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Bug:~ ~~a:a:~::::r Münakasala~ir•:: •• ~~:~~~~.~~~~~~i~tesi 1 
1- Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. tem. 719 L.) (l:ınıir Vilayeti) 27-7-37 9 -

4-lhalesi 30.7.937 cuma günü saat 17 de Manisada 
Askeri satınalmR komisyonunda yapılacakiır. 

5-Muhammeu bedeli kilosu üç kuruş elli santim ve 
muvakkat teminatı 677 liradır. 

6-:İlk taksit 2 teşrin 937 den itibaren alınacaktır. 

Koyun eti: 42 t. (kz. mb. 15960 L. tem. 1197 L.) 
(Ankara Lvz.) 27· 7-37 15 -

Koyun eti: 130 t. (kz. mb. 4940) L. tem. 3705 L. 
şart. 247 kr.) (Ankara Lvz.) 27-7-37 11 -

Kuru ot: 257600 k. (kz. tem. 677 L ) 
(Manisa Ask. SAK) 30-7-37 17 -

Arpa: 153240 ve 189960 k. (paz . kilosu 3,50 kr. 
(Edirne Tu~ayı) 19-7-37 15-15,30 

Un, Makarna sabun, pirinç, zeytin, zeytin yağı 
vs. erzak 84 kalem (kz. mb. 8995,45 L. tem. 
(Ankara valili~i) 26-7-937 15,30 

Pirinç, zeytinya~ı. zeytin tanesi ve şeker (kz. mb. 
13424 L. tem. 1006,80 L.) 4-8-37 15-16 

Yumurta, koyun kara ciğeri ve işkembesi, paça 
v.s. (lcz. mb. 2986 L. tem. 233,94 L.) 2-4·8-37 15,30-14 

Beyaz peynir ve kaşar peyniri (kz. mb. 8655 L. 
tem. 649, 13 L.) 6-8-37 15 -

Süt, yofurt ve kaymak (kz. mb. 9182 L. tem. 
688.65 L.) 6-8-37 15-

Tahin, pekmez, tahan helvası (kz. mb. 1846 L. 
tem. 138,49 L.) 6-8-37 16 -

Tavuk ve hindi (ka. nsb. 4295 L. tem. 322,13 L .) 6·8·37 16,30 
Yassı kadayıf, ekmek kad3y1fı, tel kadayıf (kz. mb. 

1432,75 L. tem. 107, 16 L.) 6-8-37 16,45 
Arpa, un, makarna, nişasta v.s. (kz. mb. 7532,30 

L. tem. 564,91 L.) 11-8-37 14,30 
Kııru meyve (kz. mb. 5480 L. tem. 410,98 L.) 11·8-37 14,30 
İyi su ve buz (lu. mb. 4560 L. tem. 342 L.) 9-8-37 14 -
Taze meyve (kz. mb. 14,651,25 L. tem. 1098,83 L.) 11-8-37 15 -
Koyun eti. ekmek, sığır eti, kuzu eti, dana eti 

(kz. 111b. 149,490 L. tem. 3711,75 L.) 2-8·37 14-14,30 
Sadeyatı, sabun, soda, kuru fa1ulya v.s. eruk: 

33 kalem (lcz. mb. 19,901,55 L. tem. 1492,60 L.) 2-4-8-37 15 14 
SebZG: 32 kalem (Kz. mb. 25.528, 75 L. tem. 

1914,64 L. ) 11-8-937 15,30 
Balık (kz. mb. 2340 L. te. 175,50 L.) (ANKARA 

MEKTEPLEP SAK. için) 9-8-937 16 -

a - İn9aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Ovacık Plür kazasında subay dairesi inşaatı: 10 
çift (paz. kb. 44000 L. tem. 3300 L. şart. 2 L.) 
(Tunceli Nafıa Direkt.) 16-7-37 16 -

İzmit-Adapazarı yolunun Sabanca-Arifiye arasmda 
3464 m. şoıe tamiri (temd.) (kb. 8320 L. tem. 
624 L.) (Kocaeli Vilayeti) 17-7-37 11 -

Lüleburgazda !:.ir ukaf altında yapılacak sinema, 
kazino ve teferruatının plin ve projenin yapıl· 
maaı (kb. 1000 L.) (Lüleburraz Şarbaylığı) 30 gün ıarfında 

Fener maliye şubeainin tamiri (paz. kb. 238,3' 
L.) (İst. Defterdarlıtı) 12-7-37 14 -

Erzincan ovasının şimal kısmında mevcud Norgah, 
Bula, Nikgöze, Çomuh ve tevalii bdaklıklarının 

kurutma ameliyat. (kz. kb. 155680 L. tem. 
903-t L. şart. 779 kr.) (Nafıa Vekaleti) 28-7-37 15 -

Yenihayat okulunun tamiri (aç. ek. lcb. 1747,66 L.) 
(Ankara V aliliti) 22-7-37 15,30 

İltekin okulunun tamiri (aç. ek. kb. 1268,5'4 L.) 
(Ankara Valiliti) 22-7-37 15.30 

lı:mir-MeaemeD-Bergama yolunun araaında ıoıe ta-
miri (aç. ek. kb. 4129,69 L. tem. 398 L.) 
(İzmir Vilayeti) 22-7-37 11 -

İzmir-Menemen-Bergama yolunun arasındaki ıose 
tamiri (aç. ek. kb. 4775.70 L. tem. 359 L.) 
(İzmir Vilayeti) 22-7-37 11 

Kıı enıtitilıü yeni kuratına ait araanın toprak tu-

a) MÜNAKASALAR 

1 
f rzak, Zahire, f t ve Sebze : 

Ankara Levazım Amirliği Satın alma Komisyonundan: 

Ankara garnizonu mGesaesatı için 42 ton koyun etinin 27-7 
937 salı gilnü saat 15 te kapalı zarfla eksiltmeai yapılacaktır. E
tin tutarı 15980 lira olup muvalrkat teminatı 1197 liradır. Şartna
lllıesi her ıün komiıyonda parasız görülür. isteklilerin kanunun 
2 ve 3 üucü maddelerindeki vesika ve teminat makbuzlarını ha· 
"i teklif mektublannı belli gün ve saatten en az bir saat evveline 
ltadar Ankara Levazım Amirliği aatıaalma komiıyonuna verme
leri. 

• . ... 
Ankara garnizonu müe11eaatı ihtiyacı için 130 ton koyun eti

bin 27 temmuz 937 1a\ı rünü aaat 11 de kapalı zarfla ekıiltmeıi 
hpılacaktır. Etin tutarı 49,400 lira olup muvakkat teminatı.. 3705 

3 Elektrik-Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Ergani madeninde kurulacak olan kuvvet santralı 
ve saire elektrik tesisatı (Ergani Bakırı T. A. Şirketi) - - -

Kordon tel (muhtelif eh' adda): 13000 m. - bakır 
izole tel (muhtelif ebadda): 45000 m. (aç. ek. mb. 

3870 L. tem. 290,25 L.) (O. O. yolları) 

Elektrik malıtemesi: 22 kalem (aç. ek. mb. 2110.25 
26·7-37 10 -

L. tem. 158,27 L.) (O. D. yolları) 26-7-37 10 -
Dörtyol kasabası için su ile müteharrik elektrik 

tesiaahnın projeıi ıDörtvol Şarbaylığı) 
Çankayada hariciye köşkfinde yaptırılacak havuz, 

kalorifer tesisatı ile Hariciye köşkü müdür evi, 
garaj ve serlerin kalorifer teaisatı (k:z. mb. 
10778,99 L. tem. 808,45 1...) (Hariciye Vekaleti) 26-7-37 16 -

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

Torbalık bez; 65000 m. (kz. mb. metresi 75 kr. 
tom. 3656,25 L. şart. 234 lcr.) (MMV) 

Mahruti çadır bezi: 1,3,750 m. {kz. mb. metresi 
27-7·37 11 -

95 kr. tem. 7603,13 L.) (MMV) 28-7-37 11 -
Yemeni: 10000 çift (kz. mb. çifti 170 lcr. tem.1275 

L.) (MMV) 29-7-37 11 -
İplik çorap: 112516 çift (kz. mb. çifti 26 kr. tem. 

2194.6 L. 4art. 146 kr.) (Jındr. Gen. Komut.) 27-7-37 10 -

L E! 

İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

İzmir fi Daimi Encümeninden : 
Eksiltmeye konulan iş : İzmir-Menemen-Bergama yolu

nun 11 + 145 J 4 + 225 kilometreleri arasındaki şosenin 
esaslı onarılması. 

Açın tutarı : (4129) lira (69) kuruş 
İstekliler Eksiltmenin yapılacagı yer, tarih, gün ve 

saatı 22 Temmuz 937 perşembe g üoü saat 11 de fl dai
mi encümeninde. Muvakkrıt teminat (398) lira. . "' • 

Eksiltmeye konulan iş İzmir·Menemen-Bergama yolu· 

nun 60 + 000-61 + 300, 69 + 490- 90 + 480 kilometre
leri arasınd~ki esaslı onarılması. Açın tutarı (4 775} lira 
(70) kuruş. istekliler eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, 

gün ve saatı 22 Temmuz 937 perşembe günü eoaat 11 de 
il daimi encümeninde. Muyakkat teminat 359 lira. 

• • • 
_ ~lcsiltmeye konulan iş: Birinci kordonda fuar yolu 

Köy korucuları için elbise: 59 takım (temd.) 
(Keşan llçebaylı~ı) 

uzer~nd~ !<ız. enstitüsü yeni kurağına ait arasının toprak 
16-7-37 14 - t~ev~ıyesı ~le ıhata duvarı . Açın tutan 9582 lira 95 kuruş. 

Eksıltmenın yapılacağı yer, tarih, gün ve saa : 27 Tem

muz 937 salı günü saat 9 da İımir Bayırlık irektörlü

ğündeki komisyonda. Muvakkat temınat: 7 1 Hı'°' 
5- Mahrukat, Benzin, Makine yag1arı v, s . 

Benzin: 10000 litre (mb. litresi 16,S kr. tem. 124 
L.) (Orman Alım Satım Kom.) 28-7-37 16 -

Benzin: (oto ve kamyon için): 17,700 litre (h. 
tem. 547 L. (lzmir Vilayeti) 

Kok lcömOrü: 2457 t . - Kriple kömürü 290 t. 
(kz. mb. 75, 176 L. tem . .5638,'20 L. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Keşif bedeli 238 lira 36 kuruştan ibaret bulunan 

26-7-937 11 - I Fener Maliye ,ubesinin tamiratı pazarlıkla eksiltmeye 

\ 

konulmuştur. İsteklilerin ve şeraitini oğrenmek istiyenlerin 

Meıe lcöaürü: 16,750 lc.-meşeodunu: 172000, k.
x-Urgen odunu: 135000 k. - çıra: 24.000 le, 

9·8·937 10 30 .. d 7 5 k l . 
' yuz e , pey a çe erıle 12-7-937 Pazartesi günü saat 

(kz. mb. 8104,50 L. tem. 607,83 L.) 
On Dörtte Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyo· 

9·8-937 15 _ na gelmeleri. 
Benzin: 600 teneke· gazya2'ı 31 teneke· kışlık 

otomobil yatı (Mobiloyil) Af: 15 teneke B.-
30 tene:ke (kz. mb. 3267,80 L. tem. 

1 
1 

215,09) (ANKARA M EKT. SAK. için\ 9-8-937 15,30 1 

8- Müteferrik 

Çelik meaaha şeridi (20 metrelik): 20 ad. - demir
den yol açılclılı. gabarisi: 50 ad. (aç. ek. mb. 
2400 L. tem. 180 L.) (O. D. yolları) 

Kamyon (2 tonluk 8 silindirli 30 beygir): 1 ad. 
(temd.) (mb. 2500 L.) (Kocaeli Vilayeti) 

Çelik: 33 kalem (kz. mb. 24865 L. tem. 1864,88 
L.) (Ank. Ask. Fabr.) 

Kar gözlüğ-ü: 1000 ad. - tahta ayakkabı: 300 çift 
(paz.) (lnhiı . U. Müd.) 

b) Müzayedeler 
Dalgıç elbiıHi: 8 adet (pa:ı.) (İamir Liman lıle•me 

Mtld.) 
iç ve dıı elbisesi, ayakabılar vı. (lzmir Memleket 

Haatanesi) 

2~-7-37 10 -- . -
17-7-37 11 -

1-9·37 15 -

31-7-37 16 ? 

14-7-37 15 -

29-7-37 12 -

lıaretler: aç. ek. (açık ekailtıne) - lu. _(kapalı zarf) • pu. (~azar
lık) - mb. (muhammen bedel) . kb. (keşıf betiel) • tem. (temınat) . 
temd. (temdit) • L. (lıra) • lcr. (kurut) - t. (toa) - k. (ldlo) · şart . 
(ıartnaae) ·Lvz. -(levazım). 

liradır. Şartnamesi 247 kurut mukabilinde komiıyoıadan verilir. 
İsteklilerin kanunun 2 ve 3üncü maddelerindeki vesika ve temi
nat makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ve saatten 
en az bir saat evnline kadar Ankara Levazım imirliti satınalma 
komiıyonuna vermeleri. 

Edirne Garp Hd. Tt. ıatınalma komisyoau Başkanlığtndan: 

224 üncü alayın 153240 ve 228 nci alayın 189000 kilo senelik 
arpası pnarlıta konulmuttur. Paıarlıkları 19-7-937 giinü ıaat 15 
ve 15.30 dur. Muhammen bedelleri 3,50 kuruttur. İsteklilerin ilk 
teminatlarile birlikte belli alln ve saatta komisyonumuza ırel
meleri. 

Manisa Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1-Maniıa merkezindeki kıtaat ve müeaaesat ihtiyacı 
için 257600 kilo kuru ot münkasaya konulmuştur • 

2-Münakaıası kapalı zarf uıuliledir. 
3 Şartna111esi Maniıada tümen satınalma komisyon

dan parasız alınabilir. 

ICocaeli Vilayeti Daimi Encümeninden: 
7-7·937 tarihinde açık eksiltme suretile ihale edile· 

ceği ilin olunan İzmit-Adapazarı yolunun Sabanca-Ari
fiye kısmında 3fJ+900-39+900 kilometreleri arasında 
3464 metre tulunde ıosenin esaslı tamirata için yapılan 
teklifler l'yık hadde görülmediğinden temmuzun 17 nci 
cumartesi günü saat 11 de ihalesi yapılmak üzere eksilt
me müddeti IO gün uıablmıştır. Bu yolun keşif bedeli 

8320 liradır. lıteklilerin 624 liralık muvakkat veya banka 

makbuzu, Ticaret Odası kayid vesikası vekalet Nafıa 
müdürlüğünden alınmış fenni ehliyet vesikasile vekalet 

~eya vila~et ?1~kamına, şartnamesini ve keşfini görmek 
ııteyenlerın vılayet Nafıa müdürlüğüne müracaatleri. 

Lüleburgaz Şarbaylığından · 

. Lüleburgaıda bir sakaf altında yapılacak sinema, ka
zıno ve teferrilatının plan ve projesinin yaptırılması otuz 

~ün müddetle müsabakaya konmuştur. inşada nezaret 
hakkı seçilecek proje sahibine verilecektir. 

Plln, hesabat ve hakkı nezarete mukabil makturi 

bin lira verilecektir. Talihlerin mektubla Lüleburgaz Be· 

lediyesinden yapılacak İf hakkında şartname ve tafsilat 

istemeleri ilan olunur. 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

Ekıiltmiye konulan i9: Dördüncü Umumi Müfettişlik bölge
ıinde Tunceli viliyeti içinde Ovacık Plür kazasıada yapılacak on 
çift ıubay dairHi inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 44,000 liradır. 

İıtiyenler ıartnameyi ve evrakı 2 lira bedel mukabilinde Fia
ziıde Tunceli Nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

Pazarlık 16·7-9l7 cuma günü saat 16 ya kadar Elizizde Tunce· 
li Nafıa müdürlütü dairesinde yapılacaktır. 

Ekailtmiye girebilmek için isteklinin 330() lira muvakkat temi
nat vermesi ve bundan batka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. Nafıa Vekaletinden alınmıı miiteahhidlik eh· 
liye! vesikası. 

Nafıa Vekaletinden: 

1 Ekıiltmiye konulan iş: Erzincan ovası 

kısmında mevcat Norgab, Bulanıkıröse, Çermik 
bataklıklarının kurutma ameliyatı. 

Ketif bedeli 155,680 liradır . 
2- Eksiltme: 28-7-937 tarihinde çarşamba 

t5 te Nafıa Vekaletinde Sular U. Müdürlüğü 

ın şimal 

•c tevabii 

~ünü saat 

u E ksiltme 



Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
3- lstelfüler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, 

Bayındırlık işleri genel şartaamesi, fenni şartname ve pro
jeyi 7 lira 79 kuruş bedel mukabilinde Sular U. Müdür
lüğünden alabilirler. 

4- Eksiltmiye girebilmek ıçın isteklilerin 9,034 liralık 
muvakkat teminat vermesi ve 50,000 liralıp Nafıa su iş
lerini taabhüd edip mevaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil 
su işlerini Öaşarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Na
fıa Vekaletinde alınmış müteahhidlik vesikası ibraz et
mesi. 

isteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan ge-
cikmeler lcabul edilmez. ıı' 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Y enihayat okulunun tamiri t 747 lira 66 kuruş 

olduğu için işbu tamirat açık eksiltme suretiyle yapıla
caktır. 

2 - Eksiltme 22.7.37 perşembe günü saat 15.5 da vi
layet binasındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve 
şartnamede yazılı muhammen bedelin yüzde 7,5 ğu nis
betinde para, tahvilat veya banka mektubunu ibraz eden
ler eksiltmeye işt:rak ettirecektir. Bu husus hakkında 
daha etraflı malumat atmak ve şartnameyi görmek isti
yenlerin Ankara kültür direktörlilğüne müracaatları' 

• • • 
1 - lıtekin okulunun tamiri 1268 lira 54 kuruş olduğu 

için açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
2 - Eksiltme ü2.7.937 perşembe günü saat 15,5 da 

vilayet binasındaki encümeni daimi salonunda yapılacak 
ve şartnamede yazılı muhammen bedelin yüzde 1.5 ğu 
niıbetiode para, tahvilat veya banka mektubunu ibraz 
edenler ekıiltmeye istirak ettirilecektir. Bu husus hakkında 
dalla etraflı malumat almak isti yenler kültür direktgrlii · 
ğüne müracaatları. 

3 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Hariciye Vekaletinden: 

1- Çankayda Hariciye köşkünde yapılacak 10778 
lira 99 kuruş b~delli keşifi, havuz, kalorifer te3isi vesaire 
ile Hariciye köşkü mildür evi, garaj ve serlerin kalorifer 
tesisatı kapalı z:ırf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 808 lira 45 kuruştur . 

3 ·- Bu işe aid şartname ye projeler H ıriciye Veka
leti l:evazım Müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltme Ankarada Hariciye Vekaleti Levazım 
MUdürlüğU odasında 26 temmuz 937 tarihine m usadif 
p-azartesi giioil saat 16 da yapılacaktır. 

Ergani Bakırı T. A. Şirketinden: 

1 - Şirketimiı tarafından Ergani madeninde kuru'acak 
olan kuvvet santralı ve s1ir elektrik te~isatı müııakısaya 
konmuştur. 

2 - Bu işlere aid fenni ve idari şartname şirketimizin 
Ankarada Ulus meydanında Koç hakkındaki merkezi 
idarHinden makbuz mukabilinde alınabilir. 

3- Meıkfır şartn:ıme şimdiye kadar bu gibi işleri 

yapbj'ı şirketimize malum olan veya bLJ türlü tesisatı mu- 1 
vaffakiyetle yaptlğl isbat eden fir.ııalara verilecektir. 

4- Münakasaya girm~k istiyenlerm, istenen tesisata 
müteallik teklifnamelerini Ş3rtnamede yazıll müddetler 
zarfında ıirketimize göndermiş bulunmaları meşruttur. 

5- Şirketimiz, tekliflerin tekikinden sonra, siparişi 
istediği firmaya vermekte tnuhtar olacaktır. 

Dörtyol Şarbaylığından : 

Dörtyol kasabası için su ile müteharrik elektrik tesi· 
ıahnın projesi yaptırılacağından talih olanların bonservis
lerile birlikte Dörtyol Belediyesine müracaatleri. 

Devlet Demiryolları lıletme Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda ya
zılı 3 grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale 
edilmek üzere 26-7-937 pazartesi günü saat onda Hay
darpaıaaa gar binası dahilindeki Komisyon tarafından 
açı'k eksiltme ile satın alınacağından bu işe girmek: 
istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat teminat 
ve kanun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar Komisyona müracaat lazımöır. 

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

Milli Müdafaa Vekaleti Satına(ma Komisyonundan: 

Bir metrosuna tahmin edilen fiatı 75 kuruş olan 65 
bin metro ekmek torbalık bezle bir metrosuna tahmin 
edilen fiat 95 kuruş olan 133,750 metre mahruti çadır 
bezi ve bir çiftine tahmin edilen fiat 170 kuruş olan 10 
bin çift yemeni ayrı ayrı kapalı zarfla alın:ıcaktır. Tor
balık bezin şartnamesini 234 ve çadırlık bezinkinin 635 
kuruş almak ve örneklerini görmek isteyenlerin her gün 
komisyona gelmeleri. Torbalık bezin ilk teminatı 3356 
lira 25 kuruş, çadırlık "bezin ilk teminatı 7603 lira 13 ku
rut ve yemeninkini 1275 liradır. Torbalık beıin ihalesi 
27.7.937 sah günü saat 11 de, çadırlık bezin ihalesi 28 
temmuz 937 çarşamba günü saat 11 de ve yemeninin iha
lesi 29.7.937 perşembe günü saat 11 dedir. Münakasalara 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü maddele
rindeki yaıılı vesikaları ilk teminatlarile birlikte teklif 
mektubları ihale saatlerinden en az bir saat evveline ka
dar Ankarada M.M. Vekaleti satınalma komisyonuna ver
meleri. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

Bir çiftin yirmi altı kuruş kıymet biçilen vasıflarına ve örne
tine uygun 112516 çift iplik çorap 27-7-937 salı günü saat onda 
kapalı zarf uıulile satın alınacaktır. 

Buna ait ,artname 146 kuruş karşılığında komisyondan alına
bilir. 

Ekıiltmeıine girmek iıtiycnlerio 2194 lira 6 kuruşluk teminat 
mektubu veya sandık makbuzu ve şartnamede ya:.tıh vesikalı tek
lif mektubunun en ıeç belli rün uat dokuza kadar komisyona 
vermiş olmaları. 

Keşan İlçebayhğından: 
Eksiltmiye konan 53 köy korucuları için 59 takım el

bise ve teferrüatına talih çıkmadığından 16 tfimmu~ 937 
cuma günü saat 14 te ihale edilmek üzere eksiltme 10 
gün daha uzatılmıştır. İsteklilerin sözü geçen günde yüzde 
7,5 depozit akçelerile birlikte İdarei Hususiy~ köy büro
sunda bulunmaları ilan olunur. 

Şartnameyi görmek istiyenler Keşan Kaza köy Büro· 
suna müracaat etmelidirler. 

5 
Mahrukat Menzin-Makine ya~lan \'. s 

Orman Alım Satım Komisyonu Başkanlığından : 

Cinsi Miktarı Muhammen fiatı 
Benzin 10,000 Lit. 16,5 kuruştur. 

Muvakkat teminatı 124 liradır 
ihale : 28-7-937 Saat: IO da 

- Büyükdere Bahçeköyde bulunan Onoan Fakültesi 
için yukarıda miktar ve muhammen fiah yazılı benzin bir 
şartname ile eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul Ormam Direktörlüğü dairesin· 
de yapılacaktır. 

3 - Eksiltmiye girebilmek için yukarda yazılı mu
vakkat teminatın Maliye veznesine yatırıldığına dair 
makbuz göstermek ve 2490 sayılı kanunda yazılı ev saf
ları haiz olmak lazımdır. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenlerin hergün Büyük· 
dere Bançeköydeki Orman Fakültesine müracaatleri ilan 
oluuur. 

İzmir İl Daimi Encümeninden: 

Makam, Bayındırlık sıhhat ve içtimai muavenet direk
törlüklerinin oto ve kamyonlarının bir yılhk ihtiyacı olan 
ve her tenekesi 17.700 liralık 2700 teneke benzin 15 gün 
müddetje kapalı eksiltmeğe konulduğundan isteklilerin 
BayınC:lırlık direktörlüğünde mevcut eksiltme şartnamesine 
göre benzin verece1'lerin 2490 sayılı yasa hüku111lerine 
göre, hazırhyacakları 547 lirallk depozito veya banka 
mektubu ile birlikte 26 Temmuz 937 pazartesi günü saat 
11 de İl ôaimi encümenine başvurmaları. 

6 
Bu ite aid şartnameler Komisyondan parasız olarak 

daj'ıtılmaktadır. '.; ~iiteferrik 
1 - 13,000 metre muhtelif eb'adda kordon tel ile 

45,000 metre muhtelif eb'adaa bakır izole tel, muham· 
men bedeli 3870 lira ve muvakkat teminatı 290 lira 25 
kuruıtur. 

2 - 22 kalemden ibaret muhtelif elektrik malzemesi 
oi~hammen l:>eaeli 2110 lira 25 kuruş ve muvakkat temi
ınh 158 lira 27 kuruştur. 

3 - 20 aded çelik mesaha şeridi 20 metrelik ve 50 
aded demirden yol açıklık gabarisi, muhammen bedeli 
2400 lira ve muval<kat teminatı 180 liradır. 

İnhisarlar Umum Müaürlüğünden: 
1- 1000 aded kar gözlüğ'li ve 300 çift ahta ayakkalıı 

pazarlıkla satın olınacaktır. 
2 - Pazarlık 31-V-937 tarihine rastlıyan pazartesi gü

nü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesin
deki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Talihlerin verecekleri malların 
Fen Şubesi Müdürlüiüne göstermeleri 
dair vesika almaları lazımdlr. 

bir numunesini Tuz 
ve beğenildiğine 

1 
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4 - İsteklilerin pazarlak için tayin edilen gün Ye saat
te yüzde 7,5 güvenme karalarile birlikte adı geçen Ko• 
misyona gelmeleri ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

35 kalem çelik 
Tahmin edilen bedeli 24865 lira olan 35 kalem çelik Aıkeri 

Fabrikalar Umum müdürlüğü aatınalma komisyonunca 1 eyliil 
937 çarıamba günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. T aliblerio muvak
kat teminat olan 1864 lira 88 kuruşu havi teklif mektublarını 

mezkQr günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2.t90 sayılı kanunn 2 ve 3 üncü maddeler:ndeki venikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatleri. 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encümeninden: 

7-7-937 tarihinde ihale edileceti ilan edilen viliyat yolları için 
alınacak iki tonluk 8 silindirli asgari 30 beygir kuvvetinde bir
aded kamyon için istekli çıkmadığından 17-7-937 cuma günü 
saat on birde ihalesi yapılmak üzere eksiltme müddeti on gün 
uzatılmıştır. 

İıteklilerin muhammen bedeli olan 2500 liranın yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde muvakkat teminat muktubu veya banka mak
buzu ve Ticaret Odası kayid vesikasile o gün tayin edilen saate 
kadar Vilayet Makamına şartnamesini görmek istiyenlerin de 
Vilayet Nafıa müdürlüğüne müracaatleri. 

• • • 
20 aded celik mesaha şeridi ile 50 aded demirden yol açıklık 

gabarisi alınacaktır. Bak: Elektrik sütununda O. O. Yolları ili-
nına • --
b) M Ü Z A V E D E L E R 

İzmir Liman işletme müdürlGğünden: 
Müstamel sekiz adet dalgıç elbisesi 14 temmuz 937 çarşamba 

günü saat 15 te pazarlıkla satılacaktır. Bu işle alakası olanlar 
Levazım servisin~ müracaat etsinler. -

İzmir Memleket Hastanesi Baş Tabipliğinden 
İzmir Memleket hastanesinde 1-1-937 tarihinden 31-

3 936 tarihine kadar vefat eden eşhasın iç ve dış elbise
si, ayakkab., vesairesi 9-7-937 tarihinden 29-7-937 tari· 
~ine kadar 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 
isteklilerin artırma günü olan 29-7·937 tarihine rastlayan 
perşembe günü saat 9 dan 12 ye kadar İzmir Memleket 
hastahanesine müracaatları ilan olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde~! 
-

t - 1200 metre kalın çivili kayış çift katlı 
600 ,, ınce ,, ,, 

Yukarıda yazılı kayışlar pazarlıkla satın alınacaktır. 
- Pazarlık, 16·7 ·937 tarihine rasthyan Cuma günü 

saat 15 de Kabataşda Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler paraaız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen 
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. "3886,, 

• • • 

gün ve sa
adı geçen 
617 3 - 3 

1 -Şartnamesi mucibince muhtelif cinı ve eb'atta 
69910 adet nihayetsiz şerit pazarlıkla aatm alınacaktır. 

2-Pazarlık 23.7.937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki· 
Alım Komisyorıunda yapılacaktır. 

3-Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şube. den alınabilir. 

4-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saM 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. 4018 641 2 - 4 

Nafıa Vekaletinden : 
17 Ağusto3 1937 sah güuü saat 15 de Ankarada Nafıa Veka

leti r.ıalzeme eksiltme komisyonunda 21000 lira muhammen be
delli 100 beygir kuvvetinde 1 Türbo elektrik gurubunun kapalı 
zarf usuli ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada vekalet malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 1575 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını vekaletten talimatnamesine göre 

alınmış olan malzeme müteahhitliği veaikaıile birlikte 17 ağus
tos 937 sah günu saat 14 e kadar vekalet malzeme müdürlüiüne 
vermeleri lazımdır. 1837 38-15 6JO 3-: 

1 Devlet Oemiryollar1 işletme Umum Müdürlüğünden 
Muhammen bedeli (21333,60) lira olan cebire ve travers bu

lonları 24·8-1937 Salı günü saat 15,30-da kapalı zarf uıulü ile 
Ankarada idare bina11nda eatın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 1600,02) liralık munkkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, re.mi l'Hetenin 7-5-936 G. 
ve 3297 No. h nushasında intişar etmiş olan talimatname ilaire
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün aaat 14,30-a kadar 
Komisyon ReiıHğlne vermeleri lizım<lır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire.inden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(3961) 631 3-4 
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İstanbul Sıhhi üesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Leyli Tıp Talebe yurduna lazım olan 250 adet Gar· 

dirop, 200 adet KomodiR, 1000 adet Tabore kapalı zarf· 
la eksiltmeye konulmuştur. 

t - Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve İç · 
timai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
14 Temmuz 193i Çarşamba günü saat 15 de yapılacak
tır. 

2- Bir adet Gardirop için 11 lira 50 kuruş, bir adet 
komodin için 5 lira 30 kuruş ve bir adet tabore için de 
1 lira 20 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 

3- Muvakkat garantı: 385 lira 12 kuruştur. 
4 - lıtekliler numuneleri her gün Çemberlitaş civa· 

rında Fuatpaşa türbesi karşısında Leyli bp talebe yurdu 
merkezinde görebilirler ve şartnameyi de parasız olarak 
alabilirler. 

5-- İstekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasiyle 
2490 sayılı kanunda, yazılı belgeler ve bu işe yeter mu· 
vakkat garanti makbuz veva banka mektuplariyle ihale 
saatinden hir saat evael teklifi havi zarflarını komisyona 
vermeleri (3647) 592 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeltri 

(399 nci nüshadan devam) 

KISIM - il 
Sınıf lecdidi için umumi esaslar 

Madde 29 - A) Sınıfların t~cdidi için 100 A 4 sınıfında bu· 
lunan ıemiler her dört senede, 90 A 3 sınıfında bulunanlar her 
üç ıenede ve 80 A 2 sınıfında bulunanlar da her i~i senede bir 
berveçhiati esas muayeneye tabi tutulurlar. 

B) Gemi, omurga ve karina levhaları muayene edilebilecek 
kadar bir irtifada tezgahlara oturtulmak suretile su dışında mu-

ayene edilir. 
C) Geminin tekmil kısımları haricen ve dahilen tamamen 

muayene edilir. 
Ç) Sınıf tecdidi şahadetnamaye yazılır. Muayenenin yapıldığı 

tarih ve mahal, ve geminin geçirdiği muayene, vukuu hale göre, 
E I, E il ve E 111 suretinde ifade edilecek sicil kitabına kayde· 

dilir. 
D) 100 A 4 ve 90 A 3 ve 80 A 2 sınıflı gemilerin esas mua-

yene müddetinin başlangıcı bu kaidelere göre sınıf tecdidi için 
ıon muayenenin yapılmaaı icab eden günden itibaren sayılır. 

E) Gemi aksamının muayenesi, kaideler mucibince İcab eden 
müteakıb sınıf tecdidine tekaddüm eden 12 ay içinde yapılmış 
ve muayene edilmiş kısımlar her noktai nazardan kanaatbahş 
bulunmut vej a mükemmelen tamir olunmuş ise sınıf tecdid olu
nurken muayene edilmiş bu kışımların muayenesinden sarfı na· 

zar olunabilir. 
F) Sınıf t:cdidine tekaddüm eden altı aydan fazla olmıyan 

bir zaman içinde yapılmış bir karine muayenesi, 1 ve 11 numa
ralı esas muayenelerde Fen Heyetinin hususi müsaadesile su üze
rinde de yapılabilir. Ancak, bu müddet zarfında gemi karinesinin 
hasara uğramamış ve karine levhalarının evvelki karine muaye
nesinde malzeme kalınlığını tayıin için delile açılmasına ihtiyaç 
göıterilmiyecek kadar iyi bir halde bulunmuş olması şarttır . 

G) Sınıf tecdid edilirken, müstesna hallerde. bazı kapalı yerle
rin muayenesinden sarfınazar olunabilir. Şu kadar var ki, bun
ların hallerinin iyi olduklarının şüpheli olmaması ve donatanın 
da, 12 ay zarfında buralarını muayene ettirmesi lazımdır. Bu 
husuı, reminin şahadetnamesine yazılır. 

H) 100 A 4 veya 90 A 3 sınıfındaki bir geminin sınıfının tec
didi zamanı gelmiş ve vaktinde muayeneye arzedilmemiş ise o 
reminin, iki aenede fazla olmaması lizımgelen son muayenesinde 
kanaatbahş vazi.Aette bulunmuş olması şartile sınıfı temdid oluna 
bilir. 

Sınıf temdidi, donatanın istidası ve bu istidada yazılı sebep
lerin Fen Heyeti Riyasetince meşru olarak kabul edilmesi üzeri-

ne yapılır. 
En yüksek sınıfı haiz olan bir geminin sınıfı, 12 aydan fazla 

olmıyan bir zaman için ve bundan asaa"ı sınıflarda bulunan ge
milerin ıınıfı da, binnisbe daha kısa müdddetler için temdid olu
nabilir. Temdid, muayene defterine kaydedilir. 

KISIM - ili 
Sınıf temdidi için No. 1 esas muayene 

Madde 30 - A) Dış kaplama, postalar, döftıkler, strina-erler, 
kemerler, abıap gü·nrteler ve güverte ıaçı , iç kaplama, perdeler, 
iç dipler veaaire gibi tekmil çelik ve ahşap kısımların tamamile 
muayene edilebilmeleri için yük ambarları, dabılbotum ve tank

lar tamamile botaltılıp temizlenmelidir. 
B) Dabılbotumlu olmıyan (tek kasiaah) gemilerin iç omurgaya 

bititik fart tahtaları ile sintine dönümlerinde her iki alabandada 
birer sıra iç kaplama tahtaları ve bunların her ikisi arasında 
birer sıra farş tahtaları, altlarındaki kısımların muayenesi için, 
kaldırılmalıdır. 

Dabılbotumlu gemilerde, tank üstünün halinin görülebilmesi 
için müteha&1ı11 tatmin edecek kadar iç kaplama taht&11 kaldı
rılır. 

,_A_z_m_~·-~-:-1 7-.~-a}_!_a_lı R-FA-~-P-:!-,?-a•b·~-r -R-ad ..... l 
yo makinesi gayet ehven fiatla satılacaktır. 

Müaacaat: Galata, Büyük Hendek No. 57, M. Stru· 

go. Tel. 41143. 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Baııldıiı yer: ARTUN Baaımevi 
Galata Billur sokak No. 10 l 
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MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkrnda 

• 

-MU TIRA : 

Salı 13·7-1937 

Dökme boru: 5 kalem (İst. Telefon Dir.) No 353 
Yangın söndürme aleti (Tophane Lvz.) No. 358 
Nöbetçi muşambası ve başlığı: 3000 ad. Jandr. Gen. Komut.) 

No. 383 
Göç~en evleri inşaatı (Keşan iskan Müd.) No. 383 
Sebze: 5 kalem (Topham~ Lvz.) No. 385 
Koyun eti: 50 t (Bursa Ask. SAK) No . 386 
Maden kömürü: 75 t. · odun: 68 5 t. (Kasaba Ask. SAK) No. 387 
Benzin: IOOO teneke (Hariciye Vek. SAK) No. 387 
Sığır eti ve yulnf (Kaaaba Ask. SAK) No. 387 
Yulaf: 84·50 ve 61 t. (Çntalca Tümeni) No. 387 
Göçmeo evleri inşantı (Knklareli İskan Direk.) No. 388 
Montrö meydanındaki molozların kaldırılması (İzmir Beled.) 

No. 388 
Yazlık caket: 58 adet (lzmir Beled.) No. 388 
Lastik çizme, iş gömleği v.s. (Ankara Beh•d.) No. 390 
Demirci ocnğı, demir boru, araba levazımatı v.s. (Ank. Beled.) 

No. 390 

Kanaviçe ve çul parçaları (İzmir İnhis. Müd.) No. 392 
ynnık yağ: 8-IO t. - vnril: 50 ad. (Ankara Beled.) .\: 394 
iç ve diş lastiği (Ankara Belcd.) No. 394 
Tütün yaprakları nnkliyesi (Samsun İnhisar.) No. 395 
Buğday kepeği: 1000 k. (izmir Beled.) No. 396 
Kar gözlüğü: 1500 nd. (Tophane Lvz.) No. 398 
Kitap bastırılması ve otobüs biletleri (İst. Belediyesi) No. 398 

Çarşamba 14-7-937 

Balıkesir halihazır haritası tanzimi (Dahiliye Vek.) No. 373 
Kuru fasulye: 30 t. (Ank. Lvz.) No. 379 
Çanta: 10477 ad. · sünger: 2808 ad. (Jandr. Komut.) No. 382 
Komodin, tabure, gardcrop v.s (İst Sıhhi Mües.) No. 383 
Kundura: 112000 ve 86000 çift (MMV) No. 384 
Çam odunu: 3500 t. (Sarıkamış Ask. SAK) No. 384 
Ekmek, yumurta, sabun, sebze ve meyva (İst. Orman Dir.) .\: 384 
Arpa: 50a-500 ve 388,G t. (Lüleburgaz Tümeni) No. 385 
Ekmek: 5!) t. (lst. Yuks. Mühendis Tic. Mekt.) No. 384 
Mest kundura: 2500 çift (lst. Sıhhi Mües.) No. 387 
Kmklcalede yaptırılacak inşant (Ask. Fabr.) No. 387 
Göçmen evleri inşaatı (Gelibolu lıkan Dir.) No. 387 
Patates: 150 t. (Kırklareli Tümeni) No. 38 
Sadeyağı (Çatalca Tümeni) No. 387 
Göçmen evleri inşaatı (Kırklareli İskan Dir.) No. 388 
Fanila: 3600 ad. (Tophane Lvz.) No. 388 
Arpa (Lüleburgaz Tümeni) No. 388 
Yulaf: 150 t. (Çorlu Kor) No. 388 
Tereyağı: 50 t. (Eskişehir Koı) No. 389 
• Şapka, akümülatör, mendil v.s. (İzmir İthalat Gümrüğü) No. 393 

Perşembe 15-7-1937 

Bursa san'at okulu tamiri (Bursa Kültür Dir.) No. 377 
Elektrik ampulu: l 119 ad. (Samsan Vilayeti) No. 380 
Tarsuıı şehri elektrik projesi tanzimi (Tarsus Beled.) No. 383 
Telgraf teli: 100 t · bağ t eli: 2 t. (D. D. yolları) No. 384 
Erat paviyonlarında ahırlar inşaatı (MMV) No. 384 
Sığır eti: 80 t. (Edremit Aık. SAK) No. 384 
Ank-İst. yolu arasında 1822 m. şos tamiri (Ank. Vil.) No. 385 
Elektrik arızaları göıteren nlet (Samsun Beled.) No. 385 
Elektrikli ebonit kutuları ve teferruati : l adet (D. D. yolları) 

No. 385 
Tereyağı: 6500 k. (MOhendis Mek.) No. 386 
Çıplak bakır tel: 730 k. - izole tel: 200 m. (O. D. yol) No. 386 
Madeni tulga: 1500 ad. (jand. Komut.) No. 386 
Telgraf teli: 15 t .• bağ teli: 160 k. (Nafıa Vekaleti) No. 387 
Sönmemiş kireç: 3()0 t. (D. O. yolları) No. 387 
Ank. etndyumunda yapılacak tamirat (Ank. Vilayeti) No. 387 
SoA"uk hava deposu proje1i tanzimi (Edirne Beled.) No. 387 
Kinin komprime: 65 k. (Ank. Vilayeti) No. 387 
Pilavlık pirinç: 10 t. (Kırklar•Ii .. Tümeni) No. "387 
Ekmek (Üsküdar cezaevi için) (Usküdar C. Mud.) No. 387 
Fiş: 600 ad. - akümülatör vidaıı v.s. (D. D. yolları) No. ~ 
Büyük Pangalti Elmadat yolunun arasında şose tamiri (Ist. B~· 

led .) No. 388 . 
Göçmen evleri inoaatı! 108 ad. (Kırklareli iskan Dir.) No. 388 
Kuru ot 335-135 ve 180 t. (Tekirdat Ask. SAK) No. 388 
Arpa (Lüleburgaz Tümeni) No. 388 
Tereyagı 8IOO k. (Tophane L\'z.) No. 388 
Ekmek 395830 k. (Deniz Lvz.) No. 388 
Seydiköyünde ilk okulu binası inşaatı (lzmit Vil.) 
İzmir-Menemen-Bergama yolu araaında şose tamiri (İzmir Vil.) 

No. 389 
Yazlık kuru ıoğan (İıt. Komut.) No. 389 
Haynamada hala inıaatı (Haymana Belediyesi) No. 391 
Göçmen evleri inıaatı (Isparta Vilayeti) No. 391 
5 sınıflı okul binası inşaatı (Kır4ehir Nafıa Direk:) No. 391 
Çam tahta: 5000 ad. (İzmir D. Demiryolları) No. 391 
Buz fabrikası için tasfiye cihazı: 1 adet (Adana Belediyesi) No. 3~3 
Benzin: 16000 litre (İktısat Vekaleti Lev. Müd.) No. 394 
İlaç Ye 11hhi malzeme (Manisa Vilayeti) No. 393 
Elektrik sayıcısı: 100 adet (Samsun Vilayeti) No. 395 
Sebze: 29 kalem- ekmek: 4400 k. (Y~ldız Teknik Okulu) No. 395 
Tütün yapraklar nakliyeai (Kocaeli inhisarlar Müd.) No. 397 
Tuzluk çorba kilesi v.ı. (Tophane Lvz.) No. 398 

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

Sayfa j 

{Suite de la 4eme page) 

Appareillage complet pour boite electrique en cbonite: l piece avec 
13 lots d'accessoires (Chemins de fer Etat) No. 385 1 

Casques d'acier: 1500 ad. (Gendarmerie Ankara) No. 386 
Fil telegraphique: 15 t. fil de ligature: 160 le. (Mini stere Tra vaux 

Publics) No. 387 
Chaux vive: 300 tonnes (Chemins de fer Etat) No. 387 
Reparation au stadium d' Ankara (Vilayet Ankııra) No. 387 
Presentation projet relatif, a depôt frigorifique (product. 5000 k. 

g~ace conlenance: 7 t. viande: 10 t. kacher fromage et ocufı: 30000 
bıdons (Municipalite Edirne) No. 387 

°:uinine .comprimee 65 k. (Vilayet Ankara) No. 387 
Rı~ P· pılav: 10 t. (Divlsion Kırklareli) No. 387 
Paın (pr. le penitencier de Scutari) (Procureur Gen. Rep . Scutari) 

No. 387 

Oign.ons : 12 t.- 10 et 6 t. (Commıı.ndement lstanbul) No 389 
Fabrıque .de miııoterie : 300 t. (Corps Armee Diıırbekir) No 390 
Conslruct~on ves.paaienne a Haymana {Mun. HaymaDa) No 391 
Constructıon maısons pour immigres : 30 simples et 25 doublu (Vi· 

layet laparta) No 391 
Construction d'une ecole de 5 classes (Dir. Trav Publics Kirchchir) 

No 391 . 

S~pin : 5000 planches (Chemins de Fer Etat lzmir) No 391 
Fıl.tre pour fabrique de glace : l p. (Mun. Adanıı) No 393 
Medı.caments et articles sanitaires (Com. Perm. Vil. Manissa) No 393 
Benzıne : 16000 litres (Ministere Economie) No 394 
C.oınpteur ~lectrique : 100 p. (Vilayet Samsoun} No 395 
Fıches : 600 p • Viı pou ı t t · · (CI . · r accumu a eur e pıece pour contacte ıe· 

mına de Fer Etat) ,,! 388 
Reparation de la chaussee s route Buyuk Pangalti·Elmadail'h (Mun. 

lstanbul) No 388 
Constru.ction maisons pour immigres en maçonnerie : 108 p. (Oir. 

Etilblıasemen t lmmigres Kirklareli) No 388 
Foin : 335-13-5et 180 t. (Com. Ach. Militaire Tckirdagh) No 388 
Orge : 388600-312000 k. (Oiviıion Lulebourgaz) No 388 
Beurrc : 8100 "· (lntendance Tophane) No 388 
Pain : 39583 k. (lntendance Maritime) No 388 
Construction du bitimont d'une ecole a Seydikeuy(Vil. Izmir) N. 389 
Reparation de chaussee s route Izmir·Menemen·Bergama (Vil. lzmir) 

No 389 
Legumes : 29 lots- Pain : 4900 kilos (E.cole Technique iı Yildiz) 

No 395 
Transport des feuilles de tabacs : 170000 le. (Dir. Monopoles Ko

djaeli) No 397 
Ustanııile~ d..:_ cuisine (lnlendance Tophane) No 398 

* Les nsterisques indiquent une vente par voie de surenchere. 
N. B.- Lea Nos indiques en regard dea ı:ırticles sont ccux du 

journal dans lequel l'avia n paru. 

Lois, Decrets lois, Traites de Commerce 

(Suite du Numeros 395) 

Chapitre Vı 

lnstallation de T.S.F. dans les vaisseaux aeriens 
et avions Turca. 

Art. 3-4 - Le permis pour la creation d'installations de TSF 
dans les avions et les vaisseaux aeriens esl delivre conformc· 
ment a l' article 17. 

Leı document& a cet effet doivent se faire par ccrit, et cel· 
les concernant les vaisseaux maritimes doivent etre conformes 
aux dispositionı des articles 17 et 18. 

Les stations de TSF des avionı et des vai11eaux aeriens 
sont nommees "Station A~riene,,. Danı le cas oiı ces stations se 
trou\•eraient dans un port de guerre oiı dans une base navale 
ou bier. danı deı ports voiıins aux bueı navaleı, elles ne pour· 
ront faire aucune correspondance en dehors de cellea necessitces 
pour leur sccurite. Elles sont tenues de rcduire au minimum la 
duree de ces correspondaaces. 

Chapitre Vıll 
Les stations militaires Turques de TSF 

Art. 35- Les stations militaires Turqueı d " TSF sur lerre, 
dans l'air ou en mer, ne sont pas assuı'eltı"eı d" aux ıs, osition de 
la presente loi. 

Chapitre IX 
T axes et charges 

A~t. ~?- il e~t perçu une chara-e de quinze livres pour les 
permuı d ınstallatıon de TSF, qui ıero.nt delivres aux vai11eaux 
turcı maritimes et· aeriens ainıi qu'aux aeroplanes et une char
ge de cinq livreı, pour leı certificats, qui seront aeliares aux 
proposes de correspondance en TSF dans les bateaux. 

Les char~es qui seront perçues par les telegrammes echan· 
ges entre les stations deı bateaux seront determineeı dans le 
cadre deı dispositions des reglenıents internationaux de TSF et 
la loi organique dea Postes, Telegraphes et Telephones. 

Les chargea qui ıeront perçueı deı porteurs de permiı re
latifs a l ' inıtallation de toute sorte de recepteuu sanı fil indi
queı dans l'article 7, ıont determinees par un tarif elabore de 
la part du Ministere des Travaux Publics et ratifle par le Con
se~l deı ~inistreı. Les dites charaes ıeront payees, danı le pre· 
mıer moıı de chaque exercice, al' administration deı PTT pour 
les permis delivres dans le premier semestre de l'annee, et la 
charge sera perçue en entier, et pour ceux delivres danı le se
cond semetre, elle sera perçue a moitie. 

Le tarif concernant les prix, qui seront perçus pour las an
nonces, recl•mea et autres transmissions effectueea au moyen 
dee stations de TSF, sera egalement etabli par le Conaeil du 
Ministres. Lea EtabliHements Je l'Etat ainsi que ceux, qui ae· 
ront profil public penıent etre escomptes entierement ou en pa.ı
tie de toute charge concernaot les aononces et reclameı et aut
res transmlssionı qu 'il auront it effectuer. 

Les voyasıeun etrana-ers exemptes de permiı, conformement 
a l'article 9, ne payeront aucune char,.e. 

( iı suivre ) 
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Journal Quotidien des Adjudicationa 

Tableau Synoptique des Adjudications 

Objet de l'sdjudication 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation- Trav. Publics 
MaterieJ de Con,truction-Cartographie 

Conıtruction de 3'464 metres de chausıee a route 
lzmit-Adapazar-Sa bandja-Ari fi ye (aj.) 

Presentation du projet relatif pour la construction 
du cafe et cine de Lulebourgaz 

Reparation au bitiment du bureau fiscal de Fener 
Conatruction maiıon pour ofl iciers : 10 doubleı 

(eah . eh . L 2). 
Operation pour sechaıre des Mardis d'Erzindjan(c•h. 

eh. P. 779). 
Reparation de chaussce ı route l.ımir·Bergama-Mc

nemeD 
Reparation de chausıee ı route fzmir Me nemene· 

Berra•• 
Affaire de nivellement et conshuction d'un mur 

ıte ıoutenement a l'lnstitut de jeunes filice 
Reparation a l'ecole Yenihayat 
Reparation a l'ecole Jltekin 

Mode 
d'adjudieat. 

Gre a gre 

" 
Pli cacb. 

Publique 

" 

• 

" ,, 

Prix 
eatimatif 

8320 -

1000 -

238 36 
44000 -

155680 -

4129 69 

4775 70 

9582 95 

1747 ,6 
1268 5'4 

Habillement . - CbalH sures - Tiısus - Culrs. 

Chau11ettea : l 12S16 paires (cah. eh. P . 146). 
Chauuurea : 10000 paireı 
Toile pour saes : 65000 metres (eah. eh. P. 234) 
Toile pour tentea coniques : 13'i750 metres (cah. 

eh . P. 635). 
Coıtumeı pour gardrs-champetres : 59 pieces (aj .) 

Electricite·Gaz-Chauffage Centr:ıl 
(lnstallation et MaterieJ) 

lnstallation de cbauffage central a la aıaiıon direc
toriale, garag-e, ıerre du Kiosk dea Alfairea 1 tran
rerea a Tchaolcaya 

Articleı e'ectriques : 22 lota 
Fil en cuivre isole : 45000 metres- Cordon : 

13000 mlıtres 
lnstallation electrique et autre pou r la centrale de 

la mine Ergani 
Presentation du projet relati f iı. l'ınstallation elee· 

trique fonctionnant a l'eau de Dortyol 

Combustible - Carburant-Huiles 

Houille : 2457 t . - Charbon criblc : 290 t! wnnea 
Soiı de Hpin : 172P00 k.- Charbon de boiı 

16750 k · Bois graiaıeux : 2400 k. ld de 
chene : 135000 kiloı 

Benzine : 600 bidona· Petrole : 31 bidou- Huile 
pour auto (mobiloil) af. : 15 bidons- ld. B : 30 
bidon• · 

Benzine (pour autoı et camions): 17700 litreı 

Benzine : 40000 litrl's 

Divers 

Lunettes pr. neige: 1000 p. · sabots en boia: 300 p . 
Camion (8 eyi. 30 ev.): 1 piece {aj.) 
Acier: 35 lots 
Ruban en acier pr. disbnce: 20 p. · appareil en 

f• pr. route: 50 p. 

Provisions 

Leırumea, poiı!onı, fruits fraiı et secs ~t autres 
provisiona pour leı ecoleı d' Aakara (Voir dc 
tails partie turque) 

Proviıion pour l'ecole Etimesud: 84 lots 
Viande de mouton: 130 tonnes (cah. chanre pr. 247) 
Viande de moutoa: 42 tonnes 
Foin: 257 ,600 k. 

B) Adjudiations a la surenchere 
Coıtumea d'escafendriers: 8 p. 
Liaps, coıtumeı, chaussureı ete. 

Pli c.:ı.ch. P. 26 lapa. 
,, P. 170 la pa. 

.. 
" 

Pli cach 

Publique 

" 

Pli cach. 

" 

" 

" 

P.75lem. 
P. 95 le m. 

10778 99 

2110 -
3870 -

75176 50 
8104 50 

3267 80 

P. 16,5 le 1. -

Gre a gre 

Pli cach . 
Publ:ttue 

Pli cach. 

,, 
,, 
,, 
" 

Gre a gre 

" 

2500 -
24865 

2400 -

8995 45 
49400 -
15960 -

Caution. 
Proviıoire 

624 

3300 

9034 

398 -

359 -

719 

2194 6 
1275 
3656 25 
7603 13 

808 45 

290 25 
290 25 

5638 20 
607 83 

2-45 09 

547 
124 

187 50 
186-i -
180 -

3705 
1197 

677 -

Lieu d'adjudieation et clu 
Cahier des Charıeı 

Vilayet Kodjaeli 

Munici palitc Lulebourıraz 

Dir. deı Biens Nationaux lstoınbul 

Dir. Travaux Publicı Tundjelı 

Ministere Travaux Publics 

Com. Permanente Vı' . iz mir 

,, 

" 
Vilayet Ankara 

" 

Jours 

17·7-37 

Danı 30 jours 

12-7-37 
16-7-37 

28·7-37 

22-7-37 

22·7 37 

27-7-37 

22-7-37 
22-7-37 

Cooa. Ach. Comm. G. Gendarm. Ankara 27·7-37 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 29-7-37 

" ,, 

Vilayet Kcchan 

Miniıtere des Affaires Etran~eres 

27·7-37 
'28·7-37 

16-7-37 

26-7-37 

1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpacha 2fr7-37 

.. 
Societe A.T. Ergani Bakiri-Ank. 

Place Ulus Kotdh Han 
Municipalite Dortyol 

Com . Achat Eeoles Ankara 

" 

" 

Com. Permanente Vil . lzmir 
Com. Ach . Foreta lstanbul 

2b-7-37 

9-8-37 
9·8-37 

9-8-37 

'26-7-37 
28 7-37 

Com. Ach. Econom. Monopolcı K.tache 31-7-37 
Vilayet Kodjaeli 17-7-37 
Com. Ach. D. Gen. Fab. Militaireı Ank. 1-9-37 
1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpacha 2fr7 .37 

11 

14 -
16 -

15 

11 

11 

9 

15 30 
15 30 

10 -
11 -
11 -
11 

14 

16 

10 
10 

1-i 30 
15 -

ıs 30 

11 -
10 -

16 ? 
11 -
15 -
10 -

Co l'I. Ach. Ec. Ank. a partir du 2 jusqu'au 11-8-37 

Vilayet Ankara 
Com. Ach. Intendance Ankara 

" 
Com. Ach. Militaire Manisıa 

'i5ir: Exploitation du Port d'bmir 
Ch f Med. Hôpital Reıional lı.mir 

26·7-37 
27-7·37 

27-7-37 
30-7-37 

14-7-37 
29-7-37 

15,30 
11 

15 
15 

15 
12 

12 JUILLET 1937 

ADMINISTRAltuN 

Yogbourtcbou Han 
1er Etare, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adreııe Telegraphique: 
l•tanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours •uivants) 

Mardi 13 juillet 1937 

Tuyaux fonte : 5 lots (Dir. Telephones lstanbul) .,: 353 

-

Pompe İl moteur pour eıtinction (avec manche en lin : 300 m.) 
(lnte ndance Tophane) .\! 358 

Cires pour ıentinelles avec capuchons: 3000 p . (Gendarmerie An
kara) .\': 383 

Construction maiıons pour immigres ( ) ir. Etablisaement lmmigreı 
Keehan) No 383 

Aubergincs. h. Jla,es. gombos ete. : 5 lota (lntendance Tophane) 

.\! 385 
Viande de mouton : 50 t . (Com. Acb. Militaire Brouıse) X 386 
Charbon de terre : 75 t. Bois : 38,5 t . {Com. Ach . Milit. Kasaba) 

~: 387 
Benzine : 1000 bido · s (Com. Ach Min . deı Aff. Etrangeres) 

.\~ 3ö7 
Viıınde de boeuf et foin (Com. Ach. Milit. Kasaba) .\'; 387 
Foin : 84 et 50 t. et 61 t. (Division Tchataldja) ~: 387 
Construction maisonı pour immirrec; en maçonnerie (Dir. Etablis· 

ıement Immigres a Kirklareli} .Y! 388 
Enlevement pierres de taille de la place Montreux (Mun. lzmir) 

.\ : 388 
Jaquettes pour ete : 58 p. (Mun. lzmir) .\: 388 
Bottes en c.ıoutchouc : 4 paires- c lousses de travail : 12 p .- Ta

bi. ers et pantalons : 3J p.- Bottes vachette : 37 paires- Chemi
&es et coi ffes : 60 p . (Mun. Ankara) .\ : 390 

Tôle noire, cormere, tuyaux en fer ete. (Mun.-Ankara) 390 
Rayons de roue, axes de voitures, foyer de forgeron ete. (Mun. 

Ankara) .\ ; 390 
• Morceaux de canevae et toile blanche (Monopoleı lzmir) ,, : 392 
• Huile brulee : 8· 10 bidons : 50 p .- Chambre a air: 258 p.

Pneus : 295 p. (Mun. Ankara) .,; 394 
Transport deı fcuilles de tabacı (Monopoles Samsoun) ."\! 395 
Son : 1000 kilo• (Municipalite [zmir) .\ : 396 

lmpression des livres et billets pour autobus (Mun. lıtanbul) .\! 398 
Lunetteı pour neige : 15000 p . (lntendance Tophane) No 398 

Mercredi 14 Juillet 1937 

Preparation carte actuelle Balikeuir (Oir. Reatauration pres Minia · 
teres lnterieur) .\! 373 

Haricots ıecı : 30 t. {fntendance Ankara) .,! 379 
Sacs n fourrage : 10477 p .- Eponges : 2808 p. (Gendarmerie An-

kara) ·'~ 382 
Garde·robeı : 250 p .· Commodeı : 200 p.· Taboureti : 1000 p . 

(Dir. Hygiene et A11istance Sociale) ·'~ 383 
Chaussureı : 112000 et 86000 paires (Miniıtere Def. Nat.) .,! 384 
Bois de sap;n : :i500 t . (Com. Ach. Militaire Sarikamiche) .,! 384 
Pain, Oeufı. savon, legumea, fruitı ete. (Section Forets lıtanbul) 

.,! 384 
Orre : 500,500 et 388,6 t. (Diviıion Lulebourgaz) .,! 385 
Pain : 50 t . (Ecole Superieur lng. lstanbul) .\! 384 
Chau11ures (mest) : 2500 paires (Dir. Hyr. et Ass. Soc). J\! 387 
Conıtruction a faire a Kiriklcale (Fabriques Militaireı) .~ 387 
Construdion deı maisons pour immigres en maçonnerie et cbar· 

pente (Dır. Etablis. lmmigrfıs Guelibolou) "'! 387 
Pommes de terre : 150 t . (Division Kirklareli) .,! 387 
Beurre frais (Division Tcbataldja) .\! 387 
Construction maisonı pour immigreı en maçonnerie : 158 p. (Dir. 

Etablis . loımigres Kirklareli) .\! 388 
Flanelles : 3600 p. (lntendance Tophane) No 388 
Avoine (Oivision Lulebourgaz) .\! 388 
Foin : 150 t . (Corpı Armee Tchorlou) No 388 
• Vapeur Eliane et Sakarya (Herbert Whithall 2me coridor 72 5) 

No 389 
Beurre : 50 t. (C\)rps Armee Eıkichehir) No 389 
• Chapeaux accumulateur, mouchoirs (Douanes lzmir) No 393 

Jeudi 15 Juillet 1937 

Acbevement de la conıtruction de l'atelıer de fonderie de l'ecole 
cfea arta de Brousıe (Dir. lnıtruction Publique Brousse) No. 377 
Ampoules electriques de divers wattı: 1119 p . (Vilayet S..soun) No. 380 
Presentation proiet relatif a l'installation electrique de Tauous (Mu· 

nicipalite Tarsouı) No. 383 
Fil telegraphique: 100 tonneı fil de lir•tur 2 tonnea (Chemin de 

fer Etat) No. 384 
Conıtruetion ecurieı pr. leı pavillons militairea (Ministere Dif. Nat.) 

No. 384 
Viaade de boeuf: 80 t. (Com. Aclı. Milit. Edremit) No. 384 
Conıtruction de 11822 m. de chausıee et 15 arches ı route Ankara· 

latanbul (Vilayet Ankara) No. 385 
lnıtrument pr. preciser les degats de caöles electrique (Municipa· 

lite Samıoun) No. 385 
Beurre: 6500 it. (l.cole Super. lnrenieurs) No. 386 
Cuivre nu pr. cible (95 et 120 m m): 730 k. id. isole: 200 m· 
(Cheminı de fer Etat) No. 386 

(Lire la suite en 3me pare) 


