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BU GDNKO 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

1- Erzak, Zahire, Et, Sebıe v. s. 

Birinci nevi ekmek 6000 le. (m.b. 720 l. tem. 
V·1· t•) 9-6-37 15 -54 l.) (Tekirdai ı nye ı 

Koyun eti 4000 k. (m.b. 1609 1. tem. 120 I.) 
(Telcirdağ' Vilayeti) 9-6-37 15 -

Süt 4000 le. yoğurt 4000 k. (m.b. 480 ve 560 1. 
tem. 36 ve 42 l.) (Tekirdai Vilayeti) 9-6-37 15 -

Sade ya~ı 300 k. tuz 250 k. pirinç 1500 k. şeh
riye 150 k. fasulye 300 k. nohut 200 le. şeker 
kesme 500 k. kuru üzüm 300 k. sabun 400 k 
soda 400 k. pirinç unu 25 k. makarna 150 k. 
damacana iyi su 540 adet (m.b. 1590 1. tem. 
119,25 1.) (Tekirdağ Vilayeti) 9 6-37 15 -

Sı~ır eti 7000-10,500 kilo (aç . ek. m.b. 2625 1. 
tem. 196,88 1.) (Harita Genel Direk.) 22·6·37 10 

Hu ekmek: 65 t. francala 5 t. (paz. tem. 500 

ve 54 1.) 
Koyun eti: 38 t. kuzu: 2 t. (paz. lem. 997,5 ve 

52.5 1.) 
Süt: 44 t. {pa:ı:. tem. 495 1.) ftemdid) . .. 

(Ankara Nümune Hastahanesı ıçın) 
Sabun: 10600 k. (aç. ek. m.b. 4452 1. lem. 

14-6·37 10 -

334 l.) (Lüleburiaz Tüm.) 23-6-37 16 -
Koyun eti: 38285 k. sı~ır eti: 21639 k. (k.z. k. 

46 ve 32,5 k. tem. 1848,30 1.) (Deniz Lev.) 23-6-37 15 -
Ekmek: 395830 k. (le. z. m.b. 41562,15 1. tem. 

3117,16 1. şart. 208 k.) (Deni& Levazım) 23-6-37 14 -

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

Halkevi ihata dıvarı birinci sıra kornye tel örgü 
pamaklık v.s. inşaatı (b.k. 4922.90 1. tem. 
369,22 1.) (Ağrı Vil. Halkevi Başkanlığı) 19-6-37 9 -

Manisada yapılacak Atatürk anit projesi musa-
balı:aaı (Manisa Vilayeti) 1-11-37 ye kad. 

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

Eczayi tıbbiye ve pansuman malzemeai: 225 ka· 
le .. (Memleket hastahanesi için) (aç. ek. m.b. 
4695,19 1. tem. 352.14 1.) (Balıkesir Vilayeti) 24-6-37 15 - ı 

Röntken filmi: 330 düz. (aç. ek. m.b. 2545.2 1. l 
tem. 190,89 1.) 

ldrofil pamuk: 1250 le. (aç. ek. m.b. 2125 ). 
tem. 159,37) (lstanbul V alcıflar Direk. için) 24 6-37 15 -

4 - Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Elektrikli baıai araba ve teferruatı 4 adet (k. 
z. m.b. 9000 1. tem. 675 1.) (Ankara Devlet 
Demiryolları) 23-7-37 15,30 

Elektrikli el matkap makina ve teferruatı 1_. 
adet (k.z. m.b. 12,000 1. tem. 900 1.) (Ankara 
Devlet Demiryolları) 23·7-37 15,30 

..!_:- Nakliyat- Boşaltma -- Yükletme•· s. 

Yaprak tütünleri nakliyatı 1,700,000 k. (paz. 
te11a. 1310 l.) (Kocaeli lnhisarlu Başmild.) 21-6-37 15 -

Tokat, Erbaa ve Niksardan Samsuna sevk edile-
cek idare malı yaprak tütünlerin nakliyatı (aç. 
ek.) (Samsun lnhiaarl.r Başmüd.) 21·6 37 14 

6 
~baa işleri - Kırtasiye • Yazıhane Levazımı 

Cenel nüfus sayımı neticelerini iÖsteren kitabın 
~•sınıı: 10 cilt. 2 şer bin ad. (k.z'. m. b. 2520 

lrıc. tem. 189 l.) (istatistik Genel Dırek.) 2-7-37 14.30 
'ı.8 Y•t 13200 kilo (aç ek. m.b. 33000 l. tem. 
47,so l.) 

, _ Pv1 

~enzin, Makine yağları v, ı. 
Ca2:y 
ne~~I 50 tenelı.e (m.b. 162,50 1. tem. 14 1.) 

A.di k ırdat Viliyeti) 9-6-37 15 -

teın~; kömürü 561 ton (k.z. m.b. 13,464 1. 
Be112:İll 009,ao l.) (Ankara Askeri Fabrik. Müd.) 23-6-87 1~ -
(~lllı: 800 teneke (aç. ek. m.b. 3440 1.) 

•ra lktıaat Vekaleti Levazım Müd.) 23·6-37 10 -

•• 

'GAZ~TESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

8- Müteferrik 

Boru ucu daraltma te:ı:galıı l ndet (k .z. m.b. 
4000 1. tem. 3001.) (Ankara Devlet Demiryol.) 23-7-37 15,30 

Mukavva 5 ton (aç. ele. m.b. 4250 1. tem. 
318,75 1.) (Ankara Askeri Fabrıkalar} 23-7-37 14 -

Saf kurşun 200 ton {k. z. m b. 6Q.000 l. tem. 
4250 1. şart 3 1.) (Ankaıa Askeri Fabrik.) 28·6-37 15 -

Kalay varaki 1000 k•lo (aç. ek. m.b. 2100 1. tem. 
157,50 1.) (Ankara Askeri Fabrikalar) 26-7-37 15 -

b) Mlizayedeler 
1 - Müteferrik: 

8 Haziran 1937 

İDAREHAN E: 
Yoğurtcu han, l ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazaı ı 

İLAN ŞARTLARJ 
İdarehnnemizde görüşulur 

Telgr.: ist. MÜNAKASA 
T eiefon : 49442 

Poıta kutusu N. 1261 

Kilo Cinsi 
• • • 

6000 Birinci nevi ekmek 
Memleket hastanesinin 1 haziran 937 tarihinden 938 

mayıs nihayetine kadar cins ve mikdarı yukarda yazılı 
biriııci nevi ekmek münakasaya konulmaştur. Muhammen 
bedeli (720) liradır. Muvakkat teminatı (54) liradır. iha
lesi 9·6·937 çarşamba günü ıaat 15 te Vilayet daimi En· 
cümeninde yapılacakbr. İsteklilerin o gün yüzde 7,5 te
minat akçelerile birlikte Vilayet Daimi Encümen kale· 
mine müracaatları ilan olunur. 

Lüleburgaz Sahnalma komisyonundan: 

1

,

1 

~ Teabhüdünü ifa edemeyen müteahhit na!ln hesabına 
10600 kilo sabun açık eksiltme ile 23 haziran 1937 saat 
16 da alınacaktır. Muhammen bedeli 4452 lira i\k temi

~!i:i.....,..._iiiiiiiiiiiiiii_.iiii;;;iiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiıiiiiO-.iiiiiii..,.J!C(leJa;;;:...,.ıı::..,,.,;;;;. ..... ......,.;,;;.;ı......,,_.,,.,; na tı 334 liradır. lsteklil erin şartnamesini görmek üzere 

a) M0NAKASALAR 

1 
Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 

Harita Genel direktörlüğü satınalma komisyonundan: 

l Muhammen bedeli 2625 lira harta kıta erlerinin 
bir •eoelik sığır eti ihtiyacı açık eksiltmeye konmuştur. 

2~Etin mikdaaı 7000 ila 10.500 kilodur. 
3 - istekliler şeraiti anlamak için her gün ve eksilt

meye iireceklerin de 196 lira 88 kuruş teminatı muvak
kate makbuzlarile 22.6.937 salı günü srat 10 da Cebecide 
harta genel direktorlüğü satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Tekirdağ Daimi Encümeninden: 

Kilo Cinsi 
4000 Erkek koyun eti 
Memleket hastanesine 1.6.37 tarihinden 938 mayısı 

nihayetine kadar cinı ve mikdan yukarda yazılı et mü
nakasaya konulmuştur. Muhammen bedeli 1600 liradır. 
Teminatı 120 liradır. ihalesi 9.6.37 çarşamba günü saat 
15 de vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. iıteklilerin 
o gün yüzde 7,5 teminat akçelerile birlikte vilayet daimi 
encümen kalemine müracaatları iları olunur. 

Kilo Cinsi 
4000 süt 

• • * 

4000 yoğurt 
Memleket haıtaaesine ı .6.37 tarihinden 938 mayıs ni

hayetine kadar cins ve miktarı yazılı süt ve yoğurd mü
nakasaya konulmuıtur. Südün muhammen bedeli 480 lira 
teminatı 36 liradır. Yoğurdun muhammen bedeli 560 lira 
teminatı 42 liradır. İhaleıi 9.6.37 çarşamba günü saat 15 
de vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin o 
gün yüzde 7,5 teminatlarilo birlikte vilayet daimi encü· 
men kalemine müracaatları ilan olunur. 

Kiio 
300 

• •• 
Cinsi 
eridilmiş sade yag 

250 tuz 
1500 pirinç 

150 şehriye 

300 fasulye 
200 nuhut 
500 şeker kesme 
500 toz şeker 
300 kuru Uzüm 
400 ıabun 

400 socıla 
25 pirinç unu 

3 çay 
150 makarna 
540 damacana ıyı ıu 

M~mleket hastanesine t .6.37 tarihinden 938 mayıs ni
hayetine kadar yukarda cinı ve miktarı yazılı 15 kalem 
erzak münakasaya koculm~ştur. Muhammen bedeli 1590 
lira 25 kuruştur. Muvakkat teminatı 119 lira 25 kuruş
tur. İhalesi 9.6.37 çarşamba günü saat 15 • e vilayet dai· 
mi encümeninde yapılacakbr. İsteklilerin o ıün yüzde 7,5 
teminat akçelerile birlikte vilayet daimi encümen kalemi
ne müracaatları ilin olunur. 

her fÜn ve eksiltmeye iştirak için teminat ve kanuni ve
sikalarile Lüleburgaz tümeıı satınalma komisyonunda bu
lunmaları. 

Ankara Nümune hastanesi Baştabibliğinden: 
Ankara Nümune hastanesinin 2 haziran 937 tarihinde 

ihalesi mukarrer aşağıda cins, miktar ve muhammen fiatı 
ve muvakkat teminatı yazılı levazımın ayni günde müb· 
telif sebeblerle ihalesi yapılmamış ve bunların bu kere 
pazarlıkla tedariki karar altına alınmıştır. 

Pazarlık 14 haziran 937 pazartesi günü saat 10 da 
Ankara Nümune hastanesinde teşekkül eden hususi ko
misyonda yapılacaktır. Taliplerin o gün ve saatte muvak· 
kat teminathırile beraber hastaneye müracaatleri lazımdır. 

Teminat nakit ve nakit mahiyetinde devletçe teminat 
olarak kabul edilecek tahviller olursa bunlar komisyonca 
kabul edilmeyeceğinden daha evvel maliye Vekaleti vez
nesıne yatırılması ve makbuzunun ibrazı icab eder. 

Muvakkat Muhammen 
Cinsi teminatı kilosu fiatı 

Lira K. Lira K. 
Birinci nevi has ekmek 500 65000 6662 50 
francala 54 5000 it2 50 
Koyun eti 997 50 38000 13300 
Kuzu eti 52 50 2000 700 
Süt 495 44000 6600 

Derıiz Levazım Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı ve ölçüsü Beher kilosunun tahm. fi atı 

kuruş santim 
Koyun eti 38285 kilo 46 00 
Sığır eti 21639 kilo 32 50 

t- Yukarda cins ve miktarlarile muhammen bedelle
ri yazılı olan 2 kalem yiyecek, 23.6.37 tarihine raslıyan 
çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf usulile alınmak ü
zere münakasaya konulmuştur. 

2 - İşbu 2 kalem etin muvakkat teminatı 1848 lira 
30 kuruş olup şartnamesi komisyondan her gün parasız 
alınabilir. 

3- İsteklilerin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
tanzim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bu· 
lunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verme
leri . 

• • • 
Tahmin edilen bedeli 41562 lira 15 kuruş olan 395830 

kilo ekmek, 23.6.37 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 
t 4 te kapalı zarf usulile alınmak üzere münakasaya ko· 
nulmuştur. Muvakkat teminatı 3 l l7 lira 16 kuruş olup 
şartnamesi 208 kuruş mukabilinde komisyondan her gün 
verilir. 

İsteklilerin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan
zim edecekleri kapalı teklif mektublarını en geç belli gün 
ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

• • * 
26500 k. Bayaz karaman eti 500 k. kuzu eti alınacak-

tır. Bak: lstrnbul Vakıflar Direktörluiü ilanına. 

2 
inşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Ağrı vilayeti Halk6vi Başkanlığından: 

1-19 haziran 937 cumartesi rlinü saat 9 da Ağrı 



Sayfa 2 

Halkevi eksiltme komisyonu odasında 4922 lira 90 kuruş 
keşif bedelli halkevi ihata divan birinci sıra koryne tel 
örğü parmaklık ve sair inşaatı. 

2-Şartname, plan ve keşif evrakı halkevi ekıiltme 
komisyonunda görlllebilir. 

3-Muvakkat teminat 369 lira 22 kuruştu!. 
4-lıtekliler nafia müdürlüğünden almış oldukları fen

ni ehliyet vesikası göstermeleri şarttır. 

Manin vilayeti daimi encümen reiılij!'inden 

1 - Manisada bir ATATÜRK anıtı yapılacaktır. 
2 - Bu anıt için 50.000 lira sarfolunacaktır. 
3 - Anıt projesinin ihzarı müıabakaya konulmuştur. Müddeti 

haziran 937 - 1 Teşrinisani 1937 ye kadardır. 

4 - Müsabakaya iştirak edeceklerin en az ırüzel unatlar aka
demisini bitirmiş türk sanatkarı olmaları şarttır. 

5 - Müsabakaya iştirak edeceklerin bazırlıyacakları proje ve 
maketleri 1 teşrini.ani 1937 pazartesi günü saat on altıya kadar 
İıtanbul güzel naatlar akademiıi direktörlüj!'üne teslim etmeleri 
şarttır. Projeler akademiye kapalı zarfda rumuz uıulil ile tHlim 
edilecektir. 

6 - Maketler en az 1 50 bilyüklüj!'ünde olacakt,r. 
7 Anıl kaiduinde kullanılacak tat nevinin tayini heykeltra-

91n takdirine bırakılm19tır. 
8 - Müsabakaya iştirak edecek olanlar Abidenin dikilecej!'i 

yere aid plan ve fotografları İstanbul güzel sanatlar akademiıi 
direktörlüj!'ünde görülebilir ve diğer malll'nat alınabilir. 

9 - Proje ve makatlar İstanbul güzel sanatlar akademisinde 
milte9ekkil ve iıimleri mahfuz olan jüri aziları tarafından tetkik 
edilerek en muvafık beğenilecek ve jurinin buha dair verdij!'i 
karar dahiliye vekaletinde müteşekkil abideler komisvonunun 
tasdikinden ıonra kaliyet keıbeylecektir.Bu ıuretle beğenilen ve 
tudik edilen eoer realize edilecektir. 

10 - Mü1abakada birinciliği kazonan:eıer için 1000 lira ikinci 
liği kazanan eser için 500 lira milkafat verilecektir. 

3 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Balıkesir Memleket Hastanesi için lüzumu olan 

225 kalem eczayi tıbbiye ve pansıman malzemesi şartna
mesi mucibince alınmak üzere 3.6.37 tarihinden itibaren 
ve 24.6.37 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te i
halesi yapılmak üzere 15 gün müddetle açık eksiltmiye 
konulmuştur. 

2 - Bu ecza malzemenin muhammen bedeli 4695 lira 
19 kuruş ve muvakkat teminatı bedeli muhamwenenin 
yüzde 7,5 u olan 352 lira 14 kuruştur. 

3 - İhale Balıkesirde vilayet makamındJ. teşekkül e· 
decek vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4- Buna ait evrak, şartuame ve eczayi tıbbiye liste
sini görmek isteyenler Balıkesirde encümen kaleminde ve 
Memleket hastanesinde, İstanbulda sıhhiye müdüriyetinde 
görebilirler. 

5 - Eksiltmiye girmek isteyenlerin yukarda miktarı 
yazılı muvakkat teminatını malsandığına yatırdığına dair 
makbuz senedi veyahut banka mektubile muayyen vak
tinde vilayet daimi encümenine müracaat etmeleri ilan o· 
lunur. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
Cinsi Miktarı Muhm. bedeli lık teminat 

Lira K. Liaa K. 
Rötken filmi 330 düzina 2545 20 190 89 
İdorofil pamuk 1250 kilo 2125 195,37 ,5 
(net) İhalesi 24-6-937 perşeml.ıe gunu saat 15 de 

937 senesi için Gureba hastanesine lüzumu olan yu
karda cins ve mikdarı yazılı iki kalem levaıı: ım ayrı ayrı 
açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi yukarda yazılı gün 
ve saatte İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Binasında top· 
!anan komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri hergün leva
zım kaleminde görülebilir. 

4 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

• •• 
4 adet elektrikli bagaj araba ve teferruatı, 14 adet 

el~ktrikli el matkap makina ve teferruatı alınacaktır. Bak 
Devlet Demir yolları ilanına . 

5 
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

İnhisarlar Samsun Başmüdürlüğünden: 

Tokat. Erbaa ve Niksardan Samsuna sevk edilecek idare ma
lı yaprak tütünlerin nakliyatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Şart· 

nameler Tokat, Erbaa, Niksar, Zile, Turhal ve Samıun inhisar· 
lar İdaresinde gorülebilir. 

ihalesi 21-6-(137 pazartesi günü saat 14te Tokat Ba,müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

Talihlerin ınüracaatları. 

MONAKASA GAZETESi 

6 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mı.lzemesi 

istatistik Genel Direktörlüğü Eksiltme ve İhale 
Komiayonuodan: 

1- Kapalı zarfla ekıiltmeye çıkarılan it tahminen 65-7-l for
ma rene! nüfus sayımı neticelerini ıröateren 10 cilt kitaptır. Be
herinc!en 2 t•r bin adet baotırılacaktır. 

2 - Tahmin olunan bedel 16 sahifelik beher forması için 35 
lira üzerinden 2520 liradır. Muvakkat teminat olarak 189 liralık 
banka mektubu veya t•hvil verilecektir. 

3- Ekıiltme 2.7.37 cuma giinü aaat 14,30 da genel direktör· 
lük bina11nda kurulacak olan komiıyonda açılacaktır. 

4- Yüzde 7,5 muvakkat teminat ve•ikaoile teklif mektubla
rı eksiltme açılmadan bir 111at evvel komiıyon reiılij!'ine verme· 
!eri lazımdır. Bu baptaki şartname komiıyon katipliğinden iste
nebilir. Nümune dairede ırörülebilir. 

7 
Mahrukat lienzin-Makine yağları v. s 

Tekirdağ Daimi Encümeninden 
Teneke 

50 Gazyağı 
Memleket hastanesine 1 haıiran 937 tarihinden 938 

mayıs nihayetine kadar 50 teneke gazyağı münaka~a su
retile alınacaktır. Muhammen bedeli {16l) lira 50 kuruş
tur. Muvakkat teminatı 14 liradır. İhalesi 9-6-937 çarşam
ba günü saat 15 te Vilayet Daimi Encümeninde yapıla
caktır. İsteklilerin o gün yüzde 7,5 teminat akçelerile 
birlikte Vilayet Daimi Encümen Kalemine müracaatları 
ilan olunur. 

iktisat Vekile ti Levazım Müdürlüğünden: 
Makam otomobilinin 937 ıenesi ihtiyacı için 3440 lira 

muhammen bedel ile 800 teneke benzin artırma ve ek
siltme suretile satın alınacaktır. 

23.6.937 çarşamba günü ıaat onda levazım müdürlü
ğünde toplanacak komisyonda ihalesi yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek ve yüzde 7,5 muvakkat 
teminat parasını yatırmak üzere müracaatları ilan olunur. 

Ankara Askeri Fabrikalar U. M. Satınalma komisyonundan: 

561 ton adi kok kömürü 1 

Tahmin edilen bedeli 13,464 lira olan yukarda mikdarı 
ve cinsi yazılı mahrukat askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satınalma komisyonunca 23.6.937 çarşamba günü sa· 
at 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname para-· 
sız olarak komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat te
minat olan 1009 lira 80 kuruşu havi teklif mektublarını 

mezkür günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 nuanralı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezkür gün ve ıaatte komisyona müra
caatları. 

Samsun Şarbaylığından: 

Elektrik ve su santrallarının bir senelik ihtiyacı olan 
13200 kilo ince yajın mübayaası afağıdaki esaslar dai
resinde açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Satın alınacak ince yağın muhammen bedeli 3300 
liradır. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 247 lira 50 kuruştur. 
3 - İhale 28-6-937 pazartesi günü saat 15te belediye 

daimi encümeni huzurile yapılmak üzere bir ay müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

4- Bu işe aid evrak şunlardır: 
A- Satın alınacak yağın fenni evsafını gösterir (fen· 

ni şartname) 
B- Eksiltme şartnamesi. 
Olup istekliler bunları Samsun belediyesi elektrik mü

dürlüğünden görebilirler. 
5- İstekliler 2 190 N.lu kanunda yazılı evsafa haiz 

olacaklardır. 
6- İhale 2490 No.lu kanun hükümlerine göre yapılır. 

8 
'"üteferrik 

Ankara askeri fabrikalar U. M. Satın Alma Komisiyonundan 
5 ton mukavva 

Tahmin edilen bedeli 4250 lira olan yukarıda mik-

8 Haziran 1937 

saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecekti r. Şartn:mıe 3 
lira mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 4250 lirayı havi teklif mektuplarını meıkür 
günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunnn 2 ve 3 cü maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

• •• 
1000 kilo kalay varakı 

Tahmin edilen bedeli 2100 lira olan yukarıda mikdarı 
ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satınalma komisyonunca 26.7.937 tarihinde pazartesi 
günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin mu· 
vakkat teminat olan 157 lira 5 ı kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve saikle me:ık Cır gün ve 
saatte komisyona müraca'l.tları. 

• • • 
Bir adet boru ucu daraltma tezgahı alınacaktır. Bak 

Devlet Demir Yolları ilanına. 

b) Ü Z A EDELER 
- ----·--- ----- -------------

1 
Mii te ferrık 

İzmir Defterdarlığından: 
Sinemacı Mahmud Sezayinin vergi borcunun temini 

taksili için tahsili emval kanununa tevfikan hacz edilen 
aşağıda cinsi ve nev'ileri yazılı sinema tesisatı haziranın 

on beşinci g iinüne musadif salı günü saat 14 te İzmir Al
sancak Maliye şubesinde müzayede suretile ve peşin pa
ra ile satılacoğından almak isteyenlerin mezkur şubede 

bulunmaları. 

1-Bergama marka elektromotör. 
2-Fiat Lüks marka mazut motörü. 
3-Zeiss İkon marka komple sesli sinema mabioesi ve te· 

sisatı "Amplifikatör, Hoparlör. movieton, cihazı. 

4-Zeis İkon Erneman 1 marka projeksion makinesi. 
5-333 adet demir ayaklı ve müteharrik Pandözot döşe

meli sine!Ila koltukları, vantilatörler ve aspiratörler. 

İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüiünden: 
Gümrük satışından: D markalı 19816 1 4 ve 1485 9 1 sayılı 

beş sandıkta yeni ve petrol ile müteaharrik Dizel deniz motör 
makineıi açık arttırma ile Galata beş ıayılı satış ambarında 

21-6-937 günü saat 14te şartnamesi mucioince satılacaktır. İstek· 
!ilerin 2500 lira değerinde olan bu makine için 188 lira muvak
kat teminat ve Maliye ünvan tezkerosi aranır İhaleyi müteakip 
malın bedeli derhal tesviye edilip mal hemen ve aynı günde 
kaldırılacaktır. 

ı-İ-nh_i_s-ar-l-ar_U ___ M_iı-. d-iı-. r-liı-. ğ-iı-. n-d-e~ 
...._ _______________________ ~ 

450 kilo piridin, 450 kilo Aseton, 2100 kilo Metil 
Alkol pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 10.6.937 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 3 3 

• • • 
1- Çam altı tuzlası için "15000,, kilo külçe kurşıı' 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık, 15-6-937 tarihine rastlıyan salı güıı1 

saat l 6da Kabataşta levazım ve !\1übayaat şubesinde1' 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her gün ıözü geçe 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sıı• 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen JıO 
misyona gelmeleri ilan olunur. (3204) 507 2 _.J 

Cinıi 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Mikdarı 

kilo 
Muhammen bedeli İlk teminat 

kurut Lira kuruş 
, 

ihale 1 

darı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mü- Beyaz ka- 1 
d 1 1 k · 23 7 93 raınan eli 26500 38) 772 12,5 t 1-6-93 ür üğü satın a ma omısyonunca - - 7 cuma günü 1 Kuzu eti 500 45) ma 1111 

saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname Gureba Hastahanesine 937 senesi içiu luzumu olan yu~ılı 
parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat cinı ve mikdarı yazılı eller kapalı zarf uıulile eksiltmeye il 
teminat olan 318 lira 75 kuruş ve 2490 numaralı kanu- muştur. İhalesi yukarda yazılı gün ve oaatte İstan!ıul V•~ 
nun 2 ve ;\ üncü maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve Başmüdüriyeti binasında toplanan Komiıyonda ya~ılacaktır·; 
saatte komisyona müracaatları. namesi her gün Levazım kaleminde ırörülebilir. istekliler ,V 

• mektuplarını "2490n 1ayılı kanunun tarifalı dairesinde b•''ı . . ~ 

k 
rak ihale saatinden bir saat evvel Komiıyon RiyaHtine '"' 

B~nsaf u~n e mukabilinde vermeleri lizımdır. Posta ile JÖnderilecek ııı 1 • Tahmin edilen bedeli 60,000 lira olan yukarıda mikta- t • • !arda uıulü veçhile hazırlanarak ihale ıaatinden bir sa• ( 

a müdürlüğü ilanına. dürlüğü satınalma komisyonunca lS,6.937 pazartesi günü meler k•bul edilmez (2957) 461 
.----------~!~, 7~00;~'LOOOJ.i.;;k;il1~o.'.yja~p~r;a~k~tiı~· t~ü!n~l~eCri!n~n~a~k~l~et~t~ir~i~le~c~e~k~t~ir~ .• B=a~kJ~rı:v~e~c:in~s:i:y:a~z:ıl:ı:m~a:lz:e:m:e:a~sk~~e~ri~fa:b:~ri~k~a:la~r::u~m~u~m~:m:ü:-~ll~in:e~k:a:d:ar ırelmiş bulunmaları meşruttur. Poıtada olaca il 
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Binek arabalarının İstanbul cihetine mahsus olarak 
Daimi Enc~men kararile tespit olunan durak yerleri aşa· 
ğıda yazılıdır, ilin olunur. ~ 
Kazası Nahiyesi Cadde veya sokagı Araba mik. 
Eminönü Merkez Sirkeci iıtasyon cad 6 

Kumkapı Tiyatro cad. 4 
" 8 Fatih Merkez Arslanhane sok. (•) 

" 
" ,, 

,, 

Dajarcık sokak 4 
Kar;ğümrük Nureddin tekkesi sok. 4 

Edwnekapu sur harici şehit· 10 
liğe giden şosenin sağında· 

Samatya 

ki eskiden araba durağı 
olan mahalde 
Y edikule meydanı sok. 
batında 

(•) Bu sokak taksiler ~çi~ münasip .değildir. E.sasen 
buraaı eskiden araba duragıaır. Ve Fatıh tramvay ıs~as
yonu civarında binek arabaları için en münasip bir yer
dir. Taksiler için Fatih tramvaylarının istasyon yapdık
ları yerin karşısında şoförler için daha menfeatlı ~e ot~: 
mobillerin durması için çok muvafık görülen Alı Emırı 
efendi sokağı tesbit ve intihap edildiğinden arslanhane 
sokağındaki taksilerin bu sokağa nakli ve binek araba· 
larının da eski yerlerine verilmesi muvafık görülmüştür. 

(B) )3262) 515 

* • • 
Hepsine 250 lira bedel tahmin olunan Cerah paşada 

Davut paşa mahallesinde Husrev bey sokağmda eski ve 
yeni 9 1 l numaralı evin (temel taşlarile bahçe duvarı ve 
tuğlaları hariç olmak üzere) ankaz.ı açık artırmaya ko· 
nulmustur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 18 lira 75 kuruşluk ilk teninat makbuz veya 
mektubile beraber 24.6.937 per~embe gunu saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) 3261 514 

1 Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden ' 
A ağıda isimleri muhammen bedelleri ve rr.uvakkat teminat-

ı ş ı muhtelif malı:eme 2,:ı-7-1937 cuma günü saat 15,30 da 
arı yazı ı · 

ra "ıle ve kapalı zarf usulile Ankuada idare binasında 
ayrı ayrı ıı 

satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin muvak.kat teminat~.arı ile kanunun 

tayin ettij'i vesikaları, resmi iazete~ın 7-5·936 g.un ;e 3297 No. 
lu nüshasında intişar etmiş olan talımatname daıresınde alınmış 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Re· 

iıliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 

H· Paşa Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
Malzemenin iımi Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

lira lira 

1 -4 adet elektrikli bagaj 
araba ve teferruatı. 9000 

2-14 adet elektrikli el mat-
kap Makina ve teferruatı. 12000 

3-Bir adet boru ucu daralt-
ma tezgahı. 4000 

675 

900 

300 
(3247) 513 l - 4 

Lüleburgaz İlçebaylığmdan: 
Tapu No: Cinsi İradı G. S. Mevkii 

Lira 
33 Kiralık hane 120 Durak Burgaz cadde1i 
35 Ah er 12 ,, ,, ,, 
37 Hane 120 il " il 

39 Kiralık hane 48 il ,, 
" 

-41 " 
,, 48 

" il il 

43 ,, il 
48 " " " 

2 
" " 

12') ti arka ıokak 

4 
" " 

24 il " il 

12 
" 

,, 24 " il " 
14 ,, 

" 
24 ,, ,, ,, 

16 
" il 24 il il " 

18 
" il 24 " 

,, ,, 
20 il il 24 ,, il n 

22 " n 24 " " " 
Kıymeti 

Lira Dönüm Evlek Mevkii Cinsi 
100 45 2 Özerler iat•syon Tarla 
54 8 Özerler istasyon Sebze bahçesi 

MÜNAKASA GAZETESi 

ocaeı· İ hi a 
· şmüdürlüğü 

ar 
de • e 

İdaremizin Hendek Müdürlüğü ile Düzce MüdürHiğü, Gündoğ
du ve Üsltiibü memurluğu anbarlarında mevcut lrnbili t ez yüd 
ve tenakus ( 1,700,000) kilo ycıprak tütilnle rin Adap zarı tarikiyle 
izmitte İnhisarlar Bnşmüdiiriyeti tranıit nmbarı i skdtıiode b ulun· 
durulacak idare motörlerine teslim şartiyle yapılacak nakliya
tı 2490 sayılı kanunun 46 ıncı maddesinin (L) fıkrası ve olbaptaki 
şar~name mucibince pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

ı-Şartname ıuretleri Kabataşda İıtanbul İnhisarlar Baş Mü
dGrlüğü yaprak tütün ve ziraat ,ubelerinden Kocaeli Baş Mü
dürlüğünden, Adapazarı Hendek Te Düzce Müdürlüklerinden 
bili bedel alınabilir. 

2-Ek.iltıneye iştirak etmek isteyen taliplerin muhammen be
delin yüzde 7,5 nisbetindeki ri.ivenme paraları olan 1310 lirayı 
idare veznesine yatırarak mukabilinde alacakları vezne makbuzu 
veya Hükumetce muteber Milli bir bankanın bu mıktan ihtiva 
eden teminat ınektubu ile beraber 21 ·6·937 tarihine mü adif pa
zarte1i günü 1aat 15 de Kocaeli Ba, MüdürlüA"ü merkezinde top· 
lanacak olan Komiıyon Riyasetine müracaat etmeleri. 

3234 512 1 4 
EE! 

Kanunlar. Kararnameler., Ticaret muhadeltri 

Kararname .\? 2]6537 
Dahiliye Vekilliğin<;e hazırlanan ve Şurnyı Devletçe görüle

re5 4-5-937 tarih ve 8800 sayılı tezkere ile gönderilen (Taşınması 
yasak Olmayan Silahların Alım ue Satımı Hakkındaki Nizamna
menin 5 inci maddesini değiştiren) ilişik Nizamnamenin mer'iyete 
konulması; İera Vekilleri Heyetince 6 ·5-937 tarihinde onaumış-
tır. 6-5-937 

Taşınması Yasak Olmıyan Silahların Ahın Satımı hakkın· 
daki 28· 1 ·936 tarihli nizamnamenin 5 inci maddesini 

değiştiren nizamname 
Medde 1- Taşınması yasak almayan silahların ahm salımı 

hakkındaki 28·1 ·936 tarihli ninmnamenin 5 inci maddesi aşağı· 

daki şekilde değittirilm: ştir: 

(Silah satıcıları ellerinde mevcut silahların nevi, cins ve çap· 
larını her sahifesi noterce iasdikli bir deftere yazmağa ve alım 
aahm vukuatını da günü gününe bu deftere kaydotmeğe mecbur 
olup silah &attıkça 6 ıncı madde mucibidce &attıkları silahın cin
sini, çapını, numarasını silah satın almağa mahsus izin kağıdının 
mahsus hanelerine işaret edecekleri gibi her yedi günde bir ve
recekleri bir cetvel ile mahallin zabıta amirine bildireceklerdir. 

Cephane satanlar da ellerindeki saçma ,barut dinamit vesııire 
gibi maddelerle av cephanesi malzemesi cins, numara ve çap
larını kezalik her sahife11i noterce tasdikli bir deftere yazarak 
ahm satım vuku buldukça kime, ne cinsten, ne kadar cephane 
sattıklarını rünü gününe bu defter üzerinde yürütmeğo mecbur
durlar. 

Madde 2 Şurayı Devletçe görülmüş olan bu nizamnamenin 
hilkmü Resmi Gazetede basıldığı günün ertesinden yürümeğe 
başlar. 

Madde 3 - Bu nizamname hükümlerini Adiliye, Milli Müdafaa 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri yürütür, 

İs ta n b u 1 B o r s a s a 
7 6- 1937 

Paralar Çekler 
Aht Satıf Alış Satıı 

Sterlin 627, 627, London 625,50 626, 
Dolar 123,- 126,- Nev York 0.7880 0,7860 

20 Fransız Fr. ııo,- 113,- Paris 17,6864 17,6725 
20 Liret 120, - 125- Milano 14,9640 14,935 

20 Beldka Fr. 80,- 84,- Brüksel 4,6782 4,675 

20 Drahmi 19 - 23,- Ati na 87,37 87,30 

20 İsveçre Fr. 568,- 576,- Cenevre 3,45 3,4466 

20 Leva 20, - 23, - Sofya 63,9488 63,8975 

1 Florin 63,- 66,- Amsterdam 1,4325 1,4310 

20 Çek kronu 70,- 75,- Prag 22,5610 22,5430 

1 Avusturya Si. 20,- 23,- Vivana 4,2062 4,2025 

l Mark 25, 28,- Madrid 13,9088 13,8975 

l Zloti 20,- 23,- Berlin l ,0036 1,9625 

1 Penrü 21,- 24,- Varşova 4,1566 4, 1534 

20 Lev 14,- 14, - Budapeşt 3,9810 3,9775 

20 Dinar 52,- 52,- Bükret 107,4340 107,3482 

Ruble 30- 32,- Belgrad 34,5325 34,505 

iıveç kuronu ao: -32,- Yokohama 2,7464 2,7443 

Türk altını 1051- 1052,- Moıkova 24,04 24,06 

Banknot Oı.254,- 255,- Stokbolm 3,lO 3,0982 

-
~b~b~bb~bh+~~···~·····~·~· • • • • • • • • • • • b . y 

General Ali Riza Rifat Hamdi ve müştereklerine aid yuhrıda cins, 
ınevki, miktar ve iradı gayrisafileri yazılı gayri menkuller verg-i borç
larından ötürü Lüleburra7. Tahsilat komisyonunca hacız ve satışa çı
karılmıştır. Arttırma müddeti 26 5-1937 gününden itibaren 21 gündür. 

lıtekli olanların yüzde 7,5 pey akçeleriyle 16·6·1937 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 14de Lüleburgaz İdare heyetine müracaat-

i: "DEVRiM" :i 
~ B . :?: Tercüme Ürosu ::: 
~ b 

ları lüzumu ilan olunur. (2989) 467 4- 4 
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YORGİD.ROSOPULO 1 

Keresteci ve Filyos ağaçları mütehassısı il 

... :. Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- .:. .... d • •!• hassa münakasa ve müzaye elere müteallik şartna· •!• 
•!• melerin tercümesi derühte edilir. •!• 
b ~ 
.. ~. Azami ihtimam ve sürat ._:. 
~ . 
(• Fiyatlar gayet müt:edildir •:• 
+ + 
•:• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine +!• 

Sayfa .'.> 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve r, üzayedeler haf<kmda 

• 
TRA-

Çarşamba 9·6· l 937 

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

.\~ 353 
Tuz nakli 350·500 ton (Samsun İnhis. İdaresi) .\' 354 
Yaldızlı kağıd 35000 tabaka (İnhi . Müd.).\' 358 
Kloridrat ?ö kinin komprime 100 it. - esans bergamot 1250 h. 

(ınhis. idaresi) S 360 
• Sandık, tahta, kiiğıd parç-.ları v. s (Mali ye Vekaleti) No. 36.t 
Tuvenan kömüeü 2050 ton IOO ton kol< 210 T. İstanbul Lisel,.r 
S. Al K. .\' 365 
Ekmek 14 t. T . sebze un v. s. İst. Liseler Sa. al. K. 365 

Perşembe J 0-6-937 

Ekskavator 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) G nzianteb C. Müddei Um. 
Klamoca kağıdı IOOOO tabaka beyaz lcağıd 250,000 tabaka duruk 

kağıdı 200,000 tabaka gazete kağıdı 20,0 O adet (Dev. Dem. 
yolları) 

Akçakoyunlu tuzlasında havuz tamiri (Ankara İnhisarlar) 353 
Sığır eti 225 ton (kırkınreli Tümen) .\: 354 
Sığır eti 80 ton (Balıkesir ask. S. alm.) 354 
Sığır eti 163 ton (Topane Levazım) .\~ 355 
Koyun eti 20 lon ıığır eti 55 ton (Tophane Levazım) .\' 355 
Edevat çantası 125 adet (MMV) 357 
Koyun eti 5 ton (Vize Tümeni) .\! 357 
Guleman krom madenleri civarında 8 bina inşaatı (Şark krom· 

lan T. A. Ş.) .\' 358 
Peridin 450 k. aseton 450 it. alkol metil 2100 k. İnhisarlar Müd.) 

361 
Zonguldnktan İstanbulıı. 80-12 00 ton kömürü nakli (Deniz yol-

ları işletmesi) X 368 
Ekmek parçası 8100 k. yemek arlıntısı 11520 k • .Y 363 
Çakır tuzlası civarında sed inşaatı (Sıvas İnhisarlar) S 364 
Lastik ayakkabı 100 çitt (Devlet demir yol.arı) .\' 355 
Karpit lambası 500 ad. (Devlet demiryolları) .\' 355 
Kiıeç 300 ton (Devlet Demiryolları) .\' 355 
Elbise 39 takım (Darüşşafaka Direk.) No. 365 

Cuma 11-6-1937 

Makas muzaaf 3 adet - 1: sit 1{) ad. - Kruvazman 2 d. - Kru-
vazman 2 lld . (Devlet Demir.) No. 331 

Ekmeklik un 530 ton {Niğde Tümeni) No. 349 
Cezaevi için ekmek (Konya C. Müddeium.) No. 352 
Sığır eti 80 ton (Mnni a Tümeni) No. 355 
Karaman eti 26500 k. - kuzu eti 500 k. (İstanbul g_vkaf Müd.) 

No. 355 
Sakız kabağı 6000 k. - çalı fasulye 9000 k. (ist. Koınut.) No. 356 

Sakız kabağı 6000 ~. - çalı fasulye 450a k ( lst. Kom.) No. 356 
Sebze 12 k. (Marmara ÜJSübahri Komut.) No. 356 
Gaz yağı 8000 le. benzin 20JJO k. (İnhis. U. Müd. ) No. 351 
Çalı fasulye 8500 k. - kabak 50000 k. - hıyar 20000 ndet (Topha

ne Levazım) No. 357 
Boş üzüm küfesi 500 ad. İnhi&. U. Müd.) No. 358 
Sigara makin ları için kola 25000 k. - nişasta kolası 10000 k. 

(İnhis. U. Müd ) No. 358 
Dizel yağı 4 ton - makine yağı 1500 k . • silindir yağ'ı 2000 k. 

nıazut 50000 k. - gaz yağı 2500 k. (İzmir Umanı İşl. Müd.) 
No. 362 

Yoğurt 10,000 k. (Tophane Levazım) No. 366 

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

,------------------------------... 
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Resmi Devairin 
Dikkat nazarına 

"MÜNAKASA GAZETE'si" memleketin bütün 
müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 

bir münakasa veya müzayede ilanı bu mesleğe inti
sap edenleri hcman harekete getirir, ve azami ran-

deme11 verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 
küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. llaniar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilAn işleri Lhnited Şirketi 

vasıta sile gönderilebilir. 

~-----------------------~ 
Her nevi tahta ve Kütük bulunur 

•:• Hususi tenzilat yapılır •:• 
+ + •!• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •: imtiyaz sahibi ve yazı itleri 

Direktörü: lsmail C:rit 

Bnııldığı yer: ARTUN Basımev> 
Galata Billur ıokak No. 10 

~\1\1! Galata Kalafat yeri N. 54 - Telefon: 40
142 11 

ttııııuııuıııınuıııı 11ııııııııı;ııııuııı ıu111111111ııııııuı nıııııııu11ııııııııııııııııı ııı111ııuuıııı ınııııııınıuuııuuııuıııuıı ı lı 
...... Telefon : 49442 •:• • b o :.. ~ .. ,...,. .. ~ ......... . 
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Dcuxieme Annee - No. 367 

ABONNEMENTS: 
Ville et Provincc 

3 MOIS Ptra. 450 

6 " " 850 
12 " ~ 1500 

Etrang-er : 12 •Oİ• Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite a'adreaaer 

a l' Adminiatration 

MARDI 

•• 
NAKASA 

GAZETES 

Journal Quotidien des Adjudication s 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudicatien 

A) Adjudications au Rabais 

Conıtruction-Reparation- Trav. Publics 
Matericl de Construction-Cartograplıic 

Ccnıtruetion du mur de clôture et grilles a la 
maiıon du peuple. 

Coneours pour le projet de atatue du Gazi iı. Ma· 
niıa. 

Produita Chimiques e ~ Pharmaoıeutİ4i1ueı 
lnstrumcnts Sanitaires- f ourniture pr. Hôp. 

Filmı de Roentgen: 330 douzaineı (pour 
Goureba). 

Coton hydrophile : 1250 kiloa (net). 
Produitı pharmaeeutiquea et 11>ateriel pour 

ment; 225 lots (pour bôpital Regional). 

Cemltustible - Carlaurant- Huiles 

Colte : Sol tonneı 
Benzine : 800 bidonı 

Huile legere : 13200 kilos 
Petrule : 50 bidon• 

Electricite·Gaz-Chauffaıe Ceatral 
(lnstallation et Ma.ericl) 

hôµital 

panse· 

Machine electrique pour meche a main• et acceıı
ıoires : 14 pieces. 

Voitures pour bagages et accesso;res clectri4ue: 4 p. 

TraYaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpre11ion du livre donnant les resultats du re
ceneement (65-72 formata): 10 volumes (2000 
eıı:emplairea de eh.) 

Transport - Chargement Dechargemcnt 

Transport d'articles monopolises. 
TrAnıportı de 1, 700,000 kilos de tabaes 

Proviıionı 

Viande de boeuf : 7000-10,500 kilos . 
Pain : 6000 kiloıt. 
Viande de mouton : 4000 kiloıı . 
Lait : 4000 kiloa - Y oghourt : 4000 kiloı . 

Proviıions : 15 lota. 
Mouton : 38285 kilos - Boeuf: 21639 kilos 
Pain: 395830 kiloı (cah. eh. P. 208). 
Savon: 10600 kilos. 
Paan : 65 tonnes- Frangeole : 5 tonnes (ıj . ). 
Mouton: 38 tonnes- Agneau: 2 tonneıı (aj.). 
Lait : 44 tonnes (•i ). 

Divers 

Etabli pour retr<!cir les pointes de tuyaux : 1 
piece. 

Carton : 5 tonnes 
Plomb pur: 200 tonnes (cah . eh . 1.. 3). 
Feuilles d'etairı : 1000 kilos 

B) Adjudications a la surenchere 
Moteur marin Diesel : 1 pi ece . 
Articles cinematographtques. 

Mode 
d'adjudicat. 

Publique 

.. 
" 

Pli cach. 
Publı~ue 

" 

Pli caeh. 

" 

Pli cach. 

Puhlique 
Gre a rre 

Publique 

Pli caeh. 

" 
Publique 
C.·e iı g~ e 

" 
" 

Plı cach. 

Publique 
Pli cach. 
Publique 

Publique 

Prix 
estimatif 

4922 90 

1000 et 500 

2545 20 

2125 -
4695 19 

13464 -
31'40 -
3300 -

162 50 

12000 -

9000 -

2520 -

2625 -
720 -
1600 -

480 ot 560 
1590 -

41562 15 
4452 -

4000 -

4250 -
60000 -
2100 -

2500 -

Caution. 
Proviıoire 

369 22 

190 89 

1 ~9 . 37 ,5 
352 14 

1009 80 

247 50 
14 -

900 

675 

189 -

1310 

196 88 
54 -

120 -
36 et 42 
119 25 

18'43 30 
3117 16 

334 -
554 -

1050 -
495 -

300 -

318 75 
4250 -

157 50 

188 -

Ueu d'adjudıeation et du 
Cahier deı Chaı;ıeıı 

Jours 

President Maison du Peuple Vilaye~ 19-6-37 
Agri 

Vilayet Manissa Jusqu':ıu 1-11-37 

Direction Vakoufe lııtanbul 24-6-37 

" 
24-6-37 

Com. Perm. Vilayet Balikesıir 24-6-37 

Com. Ach. D. Gen. Fab. Militaires 23-6-37 
Oir. lntendance Ministere E.conom·.e Arık. 23-6·37 
Munieipılite Samsoun 28-6-37 
Com. Permanente Vilayet Tekirdagh 9-6-37 

A.ım. Gen . Ch Fer Etat Ankara 23-7-37 
D~p. Mater. Ank.·Chef E.xped H.paclıa 

" 

Dir. Gen. Statistique Ankara 

Monopoles de Samsoun 
Direetion Principale Monopoles 

Kodjaeli 

Com. Ach. Dir. Gen . Cartographie Ank. 
Com. Perm. Vilayet Tekirdagh 

,, 
,, 
,, 

Com. Ach. lntend. Maritime K.pacha 

" Com. Ach. Division Lulebourgaz 
Dir. Hôpital Modele Ankara 

" ,, 

23.7.37 

2 7 .37 

2l-6-37 
21 ·6-37 

22-6-37 
9-6 37 
9-6-37 
9-6 37 
9 ·6-37 

23·6-37 
23-6-37 
23-6 -37 
14-6-37 
1'4-6-37 
14-6-37 

( Admin. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 23-7-37 
l Dep. M ıt. Ankara Chef Exped. Haydarpaeha 

Com. Aob. Dir. Gen. Fab. Militairea 23-7-37 
,, 28-6-37 
,, 

Dir. Vente1 Douanes Iıtanbul 
Direction Biens Nationaux Smyrne 

26 7.37 

21-6-37 
15 6-37 

14 

15 -

ıs 

15 -

15 -
16 -
15 
15 -

15 30 

15 30 

14 30 

14 -
15 -

10 -
15 -
ıs 

15 
15 
15 
14 
16 -
10 -
10 
10 -

15 30 

14 
15 
14 

:4 -

8 JUIN 1937 

ADMINISTRA 'l ıol\f 

Y oıhourtchou H:!n 
ler Etaıe, N. 3-4 

Galata, Pcrchembe Bazar 

T clephone: 49442 

Boite Pollale N. 1261 

Adreaae Teleıraphique : 
latanbuJ - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivantı) 

Mercredi 9 Mai 1937 

Reparation chaussee sur route Adapazar·Arifie (Travaux Publies 
Kodjaeli ) .\: 348 

Leg-umes: 25 lots - Fruits: 15 lota (Cheminı Fer Etat) .Y! 352 
Mouton: 10 tonnes- Boeuf: 15 tonnes (Com. Aehat Militaire Se· 

lim;e) .Y· 353 
Trıı.nıport de 350-500 tonnes de sd (Monopoles Samıoun) .I\! 354 
Papier metallique dore : 350 o rAmH (Direction Monopoles) .\: 358 
Chloridrate de quinine eomprimee : 100 kilos- Esaenee de berga-

mote : 1250 kilos (Direction Monopoles). 
• Cıiıses, plancheı, decheta de papier (Oepôt Dolmabahtehe) (Mi· 

nistere des Finances) .\! 364 
Charbon tout-veunt : 2050 tonnes- ld. erible: 100 tonnes Coke: 

210 tonnes (Com. Aehats Lycees Istanbul) ,, ; 365 
Pain, leıumes . fromaie• farine ete. (Com. Achats Lycee1 Iıtanbul) 

,,; 365 

Jeudi 10 Mai 1937 

Excavateur : 2 pieces (Vilayet Kodjaeli) .\~ 330 
Construetion maison du peuple iı Erzeroum (Parti du Peuple Erze

roum) .,: 350 
Recouvrement en plomb des coupoles de la mosquee Kararueuz 

Ahmetpacha de Kutahya (Direction Vakoufs Kutahia) ~\: 351 
Pain pour le penitencier (pendant 1 an) (Procureur General Gazi · 

an tep) 
Papier "Kalamazoo" : 10000 rames- Blane 2ıne pite : 250000 ra• 

mes- Id. dıfferents couleurs : 460000 rameı - "Dourouk,, : 
200000 rames pour journal : 150000 rames - Carton eolories : 
20000 pieces (Chc111ins de Fer Etı1t) .\; 353 

Reparation baaain aux salines d' Altchakoyoulou (Monopole• An· 
kara) .,! 353 

Viande de boeuf : 225 tonnes (Division Kirldarf-li) J\~ 354 
Viande de boeuf : 80 tonnes (Commission Achatı Corpa Armee 

8alike1Sir) 354 
Viande de boeuf : 163 tonnes (lntendanee Tophane) ~\; 355 
Viande de mouton : 20 tonnes - Viande de boeu' : 55 tonneı (in· 

tendance Tophane ı .\~ 355 
Viande de mouton : 281 tonnes (lntendanee Tophane) ~\: 355 
Sacı a outillage : 125 pieces (Minıtere Defense Nationale Ankara) 

.,! 357 
Viande de mouton : 5 tonnes {Commission Aehatı Militairea Vize) 

.\! 357 
Conatruction de 8 bitiments aux alentours dea mines de cbrome 

(Goulemane S. A. T. Chrome Orientaux) .\! 358 
Piridine : 450 kiloa - Acetone : 450 kiloa - Aleool metile : 2100 

kiloıı (Direction Monopolea) -'~ 361 
Transport de Zonıouldak a lstanbul de 80-12000 tonneı de houille 

(Direction Exploitation Lirnes Maritimea) ·'~ 368 
• Morceaux de pain : 8100 kilos- Resteı du repas : 11520 kiloı 

.\! 363 
Construction murs aux salinea de Tehamalti (Monopolea Sivaa) 

·'~ 364 
Bottes en eaoutchouc : 100 paires {Chemina de Fer Etat) .\! 355 
Lampes a carhite : 500 p;eces (Cbıemins de Fer Etat) .\: 355 
Chaux vive : 300 tonneı (Chemiaa de Fer Etat) :,: 355 
Costumes : 138 pieeeı (Lig-ue lnstruetion Nuruoamanie) .Y• 366 

Vendredi 11 Mai 1937 

Aiguille double : 3 pieces- Simpleı : 10 pieces- Croiuements: 2 
p. (pieces.) (Chemina de fer Etat) ·'~ 331 

Far ine pour pain : 530 ton ne• (Di vision Nighde) ,,! 349 
Pain pour le peniteneier de Konia (Procureur General Koni•) 

_,; 352 

Viande boeuf: 80 tonnes (Division Maniısa) ~\~ 355 
Viande Karamane: 26500 kilos- Viande d'arneaux: 500 kiloı (Di 

rection Vakoufı lstanbul) ,,; 355 
Courıottes : 6000 kilos Haricots vortı: '4500 kiloı (Commande-

ment Findikli) ~'~ 356 
Courgeltes: 6COO kilos - Haricots verta: 9000 ~ileı (Commande· 

ment Findikli) .Y 356 
Legumeı : 12 lots (Base Navale Marmara iz.mit) ,,; 356 
Petrole : 80000 kilo• - Benzine : 2~ kilos (Monepolu Kabata

ebe) .'t! 357 
Haricotı verts : 65000 ktlos- Courres : 50000 pieceı - Comcom· 

bres: 20000 piecea (lntendanee Tophaae) .\:. 357 
Couffu pour raiıina : 500 piecea (Monopolea Kabatache) ,,; 358 
Colle pour machine de ci~arettes: 25000 kiloı- Colle amidon : 

10000 kiloı (Monopoles Kabatache) .\! 358 
Huile pour Die1el: 4 t. Huile legere pour maehiae: 1500 kiloı-

Id. pour cylindre: 2000 kilos - Mazout: 50000 k.· Petrole: 2500 
(Direction Exploitation Port lzmir) No 362 

Yoghourt: 10000 kiloı (lntendance Toplııane) No 366 

"' Lea aateriıqueı iodiquent une venle par voie de ıurenchere. 

N. 8.- Lea Nos indiquea en regard dH articles ıont eeuıı: du 
ioumal danı lequel l'aviı a paru . 


