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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 

6 .. 
12 " 

Kuruş 

450 
850 

1500 
Ecnebi memleketler içın 

12 aylığı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma-
. kb"l değildir. yan tedıyat ma u 

SALI 

•• 

GA ETE i 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

ı·la"n olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi Bugün 

a) Münakasaıar 

1 - Erzak, Zahire, Et, Sebze v · s. 

Sığ-ır etİ' 18500 k - un: 2735'3 k. - saman: 1270070 
. . • 5 12 1 k tem. 346.8 -

k. (aç. ek. kıloııu 2 · 
1 

ve A ~ SAK) 13-7-37 15-15,30 
236.43 ve 95.25 L.) (Kasaba 5 • • u 4 

Kuru ot: 203000 k. - yulaf: 302760 k. (kz. kılos 
ve 4,30 kr. tem. 609 ve 1021•81 L .) 13-7-37 16,30-17 
(K:>saba Ask. SAK) 479 61 L ) 

K'uru ot: 159870 k. (kz. kilosu 4 kr. tem . . 13-7-37 l7 30 

Kasaba Ask. SAK) _ . 250 k. • pırınç: 
E.ridilmiş sadeyağı: 300 k. tfuz. 1 • 300 k - no-

1500 k - ehriyc: 150 k. - asu ya. . 
· ş • 500 k - toz şeker: hut: 200 k. - kesme şeker. . 

.. .. 3l O k - sabun: 400 k. - so-500 k. - kuru uzum: · 3 k 
da: 400 k. - pirinç unu: 25 k. - çay: . - ma· 
karna: 150 k. - iyi su: 540 damacan.a ~temd_:) . 

3-İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, HastaneLev. 

4 

Klor maiyeti kinin komprimeıi: 65 kilo (mb. 2340 L.) 
(Ankara Valiliğ'i) 15-7-37 15 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Galvanize telgraf: 15 t. (4 mm) - bağ telı: 160 k. 
(1,5 m m) (kz. mb 2728,80 L. tem. 201,66 L.) 
(Nafıa Vekaleti) 15-7-37 14 -

5 - Matbaa işle,ri-K ırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Gündelik genel buyrukların bastırılması ve ay ni· 
hayeline kitap haline konulması (43 forma) (aç 
ek. mb. 1075 L. tem. 80,63 L.) 
(Gümrük ve inhisarlar Vekaleti) 16-7-37 15-

6 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

29 Haziran 1937 

.. 

İDAREHANE: 
Yo rurtcu han, 1 ci kat 

No 3 ve 4 
Galnta, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehnnemizde görüşülur 

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

Posta kutusu N. 1261 

Istan ul Belediyesin ~ 

• 
Eminönü temizlik işlerine ait olup çürüğe çıkarı· 

lan iki beygir 30.6.937 ıününde Fatih at pazarında 
saat lO da satılacaktır. İsteklilerin orada bulunacak 
memurlara müracaatları lüzumu ilan olunur. 

2-İhaleleri giln ve saatile yukarıda yazılı erzakların 
hızalarmda gösterildiği şekilde açık eksiltme ile Kasaba
da askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3-Erzakların kilolarına tahmin edilen fiatlarln mu
vakkat teminatları hizalarında yazılmıştır. 

4 İ&tekliler Ticaret odasından mukayyet olduklarına 
dair vesika ibraz edeceklerdir. 

5-İhaleleri yazılı belli gün ve saatte teminatlarile 
birlikte Kasabada askeri satınalma komisyonuna mnra
caatları. 

• • * 
1. Uşakta bulunan askeri kıtaat hayvanatmın ihtiyacı {paz mb. l59ıl,25 L.) (Tekirdağ Daımı Encum.) bır ay zarfında 

B. . . . k k' 6000 k. (temd.) (paz. mb. 720 L. 
ırıncı nevı e me . b' r d 

Mest fotin: 2500 çift (Bakırköy hast. için) (aç. ek 
çifti 160 kr. tem. 300 1..) (lst. Sıhhi Mües.) 1 - -37 15 30 1 için 203000 ikiyüz üç bin kilo kuru ot ile 302760 üçyüz 

iki bin yediyüz alimış kilo yulaf münakasaya konmuştur. 
2. - Ayrı ayrı olarak şartnameleri bedelsiz olarak 

Kasabada askeri satmalma komisyonunda görülebilir. 

· - E ) ır ay zar ın :ı (Tekirdağ Daımı ne k k'I 5 
Kuru soğan: 22000 ve 10,000 k. (aç. e · 1 0 u 

kr tem. 82,5 ve 37,5 L.) (Tekırdag- Aık. SAK) 9.7.37 16 -
Ekmek (cezaevi için) (1 sene) (temd) (paz. teııı. 

781 80 L.) (Am sya C. Müddeium.) 8-7-37 16 -

Sade;ağ: Çatalca: 7550 k. • Hadimköy: 6000 k. 
Çerkezköy: 6000 k. (kz. mb. 6795 L. ve 5400 er 
L. tem. 509,62, 405 ve 405 L.) 14-7-37 15-16-17 

Sıg-ır eti {ayni yerler): 48, 40 ve 40 t . (kz. mb. 
14400 ve 12000 er L. tem. 1080. 9ı O ve 900 L.) 
(ç t 1 T .. ') 16-7-37 11-15-16,30 a a ca umenı 

Bulgur: 150 t. (kz. mb. 21000 L. tem. 1575 L.\ 19-7-37 16 -
Kuru fasulye: 40 t. (kz. mb. 5200 L. tem. 390 L.) 16 7.37 16 -
Sabun: 11 t. (kz. mb. 5060 L. tem. 379,50 L.) 12-7-37 16 30 
Zeytinyağı: 5 t. (aç. ek. mb. 3400 L. tem. 255 L.) 8 7-37 14 -
Kuru ot: 800 t. (kz. mb. 28000 L. tem. 2100 L.) 21-7-37 16 -
Yulaf: 1050t. kz. mb. 63000 L. tem. 4400 L.) 20-7-37 16 -
Sadeyağı: 50 t. (kz. mb. 47500 L. tem. 3562.50 L.) 22-7 37 16 -
Saman: 600 t. (kz.. mb. 9000 L. tem. 675 L.) 21-7-37 11 
Pilavlık pirinç: 10 t. (aç. mb. 2350 L. tem. 176.25 L.) 15-7-37 11 
Patates: 150 t. (kz. mb. 10500 L. tem. 787,5 L.) 

(Kırklareli Tümeni için) 14-7-37 16 -
Taze fuulye: 12750 k. · patlıcan: 12360 k. -

bamya: 7380 k. - kabak: 6700 k. • domateı: 
3500 k. - taze soğan: 6000 k. (aç. ek. mb. 
1606,60 L. tem. 120,50 L.) (Çatalca Tüm.) 9 7-37 11 -

16-7-37 16 -

6-7-37 15 30 

Sabun: 8 t. (aç. ek. tem. 240 L ) (Çorlu Kor) 
Sadcyağ"ı: 60 t. (temd.) (paz. mb. 60000 L. 

tem. 4250 L şart. 3 L.) (Lüleburgaz Tüm.) 
Sabun: 10600 k. (temd.) (aç. ek mb. 5088 L. 

tem. 382 L.)(Lüleburgaz Tüm.) 5.7.37 15 -
Kuru ot: 84 t. 50 t. ve 61 t. (aç. ek. mb. 1470,875 

ve 1067.5 L. tem. 110,25, 65,62 ve 80,60 L) 13-7 37 15-16-17 
Taze fasulya: 10112 k .• patlıcan: 9800 k. • 

bamya: 5720 k .• kabak: 5140 k. - biber: 620 k. -
domates: 2500 k. - taze soğan: 4600 k. (aç· ek. 
ınb. 1255,30 L. tem. 94,15 L.) (Çatalca Tüm.) 9 7-37 15-16,30 

Yaş ıebze: 14 kalem: 13720 k. (temd.) (aç. ek. 
4 9.7.37 1 -

tem. 48,54 L.) (Deniz Lvz.) .. 7 10 
Ekınek (Üsküdar ceuevi için)(lcı.)(Üsküdar C. Mud.) 15·7•3 

~ıışaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
1 

Edırne kız ÖR'retmen okulunun ikinci kat yatakhane 
ba~dadı sıvalı tavanlarının ahpp tavana tebdili 

i~leri (a". ek. kb. 2900,40 L. tem. 218 L.) 
(Edirne Nafıa Müd.) 

E.di~ne er kek öğretmen okulu lcarşısındll ve oku~a 
•ıt arsaya yaptlacalc muhafaza dıvarı ile demır 

9-7-37 15 

Par aklık (aç. ek. kb. 1132,61 L. tem. 85 L.) 
(E.d· 9-7-37 15 -St ırne Nafıa Müd.) 
~dYoında yapılacak tadilat iş'. .<a.ç. ek. kb. 6991•61 

15
_
7
_
37 15 v · tem. 525 L.) (Ankara Vahlı~ı) 

"1rıkk 1 d · ( k kb 9265 06 L • c e yaptırılacak ınşut aç. e · ' ' 
14

_
7

_37 14 
c; .. · teı:n. 695 L. şart. 47 kr.) (Ank. Ask. Fabr.) 
oçınen evi - karrir: 156 ad. - ahşap kerpiç: 123 

4 •d. (k:t. kb. 89571.12 L. (Gelibelu Kaymak.) 14.7.37 1 

So~uk h O k . t' bi· 
7 ava deposu (buz istı ltsali): 50 O • • ıs ıa · 

ton et, kaier - 30000 teneke peynir ve yumur-:i .Projesi {aç. ek. mb. 400 L. tem. 30 L.) 
C:ii dırnc Beled.) 

<l~o;e Halkevi binası inşaatı (temd.) (paz. kb. 
Cö O L. şart. 3 L.) (Akhisar CHP Ba~k.) 
n çıtıen evi inşaatı: 949 ad. (paz.) (Niğde Vil.) 

llrslld . . . . .. 

15-7-37 15 

bir ay 

5-7-37 15 -

a Yapılacak Halkevi binası pro1esı ıçın mu-
llabakn (Bursa CHP Başk.) 30-8-37 kadar 

Yazlık elbise (caket, pantalon, kacıket ve tozluktan 
müteşekkil) 40533 takım kz. mb 1Q'l 531 75 L. 
tem. 10876.59 L şnrt 963 kr) 
(Ank. Jand. Gen. Kom ) 16-7-37 10 

7- Mahrukat, Benzin, Makine yng1arı v. s. 

Maden kömürü: 75000 k - odun: 38500 k. (aç ek. 
kilosu 1 kr. tem. 56.25 • 28,87 L.) 
(Kasaba Ask. SAK) 13-7-37 15,45-15,36 

G.u (lst:ındard ve Stea Romana olacaktır): 50 tene 
lc.e (temd.) (paz. aıb. 162 L.) (Tekirdağ Da. Ene.) bir ay zarfında 

Mazot: 40 ton (kz. mb. 5464 L.) (tehir) 
(Anlc. Sıtma Mucndele Reıs.) 8-7-37 13 -

Benzin: 1000 teneke (paz. mb. 3450L. tem. 258,75 L.) 
(Hariciye Vekaleti SAi\) 13-7-37 15 

Gaz yağı: 25 t. {kz. mb. 5750 L tem 431,25 L 
(Kırklareli Tüm.) 12-7-37 16 

8- Müteferrik 

Portatif çadır: 3730 tane (kz. mb. 344o3 L 
tem. 2581 L. şart. 173 kr.) 

(Gümrük Muhafaza G. K.) .. 20 7-37 16 
Fort 1937 markalı 2.5 tonluk ıı.rozoz: 1 tane (aç. 

ek. mb. 4500 L) (Erzincan Beled ) 
Sönmemiş kireç: 30 000 k. (:ıç. ek. mb 3900 L 

tem. 292,5 L.) (Devi. Demiryolları) 15 7-37 1 

b) Müzayedeler 

Masa, dolap v. s. hurda eşya: 13 kalem (lemd.) 
(paz. mb. 91,64 L.) (İzmir Beled ) 2-7·37 16 -

Çürüğe çıkarılmış beygir: 2 ad. (paz.) (lst. Bcled.) 3·6-37 16 -

işaretler: aç. ek. (açık ek iltme) - kz. (kapalı zarf) • paz •(p.ızar
lık) • mb. (muhammen bedel) - kb. (keşif bedeli) - tem. (teminat) -
temd. (temdit) • L. (lira) - kr. (kuruş) • t. (ton) · k. (kılo) • şart. 1 
(şartname). 

a) M ÜNAK 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Cinsi 

Sığır eli 
Un 
Saman 

Kasaba 

Maden kömurü 
Odun 

Askeri Satınalma Ko isyonundan: 
Mikdarı Kilosuna Muvakaat 

kilo tahmin fiati teminatı 

18500 
27353 

127000 
75000 
38500 

Ku. Sa. Lira K. 
25 346 87 
12 50 256 43 
l 95 25 
1 56 25 

İhalesi 13 temmuz 937 aalı günü 
15,40 15,50 de yapılacaktır. 

28 87 
aat 15, 15, 15 15,30 

1-Kasabada bulunan askeri kıtaatın ihtiyacı olan 
yukarıda cin ve mikdarı yazılı beş kalem mevad açık 
ekıi itmeye konulmuştur. Şartnameleri bedelsiz ol rak 
Kasabada askeri satın ima komisyonunda i'Örülebilir. 

l 

3.- Kuru otun ihalesi 13-7-937 .a'ı günü saat 16,30 
ve 302760 üçyüz iki bin yediyüz altmış kilo yulafın ihalesi 
ayni gün saat 17 de Kasaba askeri satmalma komisyo· 
ııunda yapılacaktır. 

4.- Eksiltme kapalı zarf usuliledir· 
5.- 203000 kilo kuru otun beher kilosunun muhammen 

fiah 4 kuruş ve muvakkat teminatı 609 liradır. 302760 
kilo yulafın beher kilosunun muhammen fiatı 4 kuruş 50 
santim v. muvakkat teminatı 1021 lira 81 kuruştur. 

6 - istekliler Ticaret Oda mda mukayyet olduklarına 
dair vesika ibraı edeceklerdir. 

7.- Muvakkat teminat mabuzu ile birlikte teklif mek
tubları münakasanın yapılacağ' belli saatten en a~ bir saat 
evvel Kasaba askeri satınalma komisyonuna vereceklerdir. 

• • • 
1. - Kasabada bulpnan askeri kıtaat hayvana tının 

ihtiyacı için 159870 kilo kuru ot münakasaya konulmuştur. 
2.- Şartnamesi bedelsiz olarak K sabada satmalma 

komisyonund görülebilir. 
3. - Mlnakasası 13 Temmuz 937 salı günü saat 17,50 de 

Kasabada askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
4.- Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5.- 159870 yüz elli dokuz bin sekiz yüz yetmiş kilo 

kuru otun beher kilosunun muhammen fiatı 4 uruş ve 
muvakant teminatı 479 lira 61 kuruştur. 

6.- İstekliler Ticaret Odasında mukayyet olduklarına 
dair vesika ibraz edeceklerdir. 

7. - Muvakkat teminat makbuzu ile birli teklif 
mektublarını münakasanın yapılacağı belli sar.tt n en az 
bir saat evvel Kasabada ask. sat. al. ko. na ver .. terdir. 

Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyonunnan: 
Tekirdahındaki kıtaatı askeriye için 22 bin ve Mal

karadaki kıtaat için 10 bin kilo kuru soğan ayrı ayrı a· 
yrı açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. Beher ki
losuna 5 kuruş fiat tahmin edilmiştir. Tekirdağ kıtaatına 
ait olanın muvakkat teminatı 82,5 liradır ve Malkaradaki 
kıtaata aid olanın muvakkat teminatı 37,5 lira ır. Her 
ikisinin ihalesi 9 temmuz 937 cuma günü saat ı 6 da 
komisyonda yapılacaktır. 

Amasya Cumhuriyet Müddei Umumiliğinden 
Amasya ceıa evinin 1-6-937 tarihinden 31·5·938 tarihine kadar 

bir senelik ikinci nevi buğday ekmeği kapalı zarf usulıyle verilen 
karar ve yapılan ilanat mucibince ihalesi takarrür eden 8·6·937 
salı günü talih ıuhur etmediğinden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
mnddeai mucibince 25-5-937 tarihli şartname ve takdiri kıymet 
ıabıtnamesi mucibince ihalenin pazarlık suretiyle 8-7 937 perşembe 
günü saat 16 da icra edilmek üzere bir ay uzatılmuına ve istek
lilerin o gün aat 16 da Amasya C. müddeiumumiliği dairesinde 
müteşekkil komisyona yüzde yedi buçuğun tutarı olan 781 lira 
80 kuruş yedi yüz seksen bir lira seksen kuruş pey akçe1eri veya 
teminat mektublariyle müracaat etmeleri ilıin olunur· 

Tekirdağ Daimi Encüm~ninden: 
Kilo Cinsi 

6000 Birinci nevi ekmek 
Memleket hastanesinin 937 hazirandan 938 mayıs nı . 



hayetine kadar ihtiyacı olan yukarıda kilo ve cinsi ya· 
zıh ve muhammen bedeli 720 liradan ibaret olan ekme
ğin 21 .6.937 pazartesi ğünü ihalesi mukarrer iken, mez
kur günde yine istekli zuhur etmediğinden, bu ekmek bir 
ay içinde pazarlıkla satın alınacaktır. Keyfiyet ilan olunur. 

Sıra No. Kilo Cinsi 

• • • 

1 300 Eridilmiş sadeyağ 

Sıra No. 
9 

2 250 Tuz 
3 1500 Pirinç 
4 150 Şehriye 

5 300 Fasulya 
6 200 Nohut 
7 500 Keşmeşeker 
8 500 T ozşeker 

10 
il 
12 
13 
14 
15 

Kilo 
300 
400 
400 
25 
3 

150 
540 

Cinsi 
Kuruüzüm 
Sabun 
soda 
Pirincunu 
Çay 
l•.akarna 
Damacana iyisu 

Memleket hastanesinin 937 hazirandan 938 mayıs nihayetine 
kadar ihtiyacı olan yukarıda kilo ve cinsi yazılı ve muhammen 
bedeli 1590 lira 25 kuruttan ibaret olan 15 kalem erzakın 21-6-
937 paı:artesi günü ihalesi mukarrer iken, mezkur günde yine is
tekli zuhur etmediğinden, bu erzak bir ay içinde ve pazarlıkla 
satın alınacaktır. Keyfiyet ilan olunur. -

Deniz Levazım S.ıtınalma 

Miktarı ve 
Komisyonundan: 

Cinsi ölçüsü 
kilo 

Çalı fasulye 700 
Ayte kadın fasulye 700 
Barbunye fasulye 500 
Semizotu 600 
Sakızkabağ"ı 900 
Bamya 1000 
Patlıcan 1500 
Ktrmızı domates 1500 

:Kuru ıotan 1850 
Patates 2120 
Ispanak 800 
Pırasa 700 
Lahana 700 
Domates salçası 150 

Yekun 13720 

Beher kilosunun 
tahmin fia tı 

K. S. 
4 50 
8 
4 50 
2 
2 50 
8 
6 
2 50 
5 
5 
3 25 
3 ~5 

3 
18 

1-Yukarıda cins ve mikdarları ile muhammen bedelleri ya
zılı olan 14 kalem yaş sebze 9 temmuz 937 tarihine raslhyan 
cuma günü saat 14 de açık eksiltme usulü ile ahnmak üzere 
münakasaya konulmuştur. 

2-İtbu 14 kalem sebzenin muvakkat teminatı 48 lira 54 ku· 
ruş olup şartnamesi komisyondan her gün parasız verilir. 

3 - f.teklilerin, 2490 aayıh kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müra
caatları. 

Usküdar C. Müdeiumumiliğinden: 
• 

Üsküdar ceza evin in 15 temmuz 937 den Haziran 
938 tarihine kadar beher mahkuma günde 960 gramdan 
yevmiye en çok 250 ve en az 200 ekmeğin ikinci nev'i 
undan imal edilmek üz ~re kapalı zarfla münakasası ya
yılacaktır· ihale tarihi 15 Tem muz 937 perşembe g~uu 
saat 10 da yapılması mukarrer bulunğundan taliplerin 
şartnameyi ve yüzde yedi buçuk pey akçelerini yatırmak 

üzere her gün Üsküdar müddeiumumiliğine müracaatları 
ilan olunur. 

2 
inşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden 
2900 lira 40 kuruş keşif bedeli Edirne kız öğretmen 

okulunun ikinci kat yatakhane bağdadı sıvalı tavanlarının 
ahşap tavana tebdili işleri onbeş gün müddetle açık ek· 
siltmeye konulmuştur. Şartname, resim ve keşif kağıtları 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden alacakları vesikaları ve cari 
sene ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair kağıtlara ve 
yüzde yedi buçuk nispetinde 218 lira teminat akçelerile 
ihale günü olan 9 Temmuz Cuma günü saat 15 te Nafıa 
Müdürlüğü odasındaki komisyona müracaatları. 

• • • 
1 132 lira 61 kurut keşif bedeli Edirne Erkek öğretmen 

okulu karşısında ve okı.la ait arsaya yapılacak muhafaza 
duvarı ile demir parmaklık inşaata on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname, resim ve keşif 
kağıtları Edirne Nafıa Müdürlüğüne müracaatla görülebilir. 
İstekliler bu işe girebileceğine dair Edirne Nafıa Müdür
lüğünden alacakları vesikaları ve cari sene ticaret odasına 
kayıtlı bulunduğuna dair kagıtları ve yiizde yedi buçuk 
nisbetinde 85 lira teminat akçelerile ihale günü olan 9 
temmu:ı Cuma günü saat 15 te Nafıa Müdürlüğü odasın-

daki komisyona müracaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma 
Komisyonundan: 

Kırıkkalede yaptırılacak inşaat. 

Keşif bedeli 9265 lira 06 kurut olan yukarıda yaıılı intaat 
askeri fabrikalar umcm müdürlüğü aatınalma komisyonunca 14 tem
muz 937 çartamba günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname 47 kurııt mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan 695 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ' 
maddelerinde yazılı veuikle muayen gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 

Ankara Valiliğinden: 
1 -Keşif bedeli 6991 lira 61 kuruş olan stadyomda yapılacak 

tadil it işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2-Eksiltme 15 temmuz 937 perşembe günü saat 15 de An· 
kara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

3-İsteklilerin 525 lira teminat veya vezne makbuzlarlı ticaret 
odası vesikası ve nafıa müdürlüğünden alınacak ehliy t vesika
sile birlikte ihale günü saat 15 de daimi encümene gelmeleri. 

4-İstiyenler buna aid keşif ve tartnameyi görmek üzere vı
liyet nafıa müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Gelibolu Kaymakamlığından 
1. Tekmil malzeme ve işçiliti müteahhide aid olmak ve 

anahtar teslimi tartile kazamızın muhtelif köylerinde 279 tek 
göçmen evi yaphrılacaktır. Bu evlerden 156 adedi kirgir ve 123 
adedi ahıab iskeletli ve araları kerpiç dolmadır. 

2.- Beher kargir tek evin keşif bedeli 316 lira ve beher ahşab 
iskeletli tek evin keşif bedeli 327 lira 44 kuruş hesabile tutarı 

89571 lira 12 kuruştur. 
3.- Bu işe dair proje keşif defteri ve şartnameler Çanakkale 

Vilayeti İskan Müdürlüğü ile kaza İskan dairesinde mevcud olup 
istekliler ilan müddeti olan 23-6-937 gününden itibaren 13-7-937 
gününe kadar müracaatle tetkik eder ve izahat alabilirler. 

4.- Eksiltme kapal& zarf usuliledir. İhalesi 14-7·937 günü ıaat 
14 te Kaza İskan Komisyonunda icra edileceğinden isteklilerin 
eksiltme ve arttırma kanunundaki tarif:tt daireıinde hazarlıyacak
ları mektublarile teminatlaranı ihaleden bir saat evveline kadar 
Komisyona tevdi etmeleri ilan olunur. 

Akhisar C. H. P. Başkaı.lığından: 
40 bin lira bedeli keşifli C. H. P. ve Halkevi bin;\SI 

inşaatı bir ay içinde pazarlıkla ihale edilecektir. İstekli· 
ler plan, proje ve keşif şartnameyi Cumhuriyet Halk 
Partisi Başkanliğmdan üç lira mukabilinde alırlar. 

Edirne Belediye Riyasetinden: 
Edirne Tunca nehri kenarında kain Belediye mezbaha

hasında ilaveten günde 5000 kilo buz istihsal kabiliyetinde 
fabrika tesisatile 7000 kilo et, 10000 kilo kaşar, 30000 
teneke peynir ve yumurta istiab edecek muhafaza yerlerini 
havi bir soğuk hava deposunun münakasa süretile inşası 

mutasavver olup bu tesisata aid projenin Belediyemizden 
alınacak mevcut şartnameye göre ihzar tanzim ve tevdii 
20 iÜ.n müddetle açık eksiltmiye çıkarılmış olduğundan 

projenin tanzim ücreti muhammesi 400 lira olmakla istek
lilerin 2490 numaralı kanunun çevresinde eksiltmiye gire
bilmelt:ri için 30 lira teminat akçesini Edirne İş Bankasına 
yatırarak makbuz ve diğer vesaiki resmiyelerile birlikte 
eksiltme günü olan 15 7-937 perşembe günü saat 15 te 
Edirne Belediye Encümenine müracaatleri ilan olunur. 

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İlyönkurul Başkanlığından 
Bursada yapılacak Halkevi binası projesi için paralı 

bir müsabaka açılmıştır. 
Müsabaka müddeti (30 Ağustos 937 pazartesi saat 

13 de bitecek ve projeler Bursada tetkik edilecektir. 
Türk ve yabancı diplomalı mimar ve mühendislerden 

müsabakaya girmek istiyenler projeye esas şartname, 

vaz'iyet planı ve teferrüatını Ankarada Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreterlik, İzmir, İstanbul ve Bursada Parti 
İlyönkurul bürolarından parasız alırlar. 

Niğde Vilayetinden: 

1- Niğdenin merkez kazasiyle Bor, Nevşehir, Aksaray, 
kazalarında 333 tek ve 308 çift ki, ceman 949 göçmen 
evi yapılacaktır. 

2 -· Eksiltme 5 Temmuz pazartesi günü saat on beşte 
pazarlık suretiyle Niğde hükumet konağında müteşekkil 
iskan komisyonunda yapılacaktır. Şartname plan ve ke
şifnameleri vilayet iskan müdürlüğü ile adı geçen kaza 
iskan dairelerinde mevcuttur. 

3 - İnşaatın heyeti umumiyesi anahtar teslimi suretile 
verileceği gibi kaza itibarile kısım kısım da verilebile
cektir. Ancak topuna birden istekli çıktığı talcdirde ter
cih olunacak ve usulüne tevfikan teminata bağ'anacaktır. 

5 
ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Ankara Valil"ğinden: 

maiyeti 
vilayet 

Muhammen bedeli 2340 liradan 65 kilo klor 
kinin kompirimesi satın alınacaktır. Şartnamesi 
sıhhat müdürlüğüne müracaatla görülebilir· 

İsteklilerin ihale günü olan 15-7-937 perşembe 
saat 15 de vilayet daimi encümenine gelmeleri. 

günü 

3 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Nafıa Vekaletinden 

15 Temmuz 1937 pertembe günü saat 15 de Ankarada 
Nafıa Vekaleti Malzeme eksiltme Komisyonu odasında 
cem'an 2728 lira 80 kuruş muhammen bedeli Galvanize 
15 ton 4 mm lik teJgraf teli ile 160 kilo 1.5 mm lik bağ 
telinin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme 
şartnameei ve teferruatı parasız olarak Ankarada Vekalet 
malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 204 lira 66 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 16 temmuz 937 perşembe 

günü saat 14 de kadar Ankarada Vekalet malzeme 
müdürlüğüae vermeleri lazımdır. 

4 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mr.lzemesi 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden: 
1 - 43 forma tahmin edilen gündelik genel buyruk· 

ların bastırılması ve ay nihayetinde kitap haline konul
ması işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Bu işin tahmin edilen bedeli 1075 lira ve muvak
kat teminatı 80 l!ra 63 kuruştur. 

3 - Eksiltme 16.7.37 cuma günü saat f 5 de vekalet 
binasınd.a kurulu alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

4- isteklilerin muvakkat teminatlarını vekalet vez
nesine yatırarak alacakları makbuzlarla belli iÜn ve sa
ate komisyona müracaatları. 

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

Jandarma lienel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan 

1.- Vasıf ve örneğine uygun kumaş, astara ve bütün 
harç ve masrafı müteahhidine aid olmak tartiyle 40533 
t:ıkım Çaket, pantalon, kasket ve tozluktan müteşekkil 
yazlı\( elbise kapalı zarf usuliyle 16·7-937 Cuma günü 
saat onda satın alınacaktır. 

2. - Komple olarak yapılıp teslimi meşrut olan bu 
elbise takımlarına 192531 llra 75 kuruş kıymet biçilmiş ilk 
teminatı 10876 lira 59 kuruşdan ibaret bulunmuştur. 

3. - Buna aid şartname 963 kuruş karşılığında yalnız 
komisyondan almabilir. 

4.- Eksiltmesine girmek isteyenlerin şartnamed• yazılı 
olduğu gibi ilk teminata ilaveten bu gibi dikim işlerinden 
en az 60000 liralık teahhüdünü hüsnü ifa etmiş terzi ve 
yazıhan "! sahibi olduğuna dair vesikaları muhtevi teklif 
mektubunu Eksiltme vaktinden en az bir saat evveline 
kadar komisyona vermiş olmaları. 

5 
Mahrukat Benzin-Makine· yağlan v. s 

Tekirdağ Daimi Encümeninden: 
Teneke Cinsi 

50 Gaz (İstandard veya Stea Roman marka olacak . 
Memleket hastanesinin 937 hazirandan 93S mayıs nihayetine 

kadar ihtiyacı olan ve muhammen bedeli 162 liradan ibaret olan 
gazın 21-6-937 pazartesi günü ihalesi mukarrer iken mezkür gün
de yine istekli zuhur etmediğinden, bu gaz bir ay içinde pazar
lıkla satan alınacaktır. Keyfiyet ilan olunur. 

Hariciye Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
1- v ekaletimiz otomobilleri için bin teneke benzin 

aatın alınacaktır. Tahmin bedeli 3450 liradır. 
2 - Şartnamesi hergün bedelsiz olarak lev~zım mü· 

dürlüğünden alınabilir. 

3 - Pazarlığı 13.7.37 salı günü saat 15 de hariciye 
vekaletinde yapılacaktır. 

4- İhale açık eksiltme suretile yapılacaktır. Mu· 
vakkat teminat 258 lira 75 kuruştur. 

Ankara Mıntakası Sıtma Mücadele Reisliiinden: 
1- Ankara sıtma mücadele mıntakası için muhammen 

bedeli 5464 lira oları ve evsafı şartnamede yazılı bulu· 
nan on beşer kiloluk tenekeler içinde kırk ton mazot ka· 
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. ihalesi tem· 
muzun 8 inci gününe müsadif perşembe günü saat ı 3 de 
Ankara sıtma mücadele riyaseti binaıımda yapılacaktır• 

2 - Muvakkat teminat akçesi yüzde 7,5 olup talihle· 
rin ihale sartlerinden bir saat evveline kadar teminat ak• 
çelerini veya banka mr;ktublarını uygun surette sıtma mil• 
cadelesi muhasibliğine vermeleri lazımdır. 

3 - Alınacak mazotun şartnamesini görmek ve ani•"' 
mak için Ankara mıntakası sıtma mücadele reisliğine ıniİ' 
racaat edilmeleri. 

Kırklareli Askeri Satınalma Komisyonundan· 

Kırklareli tüm birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf uıulil~ 
25 bin kilo gaz yağı satın alınacaktır. Muhammen bedel~ 
5750 lira olup ilk teminat 431 lira 25 kuruştur. Şartnaınefl 
hergün satınalma komi yonunda görülebilir. İhalesi 12-7·g31 
pazartesi günü saat ı 6 dadır. 

• • • 
75000 kilo maden kömürü ve 38500 k. odun alınac•lı' 

tır. Bak: erzak sütununda Kasaba Ask. Sat. Al. K. ilanıll) ,.... ._._,.., . ---"" 

6 
~üteferrik 

Erzincan Şarbayhğından ~ 
Belediyemiz için alınacak olan iki buçuk tonluk 937 111Jı! 

F ort markalı j angın söndürme ve sulama tertibatını havi 
arazöz mubayaa edilecektir 

Muhammen kıymeti 4500 liradır. 
Trabzon iıkeleıinde teslim edilmek üzere 

olanlar İstanbul Belediyesine müracaatleri ve 
telgrafla bildirmeleri ilan olunur. 

eksiltmeye tJ, 
Belediye111İje 



29 Haziran 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satmalma Komisyonundan: 

1-Gümrük Muhafaza Örgüdü için 3730 

çadırın 20.7.937 salı günü saat 16 da kapalı 
mesi yapılacaktır. 

tane portatıf 
zarfla eksilt-

2-Tasmlanan tutarı 34403 liradır. 
f K . yöndadır. 173 kuruş mu· 3-.Şartname ve evsa ı omıs . 

kabilinde verilir. . . k 2581 liralık vezne 
4-İsteklilerin ılk temınat olara A 'k 

1 
·1 

l ve kanunı vesı a arı e 
makbuzu veya banka mektup a~.ı saat 15 e kadar Gala-
birlikte teklif mektuplarını 0 gun

5 1 
komisyonuna 

t d k. .. "k binasındaki atına ma a a es ı gumru 
vermeleri. 

lzmir Belediyesinden: 
ı · dolap hava gazı T . rk hanında bulunan es.:u masa, , 

saat~::.:z ı telefon, elektrik edevatı vesaire kırk üç k~lem 
e a ve' hurdalarıo 22 6-937 tarihinde yapılan ~azar~ıgı~a 
t!~ ıkmadığından 2•7-937 cuma gününe temdıt e?al?1ış-
t . pHç . . doksan bir lira altmış dört kuruştur. lştırak 
ır. epsını . kb ile söylenen . . d' 1· 1 k muvakkat temıoat ma uzu ıçın ye ı ıra ı .. 
•· d t ı 6 da Encümene gelınır. gun eve saa 

• • • 
Çürüğı çıkarılan iki beygir satılacaktır. Bak: 1 inci sa-

1st. Belediyesi ilanına. 

1 İnhisarlar U. Müdürlü.ğün~~n: 
1 _ Kofre ve arabaları için 200 adet bılyalı lastık te· 

k 1 k arııkla satın alınacaktır. er e paz 'h' ti b .. .. 
2-Pazarlık, 8-7-937 tarı ıne ras ıyan perşem e. gun~ 

;aat t6 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesındekı 
alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3-Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir. . 
4-İsteklilerin pazarlık ıçın t~yın .e~ilen gün ve saw 

tt .. d 1 5 güvenme paralarıle bırlıkte adı geçen ko-
a e yuz e ' . . A 3608 579 2-3 
misyona gelmelerı ılan olunur. 

* 
ı .- Kapalı zarfla eksiİt:ıeye konulup. isteklisi çık· 

madığmdan ihalesi yapılamıyan (8100) l~ra muha.mmen 
bedelli 3 adet bileme makinesi şartnamesı ve resmı mu
cibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2.- Pazarlık 2·7-19~l7 Cuma günü saat 15 do Kaba
taşta İnhisarlar levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3.- Yüdze 7,5 muvakkat teminat 607,50 lira.dır. 
4.- Şartnameler parasız olarak her gün inhisarlar 

levazım ve Mübayaat şubesinden ve (M 16- 195) sayılı 

rt:simleri İnhisarlar Tütün F abrik.alar şubesinden alınabi
lir. 

5.- Pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin pazarlık . gü· 
nünden 2 gün evveline kadar fiatsız tekliflerini ~nhı~a~· 
lar Tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve teklıflerının 
kabulüne dair mezkur şubeden vesika almaları lazımdır. 

6. - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sa
atte yüzde 7 5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen komisy,ona gelmeleri. İlan olunur. (3685) 598 4-4 

Keşif 
bedeli: teminatı 

Bakırköyüne bağlı iki telli köy mek· 
t b' 1775,45 133, 16 e ınin tamiri 

b. ~ilivri ~~zasına bağh F eteköy mekte· 1127 49 84,57 
ının tamırı. '. . 

Yukarda keşif bedelleri yazıla mektep tamırl~rı ayrı 
ayrı açık eksiltmeye konulmuşlardır. Ke.ş~f ~vrak~le şart· 
naıneJ · 1 M''d" lüg~ ünde görülebılır. Isteklıler 2490 erı evazım u ur d l k d. k 
N. lı kanunda yazılı vesikadan başka bayın ır 1• ıre -
törlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile . hızalarında 
i'Österil~n ilk teminat makbuz veya mektubıle ~eraber 
12-7.937 · .. ·· aat 14 de Daimi Encumende 
b pazartesı gunu s (İ) (

3699
) 597 

_.. ulunnıalıdırlar. 
r \ 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
1. d bütün Türkiye Cümhuriyeti hududları dahi ın e 

M·· .. ·· "nüne top· unakasa ve Müzayede ilanlarını, gunu gu • 
lu Ve tasnif edilmiş surette ancak ".MUNA.~~S~ 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizın en luzumlu 
~ehberiniz dir. Menfaatınız ic ... bı hemen abone kay-

~ediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

1trıtiy-.ı -.bibi ve yuı ip.ri Basıldıiı yer: ARTUN Baıımevi 
Direktörü: lamail Girit Galat• Billur aolaıık No. 10 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

- MUHTİRA -
-·-

Çarşamba JQ 6-1937 

Kırtasiye levazımatı (İnhis. U. Müd.) No. 370 
Sadeyağı: 37470 k. (Çanakkale Mst. Mvk. SAK) No. 370 
İst. - Ank. yolu arasında asfalt yolu inşaatı (Nafıa Vek.) N~. 371 
Musluk: 21 kalem - civata: 5315 k. demir rondela: 100 k. - de-

mir aaç: 500 ad. - dökümhane kumu: 440 ton - kendir ipi: 
1300 k. • katranlı ip: 1000 k. (D. D. Yolları) No. 372 

Pesşel ve Stlopenzer boorulerı v. s. : 9 kalem (D. D. Yol.) No. 372 
Sığır eti: 80 ton (Çorlu Tümeni) No. 372 
Yoğurt: 4500 k. - peynir: 4500 k .. un, makarna v. s.: 5 kalem 

(Mühend. Mekt. Dir.) No. 372 
Tuver•an kömürü: 94 ton - gaz yağı: 6494 k. (Edirne Tutayı) 

No. 373 

İzmir·Karayakuplu yolu arasında toprak tesviyesi v. s. inşaatı 
(Kocaeli Vilayeti) No. 372 

Erzak: 15 kalem (İst. Beled.) No. 374 
İlk okulları çocukları için oyuncak (İst. Beled.) No. 374 
Sadf' yağı: 3900 ve 37470 k. (Çanakkal~ Aak. SAK) No. 374 
Patlıcan: 50000 k. (Ank. Lvz.) No. 375 
Kömür: 15 ton· odun: 40000 k. (Edirne Mual. Mek.) No. 376 
Yük asansörü: 2 ad. (İnh. U. Mid.) No. 376 
Gümrük binası inşaatı ( 1 ci kısım) (Zonguldak Nafıa Müd.) 

No. 380 

Bozkurt ahşap köprüsü inşaatı (Sıvas Nafıa Müd.) No. 381 
Musulbeyli köyünde inşa olunacak 1 dershaneli mek. işçiliği 

(Musulbeyli Köyü İhtiyar Kurulundan) No. 384 
Sığır eti: 193 ton (Lüleburgaz Tümeni) No. 384 

Perşembe 1-7-937 

Patnos ilk okulu binası inşaatı (Ağrı Vil.) No. 366 
Konya Ereğlisinde hidro elektrik santralı inşaatı (Sumer Bank 

Gen Dir.) No. 371 
Polatlı-Haymana yolu arasında 1440 m3 kum ihzarah (Ankara 

Vil.) No. 373 
Ank. jandarma okulu bahcesinde iıtinad dıvarı inşaatı 

(Nafıa Vek.) No. 373 
Polis zabıtas• için elbise (Ank. PTT Gen. Dir.) No. 373 
Kok: 225 ton (Mühendis Mekt. Dir.) No. 373 
Yaşhan civarında binalar inşaatı (Ask. Fabr. U. Müd.) No. 374 
Cezaevi için ekmek (Gaziantep C. Müddeium.) No . 374 
Tulga: 265 ad. - revolver ve çanta kılıfı getir: 265 çift (lat. Bel.) 

No. 375 
Jandarma mekt. kanalizasyon inıaatı (Nafıa Vek.) No. 375 
Kereste v. •· nakliyatı (Akyazı Kereste Fabr.) No. 370 
Cumhuriyet okulunun çatısı tamiri (Ank. Vil.) No. 376 
Elektrik aayıcıaı elektrik ampulları, galvanize tel v. s. (Kilis Bel.) 

No. 377 
Yulaf: 180 t. - arpa: 90 t. (Burnava Tümeni) No. 378 
Asri mezarlığına ihata dıvarı inşaatı (Salihli Be!ed.) No. 379 
• Gündelik taze yumurta (Tavukçuluk Enst. Dir.) No. 379 

Cuma 2-7-1937 

Demir: 20 ton - çimento: 1400 torba - kereste: 25 m3 
(Ankara İnşaat Usta Okulu) No. 378 

Sadeyağ: 23400 k. - kuru ot: 62 ton (Konya Kor SAK) No. 378 
Saraçhane köprüsü tamiri (Edirne Nafıa Müd.) No. 379 
Sadeyağı: 54 ton - zeytin yağı: 8500 k. (Vize Tümeni) No. 379 
Saman: 84960 ve 96000 k. (Edirne Tuğayı) No. 379 
Tekirdağından-Muradlıya 2628 m3 kereste nakli (Kırklareli iskan 

Müd.) No. 380 
Et, çöp taşıma kamyonlarile ( 1 er ad.) ölü ta4ıma otoLnohili: 1 ad. 

(Zonguldak Beled ) No. 380 . 
Mangal komürü: 6 ton · odun: 200 çekı - kok: 50 ton (lst. Zi

raat Mek.) No . 381 
Garajı önündeki bahçenin ihata dıvarlarının vesaire inşaatı 

(Nafıa Vekaleti) No. 38 l 
Sıtır eti: 80 ton (Maniıa Tümeni) No. 382 
Soğan: 4 ton (İst. Vakf. Dir.) No. 382 
Bileme makinesi: 3 ad. (fnhiı. U. Müd.) No. 384 
Çama91r yıkama makinesi: 3 ad. (Tophane. Lvz.) No. 384 
Genel nufus sayımı neticelerini ıöateren kıtabın basımı: IO cilt, 

2 şer bin aded (İıtatiıtik Genel Dir.) No. 367 
Aktuzlasında bir müdür evi, 2 memur evi, 1 idare binası, a-

mele hanıarı ve 2 tuz ambarı inşası (Erzurum İnh. Başmüd.) 
No. 372 

Kilim: 7000 ad. (MMV) No. 373 
Battaniye: 10000 ad. (MMVJ No. 373 
Ekmek, et, yumurta, mercimek, pirinç, sirke, limon, un v. s. 

(Nafıa Okulu Dlr.) No. 374 
Bayrak ve fors: 455 ad. (lst. Deniz Tic. Dir.) No. 374 
Beton arme demiri: 22 ton • bat teli: 250 k. (Nafıa Vek.) ,,: 375 
Et:6890 k. - ekmek: 27690 k. · ndeyağ: 1515 k. (İst. Liseler SAK) 

.Y! 375 

Müatakil jandarma taburu mutfak erzak ambarı, bekçi kulubeıi, 
foaeptik ve kuyu inşaatı (Nafıa Vek.) No. 375 

Gölede inekhane ve inekhane müd. binuı in9aatı (Kars Nafıa 
Müd.) No. 375 

Portatif karyola: 1050 ad. (Ank. Harp Okulu) No. 377 
Domateı: 60 ton (Ank. Lvz.) .\! 378 

Ekmek: 14000 k. - sade yağı: 500 k. (İzmir Orta ve Liıe Okul
ları Dir.) No. 378 

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

Sayfa .> 

(Suıte de la 4me page) 

Oig-nons : 4 t. (Vakouf.s Istanbul .,! 382 
Machines pour aiguiser : 3 p. (Dir. Gen. Monopoles .\! 384 
Machines lessives : 3 p. (lntendance Tophane) .\: 384 
Impression du livre donnant le resultat alu recensement (65· 72 for

mats) : 10 volumea {2000 exemplaires (Dir. Gen. Statistique Ank. 
.Y 367 

Construction d'unu maiıon pour le directeur 2 maiaons pour em· 
ployes, sur le loca! de l'administration, un hanıar pour ouvriers 
et 2 depöts de ıel aııx salinea de Akhrnzla (Dir. Gen. Monopo· 
lea Erzeruuoı) .1\~ 372 

Kilims : 7000 p . (Min. DCfense Nationale) ·'~ 373 
Couverlures de lit : 10000 p. (Min. Def. National).\~ 373 
Pain, vinnde. oeufs, lentilles, riz. vinaigre, aitron, farire ete. (Dir. 

Ecole Travaux Publics) .,! 374 
Drapeaux et pavilloıı : 455 p. (Dir. Commerce Maritime Iııtanbul) 

.\: 375 

Fers pour betonarme : 22 t.- Fil de liıature : 250 k. (Min. Trav. 
Publis) ·'~ 375 

Vıande : 6890 k. - Pain : 27690 k. P. eurre frais : 1515 k. (Com. 
Ach. Lyceea lstanbul) .\! 375 

Construction de puit, fosse septique- Cabane pour g-ardien a l'e-
cole de gendarmeri.e (Ministere Trav. Publics) ,\; 374 

Lits portatifs : 1050 p. (Ecole de Guerre Ankara) .\! 377 
Tomates : 60 t. (lntendnnce Ankara) ,:\! 378 

Pain : 14000 k. · Beurre frais : 550 kilos (Ecoleıı SeMndaires et 
Lycees lzmir) No 378 

Construction ferme clevage pour vaches et loca! (Dir. Tr.ıvaux Pu
blics Kars) .\! 376 

* Lcs asteriıqueı indiqucnt une ve 'oie de surenchcre . 

N. B.- Lea Nos indiques en regard deı ıırticles aont ceux du 
journal danı lequel l'avia a paru. 

Lois, Decrets lois, Traites de Commerce 

Loi aur la T. S. F. 
Le numero de la loi: 3222 La date d' approbation: 9.6.37 

Chapitrc 1 
Dispositions Generales 

Art. 1- T outes installations sanı fil et leur exploitation ser
vant a tranımettre et ti recevoir, au meyen des ondea electro
magnetiques, tous images, ıignaux et voix, ıe trouyent, aouı le 
monopole de l'Ctat. 

Art. 2 - Toute execution d'installationı sans fil dans le ter
ritoire de la Turquie, dana les vaisseaux maritimes ou aeriens 
ainsi que dana lea aeroplanes turca, de meme que tout transport 
d'inıtallation, d.'.>nt le permia a ete entierement obtenu, ou d'ap
pareils et acceuoirea y relatifs, ıont soumiı it l 'autoriaation du 
Ministere de Travaux Publicı, Toute entrepriae iı cet effet, eat 
consideree comme debut d'execution. 

Toutea installationı aanı fil et toutea radiodiffusionı, qui ae
ront executeea dana leı lycees, bautea ecoles et UniYeraites, iı 
titre de leçon, •ont •oumiıea aux reglementı, qui aeront elabo· 
reıı, d'un commun accord, par leıı Ministereı de l,lnstruction Pub· 
lique et dea Travaux Publica. 

L' emploi de toua appareilı travaillant avec lumiere invisible 
et servant a communiq uer iı diıtance est reserve exclusivement 
a l'armee. Toutefoia, au CH de beıoin, ilı ptıuvent etre utilisea 
auasi dans lea etablissementa officielı, avec l'autorisation du Con
seil des Ministrea. 

Art. 3 - Lea proprietaires de toutes inatallationa sanı fil (y 
compri• les antenneı exlerieures et les recepteurs telephoniqueoa 
sans fil) et de piecea de rechange aont tenua de les retirer d'actı· 
vite, dans les cas ir:npliquant la surete militaire et la paix gene
rale du pays, sur toute demande faite en vertu de la deciaion 
du Cooseil des Ministres, qui pourra etre emiıe aous forme in· 
dividuelle, regionale ou generale, ou de leı mettre provisoire· 
ment a la disposition du gouvernement, contre rectıpiase, pour 
etre reatitues aussitôt que le motif de leur remise ıera ecarte. 

Leur restitution doit etrc faite dans l'etat de leur reception. 
Au cas contraire, ilı seront indemnises. 

Art. 4- Dea prepoaeı nommes par le Miniatere dea Travaux 
Publicı, auront droit d'inıpecter, en tout temps, le fonctionne· 
ment technique de touteı inatallationa sanı fil appartenant ıoit 
aux turca ou soit aux etrangera en Turquie. Lea proprietaireı 
deı vaisseaux maritlmeı ou aeriens et des aeroplanea ainsi que 
les marins, piloteı, mecanicienı et toutea perıonnea attacheea 
au service de la T. S. F. sont tenua de montrer toutes facilitea 
necesHairea aux dits prepoıea. 

Chapitre il 
Installations de transmission sana fil sur terrc 

Art. 5- Ni les individus ni lea etabliasements priveı ne 
peuvent etre 8UtOfİSC8, en general, a eXCCUter SUr tP"re dea İni• 
tallationı de tranımiasion aanı fil. Toutefois, en cııs de besoin, 
lea etabli11ements officie)a peuvenl etr~ perrııis d' eff ectuer de 
pareilles inıtallations, par la decision ~onseil de, Minislres. 

Art. 6.- Les etablisıements off ütOrises selon leı atipu-
lationı de l'art. 5, ne peuvent pas meltre en activite leurs inıtal
lations sanı fil, aanı avoir obtenu prealablement l'autoriaation du 
Ministere des Travaux Pub1ics, qui doit leı faire examiner dana 
le delai d'un mois, au maximum, a partir de la date du recours. 
Dans le cas contraire, l' etabliaaement sera libre de mettre en ac
tion sur inatallation aans fila. 

Cbapitre IH 
lnstallation de reception sans fil 

Art. 7.- Leı installationa de reception san• fil •ont diYİaeea 
en troiı categoriea, ıelon Jes formalite• qu'elleı doivent •ubir, 
conformement i la presente loi : 

A. lnatallationı deatineea it recevoir les radiodiffuıionı publi
ques 

B. Installationa ıpecialea ıervent a recevoir, pour leı abonnes, 
le• nouvellea comme celles de la presse et de la Boune. 

( a ıuivre) 
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journal Quotid·ien des Adjudicationa 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication Mode Prix Caution. 

'el' adjudic•t. eatimatif Proviaoire 
----------------------------------=-----.....;..~..:..;_ __ ..:..:..:.; 

A) Adjudications au Rabais 

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

Construction mur de ıurveillance et ırrilles en fer 
pres de l'ecole Normale d'Edirne 

Construction du plafond en bois de l'ecole Nor· 
male de jeunes filles 

Construction a faire a Kirikkal (cah . eh. P. 47~. 
Reparation au stadium d' Ankara 
Presentation projet relatif a depôt frigorifiquc (pro· 

duet. : 5000 k.· Glaee·contenanee ; 7 t.· Viande: 
10 t .· Kaeher, fromage et oeufs: 30000 bidons). 

Construelion maiaons pour immigres en maçoane
rie : 156 p.- Charpente en bois : 123 pieces 

Conıtruction loeal parti du peuple et maison du 
peuple (aj.) (eah. eh. L. 3). 

Construction maiıon pour immigres simples : 333 
Doubles : 308 

Concours pour le projet de la maison du peuple a 
Brousae 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques 
lnstruments Sanitaires -F ourniture pr. Hôp. 

Quinine eomprimec : 65 kilos 

Habillement- Chaussures Tissus- Cuirs. 

Chaussures (mest ?) : 2500 paires (pour hôpital Ba
kirkeuy). 

Costumcs d'ete (iaquettes, pantalons, easquetles, 
guetres) : 40S33 p. (ealt. eh. P. 963). 

Comltustible - Carburant-Huiles 

Mazout : 40 toDnH 
Charbon de terre : 75000 kilos - oois 38500 k. 
Petrole : 50 bidoRs (aj.). 
Benzine : 1000 bidons 
Petrole : 25 tonnes 

Proviıions 

Foin sec : 203000 kilos - Et avoinc 302760 
kilos 

Foin ıec : 159870 kilos 
Oi2nons : 22000 et 10000 kilos 
Viande de boeuf : 18500 kilos- Farine : 27353 ki-

loı- Paille : 127000 kilos 
Pain pour le peniteneier (1 an) (aj.). 
Provision : lS lots (aj.). 
Pain : 6000 kilos (:ıj.). 
Savon : 8 tonnes 
Beurre : 60 tonnes (aj.). 
Savon : 10600 kilos (aj.). 
Legumes frais : 14 lots (13720 k.) (aj.). 
Pain pour le penitencier de Scutari 

Electricite·Gaz·Chauffage Central 
(lnstallation et Ma.eriel) 

Fil telegraphique : 15 t. - Fıl de lıgature: 160 k. 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpression des oıdreı jouınaliers ti tr.ındoım11t•on 
en li vre a la fin du moıs 

Divers 
Tentes portatives : 3730 p. (cah. eh P. 173). 
Arroseuse Ford 1937 (2,5 t.). 

Chaux vive : 300 tonneı 

B) Adjudications a la sureechere 
Articlcs hors d'usare tela que : Table, armoire, 

artic!es clectriques ete. 13 lots (aj.). 

Publique 1132 61 85 -

" 
2900 40 218 -

" 
9265 04 695 -

" 
6991 61 525 -

" 
400 - 30 -

Pli cach. L. 316 et 327.44 

Gre a gre 40000 -

,, 

Publique 

Pli cach. 

Plı cach. 
Publique 
Gre a gre 

" Pli caeh. 

Pli cadı. 

" Publique 

" 
Gre a gre 

" .. 
Publitıue 

Gre a rre 
Publique 

" ,, 

Pli eaeh. 

Publique 

Pli each. 
Publique 

,, 

Gre a ıre 

2340 -

P. 160 lapa. 300 

192531 75 10876 59 

5464 -· 
P. lle k. 56,25 et 2>i,87 

162 -
3450 -

5750 

P. 4 et 4.50 le k. 

P. 4 le k. 

?58 75 
431 25 

609 et 
1021,81 
479 61 

P. 5 le le. 82.S et37 ,5 
P. 25-12,50 346,87-
et 1 le k. 256,43 95,25 

781 80 
1590 25 
720 -

2-40 1. 
60000 - 4250 -

51180 - 382 
48 54 

2728 80 204 66 

1075 - 80 63 

34403 - 2581 -
4500 -
3900 - 292 50 

91 6-4 

Lieu d'adiudication et du 
Cahier deı Charres 

Dir. Trav. Publics Edirne 

" 

Dir. G. Fabriques Militaires Ankara 
Vilayet Ankara 
Municipalite Fdirne 

Jours 

9-7-37 

9-7-37 

14 7-37 
15-7-37 
lS-7 37 

Dir. E.tablis. Immigres Guelibolou 14-7-37 

Preaid. Parti du Peuple Akhiuar Un mois 

Vilayet Nighde 5-7 37 

Presid . Maison cu Peuple de Jusqu'a 30-8-37 
Brousae et lıtanbul 

Vilayet Ankara l S-7-37 

Oir. Hyg. et Asa. Soc. Djahaloghlou ı-t-7-37 

Com. Ach. Comm. G. Genciarm. Ankara 16-7-37 

Presid. Lutte Contre Malaria a Ankara ljW-37 
Com. Ach. Militaire Kasaba 13-7-37 15,40 
Com. Permanente Vilayet Tekirdagh Dana un mois 
Com. Ach. Min. des Affaires E.trangcres 13-7-37 
Com. Ach . Division Kirklareli 12·7-37 

Com . Aeh. Militaire Kasaba 13-7-37 

,, 13.7.37 

Com. Aeh. Militaire Tekirdagh 9-7-37 
,, ,, ,, Kasaba 13-7-37 15 

Procureur General Amassia 8-7·37 
Com. Permanente Vilayet Tekirdagh Dana un mois 

,, " 
Corps Armee Tehorlou 16-7-37 
Com. Aeh. Division Lulobouri'az 6-7-37 

,, 5-7-37 
Com. Ach. lntend. Maritime K.pach:ı 9-7-37 

Proc. Gen. Scutari 1~-7-37 

Ministere Travaux Publios 15-7-37 

Miniıtere Douane et Monopoles 16-7-37 

Comm. G. Surv. Douaniere Galata 20-7-37 
Mun icipalite Erzindjan 
1 Com. Expl. Ch. Fer E.tat Haydarpacha 15-7-37 

Municipalite lzmir 2-7 37 

Heure 

15 

15 

14 -
lS 
15 -

14 

15 

13 

15 -

15 30 

-
16 -

ıs -
1G -

17 -

17 50 
16 -
15,30 

16 -

16 -
ıs 30 
15 -
14 -
10 -

14 -

15 -

16 -

10 -

16 -
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ADMINISTRA'' ıu~ 

Yoghourtehou H:ın 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T Clephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse Telei'raphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO OES AOJUOICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Mercredi 30 Juin 1937 

Articles de papelerie (Dir. Gen. Monopolcs) .Y 370 

-

Beurrc frais : 37470 k. (Place Forte Tchanakkale) X 370 
Conııtruction de chaussee en aıpha\te et beton sur route lst.-Ank 

(Min. Trav. Publics) .\' 371 
Robinets en laiton : 21 lots- Boulons: 5315 k.- Rondelles: 100 

k.- Plaques de fer : 500 p. Sable de fonderie : 440 t.· Cordes 
de cham re : 13CO k.· Corde goudronnee 1000 k. (Chemins de 
Fer Etat) .\: 372 

Tuyaux Paschel, Stahlpanzer cable caoutehoute : 9 lots (Chemins 
de Fer Etat) .\' 372 

Boeuf : 80 t. (Division Tchorlou) X 379 
Yoghourd : 4500 k.- From.ıge : 4500 k.· Farine macaronie ete.: 5 

lols (Ecole Sup. lng nieurs) S 372 
Houille tout venant : 94 t .- Petrole : 6494 k. (Brigade Edirne) 

.\! 373 
Creusement caniveaux et travaux de remblaicment sur la route Iz-

mit·Karayoulouplou (Vilayet Kodja cli} .'\: 378 
Provisions : 15 lots (Municipalite lstanbul) .Y 374 
Jouets pour les enfants des ecole primaires (Mun. Istanbul X 374 
Beurre frais: 3900 et 37470 k. (Com. Ach. Mılit. Tchanakkale .\ ! 374 
Aubergines : 50000 k. (lntendance Arık:ıra) ,,! 375 
Houille : 15 t.· Bois : 40000 k. (Ecole Normale Edirne) .Y 376 
Monte-charge : 2 p. (Dir. \.en. Monopoles) No 376 
Construction lC:re partie immeuble douane (Dir. Trav. Pub. Zon

gouldak) No 380 
Construction pont en bois Hozkourt (Dir. Travaux Publics Sivas) 

No 381 
Ouvrai'e pour la construction ~e l'eeole (d'une classe) a Mosoul

beykeuy) (Maire de Mosoulbeykeııy) No 384 
Vian'.ie bocuf : 193 t. (Division Lulebourgaz) No 384 

Jeudi 1 Juillet 1937 

Construetion ecole primaire 3 Patnos (Vilayet Aghri) No 366 
Construction eentrale hydro·electrique iı E.reghli (Konia} (Direction 

Gen. Sumer Bank) No 371 
Prcparation de sable 1440 m3 s route Polatli-Haymana (Vılayet 

Ankara) No 373 
Construction mıır de clôture et de soutenement et amenag-ement du 

jardin a l'ecole de gendarmerie Ankara (Ministere Travaux Pu
blieı) No 373 

Costumes (gris police) : 875 p .- Costumes griı police : 190 pie 
ces· Marrons : 155 p. (Dir. Gen. PTT. Ankara) No 373 

Coke : 225 tonnes (Com. Ach. Ecolc l11genieur) No 373 
Construction dcs batiments aux alentours de Yahchihan (Dir. Gen. 

Fabriques Militaires Ankara) No 374 
Pain pour le penitencier (Proc. Gen Gaziantep) No 374 
Casques : 265 P· etuis pour revolvers et sacı : 265 paires 

Guetres: 265 paires (Municlpalite lstanbul) No 375 
Construction canalisation eeole gendarmerie (Min. Trav. Pub.) N. 375 
Transport de bois de charpente et de troncs (Dir. Fab. Bois de 

Charpente Alciazi) No 376 
Reparation de la toiture et murs du jardin de l'ecole Djoumhouri· 

yet (Vilayet Ankara) No 376 
Compteur electrique, ampoules. fıl isole ete. (Mun. Kilis) No 377 
Foin : 180 t.- Avoine : 90 t . (Division Burnavn) No 378 
Conatruction de mur de soutenement au cimeticre (Mun. Salihli) 

No 379 
* Oeufs frais (Dir. lnstitut Volailles) No 379 
C·epeasare a 6 poulailler (l>ir. lnatitut Volaillea) No 38'1 
Fumier de mouton : 5000 le. (Dir. Institut Volailles) No 384 

Vendredi 2 Juillet 1937 

Fer : 20 tonnes· Ciment : 1400 sacı- Charpente : 25 m3 (Dir· 
F.coles deı Contrc-Maitre• Ankara) .'ı! 371 

Beurre frais : 23400 le.- Foin sec : 62 t. (Corps Armee Koni•) 
.\! 378 

Reparation du pont Saratehanl- (Oir. Trav. Publicı Edirne) .\: 379 
Beurrc : 54 t.· Huile d'olives : 8500 kilos (Division Vize) .\' 379 
Paille : 85960 et 96000 k. (Division Edirne) X 379 
Transport de Tekirdagh a Mouradli de 2628 m3- iois de eh•r 

pente ( )ir. Etablis. lmmirres Kirklareli) J\! 380 
Camion pour transport viande· ld pour ordures Auto corbillırd 

1 p. (Mun, Zongouldak) .\! 380 
Grue elcctrique : 1 p. (Mun. Zongouldak) .Y 380 
Charbon de bois : 6 t .· Boiı : 200 tch6kis· Colce: 50 t. (Dir. E.co1' 

Agricole lıtanbul) S 381 
Pain : 32 t.· Viande : 7 ,5 t.- Beurre 3000 : k.iloı· Fre>mare blıll" 

800 k. (Dir. Ecole Agricole Iatanbul) .Y 381 I' 
Construction mur de sou~enement et: autre au jardin du garaı• 

Ministere (Ministere Travaux Publicı) .\e 381 
Viande de boeuf : 80 t. (Division Manissa) .Y• 382 

(Ure la suite en 3me pare) 


