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İdarehanemizde görüşülur 

Telgr . : İst. MÜNAKASA 
T el.afon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi ,-------------------------~ İstanbul Belediyesinden : 
a) Münakasaıar 

1-· Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Ko un efr 38285 k .• sığır eti: 21639 k. (temd. 
Y · 2 32 25 kr tem. 1724,25 L.) 

paz. kilosu 41,8 ve ' · 19·7-37 14 -

(Deniz Lvz.) ) 350 500 
Ek k

• 8_9 t. • et: ı ,5·1,7 t. • et (kuzu : • 
me · 75 ~4 50 kr tem. 
k. (aç. ek. kiolosu 10, 75-48, ve . . 26·7-37 14 -

72 56 · ve 82,60 L.) 50 I' 
Sade' yağ: 800 900 k .• zeytin yağı: 200·2 ~;ek. 

sabun: 200 250 k. (aç. ek. kilosu 95 63 ve r.26-7-37 14 15 

tem. 82.87 L.) . r 
b I b y z peynır, patates, ı· 

Kuru fasulya, u gur, e a , 6500-8000 ad. 
mon: 1200-1500 ad . - yumurta. 106 78 1 ) 

k. 22 kalem (aç. ek. tem. ' •. 
v . s. erza . I e 

S l K" '"k Sıhhiye memur arı v 
(Hayvan ağ 1~ 1 uçu 26-7-37 14 ~~O 
Nalband Mektebi için) O ı. 300 

( k kilosu 4 d. tem. 
Koyun eti: 10 t . aç. e · 19.7.37 17 -

L) (Ml\nisa Tümeni) ( k s-t: 2800· 3200 k .• yoğurt: 2000-2400 k. aç . e . 
u ' 58 50 L ) Ank. Beled) t6-7-37 10,30 
mb. 780 L. tem. ' ' 98 L) 

Patateı: 20 t. (aç. ek. mb. 1300 L. lem. • 
19-7-37 15,30 

(lst. Komutanlığı) 
Yulaf: 280 t. (kz. mb. 16800 L. tem. 1260 L.) 

21-7-37 16 -
(lst. Komutanlııı) 

· Nafı' a işleri, Malzeme, Harita 2 - inşaat, Tamirat, -
M 1 t d 1 k hükumet binası temel inşaatı a a ya a yapı aca 

(kz. kb. 22794.59 L. tem. 1709,55 L.) 
(Malatya Nafıa Direk.) 

Ankara-lat. yolunun arasında 520 m3 kum ihzaratı 
iti (aç. ek. 1362 140 L. tem. 102,20 L.) 

(Ankara Valiliği) 

19-7-37 14 -

19-7-37 15 -
Ankara Çubuk Baraj yolunun tevsii (aç. ek. kb. 

1967 L. tem. 147,53 L.) (Ankara Valili~i) 19-7-37 15 -
Stadyom ve hipodromda. yapılacak tamirat (aç. 

ek. kb. 1802 L.) (Ankara Valiliği) 19-7-37 lS -
Çubuk barajında hala inşaati (aç. ek. kb. 4191,04 L. 

tem. 314,33 L.) (Nafıa Vekaleti) 16 7-37 15 -
Ceyhan köprüsü demir üıt yapısı (kz. mb. 102.37S 

L. tem. 6396 L. şart. 513 kr.) (Nafıa Vekaleti) 20-8-37 16 -

3-lıaçlar, Klinik ve İspençiyari alit, HastaneLev. 

lıaç ve tıbbi malzeme (aç. ek. mb. 3863,75 L . tem. 
289,79 L.) (Manisa Vil. Daimi Encümeni) 15-7-37 11 -

a) M Ü NA K A SAL A R 

1 
Erzak, Zahire, ft ve Sebze: 

Manisa Tümen satınalma Komisyonundan 

1 - Manisa askeri hastanenin ihtiyacı için tO ton ko· 

Yun eti münakas~ya konulmuştur. . 
2 - Şartnamesi Maniıada tümen sahnalma komııyo-

nuııdan alınabilir. . t 
3 - Münakasası 19 Temmuz 937 pazartesi güniı saa 

17 de Manisada askeri aatınalma komisyonunda yapıla· 
caktar. 

4 - Eksiltmeıi açık eksıltme iledrr· 
5 - (On) ton koyun etinin beher kilosunu? mu.?a~

~cn bedeli <kırk) kuruştur. Ve muvakkat temınatı uçyuz 
lıradır, ' 

6 - Talip olanlar belli gün ve saatte muvakkat 
lenıinat ve ticaret odasında mukkayyet olduklarına dair 

"•aikaları ile birlikte Manisa tümen satınalma komisyonu· 
tı& nıüracaatları ilan olunur. 

Deniz Levazım Satmalma Komiıvonundan: 
Miktarı ve Beher kilosunun 

0-lçu··su" tahmini fiatı Cinsi 
Koyun eti 38285 kilo 41 k. 82 san. 
Sığır eti 2 t 639 kilo _32 k. 25 ,, 

1- 23 h · 937 .. ·· de yapılan mUnakasasındo l 1 azırnn gunun . 'k 
tttlif olu f' ti ük k örillen yukarda cıns ve mı • 
lıarıa nan . 1~ ar Y 8~ g k 9 t ı. t 937 tarihine 
ta tlrı yazılı ıkı kalem yıyece 1 emmu 1 ki 1 ak 

' 'Yan pazartesi günli ıaat 14 te pazar 1 a • ınm 
iltcr ... 

'" eksiltmiye konulmuştur. 

ilaç: 3 kalem (paz. mb. 1000,5 L. tem. 7504 kr.) 
(D. Demiryolları) 8-7-37 10 -

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

1 

Eminönü temizlik işlerine ait olup çürüğe çıkarılan 
iki beygir 7.7.937 çarşamba giinünde Fatihte at paza
rında saat f O da satılacaktır. İsteklilerin orada bulu
nacak 

Nöbetçi muşambası: 1340 ad. (temd.) (paz. beheri 
1159 kr. tem. 1164,80 L.) (MMV) 21-7 37 15 -

Torbalık bez: 100,000 m. (kz . mb. 28000 L. tem. 
1 ... 

memurlara müra~aallan lüzumu ilan olunur. J 
71. 

21 O L. şart. 1,40 L.) (Ask. Fabr. U. Müd.) 23 -7-37 lS 30 1 Sirke l 00 150 litre 11 
Kışlık elhise: 832 ve 1131 takım (kz. mb. 19237,40 

L. tem. 1443 L) (Gümr. Muhaf. Gen. Komut) '26 ·7-37 16 -

S - MUteferrik 

Tnsfiyc cihazı (Buz Fabrihıısı için): 1 aded (temd.) 
(mb. 700 L. tem. 53,27 L.) (Adana Beled.) 15-7 37 15 -

Altı kütüklü palaska takımı: 1000 ad , (kz. beheri 
6 L. tem. 450 L.) {jandr. Gen . Komut.) 

Lüleci kili: 15 ton (aç. ek. mb. 525 L. tem . 39.38 
20-7-37 10 -

L.) (Ask. Fabr.) 19-7-37 14 
Demir tel (1,2,5 mm): 7SO k. • tavlanmış soba teli: 

(0,9 ve 1.2 m m): 100 k. • galvanize adi dem ir 
tel (0.50 -3, 10 m m): 3550 k. - galvanize bağ teli 
(1.5·2 mm): 1000 k. (paz. mb. 995,25 L. tem . 
74,72 L.) (D. D ıniryol.) 

Matra: 6000 ad. ( r.. behe i 130 kr. tem. 585 L.) 
8-7-37 10 -

(Jand. Gen. K~aınt.} 2 t-7-37 10 -
Cümüş kumu: 10 t. (aç. ek. mb. 800 L. tem. 

60 L.) (Ask. Fabr.) 
Perçin çivi~i ve somun (a,.:. ek. mb. 

tem. 300,66 L.) (0. O . Yolları) 

21-7-37 14 30 
4008,74 L . 

22-7-37 10 -

b) Müzayedeler 

Demir parmaklıklar ve taşlar (Üaküdar HukOmet 

konatuıda) (aç. art. kilosu 0,05 kr.) 
(İstanbul Defterdarlığı) 

"Adalet,, (gemiıi paz. teın. 500 L.) 
(Türk Gemi Kurtarma Şirketi) 

Kesme şeker: 37605 kr. (kz. mb. 5641 L. tem. 

42S L ) (l11t. Gümrütü) 

15-7-37 14 -

19.7.37 11 - 1 
1 

Pamuk mensucat, liıtik ökçe ve çivi, demir maki-

ne aksamı v .e. 
Anilin boya, erkek şapkası, mend~I , radyo aksamı vs 
Demir galvaniz saç köhne demır v.s . 

(lzmir lıhalat Gümrilğ-11) 

19-7-37 13 

12-7 37 14 -
14-7-37 14 -

16 7.37 14 -

1 

2 _ İşbu 2 kalem etin mu~akkat teminat·ı· 1724 lira 

25 kuruş olup şartnamesi Komısyondan hergun para11z r 
alınabilir. 

3 _ isteklilerin 2490 sayılı kanunda yaıulı vesikalarla 
birlikte ve belli ilin ve saatte Kasımpaşada bulunan 

Komiıyona mtlracaatleri. 

Hayvan Sağlıgl Küçük Sıhhiye Memurları ve 
Nalband Mektebi DirektörlUğllnden: 

Malın cinsi Miktarı Tahmin fia ilk teminat 

Azı Çoğu Kr. San. Lira Kr. 

Ekmek (birinci) 8000 9000 kilo 10 75 nark 72 56 

Et (dağlıç) birinci 1500 1700 ,, 48 75 82 60 
Et (kuzu) birinci 350 500 ti 54 50 

Sade yağ ( l inci Urfa) 800 900 ti 95 00 

Zeytin yağı 200 250 litre 63 ()() 82 87 
Sabun (birinci) 200 250 kilo 37 ()() 

Eksiltmeleri 26-7-937 günü saat 14 te ve 14,15 dedir. 

Kuru fasulye (çalı) 600 700 ,, 13 

Kuru fasulya barbunya 200 300 " 1 t 

Pirine (Bursa birinci) 800 1100 it 23 
Bulgur (Karaman) 200 250 

" 12 

Makarna irmikli .ıoo 500 ,, 24 
Şehriye irmikli(muhtelif) 50 70 tt 24 
Beyaz peynir (birinci) 300 350 ,, 33 50 

Zeytin (birinci) 200 250 ,, 29 
Un (ekstra ekstra) 400 500 ,, 15 
Şeker (toz) 400 600 ,, 26 
Patates (birinci) 800 1000 tt 7 50 106 78 
Nohud 250 300 tt 13 
Mercimek (yeşil) 200 250 

" 12 
Soğan (kuru) 800 1000 " 3 50 
Kuru üzüm çekirdeksiz 150 200 tt 19 

1 Kurubamya Amasya ç. 30 50 ıt g{) 

Salamura yaprak 80 120 kilo 16 
Tuz 2oe 250 ,, 5 
Soda 100 ı 20 ,, 6 50 
Yumurta 6500 8000 adcd 1 50 
Limon 1200 t 500 ,, 2 15 

Eksiltmesi 26· 7-937 günü saat 14,30 dadır. 
Selimiyedeki mektebin 937 mali yıh yiği ihtiyacı dört 

şartname ile ve açık usulle eksi\tmiye konulmuştur. 
Bu ihtiyacların cins, miktar ve tahmin fiatlarile ilk te· 

nıinat miktarı ve eksiltmenin tarih ve saati hizalarında 

yaZllmıştır. 

İstekliler belli gün ve saatte 2490 numaralı k nunun 
emretiği vesaikle beraber vezneye yatıracakları teminat 
makbuzlarım Komisyona vermeleri lazımdır. 

Şartuameleri görmek istiyenler her gün Selimiyede 
mektebe ve eksiltmiye girecekler 26-7-937 günü belli 
saatte Cağaloğlunda Cumhuriyet matbaası karşısında Yük
sek Mektebler muhasebeciliğinde toplanan satmalma ko
misyonuna gelmeleri. 

Ankara Belediyesinden: 

1- Belediye hastahanesinin bir ıenelik ihtiya<'ı olan 2800-3200 
kilo süt ile 2000-2400 kilo yoğurt on beş gü.n müddetle açık ek· 
siltmeye konulmu,tur. 

2 - Muhammen bedeli 780 liradır. 
3- Muvakk t teminatı 58.50 liradır. 
4- Şartnamesini görmek istiyenler hcrgiln yazı işleri kalemi· 

ne 'fe isteklilerin de 16 temmuı. 937 cuma günü saat on buçuk
ta Belediye Encümenine müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Ko isyonundan: 

33 üncü Tümen kıtaatı için 20 bin kile patates açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. ihalesi 19 temmuz 937 pa
zartesi günü saat 15,30 da yapılacaktır. Şartnamesi her 
gün oğleden evvel komisyonda görulebilir. isteklilerin 98 
liralık ilk teminat makbuz veya mcktublarile beraber Fın
dıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna gelmeleri· 

' • • 
İstanbu1 Komutanlığı birlikleri hayvanatı için 280 bin 

kilo yulaf kapalı zarfla satm alınacaktır. İhalesi 21 tem
muz 937 çarşamba günü saat l 6 da yapılacaktır. Muham
men tutarı 16,800 liradır· Şartnamesi her gün oğleden 
evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 1260 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektublarilc birlikte Fındıklıda Komu· 
tanlık Satınalma komisyonuna vermeleri. 

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve r.talzemesi-Harita 

Malatya Nafıa Direktörlüğünden : 

1 - Ekıiltmiye konulan iş : Malatyada yapılacak 
hükumet binası temel inşaatından keşif bedeli 22794 lira 
59 kuruştur. Eksiltme kapah zarf usulile yapılacaktır. 

2 - İstiyenler ehsiltme şartnamesile buna müteferri 
diğer evrak Malatya Nafıa Müdürlügünde görebilirler. 

3 - Ekıiltme 19.7.937 tarihine rastlayan paz rtesi 
günii saat on dörtte Malatya Nafıa Müdürlüğü Dairesinde 
yapılacaktır. • 

4 - Eksiltmiye girmek için talihlerin 1709 lira 55 
kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekale
tinden muıaddak ehliyet vesikanm ve 937 yılına aid 
Ticaret Odası kayid ve vesikaln~mı gösterilmelerj şarttır. 

5 - Teklif mektubları yukarıda dördüncü maddede 
yazılı mi\detten yarım saat evveline kndar N_a_fıa MUd_ür· 
lüğüne getirerek Komisyona makbuz mukabılınde venle· 

cektir. 
Posta ile mektubları muayyen saatte gelmiş o\masi 

ve dış zarfın mühürle iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postadaki gecikmeden dolayı meı'uliyet kabul ediiemez. 



Nafia Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Çubuk 

barajında yapılacak hala inşaatı Keşif bedeli 4191 lira 
04 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi: 16-7-937 tarihine rastlayan cuma gü-
nü saat 15 de nafia vekaleti sular umum müdürlüğü ek
siltme komisyonu odasında açık eksiltme usulile yapıla

caktır. 
3 - İstekliler; proje ve şartnamelerile mukavele ve 

saire keşif evrakını sular umum müdürlügünde görebilirler. 
4 - Eksiltmeye gireb.ilmek için isteklilerin 314 lira 33 

kuruşluk muvakkat teminat ile bu işi başarabilecegine 
dair yapı işleri umum müdürlügünden alınmış b~r vesika
yı ibraz etmesi ve ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evvel 937 senesine aid ticaret odası vesikasile birlikte 
su eksiltme komisyonu reisliğine müracaat eylemeleri. 

Ankara Valiliğinden 
Ankara-İstanbul yolunun 38+ 00 - 45+00 kilometreli a· 

arsında 520 metre mikab kum ihzaratı işi açık eksiltme· 
ye konulmuştur. 

Eksiltme 19 7-978 paıırtesi g iin:i saat onbeş buçukta 
vilayet binası dahilinde toplanan- daimi encümen odasın· 
da yapılacaktır. 

Keşif bedeli 1362 lira 40 kuru ı ve muvakkat teminat 
102 lira 20 kuruştur. İo;teklilerin ticaet o iası vesikası 
teminat m !ktup veya m11<bu r.larile bu işe aid olmak üze· 
re Nafia müdürlü~ \inden alacakları ehliyet vesikalarile 
birlikte yukarıda yaııh gün ve saatte encümen riyasetine 
müracaatları. 

* * • 
Ankara Çubuk ~,araj volunun 2+876 ile 3 + 096 jnci 

kilometreleri arasındaki kısnt te3vİİ açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur· Eksiltme 19·7-937 panrtesi günü saat 15 de 
vilayet binasında nafia müdürlüğü odasınd 1 toplanan ko
misyonda yapılacaktır. Keşif bedeli 1967 lira ve muvak· 
kat teminatı 147 lira 53 kuruştur. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası teminat mektubu ve 
rnakbuzlarile bı.ı işe aid olmak üzere nafia müdürlüğün· 
den alacakları ehliyet vesikasile birlikte olar.ık yukarıda 
yazılı gün ve saatte nafia komisyonuna müracaatları. 

İitekliler keşif ve şartnameyi her gün nafia müdürlü· 
ğünde görebilirler. 

• 
* "' 

1 - · Keşif bedeli 1802 lira olan stadyom ve hipodrom· 
da ınüst::celen yapılacak işler açık tksiltmeye konu!
muştur. 

2 - Eksiltme 19 haziran 1937 pazartesi günü saat 
onbeş buçukta 'Ankara vilayeti daimi enciimeninde yapı· 

lacaklır. 
3 - İsteklilerin t.icaret odası vesikası temin:ıt mek

tubu veya rnakbuzlarile bu işe ai<l olmak iizere stadyom 
ve Nafia direktörlüğünden müştereken alacakları ehliyet 
vesikasile birlikte yukarıda sözü geçen gün ve saatte 
encümeni daimiye müracaatları. 

4 - İsteyenler keşif evrakını ve şartnam~sini stadyom 
müdürlüğünde görebilirler. 

Nafia V ckaletinden: 
1-Eksiltmeye kouıılan iş: Evvelce ayak kısmının ihalesi ya

pılan Seyhan vilayetinde Ceyhan köprüsünün demir üst yapı inşa· 
atıdır. 

Keşif bedeli I02,375 liradır. 
Eksiltme 20-8-937 tarihine musadif cuma rünü saat 16 da Na· 

fıa vekaletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu oda· 
ıında kapalı zarf usulile yapılacaktır 

3- Eksiltme ,artnanıesi ve buna müteferri diğer evrak 513 
kuruş ıııukabilind:? Şose ve Köprüler Reisliğinde n alınabilir. 

4- Eksiltmeye girebilmek için talibleriu 6369 liralık muvak
kat teminat vermeleri ve müteahhidlik ehliyet fenniye vesikasile 
demir köprü işlerinde ihtı!!ası olduğunu isbat eden vesaik ibraz 
etmeleri lazımdır. 

"Türkiyede mümessil veya vekili bulunmıyan maruf ve müş· 
tehir yabancı firmalardan müteahhidlik vesikası aranılmaz ,, 

İsteklilerin teklif rnektublannı ikinci maddede yazılı saalten 
bir saat ev . eline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilin· 
de ver ı ı eleri muktazidir. 

3 

ilaçlar, Klinik ve isıJençiyari alüt: 

Manisa Vilayeti Daimi Encümeuinrlen : 

1 - Manisa Memleket hastanesi ıçın açık eksilme 
suretile 3863 lira 75 kuruş muhammen kıymetinde muh
telif ilaç ve tibbi malzeme satın ahnacaktır. 

2 - İlaç ve hbbi malıemenin miktar ve nevilerinin 
mübeyyin listeler Ankara, İstanbul ve İzmir Vilayetleri 
Sıhhat 1\Jüdürlüklerinde bulunduklarından bu hususta 
malumat edinmek istiyenler mezkur müdi.irlüklere müra· 
caat edebilirler ve ilaç listesini Manisa Sıhhat Müdürlü· 
ğünden parasız olarak istiyebilirler. 

3 - Eksiltme 15.7.937 perşembe günü saat on birde 
Manisa Vtlayeti Daimi Encümeninde açık suretle yapı· 

lacaktır. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 289 lira 79 kuruştur. 

İlan olunur. 

MONAKASA GAZETESi 

Devlet DemiryoUarı ve Limanları işletme U. İdaresinden: 
Muhammen bedeli 1000 1 2 lira olan 3 kalem ilaç 

8.7.937 perşembe güııü saat IO da Haydarpaşada gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından pazarlıkla sahn 
alınacaktır. 

Bu işe girmelr isteyenlerin 7504 kuruşluk muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu 
işe ait şartnameler ko~isyondan parasız olarak dağıtıl
maktadır. 

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

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Bir tanesine tahmin edilen fiı:.tı 1159 kuruş olan ve müteah· 

hit nam ve hesabrna açık eksiltme ile alınacağı ilan edilen 1340 
tane nöbetçi muşambasına istekli çıkmadığından pazarlığı bıra

kılmıştır. 

Şartnamesini parasız alın.ık ve örneğini görmek istiyenlerin 
hergün komisyona gelmeleri. İlk te-minat miktarı 1164 lira 80 
kuruştur. İhalesi 21-7 937 carşamba günü saat 15tedir. 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: 

ı 00,000 metro torbalık bez 
Tahmin edilen bedeli 28,000 lira olan yukarıda miktarı 

ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü satınalma komisyonunda 23 temmuz 937 cuma günü 
saat 15, .~0 da kapalı zaafla ihale edilecektir. Şartname 
bir lira 40 kuruş mukabilinde komisyondan verilir· Talih-

15 ton lüleci kili . 

... • • 

5 Temmuz 1937 • 

Tahmin edilen bedeli 525 lira olan yukarda mikdarı ve cınsı 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma ko
misyonunca 19.7.37 pazartesi iÜnÜ saat 14 de açık ekıiltme i!e 
ihale edilecektir. Şartname paraıız olarak komisyondan verilir. 
Taliblerin muvakkat teminat olan 39 lira 38 kuruf ve 2490 sayı· 
lı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki veıaiklc mezkür gün ve 
saatte komisyona müracaatleri. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

Bir tanesine yüz otuz kuryş kıymet biçilen 6000 matra 
21-7-937 çarşamba günü saat onda kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek ve örneği 
görülebilecek. Bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 585 lira
lık ilk teminat ve şartnamede yazıJı vesikaları içinde bulun
duracakları teklif ınektuplarını en geç belli gün sal.t do 
kuza kadar komisyona vermiş olmaları. 

• • • 
Bir tanesine altı lira kıymet biçilen vasıf ve Ör· 

negıne uygun bin tane altı kütüklü palaska takımı 

20·7·937 salı günü saat on da kapah zarf usulü ile satın 
alınacaktir. 

2 - Buna ait şartname parasız olarak komisyondan 
alma bilir. İlk teminat 450 lira dır. 

3 - Eksiltmesirıe girmek isteyenlerin şartnamede ya
zılı vesika ve ilk teminat makbuz ve mektupla telif mek
tubuna en geç belli gün saat dokuzdan evvel komisyona 
vermiş olmalıdır. 

•• lerin muvakkat teminatı olan 2 tOn lirayı havi teklif mek
tublarını mezkur günde saat 14,30 a kadar komisyona 
vermeleri. 

b) rJD ZAYED LER 
Gümrük Muhafaza Genci Ko. fstar.bul Satınalma 

Komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza eratı için 832 takım ıüvari, ve 1131 
takım piyade kışlık elbisenin 26.7.37 pazartesi günü saat 16 da 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır . 

2 T asın1anfin tutarı 19237 lira 40 kuruştur. 
3- Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
-l- İsteklilerin 1443 liralık vezne makbuzu veya banka mek· 

tupları ve kanuni vesikalarile birlikte teklif mektub1arını o gün 
saat 15 e kadar Galatada eski gümrük bin::ısındal<i komutanlık 

satınalma komisyonuna vermeleri. 

5 
ı\ı\üteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
Muhammen be-leli 996 lira 25 kuruş olan aşağıda cins ve 

miktarı yazılı bir grup malzemenin mukavelesinin feshi dolayı · 1 
sile müteahhit nam ve hesabına 8 7.937 perşembe günü saat 10da 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından pazar· 
lıkln satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 7472 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine 
kad'!r komisyona müracaatları la-ıımdır. Bu işe ait şartnameler 
komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 750 kilo demir tel 1 ,2,5, m 'mlik, 100 kilo tavlanmış soba 1 
teli 0,9 ve 1.2 m mlik, 3500 kilo galvanize adı deınir tel 0,50 
3, lO m mlik ve JOOO kilo galvanize bağ teli 1 112·2 m mlik. i 

• 
• • 1 Muhammen bedeli 4008 lire 75 kuruş o 1 an muhtelif 

eb 'atta perçin çivisi ve somun gibi bir gurup malzeme 
22·7 937 perşembe günü sa:ıt 10 da Haydarpaşada gar 
binası deh ilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 300 lira 65 kuruşluk mu
vakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaik le birlikte 
eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları la
zımdır. Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız ola· 
rak dağıtılmaktadır. 

Adana Belediye Reisliğinden : 
1 - Açık el<siltme ile satın almncak olan belediye 

buz fabrikasına konulacak tasfiye cihazı için teklif edi-· 
len fiat haddi layık görülmediğinden ihale müddeti on 
gün uzatılmıştır. • 

2 Muhammen bedeli yedi yüz liradır. 
3 Muvakkat teminatı 53.27 liradır. 
4 İhalesi temmuzun 15 nci perşembe günü saat 

on beşte yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. 

İstiyenler oradan parasız. alabilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat 

makbuzlerile birlikte belediye encümenine müracaatları 
ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 
10 Ton gümüş kumu 

Tahmin edilen bedeli 800 Jira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü sahnalma ko· 
nıiıyonunca 21-7·937 çarşamba iÜnÜ saat 14.30da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname paraaız olarak komisyonundan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 60 lira ve 2490 numa 
ralı kanunun ı ve 3 maddelerindeki veaaikle mezkür gün ve· 
saatte komiıyona müracaatları. 

Türk Gemi Kurtarma Anonim Şirketinden : 
- Adalet gemisi satılığa çıkarılmıştır. 

~ - Şartnamesini isteyen şirketin Galata Rıhtım 
caddesinde MerkftZ Rıhtım hanının beşinci kattaki daire
sinde alabilir. 

3 - Satış 19.7.937 pazartesi günü saat 11 de şirke· 
tin Merkez P.ıhtım hanındaki dairesinde yapılacaktır. 

4 - Artırma pazarlık usuliledir. 
5 - Teminatı katiyye beş yüz lira nakit veya şartna

mede yaıılı tahvilat vesairedir. 
6 - Adelet gemisi Paşabahçe koyunda demirlidir. 

Arzu edenler görebilirler. 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Gümrük satışından: Sarayburnu 4 sayılı ambarında S. R. mar· 

lrnlı numarasız 65t sandıkta 37605 kilo daralı ağırlıkta ve 5641 
lira değerinde !:ulunan kaçak kesme şekerler 19-7·937 gün Ü ka
palı zarf usulile Sirkecideki Satış salonunda satılacaktır. Şartna· 
meıi ayni yerdeki Satış Müdürlüğünden parasız alınır. İsteklilerin 
425 lira teminat akçesi makbuzlarını ve Ticaret Odası veıikala· 

rını usulü dairesinde zarflarına koymaları lazımdır. Teklif mek• 
tublarını havi zarfların tam saat 12 ye kadar Satış Müdürlügüne 
ınukbuz karşılığında verilmesi mecburidi.. Zarflar saat 13 te Sa· 
tış Salanunda usulü dairesinde açılacaktır. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde:;! 
1- İdaremiz için "'satın alınacak 195 adet portatif 

yazı makinesi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuş· 

tur. 
2- Muhammen bedeli 9750 ve muvakkat teminat 

73 t.25 liradır. 
3- Eksiltme 5·8 937 tarihine rastlıyan Perşembe günil 

saat 15 de Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartnameler her gün parasız olarak mezkur şu· 

beden alınabilir. 
5 Eksiltme; şartnamesinin (8 inci) maddesinde ya· 

zıh yazı makineleriyle bu evsafta olan diğer yazı m:ıki· 
nelerini satanlar arasında yapılacaktır. İsteklilerin yaıı 
makinelerini eksiltme gününden bir hafta evvel İnhisar· 
lar Tütün Fabrikalar şubesi Müdürlüğüne götürerek mu•" 
yene ettirmeleri ve eksiltmeye iştirak edebileceklerine 
dair vesika almaları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ile eksilt_. 
mt!ye iştirak vesikalarını ve muvakkat teminat akçesini 
ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale günü en geç saat 
14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu Baş· 
kanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

• * • 

(3543) 564 2-4 

1 - Kofre ve arabaları ıçın 200 adet bilyalı lastik te" 
kerlek pazarlıkla satm alınacaktır. 

2-Pazarlık, 8-7-937 tarihine rasthyan perşembe gün~ 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesinde1'1 

alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3-Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçe" 

şubeden alınabilir. 
4-İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve s•' 

atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı a-eçen 1'0; 
misyona gelmeleri ilan olunur. 3608 579 3-



5 Temmuz 

• • • 1 -Mesaha zincirleri için 502 adet deri kılıf pazar-
lıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık, 9.7.937 tarihine rastlayan cuma 
mübayaat şubesin-glaft saat 16da Kabataşta levazım ve 

deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Resim ve deri nümunesi berıün sözü geçen şube-

de görülebilir. 
4- isteklilerin pazarlık için tayin edilen iiln ve saat· 

te yUzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (3613) 582 3-3 

"' • • 
60- adet nihayetsiz bandrol 48 adedS.T.F. 330 kav. band 

makinesi bandasu 666Xt840x 1 1 2M M 
48-adet roz tütün terazi 48 ,, l.S.F. 31 O kav. band. 

bandasu 50x2256X2M M 610 x 960x 1 1 2 MM 
24-adet roz tütün paket üç 48 ,, İ.S.F. 300 P. kv.band 

meşinli ve düz t55X8650 610 2650x2 MM 
X 2 t 2 M M 24 ,, Kavç. Niha. band.220 

3 -T.M.s ...... T.S.8.-6-4 3 diş- x 1710x 1 1 2 MM 
li harici kuru 720 M M 6 ., 25 S M lik müller 
dış kutru 70 kamalı kıyım band. 

150-aded S.C.M. 550 Rejis· 24 ,, 110 S M lik müller 
tans 220 V. kıyım band. 

t -Yukarıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alına· 
caktar. 

2-Pazarlık 8.7.937 tarihine rastlayani perşembe günü 
saat ı 5;de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her a-ün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 ilivenme paralariyle birlikte adı treçe n 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. u3660,, 588 3-3 

"' • • 
Muhammen bedeli 18360 lira olan 100 ton telgraf ve iki ton 

bağ teli 15·7-937 perşembe günü ıaat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada Nafıa Vekaleti binası içinde toplanacak olan 9 uncu 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonunca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isleyenlerin 1377 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 1 5-936 G. ve 
3297 No.h nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün uat 14,30 a kadar An
kara idare binası içindeki Komiıyon Reisliğine vermeleri la· 
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şeflitinden dağıtılmaktadır· 

(3682) 599 4-4 

İstanbul Borsası 
3 7-1937 

Paralar 
Aht 

1 Sterlin 623, 
1 Dolar 126, -

20 Fransız Fr. 95,-
20 Liret 1 ıo, _ 
20 Belc!ka Fr. 80 --

' 20 Drahmi 19 -
20 İıveçre Fr. 568,-
20 Len 20,-

1 Florin 63,-
20 Çek kronu 70,-

I Avusturya Si. 20,-
1 Mark 25, 
1 Zloti 20 -
1 Pena-ü 21 ' -

20 Lev 14'_ 
20 Dinar 52'-

Ruble 30
1

_ 

iaveç kuronu 30' 
1 T ' ~ ür:C altını 1047 -
1 Banknot Oa .254, -

Satıı 
623, -
126,-
ıoı,-

125 -
84,-
23,-

576, 
23,-
66,-
75, -
23,-
28-

' 23,-
24,-
14, 
52,-
32,-

-32,-
1048,-

255,-

Çekler 
Alış Satı1 

London 625,50 626, 
Nev York 0.7880 0,7860 
Paris 17,6864 17,6725 
Milin o 14,9640 14,955 
Brüksel 4,6782 4,675 
Atina 87,37 87,30 
Cenevre 3,45 3,4466 
Sof ya 63,9488 63,8975 
Amsterdam 1,4325 l,43IO 

Praa- 22,56!0 22,5430 
Vivana 4,2062 4,20'l5 
Madrid 13,9088 13,8975 
Berlin 1,0036 1,9625 

Varşova 4,1566 4, 1534 
Budapeşt 3,9810 3,9775 

Bükr•t 107,4340 107,3482 

Belırad 34,5325 34,505 

Yokohama 2,7464 2,7443 
1 Moıkova 24,04 24,06 

Stokholm 3,IO 3,0982 

~:!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~! 
·:. ~ . ~YY+++~~++++++++++++++o+•+ 
~ 6 

! "DEVRİM" i • • ~ Tercüme Bürosu ı 
~ 6 
! Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- C• 
:~ hassa münakasa ve müzayedelere müte:Allik şartna- ~· 
(• nıelerin tercümesi derühte edilir. •:~ 
~ . 
.. Azami ihtimam ve sürat ., ... 
~ . •t F'iyat:ıar gayet: mütedildir :~ 
ı "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine t 
•) Hllsusi tenzilat yapılır ~:"+ 
~A q .t dres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 ~? 
• Telefon : 49442 ~ ... 
~- . ~V·~·.~~.~~~~b~~~bAb~~~~.•6•.~~+~6 
~ .......... ~·.:····· .. ..""" 

l.._tj .. _. .. --Lib' • 
3_- - 1 Ye yuıı i.fl-i 
l)~törü: lımai.I Girit 

Rasıldıiı yer: ARTUN Baaımevi 
Galat• BilJür aobk No. 10 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

• 

MUHTİRA 

Salı 6 7~1937 

La~emar'.~ ~Ö_?1Ürü: 3000 ton (Ask. Fabr.) No. 374 
Krıble komuru: 500 ton (Ask. Fabr.) No. 374 
Polis mecmuası bastırılması (Emniyet Gen. Dir.) No. 379 
Yazlık ve kışlık yağ (Ankara Beled.) No 379 
Keçe: 811 ad. - ku~dura yağı (Jandarma Gen. Kom.) No. 370 
Eşya ve erzak naklı (Tekirdağ Ask. SAK) No. 380 
B~~day kırdırılması: 550 ton (Ankara Lvz.) No. 380 
Pırınç tel: 400 k. · yeralt. telefon kablosu: 2300 m. (MI\, V) \' 380 
Kır belrçileri için elbise: 59 takım (Keşan Kaymakamlığı) .\; 380 
Beyaz ve k<ışer peynir ve reçel (İst. Beled.) No. 382 
Toz ve kesme şeker (ist. Beled.) No. 382 
Sade_ yağ: 00 ton (Lüleburgaz Tümeni) No. 38 ' 
Benzın: 6001

) 1. (Ankara P. T. T. Oir.) .\~ 391 

Çarşamba 7-7-937 

Eldiven: 1200 çift (MMV) No. 380 
Tuvenan kömürü 252 t. kok kömürü 180 t. (Çorlu Tümen) No 380 
Tereyağ: 31-38 t. sığır eti 4 kalem (Ankara Lvz.) No . 381 
Kitap teclidi: 3400 ad. (İst. Beled.) No. 381 
Sadeyağ! 10 t. (Edremit Tümeni) No. 382 
Sadeyağ: 50 t. (Ankara Lvz ) No. 382 
Sebze: 7 kalem clzmir Muhııfaza Taburu) No. 382 
Yulaf: l t. (Afyon Ask . .S.A.K.) No 386 
Şose inşaatı (3464 m.) (Kocaeli Vilayeti) No. 377 
8 silindir kamyon: 1 ı:ıd. (Kocaeli Vilayet) No. 377 
Mudurnu kasabasında elektrik tesisatı (Mudurnu Beled.) No . 378 
Cebecide askeri hastanesi inşaatı (MMV) .\: 378 
Şose inşaatı (Tunceli Nafıa Miid.) No. 389 
Nazmıyede şose inşaatı (Tunceli Nafıa Müd.) No 389 
B:nzin gaz yağı kok kömürü odun v.s. {fst. Sıhhi Miiesseııeler) N. 358 
Kurek ve kazma (Devlet Demiryolları) No. 366 
Bunyan kasahası haritası tanzimi (Bunyan Relediyeai) No. 371 
1~00 m. tunel inşaatı ve demir yolu inşaatı (Nafıa Vekaleti) No. 379 
Tımar fırçası: 5226 ad. keten kova: 4337 ad. (Ankara Jandarma 

Genel Komut.) No. 379 
Dökümhane koku: 150 ve 34 t. (Ask . Fabrikalar) No. 379 

Perşembe 8-7-1937 

Selimi·çefme·Maltepe yolunun ara11nda asfalt tamiri 
. (İat. Belediyeai) ,,: 380 
Illç ve sıhhi malzeme (D. D. Yolları) .\! 381 
Aralta ve kofre için tekerlek: 200 ad. (lahiıarlar U. Mlld.) S 381 
Sebze: 34 kalem (Yükaek Muallim Mektebi) .\! 381 
Zabıta memurları için elbise: 265 takım (fat. Belediyesi) .\! 381 
Tere ya~: 23.f5 k. aatleva~:. 2~ k. (İat. Belediyesi) .Y 381 
Muhtelıf lık okulları tamın (lst. BelediyHi) .\: 381 

Sayfa .'.> 

(Suite de la 4eme page) 

Bandes pr. machine a banderolles: 60 p. pr. balance a tabac 48 
P· . roues dentees ete. (Dir. \.en. Monopole ) No 383 

• Pın ıaune: 5137 m3 (Dir. Forets Sivas) No. 383 
lnstallation de chauffag-e central (Dir. Daruchafaka) 

Ligue Instr. Turquc Nuruosmaniyo No. 383 
Maıout: 16500 k. (Brig-11de Edirne) No. 384 

Repa
5
ration de la chauuee s route Sivas·Erzindjan (Dir Trav. Pub. 
ivas) No. 385 

Ma_zout: 40 tonnes (Pres. Lutte contre malarin a Ank ) No. 387 
Paın pr le pc"n"t · d'A . 

• ; • 1 encıf'r massıa (Proc. Gen. Amassia) No 387 
Huıle ~ olıves: 5 t. (Diviıion Kırklareli) No. 387 
~ressıon des regisires: 20 lots (Dir. Gen. Cadııs. Ank.} No. 389 

* Les aııteriııques indiquent une vente par voie de urenchcre. 

. N. B.- Les Nos indiques en regard <lea articles sont ceux du 

~ 

ıournal dana lequel l'avis a p aru . 

Ticaret ve Zahire Borsası 
2 - 7 - 1937 -------

MADDE 

Afyon 

n 

Araşit yağı 
Arpa 

" 
Badem 

n 

Buğday 

" 
n 

" 
" 
" 
" Bulgur 

Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Faaulye 
Fındık 

" . " ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

" 
Koza 
Kut yemi 
Mercimek 

: ince t . 
: kaba 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 
: kabuklu 

: iç 
: Eks. yumuşak 
: yumuşak 
: eks. ıert 
: sert 
. sümter 
: kızılca 
: mahlut 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 

: tohumu 
: yatı 

: yeni mahsul 

/ ı 
_SATIŞLAJ< 

1 Asgari Ar.ami 
hracat . 

Kılo u Kilosu 

Ton Kr· Pn Kr. Pa. Ton 

ithalat 

260 

15 3 23 4 

157 6 20 

57 5 il 

15 252 

Yumurta limon, un makarna nin,asta v.s. (İst. Beletliyesi) :\~ 382 Mısır 
Sadeyağı: 9 ton (Edremit Tftmen) .'\; 382 • 

: beyaz 
: sarı 

Beyaz k&ğıt, renkli kitıt duruk k!ğıt ıazete kitıdı v.s . 
(D. D. Yolları) 379 

Matbu evrak (Kadastro Gen. Dir.) .\: 379 
Yular: 5000 (Ankara Janderma Komutanlığı) .\! 379 
Benzin: 2700 teneke (izmir Vilayeti) ,,; 378 
Etya nak liyab 5000 t. (Ankara Lvz.) .\! 380 
Cen evi için ekmek ihtiyacı (Edirne C. Muddei U.) .\: 300 
Kontrol defteri için Levazım (İst. Belediyesi) No. 380 
Jeneratör kömürQ: 750 t. (Ask. Fabrikalar) No. 380 
Bafra Kıraathanesi tamiri (Samsun Vilayeti) N. 380 
Makina bandları 48 ad. (inhisarlar U. Müd.) No. 383 
* Çaın kereate: ~ 137 m3 (Sıvaa Orman Direk.) 383 
Darüşafakka kalorifer tesiaatı (Türk Okutma Kurumu Nuru· 

osmaniye) No. 383 
Mazut: 16500 k. (Edirne Tutıyı) No. 384 

" Nohut : iap. tohumu 
Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: tam yağlı 

" ,, : yarım ynğlı 
" ,, : yatsız 

Peynir kaıer: yatlı 
,. ,. : yağsız 

Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiflilı: 

" 
n 

" 

: yeni mahııul 

: oğlak 
: ana mal 
: deri 
: kaba 

6 25 27 

3 43 52 

896 
61 

44 30 
13 35 130 

Erzınc en Sı vaa yolu arasında tose tamiri (Sıvaa Nafıa Müd.) No.383 
Mazut: 40 ton (Ankara Sıtma Mücadelesi) No. 389 Un : ekatra ekatra 

ekstra 
30 

Ceza evi için ekmek (Amuya C. Muddei Um.) No. 387 
Zeytin yağı: !l ton (Kırklareli Tümen) No. 387 
Evrakı matbua 20 kalem (Ankara Kadastro Gen. Dir.) No. 389 
Işıldaklı grup elektrojen: 1 ad. (MMV) No. 380 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamit : "No.,, itareti ilanı havi gazetemizin aayııını iÖsterir. 

Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 
"MÜNAKASA GAZETE' si,, memleketin bütün 

müteahhit ve Tüccaı;ların elinde dir. Orada çıkan 

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

demen verir. ilan ücretleri mütedildir. On puntoluk 

küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilan lşıerı Liınit:ed Şirketi 

vasıtasile gönderilebilir. 

" 
" 
" 

: 1 inci yumuşak 
,, aert 

Yapak : Anadolu 

" ,, tabak 

" 
" 

: Trakya kırkım 
,. tabak 

Yulaf 

Zeytin yağı : elutra 

n n : yemeklik 
" " : aabunluk 

DIŞ FİATLAR 

Buğday Liverpul 
n Şikago 

" Vinipek 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten t. ,, Nominal 
Fındık G. Hamburg ,, 

" K " 

24 50 

60 
53 60 

K.S. 

6 51 
5 65 
6 58 
5 19 
3 67 
7 9.ı 

94 78 
9-t 78 

Az m~~!!:~~lı ~~Dm:?bir Rad- ' 
yo makinesi gayet ehven fiatla satılacaktır. 

Müaacaat: Galata, Büyük Hendek No. 57, M. Stru
go. Tel. 41143. 



Deuxieme Annee - No. 393 LUNDI 

•• 
UNAKASA ABONNEMENTS: 

Ville et Province 
3 MOIS Ptra. 450 
6 " " 850 

12 " " 1500 

Etranger: 12 aoiı Ptrı. 2700 

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

a l' Adminiltration 

GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudicatioru 

Tableau Synoptique dcs Adjudications 
Objet de l'adjudicalion Mode Prix Caution. 

d' adjudicat. e.timatif Proviıoire 
-------~~--~~~~----~___;~~~__..:.:~=-___;~ 

A) Adjudicalions au Rabais 

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

Construetion fondamentale au hatiment Gouverne· 
mental de Malatya 

1 
Construetion en fer au pont "Dieyhnnn (cah. eh. 

P. 513) 
Preparation 520 m3 sable s route Ankaıa-1:.ıtanbul 
Affalre de nivellemcnt s route Ankara 
Reparation au stadium 
Constructıon vespasienne au harage Tehoııbouk 

Habillement- Chaussures - Tissus- Cuirs 
Costumes d'hi ver : 832 et 1131 pii eecı 

Toile pour sa<.s : 100000 metres (eah. eh. L. 1,40) 
Cires pour eentinelles : 1340 pieces (aj ). 

Produits Ch imiques et Pharmaceutiques 
lnstruments Sanitaires-Fourniture pr. Hôp. 

Mcdicaments et articleı sanitaires pour l'hôpitill 
Rcg-ional de Manissa 

Medicamcntı : 3 lota 

Divera 

Gourdes : 6000 pieces 
Ceintureı peur soldats : 1000 piece.s 
Sable d'argcnt : 10 tonne~ 

Mortier 1 ?) : 15 tonnes 
Fıl en fer ( 1 ,2,5, m m) : 750 k. Fıl en fer puur 

poele (0,9 et 1,2 mm) : 100 k.· Fıl e~ fer gal· 
vaniıı e (0,50-3, 10 m m) : 3500 k.- Fil pour li
g-ature (1 1 2-2m m) : 1000 kilos 

Petits clous et autre 
Filtre (pour fabriquc de rlace) : 1 piece (aj.). 

Provisions 

Plı eaeh. 

" 

Publique 

" 
" ,, 

Pli cach. 

Grc a gre-

Publique 

Gre a gre 

Pli each. 

" 
" 

Publique 
Gre iı grc 

Publique 

22794 59 

102375 -

1362 40 
1967 
1802 -

4191 04 

19237 40 

L. 11,59 lap. 

3863 75 

1000 5 

P. 130lap. 
L. 6 lap. 

800 -
525 -
996 25 

400ts 74 
700 -

1709 55 

6369 -

102 20 
147 53 

314 33 

1443 -

1164 80 

289 79 

75 04 

585 -
450 -
60 -
39 38 
74 72 

300 66 
53 27 

Lieu e'adjudieation et du 

Cahier des Cbarıeı 

Oir. Trav. Publicı; Malatia 

Ministerc Travaux Publios 

Vilayet Ankara 

" 
" Mioistere 'f'ravaux Publics 

Com. Ach. Command. G en . Surveillance 
Douane lstanbul 

Jours 

19-7-37 

20-8 37 

19.7.37 
19 7.37 
19-7-37 
16·7-37 

26-7-37 

Com. Aeh. D. G. Fabriquea Militaires Ank. 23-7-37 
Com. Ach. Min. D~f. Nat. Ankara '.ll-7-37 

Com. Permanente Vil. Manisıa et Of- 15-7-37 
ficc Sanitaire lstanbul 

1 Com. f.xpl. Ch. Fer Etat Haydarpacha 8·7·37 

Com. Ach. Comm. G. Gendıırm. Ankara 21-7-37 

" Com. Ach. D . Gen. Fab. Militaireı 

" " • " " 1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpaeha 

" Municipalite Adana 

20-7-37 
21-7-37 
19-7-37 

8-7-37 

12-7-37 
15-7-37 

Heure 

14 -

16 - ' 

15 30 1 
15 
15 30 
15 -

16 -

ıs 30 1 
15 -

11 -

10 -

10 -
10 -
14 30 
14 
10 -

10 
15 

Pommeı de terre : 20 tonnes 
Foin : 280 tonnes 

Publique 1300 - 98 - Com. Acb. Comm. l1t. Findikli 19-7-37 15 30 
Plı cach . 16800 - 1260 - " 21-7-37 16 

Viande de mouton : 10 tonneı Publique P. ıtO le k. 300 - Com. Achat Division Maııisıııa 19-7-37 17 -

Pain, viande, beurre, eitrons, oeufs et autres pro· 
viıions : 22 lotı 

,, 7 2,56·82-60-82,87 ot 106, 78 ı ' ir. Eeole Fonetionnaires Sanit. et 26·7-37 14-14 30 
Com. Ach. Eeoles Sup. Oiagaloghlou 

Lait : 2800·3200 kilos- YoR"hourt : 20 0-2400 k . 
Viande de mouton : 38285 k.- Viande de boeuf: 

21636 kilos (aj .). 

" 780 - 58 50 Municipalite Ankara 16-7-37 10 30 
Grearre P.41,82et32,25 lek. Com. Ach. lntendancc Marine K.pacha 19-7-37 14 -

B) Adjudications a la surencnere 
Suere : 37605 kilos 
Fer et pierres (se trouvant au l\onak Gouvcrne· 

mental de Scutari\ . 
Batcau "Adalet,,. 
Tiuus en coto,ı talona et elous en eıoutchouc ete . 
Cbapeaux, aceumulateur, roouclıoirs, radıo et. ae· 

cessoires 
Tôles et cercles en fer, tiuus en coton ete. 

Pii eaeh. 
Publique 

Gre a gre 

5641 - Direction Ventes Douanes lstanbul 
P. 0 ,5 le k. Direction Bions Nat. lıtanbul 

500 - ,, Gen. Sauvetage 
Dir. Dou.ınes lmportation lzmir 

" 

" 

POUR VOS TRADUCTIONS 

19-7-37 
19-7-37 

19.7.37 
12-7-37 
14·7-37 

16·7-37 

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

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

Specialite : Traduction de cahiers des charges 

Execution rapide et soignee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de ·' MÜNAKASA GAZETESi '' 

Bureau d Traduction '' DEVRiM '' 
Galata, Perchembe Pazar, Yoghourtcltou Han, No 3-4 T elephone ; 49442 

13 -
11 

11 
14 
14 

14 

5 JUILLET 1937 

ADMINISTRAl ıo~ 

Y oghourtchou Han 
1 er Etage, N . 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T Clephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
lıtanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO OES AOJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Mardi 6 Juillet 1937 

Charbon l.we marine : 3000 t. (Dir. Fabriquee Militairea) ,\! 374 
Houille er ıb lce : 500 t. (Dir. Fabriques Militaires) .i\! 374 
lmpression de revue de la poliee (6000·7000 formats tDir. Generale 

.Sfircte) .\~ 379 
Huile d'hiver et ı!tc (Mun. Ankara) .\: 379 
Feutree pour chevauıc : 811 p .- huile pour ehauasures 

(Gendarmerie Ank) .\'! 379 
Transport des marclıandises et provisions (Com. Aeh. Militaire Te· 

kirdag-lı) X 380 
Concassag-e de blcs : 550 t. (lntendanee Ankara) .\ • 380 
Fil en laiton : 400 kilos- (Cible telephoniqne souterrain 2300oı 

(Min. Defense Nationıılc) X 380 
Uniforme!f pour gardes champetres: 59 p. (Kayın. Kechane) .1\: 380 
Fromage bl:ıne et kacher- Confıture ete. (Municipalite Istanbul) 

.\; 382 
Sucre en poudre et morceaux (Mun. lstanbul) .\! 382 
t eurre frais : 60 tonnes (Division Lulcbourgaz) :ıı: 387 
Benzine: 6000 litres (Dir. PTT Ank.) No . 391 

Mercredi 7 Juillet 1937 

lnstııllation clectrique a la villc de Mudurnu (Munie. Mudurnu) 
~,. 378 

Construotion hôpital militaire u Djebedjl (Minis. Def .Nat.) No. 378 
Constr. variante tunnel (1100 m.) - loeal pr. voyageurı, vespıısien· 

ne, passagc en beton arme s voie ferree lzmir-Aydine (Mini•· 
I'rav. Pub.) No. 379 

Brosses a chevaux: 4226 pieees • seaux eo toile: 4337 iP· (Gendt· 
Ank.) No. 379 

Coke de fonderie: 150 et 34 tonnes (Fabr. Milit ) No. 379 
Benzine: 19500 litres - petrole: 4300-5700 lares - cok.e: 2180-2965 

tonııes - houille: 1600·2030 tonnes - bois et eharbon de bois 
(Offiees Sanit. lst.) No. 358 

Beches. pelles (Chemins de fer Etat) No, 366 
Presentation eıırte actuelle bourg Buniane (125 ha.) (Munieip. Bıı· 

niane) No. 371 
Coke: 750 t. (Fabr. Milit.) No. 375 
Constr. de ehauısee (3464 m.) (Vil. Kodjaeli) No . 377 
Camion (8 eyi. 30 ev.) 1 p. (Vil. Kodjaeli} No. '377 
Gants: 1200 paires (Minis. Def. Nat.) No. 380 
Tout-venant: 252 tonneı - coke: 180 tonnes (Divis. Tehorlou) .\~ 38 
Beurre: 31 38 tonnes - viand ... : 4 lots (lntend. Ankara} No. 381 
Reliure de livre: :l400 p. (Munieip . lıt.) No. 381 
Olives: 6480 k. huile d'olive: 8490 k. - savon: 28150 k. - ıod•' 

7410 k. (Munieip. lııt.) No. 381 
Beurre frais: 10 tonnes (Division Edremit) No. 382 
Beurre frais: 50 tonnes (lntend. Ankara) No. 382 
Legumeı: 7 lots (Batail. Surv. lımir) No. 382 
Foin: 1000 k. (Com. Aeh. Milit. Afion) No. 386 
Constr. de clıaussee et travaux d'art au vilayet de Tundjcli (Dir• 

Trav. Pub. Tundjeli) No. 389 
Conıtr. eaaernes a Nazmiye (Dir. Trav. Pub. Tundjeli) No. 389 
Ficelles: 600 k. (Dir. PTT lst.) No. 391 

Jeudi 8 Juillet 1937 

Groupe electrorcne avce projccteur: 1 p. (Minia. Def. Nat.) ,,! " 
Papier lr.alamazoo: 1000 rames· Papier blanc : 250000 rameı· pı 

pier en eouleur : 460000 rames· Papier dourouk : 20000 raııı•' 
Popier journal : 150000 rameı· Carton : 2000 pieee1 (Che111i111 

de Fer Etat) .,~ 376 

Pieces imprimeea (Dir. Gen. Cadutre) .\! 379 
Courroieı et brides : 5000 p. (Gendarmerie Ank.) .V! 979 

Benzine: 2700 bidon (Com. per. Vil. lzmir) • .Y! 376 
Transport des marchandiıes: 5000 tonnes (ln•end . Ank .) No. 380 
Pain pr. le penitencier: 60000 k. (Proe. Gen. Edirne) No. 380 
Materiel pr. reg-istreı de controle: 6 lota (Municip . lıt.) No. 380 
Charbon de g-eneratriee: 750 tonnea (Fabr. Milit.) No. 380 
Reparation du cafc de Bafra (Vil. Samsoun) No. 380 . 
Reparatioıı en asphalte ı route Selami Teheehae-Maltepe (Munic•P 

lıt .) No. 380 
Medicaments et materiel unitaire (Chemins de fer Etat) ·'~ 381 
Roues a billes eaoutehoutees pr. voitures et coffret: 200 p. (0

1
' 

Gen. Monopolea) .\! 381 
Lerumes: 34 lots (Dir. f.cole Normale lıt.) :ıe 381 
Costumu: 265 p. (Munieip. lst.) .\! 381 
Beurre: 2344 k. - beurre frais: 24800 k. (Mnnieip. I.st.j .\! 381 
Reparation de diverı ceoles (Mwnieip. Ist.) .:\! 381 
Oeufıı, citrons, farine, macaronie, amidon ete. (Munie. lat.) •'! "1 
Beurre frais: 9 tonnea (Division Edremit) .\! 382 

(Lire la suitc en Jme pare) 


