Uru Ü ~ t. 
8 2:.Uın· 35 
p ulg-ur: 87 ·t t. arpa 388,6 t. - (temd.) 

atatea: 
81 

· (teınd.) 
Sab t. 
S Un: 40 2 n 

ıı-., • t. 
6: r eti: 80 t. " 

pnz. 

aç. ekı. 
kapalı z. 18000 

1425 -

aç. eks. 500 -
kapnlı z. 6000 

,, tonu 15-12 75 

kapalı z. 

" aç. eks. 
kapalı z. 

pu:. 

kapalı z. 

" 
aç . eks. 
kapalı z. 

" 

kapalı z. 

6147 -
9975 ..... 
2212 -

94138 

16500 -

20000 -
1540 

75 -

1312 50 

- -
22952 -

363 05 
6340 85 

3260 73 
2402 76 

113 50 

10 54 

1560 

186 -

284 25 
616 19 
35 10 

170 63 

106 88 
37 50 

450 -
824 18 

461 -
748 13 
165 90 

5956 90 

2610 
1237 50 

23 85 
1500 

1350 

Müracaat yeri Gün 

Çorlu Kor SAK 31-8-37 

Isparta Vilfıyeti 25-8-37 
Milli Müdafaa Vekaletı SAK 19-8-37 
Nafıa Vekaleti 4-10-37 

lstaııbul Bt' lediyesi 2-9 37 

" 3-~·37 

M ılli Miidafaa Vekaleti SAK 6-9-37 

" 
7.9.37 

Malatya ltbaylığı 20-8-37 

Milli Müdnfaa Vekiilı-ti SAK 19-8-37 

Polatlı Ask. SAK 26 8-37 
Akay lşletmesı 7 .9.37 

,, 7-9-37 

Ankara Belediyesi 17 9-37 
D. O. Yolları 9 cu işit. Siakeci 28-8- 7 

Ankara Belediyesi 

Ankara Belediyesi 
,, 

Gümr. ve lnhis Vek. 

Milli Müdafaa Vekaleti SAK 

" 

Çatalca Tümeni SAK 
Ank. Yiiks. Ziraat Enst. 

lıt. C. M. Umumiliği 
Artvin Askeri SAK 

" İstanbul Beleciyesi 

Ankara Belediyesi 
O. D. yolları Malatya 

Askeri Fabr. SAK 
D. D. yolları Ankara 

Deniz Lvz. SAK 

Gireson Tümeni SAK 
Sıvas 

Çatalca 

" 

" " 
" " 

Eskişehir At;keri SAK 
Lüleburgaz Tümeni SAK 

" 
" 
" Gireson Askeri SAK 

31-8-37 

31-8 37 
31-8-37 
20-8-37 

19 8-37 

19·8·37 

27-8-37 
4-9-37 

26-8-37 
8-9-37 
6 9.37 
2-9-37 

31-8-37 
d!5-8-37 

6-9-37 
4-10 37 

19-8-37 

6-9-37 
2 9 37 

27-8-37 
6-9 37 
2-9-37 
1-9-37 
3.9.37 
4-9-37 
5.9 37 
7 9-37 

Saat 

16 -

14 -
11 -
15 

14 
15 

1 l 
11 
11 

11 

16 
16 

16 

10 30 
10 30 

10 30 

10 30 
11 
14 -

11 -

11 -

16 -
11 -

14 -
12 -
10 
15 -

11 -
15 -
14 -
15 30 

15 -

16 
15 -
14 30 
15 -
16 

16 -

18 Ağustos l 937 

i DAREHAN i: 
Yoğurtcu han, J ci icat 

No 3 ve 4 

Galata, Perşembe paza rı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telgr.: fst. MÜNAKASA 
T el~fon : 49:142 

Posta kutusu N. 1261 

İnşaat- T h • t N f · ı aıu ı ra - a ıa ış eri ve Malzemesi-Harita 

Çorlu Kor Satmalma Komisyor.undan : 
3 Kor birliklerinin Malkaradaki kıtaatına ait Pavyon

~arında erazi meyilinden dolayı husule gelen kısmm 1 
. odrum katı ilave edilen pavyonda inşaat yapılacaktır 
Ilk pey parası 75 Jira olup fenni şartname ve evs f . 

.. k . . l 1 a mı 
gorme ıstı yen er hergün stanbul levazım a·mı· l' v • t l k · r ıgı sa ın-
a ma omısyonunda ve Çorlu kor sahnalma ko · .. d b" . mısyonuna 
muracaat e e ılirler. ihalesi 31·8-937 salı günü saat 16 
dadır. 

İsparta Vilayetinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 

Isparta vilayeti merkezir.de yapılacak 78625 lira 89 ku

ruş keşif bedelli hükumet konağı inşaatından 17500 lira
lık bir kısım inşaat. 

İstiyenler evrakı İsparta Nafıa müdürlüğünde görebi
lirler. 

~.--: Eksiltme 25 8 -937 çarşamba günü saat 14 de İc:ıpar
ta vılayet makamında teşekkül edecek komisyon tarafuı· 
dan yapılacaktır. 

3- Eks~Jtme kapalı zarf usuJile yapılacaktır. 
4- Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin 1312 lira 

50 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve aşağıdaki 
vesikaları göstermeleri lazımdır. 

A) 937 yılına aid ticaret odası vesikası. 

. ~) 93~ yılına aid Naha Bakanlığında alınmış müteah· 
hıdlık ehlıyet vesikası. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalrna Komisyonundan : 
Yapı: Ankarada Mızıka mekteb · b · "k ı · 

Kapan zarım t!Kısuuıuyt! KonuaıuuıjL~r. 1~~~?,ınl~lfil~ .]!]~a,SJ 
~ira 35 kuru~tur. Keşif proje . ve şartnameleri par~ ile 
ınşaat şubesınden alı~acaktır. ihalesi 6 eylfıl 937 pazartesi 

günü .saat 11 dedir. ilk teminaU 3260 lira 73 kuruştur. 
• . . .. 

Yapı : iki garaj yapısı kapalı zarfla eksiltmiye konul· 
muştur. Keşif tutarı 32,036 lira 84 kuruştur. Keşif proje 
~e şartnameleri parasile inşaat şubesinden verilecektir. 
ihalesi 7 eylul 937 salı günü saat 11 dedir. İlk teminatı 

1 2402 lira 76 kuruştur. 

• • 
Fort ve şevrole kamyonetleri tamiri. Bak: Mobilya 

sütunnunda M.M.V. ilanına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat veMalzeme 
Polatlı Askeri Satınalma Komisyonundan : 

1 - Polatlı garnizonunun elektrik tesisatı için satın 
alınacak elektrik malzemesinin 11-8-937 çarşamba günü 
saat 16 da yapılan eksiltmesinde talib zuhur etmediğinden 
arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 43 üncü maddesi 

mucibince 26 8-937 salı günü saat 16 da ihalesi yapılmak 
üzere on gün müddetle uzatılmıştır. 

2- Muhammen keşif bedeli 140 lira 50 kuruş olup 
muvakkat teminatı 10 lira 54 kuruştur. 

3- Tabiblerin yevmi mezkurde Polatlı ma\sandığına 
yatırılmış 10 lira 54 kuruşluk teminatı muvakkate makbuz· 

larile komisyona müracaatları. 

. Akay İşletmesinden: 
işletmemizin Yalova kaplıcaları methaline iki kilo · 

metre mesafede tesis edeceği elektrik santralının bina 

kısmile, yaptırılacak olan transformatör kulübesi kapalı 
zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

Eksiltme 7 eylul 937 salı günü saat 16 da idare mer· 

kezinde Şefler Encümeninde yapılecaktır. 
Santral binasının bedeli keşfi 29,598 lira 12 kuruş 

Transformatör kulübesinin 2048 lira 44 kuruştur. 
Talihler her iki keşif yekununun yüzde yedi buçuğu 

nisbetinde muvakkat teminat getireceklerdir. 
Teklif sahibler i getirecekleri zarfları yukarıda yazılı 

günde nihayet saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Encü
men Reisliğine tevdi etmiş bulunmalıdırlar. Postada vaki 

olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 
Şartname ve keşifler idare veznesinden üç tirn muka-

bilinde satın alınabilir. 
• • • 

5 tnne vantilatör ve 17 kalem elektrik malı.emesi alınacaklar. 
Bak: Mobilya sütununda M.M.V. ilanına. 
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Sayfa 2 

Un: 120 t. 

Sığır eti: 45 t. 
Sade yağ: 6 t. 
Sabun: 3 t. 
Arpa: 45 t . 
Kuru: ot: 36 t . 
Saman: 29 t. 
K. fasulyıı: 14 t. 

Nolıut: 4,3 t. 
Bulgur: 13 t. 
Kuru soğan: 10 t . 
Şeker: 1,7 t . 
Pirinç: 8 t . 
Patates: 36.6 t . 
Kuru Ü2.üm: 4,5 t 

Francala: 24 t . (temd.) 
Yufka: 13 t. (temd .) 
Taze bamya: 16 t (temd ) 
Sığır eti: 150 t. 
Ekmek: 52 t. 

b) Müzayedeler 

Masa, sandalya, demir ve cam kapıl ar, elek· 
trik lambalar. baskül v.s. 

Yanık yağ'lıır (temd.) 
Buik otomobilı ve yedek malzeme ile boş 

neke ve fıçı 

Saman: 60-70 t. 

Kullanılmış otomobi l: 2 adet 
Grafıt: 3356 k. 

te-

kapalı z. 
,, 

aç. eke. 

" ,, 
,, 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
• ,, 
" 

pıız . 

" 
" 

kapalı .1. . 

,, 

paz. 

paz. 

" 
" 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır!.:!:. 

Ankara Belediyesinden: 

24000 -
6750 -
4500 -
1350 -
2250 -
1800 -
1800 
1400 -
430 -

1950 
800 -
578 -

2800 -
1830 -
1125 -
3240 -
2340 -
1920 -

27000 -
5980 -

437 50 

k. o 05 

Otobüs idaresi müstahdemin:ne alınacak 179 takım el
bise, palto ve kasket 15 gün müddetle kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 5549 liradır. 
Muvakkat teminatı 616, 17 liradır. 
Şartname ve nümunesini görmek isteyenler her gün 

yazı işleri kalemine müracaatları ve ihale .~ 1 .8.937 salı 

günü saat t 1 de belediye encümeninde yapılacağmdan 
isteklilerin teminatlarile birlikte teklif mektublarını saat 
lO a kadar belediye encümenine vermeleri 

* • • 
Temizlik müstahtcmine yaptırılacak 379 takım elbise 

ve kasket 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 3790 liradır. 
Muvakkat teminatı 284,25 liradır. 
S artnamesini O"(\rmP r id~vPnlPr h ~ r triin u'27• ~.,ı .... : 

Ral emırıe ve ıstektııcrın de .:> ı .8.937 sa lı giinü saat 10,30 

1800 -
506 25 
337 50 
101 25 
1 ' 8 75 
135 -
135 -
105 -
32 25 

146 25 
60 -
43 25 

210 -
137 25 

84 37 
243 -
175 
144 -

2025 -
498 50 

30 
12 60 

MÜNAKASA GAZETESi 

Artvin Ask. SAK 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" ,. 

" ,, 
,, 

Ankara Lvx. SAK 
,, 
" Erzurum Ask. SAK 

lzmir Mst. Mvk. SAK 

Emlak ve Eytam Bankası 

Ankarıı Bdediyesi 
,, Valilıği 

6-9-37 
6-9-37 
6·9-~i 
6-9 37 
6-9-37 
7-9-37 
7-9-37 
7.9.37 
3.9.37 
8-9-37 
8-9-37 
8-9-37 
9-9-37 
9-9-37 
9.9.37 

9.9.37 
9-9-37 

28·8-37 
3 9-37 

31 -8-37 

19-8·37 

17-Y-37 
30-3-37 

Yeşilköy Tolıuın f"lah Js las. S AK 20-8-37 
D. D . yolları 9cu işi t Dir. S irkeci 31·8-37 
PTT Fabrikası Müd. 3 .9.37 

Muhammen bedeli 2480 liradır. 
Muvakkat teminatı t 86 liradır. 

9 
9-

15 
16 -
16 -

9 -
9 -

16 -
9-

10 
11 -
13 
14 -
15 -
16 

11 
11 
16 -

10 30 
15 30 

14 -
15 30 
15 -

Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün yazı i,şleri 
kalemine ve isteklilerin de 3 t.8.937 salı günü saat 10,30 
da belediye encümenine müracaatları. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası,Muşamba, Halı v. s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satımalma Komisyonundan: 
Vekalet ihtiyacı için lI kalem mefruşa t eşyası ve de · 

ğişik ebatta 232 tane bayrak, beş tane vantilatör ve 
17 kalem elektrik malzemesi ayrı ayrı pazarlıkla alına
caktır. 

Vekalette mevcut bir tane fort ve bir tane şevrole 
kamyoneti pazarlıkla tamir ettirilecektir. 

Pazarlığa gireceklerin 19.8.937 perşembe günü şaat 
11 de M. M. V. satınalma komisyonuna gelmeleri. 

- -
Malırukat Benzin-Makine yağlan v. s 

da belediye encümenine mürac aat 1 arı. 

Giimrük ve inhisarlar Vekaletinden: 1 
Çatalca Tümen Satınalmn Komi yonundarı : 

Çatalca için 73 ve Çerkezköy için 57 ton ki cem'an 
130 ton fırın odunu alınaca ktır. Münaknsası Çatalcada 
Tüm satınalma komisyonunda açık eksiltme usulile 27 ağus
tos 937 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. Teminatı mu
vakkatası 170 lira 63 kuruştur Şartna nesi parasız hergün 
komisyonda görülebilir. 

Pazarlık suretile vekalet müstahtemleri için 47 erkek 
5 kadın elbisesi diktirilecektir. 

Kumaşı vekaletten verilmek şartile bu işin tahmin e
dilen bedeli 468 lira ve muvakkat teminatı 35 lira 10 
kuruştur. 

Bu işe aid şartnameler vekalet levazım müdürlüğünde 
her gün görülebilir. 

Pazarlık 20.8.937 cuma günü saat 14 de vekalette ku · 
rulu olan P lım satım komisyonunda yapılacaktır. İstekli
lerin belli gün ve saatte teminat makbuzlara ve 37 yılına 
aid unvan, ruhsat tezkeresi, ehliyet vesikası ile birlikte 
komisyona müracaatları. 

• * • 
232 tıne bayrak alınacaktır. Bak: Mobilya sütununda M.M.V. 

ilanına. 

Kereste, tahta ve saire 

Ankara Belediyesinden: 
Otobüs idaresine alınacak keresteye istekli çıkmadı

ğından 17-9-937 cuma gününe kadar bir ay içind~ pa
zarlıkla alınacağından isteklilerin her cuma ve salı gün
leri saat 10,30 da belediye encümenine müracaatları. 

Devlet Demiryolları tX Direktorlüğünden: 
2-8-937 tarihinde kapalı zarf usulile satan alınacağı 

ilan edilmiş iken görülen lüzum iizerine bir miiddet te
hir edilmiş bulunan 8000 meşe l ra verse ait ihalenin 28 
ağustos 937 cumartesi günü saat 10,30 da Sirkecide 9. 
İşletme satınalma komisyonunda kapalı ıa rf usuliyle ya· 
pılacağı ilan olunur. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1560 liralık muvakkat te· 
minatla kanunun tayin ettiği vesikaları, Nafıa işlerine ait 
eksiltmelere girmek isteyenlerden aranacak müteahhitlik 
vesikası hakkındaki talimatname dairesinde alanmış vesi
ka ve tekliflerini ayni gün saat 9.30 a kadar işletme bi
nasındaki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

İstekliler bu işe ait şartnameyi, Ankara malzeme 
dairesinden ve Sirkecide 9 . İşletme satınalma komisyonun 
dan bila bedel alabilirler. 

M1tbaa işleri, Kırtasİ}' e, Yazıhane Mc..lzemes; 

Otobüs idaresine alınacak 6,200,000 adet bilet 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Ankara Yüksek ziraat Enstitüsü Rcktörlüğürıden 
Yüksek Enstitümüzün önümüzdeki kış mevsiminde l\a

loriferli binaların kaloriferle, kalorifer olmayan binaların 
kok kömürü sobasile 165 gün müddetle ısıtılması ışının 
kapalı zarf usulile müteahhide ihalesi ilan ediJmişdi · 

Tayın edilen günde talih çıkmadığından eski şartlar 
içinde tekrar ilan olunur . 

Muhammen bedeli 18,000 on sekiz bin lira, muvakkat 
bminat teklifin yüzde yedi buçuğudı·. 

İhale Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan 
komisyon tarafından 4 .9.37 tarihine raslayan cumartesi 
günü saat 11 de yapılacaktır. 

Teklif mektublarmın ihaleden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri ve 
ihale saatinde Komisyonda hazır bulunmaları. 

Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isteyen
lerin Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatleri ilan olunur· 

İstanbul C. M. Umumiliğinden : 
İstanbul adliye Levazım ve emanet Dairelerilc Sulh 

mahkemeleri için mübayaa edilecek 75 ton yerli kok kö · 
mürüoün l 6· 7·937 gününde yapılan açık eksiltmesinde 
taJip zuhur etmediğinden eksiltme on gün uzatılmış ve 
26-8-937 Perşembe günü saat on dörtte İstanbul Sirkeci 
Aşirefendi sokak 13 numarada İstanbul adliye levazım 
Dairesinde yapılacaktır. Muhammen bedel 1425 lira olup 
muvakkat teminat 106 lira 88 kuruştur. İstekliler şartna
meyi tatil 2ünlerinden maada her gün adliye levazım 
Dairesinde görebilirler. 

Müteferrik 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 

Müdürlüğünden· 

10.8.937 tarihinde münakasaya konulan Pevıipaşa· 
Diyarbekir hattı üzerinde km. 337 + 339 c.:rasında ocak
tan çıkarılarak hat kenarına figüre edilmek üzere 6650 
m3 balastın ihzar ve teslimi kapalı zarf usulile eksiltme· 
ye konulmuşsa da iki talibin vesaiki tamam olmadığından 

kabul edilmiyerek 2490 numaralı kanunun 40 nci maddesi 
mucibince kapaiı zarf usulile yeniden eksiltmeye konul· 
muştur. Muhammen bedeli 9975 liradır. 

Eksiltme 25.8.937 çarşamba günü saat 15 te Malatya 
işletme binasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 748 lira 13 kuruştur. 
B".J işe girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanunun 4 cü 

maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni olmadığma 
dair beyanname, kanunun tayin ettigi vesaik, muvakkat 
teminat makhuzlarile tekliflerini aynı gün saat 14 e ka· 
dar komieyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartname ve mukavele projesi, Ankara, 
Haydarpaşa, Malatya işletme kalemlerinde, Diyarbekir, 
Elaziz, Narlı, Eloğlu istasyonlarında parasız verilecektir. 

Askeri Fabrfüalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan 

14 Kalem Çevilik Tel 
Tahmin edilen bedel: 22 l 2 lira olan yukarıda mikdarı 

ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrjkalar umum müdür· 
lüğü satma ima komisyonunca 6-9 937 tarihinde · Pazartesi 
günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şart· 
name parasız olarak komisyondan verilir. 

Talipler~n muvakkat teminat olan 165 lira 90 kuruş. 
2490 numaralı kanunun 2 ve3 maddelerindeki vcsaikle mez
lcür gün ve saatta komisyona müracaatları. 

Ankara Bele .:Hyesinden : 

l - Otobüs idaresine alınacak madeni malzeme 15 gün 
müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 6147 l i radır. 

3- Muvakkat teminatı 461 liradır. 
4- Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri 

kalemine müracaatları ve ihale 31-8·937 salı günü saat 
11 de belediye encümeninde yapılacağından isteklilerin 
teminatlarile birlikte teklif mektublarını saat ona kadar 
belediye encümenine verme!eri. 

Deniz Levazim Satınalma Komisyonundan: 
3 adet araba beygiri 19 ağustos 937 tarihine rashyan 

ı perşembe günü saat 15 te pazarlıkla alınacaktır. 
Alınacak bu beygirlere aid şerait komisyondan her gün 

belli saatte Kasımpaşada bulunan komisyona hayvanlarile 
birlikte müracaatleri. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan : 
13 Ağustos 937 de Lüleburgaz Tümen satmalma ko

misyonunda eksiltmesi yapılacak olan 35 ton kuru üzürP 
ve 388600 kilh arpa veya yulaf manevra münasebetiyle 
t ·9-937 ye ve 18 8·937 de eksiltmesi yapılacak olan 87 toJJ 
bulgur 3-9·937 ye, 19-8·937 de 81 ton patates 4.9.937 ye, 
23-8 937 de 40200 kilo sabun 5.9.937 ye bırakılmıştır. Ala· 
kadarların mulfımu olmak üzere ilan olunur. 

Giresun skeri Satınalma Komisyonundan : 
Giresun garnizonunun ihtiyacı olan 80 bin kilo sığıretİ 

kapalı zarf usulile münakasaya konnlmuştur. Muvakkat 
teminat miktarı 1350 lira olup ihale tarihi 7-9-937 salı 

günü saat 16 da yapılacaktır. İsteklilerin ihale ıaatindeO 
bir saat evvel teminat akçelerini havi banka mektub&J 
veya maliye ınakbuzunu komisyona vermeleri ve vaktinde 
komisyona gelmeleri. 

Polis Okulu Direktörliiğünden: 
Cinsi Miktarı Tahmin b. Tutarı Teminatı 

K. L. K. L. K . 
ci nevi ekmek 35000 k. l I 3850 00 288 75 

Yaş sebze, yaş yemiş 29 kalem 1732 25 129 92 
Süt ve yoğurd 3 , 325 00 24 31 

1 Okulumuzun 938 senesi mayıs nihayetine kadat 
yukarda yazılı ekmek ve sairenin ihalesi için ilan edil' 
mişse de ekmek ve sütlere talib zuhur etmediğinden "e 
yaş sebze ile yaş yemişe talih çıkmış olduğu halde ek"' 
siltme fiatları haddi layık görülmediğinden ikinci defa O' 

larak açık eksiltmiye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 24.8.37 tarihine müsadif salı günü saat 

on ifa 2 İstanbul vilayeti muhasebe binasında sahoalll19 

lrnmisyonunda yapılacaktır. 
3- Bunlara aid şartnameleri görmek 

ve fiatlarını öğrenmek isteyen talihlerin 
okuluna uğramaları ilan olunur. 

İstanbul Sıhhi Müesseıeler Arttırma 

ve cins, mikt•' 
l
., 

Yıldızda po 1 

ve Eksiltme K<imİsyooundan : • 
Muhamm~n Muvalikat Ekıiltı:neıı•:ı 

Azı Çoğu fiat garanti gün ve ••' 

Makarna 
Şehriye 

Ku.1kuı 

1300 - 1700 25 
250- 360 25 
50- 100 25 

Pirincunu 225 - 300 17 

L. K. 
79 22 1 Eylul g5/ 

aaat 15 

Un 1550 - 2575 16 f 
.ı 

Heybtoliada sanatoryomu ve Ebe Talebe Yurdunun 937 dl 
1
, 

yılı makarna ve benzerleri ihtiyacı açık eksiltmiye konulmuft~t' 
1- Miktarları, muhammen fiat, muvakkat garanti ve ek• 

menin gün ve saatleri yukarıda yazılmıttır. 
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_ K · ndıı görebilirler. 
2- lıtekliler şartnameyi hergun omısyo "k ·ı 2490 sa· 
• . "d T" t odası vesı ası e 3- lıtekliler cari seneye aı ıcare kk t uaranti 

b • yeter muva a q, 
yılı kanunda yazılı belgeler ve u ışe . _ ttc Cağal-

·ı b" l"kt bellı gun ve san ıuakbuz veya banka mektubı • ır ı e _ b" da kurulu 
oğlunda Sıhhat "e İçtimai Muavenet Müdürlüğu ınasın 
Komisyona gelmeleri. 

Ankara Valiliğinden 
b t nın senelik ihtiyacı için Vilayet aygır deposu ayvana 1 • l"b 

alınacak 36000 kilo yulaf ile 36000 kılo ~uru ota ta ı 
37 t 9 gunu vilayet 

Çıkmadıgw ından yeniden 13-9-9 pazar. e 1 

k ks it eve konulacağı daimi encümeninde yeniden açı e 1 m J 

ilan olunur. 

1 K S A Komisyonundan 
Çoru or · · ı f . . 240 ton yulaf kapa ı zar -

3. Kor birlikleri ihtiyacı ıçwı? d k eksiltme suretile 
l .. · d"lmedigın en açı 
a munakasası ıntac e 1 k 990 lira olup ihale-
alınacaktır. Muvakkat teminat mdı taŞrı t ve evsafını 
. .. .. t 16 da ır ar name 

sı 31-8 37 salı gunu saa . · A irli w i 
b .. lstanbul Levazım m g 

görmek isleyenler er gun d K S tınalma ko-
Satınalma komisyonuna ve Çorlu a or a 

misyonuna müracaatleri. 
• 

•. . 12 bin kilo koyun eti 
3 Kor hastanesi ihtiyacı ıçın "d k ksiltme 

d"l d" ginden yenı en açı e 
münakasası intac e ı. me ı rası 405 lira olup şartname 
suretile alınacaktır. !lk pey pal b I Levazım Amirliği 
'Ve evsafını görmek ısteyenler lstdan ~ Satınalma komis· 
Satınalma komisyonuna ve Çor u a or b .. .. 

. . ı·h 1 si 1 ·9 37 çarşam a gunu yonuna müracaat edebılır. a e 
saat 16 dadır. 

K . K S A. Komisyonundan 
ayserı or · b" k"l ek-

Kor merkez kıtaatının ihtiyacı olan 400 İhı~ . ı; 1-1 
nıeklik un kapalı zarfla ihaleye konmuştu. 1 a e sık ~y u 

16 ·a Kor Satına rna omısyo-
937 pazartesi 'günü saat at l 5e kadar kabul edilecek-
nunıla yapılacaktır. Zarflar saa d ı· 50 b" l" d 

b be e ı ın ıra ır. tir. Ekmeklik unun mu ammen 
. K S t 1 komisyonundadır. Şartnamesı or a ına m_a __ _ 

Elaziz Tümen S. A. Komisyonundan w 
Elaziz birlikleri ihtiyacı için 12445 kilo sade yagı ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 30·8 ,\7 pazartesi günü saat 9da Eliizizde 

t .. t l komı"syonunda yapılacaktır. umen sa ına ma . 
Y w h en bedeli 9956 lira ve ilk temınatı 146 
agın mu amm .. 

lira 70 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak her gun ko-
misyonda görülebilır. 

• • * 
Hozat birliklerinin aenelik ihti acı için kapalı zarfla 

553721 kilo ekmek pişittirilicektir· 
Eksiltmesi 31·8·37 salı günü saat 9 da Elazizde tümen 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Ekmek pişirme işinin muhammen tutarı 1305 lira 82 

kuruş ve ilk teminatı 547 lira 93 kuruştur. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir. 

• • * 
Elaziz hastanesinin bir ııenelik ihtiyacı için 20988 kilo 

koyun eti kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 30.8.937 pazartesi günü saat t 5 de El azizde 

tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Etin muhammen be.leli 6296 lira 40 kuruş ve ilk te· 

illin lh 427 lira 23 kuruştur Şartnamesi komisyonda gö· 
rülebilir. 

VEDELER 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan 
.. 30 ağustos 9.17 pazartesi güuü saat 15 de Kırkkale 

~UcUnde müteşekkil eksiltme komisyonu odasında 200 
ıra muhammen bedelli 400 adet yağ fıçısı açık arhtrma 

su.retile •atılacaktır. Muvakkat teminat 15 liradır. Mutem· 
nunı nıalfımat almak isteyenler her gün komisyona mü
racaatları. 

Ankara Valiliğinden: 
. Hazine namına müsadereli olup Ankara orman müdü· 
rıycr d 
705 ı epolarında ve Yedi eminlerde mevcud bulunan 
Ilı b ad.ede muadil 11 metre mikab 827 desimetre mikab 
~ telı~ ebadda çam kerestesinin beher metre mikabı 
6() 30 lıradan ve 9970 kilo karışık odunun beher kilosu 
k Paradan 1380 kilo meşe kömürünün beher kilosu 3.5 

1 ~tta.n 80 kilo çam kömürünün beher kilosu 3 kuruştan 
dQ w ~ılo çıranın beher kilosu 2.5 kuruştan 6 adet çam 
bef enın beher adedi 160 kuruştan 1 O aded boyunduruğun 
5 k er adedi 20 kuruştan 4 top çam kasnağın beher topu 
tan ur.uıtan 25 adet çam sepetinin beher adedi 2 kuruş· 

~ırnıi gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
lbild .. r~tırnıa 2-9-937 perşembe günü saat 15.30 da orman 
Ycnıur~yetinde müteşekkil komisyonda yapılacağından isti-

erın artt - ü kk . k . konı· ırma gun aıuva at temınat ma buzlarale 
••Yoaa ~elmeleri ilan olunur. 

Enılik ve Eytam Bankası M .. d .. J""ğ"" d . EnılAk u ur u un en . 
kaldı 1 ve Eytam Bankasında mevcut ve istimalden 
trilc ~~ ~ş masa, sandalya, demir ve camlı kapılar, elek

nı aları, ıofra takımları, telefon makinesi, baskül, 

• 
MÜNAKASA GAZETESi Sayla 3 

Arpa 1666000 ki. (Ankaı-a Levazım) N. 425 buzlu camlar, kundura kalıpları ve saire gibi 
muhtelif eski eşya 19-8·937 perşembe günü saat IO da 
Banka derununda müzayede ile satılacaktır. 

Bergama - İvrindi yolunm arasında kaldırım parke yapısı (İz. m ı 
Vilayeti) 425 

Şarki Karaağaç halkevi inşaatı (İsparta İlyonkurul) N. 425 
Sıvuda yapılacak Vali ev· inşaatı (Sıvaıı Bayındırlık Direk.) N.4 i 

Eşyalar hergün Bankada görülebilır. MiizJycde bedeli 
peşindir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte Bahçekapıda 
Bankaya gelmeleri. 

• • • 
İki adet kullanılmış otomobil satılacaktır. Bak: D. D yollan 

İşletme 9 cu Direktörlüğu ilanına. 

• *• ( 
3356 kilo grafit satılacaktır. Bak: P.T.T. Fabrikası Müd. ilanına { 

Devlet Demir Yolları 
işletme IX Direktörlüğünden: 

İstanbulda Sirkecide 9 uncu işletme mali olan bir adet açık 
·ve bir adet kapalı Berliot marka kullanılmış otomobil 31 ·8·1937 
Salı günü saat 15.30 da 9 İşletme arttırma komisyonunda pazar
lıkla satılacaktır. 

İsteklilerin ayni gün ve saatte 30 lira muvakkat teminat ak
çeıile komisyon reisliğine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(5333) 842 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrika ambarında mevcut tahminen 3356 kilo mikdarında 

Grafit 3 9-937 günü saat on beşte pazarlıkla satılacaktır. Beher 
kilosunun muhammen bedeli beş kuruş ve tamamı üzerinden mu
vakkat teminatı 12 lira 60 kuruştur. 

Taliplerin mali ve şartnameyi görmek için her gün ve pazar· 
lığa girmek için de teminatlarını vezneye yatırmak suretile muay
yen gün ve saatte Snlkımsöj"ütte P. T. T. Fabrikası Alım Satım 
Komisyonuna müracaatları. (5325) 841 1 -4 

ıj İnhisarlar U. Müdürlüğünde!?.J 
1 Kayseride inşa edilecek Karabarut, Dinamit, kap· 

sül tecrid depolariyle bekçi kulubesi ve etrafının tel ör· 
gülerle çevrilmesi işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 11937. 06 lira, muvakkat teminat 
895.35 liradır. 

3 Eksiltme 23-8-937 tarihine rastlıyan Pazartesi 
günü saat onbeşte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve M -
bayaat şubesil.deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartname, keşifname ve sair eksiltme evrakı 60 
kuruş mukabilinde her gün İnhisarlar inşaat şubesi Mü· 
dürlüğünden ve İnhisarlar Kayseri Başmüdürlüğünden a· 
ima bilir . 

5 Mühürlü teklif mektuhıı K~nnni .,.A.,,.ilc, 9a. .. lna.m•, 

keşifname ve sair eksiltme evrakı ile muvakkat telnİnat 

akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü 
en geç aat on dörde kadar yukarıda adı geçen komis· 
yon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

* * * 
( 4998) 798 4 4 

l -Şartnamesi mucibince l adet kabartma etiket bas· 
ma makinesi açık eksiltme sureti 1e satın alınacaktır. 

2-Muhammen bedel 2500 lira, muvakkat teminat 188 
liradır. 

3-Pazarhk, 23.9.937 tarihine rastlıyan perşembe gü· 
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu beşin· 
deki ahm komisyonunda yapıla\;aktır. • 

4-Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir . 

5- Fiatsız teklif ve kataloğların ihale gününden en 
a:ı bir hafta evvel f nhisarlar Tütün Fabrikalar şubesine 
vermeleri lizımdır. 

6 - isteklilerin tayin edilen gün ve saatte yüzde 
güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
meleri ilan olunur. (5042) 805 

. 
MUHTIRA -

-·-
Perşembe 19·8·937 

Balta, kazma, kürek v. ı. (İnhisarlar Um. Müd,) No 426 
Kurucu elbiseleri (Lülebıırg-az Kaymakamlığı) No. 417 
Odun (Çanakkale Müıt. Mevk.) No 418 
Kılıfhk bez (M. M. V.) No 419 
Soğuk asfalt : JO t. (Adana Belediyesi) No 421 
Un : 439 t. (Bayramiç Jandar. Alayı) No 422 

7,5 
gel~ 

Etlik mrk laboratuvarlarında bina inşaatı (Ank. Valiliği) No 422 
Uçuş yolu inşaatı (M. M. V.) 422 
Tire çorap Uandarma Genel Komut.) No 422 
Deniz altı boyası (D. D. Yolları) No 422 
Pdtateı : 81 t. (Lüleburgaz Tüm.) No 423 
Beyoğlu santralı tamiri (İst. Telefon Direk ) No 423 
Sömikok : 300 t. (Ank. Lvz.) No 423 
İnce bez : 1600 m.· kalın bez : 900 m.- renkli bez: 120 m. (İst. 

Belediyeıi) No 420 
Motorin, ıraz yağı, benzin, vakum yağı ve grH yağı (Karacabey 

Harasi Oir.) No 423 
Su tesviye şişesi, çalı süpürgesi, transmisyon kayıtı, çelik, pirinç 

ve bronz bilya, boya çıkarıcı madde (D.D. Yolları) No. 423 

Poliı Jandarma mekt. bahçe nerdivenlerin inşaatı (Nafii Veki· 
leti) N. 424 

Ankarada Fakülte inşaatı (Ankara Kültür Bakanlıtı) N· 424 
' Kaput bezi, pamuklu kumaş, ıskarpin, hamam havlusu, harici el· 

bise, kaıket (lntaat Usta okulu) N. 424 
Uzun aııan fitena-i, 25000 adet (inhisarlar Umum Mild.) N. 425 

Cuma 20-8-1937 

Ceyhan demir köprüsü inşaatı (Nafıa Vek.) No 393 
Portatif yazı makinesi (İnhis. U. Müd.) No 412 
Ali Çetinkaya okulu inşaatı (Afyon Vil.) No 414 
Ekmek, sığır eti, makarna, bulgur, maden kömürü (Kütahya 

Jandr. Okulu) No 415 
Antalya lisesi 2 ci kısım inşaatı (Antalya Nafıa Müd.)No 415 
Yulaf: 618 t. (Bursa Ask. SAK) No 416 
Urfa-Akçakale yolunun arasında şose inşaatı (Urfa Vil.) N. 421 
Güzel Sanatlar Akademisi tamiri (İst. Nafıa Müd.) No 421 
Sığır eti: 102.3 t. (Bayramıç Jandr. Alayı) No 422 
Döküm kumu: 100 t. (Ask. Fabr.) No 422 
Yapılacak hükümet konağının yalnız tekabul eden aksamı 

(Bitlis Nafıa Müd.) No 423 
Afyon·Antalya hattında beton arme tünel ve Sandıklıda su depo· 

su inşaatı (DO. yol.) No 423 
Galvanizli boru: 2500 m. (Tuzla Beled.) No 423 
Yerli kok kömürü · I080 t. {Ank. Lvz.) No 423 
Süleymaniye ask. matbaasının bir kısmına yeniden bir oda yep· 

tırılması ve demır kapıdaki MMV binası tamiri 
(ist. Komut.) No 424 

Şehirde yapılacak muhtelif yollar inşaatı (Ank. Bel.) No 424 
Gl\latasaray lisesi Ortaköydeki ilk kısım binasında yapılacak ta· 

mirat (G. saray Lisesi) No 424 
Yenişehir ve Cebecide yollar inşaatı (Ank. Bel.) No 424 
Adapazarında yapıl cıık orta okul binası in1aatı (Kocaeli Nafıa 

Müd.) No 424 
İlaç, sıhhi malzeme, röntgen filim ve gaz ldrofil (Sıh. ve içt. 

Muav. Müd.) No 42.:t 
Çam dilme ve vagon tahtası (OD. yol) No 424 
Benzin ve mobil yağı (MMV) No 424 
Su kapsülü (İst. Beled.) No 424 
Dürbün: 160 adet (Gümr. Muhaf. Komut.) No 424 
Cam: 106 adet {Ank. Bel.) No 424 
Kalerifer tesısatı (Maliye Vek) No 425 
Aliitı tıbbiye: l 65 kalem (Tire Beled.) No 427 
Kardif kömürü: 3000 t. (MMV) No 428 
Maden kömürü, benzin, vakum yağı ve gres {Edirne ViJ.) N. 428 
Taş: 588 m3 (Edirne V;J.) No 428 
Un: 1327 t. (Kırklareli Tümeni) No 428 
Gazino ve fırın inşaatı (Yeşilova Bel.) No 429 
Kırıkkale civarın.fa yapılacak inşaat (Ask. Fabr.) No 4~9 
Atatürk bulvarı üzerindeki apartımanın ilave edilecek çah inşa-

atı (Çocuk Esirg. Kur.) No 430 
İngiliz beziri, mazot, vakum yağı ve şel yağı (Ank. Bel.) N. 430 
Motopomp ve hortum (Doğanbey Şarby.) No 430 
t:.tbıse: q~ takım \Ank. tsel.J No 4.1U 

Yulaf: 208 t. (lzmir Mst. Mvk.) No 432 
Alatı tıbbiye (Edirne Vil.) No 432 
Harb okulu yemek taşıma asansörü (MMV) No 432 
Köprü inşaatı (Afyon İlby .) No 433 
Elbiıe ve potin (Harita Gen. Dir.) Ne 433 
Dıvar ve boya tamiri (Malıye Vek.) No 433 
Elektrik tulumbasile otomatik şalter: 1 adet (Biga Bel.) No 433 
Karyola ve yatakhane dolablarile sınıf sıra dolabı ve kürseleri· 

nin ufak tamirleri (H. paşa Lisesi) No 435 
Balast: 4000 m3 (DD. yolları Kayseri) No 435 
Yatak pamuklarının atılması (H. paşa Lisesi) No 435 
Sabun: 50 t. (Deniz Lvz. SAK) No 435 
Tütün ·:.ı. nakliyatı {Ank. İnh. Müd.) No 436 
Göçmen evleri inşaatı (Bilecik isk. Müd.) No 436 

Cumartesi 21 8· 1937 

Dana: 240 adet - malak yavrusu: 14 adet (Ank. Mrk. Hıfııı. 
Müea.) No 423 

Eczayı tıbbiye: 101 kalem (İzmir Emrazı Sariye H ıut.) No 42~ 
• Dişbudak ağacı (Kırklareli Vakf. Dir.) No 424 
Velense: 692 adet (MMV) No 425 

Men.emende Kubilay anıtının etrafında yapılacak çiçek parteri 
(lzmir GHP) No 427 

Çilek reçeli: 6,4 t. (Ank. Lvz.) No 431 
Sığır eti: 17 t. (b:mir Mıt. Mvk. SAK) No 432 

., ,, 42 t. ( ,, ,, ,, ,, ) No 434 

• Önlerinde yıldıı itareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, itareti iliııı havi gazetemizin sayısııu ıöıterir 

o 

(Suite de la 4~me page) 

Samedi 21 Aoiit 1937 

Boeuf : 240 malak (?) : 14 p. (Office Sanitaire Ank.) J\~ 423 
Produit pharmaceutiqueı : 101 lots {Hôp. maladies Contag. lzmir) 

No 424 

"' Bois de sa pin (Dir. Vako J fs Kirklareli) No 424 
Harnais : 692 p. (Minir..t. Def. Nat.) 425 
ln~tallation de parterre de fleurs et verdure aux alentours de la sta· 

tut Koubilay (Preı. Maiıon du Peuple lzmir) No 427 
Confiture de fraise : 6,4 t. (lntend. Anka a) No 431 
Viande de boeuf: ı.7 t (Com. Ach. Milıt. lzmir) 432 
Vtande de boeuf : 42 t (Com. Ach. Mtlıtaire lzmir) No 434 

• Leı Hteriıqueı indiquent une vente par voıe de ıurenchere. 

N. B.- Lea Nos indique• en regard deı ıırticles ıont ceux du 
journal danı lequel l'avis a paru. 

lmtiyu aahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Bauldıiı yer: ARTUN Baıunevı 
Galab BiUU.. sokak No. 10 
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Journal Quotidien des Adiudication~ 

Tableau Synoptique des Adjudications 

Objet de l'adjudication 
Prix 

eatimatif 
Caution. 

Proviıoire 
Mode 

d'adjudicat. 
~~__,~-=~----_..,.,-----~~--~·~~~--~~~~~~~~~~--

A) Adjudications au Rabais 

Ueu d'ndjudıcation et <lu 
Cahıer d~s Charges 

Jours 

Construclion -Reparation- Trav . Publics·Materiel de Construction -Cartographie 

Construction aıınexe au pavilton de l'armee a Mal· 
kara 

Constr :ı Konak Gouvernementııl İı Isparta 
Rcparation de camionncttes : 2 p. 
Constr. des batimenls de cuisinc el lieu ı our les

sive iı l'hôpital Dj rrahpaclıa (calı. eh. P. 510) 
Achcvement de la construction a l'at elicr de rcpa

rntion a Fatih 
Constr. et insta lation de 7 ponts en fer .s/route 

Sıvas·Erzeroum (cah. eh. L. 24). 
Coııstr. d'arclıe s rou'e Malatia·Arapkır. 
Ach · vement de construction a l'ecole de musique 

iı Ankara. 
Construction de deux garages 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs 

Costumes, paletots et casquettcs : 179 p. 
Costumes et casquettes : 379 p. 
Confection de costumes pour femmes et hommes: 

5 et 47 p. 

Pli cach. 
Gre iı gre 
Pli cach. 

Publique 

17500 -

101817 -

4840 61 

Pi cach. 480051 -

Publiqut• 
Pli cach. 

ıı 

Pli cadı. 
Publique 
Gr ·. iı gre 

1500 -
43476 35 

5549 -
3790 
468 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Articles elcctriques : 17 lots- Vantilnteurs : 5 p 

" " (aj.) . 
lnstall. de cenlrnle electrique aux thermaux iı Ya· 

lova 
lostall. ca hane de trans' ormatcurs a Yalova 
\....umousrrnıe Carburan:. Huiles 

Bois : 600 lonnes 
Petrole : 2,5 ,, 
Bois pour four : 130 t. 

Grc a grc 

Pli caclı. 

,, 

Plı cach. 
Publique 

,, 

140 50 
29598 12 

2048 44 

6000 -
500 -

75 - Com. Ach. Corps Armee Tc!ıorlou 31-8-37 

1312 50 

6340 85 

363 05 

22952 05 

113 50 
3260 73 

2402 76 

616 17 
284 '25 
35 10 

10 54 

450 

' ilayet Isparta 
Com. Adı. Min. D ef. Nat. Ank . 

{ 
Com. Perm. Municip<)lite lstanbul 
Oir. Econom. ,, ,, 

idem 

Ministere Travaux Publics 

Vilayet Malatia 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

n 

Municipalite Ankara 

n 

Mtnistere Doııanes et Monopoles Ank. 

25-8·37 
19·8·37 

3-9-37 

'2-9-37 

4. 10-37 

20 8-37 
6 9 3i 

7.9.37 

31-8·37 
31-8-37 
20 8-37 

Com. Ach. Min . D ef. Nationale Ankara 19-3-37 
Coın. Ach. Mılıtnire Polntli 26·8·37 
Explqitation Akay 7-9-37 

" 
7-9-37 

Com. Ach. Militıııre Artvin 
,, 

Com. Ach. Division Tclıataldja 

Houille criblce : 57415 t. ld. tout·venant: 186 t. Mi cach. la t. 15 et 12.75 

37 50 
170 63 
824 18 

{ 
Com. Perm. Munıcıpalitc lstnnbul 

6 9.37 
8-9-37 

27 8-37 
2-9 37 

Chauffage pendant 165 jours des calorifcres et 
pot:les iı. l'lmıtitut Agricol ( lj.). 

Houille : 75 t. (aj.). 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Charpente (pour autobus) (aj .). 
Traverses de boıs : 8000 p. (aj.). 

T ravaux d'I mprimerie-Papeterie 
Billets pour autobus : 62ooroo p. 

" 

Grc'· iı gr ·. 
Pli cach. 

J>ublique 

18000 -

1425 -

2480 -

Ameublcment pour HabitaHon et Bureaux-Tapisserie ete. 
Articlts d'ameublem nt : 2 lots 

Divers 

Articles metalliques 
Balaste : 6650 m3 (aj ). 

Fil de fer pour clous : 14 lots 
Tuyaux pour fumce de locomotivo et tuyaux re· 

gulateurs tuyaux et pieces pour dıstributıon ete. 
Chevaux pour voiture : 3 p. V> 

Provisions 

Vıande de boeuf 150 t. 
Pain : 52 t. 
Viande de boeuf : 110 t . 

,, : 80 t 

Beurre frais : 16 t . 
Farine : 160 t. 

,, : 240 t. 
Oignon~ : 2300 et 3000 k. 
Fıırine, orge, savon, paılle, sucre, poınmes de terre. 

riz, raisins secs. blt~s concasses ete. (voir de· 
tail partıe turque). 

B) Adjudicatioos a la surenchere 
Huile brıllee (aj.). 
Auto marque Buick et pieces de rechange 
Grafite : 3356 k. 
Autos marque Berliot 2 p 
Paille : 60 70 t. 

Grc a gre 

Pli cach. 

Publique 
Pli cach. 

Grc a gre 

Pli cach. 
,, 
n 

,, 
,, 

Publique 

n \ 

Gre a gre 

6147 -
9975 

2212 
94138 -

27000 
5980 -

16500 

15'10 -
20000 -

Gre a gre le k . 0,05 

,, 437 50 

106 88 

1$60 

186 -

461 
748 13 

165 90 
5956 90 

2025 -
448 50 

1237 50 
1350 -

1550 -
'2610 -

23 85 

12 60 

30 -

Oir. Econom. ,, ,, 
Dir. lnstitut Agricol Ankara 

Procureur Gen. Republique lstanbul 

Municipalitc Ankarıı 
9 Exploit. Ch. de Fa Et at Sirkedji 

\1unicipnlite Ankara 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Municipalite Ankara 

{ 
Exploit Gen. Ch. Fer E.t:ıt Malatia 
Cais;eı Haydarpaclıa . 

Com. Ach. D. G . Fab. Militair~s Ank. 

{ 
Adm. Ch. Fer E.tat Ank. Ank. 
Bur. d'Expedition Haydarpacha 

Com. Ach. lntend. Mar. K.pacha 

Com. Ach. Militaire Erzerouır 
,, lzmir 

Com. Ach . Milita'ire Sivas 
,, Gireson 

Com. Ach. Militaire Eskichehir 
Com. Ach. Oivision Sivns 

,, Gireııon 
Com. Adı. Division Tchııtaldja 

n ,, Militaire Artvin 

4-9-37 

26-8-37 

17.9.37 
28-8-37 

31-8-37 

19-8-37 

31-8·37 
25-8-37 

6-9-37 
4-10-37 

19·8-37 

3-9-37 
31 8 ·37 

2 9-37 
7-9-37 
'2·9-37 

6-9-37 
27-8·37 

6-9-9-37 

Municipalite An kara ı 7-9-37 
Vilayet Ankara 30-8-37 
Dir. Fabrique P.T.T. Salkimseuut 3-9-37 
9me Expl. Clı. de Fer Sirkcdji 31-8·37 
Com. Ach. Station Rcforme de Semence 20-8-37 

Yeclıılkeuy 

16 

14 
1 1 
15 

14 

14 

11 
11 

11 

11 -
10 30 
14 -

11 -
16 -
lo -

16 -

10 -
1'2 -
16 
15 

11 

18 AOUT 1937 

ADMINISTRA"ı ıul'ı 

Y oghourtchou Han 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Percheınbe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
l•tanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Jeudi 19 Aoüt 1937 

1 Pioches, pelles, martcaux ete. (Dir. Gen. Monop.) No 426 
Costumcs pr. gıırde-champetre (Mair. Lulebourgaz) No 417 
Toıle pr. housse (Min. Def. Nat.) No 419 
Asphalte (Mun. Adana) No 421 
Farine: 439 t. (Gendr. Bayraımtch) No 422 
Constr . d'un batiment au laboratoire Etlik (Vil. Ank.) No 422 

,, route d'aviation (Min. Def. Nat.) No 422 
Chauıısettes (Gendr. Ank.) No 422 

' Couleur et autrecı (Ch. de fer E.tat) No 422 
Pommes de terre: 81 t. (Div. Lulebourgaz) No 423 
Repar. a la cenlrale de Beyoghlou (Dir. Tel. lst.) No 423 
Semi-coke: 300 t. (lntend. Ank.) No 423 
Toıle fine et en couleur (Mun. Isı.) No 423 

-

Motorine, petrole, graisse ete. (Dir. Hara Karadjabey) No 423 
Bouteilles pr. ajustement d'eau Balais, courroie, billes de bronze, 

ete. (Ch. de fer Etat) No 423 
Conslr. des cscaliers (Min. Trav. Publ.) No 424 

,, d<ı batiment de la Faculte (Oir. lnslr. Publ. Ank.) No 424 
Toile pr. capotes, tissus, costumes, casquettcs et chaussures (Ec. 

Contre-Maitres Ank.) No 424 
Cartouches pr. fusils (Oir. Gen. Monop.) No 425 
Orge (lntend. Ank.) No 425 
Repar. de chıussee s roule Bergama Avrindi tVll lzmir) No 425 
Constr. du batiment de la maison du peuple (Presid. Maiaon du 

Peup'e lı.parta) No 428 
Conslr. du konak gouvernemental iı Sivas (Oir. Trav. PıJbl. Sivas) 

No 430 . 

Vendredi 20 Aoüt l 937 

Benzine, mnzout, huile vacoume et sheU (Mun. Ank.) .\~ 430 
Motopompe et onanchc İı lin (Mun. Doıanbey) .;\! 430 
Costumes : 42 p. (Mun. Ankara) .Y 430 
Foin : 208 t. (Com. Ach. Milit. lzmir) .Y! 432 
Produits plıarmaceutiques (Vilayet Edirne) .\! 432 
Iı.stallation d'ascenseur (Min. Def. Nat.) .\; 432 
Constr. d'un pont (Vilayet Afion) .\: 433 
Costumes et chaussures (Dir. Gen. Cartographique) .\: 433 
Repar. dcs portes (Min. Fiuances) N. 433 

14 
- 1 

Pompe electrique avec cbalter automatique (Mun. Biga) .\: 433 
Transport articles monopolises (Dir. Mono;-olea Ankara) No 436 
Constr. des maisons pour im..ııigrcs (Dir. Etabliss. lmmigres B ledjik) 

No 436 
Con•tr. d'une ecole secondaire iı Adapazar (Dir. Trav. Publics Ko· 

djaeli) 424 

10 30 
10 30 

10 30 

Articleı sanitaires, films Roontgen ete. (Minist. Hyg. Ass. Soc. lıt• 
.\:: 424 

Sapin dilme et planches pour wagons (Ch. de Fer Etat) J\! 424 
Benzine (Min. Def. Nııt . Ankara) .\! 424 
Capsules d'eau (Mun. lst.) .\: 4'::4 
Jumelles : 160 p. (Surveill. Douaniere lıt.) 424 
Vitres : 106 p. (Mun. Ankara) ,\! 425 
lnstall. de chauffage ccntral au bureau fıscal (Min. Fınances) .Y! 42S 
Medicaments : 165 lots (Mun. Tire) .:\: 427 
Cıırdiff : 3000 t. (Min. Def. Nat.) .\": 428 

11 - 1 
Houille, benzin•, graissc ete. (Vıl. Edirne) .~! 428 
Pierres : 558 m3 (Vil. Edirne) .ı\! 428 

11 -
14 

14 
15 30 

15 

11 -
16 -
15 
16 
16 

16 
14 30 
10 -

10 30 
15 30 
15 -
15 30 
14 -

Constr. d'un four et cafe (Mun. Yechilova) ~\! 429 
,, aux alentourı de Kirikk:ıle (Fabriques Milit.) .~! 429 
,, annexe a l'appartement se trouvant aux Boulevard Gazi (Lifi' 

Prutection Enfant Ank.) .;\~ 430 
Constr. en fer du pont Djeyhan (Min. Trav. Pub.) ,'\! 393 
Machines a ecri re portatives (Dir. G,;n. Monopolcı) .\! 412 
Constr. ecole Tchetinkaya (Vil. Afion) .;\! 414 
Provisions : 8 lots (Gendarmerie Kutahia) .\: 415 
Conııtr. au Lycee Antalia (Dir. Trav. Pub. Antalia) .\~ 415 
Foin : 618 t. (Com. Ach. Milit. Brousse) .\: 416 
Constr. de chauısce (Vil. Ourfa) ~\'; 421 
Repar. a l'Academie des Heaux Arts (Dir. Trav. Pub. lstanb<>ııl) 

.\; 421 
Viande de boeuf : 102,3 t. (Gendarro. Bayramitch) .\e 421 
Sable de fon<lerie {Fab. Milit .• \: 422 
Farine : 1327 t. (Div. Kirklareli) .\! 423 
Materiel pour conıtruction du batiment Gouvernemental (Dir. fr•t' 

Publics Bitlis) ,\; 423 
Constr. du tunnel en beton ar:nc et rcservoir d'eau a San<likli (Ô 

s 
1( 
s 
s 

de Fer Etıt) .\: 423 
Tuyaux galvanises pour adduction d'eau : 2500 m. (Mun. To111.,ı y 

.\! 423 
Houille : 1080 t. (lntend. Ankara) .\ô 423 

4
z' 

Repar. au batiment de l'imprimerie militaire (Command. lst.) ~\: 
Constr. de chaussee a Chehir (Mun. Ankara) .\~ 424 

4 R~par. au Lycee Galatasaray a Ortakeuy (Lycee G.saray) .\~ 42 
Constr. de chaussee a Djebedji (Mun. Ankara) No 424 ~P 
Reparation des lits, armoires, bancı, pupitres etc.(Lycetı Haydari" ~ 

dıa) No 435 
Balaste : 4000 m3 (Ch. de Fer Etat Kaiseri) No 435 
Savon : 50 t. (lntend· Marine Kasimpaaha) No '435 

(Lire la suite en 3me pare) 


