
ikinci Sene No. 385 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGJ 450 
6 ,, 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 ayhğı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Reamimakbuz mukabili olma
yan tediyat makbul dejildir. 

PAZAR 

•• 

'GAZIETESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilcin olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

a) Münakasaıar 

1 - Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Kuru ot: 1000 k. (aç. ek. kilosu 2, 75 kr. tem. 
7-7-37 15 -

173.75 L.) {Afyon Kor S.A.K.) 
Ceza evi için ekmek ihtiyacı (1 sene için) (k.z.) 

clzmir Ceza evi Dir.) 
16·7-37 15 -

Un: 6000 k. (temd. paz. m.b. 690 L. tem. 52 L.) 
28·6-37 10 -

(Bornova Tümen) 
Ton balığı: 5000 kutu-yalancı dolma: 5oOO kutu-
Ayşe kadın fasulyesi: 5000 kutu (paz. m.b. 1500 L. 

3 - Elektrik-Havagaıı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
İzmir Sahil Sıhhiye Merke2i binasında yapıla'1ak ka-

lorifer tesiutı (aç. ek. k.b. 1389 L. tem. 104, 18 L.) 
(lzmir Sahil Sıhhiye Merkezi) 12-7-37 15 -

Maniu şehri elektrik teaisatı (temdit) (paz. mb. 
37825 L. tem. 2837 L. ıart. 190 kr.) 
(Ma~isa Şehri Elektrik Tesisatı Birlik Reisliği) 21-7·37 15 -

Elektrık kablolarında husule gelen arazı mahallini 
tayin ed .. n bir hat meaaha aleti (Samsun Beled.) 15-7-37 -

Işıldak ile grup elektrojen 1 ad. (aç. ek. m.b. 
2700 L tem. 202,50 L.) (MMVJ 8·7-37 11 

4- Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

Maakaput elbiae (kır bekçileri için): 55-75 takım 

Zeytin yat 
Zeytin (Gemlik) 
Sabun 
Beyaz peynir 

27 Haziran 1937 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci knt 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
f Jarehanemizde görüşülur 

Telgr.: lst. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

250 Kg. 
150 ,, 
400 ,, 
300 ,, 

62 
40 
40 
40 

Kaşar peynir 200 70 
Muvakkat teminatı: 48 liradır. İhale: 14-7-937 saat 14,30 da 

Pirinç (Bursa) IOOO Kg. --24 
Şeker 1400 27 
Kuru fasulya 

,, 
500 n 15 

Un 720 17 
Nohud " 200 

" 13 
Makarna 250 26 
Siyah mercimek 

,, 
150 ,, 18 

Kırmızı 50 18 ,, 
Pirincunu 50 20 " Kuru üzüm 100 

" 25 
Tuz 300 

" 6 
Sarmısak 20 T ) 29-6-37 1 o 

tem. 113 L.) (Bornova ümen 
(beheri 19,50 L. tom. 109 L.) (Lüleburg-az 11.;cbaylığı) 9-7-37 - -

,, 20 
İrmik 200 " 25 

~ _ i nıaat, Tamirat, . Nafi~şleri, Malzeme, Harita 

V 1. k d klı k v 5 inşaatı (temdit k. b. a ı onağın a parma · · 
714

1
75 L.) (Afyon llbaylığı) . 28-6-37 15 -

S E 
. lu ara1tnda şose tamırah (4?30 

ıvas- rzıncan yo 
metre) (temdıt kb. 14,259,57 L. tem. 1069,46 L.) 

1 k D. '- ) 8-7-37 14 -
(Sıvas Bayındır ı ıreıı;. 

Sücüllilye gelmekte olan su başpınara me~rasının 

t • . 4"00 metrelik kısmının yenıden beton 
amırı ve .:. 

künk yapılması (aç. ek. k.b. 9504,59 L. tem. 
713 L.) (Sücüllü Belediyesi) . 19-7-37 16 

Ankara-lstan bul yolunun aruında 15 adet menfez ıle 
1822 metre şose in7ı.atı (k.z. k.b. 18836,66 L. 
tem. 1412,70 L.) (Ankara Vilayeti) 15-7-37 15,30 

Polatlı-Eskişehir yolunun Beylik Köprü mevkiinde 
Sakarya üzerindeki Beylik Köprü ile buna mücavir 
bir ahşap köprünün tamiratı (aç. ek. k.b. 1663, 19 
L. tem. 126,30 L.) (Ankara Valiliği) 12-7-37 15,30 

SücüllDye getirilecek suya ilave edilecek Kuzludere 
pınarı suyunun 1600 metre beton künk ferşıyah 
(paz. k.b. 2077,88 L. tem. 156 L.) (Sücüllü Beled.) 19-7-37 16 -

a) MÜNAKASALAR 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Edremit Tümen Satınalma Komiıyenundan: 

Kapalı zarfla 80 ton sığır eti alınacaktır. Etin tahmin 
bedeli 24 bin liradır· ihale günü olan 15.7.37 per
f~ınbe ginü saat ı O da Edremltte askeri ıatınalma ko· 
ltıısyonu binasında ihalesi yapılacaktır. Etin muvakkat 
:~ı:ninatı 1800 liradır. Teklif mektuplarını münakasa saa-
tnden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı komisyo· 
~a Verilecektir. Evsaf ve şartnamesini görmek ve bilmek 
ısteyenler için komisyonun bergün açık olduiu. 

Bornova Tümen Satınalma lromiıyonundan: 

1-. Bornovadaki topçu alayının ihtiyacı olup 21.6.37 
P•ıartesi iÜnü saat l O da pazarlığı yapılan 6 bin kilo u
~n beher kilosuna yerilen fiat pahalı görüldü~Unden 
p i6·37 Pazartesi iÜnÜ saat JO da yeniden pazarlıgı ya• 

ı ilcaktır. 
Ilı' 2- Unun tahmin tutarı 600 lira olup muvakkat te· 

ınatı 52 ı· d 
3 ıra ır. .. .. . . 

- Şartnamesi hergün komi•yonda gorulebılır: 
ti 4 İıteklilerin muayyen vaktinde Bornovadakı aıke-

satınalrna komisyonuna gelmeleri. 

* • • 
Cinsi Mikdarı 

Ton balığı 5000 
Yalancı dolma 5000 

1 Ayşekadın fasulyesi 5000 
htti - Yukarda cins ve miktarı ya•ıh konıerveler be
tt,ı· 25() ıramlık olmak üzere Hilalde tüm•ll ambarına 

'Ilı . 2 fartıle pazarlık ıuretile ıabn alınacaktır. 
t'~t,;- Pazarlığı 29-6-937 ıalı gftnü saat 10 da yapıla· 

t 3 ....... u kk t t"'i1a nıum tahmin tutarı 1500 lira olup muva • 
4~tı 113 liradır. 
5......_ Şartnamesi komiıyonaa görülebilir. . 

'-ta, lıteklilerin muayyen vaktinde Bornovadakı aıkeri 
' 1111• komisyonuna ıelmeleri. 

• 
5 - Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Defahr ve evrak matbua (paz.) (Afyon llbaylığı) Bır ay zarf. 

6- Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

Benzin: 700-900 ton (lc.z. m.b. 296, 100 L. tem. 
22,207,5 L. (Ankara Belediyesi) 

b) Müzayedeler 
Kesme şeker: 30523 k. (aç. art. m.b. 4580 L. 

9-7-37 11 -

tem. 345 L.) {lst. Gümrüğü Başmüd.) 12-7-37 14 -
Kesme şeker 138520 k. (kz. m. b. 50'l9 L. 

tem. 378 L.) (lıt. Gümrütü Başmüd.) 2-7-37 13 -

işaretler: aç. ek. (açık elr..siltme) · kz. (kapalı zarf) • paz. (pazar· 
lık) • mb. (muhammen bedel) · kb. (ke.,if bedeli) - tem. (teminat) -
temd. (temdit) • L. (lira) - kr. (kuruş) - t. (ton)- k. (kilo) • .,art, 
(şartnnme). 

Orman Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: 
Cinai fvıiktarı Muhammen 

fiatı kurut 
~----~~------~--~--~~~--~~ 11000 Kg. Narh Fi. Ekmek 

Muvakkat teminatı: 91 lira 
İhale: 14·7·~7 Saat 9 30 da 

48 Datlıç eti ekıtra 4500 Kg. 
Muvakkat teminat: 162 lira 

İhale: 14·7-937 aaat: 10 da 

Süt 700 Litre 
Yoırurt 1000 Kg. 
Tere yat 50 ,, 
Kaymak 15 n 

Ekmek kadayıfı 50 Ad. 

14 
19 

115 
150 
15 

Tel kadayıfı 30 Kg. 
Muvakkat teminat: 29 lira ihale: 14-7-937 saat 

20 
10,30 da 

Yumurta 10000 Ad. 
Kuru ıotan 1000 Kg. 
Patatea 900 " 
Elma 200 ,, 
AyT• 100 ,, 
Portokal 180 lila 1000 Ad. 
T aı:e bakla 400 Kr. 
Salamura yaprak 50 ,, 
Taze faıulya 500 ,, 
Sakız kabatı 400 " 
Tue bezelya 100 " 
Dolmalık biber 75 ,, 
Domateı 150 ,, 
Semizotu 60 ,, 
Patlıcan 600 Ad. 
Dereotu 60 Dem. 
Maydanoı 250 ,, 
Taze •otan 200 " 
Y e4il aalata 500 Ad. 
Havuç 250 Kg. 
KerHiz 300 ,, 
Karnabahar (orta) 200 Ad. 
lıpanak 700 Kı. 
Lahana 350 ,, 
Pıraaa 1000 n 

Enginar 500 Ad. 
Limon 1500 ,, 
Salça 100 Kg. 

Muvakkat teminatı: 74 liradır. İhale; 
Sade yağ 1000 Kg. 

l..tuvakkat teminatı: 64 liradır. İhale: 

2 
6 
7 

20 
15 
3,5 

15 
25 
13 
10 
20 
10 
7 

IO 
3 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

10 
10 
15 
6 
6 
5 

10 
2,5 

30 
14·7-937 ıaat il de 

85 
14-7-937 ıaat 14 te 

Çay 15 
" 500 

Şehriye 50 
" 25 

Bulgur 60 ,, 13 
Çilek reçeli 100 

" 50 
Vi4oe 

" 100 ,, 50 
Kooıerva türlü 250 ,, 

n ayşekadın 250 ,, 18 
Kuru kayısı 100 

" 80 
Çam fıatığı 15 

" 100 
Kuıüzümü 15 ,, 30 
Buğ'day 30 ,, 14 
Soda 300 ,, 8 
Muvakkat teminatı: 110 liradır. ihale: 14-7·937 snat 15,30 dn 

1- Büyükdere Bahçeköyde bulunan orınan Fakultesi İs
tanbul kıamı için yukarıda yazılı erzak vesaire 7 şartname 
He eksiltmeye konulmu9tur. 

2- Eksiltmeler İstanbul Orman Direktörlüğü dairesinde 
14-7-937 ırününde h r kısmın altlarmda yazılı saatlerde ya
pılacaktır. 

3- Eksiltmiye girebilmek için yukarıda her kııım altında 
yazılı muvakkat teminatların Maliye veznesine yatırdıklarına 
dair makbuz göstermek ve 2490 sayılı kanunda yazılı ev
saftan haiz olmak lazımdır. 

4 - Şartnameleri görmek iıtiyenler her gün Büyükdere 
Bahçeköydeki Orman Fakültesine müracaatları ilan olunur 

2 
inşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzenıesi~Harita 

Sıvas Bayındırlık Direktörlüğünden: 

14,259 lira 57 kuruş keşif bedelli Sivas-Erzincan yolu· 
nun 82-86+230 kilometreleri arasında 4230 metre tu
lündeki şose tamiratı esa iyesi 8· 7-937 perşembe ünü 
Sıvas Vi~ayet encümeninde ihale edilmek üzere k!palı 
zarf usulıle 21-6 9~7 den itibaren eksiltmiyc konulmuş
tur. Muvakkat temınat 1069 lira 46 kuruştu ı· t Lı·ı b · · b' r. s eal ı er 

u 111 yapa ıleceklerine dair ehliyet vesikası ibrazına mec· 
bardur. İsteklilerin teklif mektublarını 8 1 _937 b 
ii u t 14 k . . perşem e 

g ~ saa e adar Vılayet Daimi Encümenine verme· 
lerı l~~ı~d~.r~. Keşif ve ıartnameıi her zaman Vilayet Na
fıa Mudurlugünde görülebilir. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 
Ankarada erat pavyonları ile ahırlar yapısı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşiflerinin tutarı 128462 
lira 5 kuruştur. Keşif proje ve şarhıameleri parasile in
·~.at .. fubesinden veril~cektir. İhalesi 15.7.37 perşembe 
gun~ saat 11 dedir. ilk teminat 7673 lira 10 kuruştur. 
Eksıltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı ka· 
nuDun 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını havi zarflar ihale ıaatin
deR evv~ı ieç olarak bir saat evveline kadar Aukaradn 
MMV ıatınalma komiıyonuna versinler. 

Afyon İlbaylığından: 
Açık usulle ekıiltmeye konulduğu evvelce ilin edilen vali 

konatında yaptırılacak 714 lira 75 kuruştur. Ketif bedeli trotu
var ve parmaldıta lıtekli çıkmadığ'ından 28.8.37 ~uru uat 15 
de daicıi encümeade ihale edilmek üzere eluillme müddetinin 
temdidi ilin olunur. 

Ankara Valiliğinden: 
Ankar·İstanbul yolunun 135+00-165+00 kilometre

leri arasında 15 adet menfez ile 1822 metre tülunde şo
se inşaatı 15.7.937 perşembe glinü saat 15,30 da Ankara 
vilayeti binasında vilayet daimi encümeninde kapalı zarf l uıulile ekıiltmeyc konulmuştur. 



! 

Sayfa 2 

Keşif bedeli 18835 lira 6 ı kuruştur. 
Muvakkat teminatı 1412 lira 70 kuruştur. 
Bu ite aid evrakı keşfiye ve şartnameler nafıa mü

dürlüğünde görülebilir. isteklilerin ticaret odası vesikası 
teminat mektub veya makbuzları ve nafıa vekaletinden 
aldıkları fenni ehliyet vesikası ile birlikte ihale günü sa
at 14,30 da encümen riyasetirıe müracaatları. 

• • • 
Polatlı- Eskişehir yolunun Beylik köprü mevkiinde 

Sakarya üzerindeki Beylik köprü ile buna mücavir bir 
ahşap köprünün tamirat işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 12-7-937 pazartesi günü saat 15,30 da vlla· 
yet binasında toplanan daimi encümen odasında yapıla
caktır. Keşif bedeli lfJ83 lira 19 kuruş ve muvakkat te· 
minat 126 lira 30 kuruştur. 

Bu işe ait keşif evrakı vilayet nafıa müdürlüğünde gö· 
rülebilir. 

İsteklilerin yukarda yazılı tarihte ticaret oda 1 ı vesi
kası ve teminat mektub veya makbuzlariyle birlikte dai
mi encümen riyasetine müracaatları 

3 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
____ ..;._ __ .....:;;.:_-.~.........- c=-=-w ™ ------

Manisa Şehri Elektrik Teıiutı Birlik Reisliğinden: 

37825 lira keşif bedelle 21.637 tarihinde ih:\lesi yapılmak ü
zere kapalı Zllrf u!lulile eluiltn!y~ k'> ı ıla ,ı ~ehri niı elektrik te· 
sisatı işi 21.7.37 tarihine raoılıyan çarşamba günü saat 15 de pa
zarlıkla intaç edilecektir. 

Bu işe aid evrak, ekıiltme şartnamesi, huıuıi ve fenni şart• 

name tesisat proje.;i, mukavele projesi, plıin ve projelerdir. İs
tekliler bu evrakı 190 kuruş bedel mukabilinde Manisa şehri e· 
lektrik te1isatı birlik reisliğinden alırlar . 

Muvakkat teminat 2837 liradır. Talihlerin aşağıda yazılı vesi
kaları hamilen belli uatte Manis:ı hükumet konağında vilayet u
mumi meclisi salonunda toplanacak olan birlik encümenine mü
racaatleri lüzumu ilin olunur. 

1- Nafıa vekaletinden ahnmıt elektrik tesisat müteahhidliği 

vesikası 
2- 937 yılına aid ticaret odası vesikası. 
3 - Eksiltmeye girecek olanların bizzat mühendis olması veya 

bunlardan birinin fenni mesuliyeti altında işin yapılacağı ve tesi
sat müddetince iş başında bulundurulacazını taahhüd etın~si la· 
zımdır. 

İzmir Sahil Sıhhiye Merkezi Baştabipliğinden: 

Keşif bedeli 1389 lira olan İzmir sahil sıhhiye merke
zi binasında yapıla~ak kalorifer tesisatı artırma ve ek
siltme kanununa tevfikan 23.6.37 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif 

planlarile fenni şartnameyi görmek üzere pasaportta sa
hil sıhhiye merkezine müracaatları. Eksiltmeye iştirak e· 
deceklerin yüzde 7,5 muvakkat teminat parası olan 104 
lira 18 kuruşu merkezimiz veznesine yatırmalara, müna· 
kasa günü olan 12.7.37 pazartesi günü saat 5 de daire
de toplanacak komisyonda bu işi yapabileceklerine dair 
ehliyetname ve vesikalarile birlikte hazır bulunmaları. 

4 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Afyon İlbaylağından : 
Hususi idarenin 937 yılı içinde kullanılacağı defatir 

ve evrak matbuanın ihti acı 11 6-937 gününden itibaren 
bir ay müddetle pazarhğa konulmuştur. iştirak etmek is-
teyenler teminat akçelerile beraber daimi encümene mü· 
racaatları ilan olunur. 

5 
Kereste, tahta ve saire 

Sarıkamış Askeri Satmalma Komisyonundan: 
Ciheti askeriye ihtiyacı için 1 milyon 750 bin kilo kum en

kaz ve l milyon 750 bin kilo kuru dip çam odunu olmak üzero 
3j0()()00 kilo kuru çam odunu kapalı zarf uıulile eksiltmeye çı
karılmııtır. Kapalı eksiltmesi 14.7.37 çarşamba günü uat 10 da 
Sarıkemışta sahnalma komisyo:ıu.ıda yapılacaktır. Evsaf ve şe
raitini sormak isteyenbr her~ün ih:lleye iştirak edeceklerinden 
belli edılen g;in ve sa.:ıtten bir sıııt evvd komisyona müracaat ' 
edeceklerdir. Ş:ırtn t n~•i k:> ni;,.aıd Hl pıruız olarak verilir. İlk 
tenin1tı :l'BI lır:ı .?; !<·ıru1tJr. Ta'1 . : .... bede li 43r5') liradır. 

6 
"\ahrukat Hcnzin-Ma~nc yağlan v. ~ 

Ar.kara Belediye Reisliğinden: 

Belediye V.!saiti için alınacak 700-900 ton benzi~ 15 gün 
müddt-tle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 295, IOO liradır. 

3 • Muvakkat teminatı 22,207,5 liradır. 
4- Şartnamesini gotmek istiyenler her gün yazı işleri ka

lemine müracaatları ve ihale belediye encümeninde 9 temmuz 
937 cum:ı günü saat 11 de yapılacağından isteklilerin o gün saat 
ona kadar teminıltlariyle teklif me'<tııblarını belediye encümenine 
vermeleri. 

~iiteferril< 

MÜNAKASA GAZETESi 

7 

• • • 
1 adet elektrikli ebonit kutuları yapıştırma operası (komple) ile 

13 kalemden ib:ıret teferruatı alınacaktı : Bak: Devlet Demiryollnrı 
ilanına. 

l_i_n_h_is_a_rl_a_r _U __ • _M_iı_· d_iı_· r_liı_· ğ_iı_· n_d_e~ 
t .- Kapalı zarfla eksiltmeye konulup isteklisi çık· 

madığından ihalesi yapılamıyan (8100) lira muhammen 
bedelli 3 adet bileme makinesi şartnamesi ve resmi mu
cibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2. - Pazarlık 2 7-l 9 .i7 Cuma günü saat 15 de Kaba
taşta İnhisarlar levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3.- Yüdze 7,5 muvakkat teıninat 607,50 liradır. 
4.- Şartnameler parasız olarak her g·iin İnhisarlar 

levazım ve Mübayaat şubesinden ve (M 16 195) sayılı 
resimleri İnhisarlar Tütün Fabrikalar şubesinden alınabi
lir. 

5. - Pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin pazarlık gü· 
nünden 2 gün evveline kadar fiatsız tekliflerini İnhisar· 
lar Tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin 
kabulüne dair mezkur şubeden vesika almaları lazımdır. 

6. İsteklilerin pazarlak için tayin olunan gün ve sa-
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyJe birlikte }ukarıda adı 
geçen komisyona gelmeleri. İlan olunur. (.1685) 598 2 4 

• • * 
Tampoa sünger kağıdı '15000 Tabak.!1 
Tcskerelik kaat 1500 Top 
Küçük karbon kaadı 4000 kulu 
Büyük ,. ,. 2000 il 

Karerenaj kaadı 750 Top 
Takrirlik kaad 2000 Top 
İnce makine kağıdı 8000 ,, 
Kalın makine kağıdı 6000 11 

Müsveddelik kağıt No:5 40 O ,, 
Çizgili 11 No:6 1500 ,, 
Çizgili 11 No:2 4000 ,, 
Tel raptiye küçük 3000 kutu 
Battal çizgili kağıt 1500 Top 
Tel raptiye büyük 4000 kutu 
Sarı köşe raptiyesi 1000 ,, 

1 -Numuneleri mevcut yukarıda cins ve miktarı ya
zılı ( 15) kalem kırtasiye pazarlakla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 30-6-937 tarihine rastlıyan Çaşamba 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden almabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmelt:ri ilan olunur. (3317) 524 4-4 

• * • 
t -Evvelce kapalı zarf usulile satın alınacağı ilan o-

lunan 8000 lira muhammen.bedelli iki adet yük asansörü 
için elde edilen fiat fazla görüldüğünden pazarhkla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 30-6-937 tarihine rast1ayan çarşamba gunu 
saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesi 

Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 600 liradır. 
4-Şartname ve projeler 40 kuruş mukabilinde sözü 

geçen şubeden alınabilir. 
5 lslekElerin pazarlık gününden en az 5 gün evvel 

fiatsız teklif ve kataloklarmı lnhisarlar tütün fabrikalar 
şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabul olunduğuna dair 
vesika almaları lazımdır. 3468 549 4-4 

1 Devlet Demiryolları i~letme Umum MüdürlÜğ~~ 1 

Muhammen bedeli 14509 lira 20 kurut olan I0,000 tabaka kla • 
maço kaiıdı, 250.000 tabaka ikinci hamur beyaz kAğ'ıt, 46 ),000 
tabaka muhtelif renkte 2 nci hamur kağıt, 200,000 tabaka duruk 
kitıt, 150,000 tabaka gazete kitıdı, 20,000 adet renkli karton 
8-7-937 pertembe günü saat J5 te Haydarpaşada ıar binası d&hi
lindeki komiıyon tarafından kapalı zarf us•ılü ile satın alına
caktır. 

Bu ite ıirmek isteyenlerin 1088 lira 19 kuruşluk muvakkat 
teminatla kanunun tayın ettiği ve1ikaları, resmi gazetenin 7-5·936 
a-ün 3297 No. lu nuıha1ında intişar etmit olan talimatname daire
ıinde alınmış nsika ve tekliflerini ayni gün uat 14 (on dörde) 
kadar komisyon reisliıriııe vermeleri lazımdır. Bu işe aid ıartna· 
me ve mukavele projeleri parasız olarak komisyondan datıtıl· 
maktadır. (3472) 551 3--t 

• • • 
Muhammen bedeli 700 lira olan 1 adet elektrikli ebonit kt1-

tuları yapıştırma aperesi (komple) ile 13 kalemden ibaret tefer
ruatı 15--7-937 perşembe günü saat 10 da Haydarpaşada gar 
binası dahilindeki komiıyon tarafından açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmrk istiyenlerin 52 1 2 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme iilnü 
saattine kadar komiıyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait ş 11tn•meler komisyondan parasız olarak dağıtıl-
maktadır. (3716) 600 1-4 
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Senelik İlk 
muhammen teminatı 

kirası 
Yeni halde ardiyesız 1 numarala yazıhane 360 lira 81 lira 
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Yukarda sE-:mti, senelik muhammen kiraları yazılı Yeni 
Haldeki ardiyesiz yazıhaneler ayrı ayrı kiraya verilmek 
üzre açık artırmaya konulmuşlardır. 

Şartnameleri Levaıım ve Hal Müdürlüklerinde görüle· 
bilir. İstekl !er hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz 
vf!ya mektubile beraber 12-7-937 pazartesi a-ünü saat 
14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3722) (B) 601 
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Senelik 

muhammen İlk 

halde ardiyesiz 5.l numaralı yazıhane 
kirası teminatı 
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240 " 54 ,, 
Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı Ye· 

ni Haldeki ardiyesiz yazıhaneler ayrı ayrı üçer sene müd• 
detle kiraya verilmek üzere açık nrtarnıaya lconulmuş· 

lardır. Şartnameleri Levazım ve hal müdürlüklerinde gö· 
ri.ilebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat mak 
buz veya mektubile beraber 14·7-937 çarşamba günO 
saat 14te Daimi Encümende bulunmalıdırlar.(B) 3724 6()3 

* • • 
Senelik 

muhammen 
kirası 

360 L. Yeni halde ardiyesiz 23 N.lı yazıhane 

" " ,. 
" ,, ,. 

" " 
il " 
" " 
" " ,, 

" 
il il 

il " 

" ,. 
il 

" ,, 

" 
ti 

il 

il 

il 

24 
25 
26 
2T 
28 
29 
30 
34 
35 
36 

,, 
il 

" 
" 
" 
" ,. 

" 
" 
il 

" 
" 
" 
" 
il 

" 
" 
" ,. 
il 

360 " 
360 " 
360 " 
360 " 
360 ,, 
360 il 

360 ., 
240 " 
240 " 
240 ,, 

ilk 
teminat 

81 L 
81 
81 
81 
81 
81 

81 
81 
54 
54 
54 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı Y 
ni hnldeki ardiyesiz yazıhaneler üçer sene müddetle af 
ayn kiraya verilmek üzre açık artırmaya konulmuşlı 
dır . Şartnameleri Levazım ve Hal müdürlüklerinde gör' 
lebilir. İstekliler hizalt1rında gösterilen ilk teminat rııl 
buz veya mektubile beraber 13.7.937 sah günü saat ,.~ 
te Daimi Encümende b~lunmalıdırlar. (B) 3723 V'' 

"' * • 
Senelik muhammen kirası 60 lira olan Üsküdarda F~ 

mi Mehm.:!t paşa muhallesinde iskele meydanı sokağın 

1 numaralı dükkan 938 939 940 seneleri Mayıs son11 

kadar kiraya verilme!< iizre açık arhrmaya konulmuşttl 
~artnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli 
lanlar ·l lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup veya w' 
buzu ile 8-7-937 perşembe günü saat 14 de Daimi E11' 
mende bulunmalıdırlar· (8) (3601) 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 

51· 

Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütiifl 
Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, tol'' 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKAS;\ 
GAZETE Sİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzüııılO 
Rehberiniz dir. Menfaalınız ic~bı hemen abone kat; 
dediliniz ve dostlarmıza tavsiye ediniz. Tel.: 49~ 



lstanbul Defterdarlığından: 
Senelık Muhammen 

Kıymeti 
Lira Kuruş 

Büyükçarşıda: Uncu oğlu sokağındn kain 32 
sayılı dükkan 

Küçükpazarda: Kain Balkapnıı hanının ikin· 
ci kntında 14 sayılı oda. 

Büyükçnrşıda: Keseciler sokağındn kı\in 12 
sayılı dükkan 

KüçükpazardR: Kain Bnlkapanı hanın ikinci 
katında 19 sayılı oda 

Küçükpazarda: Kain Balkapanı hanın ikinci 
katında 22 sayılı oda. 

9 

15 

12 

2t 

24 

Büyükçarşıda: Yağlılıçilcr sokağında kain 5 sa· 
yılı dükkin 81 

Küçükpazard:a: Dökmeciler sokağında kain tı7 
sayılı dükkiia 12 

Küçükpaznrda: Dökmeciler okağında kain 91 
sayılı dükkio 

Küsükpazorda: Dnkmeciler ıo atında kain 93 95 
sayılı dükkilo 15 

Eminönüude : Balıkpnzarı canbar;hanı sokağında 

12 

30 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

1 

kfün 27 sayılı ciüwkan. iOS 00 
Yukarıda yuılı malların bir senelik icarı 2-7-937 cuma gunu 

saat andörtde ihale olunacaktır. İcar bedeli müsavi dört taksitte 
ve tnıuıitler peşinen tahs"I olunur. Taliplerin yüzde 7,~ pe! ak
çelerini vakh muayyeninden evvel yatırarak mezkur gun ve 
saatte defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış 

(3.)- 12) "F,, 560 
komisyonuna müracaatları. 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeltri 
~--...----~-------------.,_.-----~~ - w 

Kaçakçıhk Men ve Takibi için Tiirk-Yunan 
Mukavclenamesi 

(384 nci nüshadan devam) 

Yunanistana idhal memnu eşya ve mevad listesi 
1 Balık yumurtası turşusu (Boutarque) 
2 Yaş meyve ve emsali (Limon müstesna) 
3 Kuru meyve veya l<0mprime meyve ve emsali (Hurma 

müstesna) 
4- Tombak 
5- Süpürge oto (Paillc a bafais) 
6 - (Soya) tohumu 
7 Ay çiçeği tohumu 
8- (Mige) tohumu, (Colga) tohumu ve emsali 

9 Susam patı 
10- (Copra) 
11- Üzüm şırası 
12- Üzüm mamulünden yapılan rakı (Eau de vie de ınerc) 
13 (Saccharine) 
14- Kakao 
15- Mutbalt tuzu 
16- Kesme taş (Tuğla) 

17 - Tenvira tta kullanılan benzin 
18 Üzüm mamulünden yapılan yağ (Huile de mnrc de raı 

sin) 
19- Pu 1 imaline mabsu' kağıt 
20 Sigara ~:ağıdı, kitap kağıdı, mektep kopya kağıdı 
21 - İyi cins mektub kopya kağıdı için büyük defterler 

22 - Şark halısı ve taklidi 
23 Otomobil karoserisi 
24 - Her nevi kibrit ve alay fişekleri 

25 Çakmak 
26- Oyun kağıdı 
27- Silahlar 
28- Kinin 13.7.31 tarihinde Cenevrede imzalanan Uyuşturucu 

rnaddeler istihsalinin Tahdidine Mütedair Beynelmilel İtilafna· 
illede nıuharrer uyuşturucu mevaddın idhali de memnudur) 

29- Filoksera hastalığını yapabilecek nebati mevad 
30- Makedonya ve Trakyadan getirilenlerden maada, (Hes-

Peride) yemişler 
31 Patates (bazı ahvalde bu muayeneyi miiteakib idhaline 

müsaade olunur) 
32- Kabuğu çıkarılmamış pamuk ve dezenfekte edil'?emi~ 

Parnuk tohumu (Dezenfekte edilmemiş pamuk tohumunun ıdhalı 
Makedonya ve Trakyada memnu olup Yunaniıtanın diğer hava
ı· . 
•sınde rnemnu değild r) . . 

Türkiyeye idhali memnu eşya ve mevad lıstesı 
. 1- 21.5.1321 tarihli Muayeneyi sıhhiye Nizamnamenin 17 in

~· maddesinde gösterilen ve ec;r;ayı nariye imal ve istihsaline sa· 
11? olan klorat de potas ve klorat dôl sud ve nitrat de potns ve 
nıtrat de sud ve pikratlar ve nitro glıserin ve kaimi foton ve 
~rnıalı mahsulatı kimyeviye (Tababet ve sanayide kullanıl.an saf 

10rat de potas ve klorat de sud ve nitrat de potas ve nıtrat de 
8 Ud ' hl"l" k~ll" • . f t . un ve nitro gliserinin yüzde hır ma u u u ı11nın ve an a-
tııı andika hulaaasına ve her nevi tüberküulinin idhali serbesttir.) 

2- Evsafı tıbbi kodekse mugayir tıbbi pamuklar 
a .3. İdrofilli pamuklarla gazlerin harici ı mbal~jları üzerinde 
mırı olan fabrikanın isim ve adresile memlekete ıdhal eden ec· 

Za t.. · · 1 d h ld uccarı veya komisyoncunun ısmı yazılı bu unma ığ~ a va e 
4- Kap4lı şişelerde olmıyan gaz iodoform paketlerı . 
5 - Serum antitetanik ve serom ve şarbon, sem tomatık 
6 B · l · eyaz renkte olmıyan kinin komprıme erı 

r· 7 - Fransız fabrikaları tarafından şaraplara katılmak ve ha· 
ıçte satılmak üzere imal edilip terkibatı malum bulunmıyan slral 

tnk 
;sya, blokra<lium gibi fantazi maddeler 

- ltrıyatçılıkta kullanılan stearopten 
...... 9 - Tababette kullanılan 920 senesi kodeksinde musarrah olan 
"'1Yar · ki k · h d hik 1 rnahııusla muayenesinde rüsub ve bulanı 1 11 ar c en 

arbonat de sud 

(Devamı var) 

MÜNAKASA GA ZETESl 

Gelecek uç gtm 
ünakasa ve 

zarfında vuku bulacal' 
iizayedeler h kkında 
T. 

-· 
Arpa (Burnavn Tüm •nı) .\ 374 
Süt ve yoğurt (Snmrun Ask. SAK) .Y 374 
Sap arabası (Anlrnra Vilfiyeb) y 375 
Stadyomda mermer levhalnrı tesisatı (Ankıu Vil }eti \' 375 
Koyun eti 8450 k. (İzmit Tümeni) y 375 
Battaniye, terlik Vt" bez (İzmir Me~leket Hast.) \ 37 ~ 
Mangal kömürü 3 bin kilo (İzmir Meml. Has.) \ 379 
Koyun eti 4 bin kilo (İzmir M mlcket Hast.) \' .l79 
• Hurd malzeme 4 kalem (İst Defter.) .Y 379 
Yulaf 2D78 ton (Lülebmgaz Tümeni) .Y 380 
!3ostancı ılıca binasının yeniden inşaatı (Edremit Kaym.) .\ 36;) 

ince yağ 13200 k. Samsun Beled.) No. 367 
Saf kurşun 200 ton (Ask. Fabr.) No. 367 
Pansiyon binası inşaatı Mühendis Mekt.) No 368 
Arpa 48-1 ton (Burnava Tümeni) No. 368 
Su cihazı alalı 1 adet (Adana Beled.) No. 368 
Karfiç~ çiviı;i 277000 ~· (D. Demiryol.) No. 368 
Kırtasıye malzemesi (fnhis. U. Müd ) No. 370 
Kar gözlüğü 50 bin ad (MMV) Na. 370 
Sade yağ 28 ton (Manisa Tümeni) No. 371 
Ekmek 20 bin kilo (Ankara Lvz.) No. 371 
Kuru ol 773ton (Tophane Lvz.) No. 371 
Yulaf 698,178 k. · saman 8575,70 k. (İst. Beled.) No. 372 
Sebze 12 kalem (Anıt. Evz.) No. 372 
Sicim 500 k. (İst. PTT Dir.) No. 372 
Şabo döfren 30bin k. (D Dcmiryol.) No. 372 
Bir motör kiralanması (6 ay müd.) (İzmir Ask. SAK) No. 373 
Linyit kömıir{i Edirne Garp Hd Taburu) No. 373 
Demir kapıları inşaatı (Ank. Vilay.) No. 373 
Çorum mekt. tamiratı ve su ve elektrik tesisatı (Çorum Nafıa 

Müd.) No. 374 
Eczayı tıbbiye 97 kalem (Ereğli Hvz. Sağlık Müd) 374 
Nöbetçi muşambaları: 1310 ad. (MMV) No. 382 
Tereyağı, vejetalin, pirinç, mercimek, nişasta v. 8 • (İst. Vakf. 

Dir) No. 382 
• Spor otomobili: 1 nd. iç ve dış lastiği: 8 ad. (İzmir Defterdnr.) 

No. 382 
Benzin: 1500 k. (İst. Pl T Dir.) No. 383 
" Demir: 17000 k. (lst. Bekd. No. 383 

Velicfendi koşu yerinde tamirat (İst. Belcd.) No. 383 
Beyoğlu hast. dıvarlarının tamiri • b ledıye matbl sın 1 hmira t 

Ko>•un ve sığır eti: 1200 k. ve 5 ton (İst. Komut.) No. 383 

Salı 29-6-1937 

Vagon yedek parçaları (D. Deıniryolları) No. 346 
* Neftsendikat şirketine it Umuryerinde bulunan fabrika, ben· 

zin depo u, tank, v. s. (İst. Beled.) No. 355 
Kırtasiye levazımatı (İnhis. U. Müd.) No. 370 
Arpa: 375 ton (Bornova Tümeni) No. 371 
Koyun eti: 6000 k. (Ankara Lvz.) No. 372 
Sönmemiş kireç (D. Demiryol.) No. 372 
Hayvan pazarı inşaatı (Afyonkarahisar Beled.J No. 372 
Koyun eti: 12 ton • sığır eti 80 ten Çorlu Ask SAK) No. 372 
Mangal kömürü ,.e odun Edirne Tuğayı) No. 373 
Süt şişesi: 2000 nd. (İst. Beled.) No. 374 
Kuru soğan ve patates (Vize Tümeni) No. 374 
Sungurluda 5 sınıflı okulu ikmali inşaatı (1 ci kıaım) (Çorum 

Nafıa Müd.) 
Mazut: 6000 k. - makine yağı: 40ü0 k. • benzin: 2000 k. • gaz 

yağı: 450 k. (Tire Beled.J 
•Tütün: 1280 k. (İzmir İnhis. Müd.) No. 379 
Kl)yun eti: 200 ton (Ankara Lvz.) No. 380 

Şeker, sabun. peynir, soda, saman, arpn v. s. İ t Vakf. Dir.) 

No. 382 

Çarşamba 30 6-1937 

Kırtasiye levazımatı (İnhis. U. Müd.) No. 370 
Sadeyağı: 37470 k. (Çanakkale Mst. Mvk. SAK) No 370 
ist. - Ank yolu arasında asfalt yolu in atı (Nafı:ı Vek.) No. 371 
Musluk: 21 kalem - civata: 5315 k. demir rondela: IOO k. - de-

mir saç: 500 ad. - dökümhane kumu: 440 ton • kendir ipi: 
1300 k. - katranlı ip: 1000 k. (D. D. Yolları) No 372 

Pesşel ve Stlopenzer boorulerı v. s. : 9 kalem (D. D. Yol.) No. 372 1 
Sığır eti: 80 ton (Çorlu Tümeni No. 372 
Yoğurt: 4500 k. - peynir: 4500 k. un, makarna v. s.: 5 kalem 

(Milhend. Mekt. Dir.) No. 372 
Tuvenan kömürü: 94 ton • gaz yağı: 6494 k. (Edirne Tuğayı) 

No. 373 
İzmir·Karayakuplu yolu arasında toprak tesviyesi v. s. inşa h 

(Kocaeli Villyeti) No. 372 
Erzak: 15 kalem (İıt. Beled.) No. 374 
İlk okulları çocukları için oyuncak (İst. Beled.) No. 374 
Sade yağı: 3900 ve 37470 k. (Çanakkalr. Ask. SAK) No. 374 
Patlıcan: 50000 k. (Ank. Lvz.) No. 375 
Kömür: 15 ton - odun: 40000 k. (Edirne Mual. Mek.) No. 376 
Yük asansörü: 2 ad. (lnh. U. M"d.) No. 376 
Gümrük binası inşaatı (I ci kmm) (Zonguldak Nafıa M"d) 

No. 380 
11 

• 

Bozkurt ahşap köprüsü inşnatı (Sıvas Nafıa Müd.) No 381 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş.: "No.,, işareti ilanı havi gazeteınizin ayısını gösterir. 

1 mtiyaz sahibi ve yazı ifleri 
Direktörii: lsmail Girit 

Rasrldığı yer: ARTUN Basımevı 
Galata Billl'ır ıokak No. 10 

Sayfa " 

(Suıte de la 4me page) 

de chanvre : 1300 k.- Corde goudronnee 1000 k (Chemın d 
F r Etat) \' 372 

Tuyaux Peschel, Stahlpan:zcr cablc caoutchoute : 9 lots (Che-mıns 
de Fer E.tat) \ 372 

Bocuf : 80 t. (Oivision Tchorlou) .\' 379 
Yoghourd : 4500 k.- Fronıage : 4500 k.- Farine macaronic ete.: r, 

lots (Ecole Sup lng · nieurs) .\' 372 
Houille tout vennnt : 94 t.- P trole : 6494 k. (Bri ade E.dirn ) 

·'= 373 
Creusemcnt caniv aux et lravııux de remblaıement sur la route lz-
mi~·~arnyoulouplou (Vilayet KodjaPlı) . · 378 

Pro•:ı ıons : 15 lots (Municip:ılite 1 tan ul) \' 374 
Jouets po ır les enfanls deıı ccole primaire!l (Mun. 1 t nbul \ 3 4 
Beurre fraıs: 3900 et 37170 k. (Com. ı\ch. Mıl t Tch nakkale \ 374 
Aubergıne : 50000 k. (lntendnnce A kanı) \' 375 
Houılle : 15 t - B ıs : 40000 k (E l N I . M · co e orma e E.dırn ) y ~76 

onlc-charge : 2 p. (Dir. r. n. Monopoles) No 376 
Constructıon 1 're parlıe immeuble douanc (D T 

gouldak) Na 380 ır. rav Pu . Zon· 

Co~:tr;~ion pont en bois Ho:zkourt (Dir. Travaux Publicıı Sivas) 

Lc.s asteriııqu s indiquent une vcnte pıır voıe de sure eh re. 
N. B...- Lcs N s indi ıu ·s en regard d 1 

1 
co artic es sont ceux du 

ıourna dan lcquel l'aviı n paru. 

et ve Zahire Borsası 
26 

MADDE 

Afyon 

" Ara'1it yağı 
Arpn. 

• 
Badem 

,. 
Buğday 

,, 
" ,, 
" 
" 
" Bulgur 

Ceviz 
Çavdar 
Darı 
,, 

Fasulye 
Fındık 

,, 
. ,, 
ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 

: ince t. 
: kaba 

: yemlik çuv llı 

: Anadolu 
: kabuklu 

: iç 
: Eks. yumuşa! 
: yurnuşnk 
: eks. eert 

crt 
• sümter 
: kızılca 
: mahlut 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç sivri 
: lcabuklu 

: tohumu 
: yağı 

: yeni mnlısııl 

. beyaz 
: sarı 
: isp. tohumu 

Pamuk 
Pamuk yagı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: lanı yağlı 

,, ,, : yarım yağlı 
" ,, : ynğsız 

Peynir kaşer : yağlı 
,, 

Razmol 
,, : yağsız 

Susam : yeni mahsul 
,, yağı 

Tifti : oğlak 

" : ana mal 
,, : deri 

" : kaba 
Un : ekıtra ekstr. 

,, ekııtra 

" 
l inci yumuşak 

" ,, s rt 
Yapak Anadolu 

" 
,, tabak 

" 
: Trakya kırkım 

" ,, tabak 
Yulaf 
Zeytin yağı : ekstra 

,, 
" : yemeklik 

,, ,, : sabunluk 

DIŞ FİATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anveu 
Mısır Londra 
Keten t. ,, Nominal 
Fındık G. Hamburg ,, 

" K " 

6 1937 

1 
ihmal 1 l lılıııl:ıt 

Ton Ton 

5.t(J 

24 50 

30 

45 

15 

5 

12 

15 

70 

7 

Kilosu 

Kr· P:ı. 

3 32 

5 tO 

8 7 

8 25 

43 20 

16 

A:r.nmi 

Kilo u 
Kr. P •• 

45 

K.S. 

6 04 
5 4ı 
6 lO 
5 10 
3 58 
7 94 

94 67 
9.t 67 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

J MOIS Ptra. 450 
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UNAKASA 

12 " " 1500 

Etranger : 12 ıaoiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

. 
GAZETES~ 

Pour la Publicite ı'adre11er 
a l' Admini•tration 

Journal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication Mode Prix Caution. Lieu d'adjudieation et du Jours Heure1 

'd'•djudicat. eatiD&atif Proviıoire Cahier des Charges 
~~-~--~~~-------~~~--~~~~~----...:...--~----------------------------------------"-------~----------~ 

A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation- Trav. Publics 
Maleriel de Construction-Cartographic 

Reparation de la ehausde s route Sivııs-Erzindjan 

(4230 metres) (aj.). 
Conıtruetion de 1822 metres de chaussee et ıs 

arehcs s route Ankara-Istan bul 
Rcparation du pont en bois s route Polatli-Hay· 

mana. 
lnstallation de 1600 metre& des tuyaux en beton 

pour l'adduetion d'eau iı la ville Sudjullu 
Reparation a la ıouree d'eau Soubachi et installa

lton des tuyaux en beton (4 00 metres) 

Habillement - Chaussu res Tissus- Cuirs. 

Costumes avee eapotcs pour gar-Ies champetre: 
5S-75 costumes 

Combustiblc - Carburant-Huiles 

Benz· ne : 700-900 tonnes 

Provisionı 

Avoine : 143 tonnea 
Aubergines, tomates, fOmbos, ete. : S lots 
Orge : 500 ,500 et 388,6 tonncs 
Avoine : 750 tonnes (eah. eh . P. 188) 
F:ırtne : 67600 kilos 
Avoine : 153240 et 189960 kilos 
Üignorıs : 20520 kilos 
Pain, viınde, sucre, olives, huile, savon et legumes 

(aj .). 
Citrons : 10000 pieces 
Oeufı : 25000 piecu 
Raisinı sees : 9575 k.- Harieots: 1770 k.- Prunes: 

1720 kilos. 

Electricite·Gaz· Chlluffage Central 
(lnıtallation et Materiel} 

Pli each. 14259 57 1069 46 

Pli caclı. 18835 64 1412 70 

Publique 1683 - 126 30 

Gre a grc 2077 88 1S6 

9SO-t 59 713 

L. 19.SO le c. 109 -

Plı each. 296100 - 22207 5 

Pli eaeh . 7936 50 595 2S 

n 6774 75 508 10 
,, 55S44 4166 -

· " 37500 - 2813 
,, P. 14 le k. 102S -

" 
P. 3 150 le k. 402 et 489 

Publique P. 6 le le. 92 

n 

,, 
,, 
,, 

3SO -

625 -
P.17,55et35lek. 

27 -

47 -
240 24 

Dir . Tr:ıv . Publies Sivas 

Vilayet Ankara 

,, 

Mun. Sudjullu du TraY Puh. Isparta 

,, 

Vilayet Lul · bourgaz 

Municipalite Ankara 

Com. Ach. Militaire Selimic 
Com . Ach lntcnd . lat. Tophane. 
Cam. Ach . Division Lulebouri!'az 

,, 
Com. Ach. Brigade Edı rnc 

" ,, 
Faeulte de Oroit Ankara 

Com. Adı. Comm. Ist. Findikli 

n 

{ 
Com . Perm. Munioipalite lıtanbul 
Dir. Ecenom. ,, ,, 

8-7-37 14 -

15 7-37 15 30 

12-7-37 13 30 

19-7-37 16 -

19-7-37 16 

9·7-37 

9 .7.37 11 -

12-7-37 ıs -
13-7-37 ıs 30 

14-7-37 15.5-16,S 
ı6-7-37 ıs 30 
8-7-37 lS 
9-7-37 11-15 
ıo-7-37 ıs 

3-7-37 12 -

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

15 30 
ıs 

14 -

lnıtallation eleetrique a la ville de Manissa (•i·) 
{cah. eh. P. 190). 

G re a gre 3782S - 2837 Union f lectrique de la Ville Manissa 21-7 37 ıs 

lnıtrument pour preciser les degats des cables elec
triques : l pieee. 

Groupe eleetrogene avee projeeteur : l piree 

Divers 

Publique 2700 -

Municipalite Samsoun lS-7-37 

202 - Com. Aeh. \ıtin. Def. Nat . Ankara. 8-7-37 

Appareillage complet pour boite electrique en ebo
nite : 1 pieee avec 13 lots d'aece5soires 

Publique 700 - S2 50 Com. Achat Ch. Fer Etat Haydarpac~a 15-7·37 

B) Adjudications a la sureochere 
Suere : 38524 kiloı 

Sucre : 3053'.l kilos 

p 

Pli caeh. 
Publique 

5029 -
4580 -

378 -
34S -

Direction Venle Douanes lstanbul 
,, 

VOS . TRADUCTIONS 

2-7-37 
12-7-37 

De toute nature En toutes langues 
Adrcssez-vous sans hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, Technique, Financiere, Commerciale ete. 

Specialite : Traduction de cahiers des charges 

Execution rapide et soignee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de '' MÜNAKASA GAZETESi " 

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

11 

10 -

13 
14 

27 JUIN 1937 

ADMINISTRA'ııuN 

Y oa-hourtchou Hım 
l er Etaa-e, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Tclcphone: 49442 

Boitc Poılale N. 1261 

Adrcaae Telea-raphique: 
lıtanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı 1ours suivants} 

Lundi 28 Juin 1937 

Reparation dcs thermes iı Bostandji (Comm. Edremit) ,,:. 36S 
Huile lcgere : 13200 k. (Munieipalitc Samsoun) .\! 367 
Plomb pur : 200 tonne'! (Fabriqucı Mililaires) .\! 367 

-

Construetion d·un immeuble pour penıion (Eeole Super. lngenieurs) 
.\': 368 

Avoine : 484 t. (Division Burnava) .\: 368 
Filtre pour fabrique de glace (MunioipalitC Adana) .\~ 368 
Pelits clous : 27700 k. (Chemins de Fer EtAt) ~\~ 368 
Articles de papcterie : (Dir. Gen. Monopoles) ,;y. 370 
Lunettes pour neige : 50000 p. (Min. Def. Nationale) .\ ! 370 
Beurre frais : 28 t. (Division Manissa) .Y 371 
Pain : 20000 kilos (lntendanee Ankara) .\~ 371 
Foin ı:ıec : 773 tonnes (lntend. Tophane) .\; 371 
Ürge : 698178 kilos 857570 k. (Munieipalite lıtanbul) .\: 372 
Legumcs : 12 lota (lntendanee Ankara) .. \~ 372 
Films: 500 kilos (Dir. PTT. Ist.) 
Sabots de frein : 30000 k. (Chemins de Fer Etat) X• 372 
Loeation d'un motcur (pendant 6 mois) (Cam. Aclı. Militaire lzmir) 

373 
Charbon lignite (Brigade Edirne) No 373 
Construction porte en fer au Stadium (Vilayet Ankara) No 373 
Aehev. de la conıtruetion de l'eeole de Tchoroum et inıtallation 

eleetrique et d'eau (Dir. Trav. Publies Tehoroum) No 3i4 
Produiıs plıarmaeeutiques : 97 lots (Bas.sin Houiller Ere2'hli) N. 374 
Ürge {Oivision Burnava) No 374 
Lait et yoglıourt {Com. Ach. ~ilitaire "amsoun) No 374 
Charrues {sap arabasi) (Vilayet Ankara) No 375 
Pose de:; tableaux en marlde au Stadium) (Vilayet Ankara) N. 375 
Viande de mouton : 8450 k. (Division lzmidt) No 375 
Couvedures en 11\ine pantoufles et toiles (Hôpital R~gional lzmir) 

No 378 
Charbon de bois : 3000 k. (Hôpital Regional lzmir) No 379 
Viande de mouton : 4000 k. ,, n n No 379 
• Articles ho s d'uııafc : 4 lots (Dir. Biens Nationaux) No 379 
Foin : 2078 tonnes (Division Lulcbourgaz.} No 380 
"Ciresn pour sentinelles 1340 p. (Min. Def. Nat.) ·'~ 382 
Beurre, vegetaline. gombo.s, riz, lentille , amidon ete. (Dir. V akoufs 

lıtanbul) .,! 382 
• Auto Sport : 1 p. - Chambre a air et pneus : 8 p. (Dir. Biens 

Nat. lzmir) .\! 382 
Benzine : 1500 k. (Dir. PTT. Vilayet lst.) .\! 382 
Reparation sur le terrain de eourses de Veli efendi {Mun. lstanbul) 

.\! 383 
Rcpar ation mur hôpital Beyoghlou (Mun. lstan bul) .\: 383 
Rcparation a l'imprimerie Municipale- Construetion toit au-dessus 

fontaine Azapkapou {Munieipalitc lıtanbul) ~! 383 
Boeuf : S tonnes- Mouton : 1200 k. (Comm. lstanbul) 383 
• Fer : 17000 k. (Mun. lstanbul) •'~ 383 
Planehcs : 40 p. {Mun. Istanbul) .Y! 383 

Mardi 29 Juin 1937 

Pieees de reehange pour wagona (Chcmins de Fer Etat) N· 346 
• Fabrique reservoirs et outillaıre de la SAT. neftsanayi (a Ou

mouryeri) (Munieipalite lstanbul} .\'! 35S 
Carnets, classeurs, gommes, erayons, enere ete. (Dir. Gen. Mono-

poles) .\: 370 
Avoine : 375 t. (Conı . Aeh. Militaire Bornava) .Y 371 
Viande de mouton : 6000 k. (lntendanc:e Ankara) .\! 372 
Chaux vive (Chemins de Fer Etat) .:\~ 372 
Consbuction d'uu loeal pour le marehe aux betes (Munieipalte 

Afionkarahissar} .\! 372 
Viande de mouton : ı2 t. - Viande de boeuf : 80 t. (Corps Ar-

meo Tehorlou) .\~ 372 
Charbon de bois et bois (Division Edirne) .\! 373 
i3 outeilleı de lait : 2000 pieces (Munieipalitc lstanbul) .\! 374 
OigDons secı et pommes de terre tDivision Vize) .\: 374 
Construction eeole 5 claases a Sungourlou (ler• partie) (D•rection 

Travaux Publieı Tchoroum) X 375 
Mazout ; 6000 k.- Huile pour machine : 4000 k.- Benzine : 2000 

le- Petrole : 450 k. (Municipaı:te Tire) .i\! 375 
• Tabaes : 1280 k. (Monopoles lzmir) .\' 3i9 
Via.nde de mouton : 200 tonneı {lntendance Ankara) ~\! 380 
Suere. savon, fromage, son, soda, paiUe et foin (Dir. Vakoufs lst.) 

.\~ 382 

Mercredi 30 Juin 1937 

Articles de papeterie (Dir. Gen. Monopoleı) .,: 370 
Beurre frais : 37470 k. (Place Forte Tchanakkale) ~! 370 
Conatruction de cbauısee ~n aaphalte et beton sur route lıt.-Anlc 

(Min. Trav. Publieı) .\~ 371 
Robinctı en laiton : 21 lots- Boulons: 5315 k.- Rondellcs: 100 

k .- Pla'lues de fer : 500 p. · Sablo de fonderie : 440 t.- CordeS 

(Lire la suite en 3me pare) 
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