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a) Münakasalar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. ...;,._ ______ _ 
Arpa: 122 t. 
Arpa: 40 t. 
Arpa: ıs t. 
Koyuo eli: 12 t . 
Kuru ot: 728,7 t. 
Sığır eti: 62,5 t. 
Sadeyağı: 9 t. 
Sadeyağı: 10 t . 
Sığır eti: 65 t. 
Sı~ır eti: 53 t . 
Yulaf: 150 t.·arpa: 80 t.·bakla: 10 t.·saman: 200 t. 
Ekmeklik un: 440 t. 
Sıg-ır eti: 115,3 t. 
Beyaz karaman eti: 1292S7 k .·sığır eti: 1500 k. 

kapalı z, 
aç. ek. 
,, ,, 
" " kapalı z. 

,, 
kapalı z. 

" ,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, k. 

5185 -
1700 ·-

637 50 
k. o 40 
21861 -
18750 -
9900 -

11825 -
k. o 2S 

1S900 -
14200 -
66000 -
34S90 -
0.45·0.36 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Menemen kazaıeı Maltepe köyünde 91 kargir 
köy tipi tek evin inşaatı 

kapalı z. 17328 22 

Bergama kazasının Kinik nahiye merkezindel 
30 kargir köy tipi tek evin inşaatı 

Dikili kazası merkezinde 31 kirgir şehir tipi 
tek ve Çandarlı nahiyesi merkezinde 1S8 tek 

ve 31 çift kargir evin ınşaatı 
Foça kazasının 17 kargir tek ve 10 kirgir köy 

tipi kargir çift evin inşaatı 
Kemalpaşa kazanın yukarı kunl.a ve parsa 
köylerinde 21 tek kfırrir köy tipi evin inşaatı 

Torbalı kazasının Kayas köyünde 32 tek kir· 
i'İr Ahmedli 156 tek 32 çift kargir havu• ba· 
şı mevkiinde ~4 tek kirgir t•f Kesiğinde 145 
tek lo çift klrgir köy tipi evlerin inşaatı • 
Kuıadası kazasının Kalam baki çiftliğinde 29 tek 

kirgir köy tipi evia inşaatı 

Kazlıçeşme·Bakırköy asfalt yolun tamiri 
Ankara-Kırşehir yolunun arasındaki tesviyei 
turabiye menfez ve şose inşaatı 

Trabzon·Erzurum yolunun arasında mühtelif 
mahallerde anroşman mabmuz ve harçla d11-
var inşaatı (şart. 228 kr.) 

Vilayet konatı inşaatı 

" 
3808 40 

,, 4939 14 

" 
6SS7 64 

,, 3998 82 

,, 89631 42 

,, 5S22 18 

aç. eks. 7219 20 
kapalı ı. 17006 71 

,, 45617 S7 

,, 21676 -

İIAçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

E.cza ve ııilhi malzeme (Heybeliada sanatoryu· aç. eks. 

mu için): lOS kalem 

1587 35 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Telgraf fincanı: 7JOO adet 
Porselen telrraf ve elektrik izolatörleri 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

Elbi1e (im bekçileri için): 55.75 takım (temd.) 
Çizme: 10000 ' çift (şart. 350 kr.) 
Astarhk bez (haki): 495-800,000 m. (şart. 744 kr .) 

Nakliy•t· Boşaltma - Yükletme •. s. 

kapalı z. 
,, 

2920 -
S860 -

kapalı z. çifti 7 
,, m. O 30 

Ttıtün, içki ve diter levazım eşyanın eakliyesi aç. ek. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. ı. 

Kriple maden kömürü: 567 t. • yerli ıoıaikok 
12 t. 

Lave marin köınürü: 100 t. 
Muut: 5000 t. 

Müteferrik 

kapalı z. t. {17 5') 
24 

aç. eks. 1450 -

kapalı z.218000 -

389 -
127 so 
48 -

360 -
1639 S7 
1406 -
742 so 
825 -

115 92 
1065 -
49Sü -
2S94 -
4401 84 

541 -
1275 50 

3421 32 

1626 74 

119 6 

219 -
436 50 

47SO -
8687 -

765 83 

108 75 

12150 -

Alaminiyum kavurma itabı: 15-20000 ad. 
Metal: 100 t. (şart. 880 kr.) 
Kalay: 80 t . • antimuan: 10 t. (şart. 880 kr.) 
Ekskavatör makineleri: 2 adet (temd.) 

paz. beheri O 30 375 -
kapalı .a. '.110000 - 11750 -

" 176000 - 10050 
,, 45000 -- 3375 -

b) Müzayedeler 

Hurda eşya (2 N. lu dikimevinde mevcut): 76 aır. art. 

kalem 

3800 -- 570 -

lzmir Belediyesi 
,, 
,, 

Manisa Tümeni SAK 
Çanak~ale Mst. Mvk. SAK 

,, 
E.dremi• Tümeni SAK 

,, 
Manisa Tümeni SAK 
Çanakkale Mst. Mevki SAK 
Sultansuyu Haraaı Oir. 
Çanakkale Jandarma Okulu 

,, 
İstanbul Belediyesi 

lzmir iskan Müd. 

,, " 

" " 

,, " 
,, ,, 

,, ,, 

,, ,, 

İstanbul Belediyeaı 
Ankara Valiliği 

Trabzon Nafıa inşaat Komiı. 

Mardin Daimi E.ncümenı 

Sıhhat ve içtimai Muav. Müd. 

Nafıa Vekalati 
O. O. yolları 

Lüleburgaz Til•en SAK 
Milli Müdafaa Vekaleti SAK 

,, 

Sıvas lnhia. Müci. 

İıt. Limana Sahil Sıhhiye Mrk. 

Tophane Lvz. SAK 
Milli Müdıfaa Vekaleti 

Topbıne Lvz. SAK 
Anlc. O. O. yolları 

" Kocaeli Villyeti 

Tophane Lvz. SAK 

30-7-37 
30 7.37 
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30-7-37 
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15 Temmuz 1937 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No . 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
İ rlarehanemizde görüşül ur 

l'elgr.: İıt. MÜNAKASA 
T elafon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

a) MÜNAKASALAR 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

. Mani1a Tumen Satınalma komisyonundan 
Manısada askeri haatane ihtiyacı için (12000) on iki bin kilo 

koyun eti münakasaya konulmuş~ur. 
Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada tümen satınalma komi· 

ıyonda her gün j'Örülebilir. 
_ Münakauıı 30 temmuz 937 cuma günü saat onda Manisada 

tumen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltmesi açık eksiltme usuliledir. 
(12000) kito koyun etinin beher kilosunun muhammen fiyatı 

(40) kuruş ve teminat mflvakkateıi (360) liradır. 

Çanakkale Müst. Mevki Satıoalma Komisyonundan : 
1- Çanakkale Mst. Mv. Kıtaatı ihtiyacı için kapalı 

zarfla 728,700 kilo kuru ot satın alınacaktır. 
2- Kuru otuu beher kilosu 3 kuruştan 21861 lira 

biçilmiştir. 

3- ihalesi 2-S-37 pazartesi günü saat 16 d.ı yapıla· 
caktır. 

4- Muvakkat teminatı 1639 lira 57 kuruştur 
• 

* * 
1- Çanakkale: Mst. Mv. kıtaatı için kapalı zarf ile 

62,50J kilo sığır eti alınacaktır. 
2- Sığır etinin beher kilosu 30 kuruştan &750 lira 

biçilmiştir 
3- İhale günü 2 8·937 pazartesi günü saat 16 da Ça· 

nakkale Mıt. Mv. satınalma komisyonda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminatı olan 1406 lira 25 kuruştur. 

izmir Belediyesinden: 
1-Temiılik işleri hayvanlarının bir senelik ihtiyacı 

için alınacak 122 bin kilo arpa beher kilosu 4 kuruş 10 
paradan 5185 lira bedeli muhammenle Başkitiplikteki 
şartname veçhile 30.7.937 cuma günü saat 16 da kapalı 
ıarflı eksiltme ile ihale edilecektir. İştirak için 389 lira· 
lık muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mek
tubu ile uirlikte 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde ha
zırlanmış teklifler ihale günü saat 15 e kadar encümen 
reisliğine verilir. 

• * • 
Karşıyaka tramay hayvanları ıçın alınacak 40 bin 

kilo arpa beher kilosu 4 kuruş 10 pare.dan 1700 lira mu· 
hammen bedelle Başkatiplikteki şartname veçhile 30.7.937 
~uma günü saat 16 da açık eksilme ile ihale ediecektir. 
iştirak için 127 buçuk ı:ral:k muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu ile söylenen güa ve saatte 
encümene gelinir. 

* • • 
Karşıyaka temizlik işleri hayvanları için alınacak 15 

bin kilo arpa, beher kilosu 4 kuruş 10 paradan 637 b • 
çuk ~ira bedeli muhammenle Başkatiplikleki şartna:e 
~eçhıle ~0.7.937 cuma. günü saat 16 da açık eksiltme ilo 
ıhale edılecektir. İştirak için 48 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile. söylenen gün ve satte encümene gelinir. 

-
Maaiıa Tümen Satınalma Komisyonundan 

Manisa merkezindeki kıtaatın ihtiyacı için 65 bin kilo 
sığır eti münakasaya konulmuştur. Şartnamesi bedelsiz o· 
larak Manisada Tümen Satınalma komisyonunda her glln 
görülebilir. Münakasası 30.7.937 cuma günü saat 16 da 
Manisada Tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltmesi kapalı zarf usuliledir· 65 bin kilo sığır etinin 
beher kiloıunun mukammen fiatı 25 kuruştur. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan 
Müstahkem Mevki Gelibolu kıtaatı ihtiyacı için 53 bin 

kilo aıiır eti kapalı zarfla satın alınacaktır. Sığır etinin 
beher kilosu 30 kuruıtan 15.900 lira biçilmiştir: ihalesi 
5-8·g37 perşembe günü saat 16 da Çanakkalede Müstah· 
kem Mevki Satınalma komisyonunda yapılacaktır. istek
lilerin Sıaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 1192 
lira 50 kuruştur. 

Edremit Tümen Satınalma komisyonundan 
Tümenin Bergamadaki birliklerinin ihtiyacı için kapalı 

zarf nsulile 9 bin kilo sade yağ »7-~37 cuma fÜnü 
saat 11 ele ihale edilecektir. Mezkur yağın n:. &ammen 
bedeli 9900 liradır. Muvakkat temia.atı 742 !irp 50 ku
ruştur. İsteklilerin şartnamesini görmek ilıc .. e e,. .ın ve 

' 



Sayfa 2 
5 

1 İstanbul Belediyesinden ~ 
Temmuzun 17 inci Cumartesi :Ü-

• nünden itibaren Karaköy köprüsü Üze
rinde her ne şekilde olursa olsun arka
lıkla eşya taşınması yasak edilmiştir. 

Köprü üzerinde küfe ile nakledile
cek eşyanın ağırlığı 50 kilodan fazla 
olmayacaktır. Bavul, çanta ve bunla
ra benzer zati eşya ile çiçek ve fidan
lar müstesna olmak Üzere küfelerin i
çine konacak eşya küfe yüksekliğini ve 
genişliğini 15 santimden fazla geçmi
yecektir. 

Buna göre hareket 
keyfiyet ilan olunur. 

'- _· . .: r ~ , ~ :- . . . . 

eksiltmeye iştirak edeceklerin de eksiltmesi açma saati 
olan t t den bir saat evveline kadar teklif mektuplarile 
Edremid Tümen Satınalma komisyonu başkanlığına müra· 
caatleri. 

"' • • 
Tümenin Edremiddeki birliklerinin ihtiyacı ıçın 1 O bin 

kilo sadeyağ 30-7-937 cuma gunu saat 9,30 da kapalı 
zari usulile yeniden ihale edilecektir. Mezkür yağan mu
hammen bedeli 11 bin liradır. Muvakkat teminatı 825 
liradır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün ve 
eksiltmeye iştirak edeceklerin de eksiltmeyi açma saati 
olan 9,30 dan bir saat eveline kadar teklif mektuplarile 
Edremid Tümen Satınalma komisyonu başkanlığma müra
caatları. 

• • • 
129225 k. beyaz karaman eti ve 1500 k. sığır eti alınacaktır. 

Bak: istanbul Belediyesi ilanlarına . 

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

İzmir iskan müdürluğunden 
Yapılacak is: Muhtelif kazalarda yerleştirilmiş olan göçmenler 

için yaptırılacak evlere ait ilandır. 
Menemen kazasının maltepe köyünde 91 kargir köy tipi tek 

evin muhammen kıymeti 17328 lira 22 kuruştur. 
Bergama kazasının kınik nahiye merkezinde 20 kargir köy 

tipi tek evin muhammen kıymeti 3808 lira 40 kuruştur. 
Dikili kazası merkezinde 31 kargir tcıhir tipi tek ve çan

darlı nahiyesi merkuin-le 158 tek ve 31 çift köy tipi kargir evin 
muhammen kıymeti 46939 lira 14 kuruştur. 

Foça kazasının bağ arası mevkiinde 17 kirfir tek ve 10 kar· 
gir çift evin muhammen kıymeti 6557 lira 64 kuruştur. 

Kemalpaşa kazasının yukarı kızılca ve parsa köylerinde 21 
tek karğir köy tipi evin muhammem kıymeti 3998 lira 82 kuruştur 

Torbalı kazaıımn kayas köyünde 32 tek kargir ahmedli 156 
tek 32 çift kargi' havuz başı mevkiinde 54 tek kirgir taş kesin
ğinde 145 tek 16 çift kirgir köy tipi evlerin muhammen kıymeti 

89631 lira 42 kuruştur. 
Kuşadası kazasının kalambakı çiftliğinde 29 tek kargir köy 

tipi evin muhammen kıymeti 5522 lira 18 kuruştur. 
İnşa edilecek göçmen evlerine aid kereste iskan dairesince 

inşaat mahallerde aynen müteahhidine teslim edileceğine göre 
evlerin keşifleri mucibince muhammen kıymetten kereste tutar 
tenzil edilmiş yukarıda yazılı muhammen kıymetle kereste kıy· 
metleri hariç tutulmak auretile hesap edilmiştir. 

İşbu inşaat anahtarı teslimi suretile 18-7-937 ta.ıihinden itiba
ren 15 gün müddetle kapalı zarf uıulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

ihale 28.7-937 tarihine tes:ıdüf eden Çarıamba günü saat 14 te 
iıkin müdürlügünde müteşekil komisyonunda ihale edilecektir. 

• • • 
Kazlıçeşmi-Baknköy asfalt yolun tamiri. Baki. İstanbul Bele-

diyesi ilanlarına . 

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

Lüleburgaz Kaymakamlığından: 

9 temmuzda ihalesi yapılacağı evvelce ilan 
olon LüleburgC:lz kazası kır bekçileri için 55 ila 
elbisenin ihalesi 19 temmuz 937 pazartesi günü 
üzere t O gün miiddetle uzatılmıştır. 

4 

edilmiş 
75 kat 
olmak 

Mobilya, E.v ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden : 
Miktarı Muham. bedeli İlk teminatı 

Aded Lira Kr. Lira Kr. 
Talebe dolabı 96 2777 28 209 00 

Mektebimiıe yaptırılacak olan talebe dolablarmın 28 
7-937 tarihine raıtlıyan çarşamba günü açık eksiltme ile 

ihalesi yapılacaktır. Bu işe aid fenni ve umumi şartname
leri görmek için Mekteb MuhAsebesine ve 2490 sayıla 
kanununun 2 nci ve 3 ncü maddelerindeki şartları haiz 
olmalara lazım gelen e~siltmiye iştirak edeceklerin de 
muvakkat teminatlarını lstanbul Yl\ksek Mektebler Muha· 

MONAKASA GAZETESi 
5i1iii2!S1LC * I W f ? 

sebeciliği veznesine yatırdıklarını gösterir makbuzlarla 
veya banka mektublarile ve bu işe benzer 2000 liralık 
iş yaptıklarına dair Nafıa Müdürlüğünden alınmış vesika
larile birlikte mektebde müteşekkil Komisyonu mahsusu· 
na belli gün ve ıaatte müracaatleri. 

5 
Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s 

Maliye Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: Beş bin litre benzin. 
İhale açık eksiltme suretile yakılacaktır. 
Tahmin bedeli dokuz yüz yedi lira elli kuruştur. 
Eksiltme 27.7.937 salı günü saat onbeşte vekalet leva-

zim müdüriüğiindeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı altmış sekiz lira yedi kuruş olup 

merkez muhasebeciliğe vermesine teslim edilecek ve alı
nacak makbuzla veya banka kefalet mektubile birlikte 
komisyona müracaat olunacaktır. 

Ankara Belediye Reisliginden 
Belediyece alınacak 125 250 ton benzin on beş gün müddetle 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli azami üzerinden 55000 liradır. 
Muvakat teminatı 4000 liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenler hergün yazı işleri kalemine 

ve ihale 20 temmuz 1937 salı günü saat l I de~ir . 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komi..;yonundan: 
İstanbul Levazım amirliğine bağla mü es •esat için 4000 ton la

ve marın kömürü 30-7-937 cuma günü saat 15,30 da Tophanede 
aatınalma komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli 
58000 liradır. İlk teminatı 4150 liradır, Şartnamesi 290 kuruş mu
kabilinde komisyondan alınır, 

* * * İıtanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat ıçın 500 ton kok 
kömürü 30 Temmuz 937 cuma günü saat 16da Toph-ınede salın· 
alm~ komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli on 
bin liradır. İlk teminatı 750 liradır. Şartnamesi komisyonda gö· 
rülebilir. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma komisyonundan 
Ankara garnizon kıtaatı için açık eksiltmeye konulan 54,300 

kilo mangal kömürüne istekli çıkmadığından 21-7-937 çarşamba 
günü yeniden eksiltmesi yapılecaktır· 

Kömürün tutarı 2.715 lira olup muvakkat teminatı 203 lira 
63 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülebilit<: 

Vize Satınalma Komisyouundan 
P. Hisar alayının 1565 ton odunu. 
İhalesi kapalı zarfla Vizede yapılacaktır. 
Odunun muhammen bedeli 13.303 liradır. 
Odunun ilk teminatı 998 liradır. 
İhaleıi 21 temmuz 937 pazartesi günii ıaat 16 dadır. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan: 

Merkezimiz ve m:ilhakatı ile Çanakkale merkezi ve Urla 
tahaffuzhanesi ambarlarına teslim edilmek şartile 567 ton 
kriple maden kömürü ile Çanakkale ambarına teslim 12 
ton yerli sömi kok kömürü kapalı ıarf usulile satın alı
nacaktır. 

A- Tahmin bedeli, kriple maden kömürünün beher 
tonu 17 lira 50 kuruş ve sömi kok kömürünün 24 liradır. 

B- 3 Ağustos 937 salı günü .saat 15 de galatada 
Kara Mustafa Paşa sokağında lstanbul Liman Sahil 
Sıhhiye Merkezi satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

C- Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacağmdan is
teklilerin eksiltme başlamadan bir saai evvel teklif mek
tublarını almaları şarttır. Aksi takdirde eksiltmeye gire-
mezler. 

D Kriple ve kok kömürünün muvakkat teminat pa-
rası 765 lira 83 kuruştur. 

6 
ı\\üteferrik 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 

3 üncü kor birlikleri ihtiyaci için 8 mekkari ve 6 koşum hay
vanı alınacaktır. Satın alınacak hayvanlar 4 ila 7 yaş arasinda o
lacaktır. Satin ahnacak hayvanlar komisyon tarafından beğenil
meıini müteakib mallein ve aşı tatbikatı kor hayvan hastanesin· 
de yapılacak, satın alınan hayvan 24 saat kor hayvan hastane
sinde nezaret ve müşahede altına kalacak, mallein neticesi müs 
bet zuhur edenler uhibine red ve menfi zuhur edenlerin parası 
derhal komisyon tarafından tediye edilecektir. Hayvan mübayaası 
her hafta salı ve perşembe günleri sabahları saat dokuzdan on 
ikiye kadar devam edecektir. Hayvan aatmağa talih olanların 27 
temmuz salı günü dahil salı ve per,embe ıünleri Çorluda kor sa
tınalma komisyonuna ııelmeleri. Alınacak hayvanların evsafı hak
kında malumat edinmek istiyenler İstanbul Levazım amirliği Sa
tınalma komisyonuna ve Çorluda Satınalaaa komisyonuna ve Çor 
luda Satınalma komisyonuna müracaatları. 

Askeri fabrikalar U. M. Satınalma Komisyonundan: 
6000 kilo tutkal 

Tahmin edilen bedeli 2100 lira olan yukarıda mikdarı 
ve cinıi yazt!ı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlü· 
gü satan alma komisyonunca 2-8-937 pazartesi günü saat 
14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname para-

sız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat temi· 
nat olan 150 lira 50 kuruş vermeleri. 

* • • 
20 ton üstüpü 

15 Temmuz 19a7 
W -- E!I 

Tahmin edilen bedeli 8000 lira olan yukarıdR mikdarı 
ve cinsi yazılı ma'zeme askeri fabrikalar umum müdürlü
ğü satınalma komisyonunca 2·8·937 pazartesi günü saat 
15.30 da kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat te
minat olan 600 lirayı havi teklif mektublarını mezkur 
günde saat 14,30 a kadar komisyona vermeleri. 

• * • 
30 ton adi tutya 

Tahmin edilen bedeli 6900 lira olan yukarıda mikdarı 
ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlü
iü satınalma komisyonunca l ·9·937 çarşamba günü saat 
15,30 da kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olan 517 lira 50 kuruşu havi teklif mektublarını mezkür 
günde saat 14.30 a kadar komisyona vermeleri. 

Lüleburgaz Devlet Ç1ftliği Müdürlüğünden: 

Devlet çiftliii iş hayvanları için alınmalarına lüzum 
hasıl olan dokuz çift koşum takımının beher çifti otuz 
lira muhammen bedelle açık eksiltme ile 25 ·7-37 de alı· 
nocaktır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ordu için 15 ila 20 bin adet alominyom ka"vurma 
kabı 16.7.937 cuma günü saat 15,30 da Tophanede satın 

alma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
beher adedi 30 kuruştur. 

İlk teminatı 375 liradır. Şartname ve nümunesi ko· 
misyonda görülebilir İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. 

• • • 
100 ton metal, 80 ton kalay ile lO ton antimuan alınacaktır. 

Bak: O. O. yolları ilanına. __________ , ____________________________________ ___ 
. 
inhisarlar U. Müdürlüğünde~I 

1 - İdaremiz için satın alınacak -400- adet soba açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 4600 lira muvakkat teminat 
345 liradır. 

3- Eksiltme 4 8-937 tarihine rastlayan çarşamba gü· 
nü saat 14 de Kabataşda İnhisarlar Levazım ve Mübaya
at Şubesindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartnameler hergün parasız olarak mezkür Şube-
den alınabilir. "4159,, 659 1-4 

• • • 
l - İdaremiz ıçın satın alınacak 195 adet portatif 

yazı makinesi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2- Muhammen bedeli 9750 ve muvakkat teminat 
731.25 liradır. 

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

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

5 Eksiltme; şartnamesinin (8 inci) maddesinde ya-
zılı yazı makineleriyle bu evsafta olan diier yazı mııki· 
nelerini satanlar arasında yapılacaktır. isteklilerin yaı.ı 
makinelerini eksiltme gününden bir hafta evvel İnhisar
lar Tütün Fabrikalar şubesi Müdürlüğüne götürerek mua
yene ettirmeleri ve eksiltmeye iştirak edebileceklerine 
dair vesika almaları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubu, kanuni veaaik ile eksilt-
mt:ye iştirak vesikalarını ve muvakkat teminat akçesini 
ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale günü en geç saat 
14 de kadar yukarıda adı geçen alım kom~ıyonu Baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

* * * 
(3543) 564 3-4 

! -Şartnamesi mucibince muhtelif cins ve eb'atta 
6991 O adet nihayetsiz şerit pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

2-Pazarlık 23.7.937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
15 de Kaba taşta Levazım ve MU8ayaat Şubesindeki· 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3-Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 
4-isteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve saw 

atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı 2'eçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. 4018 641 3-4 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Kuruçeşmedeki liman idaresinin antrepoıunda bulunan aatış 

anbarında bulunan ipekli, pamuklu, menıucat, manifatura, cam 
eşya, hurdavat, attariye, demir eşya, makineler, tuhafiye, ko• 
kular, kantariye, cezai tıbbiye ve emsalı, yenilecek efya 20-7-937 
gününden itibaren her gün saat 14 len 18 e kadar pazarlık TC 
arttırma surelile ve peşin para ile satılacaktır. isteklilerin bu 
elverişli şatışlardan istifade etmek üzere muayyen gün v~ aaatte 
Kuruçeşmedeki anılan satış komisyonuna gelmeleri Te iıteyen• 

lerin ublacak eşyayı her gün görebilecekleri ve aatıı müdiirlü· 
ğü diğer anbarlarında mevcut olup aatışı ilin edilecek olan eş· 

yanın da ambarda aatılacağı ilin olunur. (4107) 657 2-4 
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Kilo Cinsi Bir 
1292.25 Beyaz karaman eti 

1500 Sığır eti 

kilosunun muhammen 
45 kuruş 
36 ,, 

bedeli 

Belediye Hastahanelerile diğer müessesatma luzum olan 
koyun ve sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Ekıiltme 29·7-937 perşembe gönü saat 15 de Daimi En· 
cümende yapılacakhr. Listesile şartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde iÖrillebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda 
ya1ılı vesika ve 4401 lira 84 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi ka· 
palı zarflannı yukarda yazılı güude saat l 4 de kadar Dai · 
mi Eneümene vermelidirler. Bu saattan sonra verilecek 
zarflar kabul olunmaz. (B·) ( 1218) 672 

* • • 
İskelelerde yolcuların vapurlara girip çıkmaları hamal 

ve zati eşyası bulunanların kalka yol vermeleri hakkı otla 
Belediye zabıtası talimatnamesinde sarih hüküml~r mev· 
cut olmasına rağmen halkın buaa riayet etmedikleri gö
rülmektedir. Polisin bu talimatname hükümlerini tatbik 
sırasında vazifesiGi kolaylaştırmak herkeı için bir borç· 
tur. Bu maksatla zabıtai Belediye talimatnamesi hüküm· 
leri aşağıda tekrar edilmiştir. Halkın bilet gi~eleri öünün· 
de toplanması ve hamalların vapura girip çıkan yolcula· 
rı rahatsız etmeleri ve yolcular vapurlara temamen girip 
çıkmadan yüklü hamalların girip çıkmaları memnudur. 
Bilet gişe memurları tarafından sıra ile sağdan gelenle
re verilecektir. Tünel arabalarının harekete başlamışken 
binmek ve tamamiyle durmadan evvel inmek veya atla· 
mak memnudur. Vapurlar ve diier nakil vasıtaları 
hakkında da bu ahkam caridir. "4216,, 670 

• • • 
İıtanbul Belediye sınırı içinde buz yapmak ve satmak 

imtiyazı Belediyenin uhdesinde olup buz nakliye müteah
hidi teşkilatı vasıtaıile şehrin her tarafında ihtiyaca ce· 
vap verecek mikdarda buz bulundurmakta ve satılmakta· 
dır. Son zamanlarda bazı bakalların ve buna mümasil es
nafın dükkanlarında içilecek ve yenilecek şeyleri soğut
mak üzere bulundurdukları frijiderlerde buz yaparak hal· 
ka sattıkları ıörülmektedir. Bu hareket imtiyaz mukave
lenamesioe tamamile muhalif olduğundan bu kabil satış· 
ların men olunacağı ve buna teşebbüs edenler hakkında 
kanuni tatkibatta bulunulacağı ilan olunur. "8,, "4217,, 671 

• • • 
Keşif bedeli 7219 lira 20 kuruş olan Kazlıçeşme-Ba

kırköy asfalt yolun tamiri açık eksiltm2ye konulmuştur. 
Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö· 
rülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika
dan başka buna benzer i~ yaptığına dair Bayındırlık 
Direktörlüğünden alacakları Fen ehliyet vesikasile 54 l 
lira 44 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be• 
raber 29·7 937 perşembe iÜnÜ saat 14 de Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. (İ) (4214) 668 

1 DeYlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden 1 

Muhammen bedeli 210.000 lira olan 100 ton metal ile muham
men bedeli 176.000 lira olan 80 ton kalay ve 10 ton antimuan 
31-8·937 Sah günü saat 15,30 da ayrı ayrı kapalı zarf usulü He 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu İf• girmek iıtiyenlerin metal için 11.750, kalay ve anti
muan içinde 10050 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları, resmi ıazetenin 7-~·937 ıün ve 3297 veya 1-7-937 
T. ve 3645 No- lı nuıhasında intişar etmiş olan talimatname dai· 
resinde alınmıt veıika ve tekliflerini aynı gün ve uat 14.30 a 
kadar Komiıyon Reiılitine vermeleri lazımdır. 

Şartnamelar (880) kuruşa Ankara ve Haydarpata veznelerinde 
satılmaktadır. (4206) 667 1 · 4 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek iki gün zarfında vuku bulacak 
Miinakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA -
,.. . --

Cuma 16-7-1937 

Telgraf bandı: 300000 ad. (D. O, yolları) No. 361 
Arpa: 750 t. (Lüleburgaz Tüm~ni) No. 385 
Cezaevi için ekmek (1 sene) (lzmir Cezaevi Dir.) No. 386 
Cünlük buyrukları bastırılması (Gümrük ve İnh. Vekaleti ) ,\':. 387 
Yazlık elbise: 40533 ad. (jandr. Gen. Komut.) .\:. 387 
Kuru fasulye: 40 t. (Kırklareli Tümeni) .\; 387 
Sabun: 8 t. (Çorlu Kor) .\: 387 
Sığıreti (Çatalca Tümeni) .\: 387 
Göçmen evleri inşaatı l05 ad. (Kırklareli İskin Dir.) .\' 388 
Yulaf: 750 ve 111,4 t . (Lüleburgaz Tümeni) No. 388 
Ayvalık ve Etlikte kulübe inşaatı (Ankara Beled.) .\: 390 
Otobüs atelyeei için kereste (Ankara Beled.l .\' 390 
Parke taşı (Yaşihan): 300000 ad . • (mamak): 300000 ad. 

(Ankara Beled.) .\~ 390 
Koyun eti: 12 t . (Çorlu Kor) .\~ 300 
Yoğurt ve pastörize süt (İıt. Beled.) No. 391 
Göçmen evleri inşaatı: 390 tek ve 112 çift (Edirne İskan Müd.) 

x 391 
Cibali fabrikası civarında beton arme şose inşaatı (inh. U. Müd.) 

x 391 
1124 m3 ham taş ihraç ve nakliyesi (Afyon Vil.) ;v. 392 
Kalın kayış: 1200 m. - ince kayış. 600 m. (İnh. U. Müd.) .\~ 391 
Çubuk barajında hala inşaatı (Nafıa Vekaleti) .~: 393 
• demir çember, pamuk mensucat (İzmir İthalat Gümr.) ,\ : 393 
Süt ve yoğurt (Ankara Beled.) .\! 393 
Aktuzla tuzla~ında müdür evi inşaatı , su deposu ve hangar inşaatı 

(Erzurum lnh. Müd.) .\; 394 
Kok kömürü: 75 t . - odun: 60 t . • gazyağı: 800 k. • erzak: 28 

kalem (Edirne Vil.) .\~ 394 
Benzin: 150-225 teneke (İzmir Sahil Sıhhiye Mrk.) .V 395 
Göçmen evleri inşaatı (Tokat Vil. ) .\~ 395 
Tereyağı: 50 t. (Ank. Lvz.) X 396 
* Gaıyağı: 1128 litre (Sarıyer Defterdarlığı) .\: 397 

Cumartesi 17-7-937 

Elektrik levazımı: 374 kalem (MMV) .Y 361 
Kuru ot: 69 t. (Vize Ask. SAK) .\! 398 
3464 m şose inşaatı (Kocaeli Vilaveti) No. 400 
Kamyon (2 tonluk ve 30 beygir): 1 ad. (Kocaeli Vilay.) No. 400 
Saman: 838800 k . (Ankkra Lvz.) No. 392 
Saman: 300 ve 150 t. (Tekirdağ Ask. SAK) No. 392 
Odun: 1358 t. (Vize Ask . SAK) No. 398 

Pazartesi 19-7-1937 

Afyon-Konya yolunun arasında şose tamiri (Afyon Vil.) No. 398 
Bolvadin okulu tamiri (Afyon Vil.) No. 398 
2797 m3 ham taş ihraç ve nakli (Afyon Vil.) No. 398 
Su tesisatı için font boru v.s. tesisi (Sucullu Beled.) No. 385 
Kundura: 6232 çift (Gümr. Muhaf. KoUlut.) No. 386 
Bulgur: 150 t. \Lülüburgaz Tümeni) No. 387 
Çam delme, çam kalası ve tahta (D. D. yol) No. 389 

Patateı: 20 t. (İst. Komut.) No. 389 
Koçhisar dispanseri tamiri (Ankara Vilayeti) No. 390 
Eıkişehirde şoıe inşaatı (MMV) No. 390 
Devlet basımevi tamiri (İst. Nafıa Müd.) No. 390 

Kaputluk kumaş (MMV) No. 3~ 
Rontgen malzemesi: 15 kalem (lst. Vakf. Dir.) No. 390 
Patates: 26-12 t. (lıt. Komut.) No. 390 
Yulaf ve arpa (Ank. Lvz.) No. 390 
Bulıur: 150 t. (Kırklareli Tümeni) No. 391 
Stady .ımda yapılacak tamirat ve .ist.-Ankara yolunun arasında 

520 m2 kum ihzarah (Ank. Vıl.) No. 393 
HGkfımet konağı inşaatı (Malatya Nafıa Dir.) No. 393 
Lüleci kili: 15 t. (Ask. f abr.) No. 393 
• Şeker: 39605 k. (İat. Gümr. Başmüd.) No. 393 
• Demir ve taş (İst. Defter.) No. 393 
"' Adalet gemiıi (Tahliye Direk.) No. 393 
Sığır ve koyun eti (Deniz Lvz.) No. 393 
Koyun eti: 10 t . (Manisa Tümeni) No. 393 . . 
5 dershaneli ilk okul binası inşaab (Çorum Nafıa Dır.) .\! 397 

İsmet İnönü okulu tamiri (Ank. Vil.) No. 397 
Adun: 66.t t. (Vize Ask. SAK) No. 397 
Kurşun boru: 2000 k. (Söke Beled.) No. 390 
Darünafakada kalorıfer tesisatı (Türk Okutma Kurumu) S! 399 

Kıyım bıçakları (İnhis. U. M~d.) No. 391 
, Muhtelif kağıt karton v.ı. (Ist. Beled.) No. 391 

Linyit kömürü: 71500 k. (Burnava Tümeni) No. 392 
Patates: 22200 ve 10500 k. (Tekirdağ Ask. SAK) No. 392 
40 ton eşya nakliyesi (Tophane Lvz.) No. 392 V. Doptoilu ve Şeriki 

Her nevi fıçı imalAthanes; 

1 
Satıt yeri: 

Yemiş, Yağ iskelesi Sarraf sokak No. 5 
Telefon: 22561 

Zonguldak-Devrek yolunun arasında şose inşaatı (Zonguldak Vi-

layeti) No. 391 
Yün eldiven! 36000 çi~ (Jandr. Genel K?mut.) No. 3(Jl 
Kaput yazlık ve kışlık elbise fotin v.ı. (lst. Gümr. Muh. Komut.) 

No. 391 
* Su motörü: 1 ad. (İıt. Beled.) .\! 391 
Kereıte nakliyatı (Kırklareli İıkan Dir.) No. 374 
Sabun: 5580 k. (Edirne Tuğayı) No. 394 
Kanap•: 10 ad. (Söke Beled.) .\! 396 
Çorumda orta okulu inıaatı, su ve elektrikle tesisatı 

(Çorum Nafıa Müd.) .\! 396 
Süt ve yoğurt (Vize Aık. SAK) No. 397 
Memur evleri ve tuz depoıu inşaatı (Samıun İnh. Müd.).\'! 397 
Çubuk barajında şoıe inşaatı (Ank. Vil.) No. 397 

imtiyaz sahibi ve yuı ifı.i 
Direktörü: lamail Girit 

Baılldıiı yer: ARTUN Basımevi 1 

Galata BillU... sokak No. 10 [ 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi ıazetemizin sayısını aöıterir. 

Sayla ~ 

• 
(Suite de la 4eme page) 

Construction d'une maiıon pour le directeur 2 maiıonı pour em· 
ployes, un hangar pour ouviers et 2 depôts aux salines d' Ak· 
touzla (Dir. Gen. Monopoles Erzeroum) 394 

Houille : 75 t .· Bois : 60 t .· Petrole : 80D k.· Proviaion : 28 lots 
(Vilayet Edirne) .\: 394 

Benzine : 150-225 bidons (Office Sanitaire lzmir (No 395 
Conatr. des maiıons pour immigres Vilayet Tokat) No 395 
Beurre : 50 t . (Intendance Ankara) 396 
• Petrole : 1128 litres (Dir . Biens Nationaux Sariyer) .\~ 397 

Samedi 17 juillet 1937 

Articles electriques : 374 lots (Ministere Defense Nationalej ,,! 361 
Foin : 69 t . (Com. Achat Militaire Vize) .\! 398 
Construction de 3464 m. de chaussee s route lzmit·Adapaza r·Saban· 

dja-Arifiye (Vilayet Kodjaeli) ~\! 400 
Camion (8 eyi. 30 CV) : 1 p. (Vilayet Kodjaeli) .\! 400 
Paille : 838800 k. (lntendance Ankara) .\: 392 
Paille : 300·150 t . (Com. Ach . Milit. Tekirdagh) S! 398 Bois : 1358 

t. (Com. Ach . Militaire Vize) .\ ! 398 

Lundi 19 Juillet l 937 

Constnıction de diverses chau!lees s route Afion·Konia (Vilayet Ko· 
niıı) .\ ; 398 

Construction a l'ecole Bolvadine (Vilayet Afion) .\ ; 398 
E.xtraction et transport de : 2797 m3 de pierres brutea (Vilayet 

Afion) No 398 
Reparation a la source d'eau et .ıodduction des tuyaux en fonte (Mu· 

nicipalite Sudjullu) No 385 
Chaussures : 6232 p . (Surveillance Douanes Is ı an bul) No 386 
Bles concasses : 150 t . (Division Lulebourga:z) No 387 
"Dilme,, sapin·madriers ld. plancheı ld. pour wagons (Chemins de 

Fer Etat) No 389 
Pommes de terre : 20 t. (Comm. lstanbul) No 389 
Construction disp~nsaire a Cherifli Kotchissar (Vil. Ankara) No 390 
Construction chaussee a Eskichehir (Min. Def ense NaUonale) Ho 390 
Re paration n l'atelier de reliure de l'impriınerie de l'Etat (Direction 

Trava.ux Publics) No 290 
Etoffe pour capoteı (Min. Def. Nationale) No 390 
Articles roentgen : 15 lots (Dir. Vakoufs lstanbul) No 190 
Pommeı de terre : 26·12 tonnes (Comm. lstanbul) No 390 
Avoine et foin (lntendance Ankara) No 390 
Bles concaase : 150 t. (Diviıion Kirklareli) No 391 
Preparation : 520 m2 aable s route Ankara-Ista ıbu l Affaire de ni· 

vellement s rou!e Ankara et reparation au ıtadiu:n (Vilayet An· 
kara) No 393 

Construction fondamentale au batiment gouvernemental de Malatia 
(Dir. Trav. Publicı Malatia) No 393 

Argile : 15 t . (Fabriques Militaires) No 393 
• Sucre : 37605 k . (Dir. Ventes Douanea lstanbul) No 393 
• Fer et pierre (Dir. Biens Nat. Istanbul) No 393 
• Bateau "Adalet,, (Dir. Gen. Sauvetage) No 393 
Viande de mouton et boeuf (lntendance Maritime) No 393 
Viande de mouton : 10 t. (Division Manis1a) No 393 
Construct\on d'une ecole de 5 clasaeı (Dir. Travaux Publica Tcho· 

roum No 397 
Reparation de l'ecole isme' lneı.ınu (Vil. Ankara) No 397 
Bois : 664 t . (Com. Ach . Militaire Vize) No 397 
Tuyaux en plomb : 2000 k. (Mun. Seuke) No 399 
Oignons : 20 t . (Division Vize) No 401 
lnstallation de chauffage central au Daruchcfaka (Ligue lnstruction 

Nuruosmaniye) No 398 
Couteaux pour couper les feuilles de tabacs (Dir. Gen. Monopoles) 

No 392 
Legumes : 34 lota (Mun. latan bul) No 391 
Divers papiers (Municipalite ist.) No 391 
Charbon lignite: 71500 k. (Divi.sion Burnava) No 392 
Pommes de terre : 22200 et 10500 k. (Com. Ach. Militaires Tekir· 

daglı) No 392 
Transport de provisions : 40 t. (lntendance Tophane) No 392 
Reparation de chauuee s route Zongouldak·D evrek (Vil. Zonıouldalt) 

No 391 
Gants en laine : 36000 paires (Gendarmer ie Ankara) No 391 
Capotee, costumcs, bottes et e. (Douanes lstanbul) No 391 
• Moteur d'eau : 1 p . (Mun. lstanbul) No 391 
Transport de charpente (Dir. Etablissement lmmiırres Kirklareli) 

No 394 

Savon : 5580 k. (Brigade Edirne) No 394 
Canapes pour pare : 10 (Mun. Seuke) No 395 
• Motopomp~ : 1 p. (Mun. Seuke) No 396 
Reparation des ecoles Mimarkrmal et Onoundiiyil (Vilayet Ankara) 

No 396 
lnstallation electrique et d'eau a l'ecole Tchoroum (Dir. Travaux 

Pı.ıb. Tchoroum) 396 
Lait et yoghourt (Com. Acb. Milit. Vize) No 397 
Construction maisons pour fonctionnaires et dcpôtı pour ıel (Mo· 

nopoleı Samıoun) No 397 
Affaireı de nivellement s route du barrage Tchouboult (Vilayet An-

kara) No 397 

• Les aeteriıqueı indiqucnt une vente par voie de aurenchere. 

N. B.- Les Nos indiqucı en regard deı ıırticles ıont ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

SAVA NİKOLAİDİS 

Boya, Vernik, Asfalt, Selülos, Roberoit Macunları, 

ve her nevi hususi boya sıparııı yapı ır 

Galatada, Balık Pazar, Kurtunlu Han, 21 
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•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 
6 850 
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" " 12 
" " 

1500 

Etranger : ı2 mois Ptrs. 2700 GAZETESİ 
Le No. Ptrs. S 

Pouı- Ja Publicite a'adreaser 
İl l' Admini•tration 

journal Quotidien des Adjudications 

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

d'adjudicat. eatimatif Proviıoire 
~~------~~--~~~~--~~--------=-----~--~~~~ 

A) Adjudications au Rabais 

Lieu d'adjudication et clu 
Cahier des Charges 

Jours 

Construction-Reparation- Trav. PubJic!I Materiel de Conatruction-Cartographie 

Construction des maisons pour immigres en ma· Pli cach ı7328 22 Dir . Etablissement lmmigrcs lzmir 28 ·7-37 
çonnerie : 91 simples 

Construction de! ma;sons pour ;mmigres en ma
çonnerie : 20 simples 

Cons truetion mais<.ns pour immigres en maçonne· 
ric : 158 simples et 31 doubles 

Construction maisons pour immign;s en maçonnc
rie : 17 simples et 10 doubles 

Construction maieons pour imaıigres en maçonne· 
rie : 21 si mples 

Construction maisons pour immıgres en maçonne· 
ric : 32 .simples et ıs6 simpleı 32 doubles 54 
simpleıı ı45 simples 16 doubles 

Construction maisons pour immigreı en maçonne
rie : 29 ıimplu 

Reparation de chaussce s route Kazlitcheehmc·Ba 
kirkeuy 

,, 

" 

" 

" 

" 

" 
Publique 

Construetion du Konak Gouvernemental Pli cach. 

Construction deı murs archeı autres et arrangements 
s route Trabzonde-Erzeroum (cah. eh. P. 228). 

Affaire de nivellement construction archee et chaus· 
see s route Ankara-Kirehehir 

Ha billement - Cbaussures - Tissus- Cuirs. 

Costumes pour gardes-ehampetrcs : 55-75 p . (aj.). 
Bottines : 1000 ) paires (eah . eh. P. 350). 
Toile pou r clouolure : 495-800000 m. (cah. eh. P. 

744). 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques 
lnstruments Sanitaires-Fourniture pr. Hôp. 

" 

" 

Pli cach. 
,, 

Produı t chimiques et article sanitaire (pour le sa- Publil(ue 
natorium Hcybeliada) 

3808 40 

46939 14 

6557 64 

3998 82 

8963ı 42 

5522 -

7219 20 

21676 50 

45617 57 

17006 71 

7 la paire 
0 ,30 le m. 

1587 35 

Combustible - Carburant-Huiles 

Charbon crible : 567 t.- Houille : 12 tonnes Pli cach. 17.50 24t. 

Charbon lave marine : 1110 tonnes 
Mazout : 5000 lonnes 

Divers 

Ustensiles en nluminium : 15-20000 piece-s. 
Metal : 100 tonnes · 

Etain : 80 t .- Antimoine : 10 t. (cah. eh. P . 880). 
Maehines excavatcurs : 2 pieces (aj .). 

Transport- Chargement- Dechargement 

Transport d'articles monopolise.s 

Electricite-Gaz-Chauff age Central 
(lnstallation et Materiel) 

1 lsolateurs en porcelaine eleetr:queı ~t telcıraphi
quca 

lsolateurs t elegraphiques : 7300 pieees 

Provisions 

Orge : 122 tonneı 
Orge : 40 tonnes 
Orge : 15 tonnes 
Viande de moulon : 12 tonnes 
Viande de boeuf : 62500 kilôa 
Foin : 728700 kilos 
Viande "Karamane,, : 129225 kilos- Id . boeuf 

1500 kilos 
Beurrc frais : 9 tounes 
Beurre f rais : ıo tonne• 
Foin : 150- Orge: 80 t. Feves: 10 t.- Paille: 200 t. 
Viande de boeuf : 53 tonnes 
Viande de bocuf : 65 tonnes 
Farine pour pain : 440 tonnes 
Viımde de boeuf : 115,3 tonnes 

B) Adjudications a la surencbere 
Divers article hors d'usage (ıe trouvant la maiıon 
de couture No 2) : 76 lots 

Publique 
Pli eaeh. 

Gre a gre 
Pli cach. 

,, 
" 

Publique 

Pli cadı. 

" 

Pli cach. 
Publique 

" Publique 
Pli cach. 

,, 
• 

" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 

Publique 

1450 -
218000 -

0,301a p. 
210000 -

176000 -
45000 -

5860 -

2920 -

5185 -
1700 -

637 5 
o, .. o 

ı8750 -
21861 

0,45-0,36 k. 

9900 -
11000 -
14200 -
15900 -

0,,5 k. 
66000 -
3'4590 -

3800 -

541 44 

1626 74 

3421 32 

ı275 50 

4750 -
8687 -

119 6 

765 83 

ıo8 75 
12150 -

375 -
t ı750 -

10050 
3375 -

436 50 

210 -

389 -
127 5 
48 -

k. 360 -
1406 25 
1639 57 
4401 84 

742 50 
825 -
ıo65 

1192 -

4950 -
2594 25 

570 -

" 

" 

" 

" 

" 

" 
{ Com. Perm. Munidpalite lstanbuı 

Dir. Econom. ,, ,, 

Com. Perm. Vilayet Mardine Travaux 
Publies Is tan bul 

Com. Construction Travaux Pubulics 
Trabzonde 

Vılayet Ankara 

Kaymakamat Lulebourg·az 
Com. Ach. \iin. Def. Nat. Ankara. 

2s.7.37 

28 7 37 

28·7-37 

'28·1-37 

28-7-37 

28-7-37 

29-7-37 

28-7-37 

26-7-37 

2·8 37 

19-7-37 
3-8-37 
3-8-37 

Min . Hyg. Asıiatance Soc. Djaıııloglou 3-8-37 

Com. Aeh. Office Sanitaire d u Port 3 8-37 
Istanbul Karamouıtaphnpaclı a 

Com. Ach. lntendance (stanbul Toplınnt; 30·7-37 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Prös 
lntendance Maritime 

Com. Aoh. lntend. lat. Tophane. 

{ 
Admin. Gen. Cb. Fer Etnt Ankara 
Caisse11 Haydarpaeha 

idem 
Vılayet Kodjaeli 

Direction Monopole9 Sivas 

{ 
A .. m. Gen. Ch . Feri.tat Ankara 

· Bureau d'Expedition Haydarpaclıa 
Mın. Travaux Public& 

Municipalite lzmir 
,, 
,, 

Com. Ach. Oivision Manissa 
Cem. Aeh. Militaire Tchanakkalc 

" 
{ 

Cem. Perm. Municipalit6 Iıtanbul 
It;r. Eoenom. " ,, 

Com. Aeh. Diviaion Edremit 

• 

16-8-37 

16-7-37 
31-8-37 

26-7-37 
18 7-37 

20-7-37 

ı-9-37 

1-9·37 

30-7-37 
30·7-37 
30·7-37 
30-7-37 

2·8-37 
2-8-37 

29-7·37 

30-7-37 
30-7-37 

Oir. Hara Sultanaouyou a partir du ı0-7-37 
Com. Ach. Mifüaire Tchanakkale 5 8-37 
Com. Ach. O;vision Maniasa 30-7-37 
Com. Ach. Ec. Gendarm. Tchanakkale 4·8-37 

" 
6-8-37 

C.a. Aoh. Intentl. latan9ul Toıthanc 26·7-37 

14 -

14 -

14 -

14 -

14 -

ı4 

14 -

~4 -

12 -

15 -

15 30 

ıı 

lS 

ıs -

14 30 

ı4 -

ıs 30 
15 30 

ıs 

ıs 

15 -

ıs 30 

ıs 30 

ı6 -
ı6 -
ı6 -
10 -
16 -
16 -
ı5 -

11 -
9 30 

20 jours 
16 -
16 -
15 -
15 -

ıs 30 

Avis 
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AD MINIS TRA't lUN 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elepbone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
l•tanbul - MÜNAKASA 

Officiels 

----------------------------------------0 ne priere de la Municipalite a la 
population d'lstanbul 

La sante et la propret• de la ville ne peuvent 
etre assurees qu'avec le concours du public qui 
doit seconder de toutes se~ forccs, les cfforts de 
la Municipalite en veillant a la proprete toujeurs 
et partout. 

Comme premiere aide dans ce domaine, la Mu
nicipalite prie le public de ne rien fairc pour 
salir la ville. Les articleı 8, 15 et 24 du regle
ment sur la police municipale, sont traoscrits ci
dessous: 

Article 8--Rien ne doit etre jete ou verse 
dans les rues. il est interdit de cracher et de 
se moucher. Les ordures doivent etre laissees 
le malin devant les portes des magasins, des 
maisons, dans des poubelles metalliques, pour 
etre ramassees par les voitures a ordures. 

Article 15-.Les proprietaires de maisons et 
magasins ainsi que les locataires, sont tenus 
de veiller continuellement a la proprete du trot
toir se trouvant devant leur magasin ou maison. 

Article 24-·Les ordures, fumiers, tor· 
chons, ete., ne doivent pas etre jetes ou en· 
tasses sur les terrains en friche. 

Les poubellcs dont il est fait mentiou a l'ar· 
ticlc 8, doivent etre couvertes, afin que les or
dures qu'elles contiennent ne se veraent pas de
vant les portes danı le cas ou les poubelles se· 
raient renversees. 

Le public d
0

Istanbul. qui a toujoura de respect 
pour les reglements et interdictions munıcıpaux 
est prie de se conformer strictement aux pres· 
criptions ci· dessus. (4171) 666 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Vendredi 16 Juillct 1937 

Bandc telcgraphique: 30000 p. (Chemins de fer Et.t) .\! 36ı 
A voine 750 to nnes (Oivision Lulebourgaz) .ı': 385 
Pain pr. le penitencier d ' lzmir (1 an) (Dir. Penitencier d'lzmir) .:-,: 386 
lmpression des ordres journaliers et transforma.ion en livre ala fin 

du mois (Ministere L'ouane et Monopoles) 387 
Costumes d'cte (i~quettes, pantalomı, casquettes et ructres): 40533 

p. (Gendarmerie Ankara) s~ 387 
Harieo tıı ııecs : 40 t . (Diviıion Kirklareli) .\~ 387 
Savon : 8 tonnes (Corps Armee Tehorlou) ~'; 387 
Viande de boeuf : (Division Tchataldja) .\~ 387 
Conıtruction maiıons pour İmmigres en maçonnerİen : 105 pi~ces 

(Dir. Etablia. Iınmiıres Kirklareli) .\! '.i88 
Foin : 750 et 111.'4 t. (Division Lulebourga:ı) .\'\: 388 
Conıtr. guerite a Ayvalik et Etlik (Mun. Ankara) '!I.: 390 
Boiı de eharpcnte pour atelier de reparafü .. n autobus (Municipalite 

Ankara) .\~ 390 
Pavcs rie Yachihan : 300000 p .· Id. de Mamak : 300000 p. Mun. 

Ankara) .\~ 390 
Viande de mouton : ı2 t . (Corps Armee Tchorlou) .\; 390 
Yoghourt et lait pasteuriae (Mun. lıtanbul) No 391 
Maisons pour immigres : 340 simp'ea et 112 doubleı (Dir. Etablie. 

lmmigres Edirne) ·'! 39ı 
Construction chaussee en beton pres de la fabrique de Djibali (Dir. 

C.cn. Monopoleı) .:\ ! 39ı 
Fxtraetion et transport de pierres brutes : 1124 a3 (Vil. Afion) 

N! 392 
Courroie gros : 1200 ın .· ld. fin 600 m. (Dir. Gen. Monopolee) 

.:Y: 391 
Constr. vespasienne au barraz e Tchoubouk (Min. Trav. Publicı} 

.Y 393 
• Tôleı et cercles en fer, tissuı en ooton (Douanes lzmir) ~\: '93 
Lait et yoghourt (Mun. Ankara) .M 393 

(Lire la suite en 3me pare) 


