
ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 A YLIGI ~5!l 
6 ~50 

12 .. 130 l 
Ecnebi meııılt>ketler ıçın 

12 ııylı~ı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmimnkbu:r: mukabili olmn· 
yan tediyat makbul degildir. 

s \Ll 

' 1 i 
Hergün çt <ar iktisadi. mali ve tic ri v.-azetedir 

Bug··n e A 

ı a olunan lÜ ak sa ar ve 
Muhm. bed. Teminnt 

a) Münaka5alar 

~şaat, Tamı!..at, ~afia işleri, Malze~~ Harita 

lzn:ıir-Manisa yolunun arasında dıvar va k~prü tamiri 
Çııtıılcadn yııpıl. aşım durnğı ınş. {temd) 
E.timcsudda inşa edilecek tr:ınsfo matör kıinası şart. 

25 kr) 

Beşiri kaznsı mrk. yapılacak bükıhıet konağı inşaatı 
(ı kısım) 

aç clı:s. ı2ı6 '7 
paz. 7000 -
aç. dı.ı. 5"54 27 

kapalı z. 15000 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

Ecıa: 69 kalem aç. eks. 2448 
Cerrahi ve dotunı aletleri miteşckkil 20 troı takımı k:apalı z. tak 290 -

_ Elektrik~Havagazı-Kalorifcr (tesisat ve m:ılzcmc:s.t) 

Elektrik motörü 3 beygirlık: 4 ad. - 4,5 beygirlik: 
ı ad. 

Atça kasab:ıeı elektrik tcıisatı. santral binuı, kab

lo çıkış tertibatı 
Kozlu mcvkiinde in~a edilmekt~ olnn 24 binar.ın 

dahili soğuk, sıcak su, kalorifer ve sıhhi tesiutı 

Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Defatır ve evrakı matbua: 43 kalem 

!iensuc-at, Elbise, Kundura, Çamatır v. s. 

Yazlık elbiselik kumaş: 6955 m. 
Çamaşırlık ve nevresimlık bez: 752ı7 m. 

Mahrukat, Benzin, Makine yagları v. s. 

K'>k kömiirü: 30-40 t. 
Sömikok lı:öıaiirü: 80 t. 
Di:r:el: 4 t. • benzinli motör: 4 t. - gres: ı t. - diş· 

li ya~: 1 t. 
Linyit kömürü: 160Q t. 

Mtitefenik 

Dökme demirden mamul volan ve teferauatı: ı ad. 
Aayant ve ktıngrit ' 
Çelik te• ve balatlar 
Aro:r:öz: 1 ad. {temd) 
Çivi: 1100 k. - çenber: 10 t. 
Soba borusu: 6600 ad. - alaturka dirsek: 800 ad. -

alafranra ı:lireok: 850 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Kuru f aaulye: 67,5 t. 
Pilavlık pirinç: 31,4 t. 
'Kuru fasulye: 9,6 t. 
Kuru ot: 4,8 t. 
Beyax peynir: 2,-4 t. 
Rezaki üzüm: 400 k. - çekirdelı:ai:a üzüm: 1,, t. • 

üryani erik: 400 k. - amasya erik: 900 k. - lturu 
kayısı: 500 k. - incir: '00 k. • çeviz içi: 500 le. 
amasya elması: 7,5 t. • gümüşhane elmuı: 1,5 t. 
ayva: 700 k. • portakal: 6000 ad. 

Arp.ıı: 76 t. 
,, 57 ,, 
.. 76 ,, 

Sadeyağ: 18,2 t. 

b) Müzay deler 

Çam odunu 

Çam • 
Çam ,, 
Saf asitfinilı:, pamuk, mensuoat, demir traı malı:iceei va 
Radyo ahi:r:e makinesi, amyant, pamuklu mensucat 

paz. 335 -

kapalı :r:. 5850 -

- -

aç. eks. 3000 
(taaiih) 

paz. 3825 25 
kapalı z. ı9556 42 

a\). cltı. t. 2l 40 
., '.2'.2-40 -

" 
3840 

kapalı z. ı7600 -

pa:r:. 856 -
lı:apalı z. 13227 50 

• 12000 -
paz. 
aç. eka. 2114 50 
paz. 2311 )0 

kapalı z. 9540 -

" 
7109 -

aç. elı.ı. ıı5'.2 -
- -,, 

• 9·2 -

" - -

paıı:. 3800 -

" 
2565 -

" 
3800 -

.. 

aç. art. 

" 
" paz. 

.. 

- -
525 -
379 07 

ıt25 

ıs3 60 
'435 -

25 ı3 

225 

386 87 
1466 73 

70 o 

288 -

1320 -

93 75 
992 06 

900 -

158 59 
173 89 

176 -

285 -
193 -
285 
132ı -

~ı ~2 

56 04 
75 32 
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,, " 
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• 
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n 
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n 
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.. 
.. 
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ID \REHAN 
Yo urtcu han, 1 c' kat 

No 3 ve 4 

~l 'l.P sem~epıuı 

.AN ŞAJ<1 \~I 

lıiarehane nızdl" göı-uşulur 

Telgr.: lst. MÜNAKASA_j 
Tel fon : 49442 

Po t kutusu N. 1261 

-

\alze nesi- Harita 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

Etimesudda inşa enilecek 5054 lira 27 kuruş kc· 
şif bedelli Transformatör binası açık eksiltmiye konul· 
muştur. 

2 Muvakkat ieminat 379.07 liradır. 

3 Eksiltme 23 teşrinisani 937 pazartesi günü saat 
15 te PTT. Umumi Müdürlüği.\ binası içinde toplanacak 
Arttırma, Ek,iltm komisyanunca y3pılacakbr. 

4 - Şartname ve planlar 25 kuruş bedel mukabilinde 
Ankarada PTT. Levazım Müdürlüğünden, İstanbulda Bey
eğlunda Ayniyat Şubesi Müdilrlüğünden alınacaktır. 

5 Taliblerin kanuni vesaikle ve muvakkat teminat-
larını PTT. veznelerine yatırdıklarına aid maki.uz veya 
banka teminat mektubi!e yukarıda y lıtlı tarih ve saatte 
Komisyona müracaa• I rı. 

Beşiri İlçebaylığında 

Beşiri k zası merkezinde yeniden yapılacak olaıı 
ı0005 lira -44 kuruş bedeli kc iflı Hükumet Konağmın 
tahsisatı mevcud 15 bin liralık hsımları kapalı zarf usu
lile eksiltnıiye konulmuştur. 

1 - Ek• iltme güni.ı 1 O t 1 931 çarşamba günü saat 15 
te tensib edil rek Beşiri Kayın knmlığmda yapılacektır· 

2- İstekliler vrakı fenniyesini S1ird Nafıa Müdür ve 
Beşiri Kaymakamlığında okuyabilirler. 

3 Muvakkat teminat 1125 liradır. 
4 İıko Reb i Gazetede 7.5.936 ve 3297 sayılı nok-

san çıkan talimatnamey göre vesikalarını hazırlayıp 2490 
sayılı kanu.mn 32 nci mmldesi mucibince teklif mektub
ları .la birinci 11umarada yar.ılı gün Ye saatten bir saat 
evveline kadar komisyon riy setine göndermeleri •ec• 
buridir. Po ta gecikmeleri kabul edilemez. 

• • • 
Ç talc da yapıl cak aşım durağı ınşası. Bak: İıt, Be· 

diyeıi ilanlarıne.. 

(Adar, Klinik ve ispençiyari al "t: 

• • • 
69 k lem ecıa ve muay ne ve tedavi evleri için ce 

ra i ve doium aletlerinden Uteşckkil 20 tros takımı alı
rıac ktır. Bak: 1 t. Sıhhi ıVlüesse eler A.E.K. ilaolarına. 

Elektr~,_,!!avagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Atça Kasabası Belediye Riyasetinden: 

1- Nafıa Vekal tinden musaddak projemiz muci•in
ce 19928 lira 50 kuru ke ifli Atça kasabası lektrik te
sisatmdan şimdilik 5850 lira keşifli makine techizatı ve 
ayrıca 2 bio lira keşifli elektrik techizatile 528 lira keşifli 
santral binası kablo, çıkıf tertibatı kapalı sarfla eksilt
miye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 15. t l.9J7 pazartesi günü saat 15 te hi
tam bulacak ve ihale Atça kasabası Belediye Encü111c
uiade y pılacaktır. 

3 Bu işe nid evrak ve projelerin birer kopyaları 
İstanbul - Taksim Beyoğlu Şark apartımanında yüksek 
elektrik mühendisi Bay Halet İşıkpınardan ücreti muka· 
bilinde alıcabilir. 

4- Ekıittmiyc iştirak edeceklerin yüıde 7.5 tcu.ıinat 
ve ihaleyi müteakib de yüzde 15 e iblai teminatlarile 
ihaleden bir saateevveline kadar müracaat etmeleri la
zı dır. 

5- Eksiltmiye talıb olanların şartnameye göre cksilt
miye girebilmek şartlarını haiz olmaları lazımdır. 

6 - Fazla izabat almak isti yenler Atça Belediyesine 
veya adt geçen mühendis Bay Hasan Halet İşıkpınara 
müracaat edebilirler. 
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Zonguldak Kozlu Kömürü işleri Türk Şirketi 
Genel Direktörlüğünden: 

Kozlu ınevkiinde şirketimiz tarafından in~a edihr~ekte 
olan muhtelif eb'add.ı 24 binanın, dahili soğuk, sıcak su, 
kalorifer ve sıhhi tesis'lb. 

Kozlu mevkiinde şirketımiz brafıcdan inşa edilmekte 
olan duş ve lokanta birıas.nıo, soğuk, sıcak su, kalorifer, 
sıhhi tesisatı, etüv mutfak ve ~ameşırlık tesisatı. 

Ayni inşaatın beırici ve dahili ,.Jektrik tesisatı ve 
transformatör merk~zi. 

Bu işlerle alakadar miUehassı firmalara ayrı ayrı 
ihale edi!ecektir. Teklif yapmak i teyenlerin şartlarımızı 
ve planlarımızı öğrenme', üzere, bizzat veya tahriren 10 
g-n z rfında şirketimize müracaat etmeleri ilan olunur. 

* * * 
5 adet elektrik motörü alınacaktır. 

U. Müd. ilanlarıoa. ____ _,_ __ .,..._.. 

Bak: İ11hisarlar 

M1tbaa işleri, Kırtasiye. Yazıhane M~i.lzemesi 

İstanbul Vakıfl r Direktörlüğünden : 
Muhı>mmen İlk temin t İhale günü 

Cinsi Miktarı bedeli Lira 
Kalem Lira 

Tahmin b deli~ 115 buçuk liradır. İlk teminat 158 lira 1 
59 kuruştur. Şartname ve nümuneleri komiıyonda görü- ı 
lebilir lsteklilerin kanuni belgelerile belli saatte komisyo· 
na gelmeleri. 

* * • lıtaab!ll Levazım imirliği için 6600 adet soba 
borusu, 800 adet alaturka, 850 adet alafrania diraek, 
5·11-937 cuma günü ,;aat 15 de Tophanede satınalma ko
miıyonunda pazarlıkla ahoacaktır. Tahmin bedeli 2318 
bu~uk liradır. İlk teminatı 173 lira 89 kuruıtur. Şartna
me ve niimuncsi komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte kemiıyooa gelmeleri. 

• • • 
Yek pare dökme demirden mamul l adet volan ve te-

ferruatı alıaac:aktır. Bak: İobiaarlar U. Müd. iliolarına. 
• • * 

Amyant ve klinirit ile çelik tel 
caktır. Bak: D. D. Yolları İliolarıaa. 

Erzak, Zahire. Et ve Sebze: 

ve halatlar 

Vize A•k"ri Sahnalma Komiıyooundan: 

alına-

Kiitahva Orman ;\'lödürlüğiinden : 

1- Kütahya vilayetinin Simav kazumda Akdair de~·lct 
ornıamnda Zeybek dcre::ıi mevkiinde te>bit edilmis t°'263-6'73 
D!'i3 a muadil 135 adet devrik c:aıD eşcarı altı a; müddet 
zarfında ormandan çıkarılmak üzere 22.10.937 laıihiııden ıti· 
haren 15 gün müdd,.tle açık artırmaya konulımıştur. 

2- Artırma S.J J .937 tarihine ıııü~adif cuma günü ı-unt 
15 de yapılacaktır. 

:~ - Beher gayri mamul metro H1ikabı 480 kurustur. 
ı- Muvakkat teminat 91 lira 2 kuru tur. • 
.J- Şarlaame ve mukavelename projel~rini görmek i te· 

y~n~e: bu miiddPL içinde Kütahya orman birinci sınıf mihen· 
dı~Jığıııf" \C Sima\ ormaıı katıpliğirıe müracnut cılcbilirJer. 

* * ~ 

1- Kıitah~a \ılaydİniıı ~im, v kaza ı dahiliude Ahla~ 
devlet oı:mauını n Yumaklı mevkiirıdP tesbit edil mi:;; ] 6_.4:.6 
metre ınıkt\ba muariil 192 adet devrik çam ü~l·arı altı ay ınüd· 
det zarfında ormtmdan çıkarılmak üzere 22.10.937 tarıhindeıı 
itibaren 15 giin ıııiiddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2- Arlarına 5.1 i .937 tarihinde mii~adif cuma gfüıü "iaat 
15 d;> yapılacaktır. 

3- Beher gayri mamul metre mikabı 460 kuru;;;tur. 
4- Muvakkat ıc·miııat 56 lira 4 kurustur. 
5- Şartname ve mukavelename projelerini görmek iste· 

yenler bu müddet içinde Kütahya orman birinci ınıf mü
hendisliğine ve Simav ornrnn katipliğine müracaat edebilirler. 

Defatir ve ev- 43 3000 225 15. 11.937 pazar· ı 

Vizenin 76 bin kilo, Alpullunun 57 bin kilo arpası. İhaleleri 
ayra ayrı açık ek• itme ile Vizede yapılı:c:ıktır. Vizenin tutan 
3800 lira, Alpullunun 2565 liradır. Vize arpasının ilk teminatı 
285 lira, Al pullunun 193 liradır. İhalO!leri S.11.37 pnarteai ıünü 
Hat 15 tedir. Şartnamelerini ıörmek isteyenlere herıün Viz~ ıa

tınalma komisyonunda gösterilmektedir. 

rakı matbua tesi saat t 5te 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü ile şubeleri lüzumu olan 

yulrarıda cins ve miktarı yazılı 43 kalem defatir ve evrakı 
matbua açık eksiltmeye konulmuştur. İhnlcsi yukarıda ya· 
zıh gün ve saatte Başmüdürlük binasında toplanan Komis· 
yonda yapılacaktır. Şartname ve nüruuneleri hergün Leva
zım kaleminde görüle ilir. 

• "'• Pınarhisarın '"İ6 bin kilo arpaı:, ihalesi pazarlık auretile 
Vi:ıede yapılacaktır. Arpanıo. muhammen bedeli 3800 lir.ndır. iık 
teminatı 285 liradır. İhalesi 4.1 l.37 perşembe ıünü sı:ıat 16 da
dır. Şartnamesini görmek isteyenlere hergün Vize satınalma ko
miıyonunda göaterilmektedir. 

İzmit Tümen Satına)ma Komisyonundan: 
Tümen birliklerinin aşağıda mevkii ve mikdarları ya

' zılı 8200 l<ilo sade yağlarına teklif edilen fiatl:ır pahalı 

İstaLbul Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Iviektepler için 75217 metre çanıaşır!ık ve nevresimlik 
bez 18.11 .937 perşembe günü saat 15 te Tophaned İs· 
tanbul Levazım amirliği satınalını:ı komisvonunda kapah 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 19556 lira 
42 kuruştur. İlk teminatı 1466 lıra 7 3 kuruştur. Şartname 
ve nümu esi ko1nisyonda görülcbil r, Iste'dile1·i kanuni 
belgeleriyle teklif mektubl<>rı ıı ihale s:ıatinden bir saat 
evveline k dar komisyona vermeleri. 

-· görülmüştür. Mezkur mikdardaki sade yağları hir ay müd
detle pazarlığa konulmu~tur. ilk pazarlığı 8. 11.937 pazar· 
tesi günü saat 16 da İzmitte Tümen Satınalma Komisyo· 
nunda yapılacaktar. Sade yağlarınan heher kilosunu asın
lanan fiatları ilk inançları ve mikdarları aşağıdadır. Şart· 
namesi Ankara, İstanbul, Eskişehir Levazım, amirlikleri 
Satınalma Komisyonlarmda, İzmitte Tümen Satınalma Ko· 
misyonunda hergün görülebilir. Her mevkiin ihtiyacı ayrı 
ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. İsteklilerin belli gün 

ı!:ve saatinde kanuni belgelerle ve ilk inaııçlariyle İzmitte 
! Tümen Setmalma Komisyonuna gelmeleri. 
ı Beher kiiosurıun tasmlanan F. İlk inançları 

Kuruş Santim Lira Kuruş 
94 00 685 00 

...::_ ~ _,..~ '1!P!"-.::?:?::= =~ 1 

Mahrukat Renzin-Makine ya~lan v. s. 

Q2 00 276 00 
92 00 360 00 

Kütahya Lise direktörlüğüudeo: 

Lisemiz ihtiyacı için 30 tondan 40 tona kadar gazha
ne •eya o evsafta olan kok kömürü 27. 10.93~ tarihinden 
itibaren 15 glio müddetle l 1.11.937 perşembe günii saat 
2 de ihale edilmek üz~re açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen fiat 2340 kuruştur. Mıwakkat teminat 70 lira 
20 kuruştur. 

Milli Müdaft! a Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Beher tonuna biçilen ederi ı 1 iira olan 1600 ton Linit 
kömürünün Kayseri Tayyare Fabriırnsınm ch·posunun için
de teslim edilmek suretiyle lrnpnlı zarfla eksiltmeye kon
muştur. Tahmin edilen bedeli 17600 Hra olup ilk teminat 
parası 1320 liradır. İhalesi 19.1 i.937 cuma günü sailt 
15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 vo 

3 üı.cü maddelerinde istenile belgeleriyle birlikte teminat 
ve teklif mektuplarını ihale günü en geç bi.:- saat evveline 
kadar Aukarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonun 
vermeleri. 

• • * 
4 ton dizel 4 ton benzinli motör ! ton gres ve bir 

ton dişli yağ almac ktu·. Bak: 1.-;t. Belediyesi ilanlamna. 

Müteferrik 

Antalya Bolediye Riyasetinden: 

Mevkiler 

Bolu 
Tuzla 
üebze 

z 

1321 QI) 

Mikdarları 

Kilo 
9000 
4000 
5200 

İstanbul Gümrüğü Baıaıüdürlüğüoden : 
MKN 8495 CPECO markalı muhtelif No.lu 1889 kilo 

ağırlığında 6379 lira 22 kurut değerinde tekerli sakızı., 
jiklet pazarlıkla MKN U~78 HEMETEK markalı muhtelif 
No.lu 47 48 kilo 1328 lira 59 kuruş değerinde 12 fıçı 
gayrı saf asitfinik MKN 8002 NRC marka 13165-67 N.hı 
509 kilo 2312 lira 56 kuruş değerinde pamuk mensucat 
MKN 1960 P.W marka 1·38 No.ha 7582 kilo 1474 lira 
değerinde 38 fıçı bitümen müşabihi zift MKN 3700 L V 
marka 184 No.ln 59 bu9uk kilo 584 lira 53 kuruş değe
riade gümüş yaldızlı pirinç saplı demir tra1 makinesi açık 

tarırma ile 8.1 1.937 güıall ıaat 14,30 da Sirkecide Re~a
diye caddeıindeki gllmrlik ıatıt salonunda dahil ve hari· 
ce satılacağı iıteklilerdeıı ıaat 14 o kadar vezneye yatır
mak şartile yUıde 7,5 pey akçe1i ve maliye ünva11 teıke· 
reıi iıteoir. 

1- Küt~hya viiri\ etinin Sima\ ka:im.,ında Akda{! devlet 
ormaıuııın Kanku.., ıw·vkıiııde tesLit edılmiş 2J 8·207 D 3 a 
muadil 157 adPt devrik çanı e~carı altı ay müddet zarfında. 
ornıaııdan çıkarılmuk üzere açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Artırma 5.J 1.937 tarihine mii adif cuma O'finü 18at 
15 de yapılacaktır. • 

3- Beher gcıvri mauıfıl metro mikabı 460 kııruştur. 
4- Muvakkat teminat 75 lıra • 2 kuruştur. 

5 - Şartname ,.~ mukavelename projelerini görmek iste· 
yenler müddet içind~ Kütahya orman biriuci :.ımf mühendis
liğine \'e Sirun\ orman katipliğine ıuüracaat edebilirler. 

.. 
lstanbul Sıl1hi Müesseseler 

Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Muayene ve tedu.·i evleri ifİD. Cerrahi ve dofum aletlerinden 
milteıekkil .20 Tros takımı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

1- Ekadtme 17·11-937 Çarşanba günu saat 15,iO tla Cağalo~· 
lunda Sıhhat n içtimai Muavenet Mtiıdürlitü binasında kur•lu 
Komi•yonda yapılacaktır. 

2- Muham•cn fiat : bir Troa takımı için : 290 liradır. 
3 Muvakkat garanti 435 liradır. 

4 istekliler şartname ve lideyi hcrgüo. Komi yonda ıörebi· 
lirler. 

5- istekliler cari ıeneye aid Ticaret odaeı vesikaaiyle 2490 
.ayılı kanunda yaıuh ltelııeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz Yaya Banl:a mektultu•u havi zarflarını ib le aaafü.uılcn 
bir Hat nvel Komisyona vermeleri. t 7419) 1145 

Keşif bedeli 7000 lira olan Çatalcada yapılacak aşını 

durağı inşası açık eksiltmeye konu!muş isedc belli ihale 
güniinde giren bulunmadığından pa:!arlıia çevrilmiştir. 
Keşif evrakıle şartnamesi Levazım Müdllrlüğünde görüle
bilir. istekliler 2490 N. la kanuoda yaz.ılı Tcıikadan başka 
Nafıa Müdürlüğunden alacak!arı fen ehliyet vesikasils 
525 lirahk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
8.11.937 pa~artesi günü saat 14 de Daimi Encümende 
buluomahdırlar. (İ) (7417) 1143 

Ton 

4 Dizel 
4 Benzinli motör 
1 Gres 
1 Ditli yağ 

10 

• • • 

Şehrimiz itfaiyesi için müna asaya konulan <Arözöre 
ıartnameye uygun talib çıkmadığından bir ay zarfında 
pa~arlıkla ahnmasına karar verilmiştir. Pazarlık 25.1 1 .937 
perşembe gönü saat 15 tcdir. Talible;rin Antalya Belediye 
Encümenine müracaatleri ilan olunur. 

* * * M K N 897 H S N mark.alı 5831 No. lu 86 kilo :>oo 
gıaın ağırlıAında 101ü lira 84 kuru~ d;,,ğcrinde 5 adet rad\o 
ahize makinesi M K 1 7615 Z" marka hila No. lu 2536 kilo 
708 lira 85 kuru~ değerinde Aspeste:: arnyantlı pazarlıkla 
M K N 9321- B markalı No. iUZ 99 kilo 895 kuruş değerinde 
huğday 8416 1\1 K M A markalı 6/3 o. 16 kilu 739 lira Belediye nakil va italarma lüıumu olan yukarda cins· 
değerındc ipekii ve pamuklu mensucat M K N 8214 M A leri yazılı yağlar açık eksiltmeye konulmuştur. Buııların 

İstanbul Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul Levazım eşya ve techizat an barı için 1ı00 
kilo çivi 10 bin kilo çenber 17. J J.937 çarşamba ıunu 
saat ı 5 de Tophanede-İstanbul Levazım amirliği satınalma 
komisyonunda açık eksiltme ıle eksiltmesi yapılacaktır. 

marka 10. suz 23 kiJu 2279 lira 32 kuruş değerinde itııı'i l hepsine 3840 lira bedel tuhmin edilmiştir. Şartnaaıesi 
ipek men:;ucat açık arttırma ile 5. t 1.937 günü saat 14 bll· 1 Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. h 
çukta Sirkecide Reşadiye cadde~iuJeki giinıriik atış salonun· ı kanunda yazılı vesika ve 288 liralık ilk teminat makbuz 
da dahil ve harice satılacağı i~teklilcrden saat J4 e kader veya oıektubile beraber 16-l l-937 salı güniı saat 14 de 
ve~meye yatırmak şartiyle yiiıd• 7,5 pey akçeci ve Maliye Daimi Encümende bulunmalıaırlar. (B) (7.tlö) 1142 

lnYan te~kercsi istenir. İ 

lir 

ş 

a. 
rn 

c 
ş, 
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2 lkiociteırio 1937 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma Komisyonu 

Riyasetinden : 
Trahom mücadele Haetaneıi Ye Diıpanıerlerine liıım olan 

89 kalem ecza açık ekıiltaeye konulmuştur. 
S ,ı- Eks.iltme 17-11-937 Çarfanba güoü .aat 15 ae Cağalofchıoda 
•boıat ve içtimai Muueact Müclörlü~ü binasında kurulu Konaiı· 

Y0 ntia yapılacaktır. 
2 Mubnmmea flat : 2448 liradır. 
3- Muvakkat ıaranti : 183 lira 60 kunJftur. 

. 4- İıtekliler ,artname ve liıteyi herıüa Komiıyontla 1rCSrelıti
lırler. 

5- lıtekliler cari seneye aitl Tienret ocluı veıik&1iylc 2480 
••yılı kamıada yazılı b lreler ve ltu i'e yeter m-.vaklut garanti 
tbakbuz veya Banka makbuu ile birlikte belli gln Ye 1&atte Ko-
tbisyooa relmcleri. (7418) 1144 

hisarlar U. lVl üdürlüğünden: 1 
1 - Şartuameıine tevfikan 3 beygirlik 4 adet ve 4,5 

beygirlik de 1 adet ki cem'an 5 adet Elektrik Motörü 
Paıarlıkla satın alınacaktır. 

ll - Paz rlık l 7.Xl.937 tarihine rastlayan çarşamba gü· 
bü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili Muhammen be'1eli 335 lira ve muYakkat temiaat 
25, 13 lirııdır. 

iV-Şartnameler parasız olarak hergön sözü gefeD 
Şubeden alrnabilir. 

V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yiizde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı reçcn Ko
llıiıyona gelmeleri ilin olunur. (B) (7390) 1138 1 - 4 

• • ıt: 

Şartnamosi mucibince yekpare d&kme demirdea 
lıliamul l adet volan ve teferrüatı pazarlıkla satan alıDa
caktar. 

11-Pazarlık l 7.Xl.937 tnribiae rastlayan çarşamba 
llÜnü saat 15 de Kabııtaşda L.evazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Kemisyonunrla yapılac ktır. 

111 - Muhammo• bedeli 850 lira ve muvakkat temiDat 
63,75 lircdır. 

lV-Şc.rtnnmeler parasız olarek hcri:ftn scbü reçen 
Şubeden alınabilir. 

V-İateklllerin pazarlık içi11 tayiaı edile11 ıtba Ye sa
atte ylzde 7 ,5 gü•enme paralarile birlikte adı geçen Ko· 
ltıisyon" gelmel ri ilin olunur. (8) (7391) 11i9 1-4 

• 
* * 

1- 22-X-937 tarihinde eksiltmeye konulacağı evYelce 
ilan edilmiş olan Paşa bahçe F abrikasmda yeniden örtüle
~ek ve tamir olunacak çatılar işinin eksiltmeıi, keşfi ve 
Şartnamesi mucibince 4-Xl·937 tarihine raatlıyan Perşembe 
Rünü saat 15 te Kabataştn Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

2- Keşif bedeli 7 419.98 lira ve muvakkat teminat 

556.5 liradır. 
3 - Şartnameler 19 kuruş mukabilinde her gün İnhisar· 

lar Müskirat Fabrikalar Şubeıi Müdürlüğünden alınabilir. 
4- İsteldilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 

0 
u 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komiıyona 

&elmeleri ilan olunur. (7161) 1111 4-4 

- _______ lı lstanbul Defterdarhğından: 

Seaelik Muhammen 
kira bedeli 

Lira 
.!!totlunda: _!.amerllatuo mahalle.inin Papaı 

klSprüıü çıkmazı aokatında yeni 
3, 5, 7, 151 17, 19 aayılı boıtaa 30 

Yukarıda yazılı malın bir Hnelik icarı 12-11-937 cama ıunu 
••ıı.t 14 de ibale ohınac:aktır. İcar bedeli 4 müıui takıitte n tak
sitler pe,inen tabıU olunur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçelerini 
muayyen Yaktlnden evvel yatırarak defter mezkur pnde defter· 
darlık Milli Emllk Müdürlütünde milteıekkil nbt koı:aiı1onuna 
llıiir•cııatları. (F) {7355) l lU 

~:a:: zı::s * !LS!E!!W 

l D.D.YmLARı İŞLETME u. MUoURL06ÜNDEN 

İımi, M•hammen bedeli n munkkat temiaatı •t•tıda Jaı:ılı 
llıuh\elif cins amyaot; kllngrit ile felik tel ve halatlar 2.12. 19JT 
~•rıembe günü aaat 13 den itibaren ayrı ayrı kapalı sarf uıultl 
•le Ankarada idare binasında sntın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temi· 
tıat ile kanunun tayin ettiA'i veıikaları •• Nafıa mlteahhitlilıı: ye• 
&ikası ve tekliflerini aynı gün aaat 14 e kadar Kemiıyon Reiıli
tine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malnme Daire11n4en, 
liaydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şeflltinden datıtılmaktadır. 

(7400) 1140 1 4 

ianıi -Amyant ve Kliogrit 
Çelik tel ve balatlar 

Muhammen bedel 
l3ı2'7,SO 

12080 

Muvakkat temiaat 
992,08 
goo 

MÜNAKASA GAZETESi 

İstanbul Defterdarlığından: 

Tabtakaledc: Rlıtempa,a mahallcıinde Can9aı:haae 

caddeain4e Hki 43 yni 4 1&yıh dükka
nın 3 4 payı. 

Kandilfüie Kuy-. ıokağında eski 42 yeııi 14 sayılı 

nin 12 48 payı. 
Kandillide : Ayazma arkaıı ıokatında e.ki 15 yeni 

17 HJlh Ye 65,50 •ctre mınabbaı arsa· 
nıa 1 4 payı. 

Beyacıkayüade : Eaki Kaaaki yeai Ctirğü ıokatında Hki 
7 yeni 5 ıayılı n•in ken4i araaıı içiae 
çlkmilı enkazile beraber maa ltalaçe 

L. K. 1 

720 00 

50 00 

12 29 

auanıa ta••••· 43 50 
ISayacıköylade: !ıki Kaaaki yeni Cirtii ıokatıada Hki 

9 yeni 7 1ayılı ahtap nin yapı p•Jl· 140 00 
Yukarıda yazıla mallar 12 l 1·937 Cuma rlaü aatılacaktır. Satıı 

bedeliae iıtikra•ı .. alaili ve 0 
0 3 faizli huine tahYilleride kabul 

olunar. 
Taliplerin °, 0 7,$ pey akçelHini ıauayyen Yaktin4en e.·vel ya

tararak meskGr ıbtle defterdarlık Milli emlik Müdürlütlnde mii· 
te,ekkU 1&bf komiıyoauna mür .. aatları. (F) (7352) 113! 

PiYASA HABERLERİ 

Teminat mektupları hakkında Giinırüklere yapılan 
yem bir tamim 

No. 11940 - 1980 
118114/liH>5 sayılı 16.9.37 ıünlü g-eaıel yazıya ektir: 

Y ah ancı bankalardan alınacak Temin at mektuplara 

hakkında Nakit İşleri Umum Müdürlüğu sözile Maliye 

Vekilliğinden Muhasebe M~dürlüğüne gelen 5150/14310 
sayılı 28.g,37 günlü yazının örneği aşağıda çıkarılmııtır . 

Keyfiyet tamimen tebliğ olunur. · 

§ Yabancı bankalardan alınacak teminat mektupları 

(koatrgarantiler) hakkında yapılan 26.8.37 tarih ve 5150 

1 '12598 numaralı teblıgatı umumiyede isimleri yazılı mem· 

leketler meyaaına Almanyanında ithal edilmiş olduğu 

ve mezkür memleket Bankaları tarafında nverilecek kontr

garantiler hakkında da salifülbeyan tamim dairesinde 

muamele ifası bildirilir. 

İhraç edilecek palamutlar; lloatroldan ıeçecek 

İhracat mallarımııın en baılıcalarıaıdaa olan palamut

ların kontrolu için hazırlanan talimatname dinden itibareD 

tatbik edilmektedir. 

Buııa j'Öre, palamut ihraç edecek tftccarlar, malları•ı 

hazırladıktaa sonra, kontrolör •emurlarıDı çağıracaklar 

Ye mallarıDı tetkik ettirdikten ıonra gnmrüğe hitaben ihraç 

•ilHadeai alacaklardır. Ancak, palamut ihracatçılan, mah

sulü temizlemek için ellerinde kafi vesait mevcut olmadı· 

tından bu yıldan itibaren kontrolun başlamaıını istemek· 

tedirler. Bta kabil bazı ihracatçılar, kontrelun ancak Yeaait 

temininden aonra tatbikini rica et•itlerdir. 

K6mür Mıntakası 

İngiliz Gibı nıüesseıenin hazırlayıp Londradan gön

derdiği İstanbul limanının kömür mmtakaıına aid proıe 
üzerine tetkiklere ehemmiyetle devam edilmektedir. 

Geçenlerde liman iıletme idaresinde bir toplantı ya

pılarak bu projenin tatbiki şekli etrafında j'ÖrftşülmOf, 

ve Kuruçeşmeye gidilerek mahallinde tetkikler yapılmıı· 

br. 

Projedo kömtir •ıntakaaı cok geniştir. Bu itibarla ge· 

rek denizde, sıerek karada yapılacak tesisat genif ola· 

caktır. De12ize ve karaya konacak müteaddid vinçlerin 

ibaleıi yakında ilan edilecektir. K6mftr mıntakaıınıo, u· 

mumi tHİHbnı yapacak firmahır ·tekliflerini liman daire· 

aine bildirdikten sonra bu fikirler tetkik edilecek Ye va· 

rılacak netice lktisat Vekaletine bildirilecektir. laıaata 
ilkbabarda baılanabilecektir. 

, .Vevml~. 
_Tiyatrolar 

Monakasa Gazetesi TJ.~PEBAŞI DRAM KISMI 

Bütün Mnteahhit ve Bu alqam 

ını~:~I~~ 
1 

ıaat IO,Je da 
Tüccarlann m .. leki ga-

intikam Maçı zetesi dir. ııJ 3 perde 2 tablo 
Telefon: 49442 

Y aıan: P, V eber ve A. tleu:ıe 
,, _______ Ftll3, ı 

1 
1 

Sayla 3 

(Suit~ de la 4eme pare) 
Ban.le pour wagonı et locomotive (Ch Fer Etat Ank ) N. 466 
Chaudroa iı vapeur ( Fakır. Mılit. ) N. 465 
GoYrdH en aluminium (Min. Def. Nat.) N. '462 
Caııal pour ıecbaı• du maraıs Aydiıı (Miıı . Trav. Pub.) N. 494 
Regulateur peur tranux de reform• a Kutdrnk •tdreıe (Min. Trn. 

Pub.) N. 494 

Beurre fraiı (Div. Sıvu) N. 495 
Antaracito indirene (Min. Aft. lnterieurcs) N 495 
HQ11llle, fromage, oeuf, lcı-umes ete. (Com. Ach. Ec. N .>rm . .le 

jeuneı FillH) N. 496 
Aiuıtement de la terre, tr11vaux d'llrt c:ınstr. chauss~e a ı a rue Etl

meuout (Vıl. Ankara) N. 496 
Vıan4ie, 1100 et paı Uc (Cem. Ach. Ec. a Dj a~hılog'-lou} N. 496 
Viude de mou~on, aıne:ıu et boeuf (Com. Ach. Coamaııd . Nnal 

Marmara) N. -496 
Seai-eoke (Corpı Armee Kaiueri) N 4 7 
Antbracite indırene (lnt. E,9\:iehehir) N. 497 
Lit. pour ıeldats (Min Def. Nat.) N. 498 
Peaux de veau, do chcvte et meche pour graisscur (Ch. For E.tat 

H.pıcba) N. 499 
Rcıiıtances (Dir Gen. Monop.) N 499 
Tapiı pour corridor (Mın . Def. Nat.) 499 
Rep. dcpôt Salipıızar (lnt. Tophane) N. 499 
Conıtr. portu en fer, mur d'appui et aspbıltage pres bit. geadar-

merio (Commaud. Gen. Gend. Anlc.) N. 499 
Boiı de sapin (Ch. Fer &tat Sirkedji) N. 4'f9 
Foin sec (lnt. lzmir) N. 499 
CouffH a-alvaniıeeı pour ordures (Mun. lst.) N. SOO 
Fer rond (Ch de fer Etat H pacha) No 509 

Bleı concasses (lnt. lzmir) No 510 
Viande de mouton et pain ı Hop. Malad. Cont. lzmir) No 510 
Foin (Corps Arm. Kaiss~ri) No 510 
Vıtre (Oir. Etabl. lmm. Edirne) No 510 
Toile et batiıte (Vil. Tekirdagh) No 510 
Pomme1 de terre (Brig. Edirne) No 510 

• L.es aateriıııqueı indiqueılt une vente par voıc de surenoherc. 
N. B.- Le1 Noı ia.diqu~• ea regard <leı articles ıont ceux dY 

journal danı lequel l'avia n paru. 

st. Ticaret ve Zahire Borsası 
[ Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ) 

1 ~ ı 1 . 1937 

FİATLAR (Cours officielsl 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşnk (Ble tendrc) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge Ao.) 
Arpa yemlik 
Çndar (Sei1rle) 
Bakla lFhe) 
Mmr sarı (Maiı jauoe) 
Suıam lSe1&me) 
Pamuk yağı (Huile de colon) 
SuHm ,, ( ,, ıesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,. Trakya ,, Thrace 
Kuşyemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poilı de Chhre 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

6 
5 25 -
4 8 -
4 15 
• 20 -

4 15 -
16 25 -

7 - -

6 15 -
5 35 -
4 il -
4 17 50 
4 2.5 -

18 JO 

Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Ze1tio yatı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

49 57 - -

Fındık kalıtuklu (Noiaettcs) 
Fuulye ufak (Haricot sec) 
Buğday kızıl ca (Ble rouxr 
Yulaf (Avoine) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Güz Yunu 
iç fındık (Nois. decor.) 
Nohut iri (Poiı chiche) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Muır (Maia) 

Kepek (Son) 

1793 -
705 -
210 -

30 -

Keten tohumu (Gr. Lio) 60 -
Fasulye (Haricot ıec) 133 -
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foinJ 
Suıam (ıeaame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 

25 -
69 -

iç fındık (Noia dec.) 
Nohut (Poia Chiche) 72 50 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 40 -
B. Peynir (Fromage 8.) 
Tiftik 

!mtiyaz Mıhibi Ye JUJ · 
Di.rektiiTii: lamail G!.rit 

10 25 

35 10 - 35 30 -

34 27 - 35 7 -

aı - - 33 - -

GİDEN (Exportaüon) 
Afyon (Opium) k. 
İç fındık (Noiı. dec.) 
İç badem (amande) 
Yapak (Mohaire) 
Arpa (Orgc) 
Kuş yemi (millet) 
K fındık (Noiıette) 
Mercimek (lentille) 
Kıl (poil) 
Nohut (Poiı ehiahe) 

DİŞ FİATLAR 
(Marc:his Etrangen) 

Buğday (816) Liverpul 
,, ,, Şikago 

,, ,, Vinipek 
Arpa (Orıe) Anvera 
Mııır (Maiı) Loodra 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 

6 ~5 
19 75 

25 50 

IO-

Fındık (oois.) G.Hamburr - -

" K " 

Bawdıjı 7.w: ARTUN 8aNJD11t'1 

Ca.lat. Bill\ar aok1* No. 10 



Deuxieme Annee - No. 512 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptrs. 450 

6 " " 850 
12 " r. 1500 

Etrang-cr: 12 •oıs Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Pu blicitc ı' adresser 

il l' Admini11trnlion 

MARDI 

u 
jcurnal Quot aıen des Adjudicatioı 

ı Ta ea ~y optique es A judicatio s _____________________ _,,,_ ______ _ 
Mode Prıx Cautıon. Lı •ı d'adjudıcatıon etdu 

Ohjet de f'3djudication d'adjudic11t. catimatif Provisoire Cahi.er des Chnrg( B 

A) Adjudications au Rahais 
Construction-Reparation- Trav . Publics-Materiel de Construction -Cartogr~phie 

Rep. des ponts et murs s route lzmir·M:ınissa 
Constr. station de vnccination a Tchataldja (nj. ). 

Constr. Konak Gouvernemcnhıl au bourg Becbiri 
(unc partie) 

Publique 
Gre a gre 

Pli cach 

12ı6 67 
7000 -

15000 

Vilayet J:ı.mir 

525 - ( Com. Perın. Municipalilt'.• lstanbul 
\ Dir. E.conom. ., ,, 

1ı25 - Vılayet Bechirı 

Jours 

11-11-37 
8-11-37 

10·11-37 

Constr. batiment transformateur a EtimeHout (cah. 
" 

S054 27 379 07 Oir. Gen. PTT. Ankara et lstanbul 22 11-37 
cb. P. 25). 

Prod.!!,!ts Chimi__gues et Pharmaceutiques - lnstruments San~tair~~ur~urc: p~ Hôpitaux 

lieure 

11 -
14 

ıs 

ıs 

Produits pharmaceutiques : 69 lot& Publiqu~ 2448 - 183 60 Dir. Hyg. Assist. Soc. Djaghaloghlou 17 11-37 lS -
lnstruments de chirurric : 20 lots Pli cach le lot 290 43S - ,, 17-11-37 lS 30 

Habillement Chaussures Tissus- Cuırs. 

Etoffe poıır costu•es d'ete : 69SS m. 

Toile pour ling-::rie : 7S217 m. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Colte : S0-40 t. 
Diesel : 4 t.· Benzıne pour moteur : 4 t.· Graisse: 

1 t.· Huile pour moteur : 1 t. 
Semi·coke : 80 t. 
Charbon lignite : ]600 t. 

Gre a gre 3825 25 

Pil cach 19556 42 

Publique la t. 23 40 

" 

" 
Pli cach 

3840 -

2240 
ı7600 -

Electricite-Gaz-Chauffage Cectral (Installation et Materiel) 

386 87 

ı466 3 

70 20 
288 -

1320 

Com. Ach. Command. Gen. Prot. 8 11-37 
Foretı Ankara 

Com. Ach. lntend. lst. Toph~ne 18-11-37 

Dir. Lycee Kutahia 

{ 
Com. Pcrm. \4unicipalite lstanbul 
Dir. Ecom. ,, ,, 

Com. Ach. lntendance lzmir 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

11 11-37 
16-11-37 

12-1.ı-37 
19-11.37 

11 -

15 -

14 -
14 -

16 
15 -

lnstal. centrale cible et cutre pour instnl. eleclrique Pli cach 5850 Municip . Atcha Taxim Chark App. 15·11-37 ıs -

au bourg Atcha ln g. Hasıırı Halet 
Moteur electrique CV. 3 : 4 p. CV. 4,S : 1 p. Gre a gre 335 2S 13 Com. Ach. Econ. M nop. K.tache 17-11·37 14 -

lnstall. chauffage central eau chaude et &:ınıtııire 
de 24 habitations 

Dir. Gen. Affaircs de Charbon Ko7.lou dııns 10 jours 
a Zengouldak 

·ı ravaux d'lmpriruerie-Papeterıe 

lmpression de registres : "3 lots 

~iven 

Amiante et clengrite 

fil d·acier et corde 
Volant et acccssoire en fonte: ı p. 
Arroseuse : 1 p. (aj.). 
Clous : 1100 k.- Cercles : 10 t. 
Tuyaux pour poeles : 6600 p.- Coudes : 1650 p. 

Provisions 

Orge : 76 t. 

" : 57 " • 
" : 76 " 

Haricots sccs: 67,5 t. 
Riz. peur pilıf : 31,4 t. 
Beurre frais : 18,2 t. 
Haricots secs : ı9.6 t. 
Foia : 4,8 t. 
Fromage blanc : 4,8 t. 
Raisins, pommcs, figues, noix, oranıas ete. 

§t AGjuclications a la sureotbere 
Boi• de sapin 

" • n 

" ,, " 
Acide phenique tissus de coton rasoirs ete. 
Machinc radio amiante, tissus de coton -

Pli cach 

" 
Gr~ a gre 

'1 

Publiquc 
Grc iı rrc: 

Grc a gre 
n 

n 

Pli cach 

" 
Gre a ırre 
Publıque 

n 

" 
" 

Publique 

n 

" Gre a j're 

" 

3000 

13227 50 

12000 -
850 -

2114 so 
~318 50 

3800 -
256S -
3800 -
9540 
7ı09 -

912 --

Vos 

225 -

992 06 

900 -
6i 75 

1S8 59 
173 89 

28) -
(- -
28S -

ı321 

176 -

9ı 12 
S6 04 
75 32 

Dir. Vakoufs lstanbul 

r Adm. Gen. Cb Fer Etat Ankara 
l Bureau d'Expedition Hllydarpaclıa 

" Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 
Municipalite Antaiıa 
Com. Ach. lntcnd. lst. Tophane 

" 

Com. Ach Mılitaire Vize 

" 
" 

n iz mil 

" " Com. Ach. Oiv'sio:ı " 

" 
lzmir 

" " 
" " Com. Ach. Ec. Inıen. Gumuchııouyou 

Dir. Foret Kutahia 
,, 
,, 

Oir. Venteıı Douanes lstanbul 

" 

T raductions 

1S-ıt-3i 

2-12-37 

2·ı2-37 

17-ı t-37 
25-11-37 
17·11 37 

5-11-37 

8·11-37 
8-11-37 
4-11-37 

lS-! ı-37 
ı2-11-37 

8-11-37 
ı2-11-37 

13·11-37 
13-11-37 
22-1 ı-37 

S-11-37 
S-11-37 
5-11-37 
8-ı 1.37 
5-11 37 

ı5 

15 -

15 -
ıs -
ıs -
15 -
15 

15 -
15 -
16 
15 • 
ıs 

ı6 

10 -
11 -
ı4 -

ıs -
ıs -
ı5 -
14 30 
14 30 

our 
De toute nat re En toutes langues. 

Adressez·vous 1au h6eitation au 

Bureau de traduction '' DEVRiM ,, 
Traduction Juridique, Tecbaique, Financiere, Commerciale ete. 

flSpecialite : Traduction de cahiers des charges 

Executien rapide et seignee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale a11x ıbonnes dı " MÜNAKASA GAZETESi " 

bur au d raduction "DEVRiM '' 
Galata, Percbembe Pazar, Y eılıo .. rtclaou HaR, Ne i-4 T ileph.,ne ; "°'42 

il 

2 Novembre 19~7 

ADMINISTRA' uı 

Yoghourtchou H'"'n 
ter Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Ba~ar 

T elephonc: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
lataııbul MÜNAKASA 

Çarşamba 3. t t. 1937 

Arpa veya yulaf (Lüleburgaz Tüm.\ S· 501 
Matbu evrak 'Kocaeli Val.) ,,; 501 
: Kereste ve mahrukat (Balıkesir Orm. Başmüd.) .'.\~ 502 
Usküdar 23 üncü mekt. bahçesine hela inş. (İst. Bel.) .~ 504 
Türk antrasiti (Adli Tıp iş. Müd.) .,; 50~ 
Yerli kok {Şur. Dev}. Riy.) .\~ 505 
Bekçı elbisesi (Bayınd. İlç.) .\~ 505 
Akademi tatbikat bürosu için yapt tahta dolaplar ve b zı ~r 

rangozluk işleri Güz. San. Akad.) \! 505 
Muhtelif kapsül (Tophane Lvz.) .\: 505 
Ank.-Baraj yolunun arasında asfalt kaplama ve kaldırım iat•'P 

(Ank. Val.) X 506 
Kanat şeridi (MMV) .\~ 506 
" Dolu sinemn filim, demir bat""t, pudra v.s. (İst. Gümr. Başııı0d 

.~-:. 506 
Mrk. binası karşısında takriben 1625 m3 saha asfalt ile döf'' 

mesi {iıt. Lim. İşit. İd.) .\: 508 
Tahta düğme (Tophane Lvz.) .\! 508 . ,. 
Ank. Etimesud radyo iltisak yolunda toprak tesviyesi sınai ıll' 

lat ve makadam şose inş. 'Ank. Val.) .\~ 498 
Et, kepek ve saman (Prev. ve Sanator. Oir.) \~ 496 
Kuzu, koyun ve sığır eti (Marmara Üss. Komut.) .\~ 498 
Zonguldak sömikok (Kayseri Kor SAK) .\-:. 497 
Yerli antrasit lıömürü (Eskişehir Lvz.) \' 497 
Erat karyolası (MMV) .\! 498 < 
Dama derisi, yağlı kösele, keçi derisi ve yün fitil (OD yol. f'I'· 

darpnşa) .Y 499 
Rezistans (İnh. U. Müd.) N· 499 
Yol halısı (MMV) .\! 499 

1 
Salıpnzarında MMV eşya ve techizat ambarının tamiri (Tuph•

0 

Lv:ı.) .~~ 499 d' 
Jandarma genel komutan!ıgı asfaltın tamiri emniyet dıvarı ~e 
mir kapı inş. Qndr. G. Komut.) .Y• 499 
Çam kereste (DO yol. Sirkeci) .\! 499 
Kuru ot (İzmir Lvz.) X -199 
Galvaniz çöp küfesi (İst. Beled.) .\' 500 
* Tütün (Samsun İnh. B:-ı~müd.) ,\' 500 
Defter, fiş ve evrak bastırılması (İat. Bel.) .":\ 500 
* Demirbat eşya, kayıf, şişe v.s. (İnh. U. Müd.) X 501 
Loko ve vagon bandajı (DD yol. Ank.) ,,\-:O 466 
Buhar lokomotifi (Ask. Fabr.) .:\! 465 
Çıplak alüminyum matra (MMV) X· 462 
Aydın bataklığı kurutma kanalı (Nafıa Vek.) .Y 494 
Küçülmıendercs ıslah ameliyat sahasında yapılacak regülatör 

(Nafıa Vek.) .\" 494 
Sadeyağ (Sıva& Tum.) .Y 495 
Türk antraaiti (Dahiliye Vek.) .\! 495 
Maden l·ömürü, peynir, yumurta seoz'! v.s. (İst. Kız. Ôğr. oıc·l 

.\: 496 
YuYBrlak demir (DO yol. H. paşa) No 509 
Bulgur (iz.mir Lvz.) No 510 
Koyun eti ve ekmek (İzmir Emr. Sar. Hast.) No 510 
Kuru ot (Kayseri Kor) No 510 
Cam \Edirne iık. Mild.) No 510 
Patiska ve be:ı {Tekirdağ Vnl.) No 510! 
Patates (Edirne Tuğ.) No 510 

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

Mercredi 3 - 11 - 1937 

Orge (Divisioa Lulebourgaa) N. 501 
lmpression de registre:ı (Vil. Kodjaeli) N. soı 
* Charprnte e~ combust'.ble. (Dir. Foret Balikcsir) N. 502 

1
,11 

Coııstr. vcspasıenne au ıardın de la 23eme ~colc Scutari (Muıt· 
N. 5Q4 

Anthracite indirene (Dır. Gen. Aff. Mcdıco·Lcgale1) N. SO~ 
Coke indi gene (Pr · sident Coniıeil d'Etat) N. 505 
Cestumes pour gardiens (Vil. Bayindir) N. 505 .leh 
Trauux de meDUİSerie a I' Academie des Beaux Arts (Co•· I" 

Acatiemie des Beaux Arts) N. 505 
Divers capsules (lnt. Tophaae) N. SOS ,ı 

Cenatr. route et couverture en aspbalte a la rgute buai:'e (V11•1 

Ankara) N. S06 
Ruban (Mın. Def. Nat.) N. 506 
• Film cinematorraphiquc, chaines, poadre ete. (Di~. Ve•tc• 

DouanH lst.) N. so• 
Constr. en asphalte ı625 m2 de roı.tte (Explc;it. Port lst.) N. 5~ 
Boutons en bois (lnt. Tophane) N. 508 
• Tabaca (Dir. Monop. Samsoun) N. 500 
lmpressitrn dee fiches rcgistres ete. (Mun. lıt.) N. 500 
"' Courroies, bouteilles, canevıuı ete. Dir. G n. Monop.) N. jOİ 

(Lire la suite en 3me pare) 

• 

... 

... 


