
.. 

İkinci Sene No. 388 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 A YLIGI .t50 
6 850 

12 ,, 1500 
f.cnebi mcmİeketler için 

12 aylıg-ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukRbili olma
yan tediyat makbul değildir. 

ÇARŞAMBA 

•• 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

--= ;;:;=;z 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

a) Münakasaıar 

l\ırklareli kasabasında ıöçmen evleri inşaatı: 273 
ad . (paz. kb. 50647,50 L.) (Kırklareli lslcan Müd.) 12-7-37 14 -

Burgaz kazasında göçmen evleri inşaatı: 108 ad. (paz. 

30 Haziran 1937 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, l ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizde görüşülur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
Tel.? fon : 49.t42 

Posta kutusu N. 1261 

Yulaf 750000 37500 2813 " 16.7.37 15,30 
,, 112400 5570 418 " " 16 
Yukarda yaıılı arpa ve yulaflar ayrı ayra ihale edilecektir. 
Teklif mektupları eksiltme sııatinden bir saat evveline kadar 

1 - Erzak, Zahire, Et, Sebze v · s. 
kb. 20252,19 L.) {Kırklareli lskan Müd.) 15-7-37 14 -

Büyük Pangaltıda Elmadag-ı yolunun tamiri (aç. c\c. 
kb. 1480 L. tem. 111 L.) (lst. Beled.) 15-7-37 14 -

kabul olunur. Yulaf şartnamesi 188 kuruş mukabilinde komiı
yondan ahnır. isteklilerin eV1af ve .şeraiti öğrenmek üzere her 
gün ve eksiltmeye iştirak için belli gün ve aaatte teklif mektup· 
ları ve kanuni veaikalarile Lüleburgaz. tümen satınalrna komisyo
nunda bulunmaları. 

(k k·1 '2 kr K . 335 135 ve 180 ton z. ı osu . 
utru ot5. 02 S 270 ve 207 L.) (Tekirdağ' Aslc. SAK) 15-7-37 16,5 

cm. • ' b 6075 Yeşil yonca: 540 ton (temd.) (paz. m · 24 7-37 

L t 455 L.) (Ankara Levazım) 
· em. b 10080 20000-

Arpa 252-500 ve 500 ton (kz. ~ L · 
20000 L. tem. 756·1500 ve 150 .) 14-7-37 15,30-16.30 
(Lüleburgaz Tümeni) b 15540 ve 

388600 312 000 k. (kz. m . 
Arpa: ve ' L tL''l burgaz Tümen) 15-7-37 15.30 
12480 L. tem. 1166 ve 936 .k u ~ 37500 ve 
Y 1 f 750000 v 111400 k. ( z. m · ( u a : , c 

18 
L.)(Lüleburgaz Tümen) 16·7-37 15.3 )-16 

5570 L. tem. 2813 ve l k b 1500 er L. 
Kuru ot: 50 ve 50 ton (aç. c · m SAK) 1-7-37 10-11 
• tem. 113 er L.) (Burnava .;;,~~· L. tem. 577, 12 L.) 

1 ereyağı: 8100 k. (kz. mb. 15-7-37 15 -
(Tophane Lvı:.) b 42551 7'2 L 

95830 k (t md ) (kz. m · • · 
Ekmek: 3 · e · D · l ) 15 7 37 14 

t 3
191 38 L. şart. '213 kr.) ( enız .vz. - - -

cm. • . 10 ( z ) 
Sığır eti: 15 t. • koyun ctı: t. pa · 

(Selımiye Ask. Kom.) 
2·7-37 15-15.30 

Kuru ot: 150 t. (aç. ek . tem. 141 L.) 

(Çorlu Kor Kom.) - k fasulye: 600-10000 k. 
Kuru kayısı: 800-15UO k. · . · k· 2-300 

. . 13-17 t - nohut ve yeııl mcrcımc . 
pırınç. · . k· 4 700 le • lcuru üzüm: 22-
k. - kırmızı mercıme . . . • 7-10 5 t. 
3300 k - barbunya: 3.500 k. - soğan. ' 

14-7-37 16 -

Ere2'li-Dcvrck yolunda şosenin esaslı tamirah (kz. 
kb. 23956,48 L. tem. 1797 L. şart. 120 kr.) 

Bartın-Safranboluda şosenin esaalı tamiratı (lcz. kb. 
42799,07 L. tem. 3210 L. şart. 214 kr.) 
(Zoni'uldak Vilayeti) 

14-7-37 15 -

12-7-37 15 

3-İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, HastaneLev. 

Cerrahi alet: 30 kalem (temd.) (mb. 1500 L. tem. 
112,S L.) (Jandarma Gen. Komutanlığı) 9-7-37 15 -

4 - Elektrik-Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Ôn kontak: 600 ad. • arka kontak: 300 ad. - akü · 
mülatör başı vida ve somun ile: 1200 ad. · bıı-
tarya fişi: 600 ad. (aç. ek. mb. 993 L. tem. 
74,48 L.) (D. D. Yolları) 15-7-37 10 -

S - Mensu ~at, Elbise, Kundura~ Çamaşır v. s. 

Fildikoı fanila: 2400 ad. spor fanila: 1200 ad. 
(aç. ek. mb. 2220 L. tem. 166.50 L.) 
(Tophane Lv:z.) 

Yazlık ceket: 58 ad. (aç. ek. . beheri 580 kr. tem. 
25 5 L .) (lzmır Beled .) 

14-7-37 15 -

13-7-37 16 -

patates~ 7-13 t. (temd.) (kz. tem. 527' 10 .L. şart. '2-7-37 H 
247 kr.) (lıt. Sıhhi Müeı.) l &-- Müteferrik 

2 _ İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
1 H. Paşıı işi. Müd. hekimliği için ve bir ıcne müd· 
1 detle (saat 10-12 ve 14 17 emrinde bulunması Ü· 

Montrö meydanında mevcut moloz.ların kaldıralması 
işi (aç. ek. kb. 640 L. tem.48 L.) (lzmir Bcled.) 1'~-7-37 16 -

Vıze kazasında göçmen evleri inşaatı: 158 ad. (pu. 
kb. 30546,28 L.) (Kırklareli lıkin Müd.) 14-7-37 14 -

Babeslı.i kazasında röçmcn evleri i~şaa~ı: 1~ ad . 
(pnz. kb. 36217,52 L.) (Kırklare~~ ~akan Mud.) 13-7-37 14 

Demirköy kazasında ıöçmcn evlern ınşaatı: 105 ad. 

kb 33317 70 L.) (Kırklareli İskan Müd .) 16-7 37 14 
paz. . ' 

= 

llanlar, Emirler, Tebliği!!:.:_ 

İstanbul Belediyesinden: 
Haziran otuzuncu çarşamba gününden itibaren birinci 

nevi ekmek on kuruş otuz para, ikinci nevi ekmek on 

kuruş, francala on altı kuruştur. 

a) MÜNAKASALAA 
1 

~rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Çatalca Tümen Satınalma Komjsyonundan: 

l k sebze ihtiyacı l2750 kilo ta-
Tümenin Çatalca alayının yu ı . b ve 6700 kilo ki-

ze fasulya 12360 kilo patlıcan, 7380 kılo damyat e 6000 kilo 
l k ' ·1 · 3500 kilo oma es v 
o abak ve 780 kilo yetı pır, k 'itmeye konmuttur. Bu 

da taıe soğanın bir tartnaınede _a~~k e ;1 l l de Çatalcada tümen 
•ebzelerin ihalesi 9.7.37 cuma gunu aa~u sebzelerin mccmuunun 
aatıoalma komisyonunda yapılacaktır. kk t teminatları da 
muhammen kıymeti 1606 lira 60 kuruş muva a 
120 lira 50 kuruştur. • 

! zere) bir otomobil kiralanacaktır . (aç. ek. aylık: 
155 L.) (Devi. Demiryolları) 12.7.37 10 -

1-------
ı işaretler: aç. ek. (açık eksiltme) - kz. {kapalı zarf) - paz. (p.ızar· 
1 hk) - mb. (muhammen bedel) - kb. (keşif bedeli) - tem. (teminat) -
1 temd. (temdit) - L. (lira) - kr. (kuruş) - t. (ton) · k. (kıla) - şart. 

(şartna mc ). 

yonunda yapılacaktır. Ahnacak bu sebzelerin mecmu unun mu . 
hammen bedeli 1255 lira 33 kuruş ve muvakkat teminatları da 

94 Jira 15 kuruştur. • • • 
Sade yağı ihtiyacı Çatalcanın 7550 kilo ve Hadımköylc Çer- . 

kezköyünün her bireı lerinin ayrı ayrı şartnamelerle 6000 kilo o 
larak kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Münakuası 14 

temmuz 937 çartam ba günü 1&at 15 de ve Hadımköyünün saat 
16 da ve Çerkezkö yünün iae •aat 17 de Çatalcada tüm aatınal
ma k omiıyonunda ayrı ayrı eksiltmclcri :yapılacaktır. Çatalcanın 
yağının muhammen bedeli 6795 lira ve teminatı muva)<katesi da 
509 lira 62 kuruıtur. ve Hadımköyle Çerkezköyünün her bircr
lerin muhammen bedeli 5400 lira ve her birerlerinin muvakkat 

teminatları da 405 liradır. • • • 
Sığar eti ihtiyacı Çatalcanın 48 bin kilo ve Hadımköyle Çer

kezköyünün her birerlerinde 40 bin kilo olarak ayrı ayrı ve ka 
palı zarf uıulile ekıiltmeye konmuştur. Bunlar Ç~talcada tüm 
aatınalma komisyonu binasında 16.7.37 cuma ~ü~u Çatalcanın 
saı t l l de Hadımköyün 1aat 15 te ve Çerkezkoyun 1aat 16,30 
da ayrı ayrı münakuaları yapılacaktır. 48 bin kilonun ııau eti
nin teminatı muvakkateai 1080 liradır ve muhammen tutarı 14400 
lira ve Hadımköyle Çerkczköyünün ayri ayrı 40 bin kilo ıığır 
etinin beherinin ilk teminatı 900 lira ve muhammen bedeli beher 

birinin 12 bin liradır. 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 

3 kor birlikleri ihtiyacı için açık eksiltme ile 8 bin kilo sabun 
ahnacakbr. Eksiltmesi 16 7.37 cuma günü uat 16 dn Çorluda 
kor aatınalma komisyonunda yapılacaahr. ilk pey paraaı 240 li
ra olup şartname ve evsafını görmek isteyenler hergün 1stanbul 
levazım amirliği satınalma komisyonunda ve Çorluda kor .. tınal
ma komisyonunda görülebilir. 

• • • 
Kor birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 150 ton kuru ot 

açık eksiltme suretile alınacaktır. İhalesi l 4.7 .937 çar
şamba ğünü saat 16 da Çorluda Kor satmalma komis
yonunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı 14 t lira olup 
sartname ve evsafını görmek isteyenler her gün lstan· 
bul Levazım amirliği satınalma komisvonunda ve Çorluda 
kor satınalma komisyonunda görülebilir. 

Burnava Askeri Sahnalma komisyonundan: 
Umum tah- Muvakkat 

Cinsi Miktarı Mahalli min tutarı teminatı 
kilo Lira Lira 

Kuru ot 50000 Aydın 1500 113 
,, 50000 Tire 1500 1 1 3 

1 
ı 

İhalesi 1-7-37 saat 10· l I dedir. 
Yukarıda cins miktar ve mahalli yazılı yem-

ler hiıalarında yazılı şekil ve tarihlerde olmak üıere mü
nakasaya konulmuştur. 

Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizala-
rmda yazılıdır. 

::;;artnameleri her gün komisyonda görülebilir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müe&1esat 

için 8100 kilo tereyağı 15 temmuz 937 perşembe günü 
saat 15 de Tophanede satınalma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedel 7695 liradır. 
İlk teminatı 577 lira 12 kuruştur. Şartname~i komisyon· 
da görülebilir. İsteklilerin :l490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı belgelerle beraber teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat evvel komisyona veameleri. 

T ekirdag Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Tekirdağ kıtaatı askeriye hayvanatınm ihtiyacı bulu• 

nan 335, 135 ve Malkara kıtaatının hayvanatı ihtiyacı 

bulunan 180 ton kuru ot kapalı zarf usulile ve ayrı ayrı 
şartnamelr:rile münakasaya konuluuştur. Her üçünün iha
lesi 15 temmuz 937 tarih ve çarşamba günü saat 16,5ta 
yapılacaktır. Otların beher kilosuna 2 kuruş fiat tahmin 
edilmiştir. 335 tonun muvakkat teminatı 502,5 ve 180 
tonun 270 ve 135 tonun 207 liradır. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalına Komisyonundan: 
Harb okulu hayvanatı için 540 ton biçilmiş yezil ça· 

yır veyahut yoncaya istekli Çlkmadığıodan 24.7.937 tari · 
hine kadar bir ay zarfında pazarlıkla sabo alınacaktır. 

Yeıilliğin tutarı 6075 lira olup muvakkat teminatı 455 
lir 63 kuruştur· Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

Kırklareli Tümen Satınalma Komisyonundan: 
• • b' Hadımköyünün 50 bin ve 

Kuru ot ihtiyacı Çatalcanın 84 ın, t melerle ve açık 
Ç rkezköyllnün 6l bin kilo olarak ayrı ::~ n~a .. ıı 13.7.37 1alı 
tkıiltıne uıulile münakasaya konmuştur. _ una t t6 da ve Çer-
g- - d H d köyünun ıaa 
k unu Çatalcanın aaat 15 e • ım _ t Iaıa komisyonanda 

ezköyünün saat 17 de Çatalcada tum ıa ın~ d aörülür. Ça-
Ya ı · olarak koın11yon a • 

Tümen birlikleri için kapalı zarfla ekıiltmeyı konulan 60 ton 1\ 
ıade yağı ekıiltmeıinde talip çıkmadığından 6.7.37 saat 15,30 da 
pazarlıkla alınacaktır. Muhammen bedeli 60 bin lira, ilk teminatı 
4250 liradır. Şartname 300 kuruş mukabilinde komiıyondan alınabilir. 

• • • 

Kırklareli tümen birlikleri için kapalı zarfla 1 ,050,000 
kilo yulaf satın alınacaktır. Muhammen fiyatı 6 kuruş 
olup tutarı 63 bin liradır. İlk teminatı 4400 fü·adır. İha
lesi 20· 7 -937 salı günü saat 16dadır. 

P1 acaktır. Şartnamesı para11ı . 1 IO lira 25 kurut ve 
talcan:n kuru otunun muvakkat temınatı - kkat temina-
ttı h . H d köyünun muva 
t u ammen bedeli 1470 bra ve a ım r d S75 lira vo Çerke:ı-
~ .. 65 lira 62 kuruş ve muhammen bede ı :ammen kıymeti iıe 

0 Jilnün teminatı 80 lira 60 kuruş ve mu 
lQ67 lira 50 kuruttur. 

* • * h birerlerinin yazlık 
Hadımköy ve Çerkezköy alaylarının er .1 tl 5720 

•eb f l 9800 kı o pa ıcan, 
k' ze ihtiyacı 10112 kilo taze uu ya, . b.b 2500 kilo do-
ılo bamya 5140 kilo kabak 620 kilo yeşıl 1 er, t . 

tnateı, 4so0 kilo taze baş ıoğanııı her alayı ayrlı ~y~hı şiar ·~a;;;ı 
h'ıuc'b· t Bu ıeb-ıe erın ı a eıı ... 

ı ınce açık ekıiltmeye konmut ur. . 16 30 d d 
cuh'ıa günü 1aat 15 de Hadımköyünün sebıeıı ve •

1 
ka . a 

Çt '- l t-men satına rna omıı-
r'lezköy~nün zebı:e ekıiltmeıi Çata ca u ' 

Teahhüdüne ifa edemiyen müteahhit namı heaabına 10600 ki-
lo 1abunun 23.6.37 ckıiltmeıinde talip çıkmadığından 5.7.37 aaat 
15 te aç ak eksiltme ile alınacaktır· Muhammen bedeli 5088 lira, 

ilk teminatı 382 liradır. 
"' • • 

Çinsi Miktarı M. bedeli İ. temin. E.k. şekli ek. tarihi saatı 

kilo lira lira 

Arpa 252000 10080 756 kapalı zarf 14.7.37 15, 30 

,, 500000 20000 1500 ,, ,, 16 

" 
500000 20000 1500 

" " 
16,30 

" 388600 15540 1166 ,, 15.7.37 15,30 

312000 12480 936 " 
16 

" " 

• • • 
Kapalı zarfla 50 bin kilo sade yağı satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 95 kuruştur. Tutarı 47500 liradır. 

İlk teminatı 3562 lira 50 kuruştur. ihalesi 22-7-937 per-
şembe günü saat 16 dadır. 

• • • 
Kırklareli Tümen birlikleri ıçın kapalı zarfla 600000 

kilo saman satın a)macaktır. Muhammen fiyatı . l kuruş 
50 santim olup tutarı 9000 liradır. İlk teminatı 675 lira• 
dır. İhalesi 2 l-7·937 çarşamba günü saat t \dedir. 



• • • 
Kırklareli tümen birliklerı icin kapalı zarfla 150000 

kilo bulgur satın alınacaktır. Muhammen fiyatı 14 ~uruş 
olup tutarı 21000 liradır. İlk teminatı 1575 liradır. ihale· 
sı 19-7-937 pazartesi günü saat 16dadır. 

• • • 
Kırklareli tümen birlikleri için kapalı zarfla 40000 

kilo kuru fasulya satın alınacaktır. Muhammen fiyatı 
13 kuruş olup tutarı 5200 liradır. İlk teminatı 390 lira
dır. İhalesi 16·7·937 cuma günü saat 16dadır. 

• • • 
Kuklareli birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf usulile 

11 O ) kilo sabun satın alınacaktır. Muhammen tutarı 5060 
lira olup ilk teminatı 379 lira 50 kuruştur. İhalesi 
12-7 937 pazartesi günü saat 16,30 dadır. 

* * • 
Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı için açık eksiltme 

ile 5000 kilo zeytinyağı satın alınacaktır. Muhammen tu· 
tarı 3400 liradır. İlk teminatı 255 liradır. İhalesi 8-7-937 
perşembe günü saat l 4tedir. 

• • • 
Kırklareli tümen birlikleri ıçın kapalı zarfla 800000 

kilo kuru ot satın alınacaktır. Muhammen fiyatı 3 kuruş 
50 santim olup tutarı 28000 liradır. İlk teminatı 2100 
liradır. İhalesi 2 l ·7-937 çarşamba günü saat l 6dadır. 

• • • 
Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf 

usulile 150000 kilo patates satın alınacaktır. Muhammen 
tutarı olan 10500 liradır. İlk teminatı olan 787 lira 50 
kuruştur. İhalesi 14·7·-937 çarşamba günü saat 16 dadır. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1- 15000 kg. sığır ve 10000 kg. koyun eti. Pazarlık 

suretiyle satın alınacaktır. 
2- Pazarlık sığır eti için 2-7.9,n cuma gunu saat 

15 de ve koyun eti için ayni gün saat 15,30 da Selimiye 
aatınalıoa komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kati teminat pazarlığın intacında tekı:rrür edecek 
bedel üzerinden alınacaktır . 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

25.6.37 yapılan münakasasında teklif olunan fiyatlar yük· 
aek görülen 395830 kilo ekmek, 15 .. J7 tarihine :-aalıyan pP.rşem
be günü uat 14 de kapalı zarf usulile alınmak üzere tekrar mü· 
nakasaya konulmuştur. 

2- İşbu 395830 kilo ekmeifin muhammen bedeli 42551 lira 
72 kuruş olup, muvakkat tem~natı 3191 lira 38 kuruştur. 

3 Şartnamesi 213 kuruş mukabilinde komisyondan hergün 
alınabilir. 

2 
inşaat- 'f aınirat·Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Kırklareli iskan Müdürlüğünden: 
1- Babaeski kazasında 80 adet şehir tipi kerpiç göçmen evi 

16805 lira 60 kuruş ve 108 adet köy tipi kerpiç 19411 lira 9'l 
kuruş ki ceman jekun 188 evin muhammen bedeli 36217 lira 
52 kuruttur. 

2- Keresteden maada bilumum malzemei inşaiyesiyle bera
ber veyahut yalnız işçiliği 15 gün müddetle açık pazarlıkla ek· 
siltmeye çıkarılmıştır. 

3 - 13 Temmuz 937 ulı günü saat 14 de ihalei evveliyeleri 
yapılacaktır. Taliplerin plan ve şartnameleri görmek ve inşaat 

mahallerini öğretmek için her gün İskan Müdürlüj'üne ve kaza
larda iskan memurlarına müracaatları. 

4 - İhale günü taliplerin ehli yet vesikalarının yanlarında bu
lundurulması. 

5 - 2490 sayılı kanunun hük<imlerine göre eksiltmeye ittirak 
edecek taliplerin yukarıda yaz.ılı saatten 3 saat evvel iskan dai· 
resine müracaatla yüzde 7,5 muvakkat teminatlerını yatırmış ol· 
ma11 li:ı.ımdır. 

• • * 
1 - Kırklareli merkez kasabasında 20 adet şehir tipi 

kerpiç göçmen evi 4201 lira 40 kuruş ve 91 adet köy 
tipi kargir 17328 lira 22 kuruş ve 162 adet kerpiçten 
29117 lira 88 kuruş ki ceman yekun 27 3 adet evin mu· 
hammen bedeli 50647 lira 50 kuruştur. 

ı - Keresteden maada bilumum malzemei inşaiyesile 
beraber veyahut yalnız işçiliği 15 gün müddetle açık pa
zarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

3 - 12 Temmuz 937 pazartesi günü saat 14te ihalei 
evveliyeler; yapılacakhr. Talihlerin plan ve şartnameleri 
görmek ve mahallerini öğrenmek için her gün İskan Mü
dürlüğüne ve kazalarda iskan memurluklarına müracaatları 

4- İhale günü taliblerin ehliyet vesilcalarıoııı yanla· 
rında bulundurulması. 

5 - 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye 
iştirak edecek talihlerin yukarda yazılı saatten 3 saat ev· 
vel iskan dairesine müracaatla yüzde 7,5 muvakkat te
minatını yatırmış olma~ı lazımdır. 

• * • 
1 - Vize kazasında 50 şehir tipi kargir göçmen evi 

10579 lira ve 52 adet köy tipi kargir ev 9901 lira 8t 
kuruş ve 56 adet köy tipi kerpiç ev 10065 lira 44 ku
ruşki ceman yekun 158 adet evin muhammen bedeli 
30546 lira 28 kuruştur. 

MÜNAKASA GAZETESi 
E 

2 - Keresteden maada bilumum malzemei inşaiyesile 
beraber ve yahut yalnız işçiliği 15 gün müddetle açık 
pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

3- 14 temmuz 1937 çarşamba günü saat 14te iha· 
lei evvelleri yapılacakhr. Taliblerin plan ve şartnameleri 
görmek ve inşaat mahallerini öğrenmek için hergün is
kan Müdü!'lüğüne ve kazalarda iskan memurluklarına 

müracaatları. 

4- İhale günü talihlerin ehliyet vesikalarının yanla
rında balundurulması. 

5- 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltme· 
ye iştirak edecek taliblerin yukarıda yazılı saatten 3 
saat evvel iskan dairesine müracaatla yüzde 7,5 muvak
kat teminatlarını yatırmış olması lazımdır. 

• • • 
1- Burgaz kazat-ında 27 şehir tipi kerpiç göçmen evi 5671 

lira 89 kuruş, köy tipi kerpiç ev 14199 lira 46 kuruştur. Cemao 
yekun I08 evin muhammen bedeli 20252 lira 19 kuruştur. 

2 Keresteden maada bilumum malzemei inşaiyesile beraber 
veyahut yalnız işçiliği on beş gün müddetle açık pazarlıkla ek
siltmeye çıkarılmtfhr. 

3- 15 Temmuz 937 perşembe günü saat 14 de ihalei evveli· 
yeleri yapılacaktır. Taliplerin plan ve şartnameleri ğörmek ve 
intaat mahallerini öğrenmek için her gün İskan Müdürlügüne ve 
kazalarda iıki'l meınurluklar1na müracaatları. 

4- İhale günü taliplerin ehliyet vesikalarını yanlarında bulun
durulması . 

5 - 249() sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak 
edecek taliplerin yukarıda yazılı saatten üç saat evvel iskan 
dairesine müracaatla yüzde 7,5 muvakkat teminatlarını yatırmış 
olması !ayımdır. 

... 
• • 

1- Demirköy kazasında on adet şehir tipi kiirgir göçmen e'· i 
3295 lira 70 kuruş ve 95 adet köy tipi kargir ev 3020 lira ki 
ceman I05 adet evin muhammen bedeli 33317 lira 70 kuruştur. 

2- Kerestesiyle beraber bilumum malzemei inşaiyesiyle veya
hut yalnız işçiliği on be, gün muddetle açık pazarlıkla eksilt
meye cıkarılmıştır. 

3- 16 Temmuz 937 günü saat 14 de ihalei evveliyeleri yapı· 
lacaktır. Taliplerin plan ve şartnameleri görmek ve inşaat ma
hallerini Öj'renmek için İskan Müdürlüıtüne hergün ve kaza iskan 
memurluklarına müracaatları. 

2- İhale günü ta1 iplerin ehliyet vesilralarınm ya olarında bu· 
lundurulması. 

5 - 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak e· 
decek taliplerin yukarıda yazılı saatten üç saat evvel iskin 
dairesine müracaatları yüzde 7,5 muvakkat ter.ıinatlarını yatır· 
mış olmaai lazımdır. 

İzmir belediyesinden : 
Bayındırlık sahasında Tevfik Rüştü Aras caddesi Cumhu· 
riyet m~ danında Montrö meydanına kadar olan parçada 
mevcut molozların kaldırılması işi IJ-7-937 Salı günü 
saat on altıda açık eksiltme ile ihale edilecektir. İşin 
bedeli keşfi altı yüz kırk liradır. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere baş mühendisliğe iştirak için de kirk sekiz 
liralık muvvakat teminat makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

Zonguldak Valiliğinden : 

Zonguldak vilayeti içinde Ereğli-Devrek yolunun 
1 +616 27 + 000 kilometreleri arasında yapılacak 
yirm! üç bin dokuz yüz elli altı lira kır~ sekiz kuruş ke· 
şif bedelli şoşe esaslı tamiratı işi kapalı zarf usulile ek
siltmiye konulmuştur. Eksiltmesi 14·7-9.l7 çarşamba günü 
·saat on beşte Zonguldak vilayeti Daimi encümeninde ya-
pılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mütcfarri diğer evrak 
yüz yirmi kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlü
ğünden alınacaktır. Muvakkat teminat bin yedi yüz dok· 
san yedi Jiradır. 

• • • 
Bartın - Safranbolu yolunun O + 000 - 18 + 000 kilo· 

metreleri arasında yapılacak «42799» lira <<07» kuruş 
keşif bedelli şose esaslı tamiratı işi kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur, Eksiltmesi 12-1 ·937 pazartesi 
günü saat on beşte Zonguldak'ta Vilayet Daimi Encüme
ninde yapılacaktır. Eksilme şartnamesi ve müteferri diğer 
evrak iki yüz on dört kuruş mukabilinde Zonguldak Nafia 
Müdürlüğünden alınacaktır. Muvakkat teminat üç bin iki 
yüz on hradır. 

• • • 
Büyük Pangaltı'da, Elmadağı yolunun tamiri Bak İst. 

Belediyesi ilanlarına. 

3 
haçlar, Ki inik ve ispençiyari aliıt: 

Jandarma lienel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan 

Açak eksiltmesinde verilen fiat pahalı görülen 1500 
lira otuz çeşit cerrahi alet eksiltmesi on gün uzatılmış

tır. Bu eksiltme 9.7.937 cuma günü saat 15deyapılacak· 
tır. 

Eksiltmesine girmek istiyenlerin komisyondan 
alabilecekleri şartnamedeki vesaik ve 112 buçuk 
ilk teminat makbuzile tam vaktinde komisyonda 
maları. 

parasız 

lira'ık 

bulun· ' 
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Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşar v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satın alma Komisyonundan: 

Kuleli Askeri lisesi için müteahhid nam ve hesabına 
2400 adet fildekos ve 1200 spor fanilası 14 Tem muz 937 
çarşamba günü saat 15 te Tophanede satınalma komis
yonunda açık eksiltme ile alınacaktır· Her ikisinin tah· 
min lıedeli 2220 liradır . İlk teminat 166,5 liradır. Şartname 
ve nümunesi komisyoııda görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

İzmir belediyesinden : 
Numunesi veçhile beheri 580 kuruştan üç yüz otuz 

altı lira kırk kuruş bedel\ muhammenle elli sekiz aded 
yazlık ceket yapılacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 
13-7-937 Salı günü saat on altıdadır . 
Nümune ve şartn'lmesini görmek üzere baş katipliğe, 
iştirak için de yirmi beş buçuk liralık muvvakat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve saatte encümene gelinir. 

İSTANBUL BELEDİYESİ iLANLARI 
Senelik İlk 

muhammen teminatı 
kirası 

Uluköyde muvakkıthane caddesinde 29 
metre murabbaı yol artığı l 2 
Küçük pazarda Hoca Hayrettin mahal· 
lesinde Asmalı türbe so. Kavaf Şem· 
sdtin Türbesinin 1 numaralı odası 180 
Eyüpde Tabakhane sokağında 8 1 nu· 
maralı yol artığı 36 
Edirnekapıda Ne<;lişah Sultan mahalle· 
sinin Sulukule sokağında 28 numaralı 

Kulei zemin 12 
Kadıköyünde Osman ağa mahallesinde 
Kadiköy Halinde 23 numaralı dükkan 96 
Üskildarda Rumi Mehmetpafa mahal· 
lesinin iskele meydanı soka ğında 11 13 
numaralı dükkan 60 

o 90 

13 50 

2 70 

o 90 

7 20 

4 50 
Yukarda semti, senelik muhammen kiralarile ilk te· 

minatları yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 
938·939-9~0 seneleri mayıs sonuna kadar ayrı ayrı ki
raya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuşlardır. 

Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İs• 
tekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz 
mektubile beraber 15-7-937 perşembe günü saat 
daimi encümende bulunmalıdırlar· (B) 3809 

~ 

• • 
Senelik 

veya 
14 de 
607 

muhammen İlk 
kirası teminatı 

Büyükderede Büyükdere caddesinde 90 
numaralı kahve karşısında 67 metre mu· 
rabbaı arsa 13 O 98 
Büyükderede Büyükden~ caddesinde 209 
numaralı kahve karşısında I04 metre mu· 
rabbaı arsa 10 O 75 
Beykozda Şahın kaya caddesinde 2 numa· 
ralı dükkan 60 4 50 

Yukarda Semti, senelik muhammen kirası ile ilk te· 
minatları yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 
kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konul
muş isede belli ihale gününde giren bulunmadığından 

pazarlığa çevrilmiştir. Şartnameleri Levazım Müdürlüğün· 
de görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 7-7 -937 çarşamba günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (381 O) 608 

• • • 
Su fıçılarının 1 ilk. T. 937 günunden itibaren menba 

suyu nakil ve satışında kul ' anılması yasak edilmiş ve bu 
husustaki Belediye tenbihi aynen aşağıya yazılmıştır. İlan 
olunur. 

TENBİHİ BELEDi: İçilecek sularm fıçı ile nakli ve 
satalması yasaktır. Muhalif hareketi sabit olanlar umuru 
belediyeye müteallik ahhamı cezaiye kanununa tevfikan 
tecziye olunurlar. (B) 3808 606 

* • • 
Keşif bedeli 1480 lira olan Büyük Pangaltıda Elma· 

dağı yolunun tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
evrakı ve sartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir . 
İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka 
Belediye Fen işleri Müdürlüğünden alacakları Fen Ehli
yet vesikasile 1 11 liralık ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber 15·7-937 perşembe ğünü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) 3807 605 



.-----------------------------------İnhisarlar U. Müdürlüğünde~! 
l- İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında şar~name v~ 

projesi mucibince yaptırılacak 8502, 15 lira ke_şıf bedellı 
beton arme ihata ve hudud tuğla dıvarları ınşaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. . .. .. 

2- El<siltme 5.7 .937 tarihine rastlayan Pazartesı gunu 
saat 15 de Kabataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 637.66 liradır. 
4 - Proje ve şartnameler her gün 43 kuruş muk~~i-

1• d 1 h' 1 · t şubesi Müdürlüğünden alınabılır. 
ın e n ısar ar ınşaa • . 

5 - fsteklilerin eksiltme gününden evvel fennı ehlı~et 
V 

'k 1 · t Şubesi Müdürlügv üne göstererek vesıka 
esı a arını ınşaa 3-4 

almaları lazıındır. (3540) 563 
• • • 

ı -Mesaha zincirleri için 502 adet deri kılıf pazar-

lıkla yaptırılacaktır. 
2 _ Pazarlık, 9.7.937 tarihine rastlayan cuma 

günü saat t6da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 Resim ve deri nümunesi her~ün sözü geçen şube-
de görülebilir. . . . . . 

4 _ isteklilerin pazarlık ıçın tayın edılen gün ve saat-
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (3613) 582 2- 3 

• • • 
60- adet nihayetsiz bandrol 48 aded S.T.F. 330 kav. band 

makinesi bandasu ~66X 1840 x 1 1 2M M 
48- adet roz tütün terazi 48 ,, I.S.F. 310 kav. band. 

bnndasu 50 x 2256 x 2M M ~10x 960x 1 1 2 MM 
24- adet roz tütün paket üç 48 ,, l .S F. 300 P. kv.band 

meşinli ve düz t55X 8650 6IO 2650 x 2 MM 
2 ı 'l M M 24 ,, Kavç. Niha. band.?.20 

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

150-aded S.C.M. 550 Rejis· 2 l ,, 40 S M lik müller 
tans 220 V. kıyım band. 

t -Yukarıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alına-
caktır. 

2-Pazarlık 8.7.937 tarihine rastlayan~ perşembe günü 
saat 15:de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir . 

4 - İsteklilerin pezarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 gl•eame paralariyle birlikte adı t:eçen 
Komisyona gelmeleri ilin olunur. "3660,, 588 2-3 

j Devlet Demiryolları işletme u;~m Müdürlüğünden 1 

Muhammen bedeli 14920 lira olan elektrik kaynak telleri ile 
muhammen bedeli 13550 lira olan oksijen kaynağı için tel ve çu
buklar 6 8 -1937 cuma günü saat 15,30 da ayrı ayrı kapalı zarf 
uaulü ile Ankarada İdare binasında aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin elektrik kaynak telleri için 1l19 
lira ve oksijen kaynak telleri için de 10l6,25 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, reami gazetenin 
7-5-1936 a-ün ve 3297 No. lu nüshuında intifar etmiş olan tali· 
tnatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para1ız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
liaydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden daj'ıtılmaktadır. 

(3535) 561 4-4 
• • • 

Muhammen bedeli 18360 lira olan )()() ton telgraf ve iki ton 
?•t teH 15-7-937 perşembe günü Hat 15,30 da kapalı zarf uıulü 
ıle Ankarada Nafıa Vekaleti binası içinde toplanacak olan 9 uncu 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonunca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1377 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 1 ·5-936 G. ve 
3297 No.h nusbaımda intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
•lınmış veıika ve tekliflerini ayni srün aaat 14,30 a kadar An· 
kara idare binası içindeki Komiıyon Reisliğine vermeleri la
tırndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
liaydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır· 

(3682) 599 2-4 

• 
Muhammen bedeli 700 lira ~l:n 1 adet elektrikli ebonit ku-

tuları yapıftırma aperesi (komple) ile 13 kalemden ibaret tefer
'?•h 15-7-937 perşembe günü saat 10 da Haydarpat.ada gar 
bınası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ıle satın 
•lınacaktır. 
\1 Bu işe girmek istiyenlerin 52 1 2 liralık . ~uvakka~ tem~na.~ 

errneleri ve kanunun tayin ettiti vesaikle bırlıkte ekııltme a-unu 
saattine kadar komiıyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait fartnameler komiıyondan parasız olarak dağıtıl-
l'rıaktadır. (3716) 600 2-4 

l lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 1! 
C'ümrük satişmdan: Serayburnu 4 sayılı am barında S R markalı 

nuınerosuz 578 aandıkda 38524 kilo taralı ağırlıkta ve 5029 lira de-
hr· d k 1 f r · ı s· ın e bulunan kesme ıeker}~r 2·7·937 günü apa 1 zar UIU 

1 1 
e 

•rkecideki satış ulonunda satılacaktır. Şartnameler aynı yerdeki ıa
~ş ınüdürlüıründen parasız alınır. istekli leri 378 lira temi~at akçesi 
k akbuılarını ve Ticaret odası vesikalarını usuli dairesinde zarflarına 
k 0Yınaları lii:ı:ımdır. Teklif mektuplarına havi zarfların tam saat 1? ye 
z •dar Satış Müdürlügüne mıtlcbuz karşılığında verilırıeıi mecburidir. 

lrflar saat 13 de satış salonunda uıuli d3İreıi nde açılacaktır. 
(3653) 590 

Gelecek iiç giin zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Miizayedeler hakkmda 

MUHTİRA 
--

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 iıtinnd dıvarı inşaatı 

(Nafıa Vek.) No. 373 
Polis zabıtası için elbise (Ank. PTT Gen. Dir.) No. 373 
Kolt: 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 (iıt. Bel.) 

· No. 375 
Jandarma ınekt. kanalizasyon inşaatı (Nafıa Vek) No. 375 
Kereste v. s. nakliyatı (Akyazı Kereste Fabr.) No. 376 
Cumhuriyet okulunun çatısı tamiri (Ank. Vil.) No. 376 
Elektrik sayıc111 elektrik ampulları, galvanize tel v. s . (Kilis Bel.) 

No. 377 
Yulaf: 180 t. • arpa: 90 t. (Buroava Tümeni) No. 378 
~sri mezarlığına ihata dıvarı inşaatı (Salihli Be!ed.) No. 379 

Gündelik taze yumurta (Tavukçuluk Enst. Dir.) No. 379 

Cuma 2-7-1937 

D emir: 20 t?n • çimento: 1400 torba - kereste: 25 m3 
(Ankara inşaat Usta Okulu) No. 378 

Sadeyağ: 23.tOO 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: 84000 ve 96000 k. (Edirne Tuğayı) No. 379 
Tekirdağından·Muradlıya 2628 m3 kereste nakli (Kırklareli İskan 

Müd.) No. 380 
Et, çöp taşıma kamyonlaı ile ( 1 er ad.) ölü ta4ıma otomobili: 1 ad. 

(Zonguldak Bel\!d ) No. 380 
Mangal konıürü: 6 ton · odun: 200 çeki - kok: 50 ton (İst. Zi· 

raat Mek.) No 38l 
Garajı önündelti bahçenin ihata dl\•arlarının vesaire inşaatı 

(Nafıa Vekaleti) No. 381 
Sığır eti: 80 ton (Manisa Tümeni) No. 382 
Soğan: ·l ton (İst. Vakf. Dir.) No . 382 
Bileme makinesi: 3 ad. (lnhis. U. M üd.) No. 384 
Çamaşlr yıkama makinesi: 3 ad. (Tophane Lvz.) No. 38t 
Genel nufus sayımı neticelerini gösteren kitabın basımı: 10 cilt, 

2 şer bin aded (İstatistik Genel Dir.} No. 367 
Aktuzlaaında bir müdür evi, 2 memur evi, 1 idare binası, 1 a· 

mele hanırarı ve 2 tuz ambarı inşası (Erzurum İnlı . Başmüd .) 
No. 372 

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

(Nafıa Okulu Dir.) No. 374 
Bayrak ve fors: 455 ad. (İst. Deniz Tic. Dir.) No. 374 
Beton arme de.ı iri: 22 ton • bağ teli: 250 k. (Nafıa Vek.) ,\ ' 375 
Et:6890 k. - ekmek: 27690 k. · sadeyağ: 1515 k. tİst . Liseler SAK) 

.\ :: 375 
Müstakil jandarma taburu mutfak erzak amban, bekçi kulubesi, 

foıeptik ve kuyu inşaatı (Nafıa Vek.) No. 375 
Gölede inekhane ve inekhane müd. binası inşaatı (Kars Nafıa 

Müd.) No. 375 
Portatif karyola: 1050 ad. (Ank. Harp Okulu) No. 377 
Domateı: 60 ton (Ank. Lvz.) ~~! 378 
Ekmek: 14000 k. - ıade yağı: 500 k. (İzmir Orta ve Liıe Okul-

ları Dir.) No. 378 

Cumartesi 3 7- 1937 

Ekmek, et, şeker, zeytin, yağ, sabun ve sebze (Hukuk Fakült ) 

No. 385 
Leyli talebelerin çamatır yikanması (Huk. Fak. Dir.) No. 383 

Havlu: 4800 ad. (MMV) No. 380 
Mangal kömürü: 16 ton (Tekirdat Ask. SAK) No. 380 
Patates: 45 ton (Ankara Lvz.) No. 378 
Yular: 3475 ad. (Ank. Jand. Gen. Komut.) No. 375 
Haftada l kere enformasyon bülteni bastırılması (iktisat Vek.) 

No. 377 
Türkofiıin aylık bülteni bastırılması (İktisad Vekaleti) .\: 381 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş: "No.,, işareti ilanı havi gaıetemi~in uyısını gösterir. 

,

----------------------------~ ' Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top-
lu ve tasni.f edilmiş surette ancak "'MUNAKASA 
GAZETESi,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en Iüzümlü 
Reh·b·e~iniz dir. Mcnfaatınız İ~<ibı hemen abone kay
ded ı lınız ve dostlarınıza tavsıye ediniz. Tel.: 49442 

imtiyaz aahibi ve yuı itleri 
Direktörü: l ım11il Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Bılllmevi 
Gıtlıı ta Billur ıoluıık No. 10 

(Suite de la 4me page) 

Pommes de terre : 45 tonnes (lntendance Ankara) .\' 378. 
C harbon de bois : 16 t . (Com. A ch. Mili taire Tekırdagh) ·'~ 380 
Eısu i e · mai ns : 4800 p. (Min. Defense Nationale) .\! 380 
lmpreısion des bulletin! mensuels du Turlcofis (en turc et en fran

çais) ( Mini.d ere Economie) ~\! 381 
Le ısivaie du li nırc deı internes (F aculte de Droit An kar ) ·' 383 
Pain, viande , ıu cre , olivea, huile, savor t legumes (Faculte de 

Droit Ankara) .\~ 385 

* Les asterisqueı indiquent unc ven•" 

. N. B.- Leı Nos indiques en regaro 
ıourna l danı lequel l'aviı a paru . 

ı .. voie de surenchere. 

ticles sont ceux du 

Lois, Decrets lois, Traites de Commerce 
(Suite du Numeros d'hier) 

~-d~~·tallations destinees a recevoir les diffusions de toute 
so~ e ıınageıı, Y compriı ou non touteı radiodiff uıionı pu· 
blıqueı. 

. Art. 8- Leı permiı de toute aorte d'inıtallations de recep-
tıo t d ·1· • n •on e ıvres, au nom du Ministere des T p hl" l . ravaux u ıcı, 

par a d~rect "on gen~rale deı Posteı, telegraphes et telephoneı, 
conforme~ent aux reglements, q ui ıeront elabores. Seulement 
dans l~s. JOncs .militairea, qui aeront determinees par le Conıeiİ 
deı mınıstreı , ıl doit etre prealablement 1>btenu le consentement 
des ~utoritea militaires competentes, pour delivrer deı permiı 
~ux etran~era , et lea •pecificationı des inatallationı appartenant 
a de pareılle-s p . rsonnes doivent etre coınmuniquees a la Preıi
dence de l'Etat-Major et au .~iniatere de l'Interieur. 

Chapitre iV 
lnstallations de reception telephoniques sans fil 

. ~rt: 9 - Pour toute installation de reception telephonique 
ındıquee danı le paraa-raphe (A) de i' article 7, il suffit de ı'ad
resaer par ecrit au Bureau deı Postes , Telegrapheı et Telephones 
de la localite, en vue d 'obtenir le permis requiı . Ce perıniı im· 
pli q ue egalement l' autorisation concernant l ' inıtallation deı an· 
tennes. Les proprietairea d'immeubleı pourront obtenir ııratia 

le permis neceuaire, pour installer deı antennea fixes, sanı qu'11; 
poısedent un appareil recepteur telephonique una fil. 

Les touristes etrangers, dont le sejour danıı le pays ne de
passe pas la duree d 'un mois, ne sont pas obliges d 'obtenir du 
permis, pour l~ recepteur telephonique de leur otomobile. 

Art. 10- Le permi• appartient exclusivement a un seul re
cepteur. 
. A.rt. 11--: il. eat defendu d'employer deı recepteun dont le 

cırcuıt de rcactıon asit directement aur les antenneı. 
Art. 12- Leı hauts fonctionnaireı diplomatiquea deı Payı 

Etrangerı en Turquie obtiennent leur permiı du Ministereı dea 
Travaux Publicı , par l'entremiıe du Ministere des affairea etran
ıreres . Les consulı doivent faire leur recours par la voie du Vi
layet. 

. Art. 13 Les permiı peuvent etre cedeı a d'autreı peraonnea 
unı~uement avec leı recepteura et apreı en avoir aviıe l'adminiı· 
tratıon dea Poıtea , Teleırrapheı et Telephones. 

Art. 14 Au caı oü, un recepteur aera tranıfere dans un 
autre en.droit ou qu 'il sera enleve, ainsi que lorsqu' il ıera mis 
en fonctıonnement, les dates deı dita faits doivent etre commu· 
niques iı l 'administration deı Posleı, Telegraphes et Telephonea 
dans le delai d ' un mois. ' 

Ces communicationı sont exe mptea du droit de tim.bre. 
. Le tranıport des recepteurs pour excuuions et voyageı ne 

:epass~~t pas la duree d ' un mois, n'est pas assujetti au permiı, 
c 'ndıtıon de ne pas entrer dans les jours mentionnes a l'art. 8 
. :4-rt. 15 Les proprietaire• des receptcurs sanı fil pourront 

utılıser c~mme antennes dea antennes-cadres, de 1t1cme qu 'ila 
pourront ınıtaller dea antennes soit au d ehors s ..ı it u dedanı 
de leu~s İ~meubleı, en se conformant prescription!, qui ıe-
ront •tıpuleea par un regJement. sf' leı Ctrangera de· 
meurant danı les joncı ınilitaires do nt utiliser uniquement 
deı antennes· cadrea. 

Art. 16- Les proprietairea ou les exploitate urs de tout · _ 
tallationı electriques ou mecaniquea qui propagent d "b ··t.•nı 

d 
. . eı vı ra ıonı 

pro uısant deı complıcationı danı leı recepteurs · · t 
d · ·· • l d d • quı exıı ent 

e1a a a ate e la promulgation de la presente l . . 
t 

· f · oı ou quı ae· 
ron mıı en onctıonnement apres cette dale •t d' 
ıoit au mo d li • soı ırectement 
d "t ten. e gneı ou conducteura, aont t~nuı d'ecarter les 

ı ea comp _ ıcatı~ns , et en c as d 'imposaibilite, de prendre touteı 
mesureı necessaıres pour leı diminuer. 

Le Miniatere des T p hl" . 
t h 

. ravaux u ıcs conıtıtue une commiasion 
ec nıque , en vue de · ıı . l ' ı· . ıurveı er a app ıcatıon dea preacriptionı 

conc.ernant les diteı complicationı et d 'aplanir toutes difficulteı 
ıura-ıssant lora de l' application de ceı preıcriptionı. 

Leı attributionı de la dite commissionı seront determinees 
par UD reilement. 

( a ıuivre) 
··~ .... ~ ••••••• :4 • ~ • :•~YYYYYYYY~Y~~~~hh~h~hhhb ... . . . ~ . . . . . 
~ . 
~ "DEVRİM" :~ 
~ + 
.:. Tercüme Bürosu ::: 
A • 
• H ~ •:• er !!sandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- .. :. 
·~• hassa munakasa ve müzayedelere müte3llik 11artna- .. :. 
.... 1 . y * : me erm tercümesi derühte edilir. +:• 
y 6 
•!• Azami ihtimam ve sürat 4' 
•!• Fiyatlar gayet: mütedildir + o ~ 
•!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •:• 
•!• Hususi tenzilat yapılır •:• 
+ + •:• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •!• 
•:• Telefon : 49442 ..... 
+ : 
• > • • • • • • .. ~ • • ~ • ~~ .................. .. ,~.····•.• c. .... ., ........ ~.,,~ ~ ..... '9 .... . ... ....... . :t- ..... ~ .. f • ~ c; • ~ f •ı •.• ..,,,, ,,,.. 
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Deuxieme Annee - No. 388 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptrs. 

" " 
" " 

450 
850 

1500 

Etranger: 12 mois Ptrs. 2700 

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

iı l' Administration 

MERGREDI 

A A 
. 
1 T -w 

Journal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adju4ications 
Objet de l'ndjudication 

A) Adjudications au Rabais 

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

Rcparation de la chausııee s route Öuyuk Pangalti 
Elmadagh 

Enlevement pierres de taille de la place Montrcııx 
Construction maisons pour immıgr s en nıaçon

nerie : 158 pieees 
Construction maiııons pour immigrcs en maçon

nerce : 188 pieces 
Coııstruction maiıons pour immign~• e-n maçon

nerie : 105 piec,.s 
Construction maisons pour immigrt's en maçon

nerie : 273 pieces 
Constructicn maisons pour immigrcs en maçon

nerie : 108 
R paralion fondamentale eh:ıu~s·e s route Bartın

Safranbolou (c:ıh. eh. P. 214). 
Repanıtion fondament11le clıaussec " route f.reghli

Dcvrek (cah. eh. P. 120). 

Produits Chimiques e' Pharmaceutiques 
lnstruments Sanitaires F ourniture pr. Hôp. 

lnstruments de ehirurgie : 3 l lots (aj.) 

Habillement - Chaussures 
Flanelles : 2400 p.- ld. sport 
Joıqııet tes pour Ne : 58 pieces 

Tissus - Cuirs 
1200 

Electricite-Gaz-Chauffage Cer.tral 
(lnstallation et Materiel) 

Fichell : 600 p. - V ıs et autres pour 
accumulateur : 1200 p. Piece pour contııct. 

Divers 

Location automobile pour medeein (Hl-12 et H 17 
heures) (pendant 1 ann · e). 

Provisions 

Gruııu : 150 tonnes 
Haricots secs : 40 tonnes 
Savan : 11 tonnes 
Huile d'ohveı : 5 tonnes 
Foin sec : 800 tonnes 
Avoine : 1050 tonnes 
Beurre : 50 tonnes 
Paille : bOO •onnes 
Riz pour pilaf : 10 tonnes 
Pommes de terre : 150 tonnes 
Beurre : 7550,6000 et 6000 kilos 
Boeuf : 48, 40 et 40 tonnes 
Foin sec : 50, 84 et 61 tonnes 
Haricot.s, aubergines, gombos. tomates, poivrons, 

oignons. 
Haricols verts, aubergines, gombos, courges. lo 

mates , oignons ele. 
Avoine : 750000 et 111400 kilos 
Orge 25 :-ı500 et 500 tonnes 

Orge 388600 et 312000 kılos 
Foin : 335·135 et' 180 tonnes 

Trcfles : 540 tonncs ni.). 
Boeuf : 15 tonrıes- Mouton : JO tonnes 
Beurre : 8100 ldlos 
Pain : 395830 kilos (aj.) (eııh. clı. P. 213). 
F oin sec 150 tonnes 
Foin : 50 et 50 tonnes 
Abricots et raisins s~cs, riz : 13-17- Pois cfıiches, 

oignon.s : 7-10,5 t.- Pommes de terre ete. (ııj.). 

Mode 
d'adjudlcat. 

Prıx 

eııtimatif 
Caution. 

Provisoire 

Publique 1480 - ı ll 

" 
48 

Gre a g::-e 
646 

30546 28 

" 

" 

,, 

" 
Pli eaeh. 

,. 

Publıque 

" 

36217 52 

33317 70 

50647 50 

20252 19 

42799 07 

23956 48 

1500 

2220 -
P. 580 la p 

3210 

1797 

112 50 

166 50 
25 5 

993 74 48 

Publıque L.155 par mois 

Plı caclı. 

" 
1' 

Publique 
Plı caeh. 

,, 
" 
" 

l'ublique 
Plı cach. 

,, 
,, 

Publıque 

.. 

" 

21000 -
5200 
5060 
340\) 

28000 -
63000 -
47500 
9000 -
23511 -

ıosco -
6795.5400,5400 

1575 -
390 -
379 50 
255 -

? 100 
4400 -
3562 50 

675 -
176 25 
787 50 

- - 1080,900.900 
1470,875,1067.50 

1255 30 

1606 60 

94 15 

120 50 

Plı cach. 37500 et 5570 2813 et 418 
,, 10080-20000 et 756-1~00 

20000 1500 
,. 15540 et 12480 936 et '.2813 

" 
P. 2 le k. 502,5 270 et 

Cr a grc 

l'l 

Pli eaelı. 

" 
Publıque 

6075 

7695 
42551 72 

,, 1500 et 1500 
Pli ench. 

207 
455 63 

577 12 
3191 38 

141 -
113 et 113 

5'27 10 

Licu d'adjudication et <lu 
Cahier des Charge: 

f Conı. Perm. Municipalite Jstanbul 
l Dir. Econom. ,, " 

Munieipalıte Tı:mir 
Dir E.tablis. lmınigrec; Kırklareli 

" 
,, 

" 

Com. Perm. Vilayet Zongouldnk 
Dir. Trav. Pub. ,, 

idem 

Jours 

15-7-37 

13 7-37 
14-7-37 

13-7-37 

16 7 37 

12·7-37 

15 ·7-37 

12-7-37 

14·7-37 

Heure 

14 

16 
14 

!4 

14 

14 

15 

15 

Com Ach. Comm. G. Gendarm. Ankara 9·7-37 15 -

Com Aclı lntend. Tat. Tophane. 14-7-37 15 -
16 Munieipalııe lzmir 13 7-37 

1 Com. E.xpl. Ch. Fer Etat Hayoarpacha 15·7-37 10 -

1 Coın. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpacha 12-7-37 10 -

Com. Ach . Dıvision Kirklareli 19-7-37 lG -
,. 16-7-37 16 -

" 
12-7-37 16 30 

" 8-7-37 17 -
,, 21-7-37 16 

" 
20.7 37 16 

" 22·7-37 16 
,, 21-7-37 11 -
,, 15-7-37 11 -

" 14-7-37 16 -
Com. Aclı. Oivision Tchataldja 14-7-37 15-17 

" 16-7-37 11-16 30 

" 13-7-'.>7 .ıS-17 

• 9-7-37 15 

,, 9-7-37 11 

Com. Ach. Mılitaire Lulebourgaz. 16-7-37 l'i.30 16 
" 14-7-37 14,30 16,30 

,, 15-7-37 15,30-16-
Com. Aeh. Militaire Tckirdagh 

Com. Ach. Dir. lntendanee Ankara 
Coın. Aclı. Militaire Selimic 
Com. Ach lntend. lstanbul Tophane 
Com. Ach . Jntendanee Marine K.paeha 
Conı . Ach. Corps Armee Tchorlou 
Com. Aeh. Militaire Burnava 
Dir. Hyg. et As9. Soc. Oja.haloghlou 

15-7-37 16 5 

24-7-37 
2-7-37 15 - ıs 30 

15·7-'d7 15 
15-7-37 14 -
14-7-37 16 -
1-7-37 10- 12 

2-7-37 15 30 

30 JUIN 1937 

ADMINlSTRAl ıu~ 

Yoghourtchou Hrn 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanbul MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Jeudi l Juillet 1937 

Construction ecole primaire a Patnos (V ılayet Aghri) No 366 
Construetion centrale hydro·electrique iı f.rcghli (Konia) (Oireetion 

Gen. Su rner Bank) No 371 
Prepıration de sable 1440 m3 s route Polatli-Haymana (Vilayet 

Ankara) No 373 
Construction mur de clôture et de soutenement et amenagement du 

jardin a l'ecole de gendarmerıe Ankara (Ministere Travaux Pu
blies) No 373 

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

Coke : '.225 tonnes (Com. Ach . Ecole ll\genieur) No 373 
Conıotruction des batiments aux alentours de Yahchihan (Dir. Gen. 

Fabriques Militaires Ankara) No 374 
Pain pour le pcnitencier (Proc. Gen Gaziantep) No 374 
Casques : 265 p. ctuis pour revolvers et saes : 265 paires 

Guetr~s: 265 paires (Municlpalitc lstanbul) No 375 
Construetion eanalisation ceole gendarmerie (Min. Trav. Pub.) N. 375 
Transport de bois de eharpente et de trones (Dir. Fab. Boiı de 

Ch.:ırpente Akiazi) No 376 
Reparation de la toiture et murs du jardin de l'ecole Djoumhouri-

yet l Vilayet Ankara) No 376 
Compteur eleetrique, ampoules, fil isole ete. (Mun. Kilis) No 377 
Foin : 180 t.- Avoine : 90 t. (Oivision Burnava) No 378 
Conıtruction de mur de soutenement au eimetiere (Mun. Salıhlı) 

No 379 
* Oeufs frais ı Dir. lnstitut Volnilles) No 379 
C·epessage iı 6 poulailler (l>ir. lnstitut Volaılles) No 384 
Fumier de mouton : 5000 k. (Dir. lnstitut Volailles) No 384 

Vendredi 2 Juillet 1937 

Fer : 20 tonnes- Ciment : 1400 sacs- Charpcnte : 25 m3 (Dir. 
Eeoles des Contrc·Maitres Ankara) .Y 378 

Beurre frais : 23400 k.- Foin sec : 62 t. (Corps Armee Koni:ı) 
.Y 378 

Reparation du pont S.uatehane (Dir. Trav. Publics Edirne) .\" 379 
Beurre : 54 t.- Huile d'olives : 8500 kilos (Divısion Vize) .\: 379 
Paille : 85960 et 96000 k. (Division Edirne) .\" 379 
Transport de Tekirdagh a Mouradli de 2628 m3- Bois de ehnr

pente ( 'ir. Etablis . lmmigrcs Kirklareli) .\' 380 
Camion pour transport viande · ld . pour ordures Auto eorbillard : 

1 p. (Mun. Zongouldak) .\~ 380 
Grue eleetrique : 1 p. (Mun. Zongouldak) .\: 380 
Charbon de bois : 6 t.· Boiı : 200 tchekis· Coke: 50 t. (Dir. Ecole 

Agricole lstanbul) .\: 381 
Pain : 32 t.- Viande : 7 ,5 t.- Beurre 3000 : kilos· Fromage blanc; 

800 k. (Dir. Ecole Agricole lntanbul) X 381 
Construetion mur de soutenement et: autre au jardin du garage du 

Ministere (Ministcre Travaux Publies) J\~ 381 
Viande de boeu( : 80 t. (Division Manissa) .\! 382 
Oignons : 4 t . (Vakoufs lstanbul .\-. 382 
Maehines pour aiguiser : 3 p. (Dir. Gen. Monopoles .\! 384 
Maehines lessives : 3 p. (lntendance Tophane) .\: 384 
lmpression du livre donnant le resultat du recensement (65-72 for· 

mats) : 10 volumes (2000 exemplaires (Dir. Gen. Statiaıtique Ank. 
.\: 367 

Construetion d'unu maison pour le directeur 2 maisons pour em· 
ployes, sur le local de l'administration, un l angar pour ouvriers 
et 2 depôts de sel aııx salines de Aktouzla (Dir. Gen. Monopo
les Erzcruum) ,\' 37'2 

Kilims : 7000 p. (Min. Defen'!le Nationale) .\: 373 
Couvertures de lit : 10000 p. (Min. Def. National).\: 373 
Pain, vinnde. oeufs, lentilles, riz1 vinaigre, citron, fııri r e ete. (Oir. 

Ecole 1~avaux Publie~ ~; 374 
Drapeaux et pavillo.:ı : 455 p. (Dir. Commcrce Maritime lstanhul) 

.\~ 375 
Fers pour betonarme : 22 t.· Fil de ligature : 250 k. (Min. Trav. 

Publis) .\~ 375 
Vıande : 6890 k. - Pain : 27690 k. 8eurre frais : 1515 k. (Com. 

Ach. Lyeees lstanbul) .\~ 375 
Construction de puit, fo1&e sepfıque- Cabane pour gardien a l'l--

eole de gendarmerie (Ministere Trnv. Publicıı) .\! 374 
Lits portatifs : 1050 p. (f.eole de Gucrre Ankara) .\~ 377 
Tomates : 60 t. (lntendance Ankarıı) .\'". 378 
Pain : 140011 k. • Beurre frais : 550 kilos (Ecoles Sceondaires et 

Lyeeu lzmir) No 378 
Construction ferme clcvııge pour vaches et local (Dir. Travaux Pu· 

hlic~ Kars) .\'. 376 

Samedi 3 juillet 1937 

• 
Brides :· 3475 p. (Gendarmerie Ankara) .'\! 375 
lmpression d'une foiı par;, ıemaine du bulletin d'information (Mini•· 

tere Eeonomie) .\~ 377 
(Lire la suite en 3me pare) 


