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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 A YLIGI 450 

6 " 850 
12 .. 1500 

Ecnebi memleketler için 
12 aylığ-ı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma
yan tediyat makbul değildir. 

CUMARTESi 

•• 

'GAZ~TESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilin olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
a) Münakasaıar 

1- Erzak Zahire, Et, Sebze v. 1 • 
--- 1 

KaH yoturdu: 1075 lı:. - yoğurt: 2020 k. - putö· 

rize tüt: 52500 litre (kz. kilosu 17-18 ve 15 kr. 16·7-37 15 -
tem. 631,60 L.) (lııt. beled.) 

Yulaf: 1,050,000 k. (kz. mb. 63000 L. tem. 4'100 
6 ki 1. r·· .) 20-7-37 1 -L. şart. 315 lc.r.) (Kır are ı umem 

Kuru ot: 800 t . (kz. mb. 28000 L. tem. 2100 L. 21-7-37 16 -
şart. 140 kr.) (Kırklareli Tümeni) 

Bulgur: 150 t. (kz. mb. 21000 L. .tem. 1575 L. 19-7-37 16 -
ıart. 105 kr.) (Kırklareli Tümenı) 

2039 Fabrika unu: 250 t. (kz. mb. 2750~ L. tem. 22-7-37 14 _ 
L. ıart. 138 lı:r.) (Midyat Tümenı) 

Arpa: 1,000,000 k. (kz. mb. 50.000 L. tem. 3750 L.l 20-7-37 11 -

(EliEiz Tümeni) lııt Beled) 19-7-37 15 -
Sebze: 34 kalem (kz. tem. 1115,46 L.) ( · 

17
18 İ..) 

Sadeyatı: 24,100 k. (kz. mb. 22895 L. tem. . 23-7-37 11 -
(Bornova Ask. S.A.K.) 

Beyaz peynir: 2-5 t. - kaşar peynir: .2. t. • u~:2;~· makarna: 1,5 t. - irmik: SOO le:. - pırıncnnu. 

le h . 300 k (temd) (kilosu 37,5-53-16,5-
. • şe rıye: · · .. M k ) 12 7 37 14 15 

25 5-16 5-16 S ve 25 kr .)(Yüks. Muhen. e t . · • -

~ - i~,a~t, T,amirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
' 

Haymana kazasında umumi hali inşaatı (paz . kb. 
916 L.) (Haymana Beled.) . . . 15·7-37 15 -

Ovacık kaza1ında yapılacak 10 çift subay daıreıı ınşa· 
alı (paz. kb. 44000 L. tem. 3300 L. şart. 2 L.) 
1. ı· N f M-d) 8·7 ·37 15 -( unce ı a ıa u . 

Güreme köyüne yapılacak 30 tek ve 25 çift göçmen 
evi (kb. 24,774,95 L.) (İıparta Valiliği) lS-7-37 10 -

Cibali fabrika11 ile kutu fabrikaaı arasında beton 
yol yaptırılacak (paz. kb. 917,81 L. tem. 68.84 L.) 
(lnhiı. U. Müd.) . 16-7.36 14 -

FJorya çartıaıadaki dükkinlaran harıcı cebhele rıle 
tavanlarının aıı boya11 ve tutkallı badana ile bo· 
yalhrılmaaı (pH. mb. 918,82 tem. 68,91 L.) 
(İst. Belediyeıi) 5-7-37 14 -

Bcs doruneli ilk okul binası iaıaatı (kt. mb. 13010 
L. tem. 975,7S L.) (Kırıehir Nafıa Müd.) 15-7-37 lS -

Sıhhiye Müd. sı~ınak inşaatı {aç. ek. kb. 2439 L. 
tem. 183 L.) (lıt. Nafıa Müd.) 21-7-37 ıs -

Zoni'uldak·Dnrek yolunun arasında şose tamiri 

(kz. kb. ~2,673,96 L. tem. 1700,55 L. ıart. 114 kr.) 
(Zoni'uldalc Valilifi) 19-7-37 15 

Eretli-Devrek yolunun aruında şose tamiri (kz. kb. 
23,956,48 L. tem. ı797 L. şart. 120 kr.) 
(Zoniuldak Valilifi) 14-7-37 ıs -

Göçmen eva inşaatı (390 ad. tek ve 112 ad. çift) 
(aç. ek . beheri şehir tipi 21.56 L. köy tipi 176, 74 
L. ve çift köy tipi 322.16 L.) (Edirne iskan MUd.) 16-7-37 15 -

~haçlar, Klinik ve İspençiyari alAt, HaataneLeY. 

28.7.37 ihale edileceti: 200 ton Şili küherçile1inin 
ınübayaasından vaz g-eçilmiştir . (Ank. As. Fabr.) 

~ Eleldrik-HaYagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemeıi 
l'ürbia siıtemi kuru tip su ıaatı: 300 ad. (temd.) 
T"fa9. ek. mb. 3900 L. tea. 292,50 L.)(Tire Beled.) 6-7-37 1~ -

Urbo elektrik rurubu: 1 ad. (kz. mb. 21000 L. 
t,ın, 1575 L.) (Naha Veklleti) 17-8-37 14 -

~nsu&at, Elbise, Kundura, Çamaşır V• ı. 
Ytia eldiven: 36000 çift (h. çifti 45 kr. tem. 1215 

l) (A K ) 19-7-37 10 -J( • nlcara Jandarma Gen. onaut. . 
•~ut: 20 ad. kışlık elbise: 99 takım yazlık elbı-

Kırpu elbiıesi: 99 takım kaput: 62 ad. (paz. mb. 
1070 L. tem. 81,81 L.) 19-7-37 10,5 

Siyah fotin: 198 çift id . 92 çift (paz. mb. 1779 L. 
tem. 134 L.) 19-7-37 11 - H 

Siyah fotin: 192 çift yazlık elbise: 92 takım elbise: 
92 id. (paı. mb. 2476 L. tem. 188 L.) 20-7-37 10 -

lş elbisesi: 65 takım lastik çizme: 62 çift (paz . mb. 
456 L. tem. 35 L.) 

(Gümrük Muhafua Genel Komutanlığı için) 20·7-37 10,5 
Çama,ır: 7306 takım (kz . mb. 5S91 tem. 450 L.) 

(Gümrük Muhafaza Gen. Komut.) 21-7-37 15 -
Çizme: 1256 çift (kz. mb. 8165 L. tem. 613 L.) 

(Gümrük Muhafaza Gen . K omut.) 22-7·37 11 

6 - Mobilya, ev ve büro eşyası, Muşamba-Hah vs. 
Portatif demir karyola: 180 ad. (paz . mb. 2340 L. 

teo:ı. 176 L.) (Gümrük Muhafaza Genel Komut.) 20-7-37 11 

7 - Matbaa işleri-K ırtasiye-Yazthane Levazımı 

Biridci hamur lcAat (57x 82 ve 18 kiloluk): 400 top 
id. ikinci (57 X 82 ve 12 kiloluk.) 200 top· elvan 
kaadı (S7 X 82) 200 top· birinci hamur kaat 
(68X 100 ve 24 kiloluk): 60 top zamklı kint: 75 
top beyaz boya: 10 kilo (kE. beher topu 818-
420 1080 ve 900 kr. kilosu 350 kr. tem . 470,85 L.) 
(fst. Belediyesi) 19-7-37 15 

Matbu hurufat: 467 kilo ·anterin 70 kilo ya:u çifti 
10 kilo (paz. mb. 402,05 L. tem. 36.95 L.) 

(lst. Belediyeci) 5-7-37 14 -

8- Kereste-Tahta v.s. 

Çam tahta (3,40-4 X 0,18X 0,03): 5000 ad. (aç. el . 

mb. 4536 L. tem. 340,20 L.) (lzmir D. Deıniryol.) 15-7-37 16 -

9 - Nakliyat· Boşaltma --Yükletme v. s. -
Ödemiş, Tire ambarlarile Demiryolu iıtuyonları a• 

raiında gidip gelecek dolu ve boş tülün ve miis· 
kirat sandıklarile yaprak tütün v. s . nakliye işi 
(1 sene) (te•d.) (aç. ek . tem. 6S L.) 
(Ôdemit lnhiı. Müd.) 5-7-37 - -

10- Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

Benzin: 6000 litre (temd.) (Ank. PTT Miid ) 
Kok kömürü: 225 t. (temd.) (tonu 17 L .) 

(Yüksek Mühendis Mektebi) 

11- Müteferrik 

Süt şişeııi: 2000 tane (temd.) (aç . ek. beheri 15 lcr. 

6-7-37 15 -

12-7-37 15 -

tem. 22.50 L.) (lst. Belediyesi) 9 7.37 14 -
Kayış (kalım ve çift katlı): 1200 m. id. ince: 600 m. 

(paz.) (İnhisarlar Umum M;d .} 16·7-37 15 -

ince ııicim: 600 k. (temdit) (aç. ek. kilosu 88 lcr. 
tem. 39,60 L.) (lst. PTT Vılayet Müd.) 7-7-37 14 

Baskül: 2 ad . (Fethiye Belediyesi) 

b) Müzayedeler 
Su •otörtt: 1 ad. (aç . art. mb. 150 L. tea. 
11,25 L.) (lıt. Belediyeai) 19-7·37 14 -

ltaretler: aç, ek. (a9ık eksiltme) - kz. (kapalı :ıarf) • paz. (p.ızar
lılc) • mb. (muhammen bedel) • kb. (keşif bedeli) - tem . (teminat) -
temd. (temdit) • L. (lira) - ltr. (kuruı) • t. (ton) · k. (kilo) - ~art. 
{ıartname).lvz. (levazım) •: 99 takım (paz. mb. 1404 L. tem. ıo6 L.) 19-7-37 10 -

~~~!!:!!!!l!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!l!!!!!ll!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~~~~ 

~ MONAKASALAA 

1 
trıak 
~Zahire, t:t ve Sebze: 

l<ıtklareli Tümen Satınalma Komiıyonundan: 
ı. ı~1•reli tümen birlikleri hayvanatı için kapalı z~rf· 
6 ku ·000 kilo yulaf satın alınacaktır. Muhammen fıab 
t'•dırruı olup tutarı 63 bin liradır. İlk teminatı 4.400 li
taı" k. Ş~rtnameıi 315 kuruş mukabilinde tümen satınal· 
lR... 

0
11111 • 7 l ·· ·· saa1-• '"Q•dır. Yonundan verilir. ihalesi 20·7-93 sa ı gunu 'ti 

}) )(,rkı • • • 
~ •lı ~•rf~teli tümen birlikleri hayvanatı ihtiyacı için ka~ 
'tııtaı a 800.000 kilo kuru ot ıatın ahnacaktır. Mt1 

taı f' 000 l' •atı 3 kuruş 50 aantim olup tutarı 28. ıra· 

dır. İlk teminatı 2. 100 liradır. Şartnamesi 140 kuruı mu
kabilinde komisyondan yerilir. ihalesi 21-7-937 çarıamba 
rünü saat 16 dadır. 

• • • 
Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı ıçın kapalı zarfla 

150.000 kilo bulgur satın alınacaktır. Muhammen fiatı 
14 kuruş olup tutan 21 bin liradır. ilk temiaatı 1575 
liradır. Şartnameıi he~gün tl!D.en ıatın~lma komisyonun-

dan 105 kuruş mukabihnde Yerılır. fhaleıı 19 temmuz 937 
pa:ıartesi günü saat 16 datlır. 

Elaziz Tümen Satınalma Komisyonundan : 

1- Elaziz hayvanatı ihtiyacı için bir milyon kilo ar
pa kapalı zarf usulile alınacaktır. 

2- Tahmin edilen bedeli 50 bin lira olup muvakkat 
teminatı 3750 liradır. 

3- Ekıiltme 20-7-937 cuma günü saat 1 ide Elcizizde 
tümen satınalma komisyonu biq.asında yapılacaktır. 

-

3 Temmnz 1937 

İDAREHANE: 
Y oğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde görüşülur 

Telgr.: ist. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Poıta kutuıu N. 1261 

İstanbul Belediyesinden : 
, 

Bir kilosunun Cinıi Kilo Punto 
muham bedeli 

... 

90 kr. Daktilo hurufatı 400 10 
125 ,, Siyah yazı 20 8 
90 ,, Siyah rakkam 12 10 
80 ,, Eıpaı 30 JO 

125 ,, Baıhk hurufat 5 6 
80 " Anterin ~ 6 
80 ., " 20 2 

100 ,, Y aıı çifti 1 O 10 
Belediye matbaaaına lüzumu olan yukarda cinıi 

yazıh hurufat pazarbia konulmuıtur. Bunların hepsine 
492 liı:a 05 kurut fiyat tahmin olunmuştur. Evrakı 
Enctımen kaleminde görülebilir. Jıtekliler 36 lira 90 
kuruşluk ilk teminat makbuz Yeya mektubile beraber 
5.i.937 pazartesi günü !&at 14 te Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. 

Midyat Alay Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

. 

1 - Midyat garnizonundaki kıtaat için 250 ton fabri
ka unuunn 22·7-937 perşembe günü saat 14 de kapalı zarf· 
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2- Unun tutarı 27.500 lira olup muvakkat teminatı 
2039 liradır. Şartnamesi 138 kuruş mukabilinde alay sa· 
tmalma .komiıyonundan verilir. 

3- isteklilerin kanunun 2,3cü maddelerindeki veıika 
ve teminat makbuzlarını haYi teklif mektublarını yazıla 
gün ve ıaatteıı bir saat evetine kadar Midyat alay satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

Yükıek Mühendiı Mektebi Arttırma ve Ekıiltme 
Komisyonundan: 

Cinai Miktarı Muhammen İlk Eluiltme 
bedeli teminatı tarihi saati 

Beyaz peynir 2500 K. 37,50 K. 
Kaşar ,, 2000 ,, 53 .00 ,, 150 12 7 -937 14 
Un " 5000 ,, 16.50 ,, 
Makarna 1500 ,, 25.50 ,, 
İrmik 500 ,, 16.50 ,, 106 12-7·9.i7 14,30 
Pirincunu 250 ,, 16.50 ,, 
Şehriye 300 ,, 25.00 ,, 
Kok kömürtı 225 ton 17.00 L. 290 12-7-937 15 

1937 mali senesi zarfında mektebin ihtiyacı olup ilin 
edilen ekıiltmelerine istekli çıkmayan yukarda cins, miktar 
vesaireler~ y~zılı. mevaddın eksiltmeleri on gün uaatılmış· 
tır. lstekl~lerın hızaları?da yazılı. ~ün v.e saatlerde Giimüş· 
suyundakı mektep bınaıı dakıhndekı Komisyona mfira· 
caatleri ilin olunur. 

Bornova Aakerl Satınalma Kcnnieyonundan: 

Tümen birli~leri ihtiyacı için 24100 kilo sade yağı 
kapalı zarf usulıle münakasaya konulmuştur. Münakaıa 
23.7.37 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. Umum tah
min tutarı 22895 lira olup muvakkat teminatı 1718 lira
dır. lıteklilerin muayven vaktinden bir saat evvel teklif 
mektublarını İzmir Bornovadaki askeri satınalma komis
yonuna vermeleri. 

• • • 
34 kalem ıebze ahDacakbr. Bala.: f.t. Beled. ilanlarına. 

2 
fnıaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş umumi mftfettiılik blSlgeıia· 

de Tunceli vilayeti içinde ÜYacık kazasında yapılacak 
10 çift ıubay dairesi inşaatı bu iıia keıif bedeli 44.000 
liradır. 

isteyenler bu ıartnameleri Ye evrakı 2 lira bedel mu
kabilinde Elaı:izde Tunceli nafıa müdürlüiünden alabilir
ler. 

2- Pazarlık 28 6·937 tarihinden 8-7-937 perşembe 
günü saat 15e kadar Elazizde Tunceli nafıa dairesinde 
yapılacaktır. 

3- Eksiltme pııarlık uıulile yapılacaktır. 



Sayfa 2 

4- Eksiltmeye girebilmek ıçın isteklinin 3.300 lira 
muvakkat teminat vermesi ve bundan baıka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. Nafıa vekale· 
tinden almmış ehliyet vesikası. 

Isparta Valiliğinden: 
Uluborlu kazasının Senirkent nahiyesinin Güreme kö

yüne yapılacak 30 tek ve 25 çift göçmen evi 21 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bedeli keşfi 2477 4 lira 95 kuruş olup bundan hü· 
kiiruetçe verilecek 10328 lira 75 kuruşluk kereste bedeli 
tenzil edilerek eksiltmeye konulan mikdar 14446 lira 20 
kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

2 - T aliblerin bu işe aid umumi ve hususi şartname
lerle keşifnameleri hergün sıhhat ve içtimai muavenet 
müditrlüğünde görebilirler. 

3- İhale 15 temmuz perşembe günü tam saat 10 da 
vilayet makamında icra edilecektir. 

4- İhaleye iştirak edeceklerin yüzde 7,5 muvakkat 
teminatlarını veya mikdara kafi gelecek milli bankalar· 
dan birisinin mektubunu ve ehliyeti vesikasile kanunen 
ibraza mecbur olduğu vesikaları getirmeye mecburdur. 

Haymana Belediyesinden 
Haymana kazasında belediye tarafından bir umumi 

hala inşası yapılacaktır. Keşif bedeli 916 liradır. İhale 
pazarlıkla olacaktır . Talihlerin 15 temmuz 937 perşembe 
günii saat t 5 e kadar belediye encümenin müracaatları 
ilan olunur. 

Kırşehir Nafıa Müdürlüğünden: 

1- Ekeiltmiye konulan iş: Kırşehirde yapılacık yirmi bir li
ra bedeli ke9ifli beş de naneli ilk okul binasınııı t 301 O liralık 
kısmının inşası işidir. 

2- Bu iıe aid evrak şunlardır: 
A - Ekıiltme şartnamesi. 

B - Mukavelename. 
C - Bayındırlık işleri genel şıtrtnamesi . 

D - Fenni ve huıusi şartname. 
E - Keşif metraj va tahlili fiat cetvelleri. 
F - Proje. 
3- Eksiltme 25·6 ·937 ırününden 15-7-937 gününe kadar olup 

Kir4ehir İli Daimi Encümeninde saat on beşte toplanacak Komiı
yon tarafından yapılacaktır . 

5- Bu işe aid evrakı istekliler Kırşehir Nafıa MüdClrlüfünden 
parasız olarak alabilirler. 

6 - Eksiltmiye g irebilmek için isteklilerin 975 lira 75 kuruş 
muvakkat temin t vermesi ve yazılı vesikaları göstermesi la· 
zımdır. 

A - Ticaret Odasına kayidJi olduğuna dair vesika. 
B - Bu ,:: ibi i şle ri yaptırdığına dair ehliy.-t veaikası. 
7 - Teklif meklubları ekıih.me tarihi olan 15· 7.937 gunu 

saat on dörtte i'aimi Encümene makbuz mukabilinde verilmesi 
lazımdır. Bundan sonraki t eklifler hiç bir suretle kabul edile· 
miyeceklir. 

İstanbul Na-fıa ı\lüdürlüğ ünden: 
2 l.7.937 perşembe günü s aat 15 d e Istanbulda Nafıa 

müdürlüğünde eksiltme komisyonu odasında 2439 lira ke
şif bedelli Sıhhiye müdürlüğünde yapılacak Sığınak inşa• 
atı açık eksiltmeye konulmu,ştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 183 liradır. 
İsteklilerin en az t 500 liralık bu işe benzer iş yap

tığıne dair gösterecekleri vesika üzerine Nafıa Müdürlü
ğünden almış olduğu Müteahhitlik ve Ticaret odası vesi
kalarile gelmeleri. 

Zonguldak Valiliğinden: 
Zonguldak vilayeti içinde Ereğli- Devrek yolunun 1+ 616 - 27+ 

000 kilometreleri arasında yapılacak 23956 lira 48 kuruş keşif be
delli şoıe esaslı tamiratı işi kapalı zarf . uıulile eksiltmeye ko
nulmuştur. EksiltmHi 14.7.37 çarşamba günü ıaat 15 te Zonırul
dak vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartna· 

meai ve buna müte erri diğer evrak 120 kuruş mukabilinde Zon
ıuldak nafıa müdürlüğünden alınacaktır. Muvakkat t eminat 1797 
liradır. Eksiltmeye ırirmek is teyenlerin resmi guetenin 3297 aa . 
yılı nüıhaaıoda çıkan talimatnameye tevfikan nafıa vekaletinden 
alınmış müteahhitlik veıikasile ticaret odasından 937 yılın da a· 
lınmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektup
larını yukarda yazılı günde ihale saatinden bir saat evveline ka
dar daimi encümen reisliğine vermeleri ilin olunur. 

* • • 
Zona-uldak - Devrek yolunun 6+ 516+ 47 + 025 kilometreleri rı.· 

raaında yapılacak yirmi i İ<i bin altı yüz yetmit üç lira dokaanaltı 
kurut ke,if bedeli şose eaaslı tamiratı işi kapah zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 19 Temmuz 937 pazartesi günü 1aat on beşte Zon· 
guldak Nafıa Müdürlütündcn alınacaktır. Muvakkat teminat bin 
yedi yü'l lira elli beş kuruştur. Ekıiltmeye girmek iıteyenlerin 
resmi ırazetenln 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tev 
fikan Nafıa Vekaletinden aiınmıt müteahhitlik ehliyet vesikaaiyle 
ticaret odaaından 937 yılında alınmış veıika ve muvakkat temi · 
natları ile birlikte teklıf mektuplarını yukarda yazıla günde iha· 
le uatinden bir aaat evveline kadar vilayet daimi encümeni 
reiıliiğne vermeleri ilin olunur. 

Edirne İskan Müdürlüğünden: 
1- Edirne. Uzunköprü, Meriç ve İpsala kazalarında 

iskan komisyonun tesbit ettiği yerlerde 390 adet tek, ve 
l t 2 adedi çift olmak üzere yapılacak göçmen evi inşaatı 
2849 sayılı kanun ve olbaptaki heyeti vekile kararına 
tevfikan 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak evlerin 50 adedi şehir tipi, diğerleri 
ise köy tipi olacaptır. 

MONAKASA GAZETESi 

3 - Bir adet tek şehir tipi göçmen evi muhammen 
bedeli 211 lira 56 kuruş bir adet kpy tipi göçmen evi 
muhammen bedeli 179 lira 74 kuraş , bir çift köy tipi 
göçmen evi muhammen bedeli ise 322 lira 16 knruştur. 

4- İhale 16 temmuz 937 cuma günü saat 15 te 
Edirne İskan komisyonu tarafından yapılacaktır. 

5 - işbu inşaat toptan bir müteahhide ihale edileceği 
gibi icabı hale göre 2,3 ve saire mliteahhide de ayrı 
ayrı ihale edilebilir. 

6- Şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara, lstanbul 
ve Edirne İskan Müdürlüklerine müracaat etmeleri la
zımdır. 

• • • 
Florya çar9111ndaki dükkanların boyattırılrnası: Bak: fst. be· 

lediyeıi ilanlarına. 

3 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme . 

Tire Belediye Reisliginden: 
1- 26.6.937 tarihinde yapılan ilk açık eksiltmesinde, 

isteklilerin istenilen vesaiki tamam olarak ibraz edeme· 
meleri yüzünden, isteklisi çıkmamış sayılan 300 adet su 
saatları açık eksiltmesinin müddeti 6 -7 -937 tarihine ka· 
dar 10 gün daha uzatılmıştır. 

2-Açık eksiltme müddeti uzatılan su saatlarının : 
Muhammen yüzde 7,50 muvakkat 

bedeli Adet Cini teminat parası 
Lira Lira K. 
3900 300 Turbin sistemi kuru tip 292 50 

su saatı 
3-İsteklilerin muvakkat teminat parası ile şartnamesi 

mucibince iıtenilen diğer vesaiki hamilen 6.7.937 tarih· 
ine ras thyan salı günü saat 15 te beledliyemiz daimiencli· 
menine müracaatları şarttır. 

• • • 
1 türbo elektrik gurubu alınacaktır. Bak: Dünkü nüshasında 

Nafıa Vekaleti ilanına. 

4 
_Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır~ 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara 
Satınalma Komisyonundan 

t - Bir çiftine 45 kuruş kıymet biçilen 36 
eldiven 19.7.937 pazartesi günü saat onda 
ekıiltmesile satın alınacaktır. 

bin çift yün 
kapalı zarf 

2-Bu eksiltme şartnamesi parası& komisyondan 
nabilir. İlk teminat 1215 liradır. 

ah-

3- Eksiltmeye girmek isteyenlerin şartnamede yazılı 
vesikalar ve ilk teminat makbuz veya banka mektuplu 
teklif mektubunu en geç :belli gün saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

Eşyanın cinıi Mikdarı Lira 

Deniz eratı için kaput 20 ) 
Deniz eratı için kışlık elbise 99 takım ) 
Deniz eratı için yazlık elbiıe 99 takım ) 140.t 
Deniz eratı için Kirpas elbiıeıi 99 takım ) 
Deniz eratı için nöbet kaputu 6l tane ) 1070 
Deniz erata için siyah fotin 198 çift ) 
Deniz kaptanları için ıiyah fotin 92 çift ) 1779 

İlk teminat 
L. K. 

106 00 

81 81 

134 00 
İhaleai 19.7.37 pazarteıi ıünü saat 10-10,30-ll dedir. 

Deniz mürettebat ve undalcılar için 
ıiyab fotin. 192 çift ) 
Deniz kaptan ve makinistlerıne 
yazlık elbise. 
Deniz mürettebat ve aandalcıla· 

92 takım ) 

rına elbiıe. 192 takım ) 2476 
Deniz mürettebat iş elbiıeai i5 takım ) 

188 00 

Deniz eratı için lastik çizme. 62 çift ) 456 35 00 
Portatif demir karyola 180 tane ) 2340 176 00 

İhalesi 20.7.37 nlı günü ıaat 10-10,30-l 1 de yapılacaktır. 
1- Gümrük muhafaza komutanlığı için yukarda yazılı efya· 

nın pazarlıkları yapılacaktır. 
2- Şartname ve evsafları komi•yondadır. Görülebilir. 
3 - İıtekliler ilk teminat olan vezne makbuzları veya banka 

mektublarile o günde Galatada eaki ııümrük binasında utınalma 
komisyonuna relmeleri. 

Eşyanın cinai Miktarı 

* • • 
Taaınlanan 

tutarı 

Çamaşır 7306 takım 559 l L. 
Çizme 1256 çift 8165 ,, 

iık teminatı 

450 L. 
613 L. 

Eksiltmee birinciıi 21.7.37 çarşamba günü saat 15 de ikinciıi 
22.7.37 perşembe günü saat 11 dedir. 

1- Günırfik muhafaza eratı için yukarda yazılı eşyanın ka· 
palı zarfla eksiltmeıi yapılacaktır. 

2- Şartname ve evaafları komisyondadır. 
3- İateklilerin ilk teminat makbuzları veya banka mektub· 

larını kanuni vesikalarile birlıkte teklif mektublarını o gün ek· 
ıiH:me 1Ratinden bir ıaat evveline kaclar Galatada eski gümrük 
binasındaki komutanlık satıoalma komiıyonuna vermeleri. 

5 
Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v .s. 

• • • 
180 tane portatif demir karyola alınacaktır. Bak: 

Mensucat sütununda Gümrük Muhafaza Genel komutan
lığı ilanına. 

6 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

• * • 
Belediye matbaaaı için muhtelif punto hurufat alınacaktır. 

Bak: birinci sahifedeki lıt. Beled. ilanına. 
• • • 

Belediye matbaası için 400-200-200-60 ve 75 top kiat ile 10 
kilo beyaz boya alınacaktır. Bak: İıt. Beled. ilanlarına. 

7 
Kereste, tahta ve saire 

Muhammen bedeli ile miktar ve vasıfları aşağıda ya· 
zıh mallar 15. 7.37 perşembe giinü aaat J 6 da açık eksilt
me suretile İzmir Alsancak 8 inci işletme idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 34020 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe manii 
kanuni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ayni 
gün saat 16 ya kadar İzmir Alsancakta 8 ci işletme ko· 
misyon reisliğine müracaatları la:ıımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız alınır. 
Muhm. bedeli 

Ginsi 
Çam tahta 

f>l f ı• L ı aıt ıyat: 

Miktar 
5000 3.40 

Eb'adı 
4 XQ, 18XQ,03 

(r3) 
o 

Boşaltma -Vüfdetmc \TC S. 

.. Ödemiş İnhisarlar Müdürliiğünden 

Lira 
4536 

Odemiş, Tire ambarlarile mahalleri Demiryolu ista· 
siyonları arasında ve Ödemişle Adagide ambarları bey· 
ninde gidip gelecek dolu ve boş tütün ve müskirat san
dıklarile yaprak tütün denklerinin ve ispirto bidonlarının 
bir senelik nakliye ücreti açık eksiltmeye konularak ta
lip çıkmadığt için eksiltme müddeti 5 Temmuza bırakıl
mış olduğundan isteklilerin şartnamelerini görmek üzere 
mahalleri inhisarlarına ve eksiltmeye iştirak için de Öde
miş inhisarlarındaki komisyona müracaatları teminat ak
çesi 65 liradır. 

9 
Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden 
~6.6.937 de ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 

çıkarılmış olan 6 bin litre benzine talih çıkmamasında" 
6.7.937 de saat 15 de ihalesi yapılmak üzer~ eksiıtıııe 

müddeti de on gün uzatılmıştır. 

• • • 
225 ton kok kömürü alınacaktır. Bak: Erzak sütunuod 

Yüksek Mühendis mekt. ilanına. --
10 

~üteferrik 

Fethiye Belepiyesinden: 
Fethiye belediyesince iki adet baskül alınacaktır· Ş•1 

nameyi görmek istiyenlerin Sirkecide Nakliyat ve Tic9' 

retevine müracaatları ilan olunur. 

İstanbul PTT Vilayet Müdürlüiünden: 
28.6.37 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere müteahhit rı'~ 

ve heubına açık ekıiltnıeye konulmuş olan idare bendiye ;Jıl 
yacı 600 kilo ince ıicim için şartnamesi dahilinde talip çıkıı'f 
dığından ekıiltme 7.7.37 çar,amba aaatl 14 te Büyükpollane ~ 
nası birinci katta lstanbul PTT vilayet müdürlüğünde müteşe 1, 
kil alım satım komisyonunda yapılmak üzere 10 ıün müddetıf' 
uzatılmıştır. Muhammen bedel beher kilosunun 88 kurut ~ 
vakkat teminatı 39 lira 60 kuruştur. isteklilerin ıartnaıne•: 
iÖrmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere eksiltme i 
ve uatinden evvel mezkür müdürlük idari kalemine mürac•' 
ları. 

• • • 
2000 tane süt şişesi alınacaktır. Bak: İıt. Beled. ilanların•· 

• . . ' 
1200 metre kalın çivili kayıf çift katlı aynı mal ince 600 ot· 

lınacaktır. Bak: İnhiı. U. Müd. ilinlarına. 

b) ÜZA YED 
* • • 

LE~ 
1 ıu motörü ıatılacaktır. Bak: lıt. Beled. ilanlarına. 



3 Temmuz 

Beherinin 
muhammen bebeli 

550 demet Nane 
0,55 
0,57 

4770 
" 

Maydanoı 0,91 
1200 " Dereotu 4,28 

23400 kilo Ispanak 2,07 
19180 

" 
Praıa 4,65 

7050 
" 

Kereviz 9,39 
0030 Barbunya faıulyeıi. 

" 7,98 
23330 

" 
Ayşekadın fasulyesı 10;93 

731() ,, Çalı fasulyesi 5,56 
20750 " 

Sakız kabağı 4,32 
IQ50 " 

Kestane " 8,39 
50 " 

Asma " 3 
300 ,, Bal " 4,70 

13300 il 
Bakla 9,79 

3050 " 
Bezelya 11,28 

7325 " 
Bamya 3,94 

6520 ,, Havuç 5,02 
14500 " 

Kır domateıi 6,35 
3800 " 

Sırık domatesi 2,45 
105400 adet Patlıcan -4,05 
15650 kilo Lahana 14,03 
3450 adet Karnabahar 3,57 
8320 kilo Semizotu 1,55 

450 adet Sarmusak l, 17 
4750 demet So;an 4,94 
13200 adet Enginar 3, 11 
3750 " 

Marul 0,55 
8300 Salata yeşil 

" 2,35 
4950 kilo Pancar 

2975 Dolmalık biber 4,90 

" 5,92 
250 Sivri biber 

" 8,36 
530 Taıe yaprak 

" 3,40 
-4100 adet Hiyar 4,50 
1210 kilo Ebeıümeci 
Belediye hastanelerile diğer müesaesel~rine lüzumu olan 

k d 
.kt .1 muhammen bedellerı yazılı yaı ıeb-

ve yu ar a mı arı e . 7 937 
ze kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Eksıltme 19· • 

t . .. " saat l 5te Daimi Encümende yapılacaktır. 

Şpaztar osı ~ln mu··dürlllıv llnde ıörulebilir. lıtekliler 
ar namesı evazım . 

2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve l l 15 lıra -46 k~· 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber ~eklıf 
mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yaz.ılı iÜnde 
saat 14de kadar Daimi En•Omeae vermelidirler. Bu aaat· 
ten sonra verilecek zarflar kabul olunmas. 

(8.) (3896) 623 
• • • 

Sarıyer kaıaıı kaymakamlığından: 
Köy arazi ve arsa adedi tayin olunan gUn 

Zekeria 146 51/937- l 1 7/937 
Uskumru 293 13 71937-217937 
Demirci 122 217/937- 2571937 
Kum köy-Kilyoıı 1l9 26 7 937-29 7 937 
Rameli Feneri 519 29, 7 /937 - 6 '7 937 
~aripce 33 6 8 937 - 8 8 937 
Kısır kaya 79 9ı8J937 r-12 8 937 
GGmüş dere 317 12 8 937 -20, 8 937 
8 37 4 20)8 937-28 8 937 

ahçe köy 20 8, 937 - 2/9/937 
Ayaa ata 44 
Sarıyer kaıa merkeıi 4622 2 9 937 ~29, 2 938 

S k hud\ldu dahilinde bulunan yukarıda 
arıyer azaıı l k 

isimle · l köy ye kaıa merkezinin 2g()l sayı ı anun 
rı yazı ı . d · t h · · 

mucibince hiıalarında gösterildiği tarıhl.er e arazı a r~rı 
Yapılacağından arazi ve arsa sahiplerinın mezkur tarıh· 
lerde taıarruf veıikalarını komiıyona ibraz etmek üzere 

haıır bulunmaları ilin oluaur. 38gf 6
24 

• • • 

400 top 57 x82 boyan.la birinci hamur 
18 kiloluk kiat 

20o top 57x 82 boyunda ikinci hamur 
1 ı kiloluk kiat 

Beher topun 
muhammen bedeli 

kuruş 

810 

420 
420 

2 lO 57 82 birinci elvan kiaadı 
60 : 68 x l 00 boyunda birinci hamur 24 

1080 
kiloluk kiat 900 

75 ,, zamklı kiat 350 
~ kilo beyaz boya k d · · ·k 

Beletliye matbaaıına lüzumu olan yu ar a ,cınıı,flmı k-
d l k,. t kapa ı zar a e · 
arı ve muhammen bedelleri yazı ı aa .. . .. .. 

siltmeye konulmuştur. Eksiltme 19-7·937 pazartşes~ gunu. 
saat 15 d D . ,. E .. mende yapılacaktır. a namesı 
l e aımı ncu l .1 2490 N h 
cvaıım Müdürlüğtınde ı&rülebilir. ıtekh er . : 

ka 1. 85 kuruıluk ılk temı-
nunda yaıılı veıika ve 470 ıra k l 

llat makbuz veya mektubile beraber teklif me tup akrını 
ha · k 1 ünde saat 14e a-vı apalı zarflarını yukarda yaıı ı g 
dar D . l'd' l Bu saatten ıonra ve· 
ri aımi Encümene verme ı ır er. (389S) 625 

lecek zarflar kabul olunmaz. (B.) 

MÜNAKASA GAZETESi 

Düşkünler evi süt çocukları için lüzumu olan 2000 
tane süt şişesi açık eksiltmeye konulmuş isede belli ihale 
gününde isteklisi bulunmadığından eksiltme 9-7-937 günü· 
ne uzatılmıştır. Bir şişeye 15 kurut bedel tahmin olun· 
muştur. Nümunesile şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 No·Iı kanunda yazılı vesika ve 
22 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber yukarda yazılı günde saat 14de Daimi Encümen· 
tle bulunmalıdırlar. (3894) 621 

• • • 
Senelik muhammen kirası 240 lira olan yeni halde 

59 No.lu ardiyesiz yazıhane üç sene müddetle kiraya ve
rilmek üzere açık artırmaya konulmuş isede belli ihale 
gününde isteklisi bulunmadığından artırma 9.7.937 cuma 
gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. istekliler 54 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber yukarda yaulı günde aaat 14de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3893) 620 

• • • 
Mikdarı 

1 
Cinsi Muhammen bedeli ilk teminatı 

su motörü 150 lira l l L. 25 Kr. 
Levazım anbarında olup yukarda cinsi mikdarı ve 

muhammen bedeli yazılı olan motör açık artırmaya ko· 
nulmuılardır. Şartnamesi Levaıım müdürlüğünde görüle
bilir. latekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 
biıa11oda göıterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 19-7-937 paı:artesi günü saat 14de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (B) (3895) 622 

• • • 
Keşif bedeli 918 lira 82 kuruş olan Florya çarşısın· 

daki dükkanların harici cebhelerile tavanlarının aşı boya
sı ve tutkallı bada11a ile boyathrılması pazarlığa konul
muştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğün· 
de görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika
dan başka Belediye fen işleri müdürlüiünden alacakları 
fen ehliyet veıikasile ve 68 lira 91 kuruşluk ilk teminat 
makbuı: veya mektubile beraber 5.7.937 pazartesi günü 
saat 14de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3891) 618 

• • • 
Senelik muhammen kirası 300 lira elan Karaağaç 

pay mahalli avlusu içinde 1 No.lu ot deposu ihale tari
hinden itibaren bir sene müddetle kiraya verilmek üzere 
açık artırmaya konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım Müdllrlügünde görülebilir. istekli 
olanlar 22 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup veya mak
buzu ile 19·7-937 paz.arteıi günü saat 14de Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. (3892) 619 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
ı-ldaremiıin Mecidiye Kiylinde Likör Fabrikasında 

tartnamesi mucibince yaptırılacak 110 metre murabbaı 
parke, 1450 metre murabbaı adi kaldırım intlılatı açık ek· 
ıiltmeye konulmuıtur. 

2-Eksiltme 9.7.937 tarihin• raıtlıyan cuma ıünft aaat 
15 de Kabataıta lnhiıarlar Levazım ve Mllıtayaat ıube· 
aindeki alım komiıyonunda yapılacaktır. 

3-Keıif bedeli 4019,25 mu•akkat teminat 301,44 

liradır. 
4-Şartname vuair mlaakaaa 

itilin.le her ıln i11biaarlar ia1aat 

evrakı l l kuruı muka
ıubeıi mtıdürlntnndea 

alınabilir. 360Q 
• • • 

5IO 3-4 

ı - 1200 metre kalın çivili kayış çift katlı 
600 ,,. ince ,, " 

Yukarıda yaz.ılı kayıtlar pazarlıkla aatın abnacaktır. 
2- Pazarlık, 16-7·937 tarihine raıtlıyan Cuma rilnQ 

ıaat ı 5 de Ka'bataıda Levazım Ye Mtıbayaat ıabeaindeki 
alım komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler paranı olarak laerılin ıözD ıeçen 
şubedea alınabilir. 

4 - lıteklilerin pazarlık için tayin edilen gön ve sa
atte yftz.de 7,5 ıtıvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komiıyo na gelmeleri ilin olunur· "3886,, 617 1 - 3 

Teşekkür 
Vukuu vefatı ile ailemizi dil· 

hun eclen Ali Nurettin YGcenin 
cenaze merasiminde bulunanlara, 
telgnf ve mektup ile beyanı 
taziyet edenlere ayrı ayrı arzı 

tetekkGr etmeye kederimiz ma· 
ol olduğundan ıazeteniz vası · 
tasile tetekkilrlerimizin iblatı · 
01 rica ederiz. 

,--vevmı--

MOnakasa Gazetesi 
Bütiln Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki ga-
zeteai dir. 

Telefon: 49442 

.Sayfa a 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA 
-·-

Pazar 4-7-937 

Sıtır eti: 87 ton (Kayseri Kor) ;\ ; 374 
Binek haynnatı: 100 ad. (Sını Tümeni) .Y: 380 

Pazartesi 5-7 - l 937 

Lavemarin kömürü: 1266 ton id. 6720 ton (Ask. Fabr.) .\! 372 
Çorap, mendil, fanila, yataklık bez v. ı . (lst. Sıhhi Müeı.) .!\! 373 
Bez: 10500 m. (Devi. Demiry.) No. 373 
Talebe için karyola: 250 ad. • id. müstahdem için: 50 ad. 

(İst. Sıhhi Mües.) No. 373 
Tereyağı: 31800 k. (Bursa Tümeni) No. 374 
Kazan: 2 ad. - tencere: 6 ad. (lzmir Meml. Hast.) No. 375 
Edevat çantası: 218 ad. (Ank. Jaod. Komut.) No. 375 
Sabunlu 1&r1 köıele: 20 ton (MMV) No. 375 
Evrakı matbua (izmlr Meml. Hast.) No. 375 
Naftalin (Ank. Jand. Komut.) No. 375 
Sade yağ: 10 ton (Çorlu Tümeni) No. 375 
Rontıen filim (izmir Meml. Haat.) No. 375 
Madeni tulga: 1500 ad. (Emniyet Genel Dir.) No. 375 
Elbise diktirilmesi: 1800 ad. (Ank. PTT Dir.) Dir.) No. 376 
Eczayı baytariye: 14 kalem (MMV) No. 376 
Meyn enstit6ıünde yapılacak tamirat (iıt. Beled.) No. 376 
Göle ve Karsta hükumet konakları intaatı (l ci kısım) (Kara Na

fıa Müd.) No. 376 
Siyasal bilgiler okulu tamiri ve inşası (Nafıa Vekaleti) No. 377 
Holçfray kağıdı: 100 tabaka - zarf: 47000 ad. (Devl. Basımevi) 

No. 377 
Paıabahçe fabrikuında ihata dıvarı intaab (lnh. U. Müd.) No. 378 
Paatörize süt: 163400 k. (lst. Beled.) No. 378 
Çankayada defterdarlık binası tamiri (Çankaya Defter.) No. 379 
Çamaşır yıkanması (Ank. Mektepler SAK) No. 379 
Buğday kırdırılması: 500 ton (Ank. Lvz.) No. 379 
Pathc.an v. ı. Hbze (Tekirdağ Tümeni) No. 380 
Butday, arpa ve saman (Tuuk~uluk Enıt.) No. 382 
Süt: 10 ton (Denis Lvz.) No. 382 
Yulaf, arpa (İzmir Vil. Baytari Dir.) No. 382 
Alit ve levazımı fenniye (Kadastro Gen. Dir.) No. 383 
Göçmen evleri inıaatı (Niğde Viliyeti) No. 387 
Sabun: 10600 k. (Lüleburıaıı: TOmeni) No. 387 
Demir: 20 ton • çimento: 1400 torba • kerHte: 25 m3 (lntaat 

Uıta Okulu) No. 389 
Kıl yem torltası: 300 ad. (Tophane Lvz.) No. 389 
Yemek tabakları, tuıluk, kase v. s. (Tophane Lu.) No. 389 
• Saaclık ye teneke (Tophane Lvz.) No. 389 
Sıtır eti: 125 ton (Vize Ttlmeol) .~! 390 

Sah 6-7-1937 

Lavemarin kömürü: 3000 ton (Ask. Fabr.) No. 374 
Krible kömGrG: 500 ton (Ask. Fabr.) No. 374 
Polis mecmuası bastırılması (Emniyet Gen. Dir.) No. 379 
Yazlık ve kıtlık yat (Ankara Beled.) No. 379 
Keçe: 811 ad. • kundura yatı (Jandarma Gen. Kom.) No. 370 
Eua Ye erzak nakli (T ekirdat Aık. SAK) No. 380 
Buğday kırdırılmuı: 550 ton (Ankara Lvz.) No. 380 
Pirin~ tel: 400 k. · yeraltı telefon kablosu: 2300 m. (MMV) ~! 380 
Kır bekçileri için elbiH: 59 takım (Keıan Kaymakemlıtı) .~! 380 
Beyas ye kater peynir ve reçel (lst. Beled.) No. 382 
Toz ve kesme teker (İst. Beled.) No. 382 
Sade yat: 60 ton (Lilleburıax TClmeni) No. 387 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir . 
Hamit: "No .• itareti ilanı havi raıetemizin 1&yıa1nı rösterir. 

istanbul Borsası 
30 - 6- 1937 

Paralar Çekler 
Abt Sa.bf Alıt Satıı 

l Sterlin 627, 627, - London 625,50 626, 
1 Dolar 123, - 126,- Nev York 0.7880 0,7860 

20 Framız Fr. 110,- 113,- Pariı 17,6864 17,6725 
20 Liret 120, - 125- Milin o 14,9640 14,955 
20 Belcika Fr. 80,- 84-

' Brük1el 4,6782 4,675 
20 Drahmi 19 - 23,- Ati na 87,'37 87,30 
20 lneçre Fr. 568,- 576,- Cenene 3,45 3,4466 
20 Lna 20,- 23,- Sofya 63,9488 63,897~ 

l Florin 63,- 66,- Amıterdam 1,4325 1,4310 
20 Çek kronu 70,- 75, - Praı 22,5610 22,5430 

AYusturya sı. 20.- 23,- Vivana 4,2062 4,2025 

1 Mark 25, - 28,- Madrid 13,9088 13,8875: 

t Zloti 20,- 23,- Berlio 1,96.16 1,9825 

1 Penl'I 21.- 24,- Vartova 4,1566 4,15.M 
Merhum Ali Nurettin eti ' 

MünevYer Yiice 
1

----------•" 

20 Lev 14,- 14, - Budapefl 3,9810 3,9775 

20 Dinar 52,- 52,- Billıret 107,4340 107,3482 

imtiyaz aahil»i Ye, .. itl-'i 
Direktörü: lımail Girit 

Baııldıiı yer: ARTUN Baıamevi 
.Galat. BillU.. .ola* No. 10 

Ruble ao.-
1 lueç kuronu ao. 
1 TGrk albnı 1051-
1 Banknot Oı.254,-

32,-
- 32,-
1052,-
255,-

Belpad 34,5325 34,505 

Yokobama 2,7464 2,7443 
Moıkova 24,04 24,06 
Stokbolm 3,10 3,098 2 



Oeuxieme Annee - No. 391 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 
6 n n 850 

12 n n 1500 

Etranrer : 12 aoiı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite a'adreaaer 

a l' Adminiatration 

Tableau 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Conatruction-R~paration- Trav. Publicı 
Materiel de Construction-Cartographie 

Coaatruction vespasienne a Haymana 
Coaatruction maiaons pour officiers: 10 double (cala. 

eh. L. 2). 
Construction chauuee an beton pres do la fahri· 

que de boite a Ojibali 
Coaıtruction aaisons pour imaireı : 30 ıimplea et 

2.S doubles. 
Badireonnage et autre aua maraaiaa du marche 

de Floria. 
Reparation cbauasee s froute Zonl'ouldak-Devrelı: 

(cah. eb. P. 114). 
Reparation de chauaaee ı route Ereılali-Devrek (cah. 

eh. P. 120). 
Conıtruction d•une ecole de 5 dasıes 
Coutnaction au bltimeat de l"office sanitaire 
MaiıoH pour immirrea 390 aimplea et 112 doubles 

Habillement- Cbau&1urH- Tisaus- Cuirs. 

Ganla en laine : 36000 paiı a!I 
Linrerie : 7306 pieces 

Bottes : 1256 pairee 
CapotH: 20 p • Coatumas pr. hiver: 99 p.· ld. pr. 

ete : 99 piices (pour Marina). 
Coat•mes pour travail : 99 p.- Capotea : 62 p. 
Bottea noires : 198 pairea - ld. : 92 pairea 
Botteı noires : 192 paires - Costumes d'ete : 92 

pi6cH -- Coatumeı pour marina : 192 pieees 
Coıtumea pour travail : 65 pieces - Bottea en 

cao..tcbouc : 62 pairu 

Boia de Cooatruction, 
Planchea Poteaux ete. 

5.pia (3,40-4XO, 18X 0,03) : 5000 planchea 

Produita Chimiquea et PbarmaGDutlquea 
laıtrumenta Sanitaires-Fourniture pr. H6p. 

L•adiudieation du 28-7·37 concernant l'aobat de 
200 tonnes de aalp6tre du Chili a •te aanule 

Combustible - Carburant-Huilea 

Benzine : 6000 litrea (aj.). 
ı Colto : 225 tonnea (nj .). 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

Papier (S7 X 82 et 18 it.): 400ro11leaux- Id. (57 X 82 
et 12 it.) : 200 roul .. ux papier en couleur (57 X 82): 
200 rouloaux-Papier de premiere qualite (68 X 100-24 
k.) 60 rouleaux - Papier gomme: 75 rouleaux-Peinture 
blancbe : 10 ldloı 

Caractarea d'imprimerie et autre materiel : 547 it. 

Divera 
Bouteilles pour lait : 2000 pieces (aj.). 

Courroie ~o• : 1200 metres· ld . fin : 600 metrea 
Ficelle ı 600 kiloı (aj.). 
Bucule : 2 pieceı 

Electricite·Gaı-Chauffage Central 
(lmtallation et Materiel) 

Croupe turbo electrique d'une force 100 HP. 

Coapteur d'eau : 300 pieeea (aj.). 

Tranaport- Charıement - O.Cbar.ement 

Transport d'articlea aonopoliıes (pendant 1 an). 

Ameublement pour Ha'-ltation et 
Bureaux-Tapiaaerie ete. 

Uta portatıf ı en fer 180 pieces 

B) Adjudiatioas a la sureacbere 
1 piec• 

SAMEDI 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

Synoptique des Adjudications 
-----------------

l 
Mode 

d'edjudicat . 
Pri• 

.. tlmatif 
Caution. 

Proviaoire 
Lieu d'adiudication et du 

Cahier du a..q., Jours He ur eJ 
1 

Grt a re 916 -

• 44000 - 33000 -

n 917 81 

24774 95 

Gre a gre 918 82 68 91 

Pli cach. 22673 96 1700 55 

• 239,6 48 1797 -

n 13010 - 97~ 75 
Publ :que 2'439 - 1S3 

L. 211,56 179,74 
et 322,16 

Pli cach. P. 45 lapa. 1215 -
5591 - 450 -

n 8165 - 613 -
Gre a rre 1404 - 106 -

• 1070 - 81 81 
,, 1779 - 134 -
,, 2476 188 -

,, 456 35 -

Publique 4536 - 340 20 

P. 17 aa t. 

Pli cach. P. 810-420- 470 85 
242-242 1080 900 Je r. et 350 le k. 

Gre a rre 492 05 36 95 

Publique P. 88 lap. 22 50 

Gre a gre 
Publique P. 88 le k. 39 60 

Pli cach. 21000 - 1575 -

Publiquc 3900 - 292 50 

Publique 65 -

Muaiaipalite Haymana 15-7-37 

Dir. Travaux Publica Tuadjeli 8-7-37 

Dir. G•nera\ Moaopoles Kabatache 16-7-37 

Vilayet Isparta 15-7-37 

{ Com. Perm. Municipalite latanbul 5.7.37 
Dir . Econom. ,, ,, 

Vılayet Zonıouldak 19-7-37 

• 14-7-37 

Dir. Trav. Publicı Kirchehir 15-7-37 

• ,, • latan bul 21-7-37 
Direction Etablia. lmmirreı Edirne lı· 16-7-37 

tanhu• et Ankara 

Coa. Aob. Coma. G. Geadarm. Ankara 19-7-37 
Cem. Acb. Command. Gen. Surveillance 21-7-37 

Douane (stanhul 
idem 

" 

,. 
,, 

,, 

,, 

Com. Expl. Ch. Fer Etat lzmir 

Com. Acb. O. Gen. Fabriquea Militairea 

2'1-7-37 
19-7-'0 

19-7--'7 
19-7-37 
20-7-37 

20.7 37 

1~-7-37 

Direetion P. T. T. Ankara 6·7-37 
Com. Ach.E.c.Su,er. Jnrenieurs G.ıeuyou 12-7-37 

{ 
Com. Perm. Munioipalit~ latanbul 
Oir. Eceneaat • ,, 

19-7-37 

idem 5-7-37 

{ 
Co•. Per•. Mwüalpalite lataabul 
Dir. Ece•••· • ,, 

9.7.37 

Coa. Aeh. Eooao•. Monopole• K.tache 16-7-37 
Direetion P. T. T. lstanbul 7-7-37 
Munieipali'e Fethiye Maiaon de Trans-

port et Commeroe a Sirkedii 

Miniıtere Travaux Publia. 17-8-37 

Municipalite Tire 6·7-37 

Direction Monopoleı Eudemicbe 5-7-37 

15 -
15 

14 

10 -

14 -

15 

14 

15 -
ıs -
15 -

10 -
15 -

11 -
10 -

10 5 
11 -
16 -

10 5 

16 -

15 
15 

15 -

14 -

14 -

15 -
14 -

14 -

15 -

3 JUILLET 1937 

ADMINISTRAllO~ 

Y oghourtchou Han 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

AdreHe T elegraphique : 
letaabvl - M0NAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Dimanche 4 Juillet l 937 

Viande d e boeuf : 87 tonrıes (Corps Armee Ka'isıeri) .\! 374 
A•i•aux pour monture pour l'armee : 100 pieces (Diviaion Sivas) 

.Y! 380 

Lundi 5 Juillet 1937 

Construction l ere partie Konak gouvernemental a Geule et lrbdir 
(Dir. Travaux Publics Kara) .\! '76 

Rcparation et construction a l'eeole de scienee politique (Ministere 
Travaux Publics) .\! :i77 
Papier Holzrrei: 100 rames-enveloppeı 47000 p. {Dir . lmpr;me
rie Etat) .\! 377 

Conatruction mur de ıoutenement a la fahrique de Paehabahtehe 
(Dir. Gen. Monopoles) .\ ! 378 

Lait paateurist: 163400 litres (Municipalite) Ist. .ı\! 378 
Reparation du batiment des bien nationaux (Dir. Biens Mat. 
Tchankaya) ~: 379 

Lossives des linges (F.coles Ankara) .\! 379 
eoneasaage de bles: 500 tonnes (lntendance Ankara) .\! 379 

Harieota et aubergines (Divia:o.ı Tekirdagh) ~! 380 
Couver•ureı : 500 pieces (Ministere Defense Nationale) ~Ye 380 
Bl.!, orge, paille ete. (Inıtitut Volail!es) .\! ~82 
Lait : 10 tonnea (lntendance Maritime) ~\! 382 
Orge, avoine et foin (Direction V eterinaire Vilayet iz mir) ~Y! 382 
Triligneı, tacheometre prismes jaloııs rubanı en acier (Direction 

Generale Cadastre) .\! 383 
Conıtrudion maisons pour immigres (Vilayet Nighde) .\! 387 
Savon : 10600 kilos (Division Lulebourraz) .\! 387 
Charbon lave marine : 1266 t .- ld. : 6720 t. (Fabriqııeı Mılitaires) 

,, ; 372 

Bas, mouchoira, flaneUes to\le pour lit ete. (Orfiees Sanitaires la
tan bul) .\! 373 

Toile pour reliure : 10500 m. (Cheminı de Fer Etat) .,; 373 
Litı pour elevea : 250 p.- ld. pour domestiquea : 50 p . (Offices 

Sanitaires lstanbul) .\! 373 
Beurre : 31800 k. (Division Brouase) .\! 374 
Grands chaudrona : 2 p. ld . petitı : 6 p . (Hôpital Reıional lxmir) 

.\: 375 
Saca a fourrare : 211 p. (Gendarmerie Ankara} :,: 375 
Cuir lauae aavonneux: 20 t . (Min. Defense Nationale) .\! 375 
lmprHı•on deı regiatres (Hôpital Rerional famir) .\! 375 
Naphtaline (Gendarmerie Ankara) .\; 375 
Beurre frals : 10 t . (Diviıion Tchorlou) .\! 375 
Film Roentıan (Hôpital Regional lzmir) ~ 375 
Ca1quea metalliqueıı : 1500 p . (Dir. Generale Sorete) .~! 375 
Couture de coıtumes : 1800 p. (Dir. PTT. Ankara) ,,! 376 
Medicaments pour veteriaaire: 14 lota (Min . Def. Nationale) .,! 376 
Reparation au batiment d'emballage a l'inatitut deı fruitı (Munici-

palit6 lıtanbul) .\! 376 
Fer : 20 t.- Ciınent. : 1400 saca- Charpente : 25 m3 (Ecole de1 

Contre·Maitreı Ankara) .\ ! 389 
Sacı a fourrage : 300 p. (lntendance Tophane) .Y! 389 
Uatenıileı de ouiıine (lntendance Tophane) .\! 389 

• Bidonı et eaisses (lntendance Tophane) S: 389 
Viaıade d• boeuf : 125 tonneı (Oiviaion Vize) 390 

Mardi 6 Juillttt · 1937 

Charbon lave marine : 3080 t . (Dir. Fabriquea Militairea) ~! 374 
Houille criblee : 500 t. (Oir. F•briquea Militaireı) ~! 374 
lmprcaaion de revue de la police (6000-7000 formats (Dir. G6n6rale 

SOrate) ;\ ! 379 
Hııile d'biver et ete (Mua. Ankara) .,! 379 
Feutrea pour ehevaux : 811 p .- huile peur ebauu•rH 

(Gendarmerie Ank) .\! 379 
Tranıport des marehandiıea et proviıiona (Com. Ach. Militaire Tel· 

kirdaıh) .\; 380 
Coneauare de bles : 550 t . (lntendance Ankara) ~! 380 
FiJ en laiton : 400 kilo•- (Clble telephoniqae ıouterrain 2300• 

(Min. DefenH Nationale) ]1! 380 
Uniformea pour rardea champ!tres : 59 p. (Kayın . Kechaae) ~! 380 
Fromare blanc et kacber- Coafiture ete. (Mu11icipalite lıtanbul) 

~; 382 • 

Suere H poudre at •orceaux (Mua. lıtaabul) ~~ 382 
Beurre frara : 60 tonne• (Di•iaioa Lulehourıaa:) ~! 387 

Gre a rre 23-40 - 176 - Com. Ach. Command. Gen . Surveillance 20-7-37 
Douane lıtanbul 

11 - ıı------
• Lea uteriaquea indiquent une venle par voie de aurenebere. 

Publique 150 - 11 25 
{ 

Com. Perm. Muaicipalite Iıt. 
Dir. Econo~at ,, ,, 

19-7-37 14 

N. 8.- Lea Noı indiques en regard deı articles ıont ceux du 
iournal dana lequel l'avia a paru. 


