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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
6 ,, 

12 .. 

Kuruş 

.t50 
850 

1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylığı 2700 
Sayısı S kuruş 

Reımimakbuz mukabili olma
yan tediyat makbul değildir . 

BU GCNKC 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

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

Sığır eti 5000 k. (aç . ek. m. b. 1875 1. tem. 141) 
{lst. Komutanlığı) 18-6·37 15.30 

Francala: 12000 k . (aı; . ek. m.b. 1920 1. tem. 
144) (İstambul Komut<ınlığı) 21·6<n 15 

Sığtr eti: 18 ton (k.7 .. m.b. 6480 l tem. 486 1.) 
{lat. Komutanlığı) 18·6·37 15 -

Koyun eti: 5 ton. (;ıç. ek . m.b . 2250 1. tem. 
169) (lst. Komutanlığı) 18-6-37 15.30 

Koyun eti: 1200 k. (aç . ek. m. b 
41 l.) (lst. Komutıınlığı) 

552 1. tem. 

Pirinç: 6 t. (nç . ek. k . b. 21 k. tem. 94.50) 
Toz şeker: 8500 k. (aç. ek . kil. 27 k. tem. 

172 15) 
Süt: 4 yoğurt: 2 (aç . ek. tem. 46.88 1.) 
Zeytin: 1 t . yağ: 4 t. s.:ıbun 3.5 t. (aç . ek. 

tem. 313.88) 
Yumurta: 50000 ad. soğan: 7 t. patale!9: 9 t . 

(nç. ek. t e m. 136.70) 
l{uru fasulye, nohut, mercimek: 5,5 t. (aç. ek. 

tem. 51.20) 
Sebze: 25 kalem {aç. ek. tem. 344.70) 
Ekmek: 50 t. (k. z. kil. 11 tem. 412,5 !.) 

Koyun eti: 31 t . (k.z. kil. 44 k. tem. 1~2~ .l.) 

18 6-37 16 -
21·6-37 14 -

21·6-37 14.30 
21·6·37 15 -

21 ·6·37 15.30 

23·6-37 10 -

23-6·37 14 -
23·6·37 15 -
24·6·37 10 -
24·6·37 14 -

(Yüksele Mühendis Mektebı ıçın) 
Ekmek: 245 t. (paz. tem. 1196.25) 9·6-37 14 
Sebze: 37 kalem (paz. m.b. 25097 şart. 126 k.) 9·6·37 15 
Peynir (kaşer, beyaz) 8. 2 ve 15,9 t. (paı. 

tem. 707,93) 9~6-37 16 -
Un makarna, nişasta, şehriye, irmik v.s. 7 kal. 

(temdit) (paz. tem. 470.78) 9-6-37 16.30 

(Liseler Satınalma Kom. için) I 
Beyaz karaman eti: 129225 k. sığır eti: 1500 k. 

(k. z. kil.39 ve 36 k. tem. 3796.89)(lst . Beled.) 21 6·37 1 ·-
Sabun 100 k. (aç. ek.) (Afyon İlbaylı~ı) 18·6·37 -

2 - İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harit 

Şehir g-arnizonun inşaatı (ka . z . b. k. ~099,48 
l.) (Karaköse Viliiyeti) Bir ay zarfında 

Bostancı tlıca binastnın yeniden inşası. (k.z . 
k.b. 9973,50 tem. 748) (Edremit Kaymakam.) 28·6·37 15 -

100000 ekmek yapabilecek bir ekmek fabrikası 
in~aatı (tcmd.) (Ankara Belediyesi) Bir ay -

Bu sene yııptırılacak büyük askeri binaları 11hhi 
tesisatları projeleri (Milli Müd. Vek .) 

3 - İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane lev. 

Antimon 5 ton {aç. ek. m.b. 4150 tem. 311,25 
l.) (Ankar.t Askeri Fabrikalar) 2l·6 37 14 -

Göz taşı 6000 k. (pu. ) (inhisarlar U. Müd.) 14·6-37 14 

4- Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, ı. 

Fırın odunu: 230 ton . (aç. ek. mb. 2944 tem. 
221 1.) (lst. Komutanlığı) 21·6·37 15.30 

Tuvenan: 2050 ton. krible: 100 t. (temd.) (paz. 
şart. 131 k. tem. 1953,74) 9-6·37 14.30 

Kok kömürü: 210 t. (temd.) (paz. ton. 1850 k . 
tem. 248,85) 9~·37 15 -

(Liseler Satınalma Kom. için) 
Vakum ya~ı 2500 k. gaz yağ 20 teneke sabun 

100 k. (aç. ek. m.b. 1604 1. tem. 79 1.) (Af· 
yon llbaylığı) 18·6·37 15 

Motorin 70000 kilo (temdit) (m.b. 7000 1. tem. 
525 1.) (Afyon lıbaylı~ı) Bir ay -

~- Müteferrik 

M~mba su kapları için tel: 1700 k. (aç . ek. kil: 
50 k. tem. 63.75 1.) (lst. Belediyesi) 21-637 H -

Renkli veya beyaz üstüpü: 100 ton. (k.z . m.b. 
42000 tem. 3150) (Devlet Demiryolları) 21·6-37 15 

Kova 846 adet kanca 114 adet balla 110 adet 
Y•ngm söndürme aleti 78 adet kürek 37 adet 
hortum 770 metre (paz.) (inhisarlar U. Müd.) 24·6-37 14 -

Bez torba 1000 adet (paz.) (İnhisarlar U. Müd.) 24-6·37 16 -
Çamaltı tuzlaaı için külçe kurşun 15000 k. (paz.) 

(inhisarlar Umum Müd.) 15·6·37 16 -
Muhtelif ebatta kapsül 4,930.00:.l adet (paz.) 

~n~iaarlar Umum Müd.) 21·6 37 15 -
- •ru-...z.c.~ 3 

CUMARTESİ 

•• 

GAZ"ETESİ 
Hergün çıkar iktisadi mali ve ticari gazetedir 

' 

) a) MÜNAKAS 

1 1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden: 

Münakasaya konulan Tahmin Pey Eksilt. Saati Ekıiltme-
mevaddın cinai Miktarı 

Pirine 6000 K. 

Toz şeker 8500 ,, 
Süt 4000 ,, 
Kaae yoğurdu 2000 ,, 
Zeytin 1000 K. 
Zeytin yağ 4000 ,, 
Sabun 3500 ,, 
Yumurta 50000 A. 
Soğan 7000 K. 
Patates 9000 

" 
Kuru fasulye 3000 " Kuru barbunye 1000 

" Nohut 1000 
" Kırmızı mercimek 500 " 

Pıraıa 7500 
" Lahana 4000 .. 

Ispanak 5000 
" Kök pereviz 700 ., 

Havuç 1200 
" Karnabahar 600 A. 

Yerli bakla 1000 K. 
İzmir, Adana bakla 1000 

" Semizotu 2000 ,, 
Patlican 30000 A. 
Dolmalık domates 1500 K. 
Taze bamya 600 

" Ayşekadın 4000 
" 

Çalıfasulya 1500 ,, 
Yeşil barbunye 1000 " İç barbunye 500 " 
Sakız kabağı 5000 " 
Enginar 7000 A. 
Limon 20000 " 
Salça 400 K. 

Maydanoz 2500 D. 

Dereotu 3500 ,, 
Taze soğan 2000 " 
Domates kır 1500 K. 

Tuz 2000 " 
Ekmek 50000 .. 

fiatı akçesi T. nin şekli 

21.00 94.50 21.6.37 14 Açık 

27.00 172. 15 ,, 14.30 ,, 

10.00 
5.00 46.88 

28.00 
62.00 
35.00 313.88 

2.00 
2.75 

" 
15 

.. 15.30 

1.00 136.70 23.6.37 ıo 

13.25 
9.50 

13.50 
11.00 51.20 

2,50 
4,-
5, 
4,25 
4,-

16,-
5, -

13. 
4,-
3,-
7,-

20,-
11,50 344,70 
13,50 
I0,50 
13,-

7,50 
7,50 
2, 

15,50 
J,-
1,-
1,-
5,-
4,50 

" 
14 

15 

,, 

" 

" 

,, 

11,- 412,50 2416 937 IO kap, 

Koyun eti 31000 " 44,- l023, ,, 1 ı ,, 
1-Mektebin 937 mali senesi zarfındaki yiyecek ihtiyacları ek· 

siltmiye konulmuştur. 
2- Bu ihtiyaçların cin• ve mik~arlarile fiatları ve ilk temi

natları ve ekıiltınenin tarih ve şekılleri hizalarında gösterilmiş-

/ 

tir. 
3 - Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltmeler için i.teklilerin 

teklif mektublarını 2490 numaralı kanunun emrettiği diğer vesi· 
kalarile beraber muayyen ıaatten bir saat evvel makbuz mukabi· 

1 linde komisyon reialiQ-ine vermeleri muktezidir. 
istekliler 037 mali ıenesine aid ticaret odası vesikalarını sröı· 

tereceklerdir. 
5 - Şartnameleri ırörmek isteyenlerin ~ergün ve eksiltmeye 

srireceklerin muayyen gün ve saatte ~~~uşsuyunda mekteb bina· 
sı dahilindeki komisyona müracaatlerı ılan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

33 cü Tümene baglı 16 cı alay için 5000 kilo sığır eti 
açık eksiltme ile satınahnacaktır İhalesi 18 haziran 937 
cuma günü saat 15,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 
1875 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komis· 
yonda görülebilir. İsteklilerin 14_1 liralık ilk teminat mak· 
buz veya mektuplarile beraber ıhale günü vakti muay
yeninde Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gel
meleri. • • • 

Gümüşsuyu haıtanesi için 12000 kilo francaal açık 
eksiltme ile satınahnacaktır. ihalesi 21 haziran 937 pa
zartesi günü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 
1920 liradır. Şartnamesi her gün öğleaen evvel komis
yonda görülebilir. İsteklilerinin 14·1 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektublarile beraber Fındıklıda komutanlık 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

• • • 
33 cü Tümen birlikleri için 18,000 kilo sığır eti ka-

pah zarfla satın alınacaktır. İhalesi 18 haziran 937 cuma 

5 Haziran 1937 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci ket 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
İda rehanemizde görüşül ur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
Tel~fon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

günü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 6480 I~· 
radır. Şar.tnamesi her gUıı öğleaen evvel komisyonda gö· 
rülebilir. isteklilerinin 486 liralık ilk temınat makbuz ve
ya mektuplarile 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 cü maddele
rinde yazılı vesaikle beraber en az ihaleden bir saat ev
veline kadar teklif mektuplarının Fındıklıda komutanlık 
satınalma komisyonuna vermeleri . 

• • • 
33 cü Tümen Birliklerile Haydarpaşa hastanesi için 

5000 kilo koyun eti açık eksiltme ile satınalıoacaktır. İha
lesi 18 haziran 937 cuma günü saat 15,30 da yapı lacak
tır. Muhammen tutarı 2250 liradır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda görülebilir. Jsteklilerin 169 li
ralık ilk teminat makbuz vey:ı mektublarile beraber ihale 
günü vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 

"' • • 
33 cü Tümene bağlı l 6 Alay ıçın 1200 kilo koyun eti 

açık eksiltme iJe satınalınacaktır. İhalesi 18 haziran 937 
cum:ı günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 552 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. isteklilerin 41 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fm· 
dıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Liseler Satınalma Komisyonundan: 

Yiyeceğin cinsi Miktarı Beher Fi. ilk teminat eks. saat Şartnn· 
kuruş lira kr. me tedar. 

Ekmek 145000 11 1196 25 J4 de 

Tüvenan 2050 ton 1200 1953 74 
Kriple IOOton 1450 

37 kalem yaş sebze 216650 kilo 
48000 demet 25097 1882 28 
321650 adet 

Kok kömürü 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

210 ton 1850 

159000 kilo 31 
82000 kilo 55 

Pirinç unu 2000 kilo 17 
Un ekstra 22500 kilo 13 
Makarna 8000 kilo 23 

248 85 

1<rl 93 

14,30 131 

15 126 

15,30 dn 

saat 16 da 

Şehriye 2050 kilo 23 470 i8 saat 16,30 
İrmik 2850 kilo 14 
Kuskus 458 kilo 23 
Nişasta 1100 kilo J8 

Eksiltme 9.6.37 çarşamba ıünü yapılacaktır . 
2.t.5.37 pazartesi 25.5.37 salı günleri eksiltmeye konuluptn i· 

halesi yapılmamış olan yukarda yazıh yiyecek ve yakacakların 
9.6 .37 çarşamba günü karşılarında yazılı saatlerde pazarlık sureti· 
le ihalesi yapılacaktır. 

.İslekliler yeni yıl ticaret odası vesika ve teminat makbuzlari· 
le lstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan liseler sa· 
hnalma komisyonuna gelmeleri. Şartnameler komisyondan t d _ 
'k d'l " e a rı e ı ır. 

* * • 
Beyaz karaman ve sığır eti alınacaktır . Bak: İst. Be\. 

ilanlarına 

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Karaköse vilayetinden : 

Ağrı belediyesince yaphrılması mukarrer 90Q9 lira 
48 kuruş bedeli keşifli şehir garnizonunun inşaatı bir ha
ziran 937 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Talihlerin şeraiti anlamak üzere Ağrı belediyesine 
müracaatları. 

Edremit Kaymakamlığından: 

1- Eksiltmey~ konulan iş: Edremid civarındaki Bos· 
tancı llıc a binasının yeniden inşası. 

2- Ketif bedeli 9973 lira 50 kuruştur. 
İstiyenler şartname ve diğer evrakı Edremid Kay

makamlığında görebilirler. 
3- Eksiltme 28·6·937 pazartesi gfınü saat 15 te Ed

remid Kaymakamlık dairesinde yapılacaktır. 
4- Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5- Eksiltm!ye girebilmek için isteklilerin 148 lira 

muvakkat teminat vermesi lazımdır: 
6 - Teklif mektubları yukarda 3 üncü maddede ya· 

zıh saatten bir saat evveline kadar Edremit Kaymakam· 



~ 
1 

lığı dairesine getirilerek Eksiltme komisyonu Reisligine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet uçuncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfla
rın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

M. M. V. S:ıtınalma Komisyonundan: 

M. M. V. ince bu sene muhtelif yerlerde yaptırılacak 
büyük askeri binalarla hastanelerin kalörifer, mutbah, 
çamaşırhane, etü temiz ve pis su, elektrik, banyo gibi 
sıhhi tesisatın plan ve projeleri yaptırılacaktır. En mu
vafık olan ve beğenilen proje ve planlara MMV letince 

MÜNAKASA GAZETESi 

Senelik muhapımen kirası 24 lira olan Rumeli ka
vağında Rumeli Kavağı caddesinde 4 No. lu dükkan 

938 veya 939 ve 940 seneleri Iv:ayıs sonuna kadar kiraya 
verilıpek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartna· 
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İııtekli olanlar 

80 lira kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu 
ile 21-6-937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (B) (3215) 540 

500 lira verilecektir. • • • 
Yapılacak işlerin bina plan ve projeleri MMV inşaat ( kilo cinsi bir kilosunun muhammen bedeli 

şubesindedir. İhtisası ol~nlarla istekli firmaların Ankarada 1 129225 b~yaz k~raman eti 39 kuruş 
MMV inşaat şubesinden izahat- almak üzere mütehassıs 1500 sıgır etı 36 ,, 
mühendislerle mezkur Ş. Md. ne müracaat etmeleri. Belediye hastahanelerile diğer mUesseselere lüzumu 

Ankara Belediyesinden; 

Ankarada yevmiye 100,000 ekmek yapabilecek kud
rette bir ekmek fabrikası inşaasın.t talih olanlaruı teklif
lerini ve kataloklarını bir ay zarfında vermeleri evvelce 
ilan olunmuştu. Vaki olan m'.lhtelif mur.1caatl.!r üzerine 
bu müddet haziran sonuna kadar uzatılmıştır. 

3 
İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

5 ton antimon 
Tahmin edilen bedeli 4150 lira olan yukarıda mikda

rı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü satınalma komisyonunca 21-6 937 pazartesi günü 
saat 14te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parası~ olarak komisyondan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 31 l lira 25 kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

• * • 
6000 kilo göz taşı alınacaktır. Bak: İnhi sarlar U.Müd. 

ilanlarına. 

4 
Mahrukat Benzin-Makine ya~lan v. s 

İstanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonundan: 

33 cü Tümen Selimi ye fırını için 230000 kilo fırın odu
nu açık eksiltme ile satınalınacaktır. İhalesi 21 haziran 
937 pazartesi günü saat 15,30 da yapılacaktır. Muham
men tutarı 2944 liradır. Şartnamesi hergün öğleden ev
vel komisyonda görülebilir. İsteklilerinin 221 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektublarile beraber ihale günü 
vakti muayyeninde Fmdildıda K omutaıılık satınalma 
komisyonuna felmeleri. 

• • * 
Tüvenan, kriple ve kok kömürü alınacaktır. Bak: er· 

zak sütununda Liseler Sa. al. kom. ilanlarına. 

5 
~iiteferrik 

Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden: 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 42,000 
lira olan 100 ton renkli veya beyaz üstüpü 21-6-937 pa· 
zartesi günü sıat 15 te yeniden kapah zarf ufülile Anka
rada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3150 liralık muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gaze
tenin 7-5·937 gün ve 3297 lnumaralı nüshasında intişar 
etmiş olan talimatname dairesinde Nafıa Vekaletinden 
alınmış müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14 e kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 210 kuruş mukabilinde Ankara, İzmir, 
Haydarpaşa ve Adana veznelerinden satılmaktadır. 

* • * 
1700 k. menba suyu kapları için tel. Bak: İstanbul 

Belediyesi ilanlarına. 

"' • • 
846 adet kova 1 14 adet kanca ti O adet balta 78 

adet yangın söndürme aleti 37 adet l<ürek 770 metre 
hortum 1800 adet bez torba ahnacaktır. Bak: İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü ilanlarına. 

• • • 
15000 kilo külçe kurşun alınacaktır. Bak: inhisarlar 

U. Müdürlüğü ilanlarına. 
• .. . 

Muhtelif ebatta 41930,000 adet Kapsül alınacaktır. 
Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

olan koyun ve sıiır eti kapalı zarfla eksiltmeye kon~l
muştur. Eksiltme 21 .6.937 pazartesi günü saat 15 de Dai· 
mi Encümende yapılacaktır. Listesile şartnamesi Levazım 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanun· 
da yazılı vesika ve 3796 lira 89 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi 
kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar 
Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verile· 
cek zarflar kat.iyen kabul olunmayacaktır. 

(B) (3216) 508 
• • • 

bir kilosunun 
Mikdarı Cinsi muhammen bedeli 

1700 kilo menba su kablarında 50 kuruş 
kullanılacak tel 

İlk 
teıninatı 

63 L. 75 K. 

Yukarda cinsi mikdarı ve muhamm~n bedeli yazılı 
olan Tel açık eksiltmeye konulmuşlardır. Nümune ve 
şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında göste· 
rilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
21 ·6·937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) (."\217) 509 

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

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
-1-6000 kilo göz taşı pazarlıkla sa tın almaca 'dır. 

2- Paı.arlık l 4-Vl-937 tarihine rastlayan P 4, zart esi 
günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şu-· 
besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariy le lıirlikte adı ı:;-eçen 
Komisyona gelmeleri iliin olunur. 14 3202,, 505 1-3 

846 
1 14 
t 10 
78 

37 

adet Kova 
,, 
,, 

" 

" 

Kanca 
Balta 
Yangın 

aleti 
Kürek 

770 metre hortum 

* ıt "' 

söndürme 
24.6.937 Perşembe saat 14 

1000 adet bez torba : 24.6.937 Perşembe saat 16 
1-Yukarıda yazılı altı kalem yangın malzemesi ile 

bez torbalar pazarlıkla satın alınacaktır. 
2-Pazarlık, hizalarında gösterilen tarihlere rasthyan 

gün ve saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube· 
sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa. 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. 3.:01 504 l - 3 

• * • 
1 - Çamaltı tuzlası için " 15000,, kilo külçe kurşun 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık, 15·6·937 tarihine rastlıyan salı günü 
saat 16da Kabataşta levazım ve ~lübayaat şube!ijııdeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnapıeler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklileôn pazarlık i_çin tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı ge_çen ko-
misyona gelmeleri Han olunur. (3204) 507 t - 3 

* • • 
1 - Nümune ve şartnamesi mucibince muhtelif eb'atta 

4 930 000 adet kapsül pazarlıkla satın ahn.acaktır. 
2- Pazarlılç, 21·6-937 t,c\rihine rastlıyan pazartesi 

günü saat 15te Kahataşt.a levazım :ve mübayaat şubesin
deki ahın komisyonunda Y.apılacaktır . 

3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko-
misyona geJmeleri ilan olunur. (3203) 506 1-4 

5 Haziran 1937 

1- İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında şartnamesi 
mucibince yapılacak "16559,, lira 71 kuruş keşif bedelli 
amele yemekhanesinin inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2- Eksiltme 7.5.937 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat l 242 liradır. 

4- ihale evrakı 83 kuruş mukabilinde İnhisarlar İn· 
şaat Şubesinden ve Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 

5- İstekliler ihaleden en az 2 gün evvel bu gibi iş· 
leri muvaffakiyetle yaptıklarına dair resmi vesaik ile İn· 
hisarlar İnşaat Şubesine müracaat edip ehliyet vesikası 
almaları. 

5- Mühürlü teklif mektubu kanuni ve ehliyet vesika
ları ile muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan 
kapalı zarflar ihale günü en geç saat tam 14 e kadar yu
karda adı geçen alım Komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmiş olmalıdır. 2835 433 4- 4 

• * .. 
1-Şartnamesi mucibince muhtelif eb'atta tüylü 32 a

det lito makinelerine mahsus kösele merdane pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2-Pazarlık, 1 6 937 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (2902) 453 4 - 4 

* • • 
1- 8000 kilo gazyağı 

20000 kilo benzin şartnamelerine göre pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2-Pazarlık 1 J.6.937 tarihine rastlayan cuına günü saat 
14 de Kabataşta levazım ve mübnyaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. 3011 478 3- 4 

a.· . 
1- 25,000 kilo toz sigara makine kolası 

I0,000 ,, nişasta kolası şartnamelerine göre pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık, 1 1-6-937 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu

besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler parasız olarak hergün sö2ü geçen 

Şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüz.de 7,5 güvenme paralarile birlikte adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

... 
* • 

"3012,, 480 3-4 

1 - 100 kilo komprime halinde kılorıdrak dökinin 
1250 kilo bergamot esansı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 9·6-1937 tarihine rastlıyan Çarşamba 
günü Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komis
yona gelmeleri ilan olunur. (3064) 487 2-3 

• • • 
l 450 kilo piridin, 450 kilo Aseton, 2100 kilo Metil 

Alkol pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık, I0.6.937 tarihine rastlıyan perşembe gü" 

nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesin· 
deki alım komisyonunda yapılacaktır . 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu· 
beden alınabilir. 

4 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. 3104 495 2 3 

- ·:ns 5 

Nafıa Vekaletinden: 

16 Haziran 937 Çartamba günü aaat 15 de Ankarada Nafıı 
Vekaleti Malzeme Ekıitme Komisyonu odasında cemaıı 2317 lir~ 
IO kuruş muhammen bedelli galvanize 15 ton 4 m m Hk telgra 
teli ile 160 kilo 1,5 m m lik bağ telinin kapalı zarf usulile eksilt 
mesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı parası 
olarak Ankara' da Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabi· 
lir. Muvakkat teminat 173 lira 78 kuruştur. lsteklilerin teklif 
mektublarını 16 Haziran 937 Çarşamba günü .saat 14'e kadar 
AnkJ\ra 'da Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır . 

c 1305,, "2929,, 456 3-4 
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5 Haziran MÜNAKASA GAZETESi 
Sayfa 3 

Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden 1 
Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Miinakasa ve Müzayedeler hakktnda Ticaret ve Zahire Borsası 

Muhammen bedeli (15620) lira olan 100 ton telgraf ve 2. ton ba~ 
teli 16-6 937 çarşamba gftiıü saat 15,30-da kapalı zarf usulıle Anka
rada İdare binasında satın alınacaktır. 

B · · k · t nle ·ın (1171 50) liralık muvakkat teminat ile u ışe gırme ıs eye r ı· S 
936 

_ 
kanunuun tayin etti~i ves)kaları, Resmi Gazetenin 7 .. • . gun ve 
3297 No.lu nushasında intişar etmiş olan talimatname ~aır~sınde al~n
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kader Komısyon Reıs
liğine vermeleri Jizımdır . 

Şartnameler -parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde, Hay
darpa$ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

* * * 

(3034) 481 3-4 

İlk eksiltmesi fesh edilen 300,000 adet telgraf bandı 16-7-937 
cuma günü saat J 5,30 da kapalı zerf usulü ile An karada İdare 
binasında ıatın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 30,000 liradır. 
Bu işe girmek isteyenlerin 2250 liralik muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiii vesikaları resmi gazeteni~ 7:5·936 gün. ve 
3297 numaralı nushasıada intişar etmiş olan talımatname daıre
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı günü saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisligine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 150 kuruşa Ankara ve Haydarpa~a Veznelerinde 
satılmaktadır. 3106 496 3 4 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeltri 

Bayındırlık işleri Kontrol Talimatnamesi 

(Dünkü nüshadan devam) 

B) Kontrol mühendisi mıntaltasını devrettiği esnada şartna
melere ve fenne muvafık görmediği ihzarat ve inşaatın taahıh 
ve ıslahı için müteahhide veya müm~ssiline şifahen veya tahri-J 
ren tebligatta bulunur. Ve bu hususta yapılmasını mfinasib gör
düğü muamele hakkında iş başında bulunan müteahhid veya a
damlarına ve sürveyyana talimat verir. IMüteahhid derhal işbu 
tebligata göre hareket etmediği takdirde kontrol mühendisi mez· 
kur işin durdurulmasına emir vermek salahiyetini haizdir. 

Ancak bu halde en seri vasıta ile kontrol amirini haberdar 
edecektir. Kontrol amiri de keyfiyeti suratla mahallinde tetkik 
ederek İcab eden muameleyi yapacaktır. 

Ehliyetsiz, uygunsuz müsdahdeminin 
değişririlmeai hakkında tebligat 

C) Ehliyetsiz ve uygunsuz işçilerin ve müstahdemin değiştiril
me.si hakkında kontrol mühendisi müteahhidliğe şifahen tebligat
ta bulunabilir. Müteahhid bu tebligat. derhal ifa etmezse kontrol 
mühendisi kontrol amirliğine malumat vererek alacağı emre gö
re hareket edecektir. 

Temel atılmasına müsaade 
D) Kontrol mühendisi üç (dahil) metre açıklığa kadar temel· 

lerin seviyesine karar vererek temel atılmasına izin verebilecek
tir. Bir müşkilat ve hususiyeti olmıyan on metre açıklığa kadar 
köprü temelleri ile bina, istinad duvarı vesaire temellerinin atıl
masına karar vermek hususunda kontrol amiri kontrol mühendi
sine salahiyet verebilir. Daha büyük açıklıkta veya ehemmiyeti 
nıalısusayı haiz menfez ve köprüler ve mühim bina ve duvar ve 
saire temellerinin kontrol amirliği trarafından muayene edilip ka
rar verilmesi lazımdır. 

İşlerin iyi bir surette 
İlerlemesinin temini 

Madde 18- Kontrol amirinin vazife ve nlahiyetleri: 
A) Kontrol amiri teahhün olunan işlerinin mukavele ve mer

butu olan şartnameler hükümlerine ve fen ve sanat kaidelerine 
muvafık olarak iş programları muayyen olan vakitlerinden geç 
kalmaksızın iyi bir suretle yapılıp ikmal edilebilecek veçhile de-

vam etmesi hususunda icab eden tedbirleri ittihaz etmekle mü· 
kellcf ve bunların neticesinden mes'uldür. 

lcab eden proje ve evrakın 
hazırlanmasına ve kontrol me· 
murlarının vazifelerini iyi bir 
surette yapmalarına dikkat 
edilme i 

B) Kontrol amiri; kontrol mühendisliğince hazırlanması lazım 
gelen proje evrak hesap ve grafik ve malumatın daima vaktin · 
de hazırlanmış verizmiş olmasına ve kontrol mühendisinin bütGn 
kontrol teşkilatının vazifeleri layıkile ifa etmelerine dikkat ve i
tina edip bu hususta zaman zaman teftitler yapacak ve lazım 
gelen tarifat ve direktifleri vererek işlerin iyi bir ıuretle ifaaını 
temin edecektir. 

Kontrol mühendisinin va
:zife ve salahiyeti dahilindeki 
~roje ve aair fenni eurakın 
•zırlanmuı 

h C) Kontrol amiri kontrol mühendisinin vazife ve selahiyeti~ 
•ricinde kalan proje ketif ve tafsilat ve tadilat resimlerini biz· 

~•t Yaparak veya maiyetindeki fon heyetince yaptırıp ta.dik e
erek kontrol mühendisliğine ve müteahhide gönderir. Bu proje 

~e cvnktan merkez fen heyetince tanzim veya tasdiki İcab e
is~~hleri aid oldutu reiılik veya umum müdürlükten takib edip 

• •al edecektir. 
inşaat tadilatı 

d D) Kontrol amiri inşaat esnasında intaatın eb'ad ve evsafın-
a ~•dilata lüzum gördüğü takdirde: 

l'tı~h • V •hidi kıyasi esas fiatı üzerinden yapılmakta olan iflerde 
Ve ~:rn.e~ be~elini 1reçmemek şartil~ tadila~a kara~ . vorebiıir. 
l'tı\lt ııbı tadılat hakkında müteahhıde emır verebılır. Fakat 
rııe,~~hhide muhammen taahiıüd bedelinden fazla iş yaptırabil
aı ... 

1 

•çin en evvela iti veren makamdan müsaade ve salahiyet 
···••• ı · 2 nzıındır 

.. l<•t·- k . . t d"l•t P•l•bu . ı eşif ve proje mucibince yapılan ınşaatta a ı a ya-
l'tıası l~esı için işi veren makamdan müsaade ve salağiyet alın · 

3. Ztındır. 

l'tıtk ,,Yu~arıki l ve 2 fıkralarında da kayıdlı yazılara riayet et-
d "'attile· t · - · · · l · h' t' d hT e buı ' anzıın ve tasdikı kontrol amırının sa a ıye ı a ı ın-
rtı unan p · ı h • t " "fb ·ı erke2 f roıe er tadilatını yapabilir. Fakat ususıye ı ı ı arı e 
t~dil&ta l~n heyetince tanzim veya tasdik edilmuine projelerde 
lılt Veya uzum iÖrdüğü takdirde keyfiyeti derhal aid olduğu reis

urnuın müdürlükten istizan etmHi lazımdır. 
(Devamı var) 

MUHTİRA -. ._.. 

Pazartesi 7-6-937 

Kağıt 88 k. (Tekirdağ Vilayeti) X 344 
Paşabahçe fabrikasında yemekhane inşaatı (fnhis. U. Müd.) .\; 350 
• Benzin deposu, motosiklet, revolver v.ı. (İst. Belediyesi) .\! 350 
Demir tel 750 galvanize tel 3500 k. soba için tel 1000 k. bağ 
teli 1000 k. (Devlet Demiryolları) .\! 351 
Kazan 80-100 adet bakraç 50-80 adet (Ankara Jand. Komut . . \ : 351 
Mahruti çadır 300 adet (Ankara Jand. Komut.) .\! ,1,51 
Dökme boru vana dirsek v.s. (Devlet Demiryol. .\: 352 
Hurda dökme 50 ton (Devlet Demiryol.) .\'! 352 
Sönmemif kireç 335 ton (Devlet Demiryol.) .\: 359 
Lito maki.nelerine mahsuı kösele merdane 32 adet (İnhisular 

Müdürlüğü .\~ 352 
Taze tereyağ 8100 k. (Tophane Levaz.) ~\! 352 
Elektrik malzemesi elektrik kablosu v.s. 26 kalem malzeme 

(Devlet Demiryol.) .Y 352 
Lastik malzemesi 33 kalem (Askeri Fabrikalar) .\: 352 
Dizel motörü ve alternat?r (Lüleburgaz Belediyesi) .\~ 353 
* Hurda demir 100 ton (lzmir Limanı İşletme Müd.) .\~ 353 
Yumurta 288000 adet (Ankara Levazım) ~\'! 353 
Battaniye 1050 adet (Ankara Levazımı) X 354 
Portatif karyola (Ankara Levazım) .\~ 354 
Sandık I050 adet (Ankara Levazım) .'\! 354 
Kılınç 1050 adet (Ankara Levazım) .\2 354 
Otomobil için benzin 6340 litre (Ankara Kültür Bakan.) .\! 354 
* Kayık 3 adet nlapurya 1 adet (İst. 7 İcra Memur.) .V 355 
• Gülcemal vapuru (Deniz Yolları İşletmeıi) X 358 
Süt 1500 k. yoğurt 1000 k. (Vize Tümeni) .\: 357 
Kağızman su tesisatı için boru ferşiyatı (Kara Vilayeti) .\: 361 
Şose inşaatı 2649 metrelik (Eskişehir Askeri S. A. K.) No 361 
İlaç ve saire 162 kalem (Samıun Vilayeti) .\'! 362 
Çalışma binası inşaatı (Samıun İnhis. Müd.) ,\; 362 
Çavdar sapı 500 t. (İnhisar:ar U. Müd.) .\: 362 
Sığır eti 800 k. koyun eti 200 k. (Çatalca Mst. Mevk.) .\' 362 
İnhisar mamulatı nakli (Samsun İnh!s. Müd.) .\: 362 
Bir sene içinde ölenlerin techiz ve tekfen ve tetfin işi (Samsun 

Vilayeti) X 362 
~eyaz Peynir 142000 k. (Ankara Levazım) ~\~ 36.3 
lhrac için undık (uyuşturucu maddeler) (inhisar. fd ) No. 363 
İnhisar muamulatı nakliyesi (Ankara İnhis.) .Y 364 

Salı 8-6- 1937 

Kırıkkalede su tesisatı (Ask. Fabr.) No. 351 
Portatif çadır 3000 adet (Ankara Jand. Komut.) No. 352 
Dökme boru 2480 metre (Beypazarı Beled.) No. 352 
• Buik marka otomobil (Emniyet Sandığı) 
* Hurda ınalzeme 45 kalem (Jstanbul Beled.) 
Koyun eti 281 ve 20 ton - sığır eti 163 ton (Tophane Levazım) 

No. 355 

Cezaevi için ekmek 122640 k. (Amasya C. Müddeium.) No. 356 
Koyun eti 200,000 k. (Ankara Levazım) No. 361 

Çarşamba 9·6-1937 

Adapazar·Arifiye yolunun inşaatı (Kocaeli Nafıa Müd.) .\'! 348 
Sebze 25 kalem - yemiş 15 kalem (Devlet Demir.).\! 352 
Koyun eti 10 ton - sığır eti 15 ton (Selimiye Ask. Sa. Al. Kom.) 

.\~ 353 . 
Tuz nakli 350-500 ton (Samıun İnhis. idaresi) .\~ 354 
Yaldızlı kağıd 35000 tabaka (İnhis. Müd.)J\ ! 358 
Kloridrat dö kinin komprime 100 k. - esans berıamot 1250 k. 

(lnhiı. İdaresi) .\: 360 
• Sandık, tahta, kıiğıd parçaları v. s. (Maliye Vekaleti) No. 364 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, itareti ilanı havi gazetemizin sayısını gösterir. 

• 

Is tan bu 1 Borsası 
6- 1937 4 

~--~-----========---=-------------::;::::=-;::-:-::-::~----Paralar 

l Sterlin 
1 Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Liret 
20 Belcika Fr • 
20 Drahmi 
20 laveçre Fr. 
20 Len 

Alış 

627, 
123, -
110, -
120, 
80,-
19 

568,-
20,-

1 Florin 63, -
20 Çek kronu 70,-

Avusturya Si. 20,-
Mark 25, -
Zloti 20, -
Pengü 21,-

20 Lev 14,-
20 Dinar 52, -

Ruble 30-. ' 
laveç kuronu 30, 
Türk altını 105 l -
Banknot Oa.254, -

Sabf 
627, -
126,-
113,-
125 -
84,-
23,-

576,-
23,-
66,-
75,-
23,-
28,-
23,-
24,-
14,-
52,-
32,-

-32, -
1052,-
255,-

Çekler 

London 
Nev York 
Paris 
Milin o 
Brüklel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeft 
Bükret 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Alıt Satıı 
625,50 626, 

0.7880 
17,6864 
14,9640 
4,6782 

87,37 
3,45 

63,9488 
1,4325 

22,5610 
4,2062 

13,9088 
1,9636 

4, 1566 
3,9810 

I07,4340 
34,5325 

2,7464 
24,04 

3,10 

0,7860 
17,6725 
14,955 
4,675 

87,30 
3,4466 

63,8975 
1,4310 

22,5430 
4,2025 

13,8975 
1,9625 
4,1534 
3,9775 

107,3482 
34,505 

2,7443 
24,06 

3,0982 

4 - 6 - 1937 

-
MADDE 

Afyon 
,, 

Araşit yağı 
Arpa 

" Badem 
,, 

Buiday 
,, 
n 

n 

,, 
n 

n 

Bulgur 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

n 

. " lpek 
irmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 

: ince t. 
: kaba 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 
: kabuklu 
: iç 
: Eks. yumutak 
: yumuşak 
: ekı. sert 
: sert 
: sümter 
: kızılca 
: mahlüt 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç ıivri 
: kabuklu 

: tohumu 
: yağı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: isp. tohumu 

Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: tam yatlı 

,, ,, : yarım yağlı 
• ,, : yağ11z 

Peynir kaşer: yatlı 
,, ,, : yağsız 

Razmol 
Susam : yeni mahsul 

,, yağı 
Tiftik : oğlak 

" : ana mal 
n : deri 

" : kaba 
Un : ekstra ekstra 

n ekstra 

" 1 inci yumutak 
,, ,, sert 

Yapak Anadolu 
,, ,, tabak 
,. : Trakya kırkım 
,. ,. tabak 

Yulaf 
Zeytin yatı : ekıtra 

n ,, : yemeklik 
n ,, : sabunluk 

DIŞ FİATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikag-o 
n Vinipek 

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

,, K ,, 

ithalat ihracat 

Ton Ton 

3 

15 15 

5 

525 

30 

30 

114 ~ 

5 

7 

6 

60 

1 50 

lfcc ~ 

SATIŞLAR 
Aıgari 

Kilosu 

Kr· Pa. 

3 30 

64 

5 35 

46 

9 30 

4 35 

24 

40 

Aı.ami 

Kilosu 

Kr. Pa. 

4 5 

6 15 

6 12 

28 

K.S. 

6 16 
5 14 
5 49 
4 88 
3 79 
8 -

94 78 
94 78 

A~~~~~~~~~~~~bA~~A~~~6~~~~ !: ... ·,~ .ö E \;RiM ·,; ... ! 
+ + 
: Tercüme Bürosu : 
~ + 
.. ~. Her liı;andan ve her türlü tercüme işleri ve bil- .... ~ . •!• hassa münakasa ve müzayedelere müteallik .,artna· •!• 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. •!• 
+ ~ (• Azami ihtimam ve sürat •!• .. • ~ F- ti t m u·· tedild i r ~ .. • •· ıya ar gaye .... b • •!• "MÜNAKASA GAZETESi,, Abonelerine ~· 
•> Hususi tenziJat yapılır =~= 
b ~ 

imtiyaz aa.hibi ve JUi ifl-i 
Direktörü: lunaiJ Girit 

.. ~. Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3.4 (• 
Basıldriı yer: ARTUN Baerm vi :.. Telefon: 49442 ••• 

ı~· ~ Galata Billur ıokak No. 10 ...... 

:~.~~~ .. ~~~~A~•A~~~ ·~ .. ~ L Y~Y~YYYY~~~~v~Yv~~y~~YYY9 ~ 



Deuxieme Annee - No. 365 SAMEDI 

•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 
6 850 

M NAKASA 
" n 

12 n " 
1500 

Etranger: 12 moiı Ptu. 2700 -Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite ı'adre11er 

a l' Adminillration 

G AZ ETE S . İ 

Journal Quotidien des Adjudicationı 

T ableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l' adjudication 

A) Adjudicalions au Rabais 

Construction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartographie 

Construction du batiment de la garnison de la ville 

Reconstruction des thermeı de Bost:ındji 

Projet pour install. sanitaires de diverscs casernes 
Conatruction d'une fabrique de pain: (100000 pıins 

par jour) (aj.). 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques 
lnstruments Sanitaires - F ourniture pr. Hôp. 

Antimoine : 5 tonnes. 
'ulfate de c.uivre: 6000 kilos 

Comltustible - Carburant- Huiles 

Bois pour four : 230 tonnes. 
Huile Vacuum : 2500 kilos- Petrole : 20 bidons 
Motorine : 70000 kilos (aj.). 
Charbon tout-veaant : 2050 tonnes-Id. crible : 100 

tonnes (aj.) (cah. eh. P. 131). 
Coke: 210 tonnes (aj.). 

Provisions 

Viande de boeuf : 5 tonnes. 
Viande de mouton : 5000 kilos. 
Viande de mouton : 1200 kilos. 
Viande de boeuf : 18 tonnes . 
Frangeole : 12 tonnes (pour hôpital Gumuchsou-

you). 
Riz : 6 tonnes 
Legumes : 25 lots 
Oeufs : 50000 pieces - Oignons. pommes de tcrre. 

haricots secs ete. : 7 lots 
Huile d'olives, olives savon 
Lait et yoghourd : 4 et 2 tonnes 
Sucre en poudre : 8,5 tonnes 
Viande de mouton : 31 tonnes 
Pain : 50 tonnes 
Viande "Karamane., : 129125 kilos- ld. boeuf: 

1500 kilos 
Pain: 145 tonnes (aj .). 
Lei'umes frais : 37 lots (aj.). 

Mode 
d'adjudicat . 

Pli cach. 

Publique 
Gre a gre 

Publique 

" c :i> r ır c 
Gre a gre 

Prix 
e.timatif 

9099 48 

9973 50 
500 

4150 -

2944 -
1064 
7000 

" 
P.lat.1850 

Publique 1875 -
,, 2250 -

" 
552 -

,, 6480 

" 
1920 -

,, P.21lek. 

" 
" 

" ,, 
" 

P. 27 le k. 

" 
P.44 le k. 

Pli cach. 

" 
Gre it gre 

.. 

Caution. 
Proviıoire 

748 -

311 25 

221 -
79 

525 
1953 74 

248 Ş5 

141 
169 
41 

486 
144 

94 50 
344 70 
187 90 

313 88 
46 88 

172 15 
1023 -
412 50 

3796 89 

1196 25 
1882 28 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Charges Jours 

Vilayet Karakeuse Municipalite Un mo;s 
Aghri 

Kaymakame d'Edremit 28-6 37 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Municipalite Ankara Jusqu'a fin Juin 

Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Militaires 
Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

Coın. Ach. Comm. lst. Findikli 
Vilayet Afion 

,, Un mois 
Com. Ach. Lycı'es Is tan bul 

" 

Com. Ach. Comm lst. Findiklt 
,, 
,, 
" 
" 

Dir. Ecole lngenicurı, Gumuchsouyou 

" 
" 

" 
" ,, 

" 
" 

ı Com. Perı11. Municipalite Jıtanlul 
\ Dir. E.conomat " " 
Com. Ach. Lycees lstanbul 

n 

21-6-37 
14·6-37 

21-6-37 
18·6·37 

9-6-37 
9-6-35 

18-6-37 
18·6-37 
18 6 37 
18-6-37 
21·6 37 

21-6-37 
23-6 37 
23·6-37 

21-6-37 
21-6·37 
21-6-37 
24-6-37 
24·6-37 
21·6-37 

9-6-37 
9-6-37 

Heur 1 

15 

14 
14 

15 30 
15 

14 30 
15 30 

15 30 
15 30 
16 -
ıs 

15 

14 
15 

10-14 

15 30 
15 -
14 30 
16 -
10 
15 

14 
15 -

Fromage, farine, macaronis, fermicelles, semoules : " 
1178 71 

" 
9-6 37 16·16 31 

9 lota (aj.). 

Divers 
Crochets: 114 piece& - Hicheı: 110 pieces- Ap

pareilı d'extinction : 73 pieces - Pelles: 37 
pieceı - Sceaux : 846 pieces Manche en lin : 
770 metres. 

Sacs en toile: 1000 pieceı 

Lingots de plomb pour saline Tchamalti: 15000 kilcı 
Capsules de diverıes dimensiona : 4.930,COO p:eces 
Fil de fer pour recipient d'eau de ıource: 1700 k. 

E.toupc colorie et blanchc : 100 tonnes 

Gre a gre 

" 
" Publique P. 501e k. 63 75 

Pli cadı. 42000 - 3150 -

Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

• 
" ,, 

{ 
Com. Perm. Municipalite Iıtanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

24·6-37 

24-6-37 
15-6-37 
21-6-37 
21-6-37 

21-6-37 

14 -

16 -
16 
15 
14 

15 -
{ 

Admin. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 
Cai11es Ankara, lzmir Haydarpacha 

-------------~~~~~---~~~~~~~------------------iiiiii;;iiii---~~------------1 POUR VOS TRADUCTIONS 
De toute nature En toutes lancues 

Adressez-vous sans hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 
Technique, Financiere, Commerciale ete. 

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, Yogbourtchou Han, No 3-4 T elepbone ; 49442 

5 jUlN 1937 

ADMINISTRA' ıol'c 

Yoghourtchou H:ı.n 

ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poslale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
lıtanbul - MÜNAKASA .. 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Lundi 7 Mai 1937 

Tigeı de seigle: 500 tonnes (Dircction Generale Monopoles) .\~ 36'1. 
Enterreaıent deı1 morts de l'hôpital Regional (Vilayet Samıoun) 

.Y 362 
Transport d'articles monopoliaes (Monopoles Samsoun) ,,! 362 
Boeuf: 800 kilos- Mouton : 200 kilos (Place Forte Tchataldja) 

.\~ 362 
Medicament: 162 lots (Vılayet Samsoun) .Y 362 
Construction biitiment do travail (Monopoles Samsoun) .\' 362 
Papier: 88 lots (V;layet Tckirda2'h) .\: 344 
Construction d'un refectoire a la fahrique de Pachabahtche (Direc· 

tion Monopoles) .\? 350 
• Reservoirs de benzirıe, motocyclette, revolvers, pneus. machine 

it concasser lcs grains ete. (Municipalite lstanbul) No 350 
Fil de fer: 750 kilos Fıl galvanise : 3500 kilos- Fil poer poele: 

1000 k.- Fil pour ligalure: 1000 k. (Chemins de Fer Etat) N. 351 
Chaudrons (pour 50 personnes) : "0-50 pieces ld.: (30 personnes): 

40-50 pieces-Recipients: 50·80 pieces !Gendormerie Ankara) 
.\: 351 

Tentes coniques: 300 pieccs (Gcndarmerie Ankara) No 351 
Tuyaux fonte a emboitement : 108 pieces Vannes: 15 pieces 

Coudes de tuyaux a flanges: 10 pieces (Chemins de Fer Etat) 
No 352 

Dechets de fonte : 50 tonnes (Chemins Fer Etat) No 351 
Chaux vive de bo ne qualite: 335tonnes (Chemins Fer E.tat) N. 352 
Rouleaux en cuir pour machıne iı litographier : 32 pieces (Dire eti on 

Monopoles) 352 
Beurrc frais: 8100 kilos (lntendance Tophane) No 352 
Materiel electrique tel que : Cable NKBA coffrets tuyaux Stohlpan· 

:ıer: 26 lots (Chemins Fer Etat) No 352 
Articles en caoutchouc: 33 lots (Fabriqucs Mrlitaires) No 352 
Moteur Oicscl (65 CV - Alternateur (55 KW A) (Municipalite Lu· 

lebourgaz) 353 
• Fer camelote: 100 tonnes (Diıection Exploitation Port Smyrne) 
Oeufs: 288000 pieces (lntendance Ankııra) No 353 
Couverture en laine: 1050 picces (lntendance Ankara) No 354 
Lits portatıfs: 1050 picce3 (lntendance Ankara) No 354 
Malles pour officiers : 1 50 pieces (lntendance Ankara) No 354 
Sabre: 1050 pieccs (lntendance Ankara) No 354 
Benzine pour auto : 6340 litre (Ministere Instruction Publique Arı· 

kara) No 354 
• Filets de peche: 3 pieces- Barquc: 1 piece- Salapourria: l 

piece (7me Bureau E.xecutif lstanbul) No 355 
• Bateau Guldjemal (Direction Exploitation Lignes Maritimel 

No 358 
Lait: 1500 kilos Yoghourd: 1000 kilos (Division Vize) No 357 
Pose des tuyaux pour l'adduction de l'eau de Kaghizmane (Vılaye 

Kars) No 361 
Conıtruction de chauısees : 2649 metres (Com. Ach. MHitaire E• 

kichehir) No 361 
Fromage hlanc : 14200 kilos (Intendance Ankrnı) ,\' 363 
Caiıses pour l'exportation (Mooopoles des Stupefiants) .\' 363 
Transport d'articles Monopolises (Monopoles Ankara) .Y 364 

Mardi 8 Mai 1937 

lnstallation d'eau a Kirikkale (Fabriqueı Militaires). ·'~ 351 
Capotes fourrees (seulement la fourrures) Courtes : 500 pieced 

Longues : 1000 pieces (Gendarmcrie Ankara) ,\; 351 
Tentes portatı ves : 3000 pieces (Gendarmerie AnkaraJ .\! 351 
Tuyaux en fonte J25 m 2 : 2480 metres (Municipalite Beypaz• 

~'! 352 
• Auto marque Buick (Caisses de Sürete) ·'~ 353 
• Objets hors d'usage : 45 lota (Municipalite lstanbul) .\~ 354 
Viandc de mouton : 28120 tonnes Viande de boeuf : 163 to,,ıı' 

(lntendance Tophane) No 355 
Bottes en caoutchouc: 100 paires (Chemins Fer Etat) No 355 
P.ıin pour le penitencie!: 122640 kiloı (Procureur General Aırı' 

sia) No 356 
Vıande de mouton : 200000 kilos (lntendance Ankara) No 361 

Mercredi 9 Mai 1937 

Reparation chaussce sur route Adıpazar-Arifie (Travaux Pub1 

Kodjaeli ) .\ : 348 
Leguaıes: 25 lots- Fruits: 15 lots (Chemins Fer Etat) X 352 S 
Mouton: 10 tonnes- Boeuf: 15 tonnes (Com. Achat Militaire 

limie) .\: 353 
Transport de 350·500 tonnes de se~ (Monopoles Samıoun) .':' 
Papier metallique dore : 350 O nmes (Direction Monopoleı) S 5 

Chloridrate <le quinine comprimce : 100 kilos- Esstnce .de b•1 

mote: 1250 ldlos (Direction Mooopoles). 
• Caisses, planches, dechetı de papier tDepôt Dolmabahtche) ( 

nistere dea Finances) .\~ 364 

* Les asteriıqueı indiquent une vente par voie de ıurenchere• 
N. B.- Lea Nos indiques en regard dee articles ıont ccu~ 

journal dana lequel l'aviı a paru. 


