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ILA"1 ŞAKTLARI 
ltiarchan cı~ıızde gör u hır 

1 
felgr.: lıt. MÜNAKASA_j 

L Telefon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler List:esi 

Cinıi Şekli 

~) Münakasaıar 

ilat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

11}'a hükOmet konağ'ının tamiri paz . 

~11Y•·Akşchır yolu üzerinde Bozlukhanı civarında aç. eks 
1 Qıenfezle Ba2'rılc:urt köprüsünde yapılacak ta• 

llıirat (t emd) 

111tesir-Bandırma yolunun muhtelif km. betonarme 
trhetoncye tahvil ı"dilccek 10 adet mf"nft-z (temd) 
10rdu mrk. fırını ile un depoııunun tamiri 
11 lc. Cumhuriyet mf"lc:. tamiri (temd) 
1hıuan kasabasının halihazır haritalarının tanzimi 

pu. 

aç. eks. 
paz. 
aç. ckı . 

Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 
~~~ -~--~ 

1519 
2161 68 

8900 -

868 
555 -

4000 
915 ~o 

65 -

:JOO -

Konya Defterdarlığı 

" 
Nafıa Dırckt . 

13alıkesir Vilayeti 

" Askeri SAK 

25- 12-37 ye kadar 
3-12-37 15 -

23 12-37 15 -

13-12-37 11 
18-11-37 itib. 1 ay 
20-12-37 11 
14-12-37 14 

" 
pu: . 

'•thane köy mck. tamiri 

• ~d 1 rıda yaptırılacak karabımıt deposunun inşaatı 
, 4•rt. 13 k r) 

68 64 
2695 17 202 14 

Sıvaı Bayındırlık Dire k. 
Dahiliye Vekileli 
İstanbul Belediy~si 
lnhi11 :ı rlar U . Mü . 20 · 12-37 15 -

~Çiilc. Yozgatta :~ odalı memur evinin inş. (şart 19 kr) 

tepe cnstıtüıünde yapt. vejelasion hali in ı . (şart. 
ıo kr) 

~de Bulunan piyade alayının ikinci taburu için 

' 1ü kapalı betonarme bir hela çukuru 
~~ kapaklı betonarme bir hela çukuru 

1Yede gümrük memur evleri inş. : 5 ad . {te.nd) 

,, 
n 

<ıç . 

3730 95 
1915 59 

ekı. 957 

" 
957 

29225 35 

~1~ktrik-Havagazı-K alorifer (tesisat ve malzemesi) 

~ tıldi bagaj arabaları ve teferriiatı 

llsucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

•ıı çızgılı kanaviçe: 50000 m. 
111 çorabı: 900 çift 
•: abalığı kumaş subay için: 550 m. 

~ıı: 2200 Dl. 

~ d '-t· Pantalonluk bez: 2760 m. (tem ) 
•le ayaklı.abı: 1300 çift (temd) 

,, 900 " 

• erat i· 

işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

kapalı z. 22500 -

pu:. 
paz. 

kapalı z. 
paz. 

" ,, 

288 -

10065 
1794 
2340 
1836 

280 -
143 67 

72 -

72 
2192 -

ltı87 50 

21 60 

75487 
134 55 
175 50 
138 70 

" 
20·12-37 16 

" 
16-12 37 16 

V ize As keri SAK 14-12-37 15 

n 18-12-37 11 
Gaziantcb Nafııı Direkt. 7 12-37 14 

D . O. yolları Ank. H. paşa 17·1·38 ıs 3o 

lnbisarlar U. Müd . 
Tophane Lvz. SAK 

" 
" 
" 
• 

16-12 37 
11-12-37 

17-12-37 
ı 1-12-37 

11·12-37 
11-12-37 

15 -
l 1 

15 30 
12 -
ıı 30 
ll 30 

~ . ~•lc.ı nıatbua tabettirilnıeai: 54 kalem kapalı z . 15591 -
• 

1169 33 D.D.yolları Ankara H. paşa 17-1-38 14 30 

ahtukat, Benzin, Makine yagları v. g, 

~h~,: 3200 k. 
~ 3400 ,, 

- 6200 " 
~ 6200 " 

aç. elc:s. 

" .. 
.. 

608 -
646 -

1178 -
1178 -

46 -
49 -
89 -
89 -

Vize Askeri SAi\ 

" 
" 
" 

17-12-37 
17-12-37 
17-12-37 
17-12 37 

16 -
15 -
11 -
17 

. tieıciri: 13 çift 
t. ~·~ hort•m, rekor ve iki tane kürk 

1 e taşı: 25000 ad. 

paz. 
,, 

aç elı:ıı. 

209 -
85 22 

2500 -
2055 62 

12600 

187 50 
154 17 
945 -

lstanbul a.ı~diyesi 

n 

2-12·37 
2 12-37 

,, 14-12·37 

14 -
14 -
14 

t. 

,ı 

1) 

1
9 levhaları: 23 ad . 
t'lclık pamuk: 3COOO k. 
t~te ve karfiçe 

llıı~ılya taklidi kiremit: 22564 ad . - mahyalık kire· 
ıt: 860 ad . 

,, 
kapalı z . 
paz. 

" 

" 14-12-37 
Tophane Lvz. SAK 3-12-37 
Çanakkale Mst. Mvk. SAK 9-12·37 

,, 9-12-37 

14 . 
16 ? 
16 
16 -

til d ,K.' t' ı . ~ e6 ıf ırme veren erı 
er ve yastık kılıfı: 2921 ad . 

kapalı z. 15010 -
paz. 6513 83 

1125 75 
489 -

D . O. yol. An~. H paşa 17-1-38 
Gamr. MLJb G . K. lat. SAK 17-12 37 

15 15 
ıı -

ak, Zahire. Et, Sebze v. s. 

aç. ekı. k. o 94 1410 -
1225 28 
1125 -

Marmara Üssüb. Kom. SAK 2·12-37 13 
,, 

kapalı z. 
p:ıa. 

" 

" o 09,61 
15000 -
5000 -
5000 -

" 2-12-37 
Tophane Lvıı. SAK 16-12-37 

" 7-12-37 
.. 7-12-37 

14 -
15 -
14 -
14 30 

'l) MÜNAKASALAR 
. 

işleri ve Malzemesi- Harifa 

Dahiliye Vekaletin~en : 

,..,alatya vilayetinde Adıyaman kaaabasımn l:aalibazır 
~~~larını tanzi,ai işi eksiltmeye çıkarılmıştır. Muhammen 
t bedeli 4 bio liradır. Eksiltme 20.12.937 tarihinde 
,
1 

ı ı de AnkaradA Belediyeler bankası binasında bele
~t imar heyetince yapılacaktı~. muvakkat teminat 
1t•dır, şartnameler bili bedel Belediyeler imar he
fen şefliğinden alına~ilir. 

Konya Nafıa Direktörlüğünden: 

Konya-Akşehir yolu üzerinde Bozlukhaoı civarındaki 
menfezle Bağrıkurt köprüsünde yapılacak 2161 lira 68 ku
ruş keşif bedelli inşaat için yapılan eksiltmede istekli çık· 
mamış olduğundan eksiltme on gün uzatılmıştır. Bu hu· 
susa ait Nafıa dairesinden hP.r gün izahat alınabilir. 

İhalesi 3.12.937 tarihinde saat 15 te vilayet daimi en
cümende yapılacağından isteklilerin o gün saat i5 de 
muteber teminatları ile birlikte encümen odasında hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden. 

l -Balıkesir-Bandırma yolunun muhtelif kilometrele-

inde betonarme ferbetoneyer t ahvil edecek 10 adet men· 
fezin müddeti uzatıldığı halde eksiltmesine istekli çıkma
dıgmdan 23.12.937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 
l 5 e kadar bir ay zarfında pazarlığa verilecektir. 

2-Bu işin keşif bedeli 8900 liradır. 
3 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A-Ekıiltme şartnamesi 

B Fenni şartname 
C-Mukavele örneği 
D Keşif cetveli 
E-Nafıa işleri şerttiti umumiyesi 
İsteyenler bu evrakı vılayet daimi encümen kaleminde 

veya Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
4 Pazarlıkla ihale bu müddet zarfında h ükümet da

iresinde teşekkül edecek encümeni daimi tarafından ya
pılacağından istekliler encümenin toplantı günleri olan 
pazartesi ve perşembe günleri saat 15 te encümene mü· 
racaat edebilirler. 

5 Eksiltmeye girebilmek için Nafı .ı vekaletinden 1937 
yılı için alınmış müteahhitlik vesikası ve bu işe ehliyeti
ni isbat edecek vesika ' eya Balikesir Nafıa müdürlü
ğünden alaaağı vesikayı ibraz edenler girebilirler. 

Sıvns Bayındırlık Direktörlöğünden: 

15 gün müddeti .:! müna asaya konulan ve talip çıkma· 
dığından 1 O g ün temdıt edilen ve yine talip zuhur etme· 
yen 555 lira keşif bedellı hafik Cumhuriyet mektebi ta
tamiratı 18 11.937 gününden itibaren bir ay müddetle pa· 
zar~ığa konulmuştur. Muvakkat teminat 41 lira 62 kuruş· 
tur. İsteklilerin her zaman Vilayet daimi encümenise mü· 
racaat oylemeleri. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Kolordu merkez furunu ile un deposunun ihalesi açık 
eksiltme ile 13.12.937 Pazartesi günü saat 11 de yapıla
caktır. Muhammen bedeli 868 lira, ilk teminatı 65 liradır. 
İsteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün ve eksilt
meye iştirak edeceklerinde vakti muayenesinde Kor satm 
alma komisyonuna müracaatları. 

Konya Defterdarlığından: 

1519 lira 92 kuruş bedeli keşifli Konya hükumet ko· 
nağınm tamiri 25.12.937 tarihine kadar pazarlıkla intaç 
edileceğinden isteklilerin d ftcrdarhğa müracaatları . 

Gazianteb Nafıa Direktörlüğünden: 

78299 lira 19 kuruf bedeli keşifli İslahiye Gümrük 
memur evleri inşaatına aid olup evvelce 12.11 937 tari· 
hinde ilin cdilPn münakasa feshedilmiştir . Bunun yerine 
gene islahiyede ve evvelkilerle ayni m'lhalde inşa oluna
cak beş aded memur evinin İnşası 23.11.937 tarihinden 
itibaren on beş gün müddet le münakasaya çıkarılmışhr. 
Bu evlerin keşif bedelleri 29225 lira 35 kuruştur. 

.ihale: 7.12.937 tarihine musadif sah günü saat 14 de 
Anteb Nafıa dairesinde toplanacak komisyon marifetile 
yapılacaktır. Muvakkat teminat ... 192 liradır. Tal"blerin 
teklif mektublarma aşağıdaki evrak ve veniki lef etme
leri şarttır. 

1- Teminat akçesinin Malsandığına yatırıldığma dair 
saddık makbuzu veya hükumetçe muteber bir bankadan 
alınacak teminat mektubu, 

2 - Teklif sahiblerine Nafıa Vekaletinden verilmit 
ehliyetname veya musaddak surctilc evsafı aşağıd'l yazıla 
olan ehliyet fenniye vesikası. 

.3- Teklif sahihlerinin meslekten veya yapı işlerile me 
luf vukuf ve iktidar erbabından olma'tlaları halinde inşaatın
başından nihayetine kadar mesuliyeti fenniyesini deruhte 
edecek ve ehliyeti Nafıa Vekaletince musaddak bir mü
hendis veya fen memurunun taahhüd senedi. 

4- Teklif snhiblerinin veya gö3tarecekleri mühendis 
veya fen memuru~un evvelce bir ihalede bedeli 15 bin 
liradan dun olmıyan bir iş yapmıt olduklarına dair yed
lerinde bulunması lcizım gelen vesika veya musaddak su
reti. 

5 - Teklif sahiblerinin mensub oldukları Ticaret oda
larından alacakları vesika veya musaddak sureti. 



Bunlardan başka: 
6- Teklif sahiblerinin keşif ve projede Vekaletçe 

yapılacak tadilit ve tashibat ile tayin edilecek inşaat 
müddetini berveçhi petin kabul etmeleri şarttır. 

7- Talihlerin arttırma ve eksiltme k!oununun umumi 
hükümlerile kapalı zarf usulile eksiltmeye dair olan mad
delerinden ve eksiltme şartnamesi ahkamına •e yukardaki 
6 madde icabatma riayet etmeleri şarttır. Aksi halde 
hiç mazeret ve itiraz kabul edilmez. 

• • • 
9450 m. Bez ahnaeaktar. &ak: İat. Vakıflar Direk. ilaalarına. 

• • • 
50000 metre karmızı çızıılı kanayiçe ahnacaldır. Bak: lnbis. 

U. Müd. ilinlarına. 

Kereste, tahta ve saire 

• • • 

İstanbul Belediyesinden: 

Temizlik ve yollar ıubesine lüzumu 
olan 13 çift kar zinciri 
Karaağaç mezbahasına lüzumu olan 
lastik hortum, rekor ve iki tane 

Mulıam. bedel 

209 

kürk vesaire 85 22 
8- Bu işe dair olaa eksiltme şartnameıile keşif hu

lasası Ankara •e fstanhul Nafıa Müdlrlüklerine gönderil· 
miştir. Malumat almak için mezkur müdürlüklere milra
caat edilmesi. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonunrlan : 

Kereste alıaac•ktır. Bak: müteferrik 
1 Mst. Mvk. SAK illnlarıaa. 

aütuaunda Çanakkale 

. Yukarda evrakları Encümen kaleminde görülebilİI 
lslekliler 2 . 12.937 Perşembe günü saat 14 de Daiotl 
t.ncimende buaunmabdırlar. 

Vizede bulunan piyade alayının ikin~i taburu ıtın üstü 
kapalı betonarme bir beJfı. çukuru yaptırılmak üzere açık 

f•k'!iltmeye konulmuştur. Eksiltme~i Vized~ bulunan Askeri 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini ve keşfini 
görmek istiyenler her gii:ı komisyona müraoaat edebilirler. 

Eksiltme 14.1 :2.937 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 
15 te yapılacaktır. 

.\1uhammen bedüli 9:=>7 lira~ır 

Muvakkat teminatı 72 liradır. 

ln~aya talip olacaklamı lavin erlii•m giin ve saatinde İcab 
Nlf'ıı ve-:ikalııriyle berahf':r Vi1.edı:- Ac:kni satınalma komi.;:
yo11ıUna müracaatları ilı1n olunur. 

• * • Pmarhisarda bulunan Top. alayımn lıirinci taburu için 
fistü kaıtalı hetonarma bir heJa çukuru yaptırılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmu::tıır. Eksiltme Vizede hulunan Askeri 
atınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini görmek 

istiyenler hergün komi yona müra~aat edebilirler. fı.:ksiltmesi 

HU2.937 Cumarıe~i giinii ... a:ıt ll dt' yapılac:aktır. .Muham· 
ıntm bedeli 957 liralık teminatı 72 liradır. inşaya talip ola
cakların tayin edilen gün ve saatinde .lcabeden vesikalariyle 
herab~r Vizf'!df> ~atırıalma komi:-,yonıına ~elmeleri. 

• • • 
Bakırköy Emrazı Alrliye ve Aubiye HHtane.lnde yaptırılacak 

paviyon. Bak: istanbul Sıhhi MüeHeseler A. E. K. ilinlarına. 

• • • 
Kbthane kay mektebinin tamiri. Bak: 

illnlanna. 
lstanbul aelediy .. i 

• 
* * 

Maltepe en.titüsünde yapılacak vejetasyon hah intası: 
inhiaarlar U. Mfld. ilinlarına. 

Bak: 1 

1 

' .... -!"""''"'!!!!"--~~~"'!!"'~!!!!!'~~~~"!.""!'~-------~_!!!~, 

Elektrik, Ha va gazı, Kalorifer Tesisat ve Mal zem. 1 

-·-----_........nıM.._...,NN'.._ ~~ f ~ .... .-....._. 

• * • 
Elektrikli baraj arabaları ve teferruah alınacaktır. Bak: O.O. 

yolları ilinlarına. 

3 .2!E!!!L 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

• ıf; • 

54 kalem evrakı matbua tabettirilmesi. Bak: O. O. yol. illn
larına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

lıtaobul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan 

Ord• butaaesi için 900 çift kadın çorabı 11.12,937 cumartesi 
ılnü saat 11 de Tophanede lst. Lenzım imirliti aabnalma ko
mlayonunda pazarlıkla alıa.cakbr. Tahmin bedeli 288 lira ilk te· 
miuab 21 lira 60 kuruttur. Şartname ve numune•i komisyonda 
ıörülebilir. lateklilerin belli saatte komisyona ıelmelerl. 

• • • Hutaneler için 550 metre subay 2'lOO metre erat buta 
ababtı ku••ı 17-12·937 cuma lfÜDil saat 15,30 da Topbaaede ist. 
levazım lmirliti sabnalma komisyonunda kapalı sarfla eksiltmesi 
yapılacakbr. Tahmin bedeli l006:i lira ilk teminata 754 lira 87 
kuruttur. Şartname ve nilmuaeleri konaiayoada lfCirllebilir. letek
lilerin kanuni belplerile teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat ev••line kadar komiayona vermeleri. 

* • • Harp okulu için 2780 metre spor paataloaluk besin pa
ıarbtına istekli çıkmadıfından 11.12.937 cumart .. i 1rfiail saat 12de 
Tophanede lst. levazım lmirliti .. tınalmll komlayonuada pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 1794 lira ilk teminatı 134 lira 55 
kuruttur. Şartname ve nilmun•i komisyoada rBrille bilir. istek
lilerin belli Hatte komiayona ı•eleri. 

• • • Harp okulu için 1300 çift lislik ayakkabının pasarlıj"tna 
istekli çıkmadıfındu 11.12.SU cumartHi 1rBnG saat 11,30 da T0p
hanede lst. levaaım imirliti Htanalma komiayont1ada pazarlakla 
alınacakbr. Tahmin bedeli 2340 lira. ilk te•inab 175 buçuk li 
radar. Şartname ve nümunesi komisyonda ı5rllebilir. isteklilerin 
belli saatte komiayona 1relmeleri. 

• • • Ordu hutanelerile milstabdem hemtireler açin 900 çift 
lastik ayakkabı 11. 12.937 eumarteai ıünl ıaat 11,30 da Topba
a..le lst. Lew. imirlitl sabaal•a komi.yonuada pazarlıkla ah· 
nacaktır. Tallmia bedeli 1836 lira ilk teminab 137 lira 70 k•rut· 
tur. Şarbaa•• •e ailm•neai l&omi.yonda s5rGlebilir. isteklileri• 
belli saatte kom t.yoaa rel•eleri. 

\ , ~-• ı. 

Vize Askeri Satanalma Komisyonundan: 

Miktarı Cinai M. bedeli ilk teminata ihılt: aaati 
kilo lira lira 
l200 ıazyatı 008 46 iti Pıaarbisar 
3400 " 646 49 15 Alpullu 
6200 • 1178 89 11 Vize 
6200 • 1178 89 17 Panarhiaar 

Yukarıdaki mahrukat açık ek•iltme ile 17.12.37 cuMa ılnü 
bizalarındaki aaatlerde ayra ayrı !!••Y•t• alınacaktır. Müaakua
ları Vizede tümen sahnalma komisyonunda yapılacakhr. Muham· 
mea b~del ve teminatları yukarıda yazıhdır. Şartnamesi komia
yonda rörülebilir. Milnakasalara ittirak edeceklerin bildirilen gün 
•• uatte Vizede askeri aabnalma komi•yonuna müracaatları. 

Müteferrik 
Naafia Vekiletinden : 

15·1-9.38 Cumartesi günü aaat 10.30 da Ankarada Nafia Vekal· 
leti malzeme eksiltme Komiıyonu odaaıada 2730 lira muhammen 
bedelli '21.000 adet Telvaf fıacanının açık elrailtmesi yapılacaktır. 

• • • 
2~ ad. parke tafl alanacal&hr. Bak: İst Beled. ilinlart1ı• 

• • • . 
23 tane afif levhalara alınacaktır. Bak: i1t. Beled. ilinlar••' 

Erzak. Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundao: 

ldarel~ri lstanhııl Levazım amirliğin~ hağlı müf'.:..t'esat iç 
hin liralık kadar Nolıııt 7. l 2.9:H Salı !!Ünii aat 14 de Topb• 
;;aıınalına konıı .. ,onıında pazarlıkla alınacaktır. Miinaka ... a gii' 
tf:!>lim ;;;artı il~ alınac3k ohuda j,.tekli ol.ınların helli "ü"' n 
:o;aatinıl .. nuınum·lnile hirliL:te komi"'\orıa gdmd~ri. 

• "'* idareleri l ... tanbul Levaz1rn flmirli~in~ bağlı müt> .. se 
i~iıı hiıı liralık kadar Mercinı"k 7.1 ~.9.17 ~alı J!ÜUÜ 

14,:~o d·t Tophanede Satınalm<1 komi~yonunrla pazarlıkla 
nacaktır. Münakasa günü lt'slım şartıyle alınacak mt>ı cird 
İ~kkli olanların lıdli ~ün \ e "'aaltt- rıunııınelerile birlikte ~' 
nıi..,yon:ı gelmeleri. 

Muukkat teminat 204. 75 liradır. 
Bu ife aid t•rtaame ve aair evrak Velrilet Malzeme Müdür 

IOtlntlen paraaız olarak ahnabilir. 
lateklilerin 15 1-938 Cum•rteai 1fÜnü •aat 10.30 d11 Komi•venda 

hasır bulunmalan ilamdır. 

• • .. lstanbul L. V. imirlitine batlı müessesat hayvanata içill t 
, ton Yulaf 16-12-937 Perşembe günü aaat 15 te İatanbulda To~ 

nede L. V. imirliti uhnalma Ko da kapala zarfla alana•• 
ı Tahmin bed,.li 15 000 lira, ilk teminatı 1125 liradır. ıJI, 

Şartname Ye nümanesi Ko. da ıörülebilir. Yulaf ç11v•j# 
müteahhide iade edilecektir. lateklileria kanuni belıeleriyle t ti 
mektuplarını ihale aaatinden bir saat nveline kadar Ko. n• 
mel eri. Çanakkale Müst. Mevki Satınalma Komiıyonundan: 

9.12.937 pertembe günü saat 16 ela pazarlıkla kereate 
karfiça sabn alınacaktır. Talip olanlann mHkür gün ve ~ 
saatte teminat akçeleriyle birlikte Çanakkale Müstahkem 
Mevki sahnalma komİiyonuna müracaat etmeleri Miktar 
•e evsafları lstanitul Levazım imirliii sahnalma komis
yonunda görlUebilir. 

• • .9.12-937 perıembe günü saat 16 da pazarlıkla 22564 
adet Mar1ilya talditi yerli kiremidle 860 adet mahyalık 
kiremit ıatınalınacaktır. Bu işe talip olanların mezkur gün 
ve saatte teminat akçeleriyle birlikte Ç'.tnakkalede Müstah· 
kem Mevki satınalma komisyonuna müracaatları. Talip 

olanların birer nümuoe ile birlikte relmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları U. İtletme İdaresinden: 

Muhammen bedeli 15010 lirn olan dingil de~iştirme \'t!· 

renleri 17.l.9..,8 Pazarh' ı güııü :-.aaı l~ı.15 te kapalı ıaıf usu· 
lü ile Ankarada ldar~ hinasında satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1.125.75 liralık muvakkat temi· 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik 
vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14.15 e kadar komisyon 

reisliğine vermeleri ldzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 

Haydarpatada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktarlır. 

Gümrük Muhafaza Genel Kemutanhğı 
lstanhul Satınalma Komb.yonundan : 

2921 tan~ minder ve yastık kılıfının 17.12.937 Cuma günii 
saat 11 de pazarlığı yapılacak.tır. 

Marmara ÜHübahri K. Satanalma 
Tahmini F. 

CiHi 
Sadeyat 
Ekmek 

Kib 
20000 

170000 

kr. 911. 

94 00 
9 61 

Korai•yonunJan: 
Teminat 

L. kr. 
1410 00 
1225 28 

Eksıllme 2.12.37 aaat IJ-14 de yapılacaktır. '1 
K~muta~hk ~a.ra eratı için 22.11.37 ııünüa~e l apıla~ ell' ,1 

•elerande ısteklıaı çıkmayan ve yukarda cınaleri hıa•l"' I 
•iktarları yazılı ilri kalem yiyecek maddeleri yeniden açık~ 
siltme suretilf' 1at~nalınacaktır. Ekaillmeleri yukarda ır6•~ ,I_ 
rün Ye uatlerde_ lzmitte Tnaane kapı•andaki komi•yoa baıı•ı,-ı 
da yapılacaktır. isteklilerin muayyen gün ve aaatte ilk tedl 
Ye kanuai veaikalarile birlikte komiayona müracaatları . 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Üsküdar iıkele meydana için lüzumu olan 25 bin ~ 
parke tafı açık eksiltmeye konulmuştur. Bunlarm be~ 
2500 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Lef' J' 
Mildilrlüiünde görülebilir. İstekliler 2490 N. iı kaP11 y 
yazılı vesikadan başka fen iıleri müdftrlüğtinden al•:i 
ları fen ehliyet veıikasile 187 lira 50 kuruşluk ilk ~~ 
nat makbuz veya mektubile beraber 14.12.937 sah 21-

aaat 14 de Daimi Encümende bulunm hdırlar. 

• • • 

(8) (8124) 124' 

Tasınlaııao tutarı 6513 lira 8.~ kuruştur. 
Şartname ve evsaf Komisyondadır, göriildıilir. 
isteklilerin ilk teminat olarak 489 liralılı. vezne makbuzu 

veya llanka mektublarile o gün f;alata eski ithalat Gümrü· 
ğündeki Komisyona gelmeleri. 

Şehrin muhtelif mahallerine yaptıralacak 23 tane ~ 
le·ıhaları açık ekıiltmeye konulmuştur. Bunların beP"t' 

, 2055 lira 62 kuruş bedel tahmin ed imiştir. Keşif e~ 
kile ıartnameıi Levazım Müdürlü2üade görülebilir. I• j( 
liler 2490 N. la kanunda yazılı vesikadan başka f eO ı5' 
leri mUdürlütnnden alacakları fen ebiiyet vesikasile lı" 
lira 17 kuru,luk ilk teminat makbuz veya mektubile ~e 

1 rabcr 14.12.937 sah günü saat 14 de Daimi F ncüıJJ,o 

lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Koruisyonundan: 1 

Ordu hastane•i için 30000 kilo yataklık pamuk 1.12.37? cuma 
rlal saat 16 ela Tophanede lstanbul levazım lmirliti sabaalma 
komiayonunda kapah zarfla ekailtmesl yapılacaktır. Talamin he
deli 12600 Ura ilk teminab 945 liradır. Şartname n nümuaui 
komisyonda lfbrGlebilir. tsteklileria kanuni bel1relerile birliktikt• 1 

teklif mektublannı ihale saatlndea bir aaat evveline kadar ko
misyona vermeleari. 

• • • 
13 çift kar zinciri ile llatik hortum, nkor v.s. alınacaktır. 

Bak: 2 ei Hlaifedeki lat. Beled. illnlanaa. 

bulunmalıthrlar. (8) (8123) 12'3 

• • • 
A ~ 

Kefif bedeli 915 !ira 20 kuruş olan kaatbaue , 
mektebinin tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. ~ 
evrakile tartnamui Levazım Müdürlüğünde göriile ~ 
İstekliler ı•OO N. lı kanunda yazılı vesika ve 68 ur' ı' 
kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraa,eı' ,J' 
Birincikioun 937 aalı günü ıaat 14 de Daimi EncDrO 
bulunmalıdırlar. (1) (8122) 1242 
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lnl1isarlar U. _ üdürlüğünden: 

1- Şartnamesi ve nümuııesi mucibince 64000 kilo 

•iklop çenberi pazarlıkla salın ahoacaktır. 

11 - Pazarlık, 14.XU.937 tarihine rastlayan 
giinii saat 14 de K abata,da Levaıım ve Mubayaat 

sindeki Alım Komisyonu1:1da yapılacaktır. 
111- Şartnameler parasız olarak söı.ü 

Şubeden alınabilir. 

Salı 

Şuh -

geçen 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

saatte 0 
o 1,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen 

Komisyona gelmeleri ilin olunur. "M,, (8000) l 'l 18 2 -4 

• * • 
1- Şartname ve nümunesi mucibince 50000 metre 

kırmızı çizgili kanaviçe pazarlıkla satın ahnacaktır. 
11- Pazarlık 16.Xll.937 tarihine rastlayan Perşembe 

güni saat 15 te Kabataşda Leva:ıım ve Mubayaat Şubesin· 

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
Ill - Şartnaıueler parasız olarak her gün sözü geten 

şubeden alınabilir. 
iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat

te yüzde 7.5 güven.ae paralariyle birlikte adı geçen Ko-

misyonuna gelmeleri ilan olunur. (8090) 1240 1-4 
. 

* • 
Şartname ve Projesi mucibince Maltepe Enstitii

süncle yaptırılacak vegetation "Tenebbüt,, halt ınşası pa

zarlık usuliyle ek~iltmeye korıulmuştur. 

il- Keşif bedeli 1915 lira 59 kuruş ve muvakkat 

teminatı 14.i,67 liradır. 
III- Eksiltme 16.Xll.937 tarihine rastlayan Perşembe 

günü saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1 V- Şartname ve Projeler 10 kur11ş bedel mukabilin

de İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat şubesinden alına
bilir. 

V- Eksiltmeye işt:rak etmek isteyenlerin fenni evra 

ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay

rıca vesika almaları lazımdır. 

k 

Vl - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 1,6 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona g-elmelui ilan olunur. (8089) 1239 1-4 

• ,, ,, .y.., ,, 

0.0.YOLLARI iSLETME U. MUDURLUGUNDEN 
• 

Muhammen bedeli 24.000 lira olan muhtelif cins ye eb'atla 
rnakkap kalemleri 24·12-1937 Cuma ırünü saat 15,30 da kapalı 
uırf uıulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin - 1800 • liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesika
sı ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisli· 
iioe vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpatnda Te.ıellüm ve Sevk Şeflitinden datıtılmaktadır· 

(7918) 1209 4-4 

• * • 
15591 lira muhammen bedelli 54 kalem evrakı matbua tabettl-

rilecej"inden bunun eksiltmesi 16·12·1937 Perternbe ırünü aaat 15 te 
kııpııla z,uf uaıulü ile Anİ<arada İdare binaaında yapıhıcaktır. 

e Bn işe ııirmek iıteyenlerıo 1169,33 liralık muvakkat teminat il 
kanunun tayin ettiği ve1ikaları ve Nafıa müteahhitlik veıikuı ve 
tekliflerini aynı ıcün aaat 14 te kadar koroiıyon Reiılitine verme· 
leri lizımdır . 

Şartnameler pa.-asız olarak A.nkarada Malzeme dairesinden ye 
Haydarpafada maj"aza teflitinden da{t'ıtılmaktadır. 

Evrakı matbua örnekleri de aynı yerden istenmek suretiyle 
rörilebilir. (8118) 1241 1-4 

• • • 
Muhammen bedeli 22500 lira olan elektrildi bataj arabal.,ı ye 

teferruatı 17-1-1938 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı :ı:arf uıulti ile 
Ankarada İdare binaaıada satın ahnacakbr. 

Bu İfe ırirmek isteyenlerin 1687,50 lirahk muvakkat teminat il• 
kanunun tayin ettiQ'i vesikalara ve Nafia müteahhitlik vesikası n 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reiılijine verme· 
leri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Teaellüm ve ıe.lıt şeflij'inden datıhlmaktadır. 

(8120, 1246 ı-4 

MÜNAl\.ASA GAZETESi 

lsrANBuL SıHHi MuEssEsELER 
ARTTIRMA VE EKSİLTME KOMİSYONUNDAN 

Eksiltmeye konulan iş: BaJ.ırköy Emrazı Akliye ve Asabiye Has
lant'aindc y:ıptırılacak Paviyen. 

Keşif bedeli . . • . .. : 4328.J Lu a 44 kuruş. 
Muvakkat garanti .• : 3246 Ura 71 kuruş. 

Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesinde yaptırılacak 
olan paviyon kapalı zarfla eksiltm•ye konulmuştur. 

~- Eksiltme 10·12-937 günü ıaat 15 te Cağaloğlunda Sıhhat 

ve içtimai Muavenet MüdürlüğO binasında kurulu Komisyonda 
yapılacaktar. 

Z Mukavele, Bayındırlık işleri genel huıusi ve fenni tartları, 
Proje ve keşif hülisası ile buna mtıteferri diter evrak 217 kuruş 
bedel mukabilinde Koıniıyondan ahnabilir. 

3- İıt~kliler cari seneye aid Ticaret odası vesikaaiyle bu işe 
benzer 30,000 liralık iş yaphğıoa dair Nafia Vek&letinden almış 

oldufu müteahhitlik vesikHiyle Muvakl<at garanti makbuz veya 
Banka mektubu ile birlikte ihale na tinden bir saat evvel T el:tlif · 
lerini havi mektuplarını Komisyona vermeleri. (7833) l 198 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d"lstanbul ] 

JO 11 - 1937 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Blc tcndrel 
Buğday sert (Blc dur) 
Arpa Anadol (Orıe An.) 
Arpo yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Keçi kılı (Poils de Cbevre 
Fındık kabuklu (Noiıcttes) 
Tiftik mal 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Güz Yünü 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Nohut iri(Poiı chichc) 
Butday kmlca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Kuş yenıi (Millet) 
Susam (Seaame) 

Pamuk yatı (Huile de cotoo) 
Susam 11 ( " sesame) 

Keten tohunıu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet jaune) 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Pluıı) 

6 9 -
5 35 -
4 7 50 

4 17 -
51 -

16 10 -

10 5 -

6 16 -
6- -
4 9 -

4 21 
57 

16 30 -

Peynir kaıer (Fromaıre kacbere) 
Zeytin yaQ"ı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaphca 
Mıaır sarı (Maiı jaune} 

GELEN (Arrivares) 
Afion (Opium) 
Buğdıty (Ble) 
Arpa (Orıı ı:) 

Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısır (Ma"is) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu tGr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mobaire) 
Yulaf (foin ) 
Susam (sesame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 

i 

Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromaııc 8.) 
ç fındık (Nois. dec.) 

Razmol 

Tiyatrolar 

384 
330 

15 

45 

136 50 
47 

116 50 

14 50 

54 -

Ti<~PEBAŞl DRAM KISMI 

ıııı ııı .:ıri 
Bu akşam 

saat 20,30 da 

1 il Kral Lir 
1111 

1111111 ı 11 5 perde 

4 27 4 30 

. GİDEN (Exportation) 
iç badem (amande) 
Razmol .321 
Arpa (Orıe) 
Tiftik 23 75 
K fındık (Noiıette) 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı clıicbe) 

Mercimek (lentille) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire ı 

14 
97 25 

DİŞ FiATLAR 
(Marches Etrangera) 

Buğday (Ble) Liverpul 5 24 
,, ,, Şikago 4 16 
" ,, Vinipek 4 64 

Arpa (Orge) Anvera 4 65 
Mısır (Mais' Londra 4 04 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 35 
Fındık (aoiı.) G.Hamburı - -

K " • 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 

11111111111 saat 20,30 da 

Aynaroz Kadısı 111 

6 tablo 1111111 

y azan: W. Slaakeıpear Celal Musahip otlu 

~I ı1•"4tllfüj 11iiiı'11VJMOji0 ;~·::_••iba Bed<i Gökm:_ ·------... 
• • .. . ; •. :::. ~ • .J '*t'' - ... ~ .. 

~ ...-

T 

Mikdara Muhammen ilk İhale 
Metre bedelleri teminat Glnü 

Cinai Lira kuru' Lira kuruş 

Alta kalem beı: 9450 2906 25 217 97 13-12·937 Paur-
te1i ıaat 15 te 

Gureba Hastahanesine lüzumu olan yukarda cina ve mikdarı 
ya:zılı altı kalem bez açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi yukarda 
ya.zıh gün ve saatte Vakıflar Başmüdirlüği binasındaki Komis
yonda yapılacaktır. ŞartAameai hergün Levazım lıı:alemiade ırörü· 

lebilir. (8018) ım .. 

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
lstanbul lrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adreı: Galata, Pertembe Pazar, Yoturtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 
• 

Sayta ;:, 

Perşembe 2.12.937 

Amyant ve klingirit ile çelik ve tel halatlar (OD yol. Ankara) 
No 512 

Elektrik motörü lİnh. U. Müd.) No 494 
Fen odalarındaki mefru,at işi ( Ank. Val.) No 527 
Yeşil mercimek (Tophane Lvz.) No 527 
Kuru fasulye ,, ,. ,, 528 
Çay (Tophane Lvz.) No 528 
Yazı makinesi, ya:uhnnc doıya dolabı ve dürbün (i.t. O eniz Tic. 

Müd.) No 528 
Benzin (Trakya U. Müfettiş.) No 529 
• Boz ul{un (lıt. Defterdar ) No ~29 
İnhisarlar mamulatı nakliyatı (Samsnn Tütün Fabr.) .\' 530 
Buğday kepeği ve sabun küspesi (Karacabey Har. Dir.) .\-:. 530 
• Kuru çam odunu (Kütahya Orm Mühend.) .Y 532 
Sömikok maden kömürü (İsparta Ask. SAK) .Y! 532 
Telefon malzemesi (Urfa Vil.) .\· 534 
Silivri aşun istasyonu ahmnın tamiri (İat . Beled.) .\• 535 
• Palcugiderya gambotunun enkaza ve denizden çıkarılması (İıt. 

Defterdar.) X 535 
• Yerli kiremit (İst. Defter.) .\~ 536 
Transformatör binRıı inş. (PTT Lvz. Müd. Ank.) ,\! 536 
Linyit maden kömürü ve odun (İıparta Ask. SAK) _.\! 538 
Kesilmiş sığır eti (İzmir Lvz ) X· 539 
Pancar (Ank. Lvz.) No 537 
Doç marka motör ve tevzi tablosu (Manisa Vil.) .\! 540 

Cuma 3.12. l 937 

Zonııııldak kömürü (Milli Saraylar Müd.) .\' 522 
Trabzonda yap. wemleket haat. hafriyat ve beton arme işleri 

(Trabzon Valiliği) .\:. 525 
• Pamuklu ve ipekli mensucat iplik v.s. (iıt. Gümr. Beşmüd) 

.\! 525 
Kı,lık elbiselik kumaş (MMV) .\! 527 
Et, ekmek, sebze ve meyve (Emniyet U. Müd.) ·'" 528 

Galunize uç (DO yol. H. pa,a) .\! 528 
Benzin (Nafıa Vek.) .\! 528 
Galvanizli lama, galvanizli boru somun ve civata (İst. Aık. Fab-

rikalar) .~! 529 
Benzin (Nafıa Vek.) \~ 528 
Paybent ve yular başhğı (MMV) .Y 529 
• Bisülfat (lıt. Ask. Fabr. S.AK.) .;\~ 538 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No . ., işareti ilanı hııvi gaır:eternizin sayısını ıröıterir 

Jeudi 2 - 1? - 1937 

Asetone (Min. Def. Nat.) N. 496 
Amiante et kelinguerite et fer et ciiblc en acier (Ch. FerEtat Ank.) 

N. 512 
Moteurs eleclriqucıı (Dir. Gen . Monop.) N. 494 
Amcublemeııt a la chambre dcs affnircs techniqucı (Vil. Ankara) 

N. 527 
Lentilles vertes (lntcnd. Tophane) N. 527 
Haricots sec11 ( 11 ) N. 528 
The <lntend. Tophane) N. 528 
Machines iı ecrire, armoireı pour dossiers pupitres et jumclles (Dir. 

Commerce Mariıime lst. N. 528 
Benzine (Dir lnıpec . de Thrııce) N. 529 
Tran port d' articleı monopoliseı <F abriquc de tabacs a Samsoun) 

N. 530 
Dechet de ıesanıe et bles (Dır Hara de K:ıradjabey) N. 530 
• Bois s;ıpin (Dir. Forct Kutahia) N 532 
Semi-coke ındigi:ne (Com. Ach. Milıt Isparta) N. 532 
Articles tclephoniques l Vıl. Ourf a) N 534 
Reparation ecurie a la station Silivrı (Mun. lstanbul) N. 535 
• Deoombreı et exlraction de la mcr le batcau Palengiderya (Dir. 

Biens Nat. lıtanbul) N. 535 
• Briques indigcnes (Dir. Biens Nat. lstanbul) N. 536 
Construction batiment pour transformateur a Ankara (Dır. Economat 

P.T.T. Ankara) N 536 
Houille et bois (Com Ach. Milit. Isparta) N. 538 
Viandc de boeuf (Com. Ach. lntend. lzmir) N. 539 
Betteraveı (lntcnd. Ankara) N. 537 
Moteur marquc Dotcb (Vilayet Maniua) N. 540 

Vendredi 3 - 12- 1937 

Houille (Dir. Palais Nııt.) N. 522 
Travaux de rıivellement et en beton arıae iı l'hôpital Trabzonde(Vil. 

Trabzonde) N. 525 
• Tisıuı de cotoa et laine (Dir. Venteı Douanes ld.) N 525 
Etoffc pour coıtumea d'hiver (Mioıstere Def. Nat.) N. 527 
Viandc, pain, leg-umes et fruits (Dir. Gen. Sılrete latan bul) N. 528 
Tôleı talvaaiıes (Cb. de Fer Etat H d.upacha) N. 528 
Benzine (Ministere Trav . Pub.) N 528 

Tuyaux, boulons ete. (Fctbr. Milit. lıtıınbul, N. 529 
Entravu et bridcs (Ministhe Def. Nat.) N. 529 

• Lea uteriıqucı indıquent une vente par voıe de surencher~. 

N. B.- Lea Nos ındiqu s en regard deı articlcs aoot ceux du 
journal danı lcquel l'avi a paru. 

!mtiyaı aabibi ve yu.ı itlen 
Direktörü: lsmail Git it 

Uaıuldığı yer: ARTUN Baaımen 
Gal11t Billür rokak No. 10 
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Le No. Ptrs. S 

MERCREDI 

Quotidien dts Ad.iudication' 

•• u A 
GAZETE 1 

--· 

tere Decembre 19~7 

ADMINISTRA·ı n.m 

Yoghourtchou H:m 

ler Etage, N 3-4 

lGalata, Perchembe Bazar 

T elephooe: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adresse Telegraphique: Pour la Publicite ı'adreaııer 
a l' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat h;tanbul MÜNAKASA 

T ableau Synoptique des Adjudications 
Objel de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Modc 
d'adiudicat. 

Prix 
catimatif 

Caution. 
Proviıoırc 

Construction-Reparation- Tr< y. Publics·Materiel de Construction- CartoRrnphie - -

Lıeu d'adjudıcat ion "t du 
Cııhier des Cbargeı 

Repııration du pont Bagrikoort ı route Konİil·Ak- Publique 2161 6R Dir. Travaux Publics Konia 
chehir (aj.J. 

Jours 

Rı>paratıon l<onak Gouvernemental de Konia Defterdıı rat Konia J11ıqu '.ıu 25-12-"47 

-

Heure 

15 

,, hfitiment ecoJe ?rimaıre iı Hafılc (aj.) . 
Gre a gre 
Grc a frf> 

1519 
555 

4000 
41 6'l 

300 
Oir. Trav. Publics Siv.a~ Un mois a p:trtır dıı 18 11-37 

Prescntation carte actuelle bourg Adiyaman 

Rt'paration depôt de farine et four clu corp d'ar· 
mee. 

Traıısformation en beton :ırmee 10 nrchcs • route 
Hıılikeser·Bandirnıa (aj. I. 

Coııstruction fossc septiq1Je a\•ec couvercle en be· 
ton. 

Construction foıı~c aeptiqu" avec couvt-rclc en hı~
ton pour le bat:ıillon d'.utillerie Vir.ı"·. 

Constr. depôt de poudrc noıre a Avciıne (cah <'h 
P. IM). 

ConRtr. lıabitation pour foııclionnaire a Yozgat 
(calı. eh. P. 19). 

Construction halle vcgMation a l'lnstitut Mal-
tepı' (calı. eh. P. ıo ı. 

Construction hnbitation pour fonctionnaires de la 
douane a l!11lahiye : 5 p. (aj.). 

Rt'ı;aration batiment ccole Primaire Karitlıanelceuy 

Habillenıent 

Canevas: 50000 m. 
Bııııı : 900 paires 

Chaussures Tissu.s - Cuir.s 

Etoffı• pour ro~e de chambre des malad,.s "rficier_c;; 
550 111 • ld. pour soldats : 2200 m. 

Toile pour pantalons sport : 2760 m. (aj .J. 
Chauuures en caoatchouc : 1300 pr.ireı (ai.)· 

" " " : 900 ,, 

Combustible - Carburant- Huiles 

Petrole 

" .. 
• 

: 3200 le. 
: 3400 .. 

6200 " 
: 6:?00 " 

·ı ravaux d•1mprimerie- Papeterie 

lmpresıic>n de reg-istres : 54 lot.. 

Publique 868 -

Grı' a gr{> 8900 -

Pu lique 957 -

.. 
Grı> a gre 

,, 

" 

P blique 

Grı> iı grı' 

" 
Pli cach 

Gn~ u gre 

.. 
" 

PL:blique 

" 
" 

Publique 

Q57 

2695 17 

3730 95 

1915 59 

2()225 35 

915 20 

288 
10065 

1794 
2340 
1836 -

608 -
6'46 

1178 
1178 

15591 

Electricl.t~:;'Gaz-Chnuffage Central (lnstallation et MaterieJ) 

Charrettes clectrıqueı iı bagııg-es ıvoc leıırs pie- Pli caclı 22500 
ccs detaclıees. 

Divers 

Verirıs pour changer lcs euieux 

Coton pour lit : 30 t. 

Charpente et clou!I 
1\ııles : 23424 p. 
Hou11es pour oreillers et sof a.s 
Chaines. pour ııeig-e: 13 pair"s 

Manche de !in raccord et autres 
Paves : 25000 p. 
Tableaı.ıx pour aHicı.es : 23 p. 

P·rovi~ons 

Beurre frais : 20 t. (ai.). 
Pain : 170 t (aj.J. 
Foin : 300 t. 
Pois cbichea 
Lcntilleı 

2921 p. 

Pli cach 

" Gre a gre 

.. 
" 

" f'ublıque 

" 

Publiqul' 

• 
Pli cach 
Gr; a rre 

" 

15010 

12610 -

6513 83 
209 

85 22 
2500 
2055 62 

15000 
5000 -
5000 -

65 

7'2 

72 

202 14 

280 -

143 67 

2192 

68 64 

21 llO 
754 87 

134 55 
175 50 
137 70 

46 -
49 
89 -
89 -

l 169 33 

1687 50 

1125 75 

9'45 -

489 -

187 50 
154 17 

1410 -
!225 28 
1125 

Dir. Rcııtauration Municipıılıte Pr'a '2'·12-37 11 
Mıni,ıere lnt~rieur 

Com Ach. Milıt. Balik~!lt'r 

Vilayet Bılıltt:ser 

Cn111 Ach. Milit Vize 

13-12·37 

'.U·l'.l-37 

14-1'..l-37 

18· 12-37 

Corn. Adı . Econnı11 . Mooop K.tar.he '.W·l'l-38 

,. 

" 
Oir. Trav. Pııb . Guianteb 

Com. Perm. Municipalit~ isi ~nbul 
Oir. Econom . 

" 

Com. Acb Econ. M nop. K.taclı~ 

Com. Aclı lııtcnd . lııt. Tophaııı'• 

" 

,, 
,, 
" 

G:om. Aclı Militaire Vi7ı; 

" 
" 
" 

A.ım. Gen. Ch Fer Etat Ankara 
Bureau d'Expedition Haydarpaclıa 

J Aeın. Gen. Ch. ille Fer Etat Ank . 
l Bur. d'Expı!dition Haydarpacba 

l Ad. Gen Ch. de Fer Etat Ankara 
1 Bureaıı ıi'Expedition H.pacha 

Com. Ach. lnt lıt. Tophane 
Com. Ach P!ace Forte Tchanal.:kale 

" Com. Ach. C0t0m. G Surv. Douan lst. 
/ Com. Perın. Municipalitı" Istanbul 
l Dir. E.conom. ,, ,, 

idem 

" 
" 

Com. Adı . Comm. Naval Marmua 
,, 

Com. Ach . lntcnd . lıt. 'l'ophan ı; 

" 
" 

• 

20- ı.!-37 

7-12-37 

14-12~37 

16-12 37 
11-1 2-37 
17-12-37 

11-12-37 
11-1'.2-37 
11-12 37 

17-12-37 
17-12-37 
17-12-37 
17-12-37 

16-12-37 

17· 1-38 

17-1-38 

3·12-37 
9-1 .37 
9-12-37 

17-12-37 
2-12-37 

?-12-37 
14-12-37 
14-12-37 

1 2-12-37 
2-12-37 

16-12-37 
7-12-37 
7-12-37 

11 

15 -

15 

ıs 

15 

16 

lb 

14 

ı ı 

15 
11 
15 30 

1~ -
11 30 
11 30 

16 -
15 -
il -
17 

15 -

15 30 

15 15 

16 -
16 -
16 
11 
14 

14 
14 
14 

D ~ 

14 
ıs -
14 -
14 30 

il 

Avis f iciels 
Du Ministere des Travauı 

Publics 
L'adjudication pubJique pour la fourniture de 21.~ 

isolateurs telegraphiques, d'une valeur estimative de 21) 
Ltqı. aura lieu Samedi, le 15 1.938 a 10 heureı 30, dalf 
les Bureaux de h Commi-·sion d'Enchere de Materiıl d 
Ministere des Travaux Publics a Ankara. 

Le cautionncment provisoire est de 204.75 Ltqs. 
On peut obtenir gratuitement les cabiers des cbB 

ges et Ieı autres pieces afferents i cette affaire de 1 
Direction du Materiel du susdit Ministere. 

Ceux qui desirent participer a cette adjucidation dor 
vcnt se p.-l·senter a la Commission, Samedi, le t 5. ı.938 
~ lO heurcs .lO. (4404) (8061) 12.l4 l -4 

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

De l'Administration Generale des 
Chemins de Fer et des Ports de l'Etat 

Des charrettes clcctriqut-s a bagages et leurs pieceS 
detachees d'une valeur estimative de Ltqs. 22500 sero111 

achetecs par voie d'adjudication sous pli cachete le Luııd1 

17 Jan\'ier 1938 a 15,30 h. au loca! de l' Administratio0 

Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre atı 
Presidence de la Coınmission le jour de l'adjudicatio~ 
jusqu"a 14,30 h. leurs offres, une ırarantie provisoire dt 
Ltqs. 1687 ,50 les certificats exigcs par ia loi et un cer' 
tific at de competence delivrc par le Ministere def 
Travaux Publics. 

Les cahiers des charges sont distribues gratuiteoıeJI~ 
a Ankara par le ~ervice des Approvisionnements et ' 

Haydarpaşa par le Bureau de R~c~ption. (8120) 1245 ı-A 

Avis d'Adjudicatien 

La Neue Bauıesellschaft Wayu u. Freytag A. G. dont Jtf 
bureaux •e troııvent a Sirkeci, Sirkeci Palas 3eme Etage, ıııe1 
en adjudication souı pli cnchetc la fourniture deı armateurs tll 
fer necessaires a la canaliution d'lttanbul. 

Seulernent les proprietaireı des fabriqueı inıtallees en Tıı' 
quie peuvent y prendre pıırt. 

Leı cahiers des chargeıı peuvent ctre obtonuli cuntre pai,.. 
ment de Ltqı. 3. - a l'adrf'ISC ci-haute. Delai pour renıiae d•f 
offru: 20-12-1937, 12 heures. 

lnstallation electrique d'une valeur de Ltqs. 461.104.34 

Du Vilayet de Kars 

1. - lns~allation eleclro·hydraulique de Kars, ltqı. 296.400 
2.- lnstallntion clcotro locomo .. ile de Sarikamich Ltqs. 80.0! ı .71 
3. - lnJitallation electro·locomobile d lgdir, Ltqs. 84.69'2.63. 
Ces travaux d'un total de Ltqs. 461.I04.34 ont ete rniı en ı• 

djudication ıou" pli• cacheteı pour un delai de 45 jours. 
4. Au beıoin ont fera proccder aux installations clectriqueı 

de .l' une ~es bourgadeı de Tuzluca Kııgizman, Arpaçayi, SuıuJ• 
Selam quı aont ıoumisea au Miniıtere des Travaux Publicı ju•· 
qu'a concurrence de 20 pour cent. 

5 . Voici les documents se trouvant danı les doasiers dea 3 
villea enumerees plus haut et approuvcs par le Mini.tere de• 
Travaux .Publics: projel, devia, prix, cahier deı chargeı techoi· 
que, cahıer deı clıarıes ıpecial, cahier des charges deı Travau~ 
Publics, projet de contrat. cahier des charges et rcglement elec· 
trique du Miniıtere du Travaux Publicı pour 1938. 

6.- Permis du Ministere deı Travaux Publics pc.ur 1937 mont· 
rant que leı adjudicataires ıont capable de faire ces travauJC• 
Documents de la Chambre de Commerce pour 1937. 

7. Docum<nts prouvant que l'adjudicataire a fait des tra· 
vaux pour au moins 200.000 livrea. 

8. Le cautionnement proviıoire eıt de 24.306 Ltqı. 
9.- Le paiement eıt au comptant. 

10.- Les do1Siers ıe trouvent iı la Dircction des Travaut 
Publics de Kara el lstanbul. 

11. L';sdjudication aun lieu a Kars, le jeudi 30.12 37 iı. 15 
beures dans le local du Palais du gouvernerneot a la commiaaioD 
permanente. 

12.- Ceux qui Yeuleot faire dea offrcs doivent avoir remi• 
leura pliıı bien cacbetcı a la cire a la presitlence de la Commis· 
ıion permanente au plus tard jusqu'a 14 heurea. Leı retards de 

Ja Poıte ne ıont paa admis comme excuse. 

tn 


