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Bugün ilcin olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
a) Münakasaıar 

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

Dana eti: 4000 k. (11ç. ek. tem. 102 L.) (İzmir 
Memleket Hast ) 28-6·37 10 

Kuru fasulye: 30.000 k. (temd.) m.b. 3600 L. tem. 
270 L.) (Ank:ırA Levazım) 14·7-37 - -

Yoğ-urt: 100,000 k. (t emd.) (paz. m. b. 15.000 L. 
tem. 1128 L.) (Tophane Levazımı) '22-6-37 14,30 

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, ~~lzeme, Harita 

3 

Paşabahçe fabrikasında betonarme ve tuğ'la ihata 
ve hudut dıvarları inşası (aç. ek . keş . 8502 , 13 L. 
tem. 637,66 L. şnrt. 43 kr.) (lnhis. U. Müd. Kabataş) 5-7-37 15 -

Anknra Ticaret ve San.ıyi odası inşaatı (aç. ek. 
b.k. 42.000 L. şart. 5 L.) (Ankara Ticilret ve 
Sanayi Odnsı Rivaseti) 22-6-37 16 -

Şehir garnizonun . inşaatı (k. z. b.k. 9fı99,48 L.) 
(Kakose Vilayeti) Bir ay zarfında 

Cebeci Ask. has. yapısı (k.z. b.k. 471 .692,46 L. 
tem. 22,617,70 L.) (MMV) 7-8·37 11 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Mudurnu kasabuının elektrik tesisatı (k .z. b.k. 
22326,16 L. tem . 1674.45 L. (Mudurnu Belediyesi) 7-7-37 14 -

Elektrik kaynak tellerı (k.z. m.b . 14920 L. tem. 
1119 L:) (D. Demiryolları İdaresi) 6-8-37 l 5,30 

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

Mendil: 28.000 adet (aç. ek. beheri 15 kr. tem. 
315 L.) (MMV) 7-7-37 11 -

Battaniye: 150 adet terlik: 300 çift, y~rli kefenlik 
be7.İ: 2000 m. yerli kaput bezi: 11620 m. (aç . ek. 
tem. 135, 16, 32 ve 197 L. (fzmir Memleket Has.) 21-6-37 10 -

Frenk gömleği 2000 ad . pijama 1000 ad. 
(Leyli Tıp Yurdu için) (k .z. m.b . 259 ve 317 kr. 
tem. 626,25 L.)(Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müd .) 12-7-37 15 

33,50 k tem. 225,86 L.) (Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğü) 12·7-37 15,30 

Talebe battaniyesi: 750 a•I.· had !me battaniyesi: 
150 ad. (Leyli Tıp Talebe Yurdu için) (k.z. m.b. 
1092 ve 875 k. tem . 712,69 L.) (Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüğü) 12-7-37 15,30 

5 Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Portatif yazı makinesi: 195 ad. (k .z. m.b. 9750 L. 
tem. 731,25 L.) (inhisarlar U. Müdürlüğü) 5-8-37 15 -

!\itap (paz. m.b. 713,25 L. tem. 54 L. (Ankara 
M. Hıfzıssıhat Hs. Miies. Kom.) 26·6·37 - -

6 Nakliyat- Boşaltma • Yükletme v. s. 

-Yeni gelecek göçmenlerin Urla tabaffüzhanesinden 
mürettip yerlerine kadar eşyalarile birlıkte nakil-
leri (paz. tem. 1000 L.) (lzmir lskan Müd.) 21-6-37 -

7- Kereste-Tahta v.s. 

Kadron kalas ve tahdadan mürekkep ke reste: 25 m3 
(aç . ek. m.b. 1125 L. tem. 84,38 L. 
(Ankara İnşaat Usta Okulu) 2· 7-37 16 -

8- Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, ı. 
AR-ııç kömürü 3000 k. (.nç. ek tem. 113 L.) (fzmir 

Memleket Has.) 28·6·37 16 -
Benzın: 30 ton. (paz. m.b. !:1870 L . tem. 740 L.) 

(Ankara Belediyesi) 21 6-37 11 

9 - Müteferrik 

Oksijen kaynağı için tel ve çubnklar (k.z. m.b. 
13550 L . tem. 1016,25 L.) (D. Demiryolları 
İdaresi Ankara) 

Demir (5 mm ile 24 mm arasında): 20 ton (aç. ek. 
6·8-37 15,30 

m.b. 3200 L. tem. 240 L.) (Ankara Usta Odulu Oir.) 2 7-37 16 -

b) Müzayedeler 
Tütün: 1280 k. {paz. m.b. 122,95 L. tem. 18,44 L. 

(lzmir İnhisarlar Başmüdürlüğü) 29·6-37 15 
28-6 ·37 14 -
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20 Haziran 1937 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
Tel,., fon : 49442 

Posta kutuıu N. 1261 

. 1 ~ Mudurou kasabasının yüksek nafia bakanlığınca tas· 
?•k. edılmiı su ile müteharrik 22326 lira 6 kuruş keşifli pro· 
Jesı 21 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

.. 2- ~ enni şartname ile keşif raporları ve projeleri 
gormek ıstiyenler Mudurnu belediyesi_de İstanbul Taksim 
Şark aparbmanında elektrik mühendisi Hasan Halete 
baş vurmaları. 

J- Talihlerin yüzde 7,5 dipozite akçası tutarı olan 
1~74 lir.a 45 kuruşla ve nafıa bakanlığından alınmış elek· 
trık tesısatı müteahhidliği vesikasını ibraz etmek şartile 
Mudurnu belediye encümeni daimisine müracaat etmeleri. 

4 Bütün tesisat 23 nisan 938 günü ikmal edilip tes· 
lim edilmiş bulunacaktır. 

5- Yapılacak son tenzilat haddi liyik görüldüği\nde 
talibine ihale olunacaktır. Yalnız belediyenin mevcudu 
nakdi 10,000 lira olup bakiye kalan borç teminat göste• 
rilmek şartiyle üç senede faizi nizamisiyle mukasseten 
ödenecektir. 

6- Yukarda gösterilen teklifler dahilinde talihlerin 7 
temmuz 937 çarşamba günü saat 14 e kadar belediye en· 
cümeni daimis:ne müracaatları duyrulur. 

4 
M ensucat-f lbise· Kundura-Çamaşır.!.:.!: 

İzmir Memleket Hastanesi BaştabipJiğinden: 

Memleket ve Eşrefpaşa hastahaue1erinin bir yıllık ihti· 
yaç!arını karşılayacak olan 150 adet battaniye, 300 çift 
terlık, 2000 metre yerli ketenlik bezi, 11020 metre yerli 
kaput bezi, 4000 kilo dana eti ve 3000 kilo ağaç kömü
rünün temini için 20 gün müddetle ilan edilen açık ek
siltmesine istekli çıkmadığından 18·6-937 tarihinden 28 
haziran 937 .tarihiGe kadar IO gün müddetle açık eksiltme 
uzatılmıştır · lıteklilerin ihale günü olan 28·6·937 tarihine 

Omuz havlusu: 400 ad.· etek havlusu: 400 ad.· baş 
havlusu: 400 ad.- peştemal: 400 ad.· yüz havlusu: 
210) ad. (Leyli Tıp Talebe Yurdu için) (aç. ek 

m.b. 4 parçalık takım 577 ve yüz havlusu adedi 

Hurda eşya, demir v.s. (lıt. Defterdarlığı) 
Tavukçuluk enstitüsünde hergün çıkacak olan günlük 

yumurtalar (paz . tem. 34,13 L.) 
(Tavukçuluk Enstitüsü Direk,) 

1 rastlayan Pazartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar bat
taniye için 135 lira, terlik için 16 lira, kefenlik bezi için 
32 lira, kaput bezi için 197 lira, dana eti için 102 lira, 
ağaç kömürü için 113 lira muvakkat teminat ile birlikte 
vilayet daimi encümene müracaatları ilan olunur. 1-7·37 16 - 1 

_ a) M Ü NA K A SAL A R 
1 

~k, Zahire, Et ve Sebze: 

ran 937 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapalı 
zarf usuliyle eksilt:neye konulmuştur. 

Talihlerin şeraiti anlamak üzere Ağrı belediyesine mü
racaatları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
Yapı: Cebeci askeri hastanesi yapısı kapalı zarfla ek-

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: siltmeye konmuştur. Keşifleririin tutarı: 471,692 lira 46 
ek .1- Ankara garnizonu birliklerinin ihtiy~cı i~in . ~çı~ kuruştur. Keşif, proje ve şartnameleri parasila inşaat 

sıitnıeye konulan 30000 kilo kuru fasulıyenın ıkıncı şubesinden alınacaktır. İhalesi 7.8.937 çarşamba günü sa· 
e~siltnıesinde de istekli çıkmadığından 14-7-937 çarşamba at 11 dedir. İlk teminatı 22617 lira 70 kuruştur. 
iUnline kadar bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. Eksiltmeye gireceklerden ilgili olan 2400 sayılj lra-

2 - Fasulyenin tutarı 3600 lira olup muvakkat temi- nunuıı 2, 3 cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte te· 
natı 270 liradır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. mioat ve teklif mektublarını havi zarflar ihale saatından 

3- İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satınalma ko
Ve teminat makbuzlariyle yazılı güne kadar her gün pa· . misyanuna verilmiş bulunacaktır. 
ıarlıg~ - · l'v• t 1 
k 

1 Yapılmak üzere Ankara Levazım amır ıgı sa ına ma 
<>tn. 

ısyonuna gelmeleri. 

litanbul Levazım Amir_li_ğ_i _S_a_t_ın alma Komisyonundan: 

· . dareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesai 
•çın l v • k d v da a •nacak olan yüz bin kilo yogurda talıp çı ma ıgın-
1' n 22 Haziran 937 salı günü saat 14,30 da İstanbulda 
"

0
Phanede satınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 

"aPıl · · 

Ankara Ticaret ve sanayi Odası Riyasetinden: 
Ankarada postahane caddesinde 1 parselde 146 ada

da 378 metre murabbaı arsa üzerine yapılacak Ankara 
ticaret ve sanayi odası inşaatı 15.6.37 tarihinden 22.6.37 
salı gününe kadar açık eksiltmeye konulmuştur. 

1- !3inanın muhammen inşaat bedeli 42 bin liradır. 
2- inşaat: şartnamesi mucibince anahtar teslimidir. 
3- Fenni şartname 5 lira bedel mukabilinde Ankara 

M. M. V. Satmalma Komisyonundan: 

1- Bir taneıine tahmin edilen fiyatı 15 kuruş olan 
28000 tane mendil açık ek siltme ile alınacaktır. 

2- Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek 
istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3- lık teminat miktarı 315 liradır. 
4 - İhal.esi 7.7.937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
5- Eksıltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun 2 ve 

3 cü maddelerinde yazılı vesikaları ı'lk tem' U ·ı . . . ına arı ı e 
bırlıkte t~m ıhale saatında milli müdafaa vekaleti satın 
alma komısyonuna vermeleri. 

5 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

• 
• •• 

. In_hisarlar U. Müdürlüğünce 195 adet portatif yazı ma-
kınesı satınalınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müdürlüğü ilan
larına. 

6 
ı 125 •~aktır. Tahmin bedeli ı~ bin lir~~ır. ~l.k temınr~ı 
le . ıradır. Şartnamesi komısyonda gorulebılır. İsteklı-

tın k - . k . • 
~e) anunı vesikalarile beraber bellı saatte omısyona 

ticaret odasından alınabilir. I 
4- İhale 22.6.37 salı günü saat 16 da Odada yapı

lacaktır. Talip olanların bu saatten evvel teminat ve ka· 1 
nuni vesikalarile Odaya müracaatleri ilan olunur. ' 

Nakliyat: Boşaltma .. Yükletme ve s. 

llleleri. 
.. 

400o • * Mensucat sütu· ll!Jtıda l k~lo dana eti alınacaktı~. _ Bak: 
~mır memlek. Hastanesi ılanına. 

--=:::::::.a:::~~~~~~~~~~~~~~~ 

• • • 
Paşabahçe fabrikasında Betonar°;le ihata ve hudat 

tuğla divarları inşa edilecektir. Bak: inhisarlar U. Müdür
lüğü ilanlarına. 

Yeni gelecek göçmenlerin Urla Tahaffüzhamesinden 
mürettep ye~l~rine kadar eşyalariyle birlikte nakilleri için 
21-~·937 tarıhınde pazarlıkla münakasa yapılacağından 

ı talıp olanların bin liralık teminat ile İskan Müdürlüğünde 

loşa t 2 
~irat-Nafıa işleri ve MaJ zem esi-Harita 

ı ~m~u~··t~e~ı~e~k~k~il~k~o~m~is~y~o~n~a~m~u~·r~a~c~a~a~tl~a~rı~·~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!~ 
!!!!!!!!!!!!~~~~3~!!!!!!!!!!!!~~~~ 1 

_E_le_k_t r_i_k,~H~a v.:.:a:Jıgt.::a.:.:zı:.?.., :.:K::.:al~or;;.;;if;;.;;e..;;..r ....:T;..::e..:.:si::.:sa:!t, ve Mal zem e j 

7 
Kereste, tahta ve saire 

.ı\itı b Karaköıe vilayetinden: 
k eled. 9099 r 48 l.lr1.11 b •~esince yaptırılması mukarrer . ıra 

edeh keşifli ıehir aarnizonunun inıaatı hır haz-

Mudurnu Belediyesinden: 

Mudurnu Kasabasının elektrik teıiıatı eksiltme ilanı: 

1 

1 

• • • 
Kadron kalaı ve tahtadan mürekkep 25 m3 kalas sa· 

tmalınacaktır. Bak: mütefferrik sütununda İnşaat Usta O
kulu direktrrlüğü ilanına. 



• 

! 

1- Otobüs ~dareşine alınacak otuz ton benzin müs
taceliyetine binaen 21 haziran 937 pazartesi günü saat 

\ t1 
1 t de pa~arlıkla alınacaktır. 

·2 - Muhammen bedeli 9870 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 740 liradır. 
4- Ş~~esini görmek istiyenlerin her gün yazı iş

leri kalemine ve isteklilerin de mezkur gün ve saatte 
Rele:diYe encümenine müracaatları. 

• • • 
alınacaktır. Bak: mensucat sütu

Hastanesi ilanına. 

n I 9 
m 

'-\üteferril< 

İnşaat Usta Okulu Direktörlüğünden: 

1- Aşağıda cinsi mahiyeti, miktarı ve muvakkat teminat 
akçeleri yazılı üç kalem malzeme açık eksiltme usuliyle 
ve ayrı ayrı olarak taliplerine ihale edilecektir. 
2- ihale 2 temmuz 937 cuma günü s~ at 16 da Ankarada 
Okullar sagışmanlığm.da toplanacak olan arttırma ve ek
siltme komisyonu tarafından yapılaca kır. 

3 Taliplerin ihale gününden evvel teminat akçelerini 
okullar sağışmanlığı veznesine yatırmaları lazımdır. 

4 - ihale edilecek olan üç kalem malzemeye aid 
şartname okuldadır. Arzu edenler direktörlükten parasız 
olarak alabilirler. 

ihale edilecek 
malzemenin adı 
Kereıte 

Miktarı 

Muhammen 
fiatı 

lira 
Tutarı 

lira 

Muvakkat 
teminatı 

lira kuruş 

(Kadron kalas ve 
tahtadan mürekkeb) 25 m3 45 1125 84 38 

Demir 
(5 mm. ile 24 
arasında) 

Çimento 

mm. 

b) ÜZ 

20 ton 160 3200 240 
1480 torba 1,66 2324 17 J 

Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğünden: 

30 

Tavukçuluk enstitüsünde hergün çıkacak olan günlük yu
murtalar 2.7.9.)7 tarihinden 30-9·937 tarihine kadar pa• 
zarlıkla artırmaya konulmuştur. 

Pazarlık ve artırmaya aid şartnameler Çankırı 
caddesi üzerinde bulunan tavukçuluk enstitüsü direktör
lüğü tarafından isteklilere parasız olarak verilir. Pazarlık 
ve artırma 1 temmuz 1937 perşembe günü saat IOda ta· 
vukçuluk enstitüsü binasında toplanacak komisyonda açık 
olarak yapılacaktır. Muvakkat temin.at 34 lira 13 kuruş
tur. Banka mektubundan başka verilecek teminatın pa
zarlık ve artırma gününden en az bir gün evel usulü dai· 
resinde mal sandığına yatırılması ve makbuzunun komis
yona verilmesi lazımdır. isteklilerin şartname almak üze
re hergün ~nstitü direktörlügüne ve artırmaya girecekle· 
rin de yukarıda yazılı günde tavukçuluk enstitüsilnde top
lanacak komisyona baş vurmaları. 

İstanbul Defterdarlığından 

Cins ve bulunduğu mevki 

Dolmabahçede Mülga istabliamire binasın
da saklı otuz kalem köhne el ve öküz araba· 
larile bu arabalara aid dingil ve sair köhne 

Bedeli 
Lira Kuruş 

eşya: 86 35 
Deniz Ticaret Müdürlüğünden müdevver o· 

lup Azapkapıda Motor atölyesinde saklı muhte
lif cinste hurda makine, kazan vesiareden Ale
minyomun beher kilosu 40, Bakırın 30, sarı pi· 
rincin 25, dökme madenin 2,5 demirin 1 kuruş 
ve köhne h kne tahtaların 20 paradan hurdala
rın tartma masrafı ahcıya aittir. 

Defterdarlık deposu ile Eminönü malmü~ 
dürlüğünde ve Davutpaşa orta mektepte saklı 
muhtelif cinste köhn ... eşya ve hurdalar: 205 30 
Emniyet müdürlüğü deposunda saklı köhne kar-
yola vesair hurda demirlerin beher kilosu: 1 

Yıldızda çini fabrikasında mevcut 41 kalem 
muhtelif cinste köhne s:rndalya, masa vesaire 70 75 

Yukarıda cins ve saklı oldukları yerler yazılı köhne 
ve hurda eşya vesaire hizalarınclaki bedeller üzerinden 
açık artırma usulile ayrı ayrı satılacaktır. isteklilerin ve 
tediye şeraitini öğrenmek istiyenlerin 28.7.37 pazartesi 
günü saat 14 de yüzde 7,5 pey akçelerile milli emlak 
müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 

~--------.._..~--------------~---------------------

İnhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
.l----------------------~-------------------------------~~----l - Rakı şişeleri için 11,550,000 şarap şişe ve galon
ları için 1,000,000 mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 

2-Pazarlık 25.6.937 tarihine rastlayan cmoa günü saat 
16 de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım 

komisyonunda yapılacaktır. 
3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis
yona gelmeleri ilan olunur. 3289 520 3-4 

Beyaz zarf No: 5 
Sarı zarf No: 7 
Yumak sicim 
Kırmızı mühür mumu 
Madeni kalemlik 
Çakı 

Kiğat sepeti 
Evrak sepeti 
Tüy süpürge 
Cam süngerlik 
Cedvel tahtası 
Zamk fırçası 
Zamk 

• • • 

1- Yukarıda cins ve mib.tarı yazılı 13 
saire pazarlıkla satın alınacaktır. 

800 000 Adet 
200 000 " 

5 000 Yumak 
1 500 Kutu 

500 adet 
1 250 adet 

200 " 
100 " 
200 ,, 

1 000 n 

l 500 ,, 
3 500 il 

6 000 ,, 
kalem kırtasiye ve 

2- Pazarlık 25 6·937 tarihine tastlıyan Cuma günü s:ıat 15 
de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki nlım komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

4- isteklilerin paurlık için tayin edilen gün ve saatte yüz· 
de 7,5 güvenme paralnriyle birlikte adı geçen ltomisyona gelme· 
leri Hun olunur. (3318) 525 3 4 

• .. . 
Küçük el defteri 6500 adet 
Büyük el defteri 3000 " 
Mukavva kapla el defteri 2500 " 
imza kurutma defteri 900 " 
Klasör 4000 " 
Musannif 36000 11 

Sümen 500 ,, 
Sabit mürekkep 1 2 kg 2000 şişe 
İstanpa mürekkebi 5000 ,, 
Kırmızı mürekkep t 2 kg l 200 11 

Kırmızı toz mürekkep 1500 paket 
Siyah toz mürekkep 1500 kutu 
Mürekkep lastiği 5000 adet 
Kurşun kalem Histiği 15000 11 

1 Nümuneleri mevcut yukarıda cins ve miktarı yazı-
{ 14) kalem kıri:asiye pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 29-6-937 tarihine rasthyan sah günü saat 
14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sö2ü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (3320) 527 3-4 

"' • • 
1-Evvelce kapalı zarf usulile satın alınacağı ilan o-

lumm 8000 lira muhammen bedelli iki adet yük asansörü 
için elde edilen fiat fazla görüldiiğünden pazarlıkla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 30-6-937 tarihine rasf ayan çarşamba günü 
saat 16 da Kabataşda Levazım ve Miibayaat Şubesi 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

geçen subeden alınabilir. 
5 - istekElerin pazarlık gününden en az 5 gün evvel 

fiatsız teklif ve kataloklarını İnhisarlar ti\tün fabrikalar 
şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabul olunduğuna dair 
vesika almaları lazımdır. 3468 549 2 - 4 

• • • 
1- İdaremiz için satın alınacak 195 adet portatif 

yazı makinesi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2- Muhammen bedeli 9750 ve muvakkat teminat 
731 25 liradır. 

3 - Eksiltme 5-8 937 tarihine rastlıyan Perşembe günü 
saat 15 de Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat 
şubesindeki alam komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartnameler her gün parasız olarak mezkur şu · 
beden alınabilir. 

5 Eksiltme; şartnamesinin (8 inci) maddesinde ya-
zılı yazı makineleriyle bu evsafta olan diğer yazı mllki· 
nelerini satanlar arasında yapılacaktır. İsteklilerin yazı 
makin elerini eksil tme gününden bir hafta evvel İnhisar· 
lar Tütün Fabrikalar şubesi Müdürlüğüne götürerek mua
yene ettirmeleri ve eksiltmeye iştirak edebileceklerine 
dair vesika almaları lazımdır. 

6 Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ile eksilt-· 
meye 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 1- 4 

• • • 
1-Çaınaltı tuzlasından Karadeniz sahillerine taşınacak 

16000 Akdeniz sahillerine 14000 ton ki cem'an 30000 
ton tuzun nakliyesi pazarlıkla eksiltmeye konulmustur. 

2-Pazarlık, 22-6-937 tarihine rasthyan salı günü 
saat 11 de 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 sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. 3518 555 2-3 

• • • 
1- İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında şartname ve 

projesi mucibince yaptırılacak 8502, 15 lira keşif bedelli 
beton arme ihata ve hudud tuğla dıvarları inşaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 5·7 ·937 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
saat 15 de Kabataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 63i.66 liradır. 
4 - Proje ve şartnameler her gün 43 kuruş mukabi

linde nhisarlar inşaat şubesi Müdürlüğünden alınabilir. 

5 İsteklilerin eksiltme gününden evvel fenni ehliyet 
vesikalarını inşaat Şubesi Müdürlüğüne göstererek vesika 
almaları lazımdır. (3540) 563 1-4 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Çapada Sa· 
raçdoğan mahallesinde Yeniçeşme'sokağında 8 12 No. ev 938 
veya 939 ve 910 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya ve· 
rilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 4 lira 
50 lrnruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 5·7-937 
Pazartesi günü sa ı:ı t 14 de Daimi Encümende bulunma· 
lıdırlar. (3546) 565 

Kanunlar. l(ar arnameler, Ticaret muhadeltri 

Kararname No. 2 6500 
Küp şeker ambalajında knllanılmak üzere dışarıdan sandıklık 

kereste getirilmesine zaruret hasıl olduğu cihetle bu yüzden şe

ker Hatlarının yükselmesine mani olmak için, 2294 sayılı kanu· 
nun l inci maddesinin verdiği salahiyete istinaden ve bu karar
namenin neşri tarihinden muteber olmak üzere Türkiye Şeker 

Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından hariçten idhal edilen güm· 
rük tarife liste<ıinin (284 D 3) numarasında yazılı keresteler üze
rine mevzu gümrük resmir.in IOO kilosunda 25 kuruş ve (284 D 
4) numarasında yazılı keresteler üzerine mevzu gümrük resmi · 
nin de 100 kilosunda 50 kuruş olarak tesbiti; İktısad Vekilliği· 
nin 30.4.37 tarih ve 592j 20645 sayılı tezkeresi üzerine icra Vekil-
leri heyetince 3.5.37 t arihinde onanmıştır. 3.5.37 

(Resmi Gazete, sayı: 3602 tarih: 12 5.37) 

Kararname No. 2 6374 
Maarif Vekaleti tarafından kabul edilerek resmi kitap listesi

ne dahil olan mekteb kitabları tab'mıı mahsus ve Gümrük Tari· 
fesinin (328 A) ve B numaralarına giren kağıtların tarife resmi 
nin indirilmesini temınen hazırlanan ve İhtisad Vekilliğinin 7.4.37 
tnrih ve 4345-16128 sayılı tezkeresile gönderilen ilitik karar icra 
Vekilleri Heyetince 12.4.37 tarihinde tetkik ve mütalea edilerek 
2291 sayılı kanunun verdiği salahiyete i.atinaden, mer'iyete ko· 
nulması onamıştır. 12.4.37 

(Resmi Gazete sayı: 3587 tarih: 22.5.37 

Deniz hastanesinin tamiri için taahhüde girişilmesi 
hakkında kanun 

Kanun No. 3168 Kabul tarihi: 5-5-937 
Madde 1 - Denis hastanesinin tamiri için her sene ödenecek 

mikdarı o sene Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Kısmı bütçeıinio 
(Ebniye inşa ve tamiri ve istimlak bedeli) faslına konulacak tah
sisattan tediye edilmek üzere 270000 liraya kadar 937 ve 938 se• 

nelerine sari taahhüde girişmeğe Milli Müdafaa Vekili mezundur• 
Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden mnteberdir. 
Madde 3 - Bu kı nunun hükmünü icraya Milli Müdafaa ve. 

Maliye Vekilleri memurdur. 8-5-37 
(Resmi Gazeteden tarih: 13-5·37 sayı 3603) 

Türkiye Cümhuriyeti Hükumctile Yunanistan 

Kırnllığı Hükumeti arasında Ankarada 15· 1-1937 
tarihinde akid ve imza edilmiş olan Kaçakcılığın 

Men ve Takibi için Türk- Yunan mukavelanamesinin 
tasdiki hakkında kanun 

Kanun No. 3169 Kahul tarihi: 5-5-1937 
lAadde 1 Türkiye Cümlıuriyeti Hükumetile Yunaniılan I'•' 

ralhğı Hükumeti arasında Ankarada 15 kanunusani 1937 tarihiod' 
akid ve imza edilmiş olan (Kaçakçılığın Men ve Takibi jçi' 
Türk· Yunan mukavelenamesi), mcrbutu olan vesaik ile bialikt' 
kabul ve tasdik olunmuştur . 

Madde 2-Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. . 
Madde 3-Bu kanunun icrasına Gümrük ve İnhisarlar Velı.İ)i 

memurdur. 
8-5-1937 

Kaçakçılığın Men ve Takibi ıçın Türk - Yunan 
M uka velanamesi 

Türkiye COmhuriyeti Reisi 



20 Haziran 

Bir taraftan, 
Sa Majeste Etenler Kıralı 

Diğer taraftan, 
Kendi toprakları üzerinde kaçakçılığın men'i için lazım gelen 

tedabiri ittihaz etmek arzusile müteharrik olacak bu husus için 
bir mukavelename akdine karar vermitler ve mnrahhasları ol-

mak üzere, 
Türkiye Cümhuriyeti Reisi: 

Hariciye Vekaleti Umumi Katibi Ekselans Numan 

Me:ıemeocioğlu, 

Sa Majeste Etenler Kıralı: 
Yunanistanın Türkiyede Fevkalade Murahhası ve Elçisi 

Ekselans Raphaeli, 
tayin etmişlerdir 

Müşarünileyhim, usulüne muvafık görülen selahiyetnamelerini 
teati ettikten sonra atideki hükümleri kararlattırmışlardır: 

Madde 1 Yüksek Akid Taraflardan herbiri, suçluların milli
liyeti ne olursa olsun, kendi topraklarında diğer taraf aleyhinde 
kaçakçılık faaliyetinde bulunacak olan şahısların veya kaçak te
şekküllerinin, hareketlerini menedecek lüzumlu bdoirleri almayı 
taabüd eder. Bunların faaliyeti hakkında alacakları haberlf'ri bir
birlerine bildirmeği keza taabüd ederler · 

Bu hususta teati olunacak malumat bu mukavelenameye mer
but protokolda gösterilen makamlar arasında doğrudan doğruya 
yapılabaktır. Yüksek Akid taraflar, malUmat verecek olan bu 
yerler değiştirildiği veya yeni bir makam ihdas edildiği takdirde 
en kısa zamanda birbirine haber vereceklerdir. Bu malumat bil-

hassa, suçluların hüviyeti, faaliyetleri sahası, kaçakçılık yaptık· 
ları eşya, kullandıkları nakil vasıtaları vıe bunların tipi ve evsaf· 

lan hakkında olacaktır. 
Madde 2-Yiıksek Akid Taraflar, kendi kara sularında kanun-

larına uygun olarak takib edilen ve açık denize kaçmağa mu
vaffak olan kaçakçı gemiler"nin tevkifini temin için birbirlerine 
yardım etmeği taahüd ederler. Gemi takib eden tarafın yardımina 
ihtiyaç görürse, bu mukaveleye merbut protokolda tayin ve zikr
edilen işaretler ile yardım isteyecektir. 

Tevkif edilen g~miler, mürettebaı ve yükleri ile beraber, kara 
ıularından kaçtıkları Yüksek Akid Tarafın makamatına teılim 

edileceklertir. 
Madde 3-Yüksek Akidelerden herlıiri, diğer taraf ülkesinde 

monopola tabi ve ya idhalı memnu eşya için diğer taraf arazisine 
götürülmek üzere istenecek ihraç müsaadesi vermemeği taahüd 
eder. Yôkıek Akidler gerek kendi ülkelerinden birine gerek Ege 
Denizinde sahili olan üçüncü bir Devlet arazisine götürülmek 
üzere yukarıda zikredilen eşya için vaki olacak bu nevi taleb
leri birbirine bildirmeği keza taahlıüd ederler. Yüksek Akidler 
arazisinde idlıali memnu veya monopöla tabi eşyanın bir listesi 
bu mukaveleye iliştirilmiştir. (ilişik; l) 

Yüksek Akidler, bu listede vaki olacak değişiklikleri vaktin· 

de birbirine bildireceklerdir. 
Madde 4-Yükıek Akid Taraflar, Ege denizinde bulunan li-

manlardan bu denizdeki Yunan adalarına ve bu adalardan mez
mezkür limanlara götürülecek gümrükten usulü üzere geçmig eş
yanın !hraç mevkii gümrüğünce tanzim ve geminin kaptanının 
ismini, tonilatosıınu ve hamuleıini beyan eden tasdiki& liıteleri 
her on sıihıde birbirini göndermeği taahbüd ederler. 

Madde 5-Yükıek Akideler, Ege Denizindeki Türk limanla
rından Yunan adalarına ve bu adaiardan mezkü denizdeki Türk 
limanlarına ıeyrüsefer adecek olan gemilerin sıhhiye patentala
rına, gemi yüklü ise, eşya manifestolarının muhteviyatını kısaca 
kaydetmeği taahhüd ederler. Eger gemi limandan hamulesi . çı
kıyorsa keyfiyet gene mezkür patentaya kaydedilecektir. 

Madde 6-Bu mnkavele tasdik edilecek ve tasdiknameler 
mümkün olan süratle Atinada teati olunacaktır. Müddeti bir sene 
olacak ve tasdik keyfiyetini Yüksek Akidler birbirine bildirdik· 
tem bir ay ıonra mer'iyete girecektir. Bu müddetin hitamından 
üç ay evvel feshedilmezse bir senelik yeni bir devre içio tecdid 
edilmiş olunacaktır. 

Keyfiyeti tasdik ederek murahhaslar bu mukaveleyi imzala-
mışlardır. 

Ankarada iki nüsha olarak 15 kanunusani 1937 tarihinde ya-
pıldı. 

Numan Menemencioğlu Rapbael 

(Devamı var) 

• 
1stanbu1 Borsası 

18 - 6-1937 --- Paralar 
Alış Satıt 

Sterlin 627, 627, -
Dolar 123,- 126,-

20 Fransız Fr. 110,- 113,-
20 liret 120, - 125-
20 Belc!ka Fr. 80,-- 84-
20 Drahmi 

, 
19- 23,-

20 isveçre Fr. 568,- 576,-
20 Leva 20,- 23,-

1 Florin 63,- 66,-
2o Çek kronu 70,- 75,-

l Avusturya Sl. 20,- 23,-
1 Mark 25, - 28,-
l Zloti 20,- 23,-
1 Pengü 21,- 24,-

20 Lev 14,- 14,-
20 Dinar 52,- 52,-

Ruble 30- 32,-
1 İsveç kuronu 30: -32,-
1 Tür~ altını 1051- 1052,-
1 Banknot Oı.254,- 255,-

imtiyaz sahibi ve yazı itJeri 
Direkt«ü: İsmail Girit 

Çekler 
Alış Satıı 

London 625,50 626, 

Nev York 0.7880 0,7860 

Par is 17,6864 17,6725 

Milin o 14,9640 14,955 

Brüksel 4,6782 4,675 

Atina 87,37 87,30 

Cenene 3,45 3,4466 

Sof ya 63,9488 63,8975 

Amsterdam 1,4325 1,4310 

Prag 22,5610 22,5430 

Vivana 4,2062 4,2025 

Madrid 13,9088 13,8975 

Berlin 1,0036 1,9625 

Varşova 4,1566 4, 1534 

Budapeft 3,9810 3,9775 

Bük ret 107,4340 107,3482 

Belgrad 34,5325 34,505 

Yokohama 2,7464 2,7443 

Moskova 24,04 24,06 

Stokhohn 3,10 3,0982 

Baııldıiı yer: ARTUN Baıımevi 
Galata BillLı.r sabık No. 10 
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MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

-- MUHTİRA 
• l -

Salı 2 ~-6-1937 

Kışlık elbiselik kumaş 150000 m. (MMVJ ,~ 364 
Kılıfük bez 125000 m. (MMV) ·'~ 364 •. 
Alatı cerrahiye 30 kalem (Ank. Jand. Komut.) S! 364 
Cezaevi için ekmek ihtiyacı (1 ıene) (İst. C. Müddei.) S! 364 
B~ğday. kırdmlmaıı 1400 ton (Tophane Levazım) J'! 366 
Sıgır etı 7000-10500 k. (Ank. Harita Gen. Dir.) .,! 368 
• Köhne eşya, kanaviçe, ip, şişe v. s. 12 kalem (İnhis. U. Müd.) 

No. 368 
Benzin 12000 k. (Başvekalet Levazım Müd.) No. 369 
Jandarma kıtaatı için 3 paviyon inşaa~ı (Çanakkale Nafıa Müd.) 

No. 369 
Sığır eti 38 ton - koyun eti 5000 k. - süt 2250 k. · yoğurt 2250 

k. (Afyon Tüıneni) No. 371 
• Hurda eşya 43 kalem (İzmir Beled.) No. 372 
Cezaevi için ekmek ihtiyacı ( 1 sene) (Urfa C. Müd.) 
~enzin 240 teneke (Edirne Vilayeti) No. 372 
lnhiur mamulatı nakliyesi (Samsun İnhis. Dir.) No. 374 
• Boş sandık 200 adet (Sl'mıun İnhiı. Müd.) No. 374 
Akçakoyunlu tuzlasında havuz tamiri (Ank. İnh. Başın.) S! 376 
13 mektep tamiri (İst. Beled.) ~'! 376 
Gayri mamul kereste 6100 m3 (İçel Vilayeti) No. 376 
Kantar 6 adet - baskül 1 ad. (İst. Beled.) No. 376 

Çarşamba 23 6- t 937 

Çamaşır yıkama makinesi 3 adet (Tophane Levazım) No. 3ıil 
Sebze 25 kalem, yumurta 500 bin adet, soğan, patates v. s. 7 

kalem (Mühendis Mekt. Müd.) No. 363 
Sığır ve koyun eti ve ekmek (Kasımpaşa Den. Levz ) No. 367 
Sabun I0,600 k. (Lüleburgaz Tümeni) No. 367 
Kok 561 ton (Ask. Fabr.) No. 367 
Benzin 800 bidon (İkt. Yek. Lvz. Dir.) No. 367 
tabak 120 adet, tevzi kasesi 60 adet, çorba kasesi 56 adet, tuz· 

luk 120 adet (Tophane Levazım) No. 368 
Pancar ve yeşillik (Ank. Ens. Hıfussıha Dir.) No. 369 
Sade yağ 11400 ve 11400 k. (Edirne Tümeni) No. 371 
Kuru ot (Vize Tümeni) No. 371 
Makina yağı 1200 1500 k., silindir yatı 600-800 k. (Amuya Be

led.) No. 374 
Ekskavatör 2 adet (Kocaeli Vilayeti) No. 375 

Benzin tenekesi 176 adet (Tophane Levazım) ,,! 376 

Perşembe 24-6-937 

Kundura 60000 çift (MMV) .;\~ 366 
• Hurda e-şya 91 kalem (Tophane Levazım) ,,! 369 
Yonca 540000 k. (Ankara Lvz.) ,'( 370 
• Teneke 2500 ad. - sandık 98 ad. (Tophane Lvz.) 1'! 369 
Yonca 40000·50000 k. (Etlikte Baytari Labor. Dir.) .;\,: 370 
Et ve sebıe (Burnava Tümeni) A! 374 
Yem torbası 300 aded (Tophane Levz.) .1\! 375 
Tire çorap 2 bin aded (Tophane Levz.) .\! 375 
Lokomobil, alternatör, tevzi tablosu ve elektrik santralı malze-

mesi (Akhisar Beled.) 
Tav ocağı 1 ad. (MMV) ,\! 342 
Ma:ıut 390 ton (Samsun Beled.) ;\,! 361 
Ham ipek 60 bi~ m. (Ask. Fabr.) .,! 364 
Kanca 114 ad. - balta 1 IO adet • söndürme ilah 78 adet - kü

rek 37 adet · kova 846 ad. - hortum 770 m. (inhiı. U. Müd.) 

No. 365 
Kuzu eti 31 ton - ekmek 50 ton (Mühen. Mekt. Dir.) :\! 365 
Yeraltı kablosu, kofra, duy: 6 kalem (Devi. Demir.) .:'\! 366 
Göz taşı 5 ton - hamızı kibrit v. s. (D. Demir.) .~! 366 
Rontken fıhmı 330 duıine - idrofil pamuj"u 1250 k. (fst. Vakf. 

Dir.) No. 367 
Ecnyı tıbbiye ve aıhhi malzeme 225 kalem (Balıkesir Vil.) ~\,! 367 
Mahruti çadır (D. Demir.) No. 368 
Sı~ır ve koyun eti . sebze 14 kalem (Kasımp,. Den. Lvz.) ~\,!368 

• 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, itareti ilanı havi iazetemiıin aayısını iÖsterir. 

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 heman harekete getirir, ve azami ran-
demen verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 

küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyet:i Resmi 
ilan işleri Limit:ed Şirket:i 

vasıtasile gönderilebilir. 

... 
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Sayfa 3 

Ticaret ve Zahire Borsası 
~cC' DC~ 18 - 6 - 1937 

--

MADDE 

Afyon : ince t. 
,, : kaba 

Araşit yatı 
Arpa 

" 
: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

Badem : kabuklu 
,, : iç 

Buğday 

,, 
: Ekı. yumutak 
: yumuşak 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

Bulgur 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Faaulye 
Fındık 

,, 
. ,, 
ipek 
İrmik 
Kaplıca 

K~çikıh 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 

: ekı. ıert 
ıert 

: sümter 
: kızılca 
: mahlut 

: iç 

: beyaz 
: san 

: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 

: tohumu 
: yatı 

Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

: yeni mahsul 

.. 
: beyaz 
: sarı 

Nohut : iıp. tohumu 
Pamuk 
Pamuk yaA-ı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz : tam yağlı 

" ,, : yarım yaj'lı 
• ,, : yatsız 

Peynir kaşer: yatlı 
" ,, : yağsız 

Razmol 
Suaam : yeni mahıul 

,, yaj'ı 
Tiftik 

,, 
.. 
,, 

: otlak 
: ana mal 
: deri 
: kaba 

Un 
,, 

: ekstra ekıtra 
: ekstra 

,, 
.. 

: 1 inci yumutak 
,, ıert 

Yapak : Anadolu 
,, ,, tabak 

• .. 
: Trakya kırkım 

,, tabak 
Yulaf 
Zeytin yaj"ı : ekstra 

,, ,, ı yemeklik 
,, ,, : aabunluk 

DIŞ FiATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anvers 
Mısır Londra 

Keten t. " Nominal 
Fındık G. Hamburg 

,, K 
,, 

,, 

ithalat ihracat 

Ton Ton 

45 

985 

15 

15 

13 

9 

10 

39 

7 

il 

CD~ 

SATIŞLAK 
Aıgari 

Kiloıu 

Kr· Pa. 

3 32 
3 12 

5 35 

5-

3 30 

40 

835 

5-

61 

Aw.ami 

Klloıu 

Kr. Pa. 

3 35 

6 16 

5 32 

98 

5 5 

K.S. 

5 97 
5 12 
5 72 
5 09 
3 57 
7 93 

94 56 
94 56 

............... ~ ......... :~~YYYYY+ô++O+O+~++~~~~~ •• 

J "DEVRiM:;H i 
+ • 
•:• Tercüme Bürosu • ~ . 
•!• Her lisandan ve her türlü tercu"m . l . ve bı'l- + 
•"• h .. e ış erı + 
.~. assa. munakasa ve müzayedelere müteallik ıartna· • 
.~. melerın tercümesi derühte edilir. + 
·~• Azami ihtimam ve sürat ı 
•:• Fiyat:ıar gayet: mütedildlr • 
~ . 
•.• "MÜNAKASA GAZETESi,, Abonelerine • 
6 • - Hususi tenzilat yapılır + • 
•:• Adres : Galata, Perıembe Pazan, Yoğurtçu Han, N. 3-4 • 
•·• Telefon : 49442 «• . ~ 

········~·····~·······~··: 
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Deuxieme Annee - No. 378 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptrs. 450 
6 n n 850 

12 " " 1500 

E.tranger: 12 mois Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite s' adrcsııer 

a 1' Adruinialration 

DIMANCHE 

•• 
AKA SA 

. 
AZETE 1 

.tournal Quotidien des Adjudication! 

20 JUIN 1937 

ADMINISTRA't ıu~ 

Yoa-hourtchou Hım 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephonc: 49442 

Boitc Poılale N. 1261 

Adresae Teleırapbique: 

latanbul - MÜNAKASA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

---------~----T---ab_I_e_a_u_S __ yn_o_p_ti_q_u_e __ d_es __ A_d_j_u_d_ic_a_ti_o_n_s _________ , 
Objet de I' .-.djudication Jo ırs 

Mode Prix Caution. Lieu d'adjudicatıon et <lu 
d'adjudieat eıtimatif Provisoire Cahier des Chargt•ıı - ---------~--~-

A) Adjııdications au Rabais 

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

Construction d'une caserne a Ka~ııkt'USS ~ 
Construction hôpital militnire a Dieo · dii rect No 

376) 
Concıtruetion de mur de soutenement ~n heton ar 

mee a la fabrıque de Paehabnhtche (calı eh . P. 
43). 

Construction du batiment <le la Chambre ne Com· 
mcree Ankara (eah. eh. 51..) 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

Machineıı a ecri re portatives: 195 pı · ces 
Divers livres 

Habillement - Chaussures Tissus Cuirs 

Chemises: 2000 p. Pijama: 1000 p. (Pour le pen· 
sion <les Ctudiants en mcdecine) 

Couverture P· etudiant: 750 P· - ld. pour subal-
lerncs: 150 p. 

Couvertures en laine: 150 pieees 
Pantoufles: 300 paires 
Toile: 2000 m. 
Toile pr. elpote: 1162) m~trt!s 
Mouchoires: 28000 pieces 
Oiffercnts espec s havlu: 1600p. • E suic main: 2100 p 

Combustıble - Carburant- Huiles 

Benzine : 30 tonrıes 

Electricite-Gaz-Chauffage Central 
(lnstallntion et Materiel) 

Fil pour soudure a l'electricitc 

lnstallation electrique a la ville de Mudurun 

Transport- Chargement Dechargement 

Transport des marchandıses des immigres venıınt 

au laznrait d'Ourla 

Bois de Construction 
Planches, PoteauK ete. 

Charpento: 25· metres cubes 

Provisionı 

Pommcs de terre : 45 tonneA 
Tomates : 60 tonnes 
Foin : 50 tonnes. 
Foin : SO tonnes. 
Avoine : 90 tonnes. 
Foin : 80 tonnes. 
Provision et fruit : 43 lots 
Be 1rre frais : 23400 kılos 
Foin sec : 62 tonncs 
Beurre : 20 et 7,5 tonnes 
Viandc de boeuf : 193 tonnes {ııi) (eah. <·lı. P. 

280) 
Farine : 41 tonnes 
Pain : 14 JOO kilos Beurre fraıs : 500 kilos 

Viande de mouton : 20 tonnes - Vııındc de bocuf: 
55 tonnes (aj .). 

Lait pasteurise : 163400 litres, pour l s diffücrıts 
hôp'taux Mun'cipaux d'l ta:ıbul 

Beurre frais : 50 tonnes 

1Jivera 

Fer (5 a 24 m m): 20 tonnes 

Ciment: 140 saes 
Fil et t ıbes:pollt' soudure a l'oxy~enc 

Pli cach . 9099 48 

" 
471692 46 22617 70 

Publıque 8502 15 

Publique 42000 -

Plı cnch. 23410 --
Gı e a gr~ 9750 --

637 66 

731 25 
54 -

Pli cach P. 59 et 317 lap. 626 25 

" 
P. 1092 et 875 

Publique 

" ,, 

" 
" 

P. 15 lap. 

712 69 

135 
16 -
32 -

197 

" 
P. 577 et 33,50 2'25 86 

G e a. gre 

Pli cach. 

,, 

Gre iı gre 

Publique 

Publique 

" 
" 
" 
" 
" 
" Plı each. 

" 
" 

Grc a gre 
Grc a grc 

9870 -

14920 -

22326 -

1125 -

2700 -
4200 -
1500 -
1500 

4050 -
3600 

19719 18 
28210 

55970 

740 -

1119 

1674 45 

1000 

84 38 

202 
315 
113 
113 -

304 
270 -

.. 848 68 
2644 6~ 
1335 et 
506 25 

4049 

Publiquc 2050 et 7W 153,75 54 

Pli eaclı. 

" 

Publique 

" Pli cııch . 

7000-13750 

P. 15 le litre 

40000 

3200 

2324 
13550 -

1556 25 

1838 25 

3000 -

240 -

174 30 
1016 25 

Vilnyet Karakeusse Dans un moiıı 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 7 8 37 

Com. Aeh.Econom. Monop. K.t:ıehe 

Pr sidence Ch. de Cornmeree Ankara 

Oir. General Monopoles Kabatııchc 
Com. Ach Dir. Hygiene Ankara 

5 7-37 

'.n-6-37 

5·8-37 
26 6-37 

Dir. Hygiene et Oa. Soc. Djaghaloghlou 12-7-37 
,Pension dea Etud.fen Medecine Fuatpaeha 

idem 12 7 37 

Hôpital rcg-ional lzmir 

" 
" 
" 

28-6 37 
28·6-37 
28-6-37 
28-6 37 

Com. Ach. \'1ın. Def Nat. Ankara. 7-7-37 
Dir. Hygiene et As. Soc. Djıtghııloglılou 12-7-37 
Pension des Etud. en Mcdec Fuatpacha 

Municipalite Ankara 21-6-37 

ı Atim. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 6·8-37 
\ Caisses Haydarpacha et AnkıHa 

Municipalite Mudurnu Taxim App. Clıark 7-7-37 
Hassan Halit 

Direet\on lmmigres Iım ir 

Oir. Eeole de Coııstruetion Ankara 
Comptabilite de Ecoles Ankara 

Com. Aehat Intendanee Ankara 

" Com. Achatı Militaire Burnova 

" 
" 
" 

Ecole Normale1 ~ 
Corps Armee Konia 

n 

Com. Ach. Militaire Tekirdagh 

Com. Ach. Division Lulebourgaz. 
Com. Ach. Division Burnava 
Com. Aeh. Ecoles Secondaires et 

Lyeees lzmir 
Com Aeh. lntendanee lst. Tophane 

J Com. Perm. Municipalite lstanhul 
) Dir. Econom. " " 
Com. Acb. Dir. lntend. Ankara 

Dir. Ecoles des Contre-maitres Ank. 
Comptabilite des Eeoles Ankara 

idem 

{ 
A<lmin. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 
Caisasem Haydarpacha et Ankara 

21-6-37 

'J-7-37 

3.7.37 
2-7-37 
1-7-37 
1-7-37 
1 7.37 
1-7-37 

30·6-37 
2-7-37 
'2·7-37 

1'2-7-37 

21-6-37 
21-G 37 

'2-7-37 

22-6-37 

5-7-37 

7-7-37 

2-7-37 

2.7.37 
6-8-37 

Heure 

11 

15 

16 -

15 

ıs -

15 30 1 

10 
ıo 

10 
10 --
11 
16 

11 -

15 30 

14 

ıc 

ll -
15 -
10 -
11 -
15 
16 
14 
11 
11 
16 

15 
10 
15 

14 

15 

13 -

16 -

16 -
13 30 

1 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivants) 

Mardi 22 Juin 1937 

Etoffe pour uniforme cl'hiver : 150000 metres (Ministere Defensc 
Nationııle) .\' 364 

Toile pour hoııse : 12500 metres (Ministere Defense Nationale) 
.\~ 364 

lostruments chirurgieaux (Gendarmerie Ankara) .\: 364 
p.,in pour le pcnitencier (pour 1 ann · e) (Procureur C.eneral lstan

bul) 
Lait : 100 O kılos tlntendance Maritime Kass·mpaeha) .,! 366 
Concassage de bles : 1400 tonnes ( lntendance Tophane ) 

.\~ 366 
Viande de boeuf : 70J0-10500 kilos (Direction Generale Carta· 
gnph~e Ankara) .\' 368 

• Articles ho•s d'usage tcls que : Cordea, cancvas, bouteillcs ete.: 
1'2 lots (Dlr. G·n. Monopolesl .\~ 368 

Henzine : 12000 kilos (Dır. Eeonomat Pre•idence du Conseil) 
.\! 369 

Construetion 3 pavillons pour gendarmerie (Dir. Trav. Publies 
Tchanakl.:ale) .\' 369 

Viancfe de boeuf : 38 tonnes Vıande de mouton : 5000 kilos-
Lait : 2250 kilos Yoghourt : 2250 kilos ( Division Afi on) 

-'~ 371 
• Articles hors d'usage eomme articles electriques et telcphoni· 

ques ete. : 43 lots (Municipalite Izmir) .\".. 372 
Pain pour le penitcncier : 250 tonnes (pour 1 an) (ai.) (Proe. Gen. 

Republique Ourfa) 
Benzine : 240 bidons (Vılayet Edirne) .;\'! 372 
Transport d'articles monopolises (Monopoles Samsoun) .\! 374 
• Caissea vides : 200 pieces (Monopoles Samsoun) .Y 374 

Reparation du bassin aux salinea Aktchakoyounlu (Monopoles 
Ankara) .\: 376 

Reparation de 13 acoles primaires (Municipalite Ist.) .\' 376 
Bois d-' charpente non ouvrc : 6100 m3 Vilayet ltchel) .\' 376 
Balances : 6 piece!I - 8.18cule : 1 picce (Municipalite lst ) ·'~ 376 

Mercredi 23 Juin 1937 

Maehınes lessives : 3 pieces (lntendance Tophane) .\:. 341 
Ugumes : 25 lots- Oeufs : 50000 pieces- Oignons, pommea de 

terre, haricots sccs ete. : 7 lots (Eoole d'lngenieur) :ıY• 363 
Mouton boeuf et pain (lntend. Maritime Kassimpacha ·'~ 367 
Savon : 10t>OO k. (Division Lulcbourgaz ·'~ 367 
Coke : 561 tonnes lFabriquea Militaires 367 
Benzine : 800 bidons (Dir. Ministere Economic Ankara) ·'~ 367 
~siettes 120 pieces- TaHes pour dıstribution 60 pieccs 
Tasses pour soupe : 56 pieees - Salieres : 120 pieces (ln

tendanee Topha, e) .Y 368 
Carottes, betıeraves, navets ete. (lnatitut Central Hygiene Ankara) 

.\: 369 
Beurrc frais : 11400 et 11400 kilos (Division Edirne) ·'" 371 
Foin see (Division Vize) .\: 371 
Huilc pour machine : 1200-1500 kilos - Huile µour eylindre : 

600·800 kilos (Municipalite Amassia .\' 374 
Excavatcıırs : 2 piecea (Vilayet Kodjaeli) .\' 376 
• Bidons : 176 pieces (lntendancc Tophane) X 376 

Jeudi 24 Juin 1937 

Tentes coniques : 140 p. (Chemins Fer Etat) ·';, 368 
Mouton et boeuf - Legumeıı frais : 14 lots (lntcndance Maritiıııe 

Kassimpaeha) .\: 366 
Chıtussures : 6000 paires (Min. Def ense Nationale) -"! 366 
• Articles lıors d'usage : 91 lots (lntend. Tpphane) .\! 369 
Bidons : 2500 p.- Caisses : 98 p. (lntend. Tophane) .\! 369 
Trefles : 540000 k. (lntendance Ankara) ~! 370 
Trcfles : 40000-50000 k. (Laboratoircs Vetcrinaircs a Etlik) .,! 370 
Viande de boeuf et legumes (Division Burnova) .\' 314 
Grandı sacs a fourrage : 300 p. {lntend. Tophane) .\~ 375 
Chaussettes : 2000 p. (lntend. Tophane) No 375 
Loeomobıle, alternateur, tableau de distribution, aceesıoires de 

eentrale ete. {Mun. Akhisııar) 
Forge : 1 pieee tMın. Def. Nat.) .\! 342 
Maı:out : 390 t. (Mun. Samaoun) No 361 

Etoffe en soie ccruc 60000 m. (Fabr. Milit.) No. 364 
Crochets 114 pieees - haches 110 pieces - appareil d'extinetion 78 

picces - pelles 37 pieoes - Seeaux 846 pieces • manche en li' 
770 metres (Monopoles Kahatache) No. 365 

Viande de moutoa 31 tonnes - pain 50 tonnes (Eeole d'Inıeıa.J 
No. 365 

Cable souterrain· coffrets, douilles ete. 6 lots (Chemins do fer E.tıt) 
No. 366 

Sulfate de euivre 5 tonneı - acide ehlorbydrique 10 tonnes - i' 
nilfurique (Chemins de fer Etat) No. 366 

Filma de Rocntgen 330 douzaines • coton hydrophile 1250 k. (lJİ' 
Vakoufs lııt.) No. 367 

Produits pharmaeeutiques et materiel pour paisement 225 lots ('/" 
layet Balıke11ir) No. 367 


