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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGl .t50 
6 ,, 850 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylığı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma. 
yan tediyat makbul değildir. 

PAZAR 

•• 

GA ET 1 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a) Münakasaıar 

_İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Tophane fırının tamiri 
Kırklareli .nrk. köylerinde iÖçmen evleri inşa· 

atı: 20 adet 
Karklareli mrk. 

38 adet 
Kırklareli mrk. 

124 adet 
Kırklareli mrk. 

91 adet 
Kırklareli mrk. 

?O adet 
Kırklareli mrk. 

91 ıı<let 
Kırk'areli mrk. 

162 adet 

.. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
,. 

.. 

" 

Dudullu mektebinin tamiri 
Sarıyer 36 ncı mektebin tamiri 
lıtanbul 18 inci ,, " 

,, 17 " " ,, 
Beylerbeyi 27 inci ,, ,, 

n " 
,, ,, 

n " 

,, " 

" " 

" " 

Selamiçeşme·Pendik yolunda Kemiklidere köp
rüsünün tıımiri 

Menemende Kubilay ıınıtının etrafında yapıla
cak çiçek parteri. çinı parteri ve teşciri 

pnz. 

.. 

" 
,, 

" 

" 

" 

" 

" 
n 

" ,, 
,, 
,, 

aç. eka. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alcU, Hastane L!!.:._ 

Mualece vo alalı tıbbiye: 165 kalem aç. ekı. 

,!\1 nsucat, Elbise, Kundura, Çamaşı!__!_:_ s. 

999 56 
5736 08 

10050 23 

24218 06 

22272 72 

1700 -

6825 -

10530 -

204 40 
50 

246 32 
100 50 
240 10 
685 84 

46>$7 55 

989 94 

Fotin: 9360 çift (şart. 210 kr.) kııpalı z. çifti 44 50 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. ı. 

Me~e keıilmemiş: 65250 k. - kesilmiş : 777775 
k. - gürgen kesilmemiş: 839250 k. - kesil -
miş: 568840 k. 

kapah z. 

75 - Tophane Lvz. SAK 13-8-37 15 -
Kırklareli lıkan Müdürlüğü lıergün 

" " 

,, ,, 

" " 

" " 
,, " 

" ti 

15 33 lstanbul Belediyesi 10-8-37 14 
3 75 

" 
10·8-37 14 

18 47 
" 

10-8-37 14 
7 53 

" 
10·8-37 14 -

17 
" 

10-8-37 14 -
51 44 

" 10-8-37 14 -
351 50 İzmir C. H. P. İlyönkurulu 21-8-37 16 -

Tire Belediyesi 20-8 37 15 -

3159 - Maili Müdafaa Vekaleti SAK 23 8-37 15 -

2023 70 \ tanbul Beledıyesi 24-8-37 14 

Mangııl kömürü: 112300 k. 
Linyit kömürü: 427 t. 

" kilosu O 4,25 ,57 96 .. 24-8-37 14 -

•ı maden kömürü: 788 t. 
,, 220 t. 

Mütefenik -------
Bel İpi: 15000 k. - kalın kınnap: 15000 k. 
Balııst: 6000 m3 

,, 6000 
Baş cibinliği: JSO adet 

~ak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Kırınızı d 
1 

°ınat es: 32 t. - patlıcan: 80 t. - dol· 
rna ık biber: 4 t. . bamya: 11 t. - mayda

K nos: 11500 demd 
Beaşet Peyniri: 15 t. 

U Yu Peynir: 30 t 
n· 132 · 

Pat.l 7 t. hart. 950 kr.) 
ıcan: 20 t 

Yeşil e· . . 
Sab ıvrı biber: 3 t. 

Yaı.~ı~: 1~ t. (teaıd.) 
ot: {s

0
1af: 9040 k. - lcı~lık yulaf: 9040 k. 

Ekıııek: 
7 

79 le. - yataklık sap: 17355 k. 
30Q k t. • Urfa yağı: 300 k. • toz şeker: 
tııak · • Çay: 12 le. • kuru fuulya: 300 k. -

arna. 300 k . 8 O le b 250 k • · • parinç: O . - sa un: 
Yulaf: 20~ koyull ıütü: 800 le. (temd.) 

t. (teaıd.) 

b) "'-üzayedeler 

De · lrlır eşya 

.. 
" aç. ekt. 

pa:ı:. 

kapalı z. 

" 
paz. 

paz. 

kapalı 11:. 

" kapalı z. 
aç. eks. 

" kapalı z. 
aç. eks. 

paz. 

,, 

6298 25 
7880 -
2910 -

8880 -
7800 -

6774 75 

9000 -
12000 -

183780 -
1200 -
180 -

5060 

11440 -

~IVIÜNAKASALAR 
inşaat. . 
~ Tamırat·Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

1'e . Kırklareli İlbaylığından: 
v· Şif bedel. 7 . 1te.S•r ı 716 lıra 28 kuruştan ibaret Kırklareli-

ay Yolunun 1O+189-52+ 170 nci kilometreleri a· 

472 37 
591 -
218 63 

666 -
585 -

19 -

s 8 10 

675 -
900 -

10539 
90 -
13 50 

379 50 
213 82 

858 -

İzmir Mst. Mvk. SAK 23·8 37 

" 
23-8·37 

" 
23-8-37 

lnhiHrlar U. Müd. 18-8-37 
D. D. yolları Balıkesir 3 cü işit. 23-8-37 

" 23-8-37 
" Gümrük Muhaf. Gen. Komut. SAK 9-8 37 

Tophane Lvz SAK 9-8-37 

24-8·37 
" 24-8-37 
" Kırklareli Tümeni SAK 12 8-37 

11-8-37 
" 11-8-37 
" 10-8-37 ,, 

Vil. Daimi Encüınon. 10-8-37 
" 

11 -
17 -
16 30 

14 -
15 30 
16 30 
11 -

14 30 

15 -
15 30 
16 -
15 30 
16 -
ıs 
15 

" " 
24-7-37 den 1 ay 

lı:mir Mst. Mvk. SAK 10 8-37 11 -

Bakırköy Bez ve Pamuklu Men· 

•uut Fabrika T. A. Ş. 15-8-37 ye kadar 

rasında 19 parçada 3775 metre tulünde yapılacak şose 
eaas tamiri 17-8·937 ıalı günü salı günü saat 16 da iha
le edilmek üzere eksiltmiye konmuştur. İlk teminat 579 

liradır. İsteklilerin keşif ve şartnamelerini görmek ve ek
siltmiye iirmek üzere ilk teminat makbuz veya mektubu 
ve 937 yılına mahsus Nafıa Vekaleti veya Nafıa müdür
lüklerinden alınmış müteahhidlik vesikaıile birlikte Kırk
lareli daimi encümenine müracaatleri ilan olunur. 

8 Ağustos 1937 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 c· kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazan 

iLAN ŞARTLARl 
İc:larehanemizde görüşülur 

Telgr.: ist. MÜNAKASA 
T el .. ::fon : 49442 

Posta kutuıu N. 1261 

Erzincan Nafıa Direktörlüğünden: 

Erzincan-Kelkit- Gümüşhane yolunun 24-' ~44 30+ 
87 4 nci kilometreleri arasında yapılacak karğir "'P. beto
narme ta bel yeli 24 me'1fezine bedeli keşf, 2457 4 lira 69 
kuruştur. 

İstiyenler bu evrakı bedelgiz olarak Erzincan Nafıa 
müdürlüiünden alabilirler. Eksiltme 18·8 937 çarşamba 
günü saat on beşte Erzincan Nafıa Dairesi binasında ya· 
pılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır . 
Eksiltmiye girebilmek için 843 lira 1 O kuruş muvakkat 

teminat aşağıd=iki vesikaları göstermesi lazımdır . 
A- 937 senesine aid Ticaret odası vesikası. 
B- Nafıa Vekaletince musaddak müteabhidlik ehliyet

namesı. 

Sıvas Vilayeti İskan Müdürlüğünden: 
1- Şarkışla kazasının Gemerek nahiye merkezinde t 66 

tek 167 çift olmak üzere cem'an 500 adet kargir ev mü· 
nakasaya çıkarılmıştır. Talibi zuhur etmediğmden 5-8-37-
den 15·8·937 ye kadar on gün içinde pazarlıkla ihaleye 
konmasına karar verilmiştir. 

2- Bu evlerin muhammen bedeli 246,160 lire 63 ku
ruştur. 

3- Talihler planı ve fenni, idari şartnameleri görmek 
iç.in tatil günlerden maada hergün Sıvas ve İstanbul fs-
1. an müdürlüklerine müracaat edebilirler. 

4- Muvakkat temin t l 3558 liraaır. 

İstanbul Liman İşletme İdaresinden: 

Galata Rıhtım üzerinden eski Mumhane antreposunun 
bulunduğu mahalde yeniden inşası mukarrer antrepo bi
nası açık pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlık 25-8-937 çarşamba günü saat IO da Şefi r en
çümeninde icrn edilecektir. 

Pazarlığa girmek için 17000 liralık teminatın encümene 
teydii meşruttur. 

Talihlerin 150,000 liralık bir işe aid inşaat yaptıklarını 
tevsik etmeleri lazımdır. 

Her türlü izahatle beraber şartname ve projeler 1 O 
mukabilinde Fea servisi şefliğinden alınacaktır . 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
1 Bankamız.n İzmitte yaptıracağı muhammen keşif bedeli 

582263,70 lira olan Sellüloz fabrikası ikinci kasam "esas fabrika 
binaları., inşaatı vahidi fiatla ve kapalı zarf usulile eksiltmiye 
konulmuştur. 

2 - Münakasa evrakı 27,50 lira mukabilinde Sümer Bank İn
şaat Servisinden alınabilir. 

3- Eksiltme 23 ağustos pazartosi gürü saat 14,30 d Ankarada 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğün .. e yapılac.ııkbr. 

4- Muvakkat teminat 37000 lilddır. 

5- İsteklilerin ihale gününden en az bir hafta evvel Sümer 
Bank inşaat Servisine gelerek bu kabil bir inşa:ı' ı yapabilecek 

fenni ehliyetlerini isbat için İcab eden ve.ikalarln Nı-'ıa Vekille· 
tince ·:erilmiş müteahhidlik veıikaaı ve milli bankalnrd-ın birinden 
alınmış 200,000 liralık bir mali itibar mektubunu ibraz ile eksiltmi
ye girebilmek üzere birer ve ika almaları şarthr. 

6- Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü 
ıaat 12 ye kadar makbuz mukabilinde Aekarada Sümer Bank 
Muhaberat şubesi t.1üdürlüğüne tellim edilmiş olmalıdır. 

1 - Bu inşaatı Sümer Bank dilediği müteahhide vermek hakkını 
muhafaza eder. 

İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 
Tophane fırınının keşfi mucibince tamiratı 13-8-937 cuma günü 

eaat 15 de Tophanede satınalma komisyonunda pazarlıkla eksilt
mcıi yapılacaktır. Ketif bedeli 999 lira 56 kuruştur. ilk teminatı 
75 liradır. Şartname ve keşif komiıyonda görülebilir. 

Kırklareli iskan Müdürlüğünden: 

Kırklareli merkez ve köylerinde yapılacak 273 evin 
vekiller heyetinin 19-12-935 gün ve 2 3711 sayılı kararına 
dayanaak aşağıdaki şartlar içersinde ihaleleri pazarlıkla 

icra edilecektir. 
1 Vilayet merkezinde 20 şehir tipi kerpiç ev yapı-

lacak, üzeri Marsilya kiremidi ile örtülecek, beherinin 
muhammen bedeli 286 lira 80 kuruşolup toptan 5736 lira 
08 kuruştur. 

2- Köylerde 38 aded köy tipi kerpiç ev yapılacrk, 

üıerl ri Marsilya kiremidi ile .örtülecek, beherinin muham• 



• 

lstanbul Belediyesinden: 
"\ ı 

Keşif ilk 
bedeli teminatı 

Dudullu mektebinin taoıiri 204 40 15 33 
Sarıyar 36 cı mektebin tamiri 50 3 75 
İstanbul 18 ci mektebin tamiri 246 32 18 47 

" 17 c i " " 1 00 50 1 53 
Beylerbeyi 27 ci " ,, 240 10 17 

Yukarıda keşif bedelleri yaz\lı mektep tamirleri 
ayn ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Keşif evrakile şart· 
nameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber 10.8.9.}7 salı günü saat 14 te Daimi 
Encilmende bulunmalıdırlar. 

men bedeli 264 lira 48 kuruş olup tutarı 10050 lira 23 
kuruştu .... 

3 - Köylerde 124 adet kerpiç ve üzeri eri yerli kire· 
mitle örtülecek, beherinin muhammen bedeli 195 lira 
3 > kuruş ve tutarı ı4'l 18 lira 6 kuruştur. 

4- Köylerde 91 adet köy tipi kargir ev Üzerleri yerli 
kiremitle örtülecek. beherinin muhammen bedeli 244 lira 
75 kuruş olup tutarı 22!72 lira 72 kuruştur. 

5- Şehir tipi kerpiç 20 evin beberiniıı yalnız işçilik 
muhammen bedeli 85 lira olup tutarı 1700 liradır. 

6- Köylerde yapılacak 91 adet köy tipi kargir evin 
beherinin işçilik bedeli 75 lira olup topunun 6825 liradır. 

7 - Köylerde yapılacak t 62 adet köy tipi kerpiç evin 
beherinin muhammen bed~li 65 lira olup topunun 10530 
liradır. 

8- Yukarıdaki muhammen bedellere göre 273 evin 
keresteden maada bilii nu n malzemei inşaiyesile beraber 
toptan ve anahtar teslimi veya köy köy perakende olarak 
veyahut ta yalnız işçiliği toptan veya köy köy perekende 
olarak ihaleleri icra kılınacaktır. 

9 - Muhammen bedelin yiizde 7,5 ğu teminat akçesi 
olarak yatırılacaktır. 

10 · Ilan tarilıinı1en itib:ıren taliplerin her gün İskan 
Müdüriyetinde müteşekkil komisyona m".iraca:ıtları ve şart· 
name ile planları ve keşifnameleri gör,n.!k için İstanbul 
Edirne, Ankara İskan Müdürlüklerine Vı! kazalarda iskan 
memurluklarına müracaat etmeleri. 

11 - Talipler 2t90 sayılı kan .rn mucibince ehliyetname· 1ı 
lerini V! diğ~t ve:;;ik ıbrı İ~t.ıı etııı~le r i iia ı olunur. 

Sivas Viliye-ti L.kan Müdürlüğünden; 

1 

MMV. Satınalma Komisyonundan: 
Beher çiftine biçilen ederi 450 kuruş olan 9360 çift 

fotin kapalı zarfla eksi tmeye kenmuştur. İlk teminat pa· 
rası 3159 liradır. İhalesi 23.8.937 pazartesi günü saat 
15 dedir. Şartnamesi 210 kuruş mukabilinde Ankarada 
MMV. Snhnalma komisyonundan alınır· Muhabere ile 
şartname gönderilemez. 

1" üteferrik 
D. D. Yollan İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedelleri 18. 105 lira olan 29030 kg. muh· 
telif cins çelik ile 2650 kg. muhtelif eb'adda çelik tel ve 
ve 1000 aded bandaj çene torna kalemi 2 1-9-937 salı 

günü .saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe g:rmek istiyenlerin 1357.88 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları Resmi gazete· 
nin 7-5-936 gün 3297 veya 1-7 937 T. ve 3645 No lu 

nüshalarında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ka· 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire· 
sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Se\1k Şefliğincien da· 
ğıtılmaktadır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

l - Komisyondaki evsaf ve numunesi veçhile 350 
tane baş cibinliğinin 9·8·937 pazartesi günü saat 11 de 
pazarlığı yapılacaktır. 

2 İsteklilerin ilk teminat olarak 19 liralık vezne 
makbuzilı Galatada Eski ithalat Gümrüğünde bulunan 
komutanlık Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

• • • 
15000 k. bel ipi ve 15000 k. kalın kınnap 

Bak : inhisarlar U. Müdürlüğü ilanlarına. 
satın 

~~kliyat: Boşaltma . Yükletme ve s. 

Vize İlçebaylığından: 

a 1ınacak tır. 

937 yılında kazamizda yapılacak göçmen evleri ıçın 

lüzumu olan Kerestelerden K a z a m ı z ıçm 

T ekirdağından Çer kes köy istasyonuna gönderilecek 529 
metre 600 desimetre mikabı kerestenin Çerkez köyünden 
Vızeye ve diger inşaat yerlerine nakil işi pazarlıkla mü· 
tcahhidine verilmek üzer..: yapılan ilanlarla tayin edilen 
27 -7-037 güuünde talibinin zuhur etmemesi yüzünden on 
gün müddetle tekrar ilana çıkarılmıştır. 

Paz<ırlık 10·8-937 salı günü saat 14 tedir. 
Pazarlık Vize İskan dairesinde müteşekkil İskan ko

misyonu huzurile yapılacaktır. 
Talihler şartnamesini iskan dairesinden alabilirler. 
Talihlerin tayin olunan gün ve saatte nıüracaatleri. 

1- Sarıkışla kazasının Gemerek nahiyesine bağlı Lisanlı kö· 
yünde 50 tek, 50 çift, Karagöl köyünde JO tek, 35 çift, Dengil 
köyünde 18 t<!k ·.n çift, Çepni köylııde 21 tek 2.) çift, olmak ü
zere cem'an 39J aded ki(gir Vt! Tek.n~n kö r ünde 20 tek kerpiç 
ıcöçmeıı evinin inşası kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş· 

tur. 
Talibi zuhur etmediğinden 5-8-937 den itibaren 15·8·937 ye 

kadar on gün içinde pazarlıkla ihaleye konmasına karar verildi 111\alırukat Benzin-~::ne yağları v. s 
2 Bu evlerin muhammen bedeli 2022:)4 lira 26 kuruştur. 
3 - Talibler plan, fenni ve idari şartnameleri görmek için 

tatil günlerinden maC\da her gün Sivas ve lstanbul İskan Müdür
lüklerine müracaat edebilir:er. 

4- 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak 

edecek taliblerio yukarıda yazılı günden itibaren on giin içinde 
Sivaa Vilayetindeki komisyona müracaatleri . 

5- Muvakkat teminat miktarı 113{)2 lira 71 kuruştur. 

• * • 
Sarıyer ::!6 cı İstanbul 17 ci ve 18 ci Beylerbeyi 27 ci 

ve Dudultudaki mektebler tamir edilecektir. Bak: yu· 
kardaki İst. Belediyesi ilanlarına. 

* • • 
Selami çeşme-Pendik yolundaki Kemiklidere köprüsü 

tamir edi'ecektir. Bak: İst. Belediyesi ilanına. 

• * • 
Çanakkalede inşa edilecek karabarut depo.sula bekçi kulu

beainin etrafına tel örgülerle çevrilmesi. Bak: İnhisarlar U. Mü· 
dürlüğü ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Gümrük Muhafaza Gent>I komutanlığı satınalma komiıyonundan: 

Eşyanın Cinsi Miktarı Tasınlanan tutarı İlk Teminat 
Lira Kr. Lira 

Kaptanlar için lacivert 
Elbise 92 Takım 172j Ol) 130 

İhalesi 24-8-937 Sah saat 14 de 
KaptMnlar için kaput 92 Tane 1955 00 147 

İhaleıi 24 8-937 Salı saat 14,5 
1 - Gümrük muhafaza komutanlığı !çin yukarıda yazılı eşyanın 

ayrı ayrı pazarlıkları yapılacaktır. 

2- Şartname ve evnflar komisyondadır. Görülebilir. 
3- İsteklilerin ilk teminat olan vezne makbuzlariyle veya 

Banka mektupları ile birlikte o günde Galatada eski ithalat Güm
rütü binasındaki Komutanlık Satınalma Komisyonuna g-elmeleri. 

1 

ı 
• • * 

Belediye merkezile diğer müessesatma lüzumu olan kesilme· 
miş ve kesilmiş mete ve gürgenle 122.300 k. mangal kömürü 
satın alınacaktır. Bak : İst. Belediyesi İlanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 
Urfa Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Siverek kıtaatı hayvanatı ihtiyacı ıçın 270 bin kilo 
kuru ot kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi 3.9.937 cuma günü saat 10 da Urfada askeri 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Otun muhammen bedeli 16200 lira olup muvakkat te· 
minatı 1215 liradır. Şartnamesi her gün Urfa da askeri 
satınalma komisyonunda görülebilir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma komisyonundan: 
İdareleri Levazım amirliğine bağlı müessesat için mü

teahhit nam ve hesabına 32 bin kilo kırmızı domates, 80 
bin kilo patlican, 10 bin kilo bamya, 1300 kilo yeşil ince 
biber, 4 bin kilo dolmalık biber, 11500 demet maydanoz 
9 ağustos 937 pazarteıi günü saat 14,30 da Tophanede 
satınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacak· 

tır. Tahmin bedeli 6774 lira 75 kuruştur. İlk teminatı 
508 lira 1 O kuruştur. 

* • • 
İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat 

için l 5 ton kaşer peynirinin 24.8.937 salı ğünu saat 15 de 
Tophaoede sabnalma komisyonunda kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 9 bin liradır. İlk temi
natı 675 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

• "' . 
İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat 

için 30 ton beyaz peynirin 24-8-937 salı günü saat 15 
buçukta Tophanede satınalma komisyonunda kapalı zarfla 

1 eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 12 bin liradır. İlk 
teminatı 900 liradır·Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

İstanbul Belediyesinden : 
10 ağustos 937 salı gününden itibaren Karaköy 

köprüsü üzerinde seyrüsefer icabı ve Belediye zabı
tası talimatnamesile Belediye tenbihi hükümlerine gö-
re aşağıda yazılı hususat tatbik edilecektir. 

Sayın halkın ve bütün vesaiti nakliye sahiblerile 
şoförlerin, arabacı ve sürücülerin aşağıdaki maddele
re riayet etmeleri ilan olunur. 

1 - Halk köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir 
taraftan diğer tarafa ancak çivile işaret edilen saha 
dahilinden geçecektir. 

2 - Bütün nakil vnsıtaları, bu sahaya geldiği va· 
kit buradan yaya geçen varsa derhal duracak ve ya
ya gidenler geçtikten sonra yoluna devam edebilecek
tir. Bu sebeble nakil vasıtaları bu sahaya gayet ağır 

gelmelidir. (B.) (4880) 779 5-7 

Vize Askeri Satınalma Komis1onundan: 
1 - Alpullu alayının 1 10 O, Vizenin 11 bin, Demirkö .. 

yün 15 bin, P. Hisarın 11 bin ve 6000 kilo sade yağ· 

ları. 

2 ihaleleri ayrı ayrı pazarlık suretile Vizede yapı .. 
lacaktır. 

3- Alpulunun muhammen bedeli 10,670 Vizenin 1067 

Ocmirköyün 14850, Pin ar I-lisram l 0670 ve 5820 liradır· 
4- Alpullunun ilk teminatı 801, Vizenin 801, Demir' 

köyün 1114, Pmarhisarır. 801 ve 437 liradır. 

5- İhaleleri 9 ağustos 9.17 pezartesi günü saat 15 
tedir. 

Ankara Vilayetinden: 
Vilayet damızlık ayğır deposunun senelik ihtiyacı içiıı 

alınacak 3'1000 kilo yulaf ile 36 bin kilo kuru ota talih 
çıkmadığmdan yerıideu 12 8.937 perşembe gunu vilayet 
daimi encümeninde yeniden açık eksiltmeye konulacağı 

iian olunur. 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 -:- Harta kıtaası hayvanatı için 3 kalem yiyeceğiJ1 

eksiltmesinde fia t gali görüldüğünden işbu 3 kalem yiye· 
ceğin eksiltmesi l O gün uzatılmıştır. 

~ İstekliler şeraiti anlamak için her gün ve eksilt· 
meye gireceklerin de aşağıda yazılı gün ve saatlerde O 
becide Harta genel direktörlük satınalma komisyonunıı 

gelmeleri. 
Muhammen B. Miktarı Muvakkat T. 

Lira Cinsi ton Lira K. 
1400 kuru ot 40 105 
3200 arpn 80 240 

525 saman 30 39 38 
ihale günü 16.8 937 pazartesi saat IO dan 11 e kadar. 

1'. laziz Tümen Satınalma Komisyonundan : 

1 - Elaıiz birliklerinin ihtiyacı için 522, 725 kilo uıı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 24.8.937 salı günü saat 11 de Elôzizdt 
tümen satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Unu n muhammen bedeli 65,340 lira 63 kurıJŞ 
olup muvakkat teminatı 4900 lira55 kuruştur. Şartname51 
her gün komisyonda görülebilir. 

• • • 
Hozat birliklermin ihtiyacı ıçın t 1,605 kilo sabll 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşhır. 
2- İhalesi 23.8.937 pazartesi günü saat 10 da Elaziıd' 

tümeu satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Sabunun muhammen bedeli 6382 lira 75 kurı.n 

olup muvakkat teminatı 478 lira 71 kuruştur. 

• * • 
1 - Elaziz birliklerinin ihtiyacı ıçın 306,365 kilo ııtı • 

satın alınacaktır. Eksiltmesi kapalı zarf usuliyledir· 
2 İhalesi 24.8.937 sah günü saat 9 da Elaıizde tU

1 

men satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Unun muhammen bedeli 36,763 lira 80 kuruş olııP 

muvakkat teminatı 2757 lira 28 kuruştur. Şartnamesi bef 
gün komi · yonda görülebilir. 

* • * 
1- Hozat birliklerinin ihtiyacı ıçm 622,955 kilo \I~ 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 İhalesi 24.8 937 salı günü saat 1 ide Elazizde tii' 

men setınalma komisyonunda yapılacaktır. , 
3 - Umum muhammen bedeli 87,212 lira 28 kutıl' 

olup muvakkat teminatı 6541 liradır. Şartnamesi her gO~ 
komisyonda görülebilir. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalmn Komisyonund'": 
~ 

Ankara garnizonu müessesatınm ihtiyacı için aÇ~· 
açık eksiltmeye konulan 13,000 kilo yufkaya istekli çı ~ 
madığmdan 9. 8. 937 pazartesi günü saat t 1 de yenide 
eksiltmesi yapılacaktır. l 

. ' 2 - Yufkanın tutarı 2340 lira olup mu\'akkat temıll , 
175 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda P' 
rasıı görülebilir. 
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Ankara Valiliğinden: 

t- Kızılcahamam kazası yatı okulu talebesinin ıa
şeleri için muktazı cins ve mikdarı aşağıda yazılı erzak 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu crzakın muhammen bedeli 5641 lira 50 kuruş

tur. Münakasaya gireceklerin bu mikdarın yüzde 7,5 nis· 

betindeki muvakkat teminat akçelerini hus~si ?1uhase~e I 
veznesine yatırmaları ve makbuzunu kanunı tarıfata gore 
tanzim edecekleri teklif mektubunun iç;ne koymaları la-

zımdır. 
3- ihale 23.8.937 pazartesi günü saat 16 da vilayet 

konağında daimi encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere lıergün Kültür direktörlüğüne 

müracaatları. 
Kızılcahamam yatı okulunun 937 mali yılının erzak 

listesi. 

Tutarı Miktarı 

Kuruş Kilo Ginsi ve nevi 

144000 12000 Ekmek (birinci nevi) undan 

52500 1500 Koyun eti (mayıs ayında kuzu eti) 

37500 1500 Erkeç eti (100 kiloıııı genç dana eti) 

600 60 adet Ciğer (Erkeç ve koyun) 

2400 24 
" 

Hindi (1 yaşından aşağı 3 den yukarı) 

1500 150 Çay balıgı ( Ri olmıyacakhr) 
21600 1200 Pirinç yerli çok temiz 

4000 400 Bulgur (Halis buğdaydan temiz) 

10400 800 Fasulya senelik cinsi temiz 

3000 300 Nohut ( Kabak temiz) 
3000 300 Kercimek (temiz kaynamış) 
3600 120 Makarna ( 2 numaralı paketle 
1500 50 Şehriye arpa ve tel 
ı :oo 50 İrmik 
6000 500 Un (ekstra, ekstra) 
2700 60 Kaysı (tokalı oğlu iri taneli) 
2250 75 ~uru üzüm (çekirdeksiz en iyi) 
1500 50 incir (Süzme en iyi) 
1600 20 İç fındık ( kavrulmuş taze) 
1800 60 Konserve (muhtelif cinsten) 
8000 200 Zeytin tanesi [ iri taneli yiyimsel] 

13500 250 Peynir [ yağlı Edirne cinsi] 
3500 50 Bal [petek beyaz oğulJ 
1000 ıuo Goce [buğdaydan çok t,.miz] 
2500 25 Kuru bamya [Amasye çiçek] 
2000 50 Reçel fş.-kerden] muhtelif 
7000 200 !<esme şeker [sandıkla] 
9600 300 ince şeker [kristal torba ile] 
1200 60 Pekmez [koyu ve halis üzüm] 
2000 5 Çay [Cava veya Hindıye] 
600 6 Ihlamur [taze çiçek] 

lSOO 100 Süt [Yağlı ciy, inek] 
5400 300 Yoğurt [çiy sütten en iyi] 
4000 1000 adet Limon [ iri taneli taze l 
()000 4000 " Yumurta [taze] 

100000 1000 Sade yağ [süzülmüş] 
7500 75 Tere yağı tuzıuz 
7500 100 Zeytin yağı (birinci Turan] 
2700 60 Taban helvası 
4500 150 Salça [taze] 
2000 100 Sirke (Üzümden 

12000 250 Sabun (Hacı Şakir marka kuru) 
3000 300 Soda (çamaşır için) temiz 
3500 700 Kuru eoğan (istenilen mikdar taze) 
900 30 Sarımaak (ciciksiz yalnız baş ku.) 

1600 200 Tuz kuru ve (çekilmiş) 
€00 2 Biber (siyah çt,kilmiş) 
750 50 Salamura bağ' yaprağı 

1800 40 Pasbrma 
8400 1200 Patates (aarı ve kızıl iri taneli) 

500 50 Taze bağ yaprağı 
5000 500 Patlıcan 

2000 200 Biber dohııalık 
- - -
635000 Y ek\ın 

2000 200 Domates 
3500 350 Taze fasülye Ayşe kadın 

600 60 T. bakla 
2800 400 İıpanak 
1400 200 Prasa 
500 100 Lahana 
500 100 Pancar yapraksız 
200 50 Turp 
800 100 Havuç 

1500 5 Sandık portakal 
1500 100 Armut 
ıooo 100 Elma 
600 60 Kiraz 
500 50 • 

Vişne aşı 
1000 ıoo Ayva 
750 50 T. kayısı 

5000 500 T, uzüm 
2000 400 Kavun, karpuz yüz kiloıu karpuz 
3000 300 T. kabak -

564150 Yekun 
--

~kara Levazım Amirligi Satınalma Komisyonundan: 

açık nka~a garuizon erlerile harb okurlarının ihtiyacı için 

li çık eksıltwmeye konulan 16 bin kilo taze bamyaya istek
ııid rnadıgından t 2.8.937 perş~mbe günü saat 15 te ye· 

en ek 'l B 81 tmesi yapılacaktır. 
lirad anışanm tutarı 1920 lira olup muvakkat teminatı 144 

__ ır. artnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

~~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~ 
l nıtiya:ı &ah "b· 

Di .. . • ı ve yazı itleri 
tektoru: lamail Girit 

Baııldıiı yer: ARTUN Baaımevı 
Cnlata Billur ıokak No. 10 

MÜNAKASA GAZETESi 

Urfa Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Urfa merkez birlikleri hayvanatı ihliyacı için 650 bin 

kılo arpa kapalı zarf usuliJc satın alınacal\. tı r. 
ihalesi ~5 8.937 çarşamba günü saat 8 de Urf d as 

keri satmnlma kom syonunda yapılacaktır. 
Arpanın mulıaınmen bedeli 29250 Jira olup muv. kkat 

teminatı 2193 lira 75 lrnruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülebili • . 

* • * 
Anteb birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 444 bin kilo 

arpa kapalı zarf usulile satın alıııacaktır. 

İhalesi 25.8.937 çarşamba günü sn at t t ,30 da Urfada 

askeri satına lma komisyonunda yapılacaktır. 
Arpanın muhammen bedeli 18648 lira olup muvakka t 

teminatı 1398 lira 60 kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. 

"' • • 
Anteb birlikleri ihtiyacı için 144 bin kilo un kapalı 

zarf utulile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 1.9.937 çarşamba günü saat l 1,30 da Urfa

da nskeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Unun muhammen tutarı 17280 lira olup muvakkat te· 

minatı 1296 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
• "' .. 

Anteb birlikleri ihtiyacı için 132 bin ldlo un knpah 

zarf usulile satın alınacaktır. 
İhalesi 2.9.937 çarşamba günü saat 1 O da Urfa askeri 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Unun muhammen bedeli 15840 lira olup muvakkat te-

minatı l 161 liradır. Şartnamesi her giin komisyonda gö
rülebilir. 

b) uz 
Bakırköy Bez ve Pamuklu Mensucat Fabrikası Türk 

Anonim Şirketinden: 

Bakırköyünde Istanbnl caddesinde kain Fabrikamızda 
mevcud deruir ve eşyalar satılacaktır. Talip olanların 15 
ağustos 93i tarihine kadar hurda demir ve eşyaları gör

mek ve fiyat hususunda da görüşm~k üzere Şirket Mü· 
düriyetine müracaatlara ilan olunur. 

~ 1 

. Keşif bedeli 685 lira 84 kuruş olan Selamiçeşmc· Pen· 1 
dık yolunda K~miklidere köprüsünün tamiri pazarlığa ko-, 
nulmuştur. Keşıf evrakı ve şartnamesi Encümen kalemin· 
de görülebilir. istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı ve
sikadan başka nafıa müdlirlüğünden alacakları fen ehli· 
yet vesikasile 51 lira 44 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubife beraber 10·8 937 salı günü saat ı 4 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (5049) 807 

• • * 
Bir kilosunun İlk teminat 

Kilo Cinsi muham. bedeli 

K. S. Lira K. 

65250 Kesilmemiş meşe 1 20 1 
839250 ,, gürgen 1 t 5 
777775 Kesilmiş meşe l 25 1 
568840 ,, gürgen 1 20 

2033 70 

t 12300 Mangal kömürü 4 25 357 96 
Belediye merkezile diğer müessesatına lüzumu olan 

yukarıda miktarları yazılı odun ve kömür kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 24.8.937 salı günü saat 
15 de Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliJer 2190 nu
maralı kanunda yazılı vesika ve yukarıda yazılı ilk temi· 

nat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını 
havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 e ka
dar Daimi encümene vermelidirler. Bu saatte ı s:>:ıra ve· 
rilecek zarflar kabul olunmaz. Eksiltmeye girecekler ya

lınız odun veya mangal kömürü veyahut her ikisi ıçın 
teklifte bulunabilirler. (B) 5048 806 

1 Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden \ 
Muhammen bedellerile miktar ve vaaıfları aşağıda yazılı ( 5 ) 

gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 19.8.937 
perşembe günü saat 10 da Haydarpaşada gar binasındaki salın 
alma komisyon tarafından açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin komisyonun tayin ettiği vesaikle 
ve hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte komisyona 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak datıtıl
maktadır. 

1 - I0,000 ndet upuz çalı süpürgesi muhammen bedeli 600 
lira, muVllkkat teminatı 45 liradır. 

2 9 kalem muhtelif cins ve eb' atta su teaviye şişui mu-
hammen bedeli 1066 lira 50 kuruş muvakkat teminatı 79 lira 99 
kuruştur. 

3 Muhtelif eb'atta 11 kalem Transmisyon kayışı muhammen 
bedeli 4460 lira mu\•akkat teminatı 334 lira 50 kuruştur. 

4 - 18 kalem muhtelif eb'atta çelik, pirinç ve buronz bilye 
muhammen bedeli 1181 lira 6 kuruş, muvakkat teminatı 88 lira 
58 kuruştur. 

5 - 1500 kg. boya çıkarıcı madde muhnmmen bedeli 2025 lira 
muvakkat teminatı 151 lira 88 kuruştur. (4873) 777 2 4 

• • • 
Gazetemizin 7 ·8-937 tarihli nüshasında intişar eden 4920 numa· 

ralı D. D. Yollarının çam kereste ilanında (20-8-937 cuma günü 
aaat 15.30 dan itibaren) yazılacak iken 14.50 den yazılmıştır. itizar 
ile tashih olunur. Munakasa Gazetesi. 

Sayfa 3 

ı ·nhisarlar U. üdürlüğünde~ 
--... 

Numune ve şartnameleri mucibince 15000 kilo bel ipi, 

15000 kilo kalın kınnap pazarlıkla sahn alınacaktır. 
2 - Pazar.ık, 18·8·937 tarihine rastlıyan Çarşam'Ja 

günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şu· 

besindeki Alım Ko nisyonu:ıd:ı ya?ılacaktı r. 

3 Şartnameler paraıız olarak her gün sözü g~çen 
Şubeden alınab!lir. 

4- İstekliierin pazarlık ıçin tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (5040) 803 1 - 3 

• • • 
Çanakkalede inşa edilecek K uabarut deposuyla 

bekçi kulubesi ıin inşası ve etrafının te\ örgülerle çev· 
rilmesi işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 5697.25 lira, muvakkat teminat 428 
liradır. 

3- Şartname, keşifname, proje ve sair eksiltme ev· 
rakı 28 kuruş mukabilinde İstanbulda İnhisarlar inşaat 
şubesinden ve Çanakkale İnhisarlar Müstakil Müdii .. lü
ğünden alınabilir. 

4 - Eksiltme 25-8·937 tarihine rastlıyan Ç.ıL, .. mhrı 
ünü saat 14 de Kabataşta İnhisarlar levazım ve Müba

yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktı ·. 
5 - isteklilerin eksiltme gün ve saatinde yüzde 7 ,5 

güvenme paralarile sözü geçen komisyona gelme'r!ri 

ilan olunur. (4999) 799 1-4 

l~ _______ ist_a_nh_uı_o_e_fte_r_da_rı_ıü_m_da_n_: _____ --~I 
Senelik muhammen kıymeti 

Lira 
Eminönü : Ahıçelebi mahallesinde Sarraf ve kantarocağı 

sokağında kain 8 9 sayılı dükkan. 180 
Fenerde : Küçük Mustafa paşa Mektep sokak 9t 2 uyıh 

dükkan. 84 
Büyük çarşı: Keseciler okağında 46 sa yılı dükkan. 9 
Fenerde : Küçük Mustafa paşa sokağında »2 sayılı dükkan. 72 
Fenerde : ,, ,, ,, mektep okağında 4 sayılı ev 84 
Büyükçarsı : Karamanlı oğlu sokak 1 sayılı dükkan. 30 

,, ,, Kayserilioğlu sokağında eski 33 35, yeni 77 79 
sayılı dükkan. 144 

Sarıdemir Mahallesinin kıble çeşmesi sokağında eski 25 
yeni 31 uyılı dükkan. 120 

Kadıköyünde: Cafer ağa mahallesinde Cevizlik sokağında 

46 ıayılı ev. 216 
Büyükçarşı : Çuhacı han ikinci kat 32 sayılı oda 48 

Yukarıda yazılı malların bir senelik icarı 20·8·937 cuma günü 
saat 14 de ihale olunacaktır. İcar bedeli Müsavi dört taksitte ve 
taksitler peşinen tahsil olunur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçelerini 
vaktı muayyeninden evvel yatırarak mezkür aün ve saatte defter
darlık Milli emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komiıyonuna 
müracaatları. 

(F) (4822) 774 

TİRA -MU --
Salı ı 0-8-1937 

Mıh: 5303641> adet (MMV) No 379 
,Yaylık ve şarjör çeliği (Ank. Ask. Fabr.) No 384 
idare mecmuasının basımı ( 10 nushası} ve beher nushasının bas· 

kı 3500 adet Ost. Vil.) No 405 
Artvinde CHP binası inşaatı (CHP Çoruh İlyönkurul) No 407 
Sığır eti: 70 t. (Tekirdağ Ask. SAK) No 409 

Benzin: 150().2000 teneke (ist. Lim: Sah. Sıh. Mrk.) No 409 
Altları sürme araba 24 adet (lnh. U. Müd.) No 411 
Harb okulu yemek taşıma asansörü yaptırılma ı (MMV) No 411 
" Çakı. çatal, kaşık, baston v.s (İst. C. Müd.) No 411 
Dibek _Urfa pirinci 2 t. · Urfa yağı 500 k . (İd. C. Müd.) X: 412 
Baytarı malzeme 2 kalem (MMV) No 412 
Kağıt · beyaz mürekkep (İst. Beled.) No 413 
Zeytin y.ıği 40 t. {Deniz Lvz. SAK) No 414 
!"ualce ve alatı lıbbiyesi (Edirne Vil.) No 414 
iktisat Vekateti tarafından neşrinin lüzumu görülecek kitabların· 

da. tica:et anl~şmalarının 1-6·37 - 31-6 38 arasında baskı iş
len (Turkofis Ist. Şubesi Oir.) No 414 

Toz şeker 20 ton (Harita Gen. Oir.) No 415 
Koyun eti 12 t. (Çorlu Kor SAK) No 415 
Çanakkale Balya yolunun arasında çekilecek kumun il; aç, na• 

kil ve istifi işi (Çanak. Nafıa Müd.) No 415 
Kalorifer tesisatı olan binaların kaloriferle, kalorifer tesısatı ol-

mıyan binaların kok kömürü sobasile 165 gün müddet" ısıt
tılmaaı (Ank. Yüks. Zir. Enst.) No 415 
Gri tayak 300 m. (İst. Beled.) No 415 
Mahruti çadır 100 adet (Harita Gen. Oir.) No 415 
Balast ihzarı 17000 m3 (DO. yollan) No 416 
Gazyağı: 25 t. - sabun: 11 t. (Kırklareli Tüm.) No 416 
Sabun 50 t. (Den Lvz. SAK) No 416 
Kuru bamya, toz şeker, kuru erik, çay, sirke, kuzu eti, (Ç ~ak. 

Jandr. SAK) No 416 
Pmarhisar·Burgaz yolunun arasında şose tamiratı (Kırklareli Vil.) 

No 417 
Gazyağı 2600 k. (Çanak. Jndr. SAK) No 417 
Memleket hast. yapılacak yağlı boya tnmiraiı (Edirne Vil.) No 418 
Bakırköy iki telli mekt. tamiri - Silivrioin f eteköy mekt. t&miri 

(ist. Beled.) No 418 
Kereste (Ank. Bel.) No 421 
Bnlast ihur ve teslimi 6650 mS (DD. yolları) No 421 
• Ynnık yağ X-JO t. (Ank. Beled.) No 421 
Elektrikle çalışır linotip makinesi 1 adet (Harb Okulu Komut.) 

No 422 
Mangal kömürü 7 t. (İlt. Vakf. Dir.) No 423 
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ABONNEMENTS: 
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3 MOIS Ptra. 450 
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GAZETESi Etranger : 12 moiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite ı'adre11er 

a l' Admini.tratioo 
Journal Quotidien des Adjudicationı 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'&djudicatioıı Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

estimatif 
Caution. 

Proviıoire ·------------------ ·~---------

A) Adjudications au Rabais 
:onslruction- Reparation- Trav. Publics·Materiel de Construction-Cartographie 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbarges 

Jours 

:onstrue ion maisonı pour immigre• aux villag~• Gre a gre 5736 08 D;r. Etablis . lmmiirea Kirk- Cbaque jour 
Kirkl•r t!li: 20 P· lareli et lstanboul 

idem 38 p. ,, 10050 23 idem 
n 124 p. n 24218 06 " 
" 91 p. ,, 6825 - ,, 
,, 20 p. ,, 1700 - ., 
,, 91 p. " 6825 - ,, 
" 162 p. " 10530 - ,, 

natallation de parterre aux alentours de la statue Publique 4687 55 351 50 Preııid . Maison du Peuple lzmir 
"Koubilay,, İl Menemen 

~eparation du pont Kemiklidere s route Sı:;\ami 
Tehechıne-Pendik 

~eparation de l'ecole de Doudoullou 

" ., 
de la 36me ecole de Sariyer 
de la 18me ,, d'lstanhoul 

,, de la 17mc ,, ., 
,, de la 27 ıne ,, de Beylerbeyi 

Gre a gre 

,, 

" 
" 
" 

51 44 685 84 
{ 

Com. Perm. Munieipalite lstanbul 
Oir. Econom. ,, ,, 

{ 
Com. Perm. Munieipalite lıtanbul 
Oir. Eeonom. ,, ,, 

15 33 204 40 

idem 

" 
" ,, 

" 
il 

,, 
,, 
" 
" 

21 8-37 

10 8-37 

10-8·37 

10-8-37 
10-8-37 
10-8-37 
10-8·37 

~epara tion au four de Tophane " 

50 -
246 32 
100 50 
240 10 
999 56 

3 75 
18 47 
7 53 

17 -
75 - Com. Acb. lntendanee lııtanbul Tophane 13 8-37 

Produits Chimiques el Pharmaceutiques · lnstruments Sanitaires -F ourniture pour. Hôpitaux 

~edicaments e~ artieles aanitaireıı : 165 lotı Publique 989 94 Munieipalite Tire W·8·37 

Ha b1llement - Chauqsures Tissus - Cuirs 

:haus3ures : 9360 paires (e ııh . eh. P. 210). Pli c"eh. le pa. 4,50 3150 - Com. Adı . Min. Def. Nat. Anlc. 23·8·37 

Combustible - Carburant-HuiJes 

Charbon li g-nıte : 427 t. 

• 
" 

788 t . 
2·ıo t. 

Bo;s de clıcne COJ!J ~ : 7777i 5 k. - Non-co.ıpe : 
65250 kilos . Boııo de sapin coupf.: 568840 L-
Non coupe : 839250 k. 

Cbarbon d~ boia : t 12300 k. 

Divers 

Moustiquaires: 350 p. 

Corde: 15000 k. - ficelles : 15000 k 

Provisions 

Farine: 1327 t. {cah. eh. 950 P.) 
Aubergines: 20 t . 
Savon: 11 t . (aj.) 

Foin: 9040 et 9040 k. - herbe: 9041) k. - paille: 
18079 k 

Pain: 7 t. - huile: 300 k. - ıuere: 300 k. - the: 
12 k. - harieots . maearonis, uvon ete. 

Foin: 208 t. (aj.) 
Fromage "kaclıer,, : 15 t. 
Combeaux: 16 t. (aj .) 
Beurre frais: 11, 11, 15, 11 et 6 t. 
Viande de boeuf: 65 t. (aj .) 
Foin: 257,6 t. (aj.) 
Provision: 26 lots 
Foin: 72 t. (aj .) 

Toaıates: 32 t. - aubergines: 80 t . - combeaux: 
10 t. ete. 

Fromaıe blanc: 30 t. 

Pli caeh. 

Publique 
l'li c:ıelı. 

6298 25 
7880 -
2910 

,, le k. 4,25 

Gre a gre 

Pli eaeh 
Publique 
Pli eaeb. 
Publique 

Gre it gre 

• 
Pli eaeh. 
Publique 
Gre iı grc 

" 
" 
., 

Gre a gr~ 

Pli eaci1. 

185780 
1200 
5060 

11440 -
9000 
1920 -

le le. 0,25 

le k. 0.03,50 

6774 75 

12000 -

472 37 
591 -
218 63 

2023 70 

357 96 

19 

10539 -
90 -

379 50 
213 82 

858 -
675 -
144 -

1219 -

508 10 

900 -

Com. Aeh. Mııitaire lzmir 

" ,, 
{ 

Com. Pcrm. Municipalite lııtanbul 
Dır. Econom. ,, ,, 

Hem 

23·8-37 
23·8 ·37 
23-8·37 
2-t-8-37 

24·8-37 

Com. Aeb . Comm.G . Surv. Douanicre lıt . 9-8-37 
Com. Ach. Eeonom. Monop. Ktacbe, 13-8-37 

Com. Achat Division Kirklarcli 
,, 
,, 

Vilayet Kirklareli 

12-8-37 
11-8-37 
10·8-37 
10·8·37 

,, Un moiı a partir du 24-7-37 

Com. Aeh. Militaire Izmir 10-8-37 
Com. Ach. lııtend. ı.t. Tophane. 24-8-37 
Com. Ach. Oir. IDtend . Ankara 12-8-37 
Com. Ach . Milita;re V>ze 9 8-37 
Com. Aeh. Division Manissa 26-8-37 

" 26 8-37 
Vilayet Edirne 17·8-37 

,, Ankara 12-8-37 
Com. Ach. lntendance lstanbul Tophane 9-8-37 

" 24-8-37 

POUR VOS TRADUCTIONS 
De toute nature En toutes langues 

Adressez·vous sana hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traductioo Juridique, 

Specialite : 
Technique, Financiere, Commerciale ete. 

Tratluction de cabiers des charges 

Execution rapide et soiınee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de ·' MÜNAKASA GAZETESi ., 

Bureau de Traduction '' DEVRiM " 
Galata, Perchembe Pazar, Yogbourtcbou Han, No 3-4 Telepbone ; 49442 

Heure 

-ı 

16 

14 -

14 

14 
14 
14 
14 
15 

15 -

15 -

11 -
17 -
16 
14 -

14 -

14 -

16 -
15 -
15 
15 -

11 
15 

15 
10 -
16 -
15 -

14 30 

15 30 

8 AOUT 1937 

ADMINISTRAlıUf\ 

Y oghourtchou H<:n 
lcr Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
lıtanbul - MÜNAKASA 

M EMENTO DES ADJUDICATIONS 

Lundi 9 Aout 1937 

-

Constr. bitıment directorial iı Erzerouııı (Dir. Gen. Monopole) .,! 410 
Constr. de chaussee s route lzmir-Mencmen·Bergama (Vilayet lzmir) 

x 421 
Transport de marehandises : 500 t. (lntend. Ankara) .,: 412 
Transport de bidons vides et articles monopolises (Dır. Monopole 

Ankara) No 412 
Aeier: 10350 k. (Dir. Palais de Monnaiı) No 412 
Installation de garage centrale au kiosk des Affairee Etranreres 

(Min. Trav. Puolies) No 412 
Inslallation eleetrique annexe au pare de Fatih (Mun. lst ) No 413 
Constr. heton et asphalte s route Tepebachi-Tozkoparan (Mun. lst.) 

No 413 
Viande de boeuf (Com. Aeh. Mil. Polatli} No 414 
Paille- farirıe (Oivision Manissa) No 414 
Viande de boeuf (Com. Ach. Mil. lzmir) No 414 
Constr. d'unc refectoire a l'lnstitut Agrieole d' Ankara (Min. Trav. 

Publics) No 414 
Reparation el eonstruction a l'hôpital mııritime de Kassimpacha (Min. 

Def. Nat ) No 414 
Clıarpente pour construction des maisone pour immigres {Oir. Etab. 

lmmigrcs Manissa) No 414 
Transport par voie de terre de diverses marchandises (Com. Aclı. 

Mil. lzmir) No 414 
Huile vaeoum : 5 t.· motorine: 5 t. (Dir Gen. Mon. Kalıatacbe) 

No 414 
Etiquettes de bois : 105000 p.- ld. grandes : 20000 p. (Dir. PTT. 

Vilayet lstanbouH No 414 
Foin : 240 t. (Com. Ach. Mil. Tehorlou) 
• Canevas et autres (Oir. Mon. Eudemieh) No 416 
Transport de 700 m3· balaste s route Fevzipaelıa-Diyarbekir (Ch. de 

fer Etat) No 420 
Baneıı pour etudc· tabourets- banes (Dir. Ecole Tech. iı Yıldiz) 

No 416 
Lait et yoghourt (Com. Azh. Mil. lzmir) No 416 
Pomme de terre : 150 c. (Dir. Kirklareli) No 416 
Construction runisons pour immigrea ii Ka'isserı) (Vıl. Ka'isseri) 

Pain, viande et provision (Vil. Ankara) S 424 
Rcparation de t'iı stallation electrique du four mılit. iı Tophane 

(lntend. Tophane) No 424 
Sapin: 220 m3 (Dir. Etabl, lmmigres Elaziz) No 424 

Mardi 10 Aout 1937 
• 

Clous pour fer a eheval : 5303646 p. (Min. Def. Nat.) X 379 
Aeier a re•sort et chargeur : 4000 k. (Fabr. Milit. Ank.) X 384 
lmpression des revues (Vilayet lst.) .,! 405 
Constr. de la maison du peuple iı Artvin (Prcsident de la maison 

du peuple du Tehorouh) .Y 407 
Vıande de boeuf : 70 t. (Com. Ach. Milit. Tekirdagh)X 409 
Benzine : 1500·20 O bidons (Office Sanit. du Port lstanbul) .,: 409 
Voitures : 24 p. (Dir. Gen. Monop.) ~\~ 411 
lnstallation d'aııeenseur pour transport de nourriture iı l'ecole de 

guerre (Min. Def. Nat.) X 411 
* Cuillers, eouteaux, cannes ete. {Proeureur Gen. Rep. Iitanboul) 

.\~ 411 
Riz : 2 t.- huile : 500 k. (Proc. Gen. Rep. lıtanbul) .Y 412 
Articles de veterinaires : 2 lots (Min. Def. Nat. Ankara) ~-:. 412 
Papier- sucre (Mun. lstanbul) .'\' 413 
Huile d'olive : 40 t. (lnt. Mar. Kassimpacha) .\; 414 
Medieaınent et instruments de ehirurgie (Vil. Edirne) .Y 414 
Impression des aecords commercialea (Dir. Turkofis lst.) .\: 414 

Sucre en poudrc : 20 t. (Dir. Gen. Cnrtograpbique Ankara) .\• 415 
Viande de boeuf (Com. Ach. Mil Tchorlou) Extraetion et Transport 
de sable • route .\':. 415 

Tchanakkale-Balya (Dir. Trav. Pub. Tchanakkale) .\: 415 
Clıaurlage pendant 165 jours des poeles et ealorifere de l'institut 

Agricole (Dir. ln•t. Agr. Auk.) .\! 415 
EtoHe irİse: 300 m. (Mun. lst.) X 415 
Tentes coniques: 100 p. (Oir. Gen. Cart. Fabr.) .Y 416 
Extraction et preparation de balaste 170(10 m3 (Ch. de fer Etat) 

.\: 416 
Petrole: 25 t. (Div. Kirklareli) \~ 416 
Savon : 50 t. (lntend. Marit. Kasimpaeha) .\0 416 
Viande1 the, vinaigre ete. (Com. Ach. Gend. Tehanakkale) ·'• 416 
Con•tr. du ehausıee a route Pinarhissar (Vil. Kirklareli) ,ı',! 417 
Petrole : 2600 le. (Gend . Tclıanakkale) .\' 317 
Repımıtion a l'hôpital Rcgional (Vıl. Edirne) S 418 
Reparation iı l'eeole de Fetekeuy (Silivri) 

,. ,, ,, iki Telli (Bakirkeuy) (Mun. lat.) .\~ 421 
Extraction de balaste (Ch. fer Etat) .\: 421 
• Huile brüle : 8·10 t. (Mun. Ankara) X 421 
Macbine linotipe fonctionnant iı l'electricite (Command. Eeole de 

Guerre) .\: 422 
Charbon du bois : 7 t. (Dir. Vakoufs lstanbul) .\':. 423 

• Les aaterisques indiquent une vento par voie de surenehere. 

N. B.- Le• Nos indiques en regard de• :ırticles sont ceux dı1 
journal dan• lequel l'aviı a paru. 


