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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 A YLIGI .t50 

6 " 850 
12 .. 1500 

Ecnebi memleketler için 
12 aylığ'; 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmimakbuz mukabili olma
yan tediyat makbul değildir. 

PAZARTESi 

•• 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

26 Temmuz 1937 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İ darehanemizde görüşül ur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49.ı42 

Posta kutusu N. 1261 

- ETE ZQ CT? 
•ı=-

Bugün ilcln olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

6572 50 kapalı z. Saman: 262.9 t. 
Un: 441 t. (şart. 276 kr ) 55125 -

" 9600 -SıA-ır eti: 48 t. " 2840 -Sabun: 7100 k. aç. ekı. 

Zeytin yağı: 40 t. kapalı z. k. o 61 
k. o 25 Sığır eti: 24 t. " 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Elazizde 80 yataklık hastane binası inşaatı 
Güzel Sanatlar Akademisinde yapılacak büyük 

resim atölyesi inş!latı (şart. 73 kr.) 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünde yapılacak 

yemekhane inşaatı (şart. 158 kr.) 
Kasımpa4ada kain deniz hastanesinin. yeniden 

tamiri ve inşaatı (şart. 13,44 L.) 
Ali Çetinkaya okulu inşaatı (şart. 372 kr.) 
Eski hastane binası tamiri (temd.) 
Çarşamba ovasında Hamzalı ve civarında 

mevcut batak:lıkların kurutulması ve Aptal 
armağı tebdili .necra ameliyatı (şart . 5.71 L.) 

lzmit mrk. göçmen evleri inşaatı: 16 adet 
Geyve ve ka:ıasında göçmen evleri inşaatı: 38 

adet 
Devlet Basımevinde yapılacak cilt atölyesi in· 
şnah (temd.) 

İst. Sıhhat Müd. binası yanındaki mahzende 
yapılacak sığmak (temd.) 

Bursa-Mudanya yolunun uasıDda 25.787 m. kıs· 
mının esaslı surette tamiri ve asfalt beton 
ile kaplama işi (şart. 18, 19 L.) 

Çanakkale-Balya yolunun arasında çekilecek 
kumun ihracı nakli ve istifi işi 

kapa'ı z. 111000 -

" 

" 
,, 

14573 -

31646 05 

268761 45 

74347 73 
2402 -

kapalı z. 114121 85 

,, 
,, 

aç. ekı. 

,, 

3181 44 
14303 58 

3539 -

2439 -

kapalı z. 363828 -

aç. ekı . 8757 90 

lıaçlar, Klinik ve ispençiyari alit, Hastane Lev. 

Mualece ve alatı tı bbiyesi (Edirne Memlelcet aç. ekı. 1750 -

haat. 937 yılı için) 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elolctrik molörü: 13 adet aç. akı. 1300 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V• s. 

Çizme: 11256 çift (temd.) 
Fotin: 198-92 ve 192 çift (temd.) 
Yazlık elbise: 92-192 ve 65 takım (temd.) 

paz. 
,, 
,, 

8165 -
1779 -
2476 -

Matbaa işleri·K ırtasiye· Yazıhane Leva:ı.ımı 

İktisat Velcileti tarafından neşrinin lüzumu ıö· 
rülecelt kitablarında ticaret anlaşmalarının 

l-6·37-31-5-39 arasında baskı işleri 
Fiş (Poverı istatistik makıneıi için:) 1.000.00U 

adet 

Kereste· Tahta v .s. 

Göçmen evleri için kereste: 1055,948 m3 

Nakliyat• Boşaltma • Yükletme •· s. 

Hava kıtaatının kara naUiyatı 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. ı. 

Vakum yağı: 5000 k. • motorin: 5000 le. 
Mazot v.s . (1 sene için) (temd.) 
Benzin: 1000 litre 
Benzin: 1500 

" 
Müteferrik -------

Sabit telıraf makinesi: 25 adet 
Etiket tahtası: 105000 adet • tahta kapsülü: 

20000 adet 
~evrole şasesine sıhhiye karoıerisi: 3 adet 
Motoğraf malzemesi: 46 kalem 
S uht~li( cina eğeler 
antrıfuj t•lumba (11cak su ile levaj buiıah için) 

b) Müzayedeler 
8•ltır illlbik: 382 k. - külçe kurşun: 12 k. 

aç. eks. 3840 -

kapalı z. 2350 -

aç . ekı. 50~67 55 

aç. ekı. 1000 -

paz. 

aç . eks. 
• paz. 

907 50 
330 -

kapalı z. 6250 -
a9. eks. 525-100 -

,, 
kapalı z. 

,, 
,, 

3000 -
13000 -

3397 -
2200 -

pu. k. 0,24-0, 15 -

493 -
4006 25 
72u -
213 -

1830 -
450 -

6800 -
1093 -

2373 45 

14t>89 -

5576 -

6956 10 

238 61 
1072 76 

266 -

183 -

18304 -

656 84 

132 -

77 50 

613 -
134 
188 -

288 -

177 -

75 -

68 07 
49 50 

468 75 
46 88 

225 -
975 -· 
254 77 
165 -

21 24 

Müracaat yeri 

Manisa Tümeni SAK 
,, 

İzmir Mst. Mvk . SAK 
lıt. Kowut. SAK 
Deniz Lvz. SAK 
Polatlı Ask. SAK 

Elaziz Nafıa Müd. 
lıt. Nafıa Müdürlüğü 

Nafıa Vekaleti 

Deniz Lvz. SAK 

Afyon Vilayeti 
Akşehir Şarbaylığı 

Nafıa Vekaleti 

Kocaeli İskin Direkt. 
,, 

lst. Nafıa Müdürlüğü 

,, 

Bursa Viliyeti 

Çanaklca'c Nafıa Müd. 

Edirne Vilayeti 

lnhis. U. Müd. 

Gün 

9-8-37 
9-8·37 
9-8-37 

13·8·37 
10·8·37 
9.g.37 

6-8-37 
16·8·37 

9-8-37 

9 8-37 

20-8-37 
30-7-37 
12·8·.:>7 

5-8-37 
5-8·37 

2-8-37 

2·8-37 

27-8·37 

9-8-37 

10-8-37 

9.9.37 

Gümrük Muhafaza Genel Komut. 11·8-37 
28·7-37 
29-7-37 " ,, 

Türkofiı lst. Şubesi Direkt. 

lıtatiıtik Genel Direkt. 

Maniıa lıkin Müd. 

İzmir Mst. Mvk. SAK 

inhisarlar U. Müd. 
Menemen Urbaylığı 
Maliye Vekaleti 
İst. PTT Vilayet Müd. 

Nafıa Vekaleti 
İst . PTT Vilayet Müd. 

İst. Komut. SAK 
Milli Müdafaa Vekaleti SAK 
D. O. yolları 
D. D. yolları 

İzmir lnhıHrlar Batmüd. 

10-8-37 

25-8-37 

9-8-37 

9-8-37 

9-8-37 

30-7-37 
30-7-37 
28-7-37 

10 9-37 
9-8-37 

13-8-37 
11-9-37 

9-9-37 
25-8-37 

Saat 

11 -
17 -
17 -
15 -
11 30 
16 -

15 30 
15 

15 

14 -

15 

15 -

15 -
15 -

14 -

15 -

15 -

15 -

15 

15 -
15 
15 -

ıs -

14 30 

15 30 

15 -

15 -

11 
15 -
14 -

15 -
14 30 

15 30 
11 -
15 30 
ıs 30 

15 -

a) MÜNAKASALAR 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İıtanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan : 
Çatalca Müstahkem mevki komutanlığı kıtaatı ıçın 

~ l 00 kılo sabun açık eksiltme ile alınacaktır. İhalesi 13 
agustos 937 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. Muham-

men tut~rı 2840 liradır. Şart.namesi her gün öğleden ev-
vel komısyonda görülebiJir. isteklilerin 213 liralık ilk te-
minat m~kbuz, veya mektuplarile beraber ihale günü vakti 
muayyemnde hndıklıda Komutanlık satmalma komisyo-
nuna gelmeleri. 

Deni:ı Levazım Satınalma Komisyonundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 61 kuruş olan 40 

bin kilo zeytin yağı, 1 O ağustos 937 tarihine raslıyan 
salı günü saat 15,30da kapalı zarf usulile alınmak üzere 
münakasaya konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 1830 liradır. Şartnamesi komisyon· 
dan hergün parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifah dahilinde tan
zim edecekleri kapalı teklif mektupların. en geç belli 
gün ve sa:ıtten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bu· 
lunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver• 
meleri. 

İnşaat- Tamirat-Nafıa iş i ve Malzemesi-Harita 

M. M. Vekaleti 
Deniz Merkez Satmalma Komisyon ... n : 

1 - Tahmin olunan keşif bedeli. 268761 lir 45 ku
ruş ve ilk teminah 14689 lira olan lstanbul Kasımpaşada 
kain Deniz Hastanesinin yeniden tamir ve inşasının 
9-3-937 pazartesi günü saat 14 te M. M· Vekalet bina
sında müteşekkil Komisyonumuzda kapalı zarfla eksiltme· 
si yapılacaktır. 

2 - Bu eksiltmeye aid vesaik şunlardır : 
A Eksiltme şartnamesi, 
B - Resimler, 
C - Umumi ve fenni şartname, 
3 - Eksiltmeye gireceklerin : 
A - Şimdiye kadar asgari "150,, bin liralık inşaat 

işini muvaffakiyetle yaptığına dair Nafia Vekaletinden 
musaddak bir vesika ibraz etmesi veya bu vesikayı hamil 
olanın bile mesai birliği vapması. 

B - Bizzat diplomalı bir mimarla mesai birliği yap· 
ması. 

C - Eksiltmeye girecek olanların bir şirket veya ec-
1 nebi bir firma mümessili oldukları takdirde 2490 sayılı 

kanunun 2 inci ve 3 üncü maddesi hükümleri dahilinde 
gereken vesaiki teklif mektubile birlikte vermesi. 

4 :--- .~~~iltmeye girecek olanların 9 ağustos 937 pa
zartesı gunu saat 13 e kadar teklif mektublarını havi 
zarfı yukarıda yazılı vesaik ve teminat mektubları içinde 
olduğu h~lde Komisyona vermiş bulunmaları, bu saatten 
sonra verılecek teklif mektublarının kabul olunmıyacağı 
ve postadan mütevellid gecikmeden dolayı yapılacak mü· 
racaatlerin de nazarı dikkate alınmıyacağı. 

5 - isteyenler, şartname ve planları 13 lira 44 ku
ruş mukabilinde Ankarada Komisyonumuzdan ve İstam
bulda Kasımpaşada Deniz Levazim Sanınala Komisyonun
dan alabilirler. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: Ankara Yüksek Ziraat ensti· 

tüıü Stajyer talebeleri için Orman çiftliğinde yapılacak 
yemekhane işaatıdır. 

Keşif bedeli 3 l 646.05 liradır. 
Eksiltme 9.8.987 pazartesi günü saat 15 te Nafıa ve· 

kileti yapı işleri umnm müdürlüğü eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 158 ku· 
ruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden 
alınır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2373 lira 45 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve Nafıa vekaletin· 
den alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmeşi lizımdır. 

isteklilerin teklif mektnu .. rının ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat evYeline kadıır komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri m •ktazidir. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 



1 

' 

Sayfa 2 

* • * 
1 - Eksiltmeye konulan iş Çarşamba ovasında Hamzalı ve 

civarında mevcud bataklıkların kurutulması ve Aptal ırmağa 
tebdili mecra ameliyat&. 

Ketif bedeli 114, 121 lira 85 kuruştur. 
2 - Eksiltme 12-8·937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 

15 te Nafıa Vekaleti Sular Umum .ı1üdürlüğü Su Ek,iltme Ko· 
miıyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayın· 
dırhk itleri srenel şartnamesi, fenni şarlt!ame ve projeyi 5 lira 
71 kurut bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabi
lirler. 

4 - Eksilmiye girebilmek için isteklilerin 6956 lira 10 kuruş
luk teminat vermesi ve 50 bin liralık Nafıa su islerini taahhüd 
edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarmak

ta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alınmış 
muteahhidlik vesikası ibraz etmtsi. 

lıteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mu· 
kabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. 

Elciziz Nafıa Müdürlöğünden: 
1 - Elazizde yeniden yapılacak olan 80 yataklık has· 

tane binası 11 ıO :>D lir ... muhammen bedel ve vahidi esasi 
üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 6 ağustos 937 tarihine müsadH cuma 
günü saat 15.30 da Elazizde Nafia Müdürlüğü odasında 
müteşekkil artırma ve ebiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6~00 lira 
muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 

vesikaları getirmesi lazımdır. 
A - Nafıa vekaletinden alınmış 937 senesi için mu

teber asgari altmış bin liralık ehliyetname. 
B - 937 yılına ait ticaret odası vesikası. 
C - İnşaat müddetince iş başında diplomalı bir mü· 

hendis veya bir mimar bulunduracağına dair taahhüt
name. 

4 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazı· 
Jı saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde verilecektır. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş bulunması şarttır . Postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. 

Kocaeli İskan Direktörlüğüunden : 

1 - İzmit merkezinde 101 numaralı şehir tipi plana göre 
yaptırılacak 16 adet göçmen evinin kerestesi, cam, kapı, peoce· 
reai ve teferrüatı ile beher evf" gitmesi lazım gelen 25 kilo çivi
den 8 kilo 15 untimlik çivi iskan idaresi tarafından verilmek 
ve diğeri de müteahhide ait bulunmak şartile 3181 lira 44 kuruş 
bedeli keşifi şehir tipi evler. 

2 - Gevye kazasının Akhisar nahiyesi merkezinde 103 numa· 
ralı köy tipi plana göre 38 adet 2öçmen evinin 14303 lira 58 
kuruş bedeli keşifi ve anahtar teslimi şartile bilumum malzeme· 
ai müteahhide ait bulunmak şartiJe ve kapalı zarf usulile ekıilt· 

me}'e konulmuştur. W-7-937 den itibaren on beş gün müddetle 
S·S.937 perşembe günü saat on beşte iıkan daireıinde toplana 
cak olan komisyon müvacehesile ihale!İ yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk itibarile İzmit mer· 
kezindeki 16 ev için 238 lira 61 kuruş, Geyve Akhisarındaki 
38 ev için de 1072 lira 75 kuruştur. 

4 Bn işe aıt keşifoame, şartname ve plan İıkan müdürlü-
a-ünce meccanen verilecektir. 

5 - Talip olanlar teklıf mektuplarile b~raber teminat mektu· 
bu veya makbuz'arını ve ellerindeki ehliyetnamelerini ve Tica
ret odasından verilmiş olan hüviyet varakasını mühürlü bir zar
fa koyarak yukarda söylenen saaten bir saat evveline kadar 
komiıyon reisliiine göndermeleri lazımdır. 

6 - Tediye şekli Sıhhat Vekaletinde gelen 12-7-937 gün ve 
56 sayılı yazıya bağlı talimatnameye göre Kızılay tarafından 
yapılacaktır. 

Bursa Vilayetinden: 
1 - Eksiltmiye konulan iş: 
Borsa-Mudanya yolunun 2+715 - 28+502 kilometreleri 

arasında ceman 25,787 metre tuldeki kısmının esaslı su
rette tamiri ve asfalt betonile kaplama işi: 

2- Muhammen keşif bedeli 363,828 lira 62 kuruştur. 
İstiyenler şartname ve evrakı 1819 kuruş bedel mu-

kabilinde Bursa, İstanbul ve Ankara Nafıa Müdürlüklerin· 
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 26·7-937 den itibaren bir ay müddetli 
olup 27-8-937 tarihine musadif cuma gunu saat 15 te 
Bursa vilayeti daimi encümen odasında ihalesi yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmiye girebilmek için İ'iteklilerin 18,304 li

ralık muvakkat teminat vermesi, üçüncü maddede yazılı 
evrakı kabul ve imza etmesi ve aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır 

A - Nafıa vekaletinden 937 yılında alınmış ehliyet 
vesikası. 

B - Yüksek Mühendis mektebinden mezun olduğuna 
dair resmi diploma veya ehliyetname sureti. 

C - Bir defada 100 bin liralık asfalt betonu inşasını 
taahhüd etmiş ve bu taahhüdünü hüsnü suretle ikmal et• 
miş olduğuna dair işi yaptıran makamdan alınmış resmi 
vesika. 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
16·8-937 pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Nafia 

müdürlüğünde 1457 J lira keşif bedelli İstanbul Güzel Sa· 

MÜNAKASA GAZETESi 

natlar Akademisinde yapılacak mimari kısmı büyük resim 
atölyesi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur· 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi 
ve feni şartnameleri, proje ve keşif hulasasile buna 
müteferri diğer evrak 73 kuruş mukabilinde dairesin
de verilecektir. 

Muvakkat teminat 1093 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az 15000 liralık 

bu işe b~nzer iş yaptığına dair Nafia Veka1etinden almış 
olduğu müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarını havi im· 
palı zarflarını 16-8·937 pazartesi günü saat 14 e kadar 
Nafia müdürlüğüne vermeleri. 

• • • 
Açık eksiltme ıuretile ihalesi takarrür eden İstanbul Devlet 

Basımevinde yapılacak 3539 lireı keşif bedeli cilt atölyesi tevsi 
inşaatının muayyen olan gün ve saatte çıkRn bir talibin verdiği 
fiyat haddi itidalde görülmediğinden 249() sayılı kanunun 
43 ncü maddesi mucibine" ihalesi 2-8·937 paı.artesi günü !ant 
14 te Nafıa Müdürlüğü bınasında tekrar yapılacaktır. 

A - Bu işe aid keşif ve şartnameleri dairesinde göı ülecektir. 
B - Muvakkat teminat 266 liradır. 
İsteklilerin en az bir kalemde 3000 liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair gösterdiği vesika üzerine almış olduğu muteahhit
lik v~ Ticaret odası vesikalarile 2·8-937 günü snnt 15 te gelme· 
)eri. 

• • • 
Açık eksiltme sureti!~ ihalesi takarrür eden İstanbul 

Sıhhat müdürlüğü binası yanındaki mahzende yapılacak 
2439 lira keşif bedelli sığınak inşaatının muayyen olan 
gün ve saatte talip çıkmamış olduğundan 2490 sayılı ka
nunun 43 üncü maddesi mucibince ihalesi 2 8 937 pazar
tesi günü saat 15 te Nafıa müdürlüğü binasında tekrar 
yapılacaktır. 

A -- Bu işe ait keşif ve şartnameleri dairesinde görü
lecektır. 

B - Muvakkat teminat 183 liradır. 

İsteklilerin en az bir kalemde 1500 liralık bu işe ben
zer iş yaptığına dair göstereceği vesika üzerine almış 

olduğu müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarile 2 8 937 
günü saat 15 te gelmeleri. ----

Afyon Vilayetinden : 
Vilayet merkezinde yaptırılacak 7 4347 lira 73 kuruş 

keşif bedelli Ali Çetinkaya okulu inşaatı 20·8·937 tari
hinde saat 15 de ihale edilmek üzere lrapalı zarf usulile 
eksiltmeye konuldu. Şartnameler, plan, keşifname 372 ku
ruş bedelle Nafia Müdürlüğünden alınabilir, Muvakkat te· 
minat 5576 liradır. İsteklilerin teklif mektublarmı, Ticaret 
Odas• kayid vesikası ve Bayındırlık Bakanlığından alın
mış asgari 40000 liralık yapı işi yaptığına dair ehliyet 
vesikalarile birlikte 20·8·937 tarihinde saat 15 e kadar 
Daimi Encümene vermeleri ilan olunur. 

Eıkişehir Şarbaylığından : 
2402 uedeli keşifli Akşehir Belediyesinin eski hastane binası· 

nın tamiratına talib çıkmadığından 20-7·937 tarihinden 30-7-937 
tarihine kadar on gün müddetle lemdid edildiğinden talip olan· 
!arın Akşehir Belediye Riyasetine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden: 
Çanakkale·Bal1a yolunun 1 +ooo 119+350 kilomet

releri arasında çekilecek 8757 ,90 lira bedeli keşifli ku
mun ihracı, nakli ve istifi işi 9.8.937 tarihine raslıyan 
pazartesi günü saat 15 te nafia müdürlüğü odasındaki 
komisyonda eksiltmesi yapılmak üzere 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konmuştur. 

Muvakkat teminat akçesi 656 lira 84 kü.ruştur. istek
lilerin Ticaret vesikası göstermeleri lazımdır. 

Şartname vesair evrak Nafıa Müdürlüğüne müracaatle 
görülebilir. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Edirne Vilayetinden: 

Edirne Memleket hastanesinin 937 yılı ihtiyacı olan 
1750 lira tutarındaki mualece ve alatı lıbbiyesi açık ek
siltmiye konu !muştur. İsteklilerin ilaç listesini görmek 
üzere İstanbulda Sıhhat müdürlüğüne, Edirnede vilayet 
daimi encümenine gelmeleri. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

1 - Şartnamesi mucibince 13 aded elektrik motörü 
açık eksilme suretile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1300 lira, muvakkat teminat 
97.50 liradır. 

3 - Fiatsız teklifler ve kataloklar eksiltme gününden 
bir hafta evveline kadar Tütün Fabrikalar Şübesine ve
rilmelidir. 

4 - Pazarlık 9-9·937 tarihine rastlıyan perşembe gü· 
nü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şübesinde
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şübeden alınabilir. 

6 - İsteklilerin eksiltme icin tayin edilen gün ve 
saatte kendilerinden aranılan kanuni vesika ve yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelme
leri ilan rlunur. 

' 
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Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır~ 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı salınalma 
komisyonundan: 

1- Kaptanlar için 92 takım yazlık elbise ile 192 ta
kım mürettebat elbisesi ve 65 takım iş elbisesine istekli 
çıkmadığından yeniden 29· 7-937 perşembe günü saat 15 te 
pazarlığı yapılacaktır. 

2- Tasınlanan tutarı 2476 liradır . 

3 · Şartname ve evsaf komisyondadır, görülebilir. 
4- İsteklilerin 188 liralık ilk teminat olan vezne mak· 

buzla rı veya banka mektublarile birlikte o günde Galata· 
da eski İhalat gümrüğu binasındaki komutanlık ıatınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

• • • 
11256 çift çizmenin kilpalı zarfla eksiltmeıine iıtekli çıkma· 

dığından 11 8-937 çarşamba günü saat 15 de pazarlığı yapılacak· 
tır . 

Tasınlanan tutarı 8165 liradır. Şartname ve evsaf komisyonda· 
dır. Görülebilir. 

İsteklilerin ilk teminat olarak 613 liralık vezne makbuzu veya 
banka meklmbları ve kanuni vesikalarile birlikte o gün saat 
15 de Galata Eski ithalat gümrüğü binasındaki Komut•nlık aa· 
tınnlma komisyonuna gelmeleri. .. • • 

Deniz eratı için 198 çift fotin ile kaptanlar ıçın 92 
çift ve mürettebat için de 192 çift fotine istekli çıkma
dığından yeniden 28,7.937 çarşamba günü saat 15 te pa · 
zarlığı yapılacaktır. 

Tasınlanan tutarı 1779 liradır. 
Şartname ve evsaf komisyondadır, görülebilir. 
İstekliiP.rir.ı 134 liralık ilk teminat olan vezne makbuz-

ları veya banka mektublarile birlikte o günde Galatada 
eski ithalat gümrüğü binasındaki komutanlık satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mtlzemesi 
Türkofis lstanbul Şubesi Direktörlüğünden : 

l - İktısad Vekil ti taraftndan neşrine lüzum görülecek ki
tablarln ticaret anlaşmalarının l Hazıran 937 - 31 Mayıs 938 
tarihleri arasındaki baski işleri açık eksiltme usulile ek· 
siltmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul Dördüncü Vakıf Hanında Türkofis 
dairesinde toplanacak Satınalma Komisyonunca 10 atuatoı salı 
günü saat 15 te yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid fenni ve umumi şartnameler Türkofia istan
bul şubesinden alınabilir. 

4 - A2:ami 120 forma kadar tutacak bu neşriyatın muham· 
men bedeli 3840 liradır. Muvakkat teminat 288 liradır. 

istatistik Gent:l Direktörlügü eksiltme ihale 
Komisyonundan: 

- Kapalı zarf uuulile eksiltm~ye çıkarılan Genel 
Nüfus sayımı tasnif işlerinde ve Povers istatistik makine
lerinde kullanılmak üzere satına 1 ıoacak bir milyon fiştir. 

2 - Tahmin olunan bedel 2350 liradır. (Yüzde yedi 
buçuk kuruş üzerinden), 177 liralık muvakka teminat ve• 
rilmesi lazımdır. 

3 - Eksiltme ağustos 937 ayının 25 inci çarşamba gü
nü saat 14.30 da Umum müdürlük binasında toplanacak 
olan komisyonda açılacaktır. Teminat vesikası ile teklif 
mektuplarının bir saat evvel komisyon katipliğinden iste· 
niHr. 

Kereste, tahta ve saire 

Askeri Fabrikalar U. Müd. SAK. 

1000 metra mikabı ceviz tomruğu. 
Tahmin edilen bedeli 4 J,000 lira olan yukarda miktarı 

yazılı ceviz tomruğu ~skeri Fab. U. Müdürlüğü Satınalma 
komisyonunca 13 ağustos 937 cuma günü saat 15 te ka
palı zarfla ihale edilecektir. Şartname iki lira mukabilin
de komisyondan verılir. Talihlerin muvakkat teminat olan 
3000 lirayı havi teklif mektublarmı mezkur günde saat 
14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mez· 
kfır gün ve saatte komisyona müracaatleri. 

Manisa iskan Müdürlüğünden : 

Kereate Bedeli 
M. mikabı Lira Kr. 

Manisada 19 göçmen evı ıçın 80,066 3603 00 
Muradiye köyünde 22 göçmen evi için l 13,962 5128 29 
Suruhanlı ,, ·13 " ,, ,, 68,575 3085 87 
Hocıdı ,, 24 ,, ,, ,, 126,600 5697 00 
Koldere ,, 39 ,, ,, ,, 195,981 8819 14 
Mütevelli ,, 35 ,, ,, ,, 173,489 7807 00 
Gömülceli ,, 37 " ,, ,, 186,823 8407 00 
Kayışlar ,, 14 ,, ,, ,, 73,830 3323 25 
Çobanisa ,, 2-t ,, ,, ,, 126,600 5697 00 

1 - YukaJıda yaıılı yerlerde yapılacak göçmen evleri ıcın 
hizalarında gösterilen mikdar kereıte 9 ağustos 937 tarihine mü· 
sadıf pazartesi günü saat 15,30 da Manisa İakin MCldürUitünde 
her köyün ayrı ayrı ihale edilmek için aÇJk eksiltme ile müaa
kasaları yapılacaktır. 

2 İstekliler yukarıda yazılı b•deJler üzerinden yüzde 7,5 
nisbetinde teminat akçesi ve kanunen kabul edilen teminat 
mektublarını vezneye teslim etmeye meburdurlar. 
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inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1.- Malatyada tesis edilecek Tütün 

Atölyesi binası ve müştemilatı kapalı 
zarf usulile ekisltmeye konulmuştur. 

2.- Keşif bedeli 360231,67 lira mu
vakkat· teminat 18160 liradır. 

3.- Eksiltme 3-8-937 tarihine rastlı-

yan salı günü saat 15 de Kabataşta İn
hisarlar Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapıla

caktır. 
4.- Şartname, keşifname, proje ve

sair münakasa evrakı 18,02 lira muka-
bilinde her gün İnhisarlar İnşaat Şube
sinden ve Ankara, Malatya Başmüdür
lüklerinden alınabilir. 

5.- Müteahhitlerin Nafıa Vekaleti· 
nin 937 senesi müteahhitlik vesikasını 
ve laakal 200,000 liralık bir binayı ta
ahhüt etmiş bulunduklarına ve bizzat 
Mimar veya Mühendis veya yukarıdaki 
şeraiti haiz bir Mimar veya Mühendisle 
şerik olduklarına dair noterce musad
dak vesaiki eksiltme gününden en az 
3 gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat 
Şubesine ibraz etmeleri ve eksiltmeye 
iştirak edebileceklerine dair vesika al
maları lazımdır. 

6.- Mühürlü teklif mektubu, kanuni 
vesaik, şartname, keşifname vesair lü
zumlu evrak ile eksiltmeye iştirak vesi
kası ve muvakkat teminat akçesini ih
tiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme 
günü en geç saat 14 de kadar yukarıda 
adı geçen Alım Komisyonu Başkan
lığına makbuz mukabilinde verilmiş ol-
malıdır. 4158 658 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s 

İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden : 
İdare nakil vasıtaları ihtiyacı için 1500 kilo benzinin 

idari ve fenni şartnameleri dahilinde alımı pazarlıj'a ko· 
nulmuştur. 

Pazarlık 28-7-937 çarşamba günü saat 14 de İstanbul 
P. T. T. Vilayet Müdürlüğünde müteşekkil alım satım 
komisyonunca yapılacaktır. Muhammen bedel 330 lira 
kati teminat 49 lira 50 kuruştur. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere hergün Müdürlük idare kalemine ve pa· 
Zarlağa iştirak için pazarlık gün ve saatinde kati temi· 
natıarı ile birlikte komisyona müracaatları. 

Maliye Vekaletinden : 
1 Eksiltmeye konulan iş : Beş bin litre benzin. 
2 ihale açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
3 Tahmin bedeli dokuz yüz yedi lira elli kuruştur. 
4 - Eksiltme : 30-7 .937 cuma günü saat onbeşte ve· 

kilet levazım müdürliiğündeki ekıiltme komisyonunda ya-
pılacaktır. · 

5 - Muvakkat teminatı altmış sekiz lira yedi kurut 
olup merkez muhasebeciliği veznesine teslim edilecek ve 
alınacak makbuzla · veya banka kefalet moktubiyle birlik· 
te komisyona müracaat olunacaktır. 

6 - Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
• • • 

5000 kilo vakum yağı ve 5000 kilo motorin alınacak
tır. Bak İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanına. 

~ üteferrik 
Askeri Fabrikalar Satınalma komiıyonundan : 

3 adet otopomp 
T 4 aded motopomp 

y 
1 
ahınin edilen bedeli 30,000 lira olan yukarıda miktarları 

d~~i~ ~topomp ve motopomplar Askeri Fabrikalar umum mü· 
15 tut~ Satınalma komisyonunca 13-9-937 pazartesi günil saat 
tnuk=b·ı~palı zarfla ihale edilecektir. Şartname bir lira 50 kuruı 
~ 

1
.1 ınde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
ıra. 

B Etkitehir Askeri Satınalma Komiıyonundan : 

olrnae;:~ yüksekliği 1,43 den, Göğüs çevresi J ,60 dan aşağı 
Ve 4-8 yaş araaından bulunmak ve kısrak afıledi yü•de 
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otuzu geçmemek üzere 1 Temmuz 937 den 31 Temmuz 937 ye 

1

. 

1 
kadar alınacağı ilan edilen 15000 ııratık binek hayı .. anı atım lstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
müddetini 31 Ağustos 937 ye kadar uzatılmıştır. Hayvan satacak 
olanların bu müddet zarfını:la Eskişehir askeri satınalma kom is - --------------------------
yonuna hayvanlarını getirmaleri. 

O. O. Yolları işletme Komisyonundan: 
Muhammen bedeli 2200 lira olan sıcak su ile leyaj te

sisatı için santrifüj tulumba ve teferrüatı 25-8-937 çarşam· 
ba günü saat 15.30 da kapalı zarf usulile Ankarada ida
re binasuıda satan alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 165 liralık muvakkat temi
natla kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 
7-5·936 gün ve 3297 veya 1 -7-937 G. 3645 N.lı nüshasın· 
da intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış ve· 
sika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire· 
sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk şefliğiuden da· 
ğıtılmaktadır. 

"' • • 
Muhammen bsdeli 3397 lira olan muhtelif cins eğeler 

9-9 1937 perşembe günü saat 15.30 de kapalı zarf usulile 
Ankarda idare binasında satın alınacaktır· 

Bu İşe girmek istiyenlerirı 254,77 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 
7·5·936 gün yeya 1·7·935 G. No.lu nushalarında intişar 
etm!ş olan talimatnameler dairesinde alınmış vesika ve 
lekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisli· 
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daira
sinden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağı· 
tılmaktadır. 

İstanbul Komutanlıgı Satınalma Komisyonundan: 
Fenerbahçe aktarma ambarında bulunan 3 tane Şevrole şase

sine sıhhiye karoserisi açık eksiltme ile yaptırılacaktır· İhalesi 
13 ağuıtos 937 cuma günü saat 15,30 da yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 3000 ~iradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. isteklilerin 225 liralık ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplarile beraber ihale günü vaktı muayyeninde Fındıklıda Ko· 
mutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalm Komisyonundan: 
1 - 46 kalem fotoğraf malzemesi kapalı zarfla ek

siltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 13.000 lira olup ilk temi· 

nat parası 975 liradır. 

3 - İhalesi 1 t .9.937 cumartesi günü saat 1 t de dir. 

İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden : 
İdare bendiye ihtiyacı için nümuneai veçhile 105,000 hdet 

dahili etiket tabtaaı ile 20000 tane büyük boy tahta kapsülün 
alımı açık ekıiltmeye konulmuıtur. Eksiltme 9-8-937 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14,30 da Büyük postane binası bi· 
rinci katta iıtanbul P. T. T. vilayet müdürlütünde müteşekil 
alım satım komisyonda yapılacaktır. Etiketlerin muhammen be
deli 525 lira kapıüllerin l 00 liradır. Hepsinin muvakkat teminatı 
46 lira 88 kuru.tur. İsteklilerin şartnamesini 2örmek ve muvak· 
kat teminatlarını yatırmak üıere ekıiltme 2ün ve saatinden ev· 
vel mezkur müdürlük idari kalemine müracaatları. 

• • • 
24 adet sabit telgraf makinesi alınacaktır. Bak Nafia 

Vekaleti ilanına. 

__ N_afıa Vekiletinden: j 
- Resmi gazetenin 7 Mayıı 936 tarih ve 3297 sayılı nüıha

ıında neşredilen müteahhidlik vesikası Talimatnamesi 1 Temmuz 
937 tarihinden itibaren mülıadır. 

2 - Yeni talimatname Reınıi gazetenin Temmuz 937 tarih-
li ve 3645 sayılı nüshasında netredilmiş olduğundan veaika almak 
isteyen müteahhitlerin yeni talimatnameye göre müracaatları ilin 
olunur. (4266) 680 3 - 4 

• • • 
lO Eylfil 937 Cuma günü ıaat 15,30 da Ankarada Vekalet 

Malzt!me Eksiltme Komisyonunda 6230 lira muhammen bedelli 25 
adet aabit Telgraf Makinesinin kapalı zarf uıuliyle eksiltmesi ya
pılacaktır. 

Eksiltme tartnamesi parasız olarak Vekalet 1\ alzeme Müdür-

lütünden alınabilir. 
Muvakkat teminat 468 lira 75 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını talimatnameıine 2öre Vekalet· 

ten aldığı 937 senesi Malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 
IO Eylül 937 Cuma günü ıaat 14,30 a kadar Vekalet Malzeme 
Müdürlütüne vermeleri lazımdır. "2260,, "4556,, 723 1-4 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
1-Şartnameleri mucibince 5000 kilo vakum yağı "İz

mirde teılim,, 50000 kilo ağır dizel yağı "Motörin,, Ci· 
baliye teslim., 

Yukarıda yazılı iki kalem yai pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Pazarlık 9-8-937 tarihine raıtlıyan pazartesi 
günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün söıü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (4563) 724 1- 3 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli İlk teminat 
ton 

Kriple Maden 120 1770 lira 132 lira 75 Ku. 
kömürü Kilo 
Mangal kömürü 7000 280 

" 
2ı " 

Kilo 
Gürgen odunu 25000 260 19 ,, 50 ku. . " 

lhnle günü 30-7-937 Cuma saat 15 de. 
Gureba Hastahanesine liizumu olan yukarıda cins ve mikdar· 

ları yazılı üç kalern mahrukat ayrı ayrı açık eksiltmeye konul· 
muşdur. ihaleleri yukarda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmü· 
dürlüğü Binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şartname· 
leri her gün Levazım Kaleminde görülebilir. 4183 664 

1 Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğün~., 
Muhammen bedeli 29000 lira olan Sabit ve seyyar telgraf ma· 

kina ve yedekleri 10.9.937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Anknrada Nafıa Vekaleti binası içinde Malz~me daire· 
sinde toplanan Merkez 9-uncu Arttırma ve Eksiltme Komisyo· 
nuncn satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2175 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 
3297 veya 1.7.1937 G. 3645 No. h nushasında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı a"Ün 
saat 14,30 n kadar İdare Malzeme dairesindeki Komisyon Reis 
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 145 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. -1528 719 1-4 

Devlet Demir Yolları ı 
9 cu işletme Müdürlüğünden: 

-~------..,...~~----------------------------------1 - İstanbuldan her gün saat 13 de kalkmakda olan 30 N. lı 
Banliyö katarı 31 Temmuz 1937 tarihinden itibaren yalnız Cıt · 
martesi günleri saat 13, 15 de tahrik edilecektir. (4575) 731 1-2 

2 - 1 N. lı Semplon Sür'at katarı bundan sonra Kabakcadan 
itibaren aşağıdaki itinereri takip edecektir. İstanbula varış saatı 
eskisi gibi 7,25 tır. 

Kabakça varış 5,34 
K.Çekmece 

kalkış 5,38 
" 6,55 

Yeşilköy n 7,01 

- MUHTİRA ---·-
Perşembe 29-7-1937 

Muhtelif sebze (i•t. Komut.) No 398 
Kundura: 10 bin çift (MMV) No 400 
• Elbise, kundura ve çamatır (lzmir Meml. Haat.) No 400 
ihata dıvarı infaatı (Jnhis. U. Müd.) No 401 
Çatı tamiri " ,, ,, No 401 · 
Muradiye·Menemen yalunun arasında şose inşaatı ve Bolu-Demir· 

ci yolunun arasında 22 adet menfez inşaatı (Manisa Vil.) 
No 401 

Maden kömürü: 145 t. (Ankara Vil.) No 401 
Yular: 3475 adet (jandr. Komut.) No 401 
Yufka: 13 t. (Ank. Beled.) No 402 
Saman: 838·8 t. " " No 4 to 
Koyun ve sıgır eti (iıt. Beled.) No 403 
Kazlıçeşme·Bakırköy yolunun arasında şose tamiri (lst. Beled.) 

No 403 
Sadeya,t, yulaf, saman ve ot (Harita Direkt.) No 40.t 
Ayva!ık-İzmir-Menemen İzmir yolunun arasında şose onarılması 

(İzmir Vilayeti) No 404 
Elbise: 1600 takım • tulum: 1200 adet (Adliye Vek.) No 404 
Erzak: 90 kalem (Ankara Vil.) No 405 
5 dershaneli ilk okul binası inşaatı (Sıvas Bayın. Dir.) No 407 
~vas-Kayseri yolunun arasında 3 m köprü inşaatı (Sıvu Bayın. 

Dir.) No411 
Ödemiş okulu tamiri İzmir Vil.) No 408 
Salihli ıehrinin halihazır haritası alınması (Salihli Beled.) No 408 
Balastın; 9000 m3 (D. D. yolları) No 409 
• Gemi "Adalet,, (Türk Gemi Kurtar.) No 41 O 
Göçmen evleri in,aatı (Madisa Vil.) No 410 
Koçhisarda bir dispanser inşaatı (Ankara Vil.) No 411 

* Ö~lerinde yıldız. işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamış: "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını göıterir. 

(Suite de la 4eme page) 

Reparation de chaussee s route Dikili·Ayvalik·lzmir-Menemcne·lzmir· 
Ourla (Vılayet lımir) No 404 

Costumeı : 1600 p. ld. pour travail : 1200 p. (Ministe re de Justice) 
No 404 

Provisions: 90 lots (Vil. Ankara) No 405 
Constr. d'une ecole de 5 classes (Trav. Publ. Sivas) No 407 
Repar. et constr. d'un pont en maçonnerie Sivas-Kayseri (Trav. 

Publ. ~ivaa) No 411 
Reparation a l'ecole Eudemiche) (Vil. h:mir) No. 408 
Preıentation carte actuelle do la ville Salıhli (Municip. Salihli) 

No "408 
Balaste: 9000 m3 (Ch. de fer Etat) No 409 
* Bateau "Adalet" (Dir. Gen. Sauvetagc) No 410 
Construction maison pour immigres (Vilayet Manissa) No 410 

Construetion au dispenaaire Kotchiısar (Vılayet Ankara) No 411 

• Lcs uteriıqueı indiquent une venle par voie de aurenchere. 
N. B.- Lea Nos indiquea en regard dcı articles sont ceux du 

journal danı lequel l'aviı a paru. 

imtiyaz aahibi ve yazı iJa.-i 
Direktörü: lımail Girit 

Basıldıiı yer: ARTUN Baıımcvı 
Gal.ab Billiır ıokıı& No. 10 
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Deuxieme Annce- No. 414 LUNDI 

•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 

6 " " 850 
MUNAKASA 

12 " " 1500 -Etranger : 12 aoia Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la PubUcite a'adreHer 

a l' Adminiatration 

GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de J' adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudication et <lu 
Cahier des Charges 

Jours 

Conatruction-Reparation- Trav. Publica Materiel de Conıtruction-Cartographie 
Conıtruction maisons pour immigres a lzmit : 16 Pli cach. 3181 44 238 61 Dir . Etablissement lmmigres Kodjaeli 5 8-37 

piecea 
Conıtruction dea maiıonı pour immigre9 a Ge.ıve : 

38 pieceı 
Conıtruction ecole Tchetin Kaya (cah. eh. P. 372) 
Operation pour sechage de marais a Td.archam

ba (cah. eh L. 5,71). 
Reparation et construction a l'hôpital maritime de 

Kaasiınpacha (cab. eh . L. 13,44). 
Conıtruction d'un refectoire a l'lastitut Agricole 

d' Ankara (cah. eh. P. 158). 
Conıtruction d'un hôpital de 80 lita a Elaziz 
Cons' ruction d'un atelier pour desıin a l' Academi• 

des Beaux Arta (cah. eh. P. 73). 
Reparation a l'hôpital d' Akchehir (aj ). 
Reparation et cou verture en asphalte s route 

BrouHe-Moudania (cah. eh. L. 18,19) 
Construction d'un atelier pour reliure (aj.). 
Conatruction prea du batiment de l'offtce unitaire 

(aj.). 
Extraction et transport de sable ı route Tchanak· 

kale- t. alia 

., 

" 
" 
.. 

" 
Pli cadı. 

Pli cach. 

Publique 

" 
,, 

14303 58 

74347 73 
114121 85 

268761 45 

31646 05 

111000 -
14573 -

2402 -
363828 62 

3539 -
2439 -

8757 90 

1072 76 

5576 -
6956 10 

14689 -

2373 45 

6800 -
1093 -

18304 -

266 
183 

656 84 

,, 

Vilayet Afion 
Miniııtere Travaux Publıcs 

5·8-37 

20-8-37 
12-8-37 

Min. Def. Nat. et lntend. Marit. K.pacha 9-8-37 

Ministere Travaux Publics 

Direction Travaux Publics Elaziz 
lııtanbul 

Municipalite Akchehir 
Vilayet Brousse 

Dir. Travaux Publics lstanbul 

Dir. Travaux Publics Tchanakkale 

9 8-37 

6·8-37 
16·8-37 

30-7-37 
27-8·37 

2-8·37 
2-8-37 

9·8-37 

Produita Chimiqueı et Pharmaceutiques 
Medicament et instruments de chiruriİe (pour hô

pital Regional Edirne). 

lnstruments Sanitaires -F ourniture pour. Hôpitaux 

Publittue 1750 - 132 - Vilayet Edirne 10-8-37 

Habillement - Chaussures - Tissus- Cuir•. 
Chaussurea : 11256 pairea (aj.). 
Costumea d'ete pcur marins et capitaineı : 92-192 

et 65 p. (aj.). 
Chauısures pour marins : 188 paires - ld. pour 

capitaines : 92 paires et 192 paires (aj.). 

Gre a ıre 
" 

n 

8165 
2476 -

1779 

Electricite-Gaz·Chauffage Central (lnatallation et Materiel) 
Moteurı electriquea: 13 p. Publique 1300 

Combuıtible - Carburant-Huiles 
Huile vacoum : 5 tonnes - Motorine: 5 tonnea 
Benzine : 1500 kiloı 
Benzine : 5000 litres 
Muoute et autre (pour 1 annee) (aj.). 

Tranıport- Chargement Dechargement 

Gre a rre 
Gre a ıre 
Publique 

Transport pllr voie de terre de divera marchandiıes Publique 

Bois de Construction, Plancheı Poteaux ete. 

Cbarpente pour construction deı maisons pour im
mİires : 10559_.8 m3 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 
Ficheı (pour machinea de ıta tisque "Porverae,,) : 

1000000 p. 
lmpresıion des accorda commercialea de 1·6-37 

jusqu'a 31-5-938 ; (120 formats) 

Diverı 

Machines telerraphiques 25 pieceı 
Diveue article de ıellerie 

Pompe eentrifure (pour installation d'eau chaude). 
Articleı photorraphiques : 46 Jots 
Carosaeriea : 3 p. 
Etiquettes de bois: 105000 p. - ld. Grandea 20000 p. 

Provisionı 

PaiJle : 262.9 tonnes 
Viande de boeuf : 48 tonnes 
Huile d'oJive : 40 t . 
Savon : 7100 kiloı 

B) Adjudications a la sureacbere 
Cuivre : 582 k. - Plomb : 12 k. 

PubHque 

Pli cach. 

Publiqu~ 

Pli cach. 
,, 

n .. 
Publique 

,, 

Pli cada. 

" 
" Gre a rre 

Gre a ııre 

330 -
907 50 

1000 -

• 
50567 55 

2350 

3840 

6250 -
3397 -

2200 -
13000 -

3000 -
525-lÖO 

6572 20 
9600 -

2840 -

613 
188 

134 

97 50 

49 50 
68 07 

75 -

177 

288 

4'8 75 
254 77 

165 -
975 -
225 -

46 88 

493 -
720 -

1830 -
213 -

21 24 

Com. Ach. Comm. G. Surv. Douane lst. 11-8-37 

" 
29.7.37 

,, 28-7 37 

Com. Ach. Econom. Monopoleı K.tache 9-9-37 

Dir. Generale Monopoles Kabatache 
Dir. P . T. T . lstanbul 
Ministere dea Finances 
Municipalite Menemene 

Com. Ach. Miıitaire lzmir 

9·8·37 
28-7-37 
30-7-37 
30·7-37 

9 8-37 

Dir. Etablissement lmmigrc's Man;ısa 9·8·37 

Com. Ach . Dir. Gen. Statiıtique 25-8-37 

Dar. Turkofi.s lst. 4eme Vakoufs Han 10-8-37 

Miniıtere Travaux Publics 

{ 
Admin. Gen. Ch. Fır Etat Ankara 
Bureau Expedition Haydarpacha 

idem 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Com. Aclı. C.mm. lat. Fintfikli 
Dir. P. T. T. Vilayet lstanbul 

Com. Ach. Diviıion Maniı~a 
,, ,, Militaire lzmir 

Com. Ach. lntend. Marine K.pacha 
Com. Ach . Comm. Jst. Findikli 

Dir. MollOpolea lzmir 

10-9-37 
9-9-37 

25-8-37 
11-9-37 
13-8-37 

9 8·37 

9-8-37 
9-8-37 

10·8-37 
13 8-37 

5-8-37 

Heure 

15 

15 

15 
15 

14 

15 -

15 30 
15 

15 

14 
15 

15 -

15 -

15 -
15 

15 

15 -

15 -
14 -
15 -
11 -

11 -

15 30 

14 30 

15 

15 30 
15 30 

14 30 
11 -
15 30 
14 30 

11 -
17 -
11 30 
15 -

15 -
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ADMINISTRA 1·10~ 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanbul - MÔNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Mardi 27 Juillet 1937 

Construction a Kirilcka'e (Fabriques Miliitaires) .\' 395 
Diversea provisions (Dir. Vakoufs lstanbul) .\~ 397 
Manche en !in : 650 m.- Appart'il pour eatinction : 5 lota (Mun. 

Tire) ,y 397 
Acicr: 160') k. (Ecoles lzmir) .\? 398 
Construction en l:ı cton arme le pont "Horasane,, (Dir. Travaux Pu-

blice) .Y 398 
Farine: 180 et 180 t. (Corps Armee Konin) .\~ 398 
Chaussettcı: 112516 paires (Gendarmerie Ankara) .\: 400 
Toile pour saca : 65000 m. (Min . Der. Nat.) .\~ 400 
V ıande de mouton : 130 et 4:.! t. Ontend. Ankara) ~\~ 400 
Construction d'un mur de soutcnement (Vilayet lzmir) .\ : 401 
Bois pour four : 180 et 500 t . (lntendance Tophane) .Y 401 
Construction de 2 casernes et 4 ecunes (Dir. Trav. Publics Toun-

djeli) s 402 
Provisions : 17 lotıı (Dir. Gen. Cartogrııphique) .:\~ 402 
Construction des batiment de deux ecoles (Vilayet Kastamouni) 

.\~ 402 
Chevaux de monture (Corp• Armee Tchorlou) .\~ 402 
Benzine : 5000 litres (Min. r1es Finances) .\~ 402 
Pain : 220.230 k. (Municipalite lstanbul) .\~ 404 
Construction de chaussee 11 route Uzunkeupru Kechan (Vil. Edirne) 

.\; 404 
Costumes d 'cte : 3i9 p. (Mun. Ankara) ~\! 404 
Transport de charpente : 529000 m3 (Mun. Vize) .\ ; 404 
Projet pour installation d'une fabrique glace (Mun. Edirne) .\:. 408 
Pavage d e 4000 m2 chaussee (Maire Seltohouk) No 408 

Mercredi 28 juillet 1937 

Viande et beurre (Dir. Forets lstanbul) _., ; 411 
Beurre: 37470 k. (Com. Ach. Milit. Tchanakkale) No 411 
Cuir jaune savonneux (Ministere Def. Nat.) No 411 
Antimoine sulfurc: 1200 k.- poudre de verre: 700 k. (Fabriques Mi-

litaires) No 369 
Cardiff: 3000 t (Ministere Def. Nat.) No 37'.l 
Toile pour tentes coniques : 133750 m. (Min. Def. Nat.) No 400 
lnstallation d'eau au Lycee militaire Kouleli (Commandement lst.) 

No 397 
Ampouleı : 4000 p. (Dir. Vakoufs lst.) No 397 

Extraction de balaate (Ch. de fer Etat) No 398 
Diveraea construction iı Kutchuk Menderese (Min. Trav. Publics) 

No 398 
Operation pour ıechage de Navale (Min . Trav. Publicı) No 404 
Benzine : 4000 litres (Forcts lstanbul) No 400 
Diverses construction a la fobrique de Kaiseri (Dir. Gen. Sumer 

Bank) No 401 

Preıentation carte actuelle de la ville Mılas (Municipalite Milu) 
No 401 

Coton : 4000 k. (Dir. Hyg. Assis. Soc.) No 401 
Armoires : 96 p. (Dir. Ecole cammerce Maritime) No 401 
Confiture (lntendance Ankara) No 401 
Beurre frais: 198-6 et 6 t. (Cc..m. Ach. Militaire Brousse) No 402 
Foin : 733 t. (Division Lulebourgaz) No 402 
Charpente : 109, 992 m3 (Dir. Gen. Monopoles) No 402 
Construction maisons pr. immigres (Dir. Etab. im. lzmir) No 403 

,, du bitiment rouvernemental (Vil. Mardin) No 403 
Machir.es exca vateur11: 2 p. (Vil. Kodjaeli) No 405 
Construction maisons pr. immigrt>.s a Kechan (Dir. Etabl. Kecban) 

No 405 
Rcparation d'un four (Vil. Tekirdagh) No 406 
Conıtruction d'un abattoir (Municip. Guediz) No 408 

" maiıons pr. immiıres (Vil. Kayıeri) No 408 
Benzine: 16000 litres (Minis. Econ.) No 408 
Presentation carte actuelle de la ville Bunyane (Mun. Bunyane) ~\!408 
Reparation de chaussee s route Eregli-Devrek·Bartın-Safranbelou 

(Vil. Zonguldak) No 410 
Construction a l'hôpital Toısia (Municip. Tossia) No 410 
Beurre frais: 3900 k. (Com. Ach. Milit. Tchanaltkale) No 410 

Jeudi 29 Juillet 1937 

Divers lerumes (Command. lstanbul) No 398 
Chaussures : 10000 paires (Min . Def. Nat.) No 400 
• Linges , costumes et chaussures (Hôpital Regional lzmir) No _.00 
Conııtruction mur de soute nement a la fabrique Pachabahtche (Dir. 

Gen. Monopoles) No 401 
Reparation des toitures (Dir. Gen. Monop.) No 401 
Construction de chaussee s route Mouradiyc-Menemene et 22 archeı 

s route Borlu Demirdii (Vilayet Manissa) No 401 
HouiUe : 145 t . (Vilayet Ankara) No 401 
Brides : 3475 p. (Gendarmerie Ankara) No 401 
Youfka: 13 t. (Intendance Ankara) No 402 
Paille : 338,8 t . ,, No 410 
Viande de mouton et boeuf (Municipalite lıtanboul) No 403 
Reparation de cbaussee s route Kazlitchechme-Balı:irkeuy (Mun. Jst.) 

No 403 
Beurre frais. foio, paille et herbe (Dir. Gen. Cırtoıraphique) N. 404 

(Lire la ~ıuite en 3me pare) 


