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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 
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f.cnebı memleketler içın 

12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
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-~ 

• 

GAZETESİ 

2 Ağustos 1937 

İDAREHAN t::. 
Yoğurtcu hnn, 1 cı kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe paza rı 

İLAN ŞARTLAR! 
İtJ rehanemizde görüşülur 

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

Po ta kutusu N. 1261 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
--

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 

Erzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 
Sadeya~: 2-2,5 t. 
Fakültenın 1938 fınans yılı yemekleri 
l<uru ot: 1147756 k. 
Kuru ot: 812948 k. 
Arpa: 701334 k. 

,, 497792 k 
,, 309156 k. 

Kuru ot: 810096 k. 

nç. cks. 
kapalı z. 

" ,, 
,, 
" ,, 

" 

k. o 85,5 

57087 
40647 40 
38595 -
24889 60 
18549 36 
96454 32 

_İ,~ışaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Atatürk parkında çeşme ve havuz inşaatı 
Büyükpostane binası tamiri 
Büyükpostane binası levazım deposu bahçesin· 

de inbik inşaatı 
UrFa Akçakale yolunun nruında 2650 m. şo e 

inşaatı {şart. 5 L.) 
Trabzon-Erzurum yolunun arasındn muhtelif 

ınııhalllerde anroşman, mahmuz ve harçlı du· 
var inşaatı (şart. 228 kr. ) 

Sultnnahmet medresesinin tamiri 
Güzel Sanatlar Akadcmısinin muhtelıf kı ımla· 

rında ynp ııcıık tamirat ve tadilat işleri 
.Sinemıı binası ıkmali in.şnatı (temd.) 
Ank. Haymana yaz yolunun bazı mahallerinde 

bataklık yapan yerlere menfez ve l>üz in~ası 
ve kaldırım yapılması 

o .... - "-..ı: ..•• ·--~ ... rt.lri n .... lrnnrn•iiniin in
şaat ve tnm iratı 

Dıııpanaer bına ı tamırı 

lzmir·Menemen·Bergamn yolunun arasında şose 
inşaatı (temd.) 

Göçmen evleri inşaah: 31 tek 

lapalı z, 
paz. 
,, 

5893 -
391 27 
262 14 

kııpalı z. 16630 90 

.. 

" aç, ek • 

paz. 
aç. cks. 

45617 57 

l 1768 66 
8210 

20900 -
131-46 47 

kopalı z . 1227?. 'lll 

aç. ekıı. 1201 uu 
9412 -

kapalı z. 14229 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malıemesi) 

Erzurum Muallim melı.t. binasında yapılacak kapalı z. 17525 89 
elektrik ı~ık, sinyal. zil, telefon ve elektrikli 

saat tcaiaatları 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

Kösele: 25000 k. 
Va\teta: 15000 k. (şart. 350 kr.) 

kapılı z. k. 1 60 

k 2 -

Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levaıımı 

Beyaz karton (50 65 boyunda): 80000 adet 

~reste-Tahta v.s. 

Kereste (muhtelif ebatta): 450 adet 
Kereste (tenıd.) 

~liyat- Boşaltma - Yükletme • · s. 

Hükamete ait buğ'dayların Alsancaktaki antre· 
Polara na\diyeleri 

~rukat, Benzin, Makine yagları v. 11. 

Benıin: 12 t. 

~eş~ ve gürgen odunu: 23 t. 
oaukok kömllrti: 35 t. 

~ 
ttet tutfası: 450 t. 
sfice sicim: soo le. 
~~uk uf alt: 30 t. 

10P0ınp: 3 adet - motopomp: 4 ad. (şart. 
S ı,50 L.) (temd.) 

aç dosya dolabı (2020 1000 510 mm eb'adın· 
• da): 384 adet 
~u boru 
G l ıu ve tef errüah 

n Van· 
Bo •:ıe saç: 14990 adet 
l<"}'a ve levazımı 

oacle k 
a.~. , eten, kalay v.s. 

bc•~alı •aç, çelik, kuyruklu mente~e, köşe· 
De ... ·" ' Yuvarlak demir, perçin çıvısı ... ır bo 
Balast , ru Ve teferruatı 

ıh:ıar ve teslimi: 6650 m3 

b) "'-üzayedeler 
yil!lı\c 
~ YaA': 8-10 t. {temd.) 

nç. eks. 

pnz. 

aç . eks. 

aç. eks. 
aç. eks. 

,, 

3600 -

29u -
472 50 

k. o 22 
517 50 

980 -

kapalı z. tonu 52 50 
pu. k. O 88 
aç. eks. 3313 50 

kapalı z. 30000 -

" 
32640 -

" 
30284 31 

,, 19979 04 
aç. eks. 3813 -

" 
1612 

,, 1984 -

kapalı %. 5518 45 
kapalı z. 7315 -

275 

160 32 
1215 -
4281 
3048 50 
2894 
1866 72 
1391 20 
2734 07 

442 
58 69 
39 32 

1247 50 

3422 .32 

884 -
616 

~86 

921 

1315 -

3000 
2000 -

270 -

43 50 
36 -

198 -
39 -
73 50 

1771 88 
66 -

248 -
2250 

2448 -

2271 32 
1498 43 

286 -
121 -
149 -

414 
548 -

21 -

-----~---- - -Müracaat yeri Gün Saat 

Yükıek Ôğretruen Okulu SAK 16·8- 7 
Tnrih, Dil, Cog-rafya Fakül. Dır . 12-8-37 
Elhiz Tümeni SAK lô-8-37 

" 16·8·37 
,, 16-8-37 
" 16 8 37 
,, 16-8-37 
ti 16 8 37 

Adana Belediyesi 
lıt. PTT Vilayet Müd . 

" 

Urla Vilayeti 

Trabzon Nnfıa inşaat Kom 

Müzeler Art. Eks. Kom 
1st. Nafıa Müd. 

27-9-37 
6·8 37 
6·8 37 

20-8·37 

12 8-37 

16·8-37 
20-8-37 

14 -
15 -
9 -

9 -
14 -
14 -
15 -
11 -

15 
15 30 
15 -

11 -

15 -

15 -
15 

Malatya lıbaylıg-ı 
Ankara Valiliği 

21-7-37 iı;Lrıren t ııy 

M udin Nafın Mlld. 

lzmır 
" 

Manin lakin Möd. 

F.rzurum Valilığı 

Jandarma Gen. Komut. SAK 

" 

Devlet Basımevi Dir. 

lst. PTT Vilayet Müd. 

Ankara Belediye•• 

16-8-37 15 -

16-8-37 

16-8-37 

18 8 37 

18·8-37 
18-8-37 

16-8-37 

6-8 37 
10-8-37 

14 -

15 30 

15 

15 -
ıs -

15 

13 30 
10 30 

T. C. Ziraat Bankası lımir Şubesi 16-8-37 

lst. PTT Vil. Miid 16·8-37 14 -
17 8-37 10 30 

" 17 8-37 10 30 Ankara Belediyesi 

D. O. yolları 20·9 37 ıs 30 
6 ·8-37 14 lıt. PTT Viı. Mid. 

Adana Belediyeıi 19-8-37 15 -
Ask. Fabr. SAK 21·9 37 15 -

Maliye Vekaleti 17-8-37 15 -

Ordu Belediyesi 7-9-37 15 -
O. O. yollan 17-9-37 15 30 
Ankara Belediyesi 17-8-37 10 30 

,, 17-8 37 10 30 

" 17-8-37 10 30 

17-8-37 1 -n 
işit. Müd. 15 -D D. yolları 5 inci 10·8·37 

Ankara Belediyesi 10-8-37 10 30 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Yüksek Öğretmen Okulu Satmalma komisyor.undan: 

ilk Tahmiui 
Erzakın cinsi Çok Az teminat fiat 

kilo kilo L. Kr. 
Sa~eyağ J 2500 2000 160 32 85,5 

ihalesi 16-8-937 pazartesi günü saat 14 de ao· ' ,. ktır. 
Yüksek Öğretmen okulunun Mayıs 938 mh yetine 

kadar ihtiyacı olan ve yukarıda nevj ve miktarı yazılı 
sadeyağ açık eksiltmeye konulmuş ve eksiltmenin gün ve 
saati ve teminat miktarı da ayrıca yazılmışhr. 

Eksiltme eski duyunu umumiye binası içinde yüksek 
mektepler muhasebeciliğindeki komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin 937 yJh Ticaret odasından ve vekiileten 
hareket edenlerin noterlikten alacakları vesikaları göster· 
meleri ve saatte teminatlarını yüksek mektepler muhasipliği 
veznesine yatırmaları vcşıırtnımeyi görmek üzere Beyaııtt 
Üniversite arkasındaki Yüksek Öğretmen okulu direktör
lüğüne başvurmaları Han olunur. 

Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi Direktörlüğünder.: 
1- Fakültenin 1938 finans yılı yemek münakasası 12 

ağustos 937 perşembe günü Ankara mektebler muha ebe
ciliğinrZe saat 15 te kapalı zarf usulilc yapılacaktır. 

2- isteklilerin her gün fakülte hesab memurluğuna 
müracaat ederek şartnameyi tetkik edebilirler· 

3- Bin iki yüz on beş liradan ibaret olan ilk temina
tın ihale günü öğleye kadar mezkür muhasebecilik vez 
ne ine yatırılmış olmnsı lazımdır. 

4- Bu ilan Ucreti müteahhide aiddir. 

inşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Har ita 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Atatürk parkında projesine göre yaptırılacak çeşme 

ve havuı inşaata kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif tutarı 5893 liradır . 
Muvakkat teminate 442 liradır. 
İhalesi eylülun 27nci pazartesi gönü saat 15 te Bele

diye encümeninde yapılacaktır. 
Şartname, proje vesair evrakı Bel... diye Fen işleri mü· 

dürlüğünd dir. r teyenler oradan parasız alabilirler. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin şimdiye kadar yaptık

' farı ~leri gö teren vesikalarile beraber ihale tarihinden 
en az 15 gün evvel müracaat ederek ehliyet vesikası al
maları şarttır. 

I 

Talihlerin teklif mektublarını ihale günü saat ikiye ka· 
dar belediye reisliğine vermeleri ilan oıunur. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğüoden: 
20·8 937 Cuma günü saat 15 de İstanbulda Nafia Mü

dürlüğünde 8210 lira keşif bedelli İstanbul Gü,.el Sanat· 
lar Akademisinin muhtelif kısımlarında yapılac ı< t mirat 
ve tadilat işleri açık ele iltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksilme, Baymciırhk işleri enel, hususi ve 
fenni şartnameleri proje, keşif hulasasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 616 liradır. 
İsteklilerin en az 50000 liralık bu işe benzer iş yap· 

tığına dair gösterecekleri vesi.k~ üzerin~ Nd ia Nudürlü
ğünden almış olduğu müteabhıtlık ve Tıcaret Odnsı ve
sikalarile ielmeleri. 

Trabzon Nafia inşaat Komisyonundan: 
ı - Eksiltmeye konulan iş : Trabzon - Erzurum yolu

nun O + 000 Hlometreden 33 + 000 üncü kilometreler 
arasında muhtelif mahallerde anroşman, mahmuz ve harç· 
lı duvar inşaatı olup keşif bedelleri 45,617 lira 57 ku· 
ruştur. 

h N f Müdür-lstiyenler evrakı Trabzon, Gümüş ane a ıa 
lüklerinden 228 kuruş mukabilinde alabilirler. 

2 - Eksiltme 12·8·937 perşembe günü saat on beşte 
Trabzon vilayeti Nafıa Müdürlüğünde toplanadak komis
yon tarafından yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kopalı zarf usulile yapılacakhr. 
4 - Ek iltmeye girebilmek için isteklinin 31121 lira 32 



• ~ayfa 2 
!§2 __ ---

kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vesika· 
ları göstermesi lazımdır. . 

A - 937 senesine aid Ticaret Odası vesıkası, 
B - Nafıa Vekaletinden al.om ış 937 senesıne aid 

müteahhidlik ehliyet vesikası. ---
Urfa Vilayeti Daimi Enciimeninden : 

t - Eksiltmeye konulan iş : Urfa - Akçakale yolunun 
44 + 850 - 47 + 500 üncü kilometreleri arasında inşa 
edilecek 2650 metre tul şose inşası olup keşif bedeli 
16 630 lira 90 kuruştur. 

' İsteyenler evrakı Urfa Vilayeti Nafia müdürlüğünden 
5 lira mukabilinde alınabilir. 

2 Eksiltme 20.8.37 cuma günü saat l t de Urfa vila
yeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf u,;uliledir. 
4 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 127 4 lira 

50 kuruş muvakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vesi
kalan g-östermt:si lazımdır. 

A - 937 st:nesine aid Ticaret Odası vesikası, 
il - Nafıa Vekaletinden alır.mış 937 seaesıne aid 

müteahhidlik ehliyet vesikası. ----
Müzeler Arttırma ve Eksiltme Komi yonu Riyasetinden: 

Yapılacak işin cinsi ve mahiyeti: Arşiy istasyonu ittihaz 
edilecek olan Sultanahmet medresesinin esaslı tamiratı. 

Keşif bedeli: l t 786 lira 66 kuruştur. 
Muvakkat teminat mikdarı: 884 liradır. 

Eksiltmenin nerede ve hangi tarih ve saatte yapılacaği: 
Asarıatika Müzeleri Genel dire:dörlüğünde 16·8·937 ta· 
rihiode pazartesi günü saat 15 de. 

Arşiv istasyonu ittihaz edilecek olan Sultanabmet med
resesinde bermucihi keşif yaptırılacak esaslı tamirat yu
karda yr:zılı gün ve saatte kapalı zarf usulile ihale edile· 
cektir. Keşif ve şartname ile yapılacak tamiratı mahallen 
görmek isteyenlerin Müzeler Mimarlığına talip olanların 

da teklif mektupları ve en az 11000 liralık bu işe ben· 
zer iş yaptıklarına dair Nafia vekaletinden almış olduk
ları müteahhitlik ve ticaret odası vesikaları ve muvakı.-at 
teminat makbuzlarını havi mühürlü zarflarını 16 8·937 ta
rih pazartesi güı:ü saat 13,30a kadar komisyon riyasetine 
tevdi eylemeleri. 

Malatya llbayhğ'ından : 
ı - 20,900 lira keşif bedelini muhtevi olup yirmi 

gün müddetle ve kapalı zarf usulıle aksiltmeye konulan 
ve Vilayet merkezinde yapılmakta bulunan ı»İnema binası 
ikınalı iıışaalm:ı t ılip çıkınadığıııdan ~ 1-7-9.17 lar'hinden 

ıoelerini ibtdZ eylemek şartiie lıergün VıJayet. D~imi En
cilmenine miir::ıc:.rntlt:ri ilan olunuı · 

İstanbul P.T.T. Vilayet Müdürlüğünden: 
İstanbul Büyükpostane binaıu zemin katında keşifna

mesı dahilinde bazı tam;ratın yaptırılması pazarlığa kon
muştur. Pazarlık 6.8,937 cuma günnü saat 15,JO da Bü· 
yükpostane binası birinci katta İstanbul P.T.T. Vilayet 
Müdürlüğünde müt~şekkil alım satım komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

Keşif bedeli 391 lira 27 kuruş, kat'i teminat 58 lira 
69 kuruştur. Talihlerin keşifname ve şartnamesini görmek 
üzere çalışma günlerinde Müdürlük idari kalemine ve pa
zarlık gün ve ~aatinde buna benzer iş yaphklarma dair 
iki gün evvel lslanbul Nafıa Müdiirlüğünden alaca~ları 
fenni elılivet vesikasile ve kat'i teminat paralarile birlikte 
komisyona müracaatları. 

* • • 
Büyükpo.tane binası levazım deposu bahçesinde keşifoameıi 

dahilinde yaptırılacak iubik daireıi pazarlığa konulmuttur 
P • , 
azarlık ~-8-937 cuma günü saat 15 te Büyükpostane binaaı 

birinci katla lstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünde mütefekkiı 
Alım ıatım Komiıyonunda yapılacı•ktır. Keşif bedeli 262 lira 14 
kuruş, kat'i' teminat 39 lira 32 kuruştur. Taliblerin ketifname ve 
tartnameaini görm~k Üzert çalışma ~ünlerinde Müdürlük İdari 
K~lemine ve pazarlık "i~.n ~-e ~aatind~ .buna benzer iş yaptıklarına 
daır lıtanbul Nafıa Mudurlufırunden ııu gün evvel alacakları fenn'i 
ehliyet \'esikasile ve kat'i' teminat paralarile birlikte Komisyona 
müracaatları. 

Mardin Nafıa Müdürlüğünden : 
Eksilmeye konulan İş : Cizre - Andiver arasın

daki Deşt köprüsünün insaöt ve taıniratı : 

2 - Görülen lüzum üzerine tadilen yapılan keşif mu
cibince bedeli 12272 lira 36 kuruş olup bu keşif üzerine 
Nafıa Vekaletince yapılacak her hacgi bir tadilatı mü· 
teahhit kabul ctmeğe mecburdur. 

MÜNAKASA GAZETESi 
:ı::s:: 

yapılması gibi işler 13146 lira 47 kuruş bedeli keşifle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

-
Vilayet binasında nafıa müdürlüğü odasında toplanan 

komisyonda 16.8.937 ye müsadif pazartesi günü saat 15 de 

Mahrukat Benzin-Makine ya~lan ~ 

İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlügünden : 

İdare nakil vasıtaları ihtiyacı olan t 2,000 kilo benzinin 
alımı açık eksiltrniye konulmuştur. Eksiltme 16·8-937 pa· 
zartesi günü saat 14 de Büyükpostane binası birinci kat
ta İstanbul P. T. T. vi1ayet müdürlügünde müteşekkil A· 
lım satım komisyonunda yapılacaklar. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 22 kuruş, muvakkat teminat 198 liradır. 
Taliblerin idari ve fenni şartnameaini görmek ve muvak
kat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mez
kur müdürlük idari kalemine müracaatleri. 

ihalesi yapılacaktır. . 
isteklilerin teminatı aıuvakkate olarak 986 lıralık ban· 

ka mektubu veya makbuzu ilmühaberlerinin ve nafıa ve· 
kaletinden aldıkları 937 sendsine aid müteahhidlik vesi
kasını hamil oldukları halde yukarıda sözü geçen gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. 

isteklilerin mukavele ve şartnameyi nafıa müdürlüğün
de görülebilir. 

* $ • 

Bala kazasında hususi idareye aid dispanser binasının 

tavan ve döşemelerinin tamamiyle tami~ ve tadili yapıl

ması için açık eksiltmeye çıkarılmıştır. işbu yapının mu
hammen bedeli 1201 lira 66 kuruştur· İsteklilerin 16-8-37 
pazart~si günü saat l 5 te vilayet daimi eocümeniue ve 
tamirata aid şartnameyi görmek için de vilayet sıhat mü· 
dürlüğüne gelmeleri ilan olunur. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Erzurum Valiliğinden : 

l - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş : Erzu
rum Muallim meketbi binasında yapılacak elektrik ışık 

sinyal zil, telefon ve elektrikli saat tesisatları işidir. 

Talihler projeyi Nafıa Vekaletinde ve Erzurumda 
Keşif bedel\ 17525 89 liradır. 

Kültür Direktörlüğünde görebiJirler. 
2 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
3 - Eksilme 18 ağustos çarşamba günü saat 15 te 

. Erzurunıda Kültür Direktörlüğünde müteşekkil Komisyon-
da yapılacaktır. . 

4 _ Eksiltm~ye girebilmek için isteklilerin 1.115 Jıra 

muvakkat teminat vermesi ve bundan baska 2490 numa· 
ralı kanunun ve buna müzeyyel kanunların amil bulundu
ğu evsafı haiz olması ve Nafıa Vekaletindeıı alınmı~ mü· 
teahhidlik vesikasını hamil bulunması meşruttur. 

5 - Teklif zarflarının kanunen emrettiği şekilde ve
rimiş olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

Kereste, tahta ve saire 
lstnnbul P. T. T. Vilayet Mildürlüğüııden: 
• • • • - .. 1 1 UM. ~.ıMı •••• _,JJ lY.>ı taril"iiÖe 

müsadif cuma günü saat 13,JO da Büyük Porotııne binuı 
birinci katta latanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünde meteşekkii 
alım ıatıın komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 290 lira 
50 kuruştur. Tı.liplerin şartnameıini görmek üzere çalışına gün
lerinde Müdürlük idari kalemine ve pazarlık gün ve saatinde de 
kat'i teıninatlarile birlikte komisyona müracaatları. Kıtti teminat 
43 lıradır. 

Ankara Belediyesinden: 
l - Otobüs idaresine alınacak keresteye talib çıkma-

dığından eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 
ı Muhammen bedeli 472,5 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 36 liradır. 
4- Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı ış· 

leri kalemine ve isteklilerin 10 agustos 937 salı günü 
saat on buçukta belediye encümenine müracaatları. 

Ankara Belediyesinden : 
Su idaresine alınacak 35,000 kilo sömi kok kömürü 15 gün 

müddetle açık ek•iltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli 980 liradır. 
3- Muvakkat teminatı i.~150 liradır. 
4- Şartnamesini görmek iıteyenlerin her gün yazı işleri ka· 

lemine ve isteklilerin de 17 aiustos 937 aalı glinu &aat on b.ıçukta 
belediye encümenine müracaatları. 

• • • 
1 - Su idaresine alınacak 23,00) kilo kuru meşe ve gürgen 

odunu on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 Mulıammen bedeli 517.5 lira dır. 
3 Muvnkkat teminatı 39 liradır. 
-t - Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün yazı i,leri ka· 

Jenıine ve isteklilerin de 17 ağuıilos 937 ulı günü saat onbuçukta 
belediye encümenine müracaatları. 

~iHeferrik 

İstanbul P.T.T. Vilayet Müdürlüğünden: 
İdare bendiye ıhtiyacı için 500 kilo ince sicimin alımı 

pazarlığa konmuştur. Pazarlık 6.8.937 cuma günü saat 
14 te Büyükpoıtane binası birinci katta İstanbul P.T.T . 
Vilayet müdürlüğünde müteşekkil alım satım komisyo· 
nunda yapılacaktır. Muhammen bedeli beher ki 'osunun 88 
kuruş kat'i teminat 6G liradır. Talihlerin idari ve fenni 
şartnamesini görmek üzere çalışma günlerinde müdl:.rlük 
idari kalemine ve pazarlık gün ve saatinde de kat'i te
minatlarile birlikte komisyona müracaatleri. 

D. D. Yolları İşletme Umum Müdürlüğü den· 
.~uhammen bedeli (19979,04) lira olan muhtelif cins ve eb'atta 

14990 adet galvanize saç 17-9-1937 cuma günü saat 15,30dıı kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1497,43) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları. Resmi gazetenin 7-5-1936 arün 
ve 3297 veya t-7-1937 T. ve3645 No. lu nüıhaaında intiur etınis 

,. --..... auut: aunm1ş vesıka ve tekliflerin ayni gün 
"Jnr f.l.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak /.nkarada Malzeme dairesinden 
Haydarpafada Teıellüm ve ıevk t•fliğinden dağıtılmaktadır. 1 

Adana Belediye Riyasetinden: 

1- Şehir asfalt yollarının tamir ve inşasında kulJanıl
mak üzere açık eksiltme ile 30 ton soğuk asfalt satın a
lınacaktır. 

2- Muhammen bedeli 3313,50 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 248 liradır 
4- İhalesi Ağustosun 19 uncu perşembe günü saat on 

beşte Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
5- Şartuamesi Belediye Fen işleri mildürlüğüodedir. 

İsteyenler oradan parasız alabilirler. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane MAizemesi 
~ı 

6- Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminatlarile 
birlikte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

Maliye Vekaletinden : 

l - 2020 1000 510 milimetre eb'adında ve muham
men bcd~Ji 32640 lira olan 384 aded saç doıy;ı dolabı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

Yüzde 7,5 pey akçesi 
Lira 
270 

Ta hm ini fiat 
Lira 

3600 

Cins ve miktarı 

50 65 boyunda be
yaz karton 80 bin tane 

Yukarda miktarı, cinsi ve tahmini bedeli yazılı 50 65 
ebadında beyaz kartonun 16.8.37 pazartesi günü saat 15 
te devlet basımevi idare komisyonunda açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

isteklilerin ihale çağmdan evvel yüzde 7,5 pey akçe
sini basımevi veznesine yatırmaları gerektir. 

Şartname muhasebeden alınabilir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v.s. -
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satıoalma 

Komisyonundan: 

2 - Eksiltme 17-8·937 salı günü saat on beşte Ve
kalet Levazim Müdürlüğünde toplanan Komisyonda yapı· 
lacaktır. 

3 - Şartnamesi Levazim Müdürlüğünden ve İıtan
bulda Dolmabağçede Maliye Evrakı Matbua Ambarı Me
murluğundan parasız ahnır. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde yazılı belgeler ve 2448 liralık muvakkat temi
nat makbuz veya banka kefalet rnektublarile birlikde ka· 
nunuo tarifatı ve şartnamedeki şeraite tamamen uygun 
ve noksansız olarak yazacakları teklif mektublarmı havi 
kapalı zarfları ihale saatından bir saat evvel Komisyon 
Reisine vermeleri. 

Ordu Belediyesinden: 
Ordu şehri su şebekesi tesisatına muktezi boru ve 

sair teferruatının satın ahnma işi kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

3- 2? temmuz 937 tarihinden itjbaren ~O gün müd
detle eksıltmeye konulmus olan bu inşaatın ihalesi 16 a· 
ğustos 937 pazartesi günü saat 14 de Mardin nafta dai· 
resinde teşekkül edecek komisyonu mahsus marifetiyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksilme kapalı zarf usuliyle yapılacuktır. 
6 - Eksiltmeye girebiimek için isteklilerin 921 liralık 

muvakkat teminat vermesi lazımdır. 

1- Bir kiloıuna 160 kuruf fiat biçilen 25 bin kilo kösele ve 
2 lira fiat biçilen 15 bin kilo vakete 18.8.37 çarşamba günü ıaat 
15 te kapalı zarf usulü ile ekıiltmesi yapılacak toptan veya ay· 
rı ayrı en ucuz fiat teklif edene ihale edilecektir. 

2 Bunlara aid şartname 350 kuruş karşılığında komisyon· 

!şio muhammen keşif bedeli 30284 lira 31 karuştur. 
lstekli!cr bu işe aid şartname malzeme listesi ve sair 

evraki parasiz olarak Ankara, İstanbul ve Ordu belediye
sinden alabilirler. 

darı alınabilir. Köselenin ilk teminatı 3 bin vaketenin de 2250 
liradır. Ankara Valiliğinden: 

Ankara·Haymana yaz yolunun bazı mahallerinde ba
taklık yapan yerlere enfez ve büz inşası ve kaldırım 

3- Eksiltmeye gireceklerinin ilk teminat veya banka mek· 
tublarile şartnamede yazılı vesikaları muhtevi teklif mektublarını 
belli gün ve saat 14 de kadar komisyona vermit olmaları. 

İhale 7 eylül 937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 
de Ordu Belediyesi encümeni huzurunda yapılacaktırr 

Muvakkat teminat 2271 lira 32 kuruştur. 
Bu iş hakkında fazla malümat almak i&teyenlerin Or· 

du belediyesine müracaat eylemeleri. 



2 Ağustos 1937 

Askeri Fabrikalar U. M. Satmalma Komisyonundan 

menine vermeleri. 
• • • 

1- Su idaresine alınacak baklavalı aaç, çelik, kuyruklu men· 
teşe köşcbend, yuuarlak demir, perçin çiviııi on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 Muhammen bedeli 1984 lira dır. 
3 Muvakkat teminatı 149 lira dır. 
4 Şartnamesini görmek iıteyenlerin hergün yazı ıtleri 1'a· 

lemine ve istekliierin dt- 17 ağustoı 937 1alı günü lllat on buçuk
ta belediye encümenine müracaatları. 

"' * 4 

1 - Su idaresine alınacak kösele, ket~rı. kalay ve aaire on 
beş gün müddetle açık eksilsmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1612 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 121 liredır. 

1 
4. - Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün yazı işleri ka · 

enııne ve iatekliıerin de 17 ağustos 937 sah ıünü s at on bu· 
çukta bel d' - • - ti e ıye encumenıne muracaa arı. 

* * • 
mü~d:t Otobüs idaresine alınacak boya ve levazımı on beş gün 

2 le a~ık eksiltmeye konusmuştur. 

3 _ Muhammen bedeli 3813 ~iradır. 

4 
Muvakkat teminatı 286 lıradır. 

l . Şartname ve listesini görmek isteyenlerin her gün yazı iş-
erı kale · 3 - t b mıne ve istekliierin de 17 ağustos 9 7 salı gune aaa ou 
uçvkta b 1 d' . -e e ıye encümenın• muracaatları. 

b) M Ü ZA v E D E L E R 
-------------------~--~--~-----------------Ankara Belediyeılnden : 

1- Ot b"' hrm 0 uı idaresinde bulunan 8· IO ton yanık yağın açık art-
•ıı on ü 2- i n uzatılmıthr. 

3 _ ~uhammen bedeli (275) liradır. 
4 Y u~akkat teminatı (21) liradır. 

iatckt·ı .agları görmek isteyenlerin her gün otobüı idaresine ve 
ı erın d 10 . 

encünı . e atııstos 937 salı gunu uat on buçukta beledıye 
enıne " 

ınuracaatları. 

Sathk köşk 
R.am· k 

dört b 
1 1tla caddesinde ve şose kenarında 106 No lı, 

kümes u~~k dönüm arazi dahilinde ayrı matbah, ahır, 
mi, m hınalarını havi ve bağçesinde yüzü mütecaviz yetiş
vc hru telif meyva ve çam agaçları ve bir mıkdar bağı 

J ıca ınebı l t 1 
Ve Pek h u at ı suyu bulunan on odalı köşk acele 
lnalumate. ".en fiyatla satılıktır. Her gün görülebilir fazla 
Yiti f( ıçın belediye daimi encümen muamelat mümey-

elllale müracaat olunmalıd1r. 

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

MÜNAKASA GAZETESi 

Betonarme Köprü İnşaatı 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş Erzincan Vilayeti nde Erzincan -

Kığı yolu üzerindeki Bey çayırı köprüsünün betonarme olarak 
inşaatıdır. ((•şif bedeli 55,500 liradır. 

2 Eksıltme 18·8-937 tarihine müsadif Çarşambıt günü saat 
16 da Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme 
komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

J Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 278 
kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye ırirmek istiyenlerin 40'l5 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair Veka
letimizden lınmış müteahhitlik ehliyeti fenniy vcsikasile Tica
ret odasına kayıtlı bulunduklarına dair vesaik ibraz etmeleri la
zımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilin
de vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (2J74~ (4766) 755 1-4 

1 Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden 1 
Eksiltmesi 19-8·937 tarihinde yapılacağı ilan edilen Sivas 

Atelyesi Elektrik santral ve şofaj tesisatı eksiltmesi, görülen 
lüzuma binaen 8-9·937 Çarşamba günü saat 15,30 a tehir edilmiş 
olduğu ilan olunur. (4805) 764 1 2 

• • • 
Beher tonunun muhammen bedeli (52,50) lira olan takriben 

450 ton lokomotif, otonıotria ve ocak ateş tuğlaları 20-9·1937 
pRzartesi günü saat J 5,JO da kap ah zarf usul il ile Ankara da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1771,88) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, reami gazetenin 7-5 1936 gün 
ve 3297 veya 1-7-1937 T. ve 3645 No. lu nüshalarında intişar 
etmiş olan talimatname dairesinde alınını' vesika ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 a kadar komisyon reisliğine vermeleri l zımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada Malzeme dcireainden, 
Haydarpaşnda Tesellüm ve- sevk şefliginden dagıtılmaktadır. 1- (4806) 765 1-4 

U TİRA ---
Salı 3 8-1937 

Un (Lüleburgaz Tümeni) No 401 
IAaJatyada tesiıı edilecek tütün atelyeai binası ve müştemilatı 

ılııhis. U. Müd.) No 402 
Çizme: 10 bin çift · astarlık bez (MMVt No 403 
Kriple maden kömürü: 567 t. • yerli somikok: 12 t . 

Sahil Sıhhiye Mrk.) No 403 
Un: 376320 k. (Edirne Tuğayı) No 404 

(l&t. Lim nı 

Etlikte tevsian yapılacak su tesisatı (Nafıa Vek.) No 404 
İliç, laboratuvar malzemesi ve saire (Kütahya Vil.) No 406 
Aspiratör: 15 adet (inhia. U. Müd.) Na 406 
Zabıta memur elbisesi (Edirne Şar.) No 407 
Beyaz çam (köknar) kereste (OD. yolları) No 407 
Çimento: 1000 torba (Ask. Fabr.) No 406 
Bakır kapların kalaylanması (Ank. Lvz.) No 406 
Çankayada Hariciye köşkünde yapılacak bakır çatı kııplnmıısilc 

aıva tamiri (Hariciye Vek.) No 40g 
Mefruşat (Türk Hava KurumuCGen . Dir.) No 408 
Mazot, gaz, benzin v.s. (Tire Beled.) No 409 
Yulaf: 276-891-649 t. (Çanak. Mst. Mvk. SAK) No 410 
Sığır eti: 42 t. (İzmir ,, " ,, No 412 
* Pennal çalısı ( ,, Orman Müd.) No 412 
Memleket hast. tamiri (Edirne Vil.) No 415 
Kömür ve benzin ,, ,, No 415 
Motorin: 20-30 t. (iıt. Deniz Tic. Müd.) No 416 

Çarşamba 4-8-1937 

Oleom: 200 t. (Ask. Fabr. SAK) No J72 
Baytari malzeme: 46 kalem (MMV Ankara) No 372 
Krible kömilrü ve kok (Güzel San. Akademisi) No 398 
Soba: 40 adet (İnhiı. U. Müd.) No 402 
Ekmeklik un: 440 t. (Çanak. Jandr. Okulu) No 403 
Çit bezir, kurşun üıtübeç ve saire (Ank. Ask. Fabr. SAK) 

No 404 
Yulaf: 90 t. - ot: 90 t. (İat. Emn. Dir.) No 405 
Erzak nakliyesi: SOJ t. (Tekirdağ' Ask. SAK) No 406 
Gri renkte kuma,: 12900 . 13500 m. {Emn. U. Müd.) No 407 
Haı b okulu arkasındaki binaya yeraltı kablosu ile cereyan ve

rilmesi işi (MMV) No 407 
Kağıt keıme bıçağı: J() adet (İnh. U. Müd.) No 407 
İst. vilazeti hududları dahilinde 80) m2 parke, 900 m2 adi kal

dırım, 40 m2 aafalt (İst. Telefon Dir.) No 407 
Göçmen evleri intaatı: 100 adet (Ank. Vil.) No 408 
Benzin: 420 teneke (Dahiliye Vek.) No 408 

,, 15000 - 22000 litre (Ank. Emn. Müd.) No 408 
Yulaf (hmir Mat. Mvk. SAK) No 409 
Saman: 160 t. (Sıvas Ask. SAK) No 309 
Çubuk barajında yapılacak hela inşaatı (Nafıa Vek.) No 409 
Kuru ot: 171 t. (İzmir Mıt. Mvk. SAK) No 410 
Kamyon: 1 ad. (Kocaeli Vil.) No 4111 

Alaşehirde yaptırılacak belediye binasının 1 ci ve 2 ci kat kar
gir inşaatı ile betonarme taban inşaatı (Alaşehir Bel.) No 411 
Toz şeker: 40 t. (Ank. Lvz.) No 415 
Müteferrik camiler tamiri (Edirne Vakf. Dir.) No 415 
Niğde-Nevşehir yolunun arasında 4840 m3 moloz ta41 ve 792 m3 

kumun ihzar ve şose kenarların nakil ve istifi (Niğde Vil.) 
No 416 

Patiıka: 50 m. - amerikan bezi: 1500 m. (Kocaeli Vil.) No 416 
Göçmen evleri inşaatı: 131 adet (Eceabat İık. Memur.) No 416 

1 

Sayfıı 3 

Perşembe 5-8-937 

Sadeyağı, sabun, kaşar peyniri v.ıo. (lımir Meml. Hast.) No 397 
Battaniye, terlik, kefenlik bez, kaputluk bez (İzmir l\1em1. H st) 

No 397 
Maden kömürü: 90 t. - gaz yağı: 150 tenek v.s. (İzmir Meml 

Haat.) No 397 
Sığır eti: 5~ t. (Çanak. M•t. Mvk. SAK) No 403 
Çarşamba Murat moll Süleymaniye kitap s rayı tamiri İst. Nn

fıa Müd.) No 404 
Aydın meml. hast. pavyonu inşaatı (Aydın Vil ) No 405 
lzmir • Urla-çeşme yolunun arasında şose tamiri - Menemc-Mu-

rftdiye yolunun yapısı (i:ıınir Vil.) No 406 
Linyit kömürü: 850 t. (Telcirdağ Ask. SAK) No 40S 
U~: 128 t. · sığır eti: 110,2 t. (İzmir Mst. Mvk. SAK) No 407 
Çımento: 150 t. (OD. yolları) No 407 
8 dilkkin inşaatı (Ank. Vil.) No 407 
Erkek Öğretmen okulu binası inşaatı (İst. Nafıa Müd. No 4 )7 
Vakıflar ınüd. aid bir apartıman inşaatı (Erzurum Vakf. Dır 

No 407 

Ünivenitc mekt. tamiri (ist. Üniver. AEK) No 40 
Arpa: 698178 k (fst. Beled.) No 408 
Sebze: 3 kalem (İst. Üniver. AEK) No 408 
Bilama karbonat dö ut: 30 bin k. (DD. yolları) No 408 
Elektrik malzemesi: 9 kalem . kontr plak: 60 adet (DD. , .,,. 

No 40 

Yağlı boya, lama demiri, çubuk demir "İvi v. (i t. Beled.) 
No 408 ' T 

Benzin 326 teneke (Sıvas Şarba3 lığı) No 409 
Meşe kömürü: 25 t. (lst. Komut ) No 409 
Göçmen evleri inşaatı (Elit.iz İak. Dir) No 416 
Saman: 458-600. 260 ve 260 t. Lüleburgaz Ta meni SAK) No 4 IO 
• Çam ve köknar ağacı (İst. Orınan Dir.) No 411 

Un, sığır eti, mercimek, maden kömürü, benzin (Edirne Jandr. 
Okulu) No412 

Hortum: 200-300 m. (Kartal Beled.) No 412 
• Üzüm: 800 k. {ist. Ziraat Mekt.) No 412 
Göçmen evleri inşaatı (Kocaeli İsk. Müd.) No 414 
• Bakır ve kurtun (İzmir inh. Müd.) No 414 
Adliye daires i tamiri (Edirne Nafıa Müd.) No 415 
Hastane binası inşaatı (Malatya İlbaylığı) No 415 
Su yolları tamiri (Ermenak Beled.) No 415 
Elbise: IOO kat (Edirne Kültür Dir.) No 415 
Sazcığaz köprüsü inşaatı (Sıvas Vil.) No 418 
Çakır tuzlasında 2 sed inşaatı (Sıvas İnh. Müd.) No 418 
Un: 150 t. (Edirne Jandr. Okulu) No 409 
Renkli be:t: 1600 m (İst. Beled.) No 409 
Lavc marin kömürü: 120 t. (İzmir Silah Tamirh nesi SAK) 

No 409 
Çukurçefme-Küçükköy Silahdarnğa yolunun tamiri ve Dnvutp şn 

kışlası yolunun tamiri (İst. Beled.) No 409 
Maarif Vek. binnn ın s rkn cephesine yapılacak parm klık ve çu 

buk köprüsünde dere işi (Ank. Valiliği) No 409 
Fatih kaymakamlığı kalorifer kazanınındeğiıııtirilme i (fst. Bel.) 409 
• Köhne çuval ve kanaviçe (Tophane Lvz. SAK) No 409 
Kereste n kli (Akyazı Ask. Kereste Fnbr. Dir.) No 410 

"' Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hami : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını ost rir 

(Suite de la 4eme pa e) 

F'oin : 698178 kilos (Mun. lst.) No 408 
L.ciumes : 3 lots (Com. Ach. Universite Jst.) No 408 
Carbonate de soude : 30000 k. (Ch. de Fer Etat) No 408 
Articles electriques : 9 lots- Contre-plaques : 600 p. (Ch. de Fer 

Etat) No 408 

Lames de fer, clous, tubcs de fer ete. (Mun. lshınbul) No 408 
Benzine : 326 bidons (Mun. Sivas) No 409 
Chdrbon de bois : 25 t (Com. Ach Comm. lst.) No 4 9 
Constr. maisons pour immigres (Dır. Etablis ement lmmigres El:ıziz) 

No 416 
Repar;ıtion du pont Sazdjigaz (Vılayet Sivas) No 418 
Constr. iı la s:ıline Tchakir (Dir. Monopoles Sivas) No 418 
Farine : l.:>O t. (Ecole Gendarmerie Edirne) No 409 
Toile en couleur : 1600 m. (Muıı. lst'lnbul) No 409 

Charbon lave marinc : 120 t. (Usine de Reparation des Fusils a iz
mir) No 409 

Reparation " routc Kutchukkeuy Sılahdaragha et pres in ca erne Da
voutpaclıa (Mun. lstanbul) No 409 

Construction des grilles et reparation au pont Tchoubouk (Vılayet 
Ankara) .\' 409 

Changement du chaudron du calorifere (Mun. Ista bul) .Y 489 
* Saca en canevas et canevas (lntcndance Tophane) .\' 409 
Transport tie charpentc (Fabrique de Chıırpente A iazi No 411 
Paillc : 468-600-260 et 260 t. (Division Lulebourga:ı) .\' 410 
• Sa pin Dir. F orets lstanboul) .\~ 411 
F arlne, viande de boeuf, lentilleır, , benzine ete. (Ecole n· 

darmerie Edirne) 
Manche a lin : 200-300 m. (Mun. Kartal) .Y 412 
• Raisins : 8 00 k. (Ecolc Agricole lstanboul) .\' 412 
• Cuivre et plomb (Monopoles lzmir) .\; 414 
Construction mnisonı pour immigres (Dir. Et:ıblissement Kodjaelı) 

~\! '414 
Reparation au palais de justice (Dir. Travaux Publics Edirne) ,\' 415 
Construction a l'hôpıtal Malatia (Mun Malatııı) .\' 415 
Reparation pour adduction d'eau (Municipalite Erm nak) \' 415 
Costumes : 100 p. (Dir. lnstruction Publique Edirne) .\" 415 

• Les asterisques indıquent une venle par voie de surenchere. 

N. B.- Les Nos indiqu s en regard dea articles sont ceux du 
journal danı lequel l'avis a paru. 

imtiyaz sahibi ve yazı iıle.--i 

Direktörü: lıımail Girit 
Basıldığı yer: ARTUN Basım vı 
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Deuxieme Annee- No. 421 LUNDI 

•• ABONNEMENTS : 

J 
6 

12 

Ville et Province 
MOIS Ptra. .t50 

.. " 850 
NAKASA 

,. 1500 

Et ranger : 12 mois Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite ıı'adreıuer 

a l' Adminiıtration 

GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication Mode Prix Caution. Lieu d'adjudieation et du 

Jours Heure 
d'adjudicat eatimatif Proviıoire Cahier des Chargea 

.~~-------~-~~~--------~ ----- -------- -~ ---------------------------------------------~ 
A) Adjudications au Rabais 

Construction -Re~aration- Trav. Publics Materiel de Construdion - Cartographie 

Construction d'un bassin et fontaine au pare "Ata· Pli cach . 5893 - 442 - Municipalite Adana. '27-9-37 
turk,, 

Con!ltruction des msrs et e perons et autre s route 
Trabzonde·Erzeroum (cah eh. P. 228). 

Rep:mıtion ; la medre!l c, Sultannhmet 
Construetion de 2650 m. de clıauss •e s rn ute Our-

fa-Aktchakale (cah . eh. L. 5). 
Reparation a l'Acad~mie des Beaux A tı 
Const:uction d'un pavitlon au d t!µÔL de l'Eeonomat 
Reparation au batiment de la Grande Poslc 

Achcvement de la construetion du einı: M.:ılatia (aj.) 
Construction d'archeı et ehaussee 11 route Ankara-

Haymana 
Construction et reparation du pont " . echte,, ı; rou

te Djızre-Andiver 
Conıtruction au dispensaire de Bali 
Construction de chausse:: s route lzmir-Mene men · 

Bergama (aj.). 
Construetion mai sonı pour immiırres : 31 ı;impleı1 

Transport - Chargement Dechargemcnt 

" 

,, 
" 

Pu l,I icıue 
Gre a gre 
Gre a gre 

" 
Publique 

Pli cach. 

Publıque 

Plı caclı . 

Transport de!l bl cs aux depôt'l d' Alsandjak Publique 

Habillement - Chaussures Tissus - Cuirs. 

45617 57 

11786 66 
16690 90 

8210 
26'1. 14 

391 '27 
20900 -
13146 47 

12272 36 

t'..WI 66 
9800 -

14229 -

342 1 32 

884 -
1247 50 

616 
39 32 
58 69 

986 

921 

735 

Cuir : 25000 k. 
Vaclıette : 15000 

Pli caclı le k. 1,60 3000 --

" 
le k. 2 2000 -

Electricite-Gaz-Chnuffage Central (lnstallution et Materiel) 

lnstnllation de t·o mpte • ırs ell'ctrique~. telepl.one, Publiqııe 17525 89 
sonn~rie l'ecole No rmale Erı.ero11m. 

Bois de Construction, Planclıes Poteaux ete 

Planches : 450 p. 
Chıırpe ı. te (aj .). 

Combustible - Carburant- Huiles 

Benzine : 12 t. 
Sewi-coke : 35 t. 
Boiı de sapin : ?3 t . 

• Travaux d'lınprimerie - Pııpeterie 

Carton lı anc : 80000 p. 

•); vers 

Briques refractaires pour locomotif, au omo!rice et 
foyer : 450 tonnes 

Tôles d'acier galvanise : 14990 p. 

Armoirea en acier pour dossier (de 2020 1000 516 
mm) : 384 p. 

Autopompes : 3Motopompe4 p. (eah.ch. L.1,50)(aj ). 
Tuyaux et accessoircs pour adduction d'eau 
Asphalte (poıır eonstruction de route) : 30 t . 
Ficelle : 500 kilos 
Extract:on d e balute s rnute Fevzipacha Oiyarbe-

kir : 6650 w3. 
Tuyaux en fer et accessoires 
Lin . itain et cuir 
Couleur et accessoi·es (pour administration auto· 

bus). 
Tôles ondulees, boulun acier, fer rond ete 

Provisions 

Beurre fraiı : 2,2,5 t. 
Foin : 80096 k. 
Org-e : 309156 k. 
Orge : 49779224 k. 
Or~e : 701334 k. 
Foin : 812948 k. 
Foin : 1141756 k. 
Nourriture pendant une :ınnt'. e aux el eves dl' la fa · 

culte 

B) Adjudications a la surenchere 
Huile brüte : 8·10 t. (aj.). 

Gre a gre 290 

" 
• 

Publique 

472 5 

le k . 0,22 
980 -
517 50 

3600 -

Pli cach la t. 52,50 

" 

,, 

,, 

" PubL41ue 
Grc! a gre 
Pli CllCll. 

,, 
Publique 

" 

" 

Publique 
Pli cuch. 

,, 
,, 
,, 
,, 
" 

Pli c:ıclı . 

19979 IJ4 

32640 -

30000 -
0284 31 
3313 50 

le k. 0,88 
7315 -

5518 45 
1612 -
3812 

1984 

le k. 0.85.5 
36454 32 
18549 36 
24889 60 
38595 -
40647 40 
57087 -

47'2 5 

1315 

43 50 
36 

198 -
73 50 
39 

270 

1498 43 

2448 -

2250 -
2271 32 

2 8 -
66 

540 

414 -
12 1 
280 

149 

160 32 
2734 07 
1391 20 
1866 72 
2894 -
3048 56 
4281 50 
1215 -

3G -

Com. Constr. Trav. Pub. Trabzonde 

Com Aclı. Museeı lst nbul 
Vilayet Ourfa 

Oirection Travaux Publicıı lstanbul 
rir. P .T.T. Vıl Ista!"lboul 

" 
Vilayet Malatia Un mois a partir du 

Vilayet Ankara 

Oir. Travaux Publici Mardine 

Vilayet Ankara 
,, lzmir 

Dır. Etaolissement Immigres Manisııa 

Banque Agrico:c Suceursale d'lzmir 

] 2·8·37 

16·8-37 
20·8 ·37 

20·8·37 
6·8 37 
6·8·37 

21-7-37 
16-8-37 

16-8-37 

16·8-37 
9·8-37 

16·8·37 

16·8-37 

Com . Adı. Comm. G. Gendarm. Ankara 18 8-37 
,, 

Vılayet f rzeroum 

O ir. P. T . T. Vilayet lstanbul 
Municipalite Ankara 

Oir. P. T . T . Vilayet lstanbul 
Municipalite A. nkııra 

" 

o .r. laıprimerie de l'E.tat 

18·8·37 

18-8-37 

6·8 ·37 
10-8·37 

16 8-37 
17-8-37 
17-8-37 

16-8-37 

{
. Admin . Gen. Ch. Fer Etat Ankara 20-9-37 

Bureau Expedition Haydarpacha 

ı Aem. Geıı. Ch Fer Etat Ankara 17-9-37 
l Bureau d'Expedition Haydarpacha 
Ministcre Finances Depôta Papeterie 17-8-37 

Dolmabahtebc 
Com. Ach. D. Gen . Fab. Militaires Ank. 21-9-37 
Munieipalite Ordou et lstanboul 7-9·37 

n Adana 19-8 37 
Direction P. T. T. lstanbul 6·8-37 
5 Com. Expl. Ch. Fı:r Etat Malatia 10-8-37 

Municipalite Ankara 

" 
" 

n 

Com. Aeh . Eeole Normale Iıtanbul 
Com. Aeh. Mifüaire Eluiz 

" 

" ,, 
,, 

Dir Faculte Geog-raphie Histoirc et 
Langue Ankara 

Muaicipalite Ankara 

17-8-37 
17 8-37 
17-8-37 

17-8·37 

16-8-37 
16 8-37 
16-8-37 
16-8-37 
16·8-37 
16·8-37 
16·8-37 
12-8-37 

10·8·37 

15 -

15 -

15 
11 

15 
15 
15 30 

15 

14 -

15 
11 

15 30 

12 -

15 
15 

15 

13 30 
10 30 

H -
10 30 
10 30 

15 -

15 30 

15 30 

15 -

15 -
15 
15 
14 

15 

10 
10 30 
}l) 30 

1~ 30 

14 -
1l -
15 
14 -
14 -
9 -

19 -
15 -

10 -

2 AOUT 1~7 

ADMINISTRA'l ıu"4 

Y oghourtehou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adre11e Telegraphique: 
l•tanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Mardi 3 Aoiit 1937 

Far ine (Division Lul ebourgaz) .V• 401 
Construetion du batiment de l'atelier de tabaca İt iastaller a Mata· 

tiı (Oir. Gen . Monopoles) .\: 402 
Bottines : lOuOO paires et to!le pour doublure (Min. Def. Nat.) 

.\~ 403 

Charbon criblc : 567 t.-houille: 12 t. (O,fice Sanitaire du Port lıt.) 
.\~ 403 

Farine : 376320 k. (Brigade Edirne) .\~ 404 
Affaire d'adduction d'e3u iı Etlik (Mın . Trav. Publicı) .\! 404 
Medıeament articles de laboratoire ete. (Vil. Kutahya} .\: 406 
Aspir,.teurs : 15 p. (Dir. Gea . Monopoleı) .\' 406 
Costumes pour fonctionnaire (Min. Edirne) .\! 407 
Sapin blanc (Ch. de Fer Etat) .\~ 407 
Ciment (Fabr. Militaires) .\ !: 406 
F.tammage des ustensiles en cuivre (lntendanoe Ankara) .\ ! 406 
Couverture en p 1omb de la toiture du Kioslc des Affaires Etrangeres 

et reparation des mur1 (Min. des Affaireı Etrangeres) .\~ 408 
Ameublement a l'ccolc d'aviation (Li2ue G en. d'Aviation) .\! 400 
Mazoute. pe trole, benzine ete. (Municipalite Tire) .\! 409 
Foin : 276-891-649 t . (Com. Ach. Mil. Tchanakkale) .\~ '410 
Viande : 42 t. (Com. Ach. Mil. lzmir) .\' 412 
* Boi3 (Oir. Foret Izmir) .\! 412 
Reparation a l'ôpital Regional (Vilayet Edirne) ~\: 415 
Houille et benzine ( ,, .\! 415 
Motorine : 20-30 t. (Dir. Com. Maritime Stamboul) .\; 416 

Mercredi 4 Juillet 1937 

Oleum: 2(10 t. (Fab. M;litaires) .\! 372 
Medieaments de veterinaires : 46 lota (Min . Def. Nat. Ankara) 

,\; 37'..l 
Houille : 30 t.- Charbon crible : 140 t (Academic deı Beaux Artl) 

.\: 898 
Poele : 40 p . (Dir. Gen Monopoles) .\~ 402 
Farine pour pain : 440 t. (Ecole Gendarmerie Tchanaldı.ale) .\! 403 
Ceruse de cuivre. huile de lin ete. (Fab. Militaireı) .\! 404 
Foin : 90 t .- Herbe : 90 t . (Dir. SOrete Iıtanbul) 
Transport de provision : 800 t. (Com. Ach. Militaireı Tekirdagb) 

.\: 406 
Etoffe pour uniforme : 12900·13500 m. (Oir. Gen. SOrete) S! 407 
lpstallation de eible souterrain pour le courant eleetrique de l'ecole 

de guerre (Min . Def. Nat. Ankara) .\: 407 
Couteaux pour couper le papier (Dir. GP.n . Monopoles Kabatache) 

.\~ 407 

Reparation de 800 m2- Parquet : 900 m2-Trottoir : 40 m'2 ete. 
(Dir. Telephoneı Stamboul) 

Conıtruction deı maisona pour immiı-res : 100 p. (V•layet Ankara) 
Benzine : 420 bidona (Ministerc de l'Interieur) .\: 408 
Benzine : 15000-22000 litres (Dir. Surete Ankara) .\! 408 
Foin (Com. Ach. Mil. lzmir) .\! 409 
Pai ile : 160 t . ,, Sivas) .\; 409 
Construetion veapasiennee au barrage tchouboulc (Min . Trav. Pub.) 

.\'! 409) 
Foin : 171 t. (Com. Ach. Mil. lzmir) No 410 
Camion et aceessoires : 1 p. (Vil. Kodjaeli) No 411 
Construction en maçonnerie et beton arme du bitiment Municipal 

(Mun. Alachehir) No 411 
Suere en poudre : 40 t. (lntendance Ankara) No 415 
Reparation de diverses moıquees (Dir. Vakoufs Edirn;.) No 415 
Preparation et tranıport de 4840 m3 pierres de taille et 793 : aıS 

Sable Vilay ·t Nirhde) .\! 416 
Toile : 1500 m.- Batiste : 50 m (Vilayet Kodiaeli) No . 416 
Construetion maiıons en maçonnerie pour immiıre : 131 p. (Dir· 

Ftab. lmmirreı E.djeabat) No 416 

Jeudi 5 Aoiit 1937 

Beurre, aavon, fromare, olivu ete. (H6p. Rer. lsmir) s: 397 
Couverture. linceuil, et toHe pour gapote ,. .\! 397 
Houille : 90 t.- petrole : 150 bidons ete. (Chef Med. Hôp. Rcgio• 

nal lzmir) .\: 397 
Viande de boeuf : 53 t. (Com. Ach Militaire Tebanakkale) .\! -40' 
Reparation au }Jalaiı Mourat Molla et Sulelmanie (Dir. Trav. Pub· 

lst.) .\! 404 
Conıtr. a l'hôpital Aydin (Vil. Aydin) .\! 405 
Reparation de ebaussee ı route lzmir·Ourla-Tchcehme-Meneaıen•' 

Mouradiye (Vilayet lzmir) .,! 406 
Charbon lignite (Com. Ach. Mılitaire Tekirda2b) .\! 406 
Farine : 128 t.- Viande de boeuf : 110,2 •· (Com. Acb . Militaire 

lzmir) No 407 
Ciment : 150 t. (Ch. de Fer E.tat) No 407 
Construction de 8 marasin5 (Vilayet Ankara) No 407 
Reparation a l'ecole Normale (Dir. Travaux Publicı fit.) No .C07 
Construetion d'un appartement iı. Erzeroum (Dir. Vakoufı Erdrouııııl 

No 409 
Repar. ııu bitirnent de l'Univeraite (Com. Acb. Univeraite lst. ) N. 4o8 

(Lire la !ıuite en 3mo pare) 


