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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 

Kurut 

450 
850 6 ,, 1500 

12 ,, .. 
Ecnebi memleketler ıçın 

12 ayhtı 27oo 
Sayısı 5 kuruş 

Reımimakbuz mukabili ~)~•· 

PERŞEMBE 

•• 

'GAZETESi 
d . t aıakbiil detıldır. yan te ıya 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün 
Han olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

Cinıi 

a) Münakasaıar 
· · M l me Harita inşaat, Tamirat, Nafia işlerı, a ze , 

L kiln ve 10 hektar 
Güney hsabuı 30 he.dar m.. 1 gayrı mHkOn luımınan halihuır harlta11 a '.n.ması 
Kırklareli-Huköy yolunun araııııtda şoı~ tam(ınt d ) 
Fi ~leace tesısah em · oryada yapılacak ıpor ve •~ 
Sinep orta •kulun tamiri (temd.) 

Ev ve mağaza inıaıı " . 
Şerefli köyünde 1 sınıflı ille ek.•l binaıı ıaşası 

Arihane inıaıı (temd.) khane z:e· 
Kadıköy itfaiye iurubunua yatak ve yeme 

minine tahta döşanmeai . 
Üskidar itfaiye ıurubuna yaptınlaoak ~ı~a 
lnönü kız erta okuluada yapılacak tamıra 
Çatalcada aşım duratı inşa1ı d kömürü 
Fen tatbikat okulunun ocaklarının ma en 

yakabilecek bir hale konulmaıı 

M . K d a Çamatır V• ı. _ ensucat, Elbıae, un ur ' • 

Beyaz bu: 17500 m. 
. K t · y aı;ıhane Levazımı _Matbaa i9lerı· ır uıy•· 

3 00 "lt '3 formadan ibaret ki· 
0.9 37 yapılacağı 5 cıı ·1 · f 
de.m ta~loııuıun Dutırılıauıadan vaz reçı mış ır 

Evrakı matlttıa 
A.lüıninynm kifıdı: 250 k. 

Mahrukat Benzin, Makin• yağları v, ı. -. , 
>ıl•riD lave kömürü: 250-350 t . - yerli kok kömGrt: 

37 t . 

Müteferrik 

Muaika allt ve eclevatı: 15 kale• 
Tatvan ve mülki kaza mrk. yapılacak hükumet bi-

nalarının in,ası için akııamı (tem4.) 
Kısa dalrah telıiı ahiıe cihazı ve teferruatı: 2 ad . 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v · •· 

Kuru ot: 270982 k. 
Arpa: 270900 le. 
Kuru ot: 380585 k. 
Arpa: 38058S k. 
Kuru ot: 270017 k. 
Ba111ya: 10 t. 
Sı2u •ti: 21,2 t. 
Kurı.ı f&1ulye: 37 t. 
Kuru ot: 318 t. 

" " 290 t. 
Saaaan: 545 t. 
Bulıı.ır: 79 t. 
Pat•teı: 81 t . 
Sa•aa: 260 " 
Faıulye: 18 t. 
Nobut: 1' t . 
Patates: 20 t . 

~· •otan: 10 t. 
•deyat: 65 t. (tart. 273 kr.) 

.....__b) Müzayedeler 

~.•şe lcöanro: 400 kental 
ıreç eoat• çıhıı: 400 keata• 

OtA,, ,, ,, 3'0 ,, 
ı.ın: 2160 kental 

aç. ekı. 

pu. 
aQ. eks. 

" 
paı: . 

aç. ekı. 

" paz. 

aç. eks . 
,, 
,, 

paı:. 

1050 -

1703 96 
'.224 75 

1421 57 
13159 -45 
2259 82 

4i2 

5491 -41 
4999 -
7000 -

224 21 

kapalı z. 7COO -

aç. ckı. 

pu. 

500 -

kapalı ;z;. 5990 -

pu. 
paz. 30000 -

kapalı ı. 20000 -

ltapah z. 

" 
" ,, 

" af. ekı. 
paz, 
aç. ekı. 
kapalı z . 

.. .. 
• 

pu. 

" aç. akı . 

" 
" 
" paz. 

14904 01 
16931 25 
17126 32 
23786 56 
13500 85 
2000 -
-42-40 -
'4810 -
7950 -
6525 -
S995 
9472~ 
'4050 -
3250 -
k. o 12,5 
.. o 06,25 
,, 6 04 ,23 
• o 03,50 

54600 -

aç. art. kHt. O 16 

·ıs 75 

128 -
91 86 

107 -

161 99 

-411 86 
375 -
525 -

16 59 

525 -

37 50 

449 25 

1500 -

1117 80 
1269 84 
1584 47 
1788 99 
1012 56 
150 -
318 -
~61 -
596 25 
490 -
450 
711 -
303 -
244 -
168 75 

61 87 
63 75 
26 25 

3980 -

26 -

Denlzli Vil. Güney Ku.Bel. 20· 10-57 17 -

Kırklareli Vil. 
latanbul Belediyesi 
Sinop Nafıa Müd. 
Turhal Şarbay. 

Ankara Val. 

5-10-37 
4-10·J7 
2 li-37 

20-10-37 
11-10·37 

15 -
14 -
11 -

15 -
Sıvaı Ztr. Dir. 
lıtanbul Bclcdiyeıi 

18-9-37 itib. 1 ay 
1-10-37 14 -

,, 
lst. Nafıa Müd. 
lıtanbul Belediyeai 
Tophane Lvz . SAK 

Harita Gen . Dir. 

D. O. yol. H. pa1• 

Afyon ilbay. 
lnh. U. Müd. 

lst. Telefon Dır . 

Ankara Lvz. SAK 
Bitlis Nafıa Müd. 

14-10-37 
18-10-37 
H-ı0-37 

6· 10-37 

15-10-37 

a ıo-37 
~7-10·3'7 

18·10-37 

1-10-37 
1-10-37 

PTT Lvz. Müd. Aak. ve lıt. 15-11-37 

E.liziz Tüm. SAK 

" 
" 
" 
" Ank. Lvı:. SAK 

Bornova Tüm. SAK 
Bahk.ıair Ask. SAK 
Lilleburra:ı Tüm. SAK 

" ,, 

" ,, 
" Afyon Ker SAK 

" 
" 
" Dınlı Lvı . SAK 

Balıkeair Ormaa Mtihenti. 

" 
" Siaop Orman Mü9. 

14-10·37 
14-10-37 
14· 10·l7 
ı-t-10 -~n 

1 .. ·10·37 
15-10-37 

1-10-37 
9-10-37 
6-10·'7 
6-10-37 
6-10-37 
7-10·)7 
~-10·37 

17-10-57 
12-10-37 
12-10-'7 
12-lt·'7 
12-10·'7 
7-10-37 

12· 10-37 
13-10-17 
13-10-37 
<t-10-37 

lıtanbul beJediyeıiadea: 

14 -
15 -
14 -
14 30 

15 -

15 -
14 -

15 -

U-
15 -

15 ..:. 

15 30 
10 30 
14 -
11 -
16 -
15 -
10 -
10 30 
16 -
16 30 
15 30 
15 30 
11 -
14 30 
1'4 30 
15 -
ıs 30 
14 -

1-4 -

14 -
15 -
11 -
15 -

._.._.a) M Ü NA K A SAL A R 

~at· Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Sinop Nafıa MthiOrlliğlntlea : 

. Sinop Orta okulunun 1'21 lira 57 kuruıluk ikinci ta· 
lllırat · · 7 C · ·· ·· 
1 

lfıne talip çıkmam atından 2.10.93 umarteıı gunu 
ı •~t onı.irde Nafia dairesinde müteşekkil komisyonca iha-
''1t•~ıl111ak üıere 10 rün müddetle temdit edllmittir· 

111 kııltaıeye rirebilmek içia Nafia müdüriyetinden alın
"' lf .ehliyet veıikaaı ve 107 liralık muTakkat teminat Yer

taı t•rttar. 

Keşif bedeli 1224 lira 75 kuruş olan Floryada yapıla
cak spor ve eilence tesisatı açık eksiltmeye konulmuı 
ise de belli ihale arününde giren bulunmadıiından eksilt· 
me 4.10.Q37 paıarteıi rüaUne uzatılmııtır. Keşif evrakı 
ve oartnamesi Levazım Müdürlüğiinde girülebilir. İstek
liler ~400 N.b kanunda yazılı veıikadaa baıka beletliye 
fen işleri müdürlüiünden alacakları fen ehliyet veaikasile 
91 lira 86 kuruş ilk teminat makbuı veya mektublle be
raber yukarıda ya~ıh günde ıaat 14 de Daimi Eııclmen
de bulunmalıdırlar. 

Yta~v~akı k•tfiyeyi görmek •• fasla malumat almak iıte
ahaa erın her flia Nafia midtlriyetiae möracaatl•rı ilin 

11r. 

Ankara Valiliğinden: 

Haymana kazasının Şerefli köytlnde yapılacak 2259 
lira 82 kuruş keıif betlelli bir sınıflı ilk okul binaıı 27 

30 EyJfıl 193i 

iDARE HAN E: 
Yo~urtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
l<:tarehanemizde görüşft\ur 

Telgr.: ist. MÜNAKASA 
T el~fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

ey Jul 037 tarihinden ı 1. rn. 937 tarihine kadar açık ek
ıiltmeye konulmu~tur. 

Yüzde 7,5 muvakkat teminat 161 lira 99 kuruştur. 
İhaleyi milteakib yüıde 15 e iblağ edilecektir. İlaa)e 11 
1 ci teorin 937 par.artesi arünil saat 15 de Haymana kay· 
makamlıimda müteşekkil komisyon huzurunda yapılacak· 
hr. Fenni ıartnameyi görmek Ye fazla izahat almak isti· 
yenlerin Haymana hususi muhasebe memurluğuna milra· 
caatları. 

Turhal Şarbaylığından: 
Turhal belediyesi tarafuadan yaptırılacak 13159 lira 

45 kurut bedel keıifli ev ve mağazalara talib çıkmadı· 
ğından bu iıin 20.9.937 pazartesi gününden 20. I0.937 çar
şamba rününe kadar bir ay müddetle pazarlık suretile 
ihalesine karar verilmiıtir. 

Denizli vilayeti Güney Kasabası Belediye Reiıliğinden: 

Eksiltmeye konulan iş: Denizli vilayetinin Güney ka· 
sahasının 30 hektar meskun ve 1 O hektar gayri meıkün 
kısmının halihazır haritasının alınmasıdır. 

Meskun kıs•ın beher hektar 30 ve gayri me1kün kıı· 
mın beher hektara 15 lira olmsk üzere muhammen keıif 
bedeli 1050 liradır. 

Bu iıe ait t~utoameler ve evrak şunlardır. 
A-Eksiltme şartnamesi, 
B-Mukavele projesi, 
C-Nafıa vekaletinin şehirler ve kasabaların halibazır 

haritalarının alınmasına ait ıartname. 
lıteyenler evrakı ve bu ıartnameleri Denizli Nafıa mU

dürlüğünclen ve Gtiney belediyesinde görüp inceyebilirler. 
Eksiltme 20.10.937 tarihinde çarşamba günü 1aat 17 de 

Güney belediyesinde teşekkül edecek belediye encümeni 
huzurunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebimek için isteklilerin 78 lira 75 kuruı 
muvakkat teminat vermesi bundan başka Nafıa vekiletin· 
den şehir ve kasabaların halihazır haritalarının alınması· 
na ait müteahhitlik veıikaımı haiz bulunması ıarttır. 

Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
Teklif mektubları yükarıda yazılı saatten bir saat ev· 

veline kadar Güney belediye dairesine ıetirilecek eksilt· 
me komisyonu reisliiine makbuı mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçünOcü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zrrfm mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olmuı lazımdır. Poıtada 
olacak ıecikmeler kabul edilmez. 

Kırklareli Vil&yeti Daimi Encümeninden; 

Kırklareli-Haıköy yolunma 0+ 660-1+180 inci kilo· 
metreleri arasında 520 metre tul dahilinde yapılacak 1703 
lira 96 kuruş keşifli ŞOla tamiratı 5-10-937 talı fllDÜ Hat 
15 te ihale edilmek tızere eksiltmeye konmuştur. latekti
lerin keşif ve şartnamesini ıörmek ve eksiltmeye ırirmek 
tizere 128 liralık teminat makbuz Yeya mektu9u ve 937 
ytlı için Nafta mlidürlUklerinfien alınmıt mftteahhitlik Te· 
ıika11 ile birlikte Kırklareli daimi encümenine müracaat· 
larının ihaleden evvel müsavi fuılalarla dört defa ilin et
tirilerela bildirilmesi teme11ni olunur. 

lstanbul Levazım A•irliii Satınalma "omiıyommdan : 

Fen Tatbikat okuluaun mutfak ocaldarınıa maden kömürü 
yakabilecek bir hale konulma.11aıa pazarlıta 6.10 37 Ç&rfamba gü· 
•Ü ıaat 14.30 da Tophanede lıtaabul Levazım amirliti Htınalma 
komiıyonunda yapılaealdır. Ke,if bedeli 224 lira 21 kuruttur. ilk 
teminatı 16 lira 59 kuruttur. Ketif n f&rtnamesi komiıyonda 
görülebilir. lıteklilerin kanuni vuikalarile beraber belli 1&atte 
komiıyona aelmeleri. 

• • • 
Kadıköy itfaiye ıarubu için yatak ve yemekhane ıı:emlniae tala· 

ta döıemui. Bak : 2 ci Hh\fedeki lıt. BelediyHl ilinlarına. 
• 

Üıküdar itfaiye gurubuna ;aktırılacak bina. Bak : lıt. Beledi· 

yHi ilanlarına. 
• • • 

inönG Kız orta okulunda yapıluak tamirat n tadilit itleri. 

Bak : lıt. Naha MGcllrlüğl lllalarıaa. 
• • • 

Çatalcada yapılaeak aş duratı infHl. Bak : lst. Bel•diyelİ 
illalar1na. 



tb isleri, Kırtasiye, Yazıhane r, alzenı-esi 

Dev et Demiryolları ve Limanları İşletme U. 
İd~rP&inden : 

30·9 937 tarihinde pazarlığı yapılacağı 25 ve 27-9-937 
tarihli Son Poıta gazete inde ilan edilm"ş olan 1575 lira 
muh mmen bedel i 500 cilt 63 formadan ib ret kidem ta· 
blosu un görulen lüzum üzerine y :ıptırılmasmdan vaz ge· 
çılmiş olduğu ilan olunur. 

• • • 
25500 to r kii ~ ıdı alınacakbr. Bak : İnhisarlar 

U. Müd. ılanlarına. 

2.30 k. alüminyu 
dür. il "alarma. 

• • * 
kağıdı lınac ktır. Bak: İııh. U. Mü-

.s. 
Genel 

b zlenme in e k la im c için 17500 metre 
lı z rfla s tın 'ınac ktır. 

H rtal rın 
bey z bez k 

r h 7000 ve rnuvak • t 
Eksiltme 15 teşrin'evel 937 cuma radır. 

tedir. 

teminat 525 li
iÜnü saat 15 

İstekliler şeraiti a lamak üzere her gün \ e eksiltmeye 
irecc lerin de te lif m tubl rı ı ihal aaatm n ir 

saa evel Cebec'de nrt en l dırektörlüğü s t.n alma 

İstanbul TelefQn Direktörlüğünden: 

İdare iht'yacı için 250-350 ton marinlav ile 37 ton yerli kok 
ko ür p h z rf u ulile • uıltme e konul:nuftur. Muhammen 
b d 1 5 O ve muvakkat te ınıı.t 419 25 li adır. Eksiltmesi 1 S. IO. 
37 ı rte i gu u ı ut 5 te nıudurluğü uz mrlc bınasınduki a· 

tım komlsyonund..ı yapıl c ktır Ş rtnaıneler hergün leva· 
zım dair mizde görulebılir. İstc' .. liler muvakk t teminat makbuz 
veya b rı ektubile beraber 2490 sayılı k nun mucibince ibra-
zın n klan cvrnk ve v aikle rcs.ni gazetenin 1.7. ' 

il 

kapalı z 
etmehdirler. 

lhl 

nushasında munteşir talimntnnrrc daire· 
t ık v ' ı 'e teklif e l •ı ıu nuhtevi 

ı sa t 14 kadar mezkur kom syona L vdı 

Posta T. T. Le vazın Mj-i · · 5 · ade'l : 
lki aded kıia d 1lgalı eıs z hize c hazı ve teferruatı 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedel 20000 muvak at teminat 1500 l'

radır. 
Ek ... iltmo 15 Teşrinis:ıni 937 tari ne müs dit paznrtt:-

s Si. t 15 de An :i: rad P. T. T. Ua um Müdürlüğünde 
top , c .o isyanda y pılac ktır. 

1 1 , er tcruinntlarını İdaremiz veznesine ve alacak-
1 rı buz veya k nu ea mtıte r teminat mektuplarım 
ve 'ı.artn t::ııede yazılı bell?elerle teklif mektubunu ihtiva 
edecek ol n kapalı ve miıhürlü z rfları mezkur tarihte 

15 e kad r Komis o a te 1 rn edeceklerdir. 
h .ı ıv ... t ve ika ını ve refea-ensları 

"' e er An arada Lev 'Zım Mıidürlüğünden, İstan 
ulua Levnzım Ayniyat muavinhğinden para ız olarak 

veriıecektır. 

Bitlis Nafıa M .. dürlüğünden: 
Tatv n ve Mutki 1 nza merkezlerinde yapılacak olan 

Hükünıet binal rının adi li k 'f bed l erine göre on 
beşer bin lir ya tek bül cdec aks mı ın talib zuhur 
etmem si hasebile 8 teşrinievv 37 cuma ünü saat 
1'5 tc paz rhk suretıle ıh leleri mukarrer olduğundan ta
lib olanların şartname ve s ir evrakı fenniye ve keşfiye· 
sini görmek üzere o güne kadar Bitli Nafıa miidürltigüne 
miıraca t etmeleri lüzumu ıl An olunur. 

Riyaseti C 

mirliği ııatıı:ıalına ko rı. 

r:ı:;,rt :r- ~ 

frıak, Zalure, 
B lıkeuir Askeri Satın Atma Kom'syonundan 

Kor Birliklerinin ihtiy cı için 37 ton kurıı f suly 
açık e siltme suretile 9· I te rin 037 cumarte i nü aat 
10,30 da ihale edılecektir. Mezkur fasuly~nin muham en 
bedeli 4810 lira, ilk tem'n tı 361 lıradır. iste dil rin şart· 
n mcıini görmek üzere her iın ve ekı'ltmeye iştirak e· 
deceklcrin de tayin olunı.n gün ve saatte teminat mak
'buzlarile Kor Satın Alma Komisyonu başkanlıiına müra· 
caatı r . 

v Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ank birlik ve ır c crıeleri ihtir~cı içır 10 ton 
bamya 15-10·93 ve • at 5 dı:: açık eksiltme ıle m bayan 
edilecektir. Muhc '...1Cn bedelı 000 lira i k emi atı 150 !İrndır. 
İstekliler şartnamesini parasız ko niıy'lndn rrö e ılırler. Ek:ııltme· 
ye gireceklerin belli gön ve saatta ilk teminat melı:tub ve maz· 
buzlar yle ve kanuni vesikalariylc Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonunda bulunmaları. 

Elaziz Tümen Satınalma Komisyonundan 

Hozat birliklerinin ihtiyacı için 270982 kilo kuru ot satın alı
nacaktır. T hmin edilen fiyatı 14904 lira 1 kuruş. Eksiltme 14 
Birinciteşrin 937 perşembe günü saat 15,30 da Elaziz tüm binası 
s tıoalma komisyonuncıa yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı urf usulile yapılacaaktır. 
Muvakkat teminat 1117 lirn 80 kuruştur. 
Teklif mektubları 14.30 a kadar tüm sa.tınnlm komisyonuna 

\ rilmiş olmalıdır ve bu snatten sonra verilen melttublar kabutl 
edilm z. 

Eksiltmeye girecelder istenilen vcsikal rını muvakkat temina
tını koyduğu zarf içeri ine koymuş bulunncnkhr. 

• • • Ho:ıat birlıklerinin ilıtiy cı için 270900 kilo arpa satın alı· 
naca!dır. Tc:.hmin cdH"n b_d_lı i !>31 lıra 25 kuru~t ır. 

Eksiltme 14-1 ci Teşrin 937 perşembe günü snat 10.30 da El 
aziz tüm sntın nlmn koro'syonunda y pılacaktır. 

Ek iltme kapalı znrf u u ıylc ol c ktır. 

Muv. kkat temınatı 12 9 lı a St kuruştur. 

Teklıf m ktubl rı i g u a t 9 30 r tın lma k'>-
mi&yonuna veril ış ol caktır. uod n onr k 1 r alınm z. 

Eksiltmeye girece ler iatenılen vesi t tarını muvak at te·ninn· 
tın kondu~u .znrfın i~eri ine ko'lul c !ardır. 

* • * Mal tya birlikleri 'n i ı ı ncı için 3 58;> kilo kuru ot satın 
alınno ktır. Tahmin edıl n fı t 17126 ir.ı 32 kuru tur. 

Eksiltme .4-10.937 p rş e gunJ ııa t IJ de Eliiziz: tüm s tın-
nlma om. yo ..ındn ya ı c kl:ır. 

E tm c p 
Muv k < t t m 
Tel lif m tuh 

1 om· nun ' ril i.., 
alınmı:y cnlthr. 

nı hın 

Hır. Ve bJncl n ı;onr ki 
.,~ ınalmn 

mektublar 

Eksıltme}e girecekler istenilen vesikal rını muva tknt temina· 
tın konduğu zarf içerisine konmu4 bulunac tır 

* • • Elitiz birliklerinin ihtiyacı için 270017 kuru ot sntın alı· 
nacaktır. Tahmin edilen bedeli IJ 500 lirn 85 kuru tur. 

Eksil me 14 Birinciteşrin 937 perşembe günü s ıat 16 da Ela· 
ziz tüm snhnalmıı ltomisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf ueulile yapılacaktır 
Muvnkkat teminatı 1012 lir 50 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günu ennt 15 c kadnr s .. tınalmn ko 

misyonuna verilmiş olacaktır ve bu saatten sonraki mektublar 
alınmayacaktır. 

Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat t nina
tını koyduğu zarf içcrisıne koymuş olnc klardır. 

• • • M latya birliklerinin fhtiyncı için 380- 5 ilo arpa satın 
Alıancaktır. Tabmın dıle'l be li 23785 lira rm K ıştu ·• 

Eksiltme 14 lci TŞ-937 per euıbe giinü Hat 11 de ElaEiz tum 
antm ıılma komisyonunda v oıl caktır. 

E\rniltme kapalı z rf u u iylt- yapılacaktır. 
MuW" kkat t mıDı.ıtı li83 ı r k r 

Tek "f bları " 11.t 'O n a na 
yonun .. \•erı miş o 1.c'lk ·r. undan o ra veril nl r alın ıy c 

Ek iltmeyc gir cek er i t en ve ikal rını muvakkat t<'mina 
tını koyduğu znrf i;crı ne koymuş o\ıscaklnrdır. 

Deniz Leva:r:ım Satınalmn Komi yonunden : 
Tahmin edilen bcdelı 546 O lir olan 65000 kılo sade yağı 7 Birin· 

citeşrin 1937 tarihin ra t ayao perfembe günü saat 14 de pazar
lıkla alınmak üzere mflnakıısara konulmuştur. 

uvakkat teatinab 3980 liradır. Şartnamesi 273 kuruş mukabi· 
li el• Ko iıyondan hergün ohnır. 

İsteklılerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte vo 
lıııelli gün ve snotte Kasımpaşa a bulunan komisyona müracaatları. 

Burna va Tünırn Stıtıııalma 1 01111"} < nnndan: 
Burnava lakı topçu al ) ının " nflik ılıt.rnrı ol ıp ~O <J.937 

:salı gunü aat ıo la i k r l r Jgl )3pılan 21 00 k lo '"1 1 

etıue talip çı ına ıeın 'il ) 1 id<: il paıaı l1~1 \ l r 1 ( ı tır. 
İkinci cl~fa olarak ı azaılı~ı l.10.937 (uma gtmiı .. aat 

10 da yapılır~ktır. 
Umum t ıhmin tutarı 124-0 liıa olııp muv.ıkkat teminatı 

318 liradır. 
lst ' lilerin muan en 'ak tincfr Burmn ada ki a'-kf'ı ı ı:at n 

alma komı yonuna g im l ri. 

M uci \ iıı;ı ginclt n : 

ı tııaıne le yaıı· 
!1 tZ )' rf t(, 

ı t 1 oJun (onn ~ gün) 

mtiıJadif I aaırte ... i giiııii ::ıaat 

L5 de ::>ınop orman lnş ıni.ıhendi" nıua\İnligi dnire ııı<le ya
p l aktır. 

Beher kental odunun mı. ıın nen ' '" ,li onaltı kuı U<;tur. 
Muvn kat mın t ): irmi ltı liı dır. A ttırmcl) d {..f'le k 

t.ı ipl rin e\:, ll ve c; r.ıittre ,dir rekleri 'rsikalar ' .. ıiıe hu· 
~u&at şartnamede ) azıluJır. 

~artname \ e mukavelename projeJerilP, keşif raporunu 
görmek i!o<teycnler bu ınlıddet icmde Sinop orman haş mu
hendisliğine müracunt edebilecekleri ilan olunur. 

Balıkesir Orman Baş l\lührndi liğindcn: 

Arttırmaya çıkarılau partiledn Beherinin miktnı1 ) t.kfın 
Cin i Adedi Kental Kental 
Meşe körnUrii 8 50 ıno 
Balıke~ir vilayeti merkPz hıza!-ıınm Sava ebe nahi) e~i 

dere ören civarındaki Karanlıkdcre basit halta ık de' l"t or
ınanıncıan 400 kental m s kömilrii ellişer kcntallık paıtıler 

halinde 8 partide satısa cıkanlmı~tır. 
Satış ellişer kent allık paı tıler halinde iç p:uarlardn satıl· 

m 

İs ta • • e e ıyesı ı en: 
K şif beCI li 472 lirn ol n K di töy af i gurubunun ya-

tak ve yemekhane zeminine tnhta dö enmesi pazarlığa ko· 
nulmu tur. Keşif evrakı ve şartnam si Encümen kaleminde 
görüle ılir. İs ekliler 1-10-937 Cuma günü snnt 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. 

·111 m 

., * 
I her h. n 
\ h mm 

a 

J...anmıuı t n ıa nrı m dd ~inde yaı:ılı 

, .,ılı) nıı ... alı guni.i "aat 14 ele 
l ı partı ll) rı ayıı ıhale edil-

3 kuıu •ur. 
Orman ımidiiri} tiı Je 

1 n 1~ kurıı tur. 

( il 

yapılar ır. 
Ht,lı ·r 

Saıtuı:ı.ı e 
tinde _·;ı"ıt ıılir 

H h"'r k nt l'n 
Muh mm 

L a K 
l 

miıdüri) e-

{ rm n j .. nıi 

( rke ornıa· 

nrndan 

kuı tur. 
ti 

iı hudu· 

l uı tı ornı.,u müdurİ)etin e 

S ... tı uınıı ı ı ı. 

İst n ul afıa .lv üdürliıgünden: 

b yoğu 
B ıkt ş 

B şiktaş 
Fındıklı 

v 

Be g u a far 

Kiralık 

Müdür· 

n l, hu u ı ve fenni 
utef <"rri dı~ r evra9' 

1 
---

Cınsi ____. 
kaO 

d r lıt raf 

1 ,30 

7 Birinci Teşrin 937 Perşen:be g nü saat 15 de Ankarnda V : 
kalet Malzeme eksiltme Komisyonunda 6 61 Ura O kurut ~~
haasmen bedelli IOI parçn mobi yanın kapalı zarf ma.ıliyle el<

51 

mcsi yapılacaktır. ,. 
101 parça mob tyaya ait eksiltme şıırtnnmesi \"e teferrüatı f' 

raaız: olıırak V kiılct talıcme Mudürlüğünden nim bilir 
Muvakkat temin t 484 lira 61 lturuşt r. b'I' 
isteklilerin teklif mektuplarını mütfil hhitlik vesik sı fle ~o· 

liltte 7 Birinci teşrın 9n Perşembe günel saat 14 e kadar teri 
kara4la Nafıa Vekaleti Malı me ekailtmc Komisyonuna vernıe 
lazımdır. (3471) (6323) 1036 

se 
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rATİH 
r') 

KARAGÜ 

ı. 

BEYOGLU 
(S Y r Satıcıların toplanaca ları y 

GALA.TA NAHİYESİ 
1 • nh 1 
2-

5 a 
6-Kuledı 

7 L ·ıecihen k 

RKrı:z N HiYESI 

8 - 0 o m h Hesi 
ij o c ,, 

rler) 

k 

1' AKSIM NAH VESİ 
10-Cıhangir ah 

lesi 

Güne i sokakta Cihangir C. a a· 
sındaki mey danlık B ledıye ma ı. 
Burası Çocuk ba çe i y pıldı v ı t k 
d"r · e li ne lı o k b ı d Kı Be-

ledıye malı rs 
l t -Gü üş uyu ma· Ay zpaş mez rlıgı denil n eyd n 

halleıi (Bele ıye ve kafa id) 
l2-ŞehiJrounl r. Ko V ldeçeşme C. ( eledıye e 

cntep Bü ül m -
h He ı 

13 İn .. nü m h le ı 
rı 

ars 
sız kilisesi 
Kurtuluş tramvay Pılan on 
r v Kuçu kare 

d kı me n 

ol) 

bina ı 

b ı -

r a 
ma- Şişli Şifa 

gen kon c. Tayy ecı F mi sokağı başı. 
ı ğ le Ko-

ı. 

alıallesi ki-

1'Ası\1 
20 PAŞA NAHiYESi 

-Carniik bir a- Dörtkuyu karakol arka ı 
~I ha 'esi 

Yahy Ketbu 18 , (Atıklar mcz rhğı) 
Çatmamc cid Su· 

22 _ ru~i mahalle i 
Küçük ve Uyuk Küçük Piyaledeki bakkal Hakkının 

23 P Yale mahal e i } oınd Kİ arıı; · 
-1-Iacihusret, Sü· İplikfi hamamı karşısındaki ah arsa 

rur~ li ı ı Emincami, 
acışaban , Ey-

24 _Yuh:m mud M. 
l<adırnchmed, Ye 
~~çeim , B dull , 
hı rkası ma· 

ı; \ a 
25 :Köy A llYESI 
26 H h Hesi 
27 lıc oğ u -s· t u~ " ., 

Üçüncü ilk Mekteb ;ırka ındaki em

l ki Belcdiyey .J arsalar. 

•. poli n kta ı ittı 
ne C. 122 

a C. k re 
Boledıye arsası 

l. 
J. ey 

rs 

7.-
8 
9.-

eyd nı 

SA ATY 

BE AZID 
10 

11 
ll-

11 

r· 

rı kar ı ndaki m vdan 

l y nı. 

B l 
(Se ar S i) 

BEŞ KTAŞ 
1 - Ni antaş Ihl mur cad · e inın 

tek tü nokt ı. 
2- Ömer R t'p -ın soc vil Mur d"y b ır tt'k -

tu nokt ı. 
3 Kağıdhane cadde ·ıe Nüzh tiye caddesi tek tu 

no bı ı. 
4- Spor ca dt!eınde V &lidcçe meydanı. 
5- Yenım h il Po ta cadd s-. 
6- encebey yo tU§U ıle Hasırcı okağı t k tu 

o t •. 
7- Ta~ sok w ile Cibinhk s ağı. 
ORTAKÖY 
8- Uçyı dıı:; s•k gıl ndıra so gı tc tün kt ı. 
g O t ö er ı ıhayeti ydınlık sok gı on ta-

rafı tckalu noktuı. 
URUÇEŞ E 

IO-- Kuruç ş 11e Kır caddesile s i Odal r sok ğı 
birl şti i N. 

ARNAVUDKÖY 
11- Arn vu k6 metruk Rum mezarlığı y ri ve civarı. 

EBEK 
12 -
13-

Manoly sok ğı nih y ti. 
Küçükb be c de ile İbrikdar sok ı birleştiği 
mey a. (B) 6 28 104~ 

• • • 
i 5 91 hr 41 ku uş olan Üsküd r itfaiye 

ya tmlacn. n ık cKsiltm• e konul u ur. 
kı ve şar namesi Lev z m Müdörl ğ nde ı:örü-

lır. ıle in 2490 N.lı k nu da ya ılı \:esik dan 
B l I} Fen işleri müdürlüğünden alacakları fen 

ik s le 41 t lira 86 kuruşlu i k temin t m kbuz vey 
14 lO 937 p m ü s t t 4 d 

ndc bulun lıdırl r. (B) (6626) I039 

ız 

e _I 

acaktır. 

ç rjam 
a t Şube in-

he glın ozü geç.en 

i en gün ve saatte 
dı geçen Komis-

(6617) 1038 1-3 

• osu e 
• • 

y ' . nırı 

A.BER ve fi lR G ZETES 

...... 

imtiyaz aahıbi ve ynzı ı 

o~rektöru: .laınail Gi it 

• • 
1y1 

il e nı 
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Deuxieme Annee- No. 480 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptra. 450 
.. 
.. 

n 

.. 
850 

1500 

Etranger: 12 aoiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite ı'adreHer 

a l' Adminiatration 

Tableau 

JEUDI 

•• 
UN AKA SA 
GAZETESİ 

Jouroal Quotidien des Adjudicationı 

Synoptiquc dcs Adjudi~ations 
Objet de l'adjudication l leure Mode Prix C.ution. Lieu d' adjudication et du 

d'adju4'icat . eatimatif Provi10ire Cahier des Charreı Jours 

~~--~~~----~----~~----~--~~----------------------~----------------------~-----------------~-----
A) Adjudications au Rabais 

Construction- Reparation- Trav. Publics·Materiel de Construction-Cartoıraphie 

Constr. bAtiment d'urıe ecele Primıire a Cherifli· 'Publique 2259 82 161 " Vilayet Ankara 11-10.11 

keuy 
lnrıtallation place pour ıport et amu sement a Flo· 

ria (aj.). 
Rep. au batiment ecole Secondaire a Sinop < aj.). 
Conatruction deıı marasina et maisons ( aj.). 
Preaentation carte actuelle de la ville Guneye 30 

hectaros habitt! ı et 10 hectareı non habiteı 
Rcparatlon de cbauııse ~ roule Kirldareli-Hukeuy: 

520 metre1 

,, 

" Grc a gre 
Publique 

Gre a gre 

1224 75 

1421 57 
13159 45 

1050 -

1703 96 

91 86 
{ 

Com. Perm. Municipalit• lıtanbul 
Oir. Econom. ,, ,, 

4-10 ·37 

107 - Dir. Travaux Publioı Sinop 2-10-37 
.MuniciJ!lalite Tourhal 20-10-37 

78 75 Vilay•t Denizli Municipalite Guneye 20-10-37 

128 - Vilayet K\rklarrli 5-10-37 

15 -

14 -

11 -

15 -

15 -

Construction d'un bltiment pour nidı d'abeilles .. Dir. Arricole Sivaa Un molı it partir du 18-9-37 

(aj .). 
Reparation au bitiment ecole Secondaire lneunu 
Construction d'un batiment pour le rroupe du 

pompiers de Scutari 
Conıtruction loca! pr. vaccinalion, iı Tchatal ja. 

" plancher du dortoir et rcfectoire du 
groupe de1 pompiera İl Kadikeuy 

T ranlformatioiı des foyers pouvant bruler du char· 
bon a la buander\e de l'ecole Technique 

Publique 

" 
n 

Grc a g-re 

" 

Habillement - Chaussures - Tissus- Cuirs. 

Toile blanche : 17500 m~tru 

Combuıtible - Carburant-Huiles 

Charbon lavc marine : 250·350 t.- Cok• : 37 t. 

Travaux d'lmprimerie- Papeterie 

L'adju.lication du J0-9-37 concernant l'impression 
du tableaux a ete ann1114e. 

lmpnssion d .. reris•res 
eapicr en aluminium : (36 x 60 dimensionıı): 2~0 k. 

Transport - Chargement Dechargement 

Dlvers 
lnatrumcnt de musique : 15 lots 
Materiel pour la construetion tlu lı:onak gouvcrne· 

mental a Tatvan et Moutki (aj.). 
Apparcilı et acceıısoiru powr TSP. a ondes cour

teı : 2 p. 

Provtsions 

Foin : 270982 k. 
Orge : 270900 k . 
Foin 38058S k. 
Orge : 380585 k. 
Feio : 270011 k. 
Conıbeaux : 10 t . 
Foin : 318 tonnes 

• : 290 n 

Paille : 545 
" 

lleı concaueı : 79 t . 
Pom.nes de terre : 81 t. 
Paille : 260 t. 

Pli cach 

Pli cach 

Publique 
Gre e rre 

Gre a gre 
,, 

ftli cach 

Pli cach 

n 

" ,, 
" Publiqu ! 

Pli cach 

" 
" 
" Grc a rrö 

n 

4,99 -
5491 41 

7000 -
472 -

224 21 

7000 -

5990 -

500 -

30000 -

20000 -

14904 01 
16931 25 
17126 32 
23786 S6 
1,500 85 

2000 -
7950 -
652S -
5,95 -
9472 10 
4050 -
5250 -

375 -
411 86 

525 -

16 59 

525 -

.f49 25 

37 50 

500 -

1117 80 
1269 M 
1!84 47 
17i8 99 
1012 56 

150 -
596 -
490 ·-
450 -
711 -
303 -
2.f.f -

Dir. Tranux Publicıı lst. 

{ 
Co•. Perm.Municipalite lı~nbul 
Dtr. E.eenem. ,. ,, 

Idem 
,, 

C.a. Acil. lntud. lıt. Topltan' 

D:r. Gön. Cartorraphie Ankara 

Dir. Telephone.s lıtanbul 

1 E.xpl. Clt . .le fer Etat H.pacha 

Vilayet Afion 
Com. Acb. Econ. Monop. K.taohe 

Co•. Ach. lntendance Ankara 
9ir. Travaux ftubli11 Bitlis 

Dir. Economat PTT. Ankara et lıt . 

Com. Ach. Oiv. Elaaia 

it 

,. 
,, 
" 
it 

Com Ac. Diviıion Lulebourıu 
" ,. lntend. Aıık. 

.. 
" 
• .. 

18-10·37 
14-10-37 

14-10-37 
1-10-,,7 

6·10-37 

15-10,., 

18-10-37 

8-16>-37 
27-10 37 

1-10-37 
!-10-37 

15-ll·J7 

14-10-37 
14-10-37 
14-10·37 
14-10 57 
H-10-57 
15-10-J7 
6-10-37 
6-10-37 
6-10-37 
7-10-37 
2-10-37 

27-10 S7 
Beurre frais : 65 t. (cıh . clı . P. 273). 
Haricotı ıeca : 18 t. 

Pli cach 54600 - 39~ - Com. Acb. latendanee Mariae K.pacha 7-10-37 
Publique lH 75 

61 87 
,3 75 
26 25 

Com. Acb. Corpı Armee Afion 12-10·37 
Poiı cblcbe : 18 t . 
Pommea de terro : 20 t. n " Oignona : 10 t . .. " 

1) A4judicıtioas a la sureacbere 
Bois de aapin Publique 26 - Directioa feret Sinop 

POUR VOS TRADUCTIONS 

12-10-3,' 
12·10-37 
12-10..37 

1-10-37 

De toute nature En toutes langues 
Adressez-vous ıanı heıitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 
T echnique, Financiere, Commerciale ete. 

Traduction de cabiera des chargeı 

Execution rapide et aoiınee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes da '' MÜNAKASA GAZETESi ., 

Bur au de Traduction ., DEVRiM " 
Galata, Percbombe Par:aı:1 Y orhourtclıou Han, No 3-4 T 6lepbene : 49442 

15 -
H -

14 -
14 -

14 30 

15 -

15 -

15 -
14 -

11 -
15 -

15 -

ıs 30 
10 30 
14 -
10 -
16 -
15 -
1, -
16 30 
15 30 
15 30 
11 -
H 30 
14 -
14 30 
15 -
15 30 
16 -

15 -

1 

--

30 Septembre 1937 

ADMINISTRA l ıo~ 

Y orhourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T el~phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adrcıae Telearrapbique: 
lıtanbul - MÔNAK.ASA 

MUHTİRA ==-=== 
- _..., •• 191 

Cumartesi 2-10-1937 

-

Mezarlık batında V aluflar ıazinoaun üzerinde 2 kat ia9&11 (Is· 
mir Vakf. Mild.I No 461 

K. ilzüm ve k. fasulye (Tekirdat Aık. SAK) Ne 464 
Kilit zinciri (Gümr. Muh. G. Komut.) No 466 
Benzin, vakum, valvalin ve gaz (Boraova Tüm.) No 467 
Makarna (Buraa Aık. SAK) No 478 
Kayseri müzesinde elektrik teaiHb (Kayseri Nafıa Müd.) No 478 
Saman (Ank. Lvz.) No 478 

• Önlerinde yıldı:ı i9areti olanlar mii:ıııyedeye aittir. 
Hamit : "No.,. itareti ilinı havi ıantemizin aayısıaı ırösterir 

-"""' 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Samedi 2 - IO- 1937 

Conatr. d'yn Ctare annn.e au casino "Mezarlık Başı,, (Dir. Vakeııf• 
lzmir) ~! .f61 

Raiıinı uca et haricotı (Com. Aclt. Milit. Tekirciar .. ) • .,,.,-. 46-t 
Cbainea pour cadenaa (SYrveil. Douan. Iıt.) .,! .f66 
Benziae, valvaline, petrole ete. (Giv. Boraova) .\! 467 
Macareniı (Com. Ach. Millt. Brouıse) Jt! .f78 
lnıtal. eleetrique au •u.see Kai11eri (Dir. Trav. Pub. KalS1ciri) 47S 
Pallle (latenll. Anka•a) .:Y! 478 

• Lea uteriıquea indiquent uıae vente par voio de .surenobere• 

N. 8.- Lea Noı indiqueı ea rerard dea article! ıont uux dıı 
journal danı lequel l'aviı a paru. 
•ı 

Ticaret ve Zahire Borsası 1, 

[ Bourse du Commerce et des Cereales d'lsta~ 
29 - 9 - 1937 -

FİATLAR ( Coura officiel) Aıatı (Moinı) Yukarı pJıı' 
Afion (Opium) - - - - - --' 
Butday yumuıak (Ble tendre) 5 25 - 6 32 &O 
Butday urt (Ble dur) 5 15 - 5 12 --' 
Arpa (Orge) 4 10 - 4 tS "" 
Çndar (Seiıle) 4 20 - - -.,,,. 

Balda (Fhe) 3 38 -
Kuuemi (Millet) 7 28 - --
Keten tohumu {Gr. Lin.) 10 - - JO 5 

/ 
Mi11r ıarı (Malı jaune) 
Suaam (Scaame) 
Yapak Karacabey (Mohaire) 

,, Trakya n tbrace 
Tiftik mal 

,, Kaatamoau 
Peynir beyaz: (Fromaaıe blaac) 
Peynir kaıcr (Fromaıe kachere) 
iç fındık (Noiı decor.) 
Nohut iri (Poiı chice) 
Keçi kılı (Poilı de Chevre) 
Yulaf (Avoine) 
Butday kızalea 
Kaplıca 

Pamuk yatı (Huile de coton) 

16 20 -
71 20 -

40 - -

52 ~ -
3 20 -

--- ---
- -
- -
- -- -
- -
- - / - -/ - -/ -/ --/ -- / 

Susam " ( ,. ı6ıame) - - - - - / 
Fındık kabuklu ____________ -_ -_ ___ -_/ 

GELEN (Arrivareı) 
AfioD (Opium) 
Butday (Ble) 
Arpa (Orıre) 
Çavdar (Seiıle) 
Un (Farine) 
Mmr (Malı) 
Yapak (Mohaire) 
Kepek (ıon) 
Tiftik 
Keten tohumu 
Zeytin yatı (Huile d'ol.) 
iç badem ameatle ,, 
Fa•ulye (Haricot aec) 
Pamuk (Coton) 
yulaf (foin) 
Suaam (ıeaaae) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 

iç fındık (Noiı. dec.) 
Nohut (Poia Chiche) 

345 -
420 -

75 -

57 -
45 -

69 -

24 25 

50 -
167 -
30-

GİDEN (Exportatıon) / 
Afyon (Opium) k. ..,.,. / ,. 
Raımol 1 ;1 

Kut yemi (mlllet) nt / 
Tiftik *'4 ~ 
Keten tohumu (Gr.Lin.) I / 
Arpa (Orıe) ~ 1~ 
K fıntlık (Noiı. decor.) / ...... 
Suıam (ıeaane) / 
Ua (Farinc) ..,.,. / 
Y apaltmohaire __;:,;::. 

DIŞ FİATLAR (March6• E,tt6 'fl 
Buj'day (Ble) Liverpu l 5 r/J 

,, ,, Şikaıo 6 19 
,, ,. Vinipek 5 " 

Arpa (Orıe) Anver1 'oJ 
M11ır (Maiı) Londra 8 fJ 
Keten t.(Gr.Lin.) n g.t ~ 
Fındık (nohı:) G. Hamburl 9' tp 

" K • 


