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rl 3-lsteklilerin, 2490 s yılı kanunda yazılı vesikalarla 
. 

BU GDNKD 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münaka~alar 

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

Darüşşafaka için sebze: (temd.) (paz.) (Daruş· 
şafa Direktör.) 10-6-37 15 -

Ekmek: 32 t . (aç. ek. tem. 264) 21-6-37 11 -
Dağlıç: 4 t. kuzu: 2 t. sığır: 1,5 t. (aç. ek. 

tem. 2551.) 21-6·37 11.15 
Sade yağ: 3 t. (aç. ek. tem. 180) 21-6-37 11.30 
Pirinç, şekerfasulye, patates (aç. ek. tem. 137.70) 21-6-37 14 -
Makarna, un, şehriye: (aç. ek. tem. 34.35 1.) 21-6-37 14.15 
Beyaz peynir: 800 k. (aç. ek. tem. 18.60 1.) 21-6·37 14.30 

{lstanbul Ziraat mektebi için) 
Süt: 20 t. yoğurt: 5 t. (aç. ek. tem. 206,25) 

(Deniz Levaı.ım) 21-6-37 14 -
Sebze: 14 kalem (105000 k.) (k.z. tem. 385.50) 
(Deniz Levazım) 21-6-37 15 -
Süt: 10000 k. (aç. ek. kil. 10 k. tem. 75) (De-

niz Levazım) 22-6-37 16 -
Kuru ot: 493 ve 397 t . (k.z. tem. 666 ve 569) 

(Lüleburgaz Tüm.) 17 6-37 15 -
Kuru ot: 288.360 ve 384 t. (k.z. tem. 1394) 

T.. ) 18-6-37 14-16 
(Lüleburgaz um. 

Cezaevi için ekmek (1 sene) (temd.) Keşan C. 
Müddei Umumiliki) 15-6-37 14 -

Yoğurt: 1000,000 le. (temd.) (paz. m.b. 15.000 
1. tem. 1125,21 (Tophane Levazım) 11-6-37 15 -

Buğday kırdırılmast 1400 ton. (k.z. m.b. 9843.14 \ 
}. tem. 738,24 l.) (Tophane Levazımı) 22-6-37 15 - I 

Tavuk 10,000 U. (temd.) (paz. m.b.) 5500 l. 
tem. 412,50 1.) (Ankara Levazımı) 12·6-37 11 ·-

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

Patnos lcasab. ilk okul inşaatı (k .z.) k.b. 
10661,061.tem. 799.62) (A~rı Vilayeti) 1· 7.37 16 -

Belediye binası inşaatı (m.b. 8135 l. tem. 
610,12 l. (Besim Belediyesi) 16-6-37 14 -

Küçük .zabit mek. mutbak ocağı yaptırılması 
(paz. k.b. 3751. tem. 28,13 l. (Ankarıt Levaz.) 21-6-37 15 -

3 - İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane lev. --
Göztaşı: tuzruhu 10 t. adı hamızı kibrit 0,3 t . 

(aç. ele. m.b. 2245 tem. 168,38) (Devlet Demir.) 24-6-37 10 -

4 - Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Yeraltı kablosu, kofra v.s. 6 kalem. (aç . ek. 
m.b. 1072.5 tem. 80.44) (Devlet Demiryol.) 24 6-37 10 -

5 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.a. 

Kundura: 60000 cift (k.ı:. çifti: 425 k. tem. 
13950 l. şart: 12,75 l.) (MMV) 24-6-37 15 

Sivil elbise: 38 ad. (Daruşşafaka Dir.) 10-6-37 15 -

6 - Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Telefon kılavuzu bastırılması 5000 adet (aç . ek. 
m.b. 32001. tem. 240 l.) (Ankara Telefon Müd.) 18-6-37 15 -

7 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. ı. 

M:angal kömürü: 6 t. odun: 200 ç. kok: 50 t. 
(aç. ek. tem. 128,25) (İstanbul Ziraat Melet) 

Gaz ihtiyacı (Bir sene için) (temd.) (Keşan C . 
Muddetumum.) 15-6-37 14 -

~ - Müteferrik 

a MÜN 
1 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Deniz Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

birlikte ve İstanbul defterdarlığı muhasebe müdürlüğüne 
yatıracaklara muvakkat teminat mukabilinde alacakları 
makbuz veya banka teminatı ile ve belli gün ve saatte 
Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. 

"' • • 
Cinsi Miktarı Beher kilosunun 

ve tahmin bedeli 
ölçüsü Kur. S. 

Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 1 O kuruş olan 
10000 kilo süt, 22 haziran 1937 tarihine rastlayan salı 
~ünü saat 16da açık eksiltme usuli!e alınacaktır. 

Barbunye fasulye 
Patlican 

8500 kilo 4 50 
10000 " 

6 -

Muvakkat teminat 75 lira olup şartnamesi komisyon· 
dan hergün parasız olarak verilir. 

isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bir~ 
likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komis· 
yona müracaatları. 

Semizotu 
Sakızkabağı 
Ayşekadın fasulye 
Çalı faaulye 
Kırmııı domates 
İspanak 

3000 
10000 
10500 
9000 

10000 
3000 

,, 2 -

" 
2 50 

,, 8 -

" 
4 50 

" 
2 50 

,, 3 25 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı M. Fiatı İ. temin. Ek. şekli Ek. tarihi Saati 
ton lira lira 

Kuru ot 4Q3 8874 666 kapalı zarf 17.6.37 14 
,, 240 4320 324 açık eks. ,, \ 5 
,, 397 7940 569 kap1lazarf 16 
" 288 5184 389 " 18.f).37 14 
ti 360 6480 486 " ,, ı 5 
" 384 6912 519 " ,, 16 
Yukarda yazılı otlar ayrı ayrı ihale edilecektir. Tek~ 

lif mektubları ihale saatinden bir saat evveline kadar 
kabul olunur. İateklilerin şartnamesini görmek üzere her 
gün, eksiltmeye iştirak için belli gün ve saatlerde tek1if 
mektupları ve kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
sikalarile birlikte Lüleburgaz tümen satmalma komisyo·· 
nunda bulunmaları. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1- Ankara garnizonundaki hastalar ihtiyacı için ka- \ 
palı zarfla eksiltmeye konulan 10 bin kilo tavuğa teklif 
edilen fiatı pahalı görüldüğünden bir ay zarfında pazar· 

lıkla alınacaktır. 
2 - İlk pazarlığı 12.6.37 cumarteıi günü ıaat 11 de 

levazım amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tavuğun tutarı 5500 lira olup muvakkat teminata 

41 2 lira 50 kurut tur. Şartnamesi komisyonda parasız gö-

rülür. 
4- isteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddesindeki ve· 

sika ve teminat makbuzlarile yaz.ılı gün ve saatte komiı-

yona gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satın AJma Komisyonundan: 
İdareleri İstanbul L V. amirliğine bağlı müessesat için 

alınacak olan 100 bin kilo yoğurda talip çıkmadığından 
t t.6.37 cuma günü saat 15 de lstan~ulda .Tophanede sa· 
tınalma komisyonunda pazarlı~la eksı~tmesı yapıla~aktır. 
Tahmini bedel 15 bin liradır. ilk temınatı 1125 lıradır. 
Şartnamesi komisyonda görüleb.ilir. . 

İsteklilerin kanuni vesikalarıle beraber belh saatte 

komisyona gelmeleri. 
• • * 

1400 ton kadar buğdayın kırdırılması 22.6.37 salı gü-
.. t 15 d Tophanede satınalma komisyonunda ka· nu saa e H .. 

l fl k 'itmeye konulmuştur. epsının tutarı 9843 pa ı zar a e ıı . 
lira 14 kuruştur. İlk temina~ı. 738 lıra ~4. kuruştur. Şart· 
namesi komisyonda görülebılır. Trakya ~çın. ayrı lstanbul 
için ayrı fiat verilmeri meşruttur. İsteklılerın 2490 sayılı 
kanunuıı 2 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle beraber 
teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komis-

yona vermeleri. 

Patates 
Kurusoğan 

Lahana 
Pırasa 

Bamya 
Domates salçası 

Yekün 

10500 
16000 
2000 
4000 
8000 

500 

105000 

t! 5-

" 
5-

" 
3 -

il 
3 25 

" 
8 

" 
18 

Yukarda cins ve mikdarları ile tahmini fiatları yazılı 
olan 14 kalem yaş sebze 21 haziran 937 tarihine ra tlı· 
yan pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulile alın
mak üzere münakasaya konulmuştur. 

2-İşbu 14 kalem sebzenin muvakkat teminatı 385 
lira 50 kuruş olup şartnamesi komisyondan her giin pa
rasız verilir. 

3-İıteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifata dahilinde 
tanzim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bu
h.ınan komisyon başk nlığına mukbuz mukabilinde verme
leri. 

Keşan C. Müddeumumiliğinden: 

Keşan cezaevinin bir senelik ekmek ihtiyacı talibi ol· 
madığından 15 gün müddetle temdit edilmiştir. İsteklile• 
rin münak~saya iştirak etmek üzere ihale günü olan 15 
haziran 937 salı günü saat 14 de Keşan C. M. U. liğine 
yüzde 7 ,5 pey akçesile müracaatları iliin olunur. 

İstanbul Ziraat Mektebi Satmalma Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Beherinin tah. İlk tem. Eksiltme 

kilo bedeli kuruş lira saati 
Ekmek 32000 11 264 - 11 

Dağlıç et 
Kuzu eti 
Sığır ~ti ---Sadeyai 

Pirinç 
Toz şeker 
Kuru fasulye 
Patates 

Makarna 
Un 
Şehriye 

4000 48 
2000 47 
1500 36 

3000 80 

3200 22 
2800 27 
1800 12 
2000 8 

900 23 
1400 13 

300 23 

Beyaz peynir 800 31 

Mangal kömürü 6000 4 
Odun 200 Çeki 260 
Kok 50 Ton 1900 

11 15 
255 

180 ti 30 

137 70 14 

34 35 14 15 

18 60 14 30 

128 25 14 45 

l 
1 

1 

100000 parça çamaıırın yıkanması (aç. ek . tem. 
300 l.) Yükıek. Mühendis Mekt.) 24-6-37 16 - 1 

Kazma, kürek v.s. (k.z. m.b. 13425 tem. 1006,88) \ 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Miktarı Beher kilonun Muvakkat 

Mektebin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukar
dc cins ve miktarı yazılı yiyecek ye yakacağın 21-6-937 
pazartesi gUnü hizalarında gösterilen saatlerde eksiltmesi 
yapılacaktır. Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü bina
sındaki liseler muhasebeciliğı nezdinde toplanan komisyon· 
da yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamelerde yazılı vesikalardan başka ti
caret odasının yeni yıl vesikası ve teminat makbuzlarile 
birlıkte eksiltme saahnde komisyona gelmeleri ilk temi
natlarını belli gün ve saatlerden evvel mektep müdürlü
günden alacakları yazı ile liseler muhasebesi . ~eznesi~.e 
yatırmaları ve şartnameleri mezkur muhasebecıhkte go-

(Dovıet Demiryolları) 7-7-37 15.30 
Hasta ıedyeıi: 225 ad. (aç. ek. m.b. 3712,5 tem. \ 

278,44) (Devlet Demiryolları) 24 6-37 10 -
Ray delme aleti: 15 ad. (aç. ek. in.b. J200 1. tem. 1 

90 l.) (Devlet Demiryollan) 24-6-37 10 -

J 

ve tahmin bedeli 
ölçüsü Kuruş Sant. 

Süt 20000 kilo 10 - ) 

Cinsi teminatı 

Lira K. 
206 25 

Yoğurt 5000 ,, 15 - ) 
1 - Yukarıda cins ve miktarları ile tahmini bedelleri 

ve muvakkat teminatı yazılı olan iki kalem yiyecek 21 
haziran 937 tarihine rastlıyan pazarte!li günü saat l 4 de 
açık eksiltme usulile alınacaktır. 

2-Şartnamesi komisyondan her gün parasız alınabilir. 

rüp öğrenmeleri. 
• • • 

Oarüşşafaka için sebze alınacaktır. Bak; mensucat sü
tununda Darüşşafaka Dir. ilanına. 



Sayfa 2 

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa iŞleri ve Malzemesi-Harita -Ağrı llbaylığından 

1-Eksilmeye konulan İf Patnoı llçuinde yapılacak ilk okul 
intaatı ketif bedeli on bin altı yüz atmış bir lira altı kuruştur. 

2-Lıteyenler eksiltme şartnamesile buna müteferri diter evrakı 
Encümen kaleminde ıörebilirler. 

3-Eksiltme 1-7-1937 tarihinde perşembe günü saat 16 da Ağrı 
Vilayeti Daimi Encümeni odHında yapılacaktır. 

4 -Ekailtmeye ırirebilmek için talihlerin 799 lira 62 kurutun 
muvakat taminat vermeleri ve Resmi Gazetenin 7-5-1935 ırün 
ve 3297 sayılı nüshaainda çikan talimatnameye tevfikan Nafia 
Vekiletinden alınmıt müteahhidlik nsikaaı ve 937 yılına aid Ti
caret Odaaı kayid vesikasını haiz olup göıtermeai şarttır . 

5-Teklif mektubları yukarida dördüncü maddede yazıh saat
ten bir uat eveline kadar Atrı Vilayete Daimi Encümen Reisli-

ğine getirilerek makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön· 
derilecek mektubların muayyen saate kadar gelmiş olmuı ve 
dıt zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta
da olacak gecikmeler kabul edimez. 

Ankara Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 
1- Gedikli küçük zabit mektebinin mutbak ocağı 

21.6·37 pa~artesi günü saat 15 te pazarlıkla yaptırılacak· 
tir. 

2- - Ocağın keşif bedeli 375 lif"a olup muvakkat te· 
minatı 28 Ura 13 kuruştur. Şartname ve keşfi komisyon
da parasız görülür. 

3- istekliler kanunun 2, 3 ün ... ü maddelerindeki ve· 
sika ve teminat makbuzlarile beraber yazılı gün ve saat
te levazım amirliği satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Besni Belediye Reisliğinden: 
Malatya vilayetinin Besni kazasının yenişehire yapıla

cak olan belediye binası 26.5.937 tarihinden itibaren 21 
gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. İhale 16.6.937 çar
şamba günü saat 14 de Besni belediyesinde icra edile· 
cektir. 

1-Muhammen bedeli 8135 liradır. 
2-Muvakkat teminat 610 lira 12 kuruştur. 
3-Taliblerin muvakkat teminat ve nafıa müdürlüğün-

den alınacak vesikayı ibraz etmeleri lazımdır. 

3 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

• • • 
Gl5ztaşı, tuzruhu, ve hamızı kibrit alınacaktır. Bak: 

müteferrik s~tununda Devlet Ddmiryolları ilanına. 

4 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

• • • 
Yeraltı kablosu, kofra, perçinli raptıye, duy buvat ii· 

bi 6 kalem elektrik malzemesi alınacaktır. Bak: mütefer
rik sütununda Devlet Demir. ilanına. 

5 
Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaş1r v .s. 

--------------------------------------
M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 

Her bir çiftine biçilen ederi 425 kuruş olan 60 bin 
çift kundura kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesini 1275 
kuruşa almak ve örneklerini görmek isteyenlerin her gün 
komisyona gelmeleri. İlk teminat miktarı 13950 liradır. 
ihalesi 24.6.637 perşembe günü saat 15 tedir. Eksiitmeye 
gireceklerin 2430 sayılı kamın J ve 3 cü maddelerinde 
yazılı vesikaları ilk teminatlarile birlikte teklif mektupla
rını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M.M. 
Vekaleti satınalma komisyonuna vermeleri. 

Darüşşafaka Direktörlüğünden: 

Meptebin 1 senelik ihtiyacı için açılan eksiltmede fiat 
mutedil görülmediğinden 10.6.37 perşembe günü yeniden 
pazarlıkla ihale olunacaktır. Taliblerin o gün saat 15 te 
ve mektebi bitirmiş olaa 38 talebeye sivil elbise ihaleıi 
de ayni günde yapılacağından buna da Nuruosmaniyedc 
Türk Okutma Kurumuna müracaatleri. 

4 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~lzemesi 

Ankara Telefon Müdürlüğünden: 
t- Ankara telefon müdürlüğü ih ~iyacı içic bastırıla

cak 5000 adet telefon klavuzunda ilan ve reklam neşri 
hakkı açık artırmaya konulmuştur. 

2- Müteahhit aynı zamanda kılavuzların basımı ile 
ciltlenmeleri işini de deruhte edecektir. 

3- Tahmin olunan bedel 3200 lira muvakkat teminat . 
240 liradır. 

MONAKASA GAZETESi 

4- Şartnameler parasız olarak Ankara telefon mü
dürlüğü muamelat kaleminden alınabilir. 

5- Arttırma 18.6.37 günü saat 15 te Ankara telefon 
mildürlüğunde toplanacak alım komisyonunda yapılacak· 
tır. 

6 - İsteklilerin kanunen aranacak vesikalar ve güven 
paralarile tayin edilen gün ve saatte adı geçen alım ko
misyonuna müracaatları ilin olunur. 

4 
Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s 

Afyon İlbaylığından: 
1 - Muhammen bedeli 7000 lira olan 70000 kilo mo

torinin bedeli layık hadde görülmediğinden 28 mayıs 937 
tarihinden itibaren bir ay içinde ihalesi yapılmak üzere 
pazarlığa çıkarmıştır. 

2- Pazarlığa iştirak etmek isteyenler 525 lira temi· 
nat verecekler ve müracaatlar vilayet encümen reisliğine 
yapılacaktır. 

3- Bu iş• ait şartname elektrik müessest:si müdürlü· 
ğünden bedelsiz olarak verilir. 

• • • 
1- Muhammen bedeli 1064 lira olan 2500 kilo va

kum yağı, W teneke gaz yağı, 100 kilo sabun 18 ha.ziran 
937 cuma günü saat 15 te vilayet encümen salonunda 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltmeye girmek isteyenler 79 lira 80 kuruş 
teminat vererek yukarıda yazılı ırün ve saatte encümen 
salonunda bulunmaları lazımdır. 

3- Bu işe ait şartname elektrik müessesesi müdürlü
ğünden bedelsiz verilir. 

Keşan C. Müddeiumumiliğinden: 
Keşan cezaevinin bir seneJik gaz ibiiyacmın talibi ol

madığından 15 gün müddetle temdit edilmiştir. isteklile
rin münakasaya iştirak etmek üzere ihale günü olan 15 
haziran 937 sah günü saat 14 de Keşan C. M. U. liğine 
yüzde 7,5 pey akçesile müracaatları ilan olunur. 

• • • 
Mangal kömürü, odun ve kok alınacaktır. Bak: Erzak 

sütununda İst. Ziraat mektebi ilanına. 

5 
~üteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 13425 lira olan kazma, kürek Ye 
saire 7.7.937 çarşamba günü saat 15,30da kapalı zarf 
usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1006,88 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazete· 
nin 7-5-936 gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar et
miş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklif· 
!erini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire
sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da. 
ğı tılma ktadır. 

• • • 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda ya· 

zıh 4 grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale e· 
dilmek üzere 24.6.37 perşembe günü saat 1 O da Haydar
paşada gar binası dahilindeki sahnalma komisyonu tara
fından açık ekıiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iateyenlerin her grup hizasında yazıla 
muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiii vesaikle bir
likte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatla· 
rı lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız 
olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 225 adet hasta sedyesi, muhammen bedeli 3712,50 
lira ve muvakkat teminatı 278 lira 44 kuruştur. 

2- 5000 kg. göztaşı, 10000 ki· tuzruhu ve 300 kg. 
adi hamızı kibrit, muhammen bedeli 2245 lira ve muvak
kat teminatı 168 lira 38 kuruştur. 

3 - 15 aded ray delme aleti, muhammen bedeli 1200 
lira ve muvakkat teminatı 90 liradır. 

4- Yeraltı kablosu, kofra, perçinli raptiye, duy bu· 
vat gibi 6 kalemden ibaret elektrik malzemesi, muham· 
men bedeli 1072,50 lira ve muvakkat teminatı 8044 ku-
ruştur. 

. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 
K omieyonundan: 

937 mali senesi zarfında mektob talebe ve pansiyonu· 
na aid 100000 parça çamaşırın yıkanması açık eksiltme .. 
ye konulmuştur. Eksiltmesi 24-6-937 tarihine tesadüf eden 
perşembe günü ıaat 16da mektep binası içindeki komis
yonunda yapılacaktır. Beher parçanın muhammen bedeli 
4 kuruş ve ilk teminatı 300 liradır. İsteklilerin şartname· 
sini görmek üzere Mektep idaresine müracaatleri. 

7 Haziran 1937 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
-1 - 500 adet boş üzüm küfesi 45-50 kiloluk ve kar· 

şılıkh iki kulplu pazarlıkla satan alınacaktır. 
2 - Pazarlık l 1 ·6-937 tarihine raatlayan cuma günü 

saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şuboıindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. "3010,, 479 3-3 

, . 
* • 

1- 25,000 kilo toz sigara makine kolası 
10,000 ,, nişasta kolası şartnamelorine göre pa· 
zarlıkla satın. alınacaktır. 

2- Pazarlık, 1 1-6-937 tarihine rastlıyan cuma günü 
saa.t 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu· 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

J- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

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

* • • 
"3012,, 480 4-4 

1 - 35 00 tabaka sarı yaldız metal kağıdı pazarlık
la satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 9-6·937 tarihine rastlıyan Çaşamba 
günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmelt:ri ilan olunur. "3048,, 483 3-3 .. 

• Ilı 

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

2 - Pazarlık, 9-6-1937 tarihine rastlayan 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 birJikte adı geçen komis
yona gelmeleri ilan olunur. (3064) 487 3-3 

il Devlet Demiryolları işletme Umum MüdUrlUğUnden 1 
Muhammen bedeli (15620) lira olan 100 ton telgraf ve 2 ton bat 

teli 16·6·937 çarşamba ıünü saat 15,30-da kapalı zarf usulile Anka
rada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1171 ,50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunuun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7-5-936 gün ve 
3297 No.lu nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini aynı ıün saat 14,30a kadar Komisyon Reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde, Hay
darpaşada Tesellüa ve Sevk Şefliğinden dağıtılmailtadır. 

(3034) 481 4-4 
• . * • 

ilk eksiltmeai fesh edilen 300,000 adet telgraf bandı 16-7-937 
cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Aokarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

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

kanunun tayin ettiti vesikaları resmi ıazetenin 7-5-936 ıüo ve 
3297 numaralı nushasıada intişar etmiş olan talimatname daire
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı rüoü saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisligine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 150 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde 
satılmaktadır. 3106 496 4 - 4 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Bayındırlık işleri Kontrol Talimatnamesi 

(Dünkü nüahadan devam) 

Kontrol amirliğince karar 
verilmeai lizamgelen temeller. 

E) Üç (dahil) metreden büyük açıklıktaki köprüler ile bina ve 
duvar vesaire temellerine karar vermek kontrol amirinin vazifesi· 
dir. Ancak 10 metre açıklığa kadar köprüler ile bina ve duarlar· 
dan f ;nni bir kususiyet ve müşkila t olmıyanlar hakkında (imala
tı tasrih etmek şartile) kontrol mühendisine salahiyet verebilir. 

Kontrol amirliğince görülmesi 
lazım gelen inşaat saf ah ah 

F) Kontrol amiri inşaatın kendisi tarafından ıörülmesi lazım· 
ıeleu diter safahatı hakkında kontrol mühendisine talimat vere• 
cek, kontrol mühendisi de bu itlere b•şlanmadan evvel kendisini 
haberdar edecektir. 

Kontrol amirinin zemin 
üzerinde teftişleri, tetkikatı, 

G) Kontrol amiri zamau zaman inşaatı te~it edip ihzarat ve 
ametiyat ve inşaatın mukavele ve şartnamelerine ve feo ve sanat 
kaidelerine muvafık yapılıp yapılmadığını ve faaliyetin it prog• 
ramına göre vaktinde bildirmeğe kafi olup olmadığını tetkik e
der. Bu hususta yapılması lazım ıelen itler ve alınması lazım ge
len tedbirler hakkında kontrol mühendisine ve müteahhide tali· 
mat ve direktif verir. 
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7 Haziran 

Mnteahhide verilecek ihtar
nameler Ye bu huıusta yapılacak 
muameleler 

H) İhzarat, ameliyat ve inşaatta bir noksanlık, fenalık ve uy
gunıuzluk görüldüğü takdirde işin icabıua göre ihzaratın fantiye 
haricine atılıp yeni ihzarat yapılması, imalilın tashih ve ıslahı 
veya tamamen yıkılıp yeniden yapılması, faaliyetin artırılması ve 
ehliyetıiz ve uygunıuz içci ve müstahdeminin değiştirilmesi ve 
bunlardan başka işçi iıtihkakları:ıın tediyesi, amelg hukukuna ta
allük eden husuılar ile alelumum mukavele hükümlerine riayet 
edilmesi hakkında kontrol amiri müteahhide yazı ile tebligat ve 
ihtarlarda bulunur. Bu tebligat ve ihtarlarda müteahhidden iste
nilen huıuslar için vuzuh bulunması ve müteahhidin bu işleri ya
pabilmesine imkan verebilecek müddet verilmesi lazımdır. 

Müteabhid bu ihtarlara tevfiki haraket etmediği talrdirde mu· 
kaveleyi ·akdeden makama kontrol amiri malumat verir. 

İstihkak raporlarının muamelesi 
i) Kontrol mühendiıliğince tanzim edilen istihkak raporları 

ve kat'i hesaplar kontrol amirliği fen heyetince tetkik ve kontrol 
inıiri tarafından tasdik olunarak muameleye konulur. 

Kısım Vf' fUbe mühendisliği 
olan üç dereceli kontrol teşki
latında takib olunacak uıuller 

Madde 19 - Bu talimatnamede kontrol amirine ve kontrol 
mübendiıine aid olarak gösterilmiş olan vazife ve salahiyetler; 
inşaat başmüdürü, şube milbendisi ve kısım mühendiıi mevcud 
olan üç dereceli tP.şkilatında aşağıdaki gibi takıim ve ifa olunur. 

A) Bu talimatnamede kontrol mühendisli5i (kısım mühendisli
ki) tarafından kontrol amirliğine verileceği yazılı olan her türlü 
evrak ve malumat ve iıtizan edilecek husuılar şube mühendiali
iine verilecek ve şube mühendisliğinden istizan edilecektir. 

Şube mühendisi salahiyeti dahilindeki hususlar hakkında icab 
eden evrakı ve talimatı kısım mühendisine verecek ve salahiyeti 
haricindeki huıusları da Başmüdürlükten sorarak alacağı talimata 
göre hareket edecektir. 

15. 

,, 
15. 

17 

Kısım mühendiıinin görecegi işler 
B) Kııım Mühendiıi 

maddenin (C fıkr&1ındaki 

,, (D) ,, 
maddenin E fıkrasındaki 
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Her türlü inşaatın ve ihzaratıo 
daimi surette murakabe, mua-. 
yene ve tecrübesi. 

Betonarme demirlerinin mua· 

Temeller muayene!li.J 
Ehliyet ifçilerin kullanılması. 
Her türlü imalatın eb'ad ve şe

killerininin projelere uygunlutu
nun tahkikı. 
İnşaat ve ihzaratın iş programın• 
da:ı geri kalmaması· 
Müteahhidin çalıştırdığı işçi ve
saire mikdarının teıbiti. 
İşçi hukukuna müteahhid tarafın 
dan riayet edilmemeıi halinde ya· 
pılacak muamele. 
Vücuda getirilen inşaat ve ihzara· 
tın ölçülmesi ve rölöve defterine 
geçirilmeıi. 

Zemin üzerinde yapılacak meıa

haların ataşmana ıeçirilmesi. 

İnşaat ve imalat kat'i hesapları
nın yapılması. 

İstihkak raporlarına aid ıitüasyon 
ların tanzimi. 
Terakkii inşaat grafiklerin\n tanzimi 
Şartname ve fenni muvafık olmı
yan inşaat ve ihzaratan 11lahı. 
Ehliyetsiz ve uyııunsuz işçilerin 

ve müstahdeminin detiştirilmeıi. 

,, D ,, Temel atılmuına müsaade. 
Bahiılerinde yazılı olan vazifeleri yapacaktır. 
Şube mühendisinin göreceği ifler 
C) Şube mühendiıi· U 

l - İnşaatın deva ' -dd · mı mu etınce ayda en az üç defa bütün mın-
takaıını de ' ir ve teftiş ederek inşaat ihzarat ve imalatın muka· 
vele ve f&rtname, hükümlerine ve feo, 1anat kaidelerine mııva
h k olara~ iy~ bir ıurette yapılmalarını takip ve bu hususta icap 
eden tedbırlerı alır ve kısım mühendisi diğer kontrol memurla
rını murakabe eder. 

l1 • 15 maddenin A fıkrasında yazılı olan işyerleri, fenni evrak 
ve saireyi müteahhide teslim eder. 

lll- 15 Maddenin B fıkrasında yazılı olan idarece musaddak 
cetvellere ve tiplere göre tan:ıim edilecek projeleri kısım mühen
diaine ve maiyetindeki diğer mühendiı ve fen memurlarına yap
tırıp Ye tetkik ettirip taadik ederek tatbik edilmek üzere müteah· 
hide ve kııım mühendiıine verir. Ve Bat Müdürlüğünden alına · 
cak evrak ve projeleri takib edip iıtihaal eder. 
h iV - 15 maddenin H,I fıkralarında yazılı olan: İt proğramının 
•:tırlanması ve inşaat ve ihzaratın iş programından geri kalma · 

nıa11 huıualarını takip edip icablarını yapar. 

d' V - 15 maddenin L fıkrasında yazılı olan işçi hukukuna riayet 
;
1 
~l~enıesi halinde tahkikat yaparak müteahhide şifahi veya tah· 

k rı ıcap eden tavıiyelerde bulunur. Müteahhidin bu tavsiyelere 
k1•~cn ~eya tamamen riayet etmemesi halinde Baş Müdürlüğe 
eyfıyetı bildirir. 

•ı vı : 15 maddenin o fıkrasında yazılı ataşnaan defterl~rini kı-
nı nıuhendislerine verir. 

ltı, Vn - 15 maddenin R ve S fıkralarında yazılı olduğu veçhile 
he,'~ ınühendiıliğince yapılan kat'i hesap ve muvakkat ıitüasyon 
di •d larını tetkik ederek tandik edip inf&at batmüdürlüğüne tev-

e er . 

Vıu · K ''h d. · b ~h d' . t f d ı-:tulll .. _ ıııın mu en ısı veya şu e mu en ısı ara ın an u · 
h:tılırorulen inşaat tadilatından yalnız 17 maddenin D fıkrasında 
\'e rn~ olanlara şube mühendisi karar vererek kısım mühendiıine 
dil&tı u~eahhide tebliğ eder. İşbu D fıkrası hududu haricindeki ta· 

1)(. jınüdürlükten iıtizan eder. 
••lihiy .ehlel atılmaaına müaaade verilmesi, k11ım mühendiıinin 
\'erir y •~ı haricinde olan temelleri fUbe nıühendiıi ederek karar 
heyetin a nız Projeıi aid olduğu reiılik veya umum müdürlıık fen 
tarafınd:• tanzim olunan mühim imalat temelleri batmüdürlük 

n hluayyene edilip karar verilir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkrnda 

TİRA : 

Salı 8-6-1937 

Kırıkkaledc 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 malzeme 45 kalem (İstanbul Beled.) 
Koyun eti 281 ve 20 ton - sığır eti 163 ton (Tophane Levazım) 

No. 35..5 
Cezaevi için ekmek 122640 k. (Amaıya 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 - ıığır eti 15 ton (Selimiye Ask. Sa. Al. Kom.) 

.\ ! 353 
Tuz nakli 350·500 ton (Samsun İnhis. İdaresi) .\: 35t 
Yaldızlı kiğıd 35000 tabaka (İnhis. Müd.)~\~ 358 
Kloridrat dö kinin komprime 100 k. - esanı bergamot 1250 k. 

(lnhiı. İdaresi) .Y! 360 
* Sandık, tahta, kağıd parçaları v. s . (Maliye Vekaleti) No. 364 
Tuvenan kömüeü 2050 ton IOO ton kok 210 T. İstanbul Liseler 
S. Al K . .\: 365 
Ekmek 14 t. T. sebze un v. s. İst. Liseler Sa. al. K . 365 

Perşembe 10-6-937 

Ekıkavator 2 adet (Kocaeli Vilayeti) .\~ 330 
Erzurumda halk evi binası inşaatı (Erzurum C . H. P.) .\~ 350 
Kütahya camisi kubbelerinin kurşunlı kaplaması (Kütahya Va-

luflar Direk •. \! 351 
Caza evi için ekmek ihtiyacı (1 sene) Gazianteb C. Müddei Um. 
Klamoca kağıdı 10000 tabaka beyaz kağıd 250,000 tabakn duruk 

kitıdı 200,000 tabaka gazete kağıdı 20,000 adet (Dev. Dem. 
yolları) 

Akçakoyunlu tuzlasında havuz tamiri (Ankara f nhiurlar) 353 
Sığır eti 225 ton (kırktareli Tümen) ,\ ! 354 
Sığır eti 80 ton (Balıkesir ask. S. alm.) 354 
Sığır eti 163 ton (Topane L~vazım) ,,~ 355 
Koyun eti 20 ton ııA-ır eti 55 ton (Tophane Levazım) .Y 355 
Edevat çantası 125 adet (MMV) 357 
Koyun eti 5 ton (Vize Tümeni) .\ : 357 
Guleman krom madenleri civarında 8 bina infaatı (Şark krom· 

ları T. A. Ş.) ~\: 358 
Peridin 450 k. aseton 450 k. alkol metil 2100 k. İnhisarlar Müd.) 

361 
Zonııuldaktan fstanbula 80-J2, 00 ton kömürü nakli (Deniz yol-

ları ifletmeıi) .'\! 368 
Ekmek parçası 8100 k. yemek arhntısı 11520 k. \~ 363 
Çakır tuzlası civarında ıed infaatı (Sıvas İnhisa;l~r) .\' 36-l 
Liıtik ayakkabı 100 çitt (Devlet demir yol.arı) .,! 355 
Karpit lambası 500 ad. (Devlet demiryolları) .\! 355 
Kireç 300 ton (Devlet Demiryolları) .\! 355 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını göıterir. 

X - Şube mühendisi inşaatın kendisi tarafından görülmesi la
zımi'elen safahatı hakkında kısım mühendisine talimat verir. Kı
aım mühendisi de bu işlere başlanmadan evvel kendisini haber· 
dar eder. 

xı - Şube mühendiıi mukavele ve şartname tatbikatına aid 
bütün huıuslarda müteahhide yazı ile tebligat ve ihtaratta bu
lunabilir. Ancak bu tebligat ve ihtaratın birer suretini Başmü· 
dürlüğe derhal göndermek mecburiyet edip etmediğini takip ve 
tetkik edip müteahhidin riayet etmemesi halinde keyfiyeti baş· 
müdürlüğe vakit ııeçirmeksizin bildirir. 

ili Müteferrik maddeler: 
Kontrol teşkilatına verileçek yerler 
Madde 20- Kontrol teşkilatına memur olanlar. kontrol amir· 

fiti tarafından mukavelv hükümlerine göre çalışma ve barınma
ları için gösterileçek yerlerde bulunmağa ve bu 'yerlerın daima 
muntazam ve temiz tutulmalına dikkat edeçeklerdir. 

Kontrol teşkilatına memur olanları'l müteahhidlere karşı ta-
vur ve haraketleri ' 
Madde 21 - Kontrol teşkilatına memur olanlar, işyerlerini 

ziyarete gelen Hükümet erkanı ile kendilerinin mafdv~ 
amirlerini karşılıyarak memuriyetlere ve yapmakta oldukları 
işlere dair halin içabına göre· ağızdan veba yazı ile takrir verir
ler ve işyerlerini ziyaretlerinde kendılerine refakat ed~rler. 

Kontrol te,kilitına memur olanların müteahh'idlere kar,ı ta
vur ve hareketleri 

Madde 22 - Kontrol teşkilatına memur olanlar, mütcıahhid 
veya vekilleri veya adamları dama resmiyet ve ciddiyet daıre
ıinde hareket etmeğe ve hadiı olabilece~ ihtilaflar üzerine ifi 
münakafa ve nızaa d,kmiyerek .m~ıelenın halli için en yakın 
amirlerine müracaat etmete ye ışçılere karşt daima rıfk ve iti· 
dal dairesinde muamele etmeğe dikkat ve itina edeceklerdir. 

Numunelerin ihzar ve tevzii 
Madde 21 - Bu talimatnamede zikri geçen cetvel ve evrak 

buraya bağlı numunelerine a-öre iş veren makamlar tarafından 
ihzar ve lüzumu mikdarda kontrol teşkilatına tevzi olunur 

Madde 22- Bu talimatnamenin hükmü yayım taribiade~ iti. 
barea yürür. 

Son 

Sayla ~ 
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MADDE 

Afyon 

" Araşit yağı 
Arpa 

it 

Badem 
,, 

Butday 
,, 
,, 
,, 
" 
" ,, 

Bulgur 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

" 
. " ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 

: ince t . 
: kaba 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 
: kabuklu 
: iç 
: Ekı. yumuşak 
: yumuşak 
: ekı. ıert 
ıert 

• ıümter 
: kızılca 
: mahlut 

: iç 

: beyaz 
: an 

: iç tombul 
: iç ıivri 
: kabuklu 

: tohumu 
: ya 1 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: iıp. tohumu 

Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: tam yağlı 

,, ,, : yarım yağlı 
1t ,, : yatıız 

Peynir kaşu ; yağlı 
,, ,, : yatsız 

Razmol 
Susam : yeni mahıul 

,, yağı 
Tiftik : oğlak 

,, : ana mal 
,, : deri 
,, : kaba 

Un ekstra ekıtra 
,, ekstra 
,, l inci yumutak 
,, ,, ıert 

Yapak Anadolu 

" ,, tabak 
it : Trakya kırkım 

it ,, tabak 
Yulaf 
Zeylin yağı : ekstra 

" 
,, : yemeklik 

,, n : sabunluk 

DIŞ FİATLAR 

Buğday 

,, 
,, 

Liverpul 
Şikago 

Vinipek 
Anvers Arpa 

Mısır 

Keten t. 
Fındık G. 

Londra 

" Nominal 
Hamburg ,, 

,, K ,, 

ithalat ihracat 

SATlŞLAK 

Asgari 

Kilosu 
A:r.ıımi 

Kilosu 

Ton l Ton Kr · Pa. Kr. Pa. 

4 1 

525 

30 

30 

114 

5 

6 

60 

3 30 

64 

5 35 

46 

9 30 

4 35 

24 

40 

4 5 

6 12 

28 

48 

K.S. 

6 16 
5 18 
5 52 
4 92 
3 77 
8 16 

94 76 
9.ı 76 

~·~·~·~~~~~+~+++~:++~~~~~~ •.. . ... ,. . 
·i· '' DEVRi. '' :i: y ~ .. . 
~ ~ 
~ . 
::: Tercüme Bürosu ::: 
~ . 
~ ~ 
•!• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- .. :. 
•:• hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- •!• 
~.• melerin tercümesi derühte edilir. •:• 
+ v •!• Azami ihtimam ve sürat •!• 
•:• Fiyatlar gayet: müt:edildir •!• + ~ 
•:• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •!• 
•:• Hususi (tenzilat yapılır •:• 
~ b 

l!!!!!!'!!!!!!I!!!!!!!!!!~~!"!!!!!"!!!!~~~!'!!!~~~~~--~~~~!"!!!!!!!!!!!'~~~~~ ··~ • -= / •!• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3·4 ~:• 

imtiyaz sahibi ve JUi itleri 
Direktörü: lımail Girit 

B +!+ Tele fon : 49442 ••• 
aaıldıiı yer: ARTUN Baaımevı : • 

Galat,. Billur ıokaL: No. 10 ~:_• ~ • .... ._ ~,. ,. • • .. • • ~ ••• 
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Deuxieme Aonee - No. 366 LUNDI 7 JUIN 1937 
ıs:ı 

•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

MOIS Ptn. 450 3 
6 

12 
850 

1500 

ADMINISTRAllON 

Y oa-hourtchou Han 
ler Etaıe, N. 3-4 MUNAKASA ,, ,, 

,, 
" 

Etranger: 12 moia Ptrı. 2700 

Le No-:-P'trs. S · 
Pour la Publicite a'adre11er 

a l' Adminiıtratioo 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudicationı 

T ableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

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

Conatruction foyer de cuiıine. 
Construction du bitiment Municipal a Besin . 
Conıtructıon ecolc Primaire a Partnos . 

Produits Chimiqueı et Pharmac~utiquea 
lnstruments Sanitaires - F ourniture pr. Hôp. 

Mode 
d'adjudicat. 

,, 
Pli cach. 

Prix 
eatimatif 

375 -
8135 -

10561 06 

Sulfate de cuivre : 5 tonnes- Acide chlorhydrique Publique 2245 -
10 tonnca- Jd. nilfurique: 0,3 tonne. 

Habillement - Chaussures- Tissus- Culrs 
Chauuures : 60000 paireı (cah. eh. L. 12,75) 
CoıtumH : 38 piecu. 

Com9ustible - Car8urant- Huiles 

Charbon de bois: 6 tonnes - Boia : 200 tchekis
Coke : 50 tonnes. 

Petrole (1 an) (aj.). 

Electricite-Gaz-Chauffage Ceatral 
(lnstaBation et Materiel) 

Cible !euterrain, coffreh douilles ete : 6 lots. 

Trayaux d'lapriaerie-Pa p-'erie 

mpreuion et reluire de 5000 guideı telephoniquea 
IProviıiona 

Lait: 10000 kiloı. 
Foin ıec : 6 lota : (2152 tcnnes). 
Legumcs : 14 lots : (105 tonnes). 
Lait: 20 tonnes - Yoırhourt: 5 tonneı. 

Pain : 32 tonnes - Viande : 7,5 tonnes - Beurre: 

3 tonne• - Riz., su ere, baricoh, macaronis, fa· 
rine, fromage, vermicelle . 

Lerumes pour Daruchefaka (aj .). 
Yorhourt: 100000 kilos (aj.) 
Poules 10000 kilos (-1j.). 
Concusage de bleı : 1400 tonnes. 

Pıt cach. P. 42S la pa . 
Gre a gre 

Publique 

Publıque 1072 so 

Publique 3200 -

Publique P . lOle k. 
Pli cach. 

,, 
Publique 

• 

Gre a sere 
,, 15000 -
,, S500 -

Plı cach. 9843 -

Caution. 
Provi11oire 

28 13 
610 12 
799 6"' 

168 38 

13950 -

128 25 

80 44 

240 -

75 -

383 50 
206 25 
889 65 

1125 -
412 so 
738 24 

Ueu d'adjudication et du 
Cahier des Charges 

Coaı . Achat lntendance Ankara 
Municipalite Beıim 
Com. Permanente Vilayet Ag-hri 

Jours 

21·6-37 
16·6·37 

1-7-37 

l Com, F.xpl. Ch. Fer E.tat Haydarpacha 24-6-37 

Com. Aclıı. Min. Def. Nat. Aakara 
Ligue lnstruction Nuruoımanie 

Direction Ecole Arricole lstanbu& 

Procureur General Kechan 

24 6·37 
10-6-37 

21-6-37 

15-6-37 

1 Com. F.xpl. Ch. Fer F.tat Haydarpac\ıa 24-6·37 

Direction Telephone Ankara 18-6-37 

Com. Ach. lntend. Maritime K . pach:ı 22-6-37 
Com. Ach. Division Lulebourgaz 17-18 6 37 
Com. Ach . lntendance Marine K.pacha 21-6-37 

,, 21-6-37 
Dir. Ecole Agricole lıtanbul 21·6-37 

Ligue lnstruction Nuruoamanie 10-6-37 
Com. Ach . lntend. ı.t. Tophane. 11-6-37 
Com. Ach. Dir. lntend. Ankara 12-6-37 
Com. Ach. lntendance fst . Tophıme 22-6-37 

Heur 

ıs -
14 -
16 --

Galata, Perchembe Bazar 

T elephooe: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adreaıe Teleır•phique: 

latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivants) 

Mardi 8 Mai 1937 

-

lnstallation d'eau İl Kirikkale (Fabriqueı Militairea). ·'~ 351 
Capotes fourrees (seulement la fourrures)- Courte•: 500 piecea

Longues : 1000 pieceı (Gendarmerie Ankara) :\! 351 
Tentes portatıves: 3000 pieces (Gendarmcrie Anlcaraj ~Y! 351 
Tuyaux en fonte l25 m 2 : 2480 metrea (Municipalite Beypazari) 

.~ 352 
• Auto marque Buick (Caissea de Sa rete) :\~ 353 
• Objcts hors d'usa2'e: 45 lota (Municipalite Istanbul) ,,! 354 

Viande de mouton : 28120 tonnes - Viande de boeuf: 163 tonncı 
(Intendance Tophane) No 35S 

Botteı en caoutchouc: 100 paires (Chemins Fer Etat) No 3SS 
P.ıin pour le penitencie!: 122640 kiloı (Procureur General Amu· 

10 - aia) No 356 

15 
15 

14 4S 

14 -

10 -

lS -

16 -
14-16 
ıs -
14 -

11-14 30 

lS -
15 -
11 -
ıs 

Viande de mouton : 200000 kilos (lntcndance Ankara) No 361 

Mercredi 9 Mai 1937 

Reparation chausaee sur route Adapazar-Arifie (Travaux Publics 
Kodjaeli) .\~ 348 

Legumes: 2S lots- Fruits: 15 lota (Cheminı Fer Etat) .\! 352 
Mouton: 10 tonnes- Boeuf: lS tonnes (Com. Achat Militaire Se· 

limie) .\! 3S3 
Transport de 3SO-SOO tonnes de sel (Monopoles Samaoun) ~': 3S4 
Papicr metalliquc dore : 350~0 umes (Direction Monopolea) S: 358 
Chloridrate de quinine comprimee : 100 kiloı- F.sscnce de berga· 

mote: 1250 kilos (Direction Morıopoles). 
• Caisses, planches, dechete de papier (Depôt Dolmababtche) (Mi· 

nistere dea Finances) .\! 364 
Charbon tout-veaant : 20SO tonnes- Id. crible: 100 tonneı Coke: 

210 tonnea (Com. Achats Lyceeı lstanbul) .\! 365 
Pain, lefumeı, fromaie , farine ete. (Com. Achats Lyceea latanbul) 

.\! 365 

eudi 10 Mai 1937 

Excavatcur : 2 pieces (Vilayet Kodjaeli) ,\; 330 
Conatruction maison du peuple a Erzerouın (Parti du Peuple Eue· 

roum) ,,; 350 
Recouvrement en plomb des coupoleıı de la mosquee Karagueuz 

Ahmetpacha de Kutahya (Direction Vakoufa Kutahia) .Y! 3Sl 
Pain pour le penitencier (pendant 1 an) (Procureur General Gazi · 

antep) 
Papicr "Kıılamazoo,, : 10000 rames- Blanc 2me pite : 250000 ra· 

mcs- ld . differe nts couleura : 460000 rames - "Douroulıc,, : 
200000 rames pour journal : 150000 rames - Carton colories : 
20000 piece• (Chcınins de Fer Etat) .\! 353 

Reparation ba&1in aux sal ine• d' Altchakoyoulou (Monopole& An· 
kara) .\~ 353 

Viande de bocuf : 225 tonnes (Division Kirklareli) 1'! 354 
Viande de bo~uf : 80 tonnea (Commiasion Achata Corpı Armee 

BalikeHir) 3S4 
Viande de boeuf : 163 tonnes (lntendance Tophane) ~'! 355 
Viande de •outon : 20 tonnes - Viande de boeuf : 55 tonnes (in· 

tendance Tophane) .\e 35S 
Pain pour le penitencier de Kechan (1 an) (aj ). Procureur General Kechan 15-6-37 14 -

Viande de mouton : 281 tonnes (Intendance Tophane) .:'! 35S 4 

Divcrs 
Beches, pelles ete. Pli cach. 13425 - 1006 83 { Aam. Gen . Ch. Fer Etat Ankara 7-7-37 

Dep. Mater. Ank.-Chef Exped. H.pacha 

LeHive de 100000 pieces de linge. 
Brancards : 225 pieccı. 

Publique P. 4 lap. - 300 - Com. Ath. Ec. SuperieureGumuchsouyou 24-6-37 
,, 3712 so 278 44 1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpacha 24-6-37 

Appareila pour percer les rails : 15 pieces. 1200 - 90 - ,, 24 6 37 

POUR VOS TRADUCTIONS 
De toute nature En toutes lancues 

Adressez-vouı sans hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
T raduction 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 

lS 30 

16 -
10 -
10 -

Saca a outillage : 12S pieceı (Minatere Defense Nationale Ankara) 
,,! 357 

Viande de mouton : S tonnes (Commission Achats Militairea Vize) 
.\! 357 

Conıtruction de 8 bitimcnts aux alcntours deı mines de chroaıe 
(Goulemane S. A. T . Chrome Orientaux) :\~ 358 

Piridine : 450 kiloa Acetone: 450 kiloı - Alcool metile: 2100 
kilos (Dircction Monopole'-1) ~': 361 

Transport de Zongouldak a lstanbul de 80-12000 tonnea de houiU• 
(Direction Exploitation Lirnes Maritimeı) ~'! 368 

• Morceaux de pain: 8100 kilos- Resteı du repu : 11S20 kilo' 
,,: 363 

Construction murs aux salineı de Tchamalti (Monopoleı Siva•) 

·'~ 364 
Bottcs en caoulchouc : 100 paires (Cheminı de Fer F.tat) ~! 355 
Lampes a carbite: 500 pieces (Cheminı de Fer Etat) ~'! 3S5 
Chaux vive : 300 tonnea (Cheminı de Fer Etat) • ! 3SS 

• Leı uteriıqueı indiquent une vente par voie do ıurencbere. 

N. B.- Leı Nos indiquea en regard dea ıuticles ıont ceux dıı J 

journal dana lequel l'avia a paru. 

ıınuııııııınıumınrıi:UllllnllllllllllUllllUUllOllllllllUllllUOlllllllllllhllllOmınDIBlnllHRlınnımnınııw 

YORGİ D.ROSOPULO 
Keresteci ve Filyos ağaçları mütehassısı 

Her nevi tahta ve Kütük bulunur 

J 

lftlll Gal.ta, Kal.tat yeri N. 54 - Telefon: 40142 
ının 
~uııııuııııuıııııııııınııııuıııınııııııııııuııuıııııımuımmuıwıııınmınııu•ıııııınıııııuıııı111111uıw• 

c 


