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Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazan 

\LAN ŞARTLARI 
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Telgr.: İıt. MÜNAKASA 
T ei~fon : 49-142 

Posta kutuıu N. 1261 

-
Bugün ilfın olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

4 - Elektrik-Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

• • • 
Basmahanede Dokuzeyhil meydanınin parke ve kesme 

taşla ve Basmahane istasyonu kaşısındaki yolunda yalnız 
parke taşlarile yeniden tefrişi ve bu meydanla Kültür 
Park arasındaki Kazımözalp bulvarının iki yolunun ayrıca 
kesme taşla döşenmesi için 15·6-937 tarihinde yapılan 
kapalı zarflı eksiltmede ihale yapılamadığından işbu ta
rihten itibaren bir ay pazarlığa konulmuştur. Heyeti umu
miyesinin keşif bedeli 22 hin 200 liradır. Keşif, şartname 
ve projesi 11 J kuruş mukabilinde Başmühendislikten sa
tılır. İştirak için 1665 liralık muvakkat taminat makbuzu 
veya banka teminat mektubile encümenin toplantı gün
leri olan cuma ve salı günleri saat 16 da enc~mene mü
racaat edilir. 

a) Münakasaıar 

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

Sığır eti: 27,27 ve 40 t. (temd.) (paz. tem. 
1692 

L.) (Lüleburgaz Tiimeni) 
22·6-37 15 16 

2-7-37 ıs 11 
Sadeyağ: 54000 k. (k. z. tem. 3542 L.) . 
Zeytin yağı: 8500 k . (aç. ek. tem. 444 L.) (Vıze 5 15 5 

A k K · · ) 2-7-37 14, , 
s . om. ıçın L 

Arpa kırdırılması: 550 ton (aç. ek. mb. 2•200 · 6_7_37 15 _ 
tem. 165 L.) (Ankara Lvz.) 

Buğday öğütülmesi: 500 ton (k. z. mb. 6250 L. 5_7_37 15 _ 
tem. 468, 75 L.) (Ankara Lvz.) 

Saman: 84960 ve 9500) k. (aç. ele kiloı:.ı 1 kr. 
tem. 63,75 ve 72 !...) (Edirne Garp Hud. Tuğa~ı) 2-7-37 10-11 

C . . . 6"000 k ( ek ) (Edirne Mud-czaevı ıçın ekmek: v · aç. · 8 7.37 14 _ 
dei umu.) 

2 ı· t T · t Nafia işleri, Malzeme, Har ita _ nşaa, amıra, ___ -----

şu .. k ~ K b l -Montrö meydanı - Gazi bul-
ru aya u varı - . . d kb 

varı araaındaki kısmın parke ışı (tem .) (paz. · 

22602 L. tem. 1695, 15 L. şart. 113 kr.) 
Dokuz Eylul meydanı, Ki:ıımözal~ bulvarı v. •· par-

ke ve kesme taşlarile döşenmesı (temd.) (?az. kb. . 
22200 L. tem 1665 L. şart. 111 kr. (İzmır B~led) Bır ay 

Dolmabahçe sarayı resim galerisi için kaplama ış~erı 
(aç. ek. kb. 4947 L. tem. 372 L.) (lst. ~afıa ~ud) 7-7-37 15 -

l . A d h tt .. varyant 110 ) m. lık tun el 
zmır· y ın a ı uzer. ' . d' 

yolcu binası, umumi hala ve betonarme geçı 1 

• t (k b S70000 L. tem. 26550 L. şart. 
ınşaa ı . z. m · 7.7 .37 ıs -
28,S L.) (Nafıa Vekaletı) 

Mal müdürlüğ'ü binasının tamiratı (aç. ek. bk. 1200 
M 1 d ) 

5-7-37 15 -
L.) (Çankaya KaZdSI a mü . 

Asri mezarlığının ıhata dıvarlarının inşaatı {aç. ek. 
bk. 3487 ,90 L.) (Salihli Beled.) 1-7-37 16 -

Saraçhane köprüaü tamiri (aç. ek. bk. 1549,99 L. 
tem. 117 L. (Edirne Nafıa Müd.) 2-7-37 15 -

3 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V· s. 
--------~ 

Fotin·dahili: 11"415 çift - harici: 8728 çift (k. z. 
mb. 374 ve 365 k. tem. 4790,47 L. şart . 355 k.) 

(MMV) 
10·7-37 11 -

Çamaşırlık bez: 246192 m. (k. z. mb. 25 k. tem. 
4327.40 K. şart. 308 K .) (Jand . Gen. Komut.) 

9-7-37 10 -

--= 

_ a) M Ü NA K A SAL A R 
1 

~zak, Zahire, Et ve Sebze: 

Vize Satınalma Komisyonundan 
, 

1 D · k" ·· 15000 Pınarhisar 17000, Vize 11000, - emır oyun , 
Alpullu 11000 kilo sadeyağları. 

2- Demirköyün tutarı 13275, Pınarhi.aran 14790, Vi-

zenin 9570, Alpullunun 5970 liradır. . 
. 3- Demirköyün ilk teminatı 996, Pınarhısarın 111 O, 

Vız~nin 718, Alpullunun 718 l:radır. 
4- İhaleleri ayrı ayrı kapalı zarfla 2 temmuz 1937 

Çarıanıba .. .. t l5 16 17 de Vizede yapılacaktır. gunu saa , , . d 
5. Şartnameleri görmek istiyenlere hergün Vıze 0 sa· 

tınalnıa komisyonunda gösterilmektedir. 
"' 

1- Al il 2300 viz:nin 2300 Pınarhisarın 3900 
k·ı pu unun , 1 

1 0 zeytinyağları. 
2 - Alpullunun tutarı 1600, Vizenin 1600, Pınarhiıa-

tın tutarı da 2711 liradır. 
. 3 - Alpullunun ilk teminatı 120, Vizenin 120, Pınar-

hısarın da 204 liradır. 
4 İhaleleri ayrı ayrı açık eksiltme ile 2 temmz 937 

Çarşarnb .. .. t 14 5 l 5 5 da Vizede yapılacaktır. 
a gunu saa ' , ' ' .. v· 

5-- Şartnameleri görmek istiyenlere hergun ıze sa-
tınalnıa komisyonunda gösterilmektedir. 

c· Lüleburgaz Tümen s:;;;alma Komisyonund~n 
111•• Miktarı M. bedeli İlk tem. Şekli Tarıh S. 

S ton Lira Lira 

Turbin sistemi su saatı: 300 adet (aç. ek. mb. 3900 
L.) (Tire Beled.) 25-6-37 15 -

Su aboneleri su alma kolları tesisatı malzemesi: 12 
kalem (aç. ek. mb. 4992,47 L.) (Tıre Beled.) 25·6-37 15 -

8 cins elekfrik ampu\ları: 4125 ad. (aç. ek. mb. 
1271 L.) (Tire ieled.) 25·6·37 ıs -

5 Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Evrakı matbua (paz. mb. 980 L. (Tapu ve Kadaa· 
tro U. Müd.) 8·7-37 15 -

Polis mecmuasının basım işi (6000 7000 !1üsha) (aç. 
ek. mb. 2190 L. tem. 164,25 L.) (Emn. U. Müd.) 6-7-37 15 -

6- Mahrukat, Benzin, Makine yagları v. s. 
Döküm koku: 150 ton - dökürn koku: 34 ton (k. z. 

tonu 33 ve 35 L. t6m. 460,50 L.) (Ank. Ask. Fabr.) 7-7-37 16 -

Ya~ (yazlık ve kışhkl (aç. ek. mb. 4400 L. tem. 
330 L.) (Ankara Beled.) 6-7-37 10 30 

BeDzin: 2700 teneke (aç. ek.) (lzmir İli Daimi Ene.) 8-7-37 11 

7 - Müteferrik 
Çimento: 1400 torba (aç. ek. m.b. 2324 L. tem. 

174.30 L.) (Ankara inşaat Usta Okulu Direk.) 2-7-37 16 -
Süpürgeli arozöz: 3 ad. - vidanj: 5 ad. · çöp kam· 

yonu: 3 ad. • lıasta nakliye, cenaze arabası: 1 er 
ad. · merdivenli motopomp, çıplak şasili kamyon, 
motopomp: 1 er ad. - motopomp (2 tekerlekli): 2 
ad.) (Ankara Beled.) 2-8·37 ye kadar 

Mıh: 5,303,646 tane (k. z. mb. 15137 L. tem. 
1135,28 L.) (MMV) 10-8-37 15 -

Keçe belleme: 811 ad. - kundura yağ"ı (ııç. ek. 
tem. 121,65 ve 112,5 L.) 6-7-37 10 15 

Timar fırçuı: 4226 ad. (aç. ek. teın. 237,72 L.) 7-7-37 10 
Bez su kovası: 4337 ad. (k. z. tem. '-36,71 L.) 7-7-37 15 
Kaşağı, 4-5000 ad. • gebre: 4566 ad. (aç. ek. tem 

182,62 L.) (Jandarma Genel Kom. için) 8-7-37 10 
Çamaşır yıkanması: bliyük parça: 150000-35000, orta 

parça: 13000-23000, küçük parça: 8000-13000 
(aç. ek. parçası 7,25 kr., 3,50 kr., ve 1,90 kr. 
tem. 269,21 L.)(Ank. Mek. Mübayaat Kom.) 5.7.37 15 -

siltmeye iştirak için belli gün ve saatte teminatları ve 
kanuni vesikaları birlikte Lüleburgaz Tümen satınalma 
komisyonunda bulunmaları. ---

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

1-Ankara garnizonu hayvanatı için 550 ton arpa 
6. 7 .937 salı günü saat 15 de açık eksiltme ile kırdırıla-

caktır. 
2 Kırdırılacak arpanın tahmini tutarı 2.200 lira olup 

muvakkat teminatı 165 liradır. Şartnamesi komisyonda 

parrsız görülür. 
3-lsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerındeki vesika 

ve teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatte levazım a
mirliği satınalma komisyonuna gelmeleri. 

1 

Nafıa Vekaletinden: 

t- İzmir-Aydın hattı üzerinde Çamlık "Eski Aziziye" 
istasyonu civarında yapılacak varyant ile üzerinde takri· 
ben 1 100 metre tul ünde bir tünelin ve yolcu binasile 
umumi hala ve Aydın istasyonunda betonarme bir ge
çidin inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 570,000 ve muvakkat 
teminatı 26550 liradır. 

3 - Münakasa 7-7 .937 tarihinde saat on beşte Demır-
yollar inşaat dairesindeki komisyon odasında yapılacaktır. 

4- Bu münakasaya aid mukavele projesi, eksiltme 
şartnamesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi, projeler 
ve d~ger müteferri evrak 28,5 lira mukabilinde Demiryol
ları inşaat dairesinden verilmektedir. 

5 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler 2490 numa
ralı kanun mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak 
ve vesikalarla 7-5-936 tarih ve 3297 numaralı Reami Ga
zetede ilan edilmiş olan talimatnameye göre 937 senesi 
için Vekaletten verilmiş müteahhidlik vesikalarJnı havi 
zarflarını mezkür kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 
7-7-'J37 tarihinde saat on dörde kadar Demiryollar lnıaat 
daiaesindeki Komisyona makbuı mukabilinde vermiş ol
maları lazımdır. 

Salihli Belediyesinden: 

Salihlide şehre 2 kilometre mesafede tesis edilecek 
asri mezarlığın ihata dıvarlarının inşaatı 15-6-937 den 
itibaren keıfi olan 3487 lira 90 kuruş üzerinden açık 
eksiltmeye konulmuştur. Yapmak isteyen müteahhit ve 
ustaların 1-7-937 pcrıembe günü saat 16 ya kadar Salihli 
urayı encümenine müracaatları. 

3 
Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 

1 

Her _bir çif~~e tahmin ~dilen fiyatı 37 4 kuruş olan 
10415 çıft dahılı ve her hır çiftine tahmin edilen fiyatı 
365 kuruş olan 87?.8 çift harici fotin kapalı zarfla alına
caktır. Şartnamesini 355 kuruşa almak ve örneklerini gör
mek istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. ilk temi
nat miktarı 4790 lira 47 kuruştur· İhalesi 10-7-937 cu• 
marteıi aünü saat 11 dedir. 

2 
l 

İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita \ 
1 

İzmir Belediyesinden: 1 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma 
Komisyonundan: 

1 - Eldeki vasıf ve örnegine uygun ve metresine yir
mi be~ kuruş değer verilen 246, 192 metre çamaşırlık bez 
9-7-937 cuma günü saat onda kapalı zarf eksiltmesile 
ıatınalınacaktır. 

2-·Buna ait şartname üç yüz sekiz kuruş karşılığın
da komisyondan alınabilir. 

3- Eksiltmesine girmek istiyenlerin 4327 lira 40 ku
ruşluk teminat mektup veya makbuzunu muhtevi teklif 
mektuplarını eksiltme vaktınden en aı bir saat evvel ko· 
mısyona vermiş olmaları· 

4 
1iır eti 27 6480 486 Pazarlık 22.6.937 15 

,, 27 6480 486 " " l5 30 
,, 40 9600 720 " " 

16 

1- Bayındırlık ıahasında Şükrükaya bulvarının Montrö \ 
meydanile, bu meydanla Gazi bulvarı arasmdaki kısmın 
parke ve kesme taşla döşenmesi için 15-6-937 tarihinde 
yapılan kapalı zarflı eksiltmede ihale yapılamadığmdan iş 
bu tarihten itibaren bir ay pazarlığa konulmuştur. Keşif 
bedeli yirmi iki bin altı yüz iki liradır. lıin bedelinin yedi 
bin altı yüz iki lirası nakden ve mütebaki on beş bin lirası 
Bayındırlık sahasında arttırmıya çıkarılacak arsalarla öde
necektir. Keşif, tartname ve planı yüz on üç kuruş muka
bilinde Baımühendiılikten satılır. Taıradan istiyenler keşif, 
şartname ve plin ticretile birlikte posta ücretini peşinen 
göndermelidirler. İştirak için bin altı yüz doksan beş lira 1 

on beş kuruıluk muvakkat teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubile Encümenin toplantı günleri olan cuma 
ve aah günleri saat 16 da Encümene müracaat edilir. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Tire Belediye Reisliğinden 
tir '( ukarada miktarı yazılı etler ayrı ayrı ihrl~ edilecek-

. İateklilerin tartnameyl görmek üzere liergün ve ek-
ı - Aıaiıda cins ve müfredatile muhammen bedelleri 



.. 

yazılı (Üç) kalem ve belediyemiz müessesesinin 1937 mali 
yılı ihtiyacatı ayn ayn açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen 
Bedel 

Lira Ku. Nevileri 
3900 
4992 

(300) Adet türbin sistemi kuru tip su saatı 
47 ( 12) Kalem su aboneleri su alma kollan 

tesisatı malzemesi. 
l 27 l ( 4125) Adet ve (8) cins (P.lektrik) Ampulu. 
2- Açık eksiltme müddeti 10-6 937 tarih!nde 25-6·937 

tarihine tesadüf eden cuma günü saat 15 e kadar on alh 
günden ibaret olup isteklilerin bu müddetin sonuncu cuma 
günü tayin edilen saatte Belediye daimi encümenine mü
racaat etmeleri şarttır. 

4 - Ayrı ay11 yapılacak üc kalem eksiltmeye iştirak 
etmek istiyenlerin muhammen bedellerinin yüzde 7,50 nis· 
betindeki muvakkat teminat akçeleri makbuz veya mek
tuplarını encümene ibraz ve teslim etmeleri lazımdır. 

4 - İşbu eksiltmelerini görmek ve izahat almak isti
yenlerin her gün çalışma saatleri içinde Belediye Müesse· 
sesi Muhasebesine müracaat etmeleri ve istiyenlere bedelsiz 
olarak birer kopyasınm gönderilebileceği ilan olunur. 

....... , 

5 
l\\ıthaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~lzemesi 

Ankara merkez hıfzıssıha müessesesi satınalma 
Komisyonundan: 

l - Müteabhid tarafından geçen sene zarfında teahhüd 
edildiği halde teslim müddeti zarfında temin edilmeyen 
muhammen kıymeti 713 lir 25 kuruş bulunan kitablar 
26-6-937 günü pazarlık suretiyle satın almacaktır. 

2 Liste ve şartname muhasib mutemetliğinden alına· 
bilir. 

Müteahhid bu iş için 54 lira muvakkat teminatı hu
dud ve sahiller sıhhat umum müdürliigü veznesine teslim 
edilecektir. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 

l - Şartnamesinde yazılı vasıflar dairccıinde emniyet 
umum müdürlügünde dört defada ve her defasında azı 5 
çoğu 15 formadaa ibaret 6.000 · 7.000 nüsha polis mecmu
asının açık eksiltu1e usuliyle basım işi 6 7-937 salı günü 
saat 15 de· musabakaya konulmuştur. 

2- 2190 lira kıymet biçilen polis mecmuasır.ıa aid 
şartnameler parasız olarak umum müdürlük satınalma ko
misyonundan alınır. 

3- Eksiltmeye girmek istiyenler 164 lira 2~ kuruşluk 
teminat makbuz veya banka mektubile 2490 sayılı kanunun 
2 inci 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleriyle birlikte yu
karıda yazılı gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Tapu ve kadastro umum Müdürlüğünden: 

Tapu idarelerine lüzumu olan ve 980 lira muhammen 
bedeli 20 nevi evrakı matbua pazarlıkla yapılacağından 
isteklilerin 8-7-937 perşembe günü saat on beşte umum 
müdürlük binasında teşekkül edecek satınalma komisyo
nuna yüzde 7,5 pey akçesiyle müracaat etmeleri lazımdır. 

Şartname ve nümuneleri görmek istiyenler levazım mü· 
dürlüğüne müracaat edebilirler. 

6 
Mahrukat Benzin-Makine yağ'lart v. s 

il Daimi Encümeninden: 

İzmir Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal yardım direk· 
törlüklerinin ve makam oto ve kamyonlarının bir yıllık 
ihtıyacı olan 2100 teneke benzin satın alınacağmdan is
teklilerin bayındırlık direktörlüğünde mevctat şartnamesi
ne göre alınacak benzinler 20 gün müddet e açık eksilt
meye konulmuştur. 2490 sayılı yasa hükümlerine göre 
hazırlıyacakiarı teminatlarile birlikte 8.7.37 perşembe gü
nü saat 11 de İl daimi encümenine başvurmaları. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan 

Beher tonu 33 liradan 150 ton döküm koku 
Beher tonu 35 liradan 34 ton döküm koku 

Tahmin edilen bedeli 6140 lira olan yukarıda mil<darı 
yazıh döküm koku askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 1 temmuz 937 çarşamba günü 
saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname para· 
ıız olarak komisyondan verılir. Taliblerin muvakkat temi· 
nat olan 460 lira 50 1 uruşu havi teklif mektublarmı 
mezkur günde saat 15 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 sayılı kanun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve :.;aatte komisyona müracaatları. 

7 

~üteferrik 

Ankara Mektebler Mübayaat Komisyonu Reisliğinden: 
Siyasal bilgiler okulu talebesinin yatak takımlarile 

çamaşırlarının ihale tarihinden teşrinisani 937 gayesine 
kadar yıkama ve ütülenme işleri açık eksiltmeye konul· 
muştur. Eksiltme 5.7.37 pazartesi saat 15 de mektepler 
muhasebeciliği binasında yapılacaktır. Muv~kkat teminat 
269 lira 21 kuruştur. Şartnameıi parasız olarak hergün 
mektepte görUlebilir. Teşrinisani 937 gayesine kadar yı

katılacak çamaşır ve yatak takımlarının tahmin edilen 
mikdarile fiat tahminleri aşağıda yazılıdır. 

Nevi Mikdarı Parça başma tahmin edilen 
azı çoğu fiat 

Büyük parça 
yatak; battaniye l 5000 35000 
çarşafları, fanila 
don pijama ve 
emsali 
Orta parça 

Havlu torba pe-
çete masa örtüsü l 300ü 23000 
gibi şeyler 

Küçük parça 
Mendil çorab 8000 13000 
yaka gibi eşya 

7 kr. 25 sant. 

3 kr. 50 sant. 

l kr. 90 sant. 

Ankara B~lediye Reiıliğinden: 

l - Belediye için aşağıda miktar ve cinsleri yazılı A
razöz, Vidanj, vesaire alınacaktır· 
ı- Bunları vermek istiyen firmaların şartnameleri al

mak için Belediye Yazı İşleri kalemine müracaat etmeleri 
ve bu şartnamelere muvafık olarak verecekleri son fiat
ları havi teklifleri 2 Ağustos 937 tarihine kadar Belediye 
Reisliğiue vermeleri ilan olunur. 

3 adet süpurgeli arozöz 
5 Vidanj 
3 ,, Çop kamyonu 
1 ,, Hasta nakliye arabası 
l ,, Cenaze nakil arabası 
1 ıt Merdivenli, motapomlu araba 
l ,, Kamyon "çıplak şasili,, 
1 ,, Motopomp "kızaklı elde taşınır,, 
2 ,, Motopomp "tek dingil üzerinde iki tekerlekli,, 

M, M. V. Satınalma Komisyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiah J 5137 lira olan değişik 
cins ve numarada 5,~04,646 tane mıh kapalı zarfla alına
caktır. Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin hergün öğlenden sonra komisyona ırelmeleri 
ilk teminat mikdarı 1135 lira 28 kuruştur. İhalesi l O 8 937 
salı günü saat 15 tedir. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 
İzmir İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Başmüdürlüğümüz yanindald depoda mevcut 30 bal· 
yada 1280 kilo tütün pazarlıkla satılacaktır. 

Tamamının muhammen bedeli 122.95 teminatı 18.44 
liradır. İsteklilerin pazarlık gününden evvel tütünleri gör· 
meleri ve 29 6·937 günü saat l .5te Başmüdürlüğümüzdeki 
komisyoua gelmeleri. 

.----------..,_~---------------------------
İn hisarlar U. Müdürlüğünde~! 

l -Çamaltı 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 l 1 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 3 - 3 

f Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden f 

Muhammen bedeli 600,000 lira olan Sivas atelyesi kuvvei mu
harrike ve sofaj tesisatı 19-S.937 pazartesi günü ıaat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 27750 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiğı vesikaları, reımi gazetenin 7·5-936 gün 
ve 3297 No.lı nushasında inti,ar etmi9 olan talimatname daire
ıinde alınmış veıika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnnmeler 3000 kuruşa Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde 
aahlmaktadır. (3469) 550 1 4 

Nafıa Vekaletinden: 
BiNA iSLERi ILANI 

' 
1- Eksiltmejie konulan iş: Ankara Müstakil Jandarma taburu 

mutfak, erzak anbarı, bekçi kulubesi, fosseptik ve kuyu in· 
taatıdır. 

Keşif bedeli: 29 666. 97 liradır . 
2- Eksiltme 2-7-937 tarihinde Cuma günü saat 15 de Nafia 

Vekaleti yapı işleri Umurn Müdürlügü eksiltme komisyonu oda· 
ıında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır . 

3- Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 148 kurut 
bedel mukabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlügünden alınabilir. 

4- Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 2225 lira 3 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış yapı 

Müteahhitlik vesikasını haiz olması ve en atağı on bin liralık 
bir işi yapmış balunması lazımdır. isteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde vermeıi muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1572) (3439) 542 2-4 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Kaçakçıhk Men ve Takibi için Türk-Yunan 
Muka velenamesi 

(332 nci nüshadan devam) 
Müşarünileyhim, usulüne muvafık görülen selahiyetnamelerini 

teati ettikten sonra atideki hükümleri kararlaştırmıtlardır: 
Madae l 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 tPdoirleri almayı 
taahüd eder. Bunların faaliyeti hakkında alacakları haberlPri bir
birlerine bildirmeği ken taahüd ederler· 

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

hassa, ı uç1uların hüviyeti, faaliyetleri ıahası, kaçakçılık yapbk
ları eşya, kullandıkları nakil vasıtaları vıe bunların tipi ve evaaf
ları hakkında olacaktır. 

Madde 2-Yi'ıksek Akid Taraflar, kendi kara sularında kanun-
larına uygun olarak takib edilen ve açık denize kaçmağa mu
vaffak olan kaçakçı gemilerinin 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 gemiler, mürettebaı ve yükleri ile beraber, kara 
sularından kaçtıkları Yüksek Akid Tarafın makamatına teslim 
edileceklertir. 

Madde 3-Yüksek Akidelerden herbiri, diğer taraf ülkesinde 
monopola tabi ve ya idhalı memnu eşya için diğer taraf arazisine 
götürülmek üzere istenecek ihraç müsaadesi vermemeği taahüd 
eder. Yüksek Akidler gerek kendi ülkelerinden birine gerek Ege 
Denizinde saJıili olan üçüncü bir Devlet arazisine götürülmek 
üzere yukarıda zikrcdılcn eşya için vaki olacak bu nevi taleb
leri birbirine bildirmeği keza taahhüd ederler. Yüksek Akidler 
arazisinde idhali memnu veya monopöla tabi e4yanın bir liıtesi 
bu mukaveleye iliştirilmiştir. (İlişik; l) 

Yüksek Akidler, bu listede vaki olacak değitiklikleri vaktin
de birbirine bildireceklerdir. 

Madde 4-Yüksek Akid Taraflar, Ege denizinde bulunan li
manlardan bu denizdeki Yunan adalarına ve bu adalardan mez
mezkur limanlara götürülecek gümrükten usulü üzere geçmig eı· 
yanın !hraç mevkii gümrüğünce tanzim ve geminin kaptanının 

ismini, tonilitosunu ve hamulesini beyan eden tasdikli liıteleri 
her on günde birbirini göndermeği taahhüd ederler. 

Madde 5-Yüksek Akideler, Ege Denizindeki Türk limanla
rından Yunan adalarına ve bu adaiardan mezku denizdeki Türk 
Jimanlarına seyrüsefer adecek olan gemileril? sıhhiye patentala
rına, gemi yüklü ise, eşya manifestolarının muhteviyatını kıaaca 

kaydetmegi taahhüd ederler. Eger gemi limandan hamulesi çı

kıyorsa keyfiyet gene mezkür patcntaya kaydedilecektir. 
Madde 6-Bu mnkavele tasdik edilecek ve tasdiknameler 

mümkün olan süratle Atinada teati olunacaktır. Müddeti bir aene 

lstanbul Vakıflar DirektörlUgUnden: 1 
olacak ve tasdik keyfiyetini Yüksek Akidler birbirine bildirdik
ten bir ay ıonra mer'iyete girecektir. Bu müddetin hitamından 

-------------...... ------------ üç ay evvel feshedilmezse bir senelik yeni bir devre içio tecdid 
Muhammen bedeli iık teminat edilmiş olunacaktır. 

Lira Kurut Lira Kuruş Keyfiyeti tasdik ederek murahhaslar bu mukaveleyi imzala-
Cinsi Mikdarı 

Rontken filmi 330-Düzüne 2545 20 
ldrofil pamuk (net) 1250-kilo 2125 00 

ihaleıi 24·6·937 perşembe günü saat 

190 89 
159 37,5 

15 te 

937-senesi için Gureba Hastahanesine }uzumu olan yukarda 
cins ve mikdarı yazılı iki kalem levazım ayrı ayrı açık eksiltme
li e konulmuştur. İhalesi yukarda yazılı gün ye 11aatte istanbul 
Vakıflar Batmüdürlütü Binuında toplanan komiııyonda yapı a· 
caktır. Şartnameleri her gün levazım keleminde görQlebilır. 

(3244) 566 

mışlnrdır. 

An arada iki nüsha olarak 15 kanunusani 1937 tarihinde ya· 
pıldı. 

Numan Mencmencioğlu 

İ~za protokolu 
Raphael 

Bugunkfi tarihli mukavelenin imzası esnasında Yükıek Akid
ler, bunun bazı maddelerinin tatbik şartlarını aşağıdaki hüküm
ler daireıinde tavzih etmcğe karar vermişlerdir. 

1 inci maddeye müteferrian : 
Malumat teatisi, a,ağıdaki makamlar araıında yapılacaktır : 

ı 

1 
1 
1 

2() 
2() 

b 
b 
h 
il 



21 Haziran 

Türk makamları : 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanı 
Gümrük Muhafa~a Başmüdürlüğü 
Ege Denizi Gümrük Muhafaza Kumandanı 
Gümrük Muhafaza Kumandanı Müdür Muavini 
Gümrük Muhafaza Kumandanlığı Şube Şefi 
Gümrük Muhafaza Kumandanı 
Gümrük Mu haf aza Kumandanı 
Gümrük Muhafaza Kumandanı 
Glicıırük Muhafau K•ı nan danı 
Gümrük Muhafaza Kumandanı Şube Şefi 
(Haritaya müracaat) 

Yunan makamları 

Ankara 
latan bul 

İZ'mir 
Kar ağaç· Edirne 

Enez 
Ayvalık 

Çefme 
Kuıadaaı 

Karin 
Uzunköprü 

• 
Maliye Nezaretinde Kaçakçılığın Takibi Dairesi Atina 
Maliye Nezareti Şubeıi ; Kolokotronie sokağında No. 116 Pire 
Kadıköy (Dikee) Gümrük Müdürü 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA -
·~ 

Salı 2 2-6-1937 

Kışlık elbiselik kumaş 150000 ın. (MMVI ~! 364 
Kıhfltk bez 125000 m. (MMV) ,\! 364 

1 

1 Afyon 

1 Ar"aşit 
Arpa 

,. 
Badem 

Sayfa :1 

Ticaret ve Zahire Borsası 
19 - 6 - 1937 

MADDE 

yatı 

: ince t. 
: kaba 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 
: kabuklu 

ithalat ihracat 

Ton Ton 

0,5 8 

49 

SATIŞLA R 
Aag-ari Azami 

Kiloau Kilosu 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

Nea Ornsteu Gümrük Müdürü 
Kuleliburgaz (Pithion) Gümrük Müdürü 
Dedeağaç (Alexandropolis) Gümrük Müdürü 
Midilli Gümrük Müdürü 

Alitı cerrahiye 30 kalem (Ank. Jand. Komut.) .,! 364 
Cezaevi için ekmek ihtiyacı (1 sene) (İat. C. Müddei,) .,; 364 
Buğday kırdırılması 1400 ton (Tophane Levazım) ~'! 366 
Sığır eti 7000-J0500 k. (Ank. Harita Gen. Dir.) .\! 368 
• Köhne eşya, kanaviçe, ip, şişe v. ı. 12 kalem (lnhis. U. Müd.) 

No. 368 " Buğday 
: iç 
: Eks. yumutak 
: yumutak ,, 

Sakız Gümrük Müdürü 
Vathy (Sisam) Gümrük Müdürü 
Figani (Sisam} Gümrük Mudürü 

Benzin 12000 k. (Başvekalet Levazım Müd.) No. 369 
Jandarma kıtaatı için 3 paviyon inşaatı (Çanakkale Nafıa Müd.) 

No. 369 
.. 
,, : ekı. ıert 

6'l5 5 25 6 6 
: sert 

Sığır eti 38 ton - koyun eti 5000 k. • süt 2250 k. - yoğurt 2250 
k. (Afyon Tümeni) No. 371 

,, 
,, 

: •Ümter 
: kızılca 
: mahlut 

) - 6 2 

Aralarında malumat teati edecek olan küçük makamların bu
lunduğu yerleri gösterir bir harita bu mukaveleye ilittirilmiştir. 

• Hurda eşya 43 kalem (İzmir Beled.) No. 372 
Cezaevi için ekmek ihtiyacı ( 1 sene) (Urfa C. Müd.) 
Benzin 240 teneke (Edirne Vilayeti) No. 372 

" Bul2ur 
15 

: iç Yüksek Taraflar, bu malumatı teati etmek için münaaib ga
recekleri vasıtaları kullanacaklar ve muhaberatta fran•ızcayı iı· 
tirnal edeceklerdir. 

Telgrafla muabere yolunu tercih ettikleri takdirde aralarında 
müştereken kabul edecekleri huıusi bir kod kullanacaklar ve 
bunu yukarıda zikredilen makamlara göndereceklerdir. 

İnhiur mamulatı nakliyesi (Samsun İnbis. Dir.) No. 374 
• Boş sandık 200 adet (SAmıun İnbis. Müd.) No. 374 
Akçakoyunlu tuzla~ında havuz tamiri (Ank. İnh. Başm.) ;\~ 376 
13 mektep tamiri (Iıt. Beled.) .ı\! 376 ' · 

Ceviz 
Çavdar 
Darı 
,, 

Fuulye 
Fındık 

: beyaz 
: sarı 

45 

Gayri mamul kereste 6100 ın3 (İçel Vilayeti) No. 376 
Kantar 6 adet • baskül 1 ad. (ist. Beled.) No. 376 

Çarşamba 23·6-J 937 

,, 
. ,, 
ipek 

: iç tombul 
: iç ıivri 
: kabuklu 

Bu kod, altıya da bir değiştirilecektir. Mezkur kodun tanzim 
ve tabıi için yapılacak masraf Yüksek Akideler araıında yarı 
Yarıya h~ıviye edilecektir. Yüksek akideler, Gmalılmat eriştirmek 
için kuriye göndermeğe lüzum görülürıe bunlar gümrük veye 
rnuhafaza kumandanlığı memurları arasında seçileceklerdir. Bu 
kuriyeler ıivil kıyafette seyahat edeceklerdir. 

(Devamı var) 
Çamatır yıkama makineıi 3 adet (Tophane Levazım) No. 341 
Sebze 25 kalem, yumurta 500 bin ,adet, soğan, patates v. ı. 7 

kalem (Mühendis Mekt. Müd.) No. 363 

İrmik 
Kaplıca 
Keçikıh 
Kenevir 
Kepek 30 

Sığır ve koyun eti ve ekmek (Kaaımpaşa 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 

Keten 

" Koza 

: tohumu 
: yaj'ı 

: yeni mahsul 

irtihal 
Memleketin meşhur ülemasın · 

dan ve lstanbul barosuna men· 
sup maruf avukatlardan Üsküdar 
Naibi esbakı ve Samsun asliye 
mahkemesi azasından Safiyuddin 
Yücenin pederi ve lstanbul s:ıy
lavı Bay Ziya KaramürseJin ba· 
canağı Ali Nureddin Yüce öl
nıüştür. Ce-nazesi bugün uat on 

1 ,--vevmiıııam-

' Monakasa Gazetesi 
tabak 120 adet, tevzi kiaeai 60 adet, çorba kasesi 56 adet, tuz· 

luk 120 adet (Tophane Levazım) No. 368 
Pancar ve ye9illik (Ank. Ens. Hıfıussıha Dir.) No. 369 
Sade yağ 11400 ve 11400 k. (Edirne Tümeni) No. 371 
Kuru ot (Vize Tümeni) No. 371 

Kuş yemi 
Mercimek 
M111r 

• 
: beyaz 
: •arı 

Nohut : isp. tohumu 
Pamuk 
Pamuk yaj'ı : Bütün Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki ga· 
zetesi dir. 

Telefon: 49442 

birde Üıküdarda lhaaniyede Ka- "••••••••••••• 
sap soka~ındaki yalısından kaldı · 
rılarak Karacaahmetteki aile kab-
ristanına defnedilecektir. 

Tanrı merhuma rahmet, ailesi
ne sabır versin. 

İstanbul 

imtiyaz aah.ibi Ye TUi itllri 

Direktörü: JımaiJ Girit 

Baaıldıiı yer: ARTUN Baıımevi 

Galat.ıa Billur sokak No. 10 

Borsası 
18 6-1937 ----~-·a~r~~-

--
1 Alı, 

Sterlin 627 I 1) , 
20 F olar 123, 
20 raıısıı F r. 1 IO, -
2o liret l 20, _ 
20 Belcika Fr, 80 --

Drah-. · 9' 20 1 ... ı 1 -
20 ••eçre Fr. 568,-

1 ~eya. 20,-
2() rloriıı 

631
_ 

ı ~•k kronu 70,-
1 P.1 Vuıturya Sl. 20,-
1 Z •rk 25, -
1 loti 20,-
~ Peııi'ii 21,-
'l,,,. lev 
'""" "· 14,-uıa. 

~ r 52,-
1 1 Ubfe 30-

'-•e k ' 
1 la ~ uronu 30, 
1 Q r-c altını 1051-

•ıılcııot Oı.254 -
' 

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

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

-32,
I052,-
255,-

Çekler 

London 
Nev York 
Pariı 
Milin o 
Brükael 
Ati na 
Cenene 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Vıvana 

Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşt 

Bükret 
Belgrad 
Yokohama 
Moakova 
Stokholm 

Alıt Satıı 
625,50 626, 

0.7880 0,7860 
17,6864 
14,9640 
4,6782 

87,37 
3,45 

63,9488 
1,4325 

22,5610 
4,2062 

13,9088 
l,9ti.36 

4,1566 
3,9810 

I07,4340 
34,5325 
2,7464 

24,04 
3,IO 

-

17,6725 
14,955 
4,675 

87,30 
3,4466 

63,8975 
1,43IO 

22,5430 
4,2025 

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

107,3482 
34,505 
2,7443 

24,06 
3,0982 

Makina yağı 1200·1500 k., silindir yağı 600-800 k. (Amasya Be
led.) No. 374 "tohumu: 

Peynir beyaz: tam yağla Ekskavatör 2 adet (Kocaeli Vilayeti) No. 375 

Benzin tenekesi 176 adet (Tophane Lovazım) .\~ 376 

Perşembe 24-6-937 

Kundura 60000 çift (MMV) .,! 366 

• Hurda f'fya 91 kalem (Tophane Levazım) ~\! 369 
Yonca 540000 k. (Ankara Lvz.) ~\! 370 

• Teneke 2500 ad. - sandık 98 ad. (Tophane Lvz) .\! 369 
Yonca 40000-50000 k. (Etlikte Baytari Labor. Dir.) .\; 370 
Et ve aebze (Burnava Tümeni) ."ı! 374 
Yem torbaaı 300 aded (Tophane Levz.) .\! 375 
Tire çorap 2 bin aded (Tophane Levz.) J\! 375 

" ,, : yarım yaj'lı 
,, ,, : yatsız 

Peynir ka9er: yaj'lı 
,. ,, : yaj"ıız 

Razmol 

Susam : yeni mahıul 
" yatı 

Tiftik : oğlak 

" ,, 
,, 

: ana mal 
: deri 
: kaba 

16 

11 

Un : ekstra ekstra 88 

" 

150 

Lokomobil, alternatör, tevzi tabloıu -ı•e elektrik santralı malze-
mesi (Akhiıar Beled.) " 

: ekstra 
'. 1 inci yumutak 
: ,, sert 

Tav ocağı 1 ad. (MMV) .\! 342 
Mazut 390 ton (Samıun Beled.) .\! 361 
Ham ipek 60 bin m. (Aık. Fabr.) ."ı! 364 
Kanca 114 ad. - balta l JO adet • söndürme aJatı 78 adet • kü

rek 37 adet • kova 846 ad. - hortum 770 m. (İnhis. U. Müd.) 
No. 365 

Kuzu eti 31 ton - ekmek 50 ton (Mühen. Mekt. Dir.) ,\: 365 
Yeraltı kabloıu, kofra, duy: 6 kalem (Devi. Demir.) ,,-; 366 
Göz taıı 5 ton • hamızı kibrit v. ı. (D. Demir.) .\! 366 
Rontken fılımı 3.11) duzine - idrofil pamuğu 1250 k. (İıt. Vakf. 

Dir.) No. 367 
Ecnyı tıbbiye ve sıhhi malzeme 225 kalem (Balıkeıir Vil.) .\\! 367 
Mahruti çadır (D. Demir.) No. 368 
Sıfır ve koyun eti • sebze 14 kalem (Kasımpş. Den. Lvz.J .\;368 

* Önlerinde yıldız İfareti olanlar münyedeye aittir. 
Hamit: "No.,, itareti ilinı havi gazetemizin 1ayısını göıterir. 

Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 
"MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 

müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 
bir münakaıa veya müzayede ilanı bu mesleğe inti
sap edenleri heman harekete getirir, ve azami ran-
demen verir. İlin ücretleri mütedildir. On puntoluk 
küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilan lşıarı Limited Şirketi 

vasıtasile gönderilebilir. 

,, 
Yapak 

,, 
• ,. 

Yulaf 
Zeytin yatı 

" " 
" 

,, 

: Anadolu 
,, tabak 

: Trakya kırkım 
,, tabak 

: ekstra 
ı yemeklik 
: sabunluk 

DIŞ FİATLAR 

Buğday Liverpul 
,. Şikago 

" Vinipek 
Arpa Anvera 
Mısır Londra 

Keten t. " Nominal 
Fındık G. Harnburg ,, 

" K " 

3 6J 

K.S. 

5 88 
5 04 
5 68 
5 09 
3 52 
1 93 

94 54 
94 54 

~•++++++++++++++06~~~~ ~AA~ .... w • • • .. • • ............ • 

i "DEVRİM'' ! 
~ o 
.. ~. Tercüme Bürosu ·:· ~ + .. A 
•!• Her lidandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- ~ 
•!'.• b .. k •> ..... assa muna asa ve müzayedelere müte.alllk ıartna· + 
~ melerin tercümesi derübte edilir. + 
+ + •!• Azami ihtimam ve sürat • 

•!• Fiyatlar mütedildlr 4C• ~ gayet + 
•!• "MÜNAKASA GAZETESi,, Abonelerine •:• 
•!• Hususi tenzilat yapılır •:• 
+ A 
•!• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 .:. 
•!• Telefon : 49442 "' . ~ ••• ,.. ......... ~ ......... ~... ~ 
(1 ...................... ~ •••• ~.· ••••••• ., ........ ·:· ·:· ·~ ·:· •!• ·:· •!• ...... ·:· 
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ADMINISTRA"11ur. 

Yoa-hourtehou Hon 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T ~lephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresae Telea-rapbique : 
lıtanbul MÜNAKASA 

-
-
__________________________________ .'! Tableau Synoptique des Adjudications 

Mode Prix Caulion. Lieu d'adjudıeation et du 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Objet de l'adjudication 

A) Adjııdications au Rabais 

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

'avage du boulevard Chukrukaya, plaee Monlreux 
et boulevard Gazi (aj.) {eah. eh. P. 113). 

>avage boulevard Kiazimeuzalp, place 9 Sepi. ete. 
{aj .). {eah. eh. P. 111). 

l 
.::onstr. variante. tunncl (1100 m.} loeal pr. voya· 

geurs, vespasienne, passage en beton armC s voie 
ferree lzmir-Aydine (eab. eh. L. 28,5). 

Travaux de menuiserie pour la galerie de tableaux 
du Palaiı de Dolmabahtehe 

Reparation du batiment des biens nalionaux iı 
Tehankayı. 

Reparation du pont Saratehane 
Construction de mur de aoutCnement au ciaıetiCre. 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpression revue de la poliee (6000·7000 lormes). 
PiCces imprimees. 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Toile pour linge : 246162 miıtres (eah. eh. P. 
308). 

Chaussures pour l'interieur : 10415 paıres- Id . pr. 
l'exlerieur : 8728 paires (cah. eh. P 355) 

Combustible - Carburant- Huiles 

Charbon de bois : 3000 kil s. 
Coke de fonderie : 150 el 3.J tonnes 
Benzine : 2700 bidons 
Huile {d'hiver et ete). 

Electricite-Gaı:· Chauffage Central 
(lnstallation et Ma\eriel) 

Compteur d'eau : 300 picees Articlcs pour ins· 
tallation d'eau : 12 lots- Ampouleı eleetriqu•s: 
4125 piiıeeı . 

ProTİ8İonı 

Viande de boeul : 4000 kilos. 
Yoghourl : 100000 lı.ilos (aj.). 
Harieots ıees : 30000 lı.iloa (aj.). 
Concusage de blea ; 500 tonnes 
Beurre : 54 lonn es 
Hu ile d' olives : 8500 kilos 
Paille : 84960 et 96000 kilos 

Divera 

Clous pour fer a eheval : 5303646 p. 

1 
Lessive grandes : 15000-35000 pieees Picees 

moyennes : 13-23000 p. et pelites: 8000-13000 P· 
Feutres pour ehevaux : 811 piiıces- Huile pour 

chaussuıcs. 

Brosscs a ehevaux : 4226 piiees. 
ı Seaux en toile : 4337 piiıees 

! Courroies et brides : 5000 et 4566 picces. 
Arroaeuses a balais : 3 pieceı- Vidange : 5 pie· 

ces- Camions pour ordures : 3 piCceı- Auto
ambulanee 1 piece Auto eoroillard : 1 pieee ~ 
Motopompe a eehelle: 1 pi "ee- Camion "Chaı· 
sis nu,., : 1 piece - Mo .. opompes : 3 piCces. 

_,B)_A-=dj_ud_ica_ti_on_s __ a _la_su_renc~~ 
Articles hors d'uua-e tels que : Lits fer ete. 
Oeufs lrais. 
T abaes : 1280 lı:ilos. 

d'adjuc:lieat estimatif Proviıoire Cahier des Chargeı -------- ------==;...;.;..;....;;.;.__,,_ ___________ , 
Jours l 1eure 

Gre a ırre 

Pli eaeh. 

Publique 

" 

" 

Publique 
Gre iı gre 

Pli each 

22602 - 1695 15 

22200 - l 6tı5 

570000 - 26550 

4947 372 

1200 

1549 99 117 
3487 90 

2190 164 25 
980 -

P.25le m. 4327 40 

" 
P. 374 et 365 4790 47 

Publique 113 -
Plı each. 6140 - 460 50 
Publique 

" 
4400 - 'l30 -

Publuıue 3900 • 
4992.47 et 1271 

Publique 
Gre a ıre 

n 

Pli eaeh. 

" Publique 

" 

Pli eaeh. 
Publique 

• 

n 
Pli each. 
Publique 

Publique 
Gre iı ırre 

n 

102 
15000 1125 

3600 - 270 -
6250 - 468 75 

3542 -
444 -

P.llek. 63.75 el 72 

15137 - 1135 28 
P. 7,25 3.50 269 21 

et 1,90 lap. 
121,65 et 

112,50 
237 72 
536 71 
182 62 

34,13 -
122 95 18 44 

Municipalitı• lzmir 

" 
Dcp. Construction Ch. Fer Min. Tra-

vaux Publies 

Dir. Trav. Publies lstanbul 

Dir. Biens Nationaux Tehankaya 

Dir. Trav. Publics Edirne 
Munieipalite Salihli 

Dir. Generale Surete 

" " Cadastre 

Un mo·s 

" 
7-7-37 

7-7-37 

5-7-37 

2-7-37 
1-7·37 

6-7-37 
8-7-37 

15 

15 

15 

15 
16 -

15 
15 -

Com. Ach. Comm. G. Gendarm. Ankara 9-7-37 10 

Com. Aeb. Min. Def. Nat Ankara 

Direction Gen "rale de L'Hôpital lzmir 
Dir. G. Fabriques Militaires Ankara 
Com. Perm. Vilayet lzmir 
Mun;cipalite Ankara 

Municip:11ite Tire 

Direction Generale de L'Hôpital lzmir 
Com Aeh. lntendanee lst. Tophane 
Com. Aeh. Dir. lntend. Ankara 
Com. Aeh lntendanee Ankara 
Com. Ach. Mılitaire Viz; 

n 

Division Edirne 

Com. Ach. \tin. Def. Nat. Ankara. 
Com. Aeh. des Eeoles Ankara 

C<>m. Aeh. Comm. G. Gendarrnerie Ank. 

" 
n 

" Munieipalite Anlı:tra 

Direction Biens Nationaux 
Direetion lnstitut Volailles 
Direction Monopoleı lzmir 

Jusqu'au 

10 7-37 11 

28-6 37 10 -
7 7-37 16 -
8-7-37 11 -
f.-7-37 10 30 

25-6 37 

28-6 37 10 
22-6 -37 14 30 
14-7-37 
5-7-37 15 -
2-7-37 15-17 

2 7-37 14.5-15,5 
2-7-37 10 l I 

10-8-37 
5-7-37 

6-7-37 

7-7-37 
7-7-37 
8-7-37 
2-8-37 

28-6-37 
1-7-37 

29-6-37 

15 
15 

10-15 

10 -
15 -
10 -

14 
10 
15 

(Pour les trois jours suivants) 

Mardi 22 Juin 1937 

Etolfe pour unilorme d'hiver : 150000 metres (Ministere Delense 
Nationale) .V 364 

Toile pour hoııse : 12500 metres {Ministere Delense Nationale) 
.\ 364 

1 slrument' chirurgie1ux (Gendarmerie Ankara) .\'. 364 
Pain pour le pôniteneier (pour 1 annee} (Procureur General lstan· 

bul) 
Lait : 100\'0 kilos ılntendanee Maritime Koss'mpaeha) .\'. 366 
Coneasoage de bles : 1400 tonnes ( lntendanee Tophane ) 

.\; 366 
Viınde de b•>eul : 70tJ0-10500 kilos (Direelion Generale Carto· 

graphie Ankara} .\'. 368 
• Articles hors d'usage telı que : Cordes, eanevu, bouteilles ete.: 

12 lots (Dir. G<n. Monopoles) .\'. 368 
Benzine : 12000 kilos (D<r. Eeonomat Presidenee du Conseil) 

·" 369 
Construction 3 pavillons pour gendarmorie (Dir. Trav. Publics 

Tehanakkale) .\'. 369 
Vıande de boeul : 38 tonnes Vıande de mouto.1 : 5000 kilos-

Lait : 2250 kilos - Yoghourt : 2250 kılos ( Division Alion) 
,\; 371 

• Arlicles horı d'usage comme articles Clectriques et telephoni· 
ques ete. : 43 lots {\1unieipalite lzmir} .\: 372 

Transport d'articles monopolıs s (Monopoles Samsoun) .\. 374 

Mercredi 23 Juin 1937 

Maehınes lessives : 3 pieees (lntendanee Tophane) .\: 341 
L •gumes : 25 lots- Oeufs : 50000 pil:ces- Oignonı, pommes de 

terre, haricots sees ete. : 7 lots (Eoole d'lngenıeur} .\' 363 
Mouton boeuf et p•in (lntend. Maritime Kassimpaeha .\: 367 
Savon : lObOO k. (Division Lulcbourgaz .\ 367 
Coke : 561 tonnes tFabriqueı Militaires 367 
Benzine : 800 bidons (Dir. Min:•tere Eeonomie Ankara) .Y 367 
Assietles 120 pieces- Tasses pour dıstribution 60 pieees 
T asses pour soupe : 56 pieees - S1lieres : 120 pieees (in· 

tendance Topha t} ,\ 368 
Carolles, betteraves, navets ete. (lnstitut Cent,al Hygicne Ankara) 

.\'. 369 
Beurre lrais : 11400 et 11400 kilos (Division Edirnı.) .\: 371 
Foin see (Division Vizt) .\'. 371 
Huile pour machine : 1200·1500 kilo•- Huıle pou• eylindre 

600 800 kilos (Munic'palitı' Amassia ,\' 374 
Exeavateıırs : 2 pieeeı (Vilayet Kodjaeli) .\' 376 
• Bidons : 176 pi ees (lntendance Tophane) .\' 376 

Jeudi 2-l Juin 1937 

Tentes eoniques : 140 p. (Chemins Fer Etat) .\'. 368 
Mouton et boeul- Legumes frais : 14 lotı (lntendanee Maritime 

Kassimpaeha) .\'. 368 
Ch~ussures : 6000 paires (Min. Def ense Nationale} .\' 366 
• Artieles hors d'usage : 91 lots lntend. Tophane) .\'. 369 
Bidons : 250il p.- Caisses : 98 p. (lntend. Tophane) .\' 369 
Tri:lleı : '400011 k. (lntendance Ankara) .Y• 370 
TrClles : 411000-50000 k. (Laboratoires Veterinaires iı Etlik) .\~ 370 
Viande de boeuf et lcgume• (Oivision Burnova) .\' 314 
Grands sacs a fourrage : 3 O p. (lntend. ·ı ophane) .\'. 375 
Chaussetteı : 2000 p. (lntend. Tophane) No 375 
Locomobile, alternateur. tableau de distribution, accesıoires dt 

eentrale ete. (Mun. Akhissarı 
Forge : 1 piece (Mın. Del. Nat.) .\\ 342 
Mazout : 390 t. (Mun. Samıoun) No 361 

Etoffe en soie eerue 60000 m. (Fabr. Milit.) No. 364 
Croehets 114 picee• • haches 110 pieees • appareil d'extinetion 78 

pii:ces • pelles 37 pieoes • Seeaux 846 pieees - manebe en li~ 
770 metres (Monopoles Kabataehe) No. 365 

Viande de mo~ton 31 tonnes • pain 50 tonnes (Ecole d'lna-e~J 
No. 365 1 

Cable souterrain- eoffrets, douillcı ete. 6 lots (Chemins de fer Et11 

No. 366 
Sullate de euivre 5 tonnes • aeide chlorhydrique 10 tonnes • i~ 

nillurique (Chemins de fer Etat) No. 366 
Films de Roentgen 330 douzaines - eoton hydropbile 1250 k. (Pi' 

V akoufs lst.) No. 367 
Produits pharmaeeutiques et materiel pour paisement 225 Iots ("1 

!ayet Balıkeııir} No. 367 

• Les aıterisqueı indiquent une venle par voie de ıurencbere•J 

N. B.- Leı Nos indiques en regard deı articles sont eeu• 
journal danı lequel l'aviı a paru . 


