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Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan -Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Güa Saat 

._) Münakasaıar 

lışaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

İiYiikdere mubaf aza kuliibeıi tamiri 

llru,eşme " " " 
th· trde yapılacak yel inşaatı 

~ııyu kazunada ıaüced9eten yapılacak afat istu
Yonu binası 

~ir tayyar• alayı lcomutaıılıtı röıterilecell yerde 
1 1lşıat ve tamirat 
-9ta lcışlasınıo tamiri 
trke.ıköyünde bir pavyon iotaah 
'•bı""da yapılaeak Atatürk anı4iı 111ü1abalc111 

paz. 

.. 
kapalı z. 
aç. eltı . 

,, 

n 

kapalı a . 

~çlar, Ktinik ve İspençiyari alit, Haataııe Lev. 

•f· ekı . 

0bilya, ve ve büro efYa•ı, Muıamba-Hah vı. 

100 ad . · yazı tabta11: 10 ad. 

~ucat, Elbise, Kundura. _çama,ır v. s. 

1 'tlılr. kabve renri 1atu: 39'>0 • . - ~eplik astar: 
~50() m. 

~~ P•nhlonluk bez: 2760 m. 
1 loı fanila: 6200 ad. 

~~tikan bezi: 100~ m. · tilte yl.zü: 1000 •. 

1~İ•: 1J5 çift (tead) 
l bayrak: 300 ad. 

lttukat, Benzin, Makine yagları v, ı. 

'' kömürti: 500() k. 
llı ikok.: 210 t . 
:!•1a od•n•: J5 t. - bata parça11: 10 t . (teıad) 
Otin: 30 t. 
~ •Öıailtok klıoörl: 91 t . 
t•l kömirü: 18 t . 

~il: 250 teki 
~hl kömilri: 20 t. - odun: 50 t. (temd) 

Uttferrik 

:~ •tı: 4 ad . 
~t"ti çadır dire~: 290Q a4i. (tem4i) 
ilk kurıu11: lOOO k. 

~~k. Zahire, Et, Sebze v. •· 

~ot: 2 O t. 

ı~-: 154 t. 
•: 27 t 

't . 
•&: 6 t. · kuru sotaa! 2,4 t. 

11~ •ti: 1750 k. - hia4i eti: J,S t. (temd) 

'' P•yair: U,9 ' · · katar peyair: 1200 lt. 

~) Müzayedeler 

1
: 90o llHtal 

11-k•a marka radye 

i~ fabrikası diaame Y.ı . (temll) 

aç. ekı . 

paz. 

,, 
" 

aç. elcs. 

af. elıa . 

pa:ı. 

a,. ekı . 

pa&. 
aç. eka. 

• .. 

pu. 

• 
aç. elıtı. 

pu. 
aç. eAts. 
r..,.ı. & . 

aç . eke. 
,, 
,, 

MÜNAKASALAR 

''35 .. , 
235 45 

30000 -
2130 05 

216 05 
30425 ~ 

120! -

1172 50 

1794 
35~6 -
4110 

çifti 4 ao 
lHM -

- -
- -

1041 -
l62S -

9tO -
BOQ-

i00-

4°'° -
lt. o 33 

6'70 -
1848 -
3780 --

HO ve 9' 

8IOOt -

1 

1 

18 -
11 -

2250 -
159 76 

16 20 
2282 -

90 60 

215 4-t 

13.f 55 
269 70 
308 25 
48 60 
83 -

78 -
197 -
1~ -,7 jQ 

60 -
128 -

60 -
304 50 

74 25 

500 15 
13& 6t 
28J so 
32 -

196 18 
M6 

Güıor. Muh. G. K. lıt . SAK 6-11-37 

" Ankara Beletl . 
lalılr.eıir Vil. 

lsmir Lvz. SAK 

6-11-'7 
12-11-37 
15-11-37 

13-11-37 

11 -
11 50 
11 -
15 

10 -

Tophane l.vz. SAK 
lıt. Komut. SAK 
Trabxen ilbay. 

19-11-37 14 30 
22-11-37 16 -
1-5-38 e tatlar 

İat. Belctl. 19-11-17 

Seyhaa Ktlt. Oir . 18-11 -37 

Tophane Lvz. SAK 9-11-37 

,, 9-11-37 
,, 10-11-37 

lıtanbul Belcd. 19-11-37 
lıt. Sala . Mlie1. AEK 11-11-37 
Gi•r. Mub. G . K. lıt. SAK 18·11-37 

14 -

11 -

15 -

14 31J 
14 -
1-4 -
15 30 
15 -

~ırldareli C . M. umu•İ'iti 8-11-37 15 -
Ankara Beled. cama ve salı 

• 9·11-J7 10 30 
Löleburgat Devi. Ç. SAK 11-11-37 16 
lıt. P'PT VH. Müd. 19·11·37 14 30 

,. C . Mldlleium. lt-11-37 14 -
.. 19-11-37 1-4 -

lst. Emn. Mid. 8-11-37 16 -

lı.6leburıaı: Devi. Ç. SAK 11-11-37 
Tophane Ln. SAK S-11-37 
lıt . PTT Vil. Müd. 19-11-37 

Lileb•rraa Ttha . SA IK 6-ll-J7 

" 
1S-11-I? 

Tephane Ln. SAK 18-11-37 
Harb Akad. SAK 17-11-37 
lıt . Li11ler SAK 10-11-37 

,. 10-11-17 

Kırklareli Evkaf Mld. 13 · 11-37 
lıt . 3 et le. Mem.-Da9er- 8· 11-37 

aane .. ıc. No j4 
Tekir•at Deft. 7-11-)7 

16 -
H --
14 -

14 so 
14 JO 
15 30 
10 
14 -
1-t JO 

11 
13 -

F - lkıil••e ıartname1i 
C Mukavele 6raeli 

işleri ve Malzemesi- Harita l 
İıtiyenler bu •nal11 villyet daimi encllmea kate•iatle 

veya Nafia mDdlirltij'lnde ıörebilirler. 

lalıke1ir Vilayet Daimi lnclmeainclaa : 

l ......_ Manyas kazasında mlkeddeten yapılacak ıfat iıta
~" binasının mevcut proje ve ıartnam81İ ••ciltiace 
İ\ı· lir• 05 kuruı keıif bedeli lıerioclea iaıaaı 16.11.937 
~ 1tı~ rastlıyan pazarteıi ıö•I 1aat 11 .le ilaaleıi 1apıl
( t1ıere atık ekıiltmeye konulm•ıtar. 
1\........ Bu it• ait evrak ıunlardır : 
~......... Huı•ıi ye feaai ıartaa•e 
() ......... Keşif cetveli 
~......... Vahidi fiyot cetveli 

......... p . rOJ9 

3- Muvakkat teminat keıif betlelinia ylz4e 1,5 p 
olaa ıag lira 76 kuruıh-r. 

4- llaale Balıkeaircie viliyat makamında teıalddil ede
cek eac6men daimi huzurunda yapılacakbr. 

5- Ekailtma1e hu ribi itlerle atraıt.jıaa dair Balıke
ıirde Nafia m114Urllilntie IAakal ıeki• l'in e•••I veaika 
alanlar ıirebilirler. 

iatanbal Levası• Amirliii Satıaal•• Kemiayoa•odan: 

Maçka kıılaaının ketfi •ueibince tamiri 19.11,937 ca
ma ıini saat 14,30 da T opbanede iatanbul levazım i• 
mirliii ıatınalma komiıyoauada açık ekıiltmeıi yapıla-

4 İkincitefrİn l 937 = ?!!! 

r İDAREHANE:.: -, 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. :i ve 4 

1 Gal~ta: Perşembe pazarı ı 

1 

iLAN ŞAR fLARI 
İ ıiarebaoe~izdc görüşülur 1 

l_ 
Telıır.: lat. MÜNAKASA_J 

Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

caktır. Keşif bedeli 216 lira 5 kuruştur. İlk te•İaatı 16 
lira 20 kuruştur. Şartname ve keşfi komisyonda görüle
bilir. isteklilerin kanuni bela-elerilc belli saatte komisyona 
gelmeleri. 

Aakara Belediyeaincılen: 

Şehirde yapılacak yol intaatı l 5- irao müddetle kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

Ketif bedeli 30000 liradır. 

Muvakkat teminatı 2250 lirubr. 
Şartname ve ketifoamesini ıı6rmek iıteyenlerin hergün 

fen işleri müdürlüğüne miracaatleri ve ihale 12. t 1.37 
cuma günü saat 11 de belediye encümeninde yapılaca
jından isteklilerin teminatlarile birlikte teklif mektubları
nı ıaat 10 a kadar belediye encümenine •ermeleri. 

Glmrök muhafaza geael komutanhğı 
lıtanDul aatıaalma Komisyonuntlan : 

Tamirin mahalli Tasmlanaıı 

tutarı 

Lira Kr. 

Büyükdere Muhafau kullbesi. 235 49 
tamiri. 
Kuruçeşme Muhafaza kull~esi 

İlk teminatı 

Lira Kr. 
18 ()() 

tamiri . 235 45 18 00 
ihalesi 1 . l 1.937 cumartesi glafl saat 11 ve 11,~ da ya

pılacaktır. 
1- Bu iki tamiri• yukarıda yazılı giln •e Hatlerintle 

pazarlığı yapılacaktır. 

2- .Şartaame ve ketifleri komiayondadır. 
1 - isteklilerin bu gibi işleri batardıklannı g6ıterir 

Yeıikaları ve ilk teminat makbu:ılariyle üalata Eaki İthallt 
GlmrDill binasındaki komisyena a-elmeleri. 

İıtanbul Komutanları Satınalma Komiıyon•atlan : 

Çerkezkiyde gösterilecek mahalde bir pavyon inıa
ıının ihalesi kapalı zarfla 2'l l 1·937 pazartesi günü saat 
16 da yapılacaktar. MubamTıen keşif bedeli 30425 lira 64 
kuruştur. Şartnameıi her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir· İsteklilerinin 2?.82 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektublarile birlikte 2400 sayılı kanunun 2, ve 3 
lincü maddelerinde ya•ılı veıikalarile beraber ihale saatin
den en az bir saat evveline kadar teklif mekbıplarının 
Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna vermeleri. 

Trabzo11 llbaylıj'ıncılan: 

1 -Trabzoııda bir Atatürk anıdı yapılacaktır. 

2-Amd projeıi 1 birinciteşrin 937 tarihinden l mayıs 
9~ ayı sonuna kadar müsabakaya konulmuttur. 

4 - Talibler bu huı1usta Kültür Bakaolıtı Yüksek Öğ
retmen Genel Direktörlüğ'ü ile lıtanbul Güzel San' atlar 
Akadt!miıinden mufaıal malumat alabilirler. 

4-Trabı:oıada yapılacak olan Atatürk anıdı bir portre 
heykeli olmayıp Trabzon11n milli mllcadeledeki rillinü ve 
Atatürkiin Trabzonu muhtelif zamanlarda teşriflerinde 
ballua heyecanlanaı ifade ecler mahiyette bir abide ola
caktır. 

5- Bu abide için azami 140 bia lira lradar sarfedile
cektir. 

6 - MuHbakaya en az lıtanbul Güzel San'atlar Aka· 
demiıinin bitirmit olan Türk beykeltraşlan gire'9ilirler. 

7- 31 mayıı 938 günl akıamına kadar maket ve pro
jeler lıtanbulda G&zel Saa'atlar Akademisi Direktörlüiüne 
teelim edilmit bul11nmalıdır. 

8- Maketler en aı 1/50 büyüklüğünde olacaktır . 
9-Projeler anıdıa nihai şekil hakkında tam bir fikir 

verece il vazuhta olmalıdır. 
10-Anıd kaideıiıdn blok halinde mermerden ve heykel 

ile kabartmaların broaıdan olmaıı 9ayaıu arz• ise de bu 
cihet beykeltrqlarıc takdirine bırakılmıştır. 

11-Proje •e maketler (;üzel San'atlar Akademiıinde 
Tirk ve ya'9ancı sao'atkirlardan teıkil olunacak jüri he· 
yetiac:e 500 lira •ikifat verilecektir. 



12 - An id yapılacak mahal t am bir möstevi şekilde 
kabul olunmuştur. Anid mahallinin fotoğraflarile mevzua 
esas ol~cak yaıılar Kültür Bakanlığı Yüksek Öğretim 
Genel Direktörlüğünden ve Güzel Snn'atlar Akademisi Di-
rektörlüğünden parasız ahn.sbilir. 

Mensucat-Elbise- l(nndura-Çamasır v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundao: 

Mektepler için 3 bin metre astarlık kahve rengi sa
ten, 2500 metre ceplik astar 9. 1 ı .937 salı günii saat 15te 
Tophanede İstanbul levazım amirliği satınalma komisyo
nunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 2872 buçuk 
liradır. İlk teminatı 215 lira 44 kuruştur. Şartname ve 
nümuneleri komisyonda görülebilir. İsteklilerin lıelli sa
atte komisyona gelmeleri. 

• * * Harp okulu için 2760 metre ~por pantolonluk bez 
9.11.937 salı günü saat 14,30 da Tophanede İstaubul le
vazım amirliği satmalma komisyonunda pazarlıkla alına~ 

caktır. Tahmin bedeli 1794 lir.tdır. İlk teminatı 134 lira 
55 kuruştur. Şartname ve nümuneıi komisy~nda görüle
bilir. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

* * • Askeri Lise ve Orta Okullar için 6200 adet filde
kos fanila 10.11.937 çarşamba günü saat 14 de Tophanede 
İstanbul levazım amirliği satınalma komis ·onunda pazar 
hkla alınacaktır. Tahmin bedeli 3596 liradır. İlk teminatı 
269 llra 70 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

lstanbul Sıhhi Müeasueler Arttırma ve Ek!Jiltme 
Komisyonundan: 

Leyli Tıb talebe Yurdu hademeleri içio ekıiltmiye k 0 • 

nulan 135 çift iskarpine istekli çıkmadığından ihalesi 10 
ikinci teşrin 937 çarşamba günü saat 15,30 a bırakıl
mıştır. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda S1hhat ve İçtimai Muave
nd Müdürlüğü binasında kurulu Komi,yonda yapılacak
tır. 

2 ·- Muhammen fiat: Bir çift iskarpin için 480 kuruş· 
tur. 

3- Muvakkat garanti: 48 lira 60 kuruitur. 
4- İstekliler cari seneye aid Ticaret odası vesika

sile 2490 sayılı kanunda yazılı bel~eler ve bu işe yeter 
muvakkat garanti makbuz vey ·ı banka ınektubil_ birlikte 
belli gün ve saatte komisyorıa gelmeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Koınutaahğı İstanbul 
Sabnalma Komiıyonundarı : 

Muhtelif büyüklükte 300 tane milli bayrağın müteahhit 
nam ve hesabına 18-11-1937 perşembe günli saat 15 de 
açık ekıiltmeıi yapılacaktır. T asınlaomış değeri 1104 li
radır ve ilk teminatı 83 liradır. 

Şartname, evıaf ve şali numunesi komisyondadır. G6· 
rülebilir. 

lıteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuı
larile gün ve ıaatinde Galata eski İthalat Gümrüi~adeki 
komisyona gelmeleri 

• • • 
Cerrabpaıa haıtaneai için 8000 m. amerikan bezile IOOO m. 

tiltc yüzü alınacaktır. Bak: İıt. Bded. ilinlarına. 

iSE w 

ilaçlar, f<linik •e ispençiyari alat: 

• * • 

Cerrabpaıa hastancıi için ronti?en filim ye cezaları ahnacak· 
br. Bak: lst. Beled. ilanlarına. 

Mahrukat Beozio-h\akint yaglan !:_!:. 

Ankara Belediyesinden: 

Belediyeye alıaacak 210 ton sömi kok kömürü bir ay 
zarfında pazarlıkla alınacağından iıteklilerin her salı ve 
cuma fÜnleri saat on buçukla belediye encümenine mü· 
racaatları. 

* * * 1- Belediyeye alınacak 35 ton gürgen ile 1 O ton 
tahta parçasına istekli çıkmadığından açık ekıiitmeıi on 
ıüo uzatıJmııtır. 

2- Muhammen bedeli 1040 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 78 liradır. 

4- Şartnamesini görmek istiyenlerin bergün yazı ıt· 
leri kalemine ve isteklilerin de 9.11 J~37 salı günü saat 
10,30 da belediye encömeoioe müracaatları. 

İıtanbul Cumhuriyet Milddeiumumiliğindeıa: 

İstanbul ceza ve tevkif evleri için mübayaa edilecek 

18000 kilo mangal k3mürü ile 250 çeki odun ayrı ayrı 1 p.1tat~ ile 2400 kilo kuru !>Oğan 17.11 937 \"rşnmhn f!Ü11Ü 

açık ekoıiltm\ye konmuştur. Kömürün muhammen bedeli · saa t onda açık ak ihmc ile alınacaktır Patatı .... in tahmiıı edilt n 
900 lira olup muvakkat teminatı 67 lira 50 kuruştur· O- bedel i 330 lira. kıırıı :-oğaııııı 96 liradır. ~artııaını·:-i hergüıı 
dunun ımıhammen bedeli 800 lira olup muvakkat temi- Yıldızda AkadC'ını Levazınıında göriil"r. 11tteklileriıı Beşikta~ 
natı 60 liradır. Şartnameyi görmek istiyenler tatil günle- Ka'.la~ı ~lalmüıiürlüğüne yatırılrnı~ 32 lirnlık muvakkat lımıi· 
rinden maada hor gün Sirkeci Aşirefendi sokak No. 13 nat ınakbuzlariJe birlikte o giin ve !aatte Komiiyoua wöra· 
de İstanbul C. Müddeiumumiliği Levazım dairesinde gö- caatleri. 
rebilirler. Eksiltmenin 19. 1 1 .937 cuma günü saat 14 de 
İstanbul C. Müddeiumumiliği Levazım daireliinde yapıla-
oatı ilin olunur. İatanbul Liaeler Alım, Satım Komiıyon•ndaa: 

1 lanlıul Eın ııiyel \lüdüdüğündcn. 

Müdüriyetimiz için alınması ıu~ık ek:,iltmi)e kuııuJnıı azı 

20.000, ı;oğu 26.000 b!o mangal ki>ruürü ile azı 5:J.OeO, çoğu 
5 6 .250 kilo odunun ek iltıne giiuii olan 2:l. 10.937 nınıa gıinü 
odunun beher kilosuna teklif olunaıı 1 kunı§ 25 !;antiru ıiat 

haddi layık görült:ıuediğiudı:n 'c kömür it;iıı dr. talilı zuhur 
~tıııe<liğinden ihale 8.1 t.9:~-;- pazarte i güuü :iaat Ilı ıla yıı pıl
mak iizerc eksiltmenin terııdidine karar verilmi~tir. l-.tt>kliJe
riıı ayni giin Vi: ~aatte 128 liralık te.miııat maLlı111.i!c \'ilflyf't 
.\tuha,.,e lıecilik Daire::-inde kurulu Komi yona ıniiraı·a.ıtlc ri. 

lstmılm l P. T. T. Vil~vr:t Müdiirliiö-f;ndf•ıı: 
, '"' 

U::ıınaniye ve Ye)'ilköy tel iz i~ta::ıyuıılarilc BI") oğlu l'.T.T. 
v~ İstanbul Paket Mı·rkı':t. depolarına lt>:-lim :;-artile ı :enrnn 
91 ton Türk Sömikok kömürünün alımı açık t>k,iltnı~ye ko· 
nulnıuştur. Ebiltme 19.1 1.9.17 cuma 2u:üaü ~aat 11,;{0 da 
Büyük postane hina:-ı Lir inci katta l::ıtaul..ıul P. T. T . ila} et 
Miidürlüğiia<le müte:ıd.:kil Alım Satını Komi~yonıınıla vapı
laclılktır. 

Osmaniye telsiıine te:slim beht!ı toırn 26 lira, Y r:şilk.öy 
telgizine 24,5 lira, ~dıir dnhili iki ıııerkez depo'"'ııııa fe:,} İm 

24 lira ve muvakkat teminat 168 lirn 7 kuru~tur. l -,frklilcriıı 
,artnarııe ... ini görmek n.! muvakkat teminatlarını yatırmak iü:e· 
re çalışına günlerinde mezkur Müdürlük idari kulemiıı e. 
eksiltme gün ve saatinde de Tiı-aret Odası v,aib il~ lıirlikte 

Koıni yona miracautle ı i. 

Yiyccetin Mık tarı Beheriaia 
Cinıi kilo tahmia ltcdcli 

Tavuk eti 1750 60 kr. 

iık teminat 
L . Kr. 
196 88 

1 Hindi eti 3500 45 ., 

1 

Ekailtme 10.11 .. ~7 çarşamb.ı güofı saat 14 de.lir. 
Beyaz peynir 159()0 •o ,, 84l) 00 

ı Kaşar ,, 8200 60 ,, 

i
l Ekailtnıe 10.11.37 çarşamba rüııü ıaal 14,30 da yapılacaktır. 

Komiayonumuza bağh yatılı liıelerin mayıa 938 ıonuna kadar 
ihtiyacları olan yukarrda cinsleri yazılı yiyecekler 27.10.37 çar· 
.Jıaınba günü ekı;iltmeye konau,tur. 

İfbu ıünde bleyaı ve k•şar peynirlerine teklif olunan fiatlar 
yüknk görüldutünden •e Ercınköy, Haydarpafa liaelerinia hindi 
ve tu·uk etine iıtek i çıkmadıtından yukarıda yazılı ıln ve ı•
atlerde açık ekıiltmcıi ycpılacaktır. 

Ekailtıae kültür tlirektörlüğil biuası içi ndc toplanan liıel•r 
ah ın, aatım komiıyonunda yapılacaldır. ilk teminatlar li1eler .,u· 
hase.,eciliti v "ZDeıtine yatırılacaktır. 

lı~ekliler şartnamede yazılı kanuni veaikalardan batka Ticaret 
Odaaınm yeni yıl veaik ası ve tem inat makbu:ılarilc birlikte belli 
gün ve aaatte komiıyona ııelrneleri. 

ı Şartnameler komiıyon ıekretcrlitinden ıörülöp cltrenilir. 

-. .._i&E - :S .-c 12223 o » 4 d 

1 
1 

b' üz YEDELEF1 - __.,,,,. 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlutundan : 

Bir borcdan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmoıioe 
k:ı rar verilen bir aded Telefonken radyosu 8-1 ı . g37 
p:?ıartesi günü saat üçte Kasımpaşa D:ıheghane sokak 
54 No. h hanede açık arttırma suretile satılacağındall 
tı lib olanların meıkfır mahalde hazır bulunacak 111enıu ... 

l runa müracaatleri ilan olunur. 

İıtanbul Levazım Amirliği Satanalma Komiıyonundan: 1 -------~-~~~~~~~ı~~~:c~~~---~---' 
Müteferrik 

Dikimevleri için 2900 adet mahruti çadır direğ'inic ı 
pazarlığında teklif edilen fiat pahalı a-örüldüğiidden 8.11.37 1 
pazartesi günü saat 14 de Tophanede İstanbul levazım j inhisarlar U. 1\llüdürlüğünden:' 
amirliği satınalma komisyonunda paıarlıkl<l alınacaktır. - - ·----
Tahmin bedeli 4060 liradır. İlk teminatı 304 buçuk lira- 11 

dır . Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İstek• J -İdaremizin Çamaltı tuzlasında şartname ve tablo 
lilerin belli saate komisyona gelmeleri. I şc ın~srna uygun olmak üzere yeni bir elektrik santralı 

1 tesiıi işi lcapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon.ı.ouştur. 
ı l 1-Bu tesüıatm montajı da dahil olduğu halde rııu· İstanbul PTT. Vilayet Müdürlüğünden: 

1 
hammen bedeli sif İzmir 95000 lira ve muvakkat terııi"' 

1 
na tı 6000 liradır. 

I 1 ll Eksiltıne 9.Xll.937 tarihine rastlayan Per.weoıbt 
j günü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 
ı sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

İdare Bendiye ihtiyacı için 3000 kilo çubuk kurşunun 
açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 19-11-937 cuma 
saat 14 de Büyük Postane birinci katta Istanbul P.T.T. 
Vilayet Müdürlüğünde m~teşekkil alım satı• kemisyonun
da yapılacaktır. Beher kilosunun muhammen bedeli J3 
kuruş muvakkat teminat 7 4 lira 25 kuruştur. Taliplerin 
şartnamesini görmek ve muvak"at teminatlaruıı yatırmak 1 

üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük İdari kalemi
ne ve eksiltme günü ve saatiade de Müdürlük Komisyo
nuna müracaatları. 

Erzak, Zahire. ft ve Sebze : 

İstanbul Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul levazım amirliği için 21 bin kilo yufka ıs 
İkinci teşrin 937 perşembe günü saat 15,.10 da Tophanede~ 
satınalma komisyonunda kapalı zarfla e~siltmesi yapıla
caktır. Tahmin bedeli 3780 liradır. İlk teminatı 283 buçuk 
liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin ka
nuni belgelerile teklif mektuplarınt ihale saatinden bir 
saat evveline kadar kooıiayona vermeleri . 

Löleburga1: Ttımerı Satınalma Komiıyonuudan: 
Lüleburgaz Sv. birlikleriniu ihtiyacı olan 290 ton kuru 

ot pazarlığı f .11.937 saat 14,30 dadır. Muhammen bedeli 
6670 lira il:C teminatı 500 lira 25 kuru~tur. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere hergün ve eksiltmeye iştirak 
için belli gün ve 1aatta teminatları ~e kanuni vesikalarile 
Lüleburgaz Tümen satınalma Komisyonunda bulunmaları. 

* • * Hayrebolu Sv. birli~inin seoolik ihtiyacı olan 154 
ton Saman açık ek~iltoıe ile 15.11.937 saat 14,30 da alına
caktır. Mubammen bedeli 1848 lira ilk teminatı 138 lira 
60 kuruıtur. İsteklilerin şartnamesini görınek üzere lıergün 
ve eksiltmeye iştirak içfo belli gün ve saatta teminatları 

ve kanuni vesikalarile LUleburgaıı tümen satınalma koınis· 
yonunda bulunmaları. 

Harb Akademisi Sarıııalnıa Koıniiyonundan : 

Harh Akademiıi eratıııın kı~lık ihtiyaı·ı iı;iıı 6000 kilo 

i lV - Sartnameler 475 kuruş mukabilinde İnhisarlar Lt' 
vazım ve Mubayaat Şubesiyle Ankara ve lzmir Başaıiİ' 
dürlüklerinden almabilır. 

bit V - İsteklilerin, fenni şartnamede yazılı takatta 
gazojen tesisatı yapaıış olduklarına dair reımi nııikal•' 
rıra ve şartname.ve uygun olmak üzere ihzar olunrıı~: 
fenni teklif projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme giJ 
nünden en az 15 gün evveline kadar, İnhisarlar Tuz fe~ 
Şubesi Müdürlüğüne vermeleri müuakasaya girebilıı>~. 
için dahi eksiltmeden azami 2 gün t:vveline kadar, te 
liflerini muvafık bulunduğuna dair mezkur Şubeden ve" 
sika almaları lazımdır. ve 

Vl - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaiki . 
V nci maddede yazılı diğer vesikayı ve muvakkat teJO~ 
nat akçesi makbuz veya mektubunu ihtiva edecek olll. 
kapalı zarflar ihale ıünü en geç saat 14 e kadar yu~:. 
rıda adı geçen Alım Komisyonu Reisliğine makbuz rnu 5 
bilinde \:erilmiş olmalıdır. (B) (ü960) 1089 3....-

1 D.D.YOLLARI İSLETME u. MUDURLUGUNDE~ 
• 

\, ııl• 
İsmi, Muhammen bedeli ve muvakkat teminatı aşağıda, )'~gj1 

muhtelif cins amyant klinıırit ile çelik tel ve halatlar 2. iZ· , 1116 
pertembe günü ınat 15 den itibaren ayrı ayrı kapalı zarf u 
ile Ankarada idare binasında uhn alınacaktır. teıııi' 

Bu işe girmek istiycnlerin hizalarında yazılı muvakkat ' I< 'le' 

nat ile kanunun tayin ettia'i vesikaları ve Nafıa müteahbitl~eislİ' 
sikası ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Koıniıyon 
ğ'ine vermeleri lazımdır. . dtll 

D . esıtı 
Şartuameler para.sız olarak Ankaradn Malzeme aır 

Haydarpnşada Tesellüm ve Sevk Şefliğiaden dağıtılmaktad~: 4 

t7400~• 1_ ~~~n• teıı'~ 
İımi Muhammen bedel ~ 

Amyarrt;; Klingrit 13227,50 992,06 
Çelik tel ve halatlar 12000 9()0 

-· tıul 

c 
t 

• 
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Ramaıa11 mönaaib tile Ekiatra uDlardan yapılacak 
Pi~eler yuyarlak, ve uıuo tekilde, biiylıklori befyüı: kü· 
çtlkleri ikiyth:elli gram ağırlı!ında olacaktır. 

Bana muhalif barekot edenler cezaluıdırılacaİdır. 
Alakadarlarrn malumu olmak üzre ilin olumu. 

~ 

• • 
( B) (7 461) 1 1 50 

Cerrahpafa Haataaesiac liı\l•u olan ~OOa metre a
-•rikan bezile 1000 metre tilte ylıü açık elcıilt•eyo ko
nulmuştur. Uunları11 hepsine 4 t 10 lira beael talamio edil
llliştir. Nnmunesile şartıaamesi Le•azı• Müdürlüğünde 
RÖrülobilir. İstekliler 2490 N. h kanuntla yaı:alı vesika ve 
308 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz Yeya mektubile 
beraber 19-11-9~7 cuma günü saat 14 de Daimi Encüh 
lllcnde bulanmahdarlar. (B) (f 462) 11-41 .. 

• • 
Cerrabpaıa Hastaaeaine lüzumu olan rontkco filim 

'fc eczaları açık eksiltmeye konulmuıtur. Bunların kepıine 
l 208 lira beııl.cl tahmin edilmiştir. Listesile şartnamesi 
levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler '.!490 N. lı 
kanunda yazılı veiiika ve go lira &O kuruşluk ilk teminat 

1 l'lıakbuz veya mektubile beraber 19. J 1.937 cuma gl:infi 
•aat 14 de Daimi Encümende bulnnmalıdırlar. (8) (7 461) 1148 

* • • 
1 - Sarıyer, Beykox, Üsküdar, Kadıköy, Adalar ve 

l3akırk6y Belediye şubeleri mıntıkalarıada 1 İkinciteşrin 
937 taribiııden itibaren sırtta, başta l'e omu.zda her aevi 
eşya ve gıda maddeleri taşınması Ye satılması yasak eclil
tliğinden a,ajıda yazılı semtlerde umwmi satış mah:ılleri 
kurulması münasip görülmüştir. 

2 - Buralarda satışlar her gün saat sekizde baıhya
cak on buçuğa kadar devam edecek ve seyyar satıcılar 
lc.at'i olarak on buç•kta dağılacaklardır. 

3 - Bu satış yerlerinde münhasıran yaf meyva ve 
•cbze satılacaktır. Her nevi et ile klakkaliye mağazala

rında satılmaaı mutad olaq ıcıda maddelerinden her hangi 
biri buralarda satılamaz. 

4 - Mot6rlö ve motörsüıo: araba Ye elde taşınabile
cnk klıiçük kaplar ve diğer vasıtalar temin etmiş olan 
••yyar satıcılarnı, riıterilen satı, yerlerine ıelmeleri 

kendi ihtiyarlarına bırakılmıştır. Bunlardan yukarıda kayd
~dilea vaaıtnları tedarik etmiı olanlar ıokaklarda dola
tarak satıı yapaakta ıerbeattirler. 

5 - Sırtta, b•tta ve omuzda her nevi •fY• taııyan 
~•yahut ıeyyar aatıc1bk edenler görlldiiğti takdirde bun-
1.ır halıtkınea umuru belediyeye mötoalhk ahkl111ı ~eı:aiye 
k•nunu daire.inde takibat yapılac:aktar. 

Keyfiyet alakadarların malumu olmak üıerc ilin 
ol•nur. 

Sarıyer Dairesi: 
Sarıyer satıcılarının toplanacakları yerler: 

1 - Rumeli Kavağında: R. Kavaiı iskele caddeıinde 
kain metriik tabya arkaaıadaki çefmc yanıaclaki mey
dancık · 

2 Y enimahalleııl.e: lbai Sina ıokaiı11tla R•• ldiıesi 
arkasındaki meydancık. 

3 - Sarıyer: Ortaçeşme caddcsinın nihayetleriadc Hi
dayet bai'ı ıaa•ile maruf elup Atabey sokaği ile iltiıak 
Peyda eder. 

4 - Sarıyer Madende: Maden Kilyos yolu ile Maden 
tıaii sokaiının birleştiği mahalde dere boyu. 

5 - Büyükdere Azatlı sekaj"ı11ea kain İtalyan kiliaesi 
arkasındaki meydan. 

6 Kiroçburnu: Keçeci~ado ıokağının nihayet taraf· 
ları. 

1 Tarabyada: Hayat çeşmesi ıokağıam nihayet ta-
rafları. 

8 - Y eaik6ytle: Mektep ciyarmda Mübaşir sokağı 
nihayetindeki ve çeş•e ittisalindeki meydua. 

9 - İıtiayede: İstinye deresi Hkaj"ının meydancık. 
10 - Emirilnda: Doğna Mııvakkitbane 4:atldesinin yu

••rı kıamında"i arsa civarı. 
l l - Emirıinds : Boyacılıaiy-Retitpa9a •ahalleleriaıin 

•asati bir mahalli olan Şirin sokajındaki çeşmenin bu· 
~nduğw meyaancık. 

t 2 - Rumelihisarıntla: Polis karakolu ilerisinde Sır· 
Çacı sokaiinın vasatı. 

Kadıköy Dairesi: 
Seyyar satıcıların toplan•hkları yerler: 

CAFiRAGA 
1 Salı pazarını• kurulduğu yer, 
2 - Moda çayırı. Vitolun duvarınıll yaıu 

OSMANAGA: 
3 - Kutdili çayırı RHimpaf a. 
4 - Askerlik fUBHİ yanıDtlaki arsa. 
HASANPAŞA İKBALlYE: 
5 - - Kt1rbaialıderc polis aoktası arkasrnda Cevizalh 

nam •ahal. 

OSMANiYE MECiDİYE: 
ô - İbrahim::ığa karalcol arkAsı. 
1 - Acıbadcm karakol vamoda. 

TUGLACI: 
8 - Kızıltoprak istaavog civa!"ında S1iı inkAhya sokağı. 
9 - Feneryolu istasyon ciTarında YaYernia sok11ğı . 
ZÜHTÜPAŞA: 
10 Zühtlpaşa Dalyaaı sokak. 
GÖZTEPB: 
11 - İataayon caddeıince Böytik çayıra ıiden Nadir· 

afa iOKaiı. 
MERDIV!NKÖY: 
12 Bakkal Ömerefendi meydaalıiı 
ERENKÔY KAMUNU: 
il iwadiye Şaşkın bakkal karakol ı•kak 

. l 4 Koıyatağı Kazasker Şakacı sokak 
15 fçerenköy çarıı ve kışlanın meydanına giden yol 

Üsküdar Dairesi 
Seyyar satıcılann toplanacakları yerler: 

J - Beyle-rbeyi hikümet binası önii 
2 - Havu:ıbaşı 

3 Kftpllke camii önli. 
4 Kısıklı-Kıııklı 
5 - Bağlarbaşı. Gümüf caddesi. 
ft Kasımaj'a mevdaolığı. 

1 İnadiye yokuşu. 
8 Hatçe Hasna Hatun, karakol yanı 
g Selimiye (Namaıiab) 

10 - Tekkekapı poliı noktaaı önü. 

Bakırköy Dairesi 
Seyyar satıcılarıa toplanaoakları yerler: 

l Kartaltep• mahalleıi. mahalle camii avlus11 
2 Sakıı:aiaca mahallHi, ıioema meydanı . 

3 Yenimahalle, ishsyon karşısı meydanı. 
4 Zeytinlik mahallesi-Eski parti bina arkası. 
5 Zeytinlik mahallesi. Yakut Hlrağı poıtane cı-

v arındaki ana · 
6 OsmAniyc mahallesi, Yeni polis karakolu kartı· 

undaki arsa. 
7 Yefilk~y, Demirci sokağı başındaki arsa. 
8 ,, iıtaayon yanındaki ana 
g_ Kalitarya köyü, çeşme meydanı. 

Adalar Dairesi 
Seyyar ıatıcılarm toplanacakları yerler: 

aÜYÜKADA: 
1 Nizam caddesinde Peltek sokağı. 
2 Madeıade Aılan ıokağındaki aaha. 
3 Kadıyoran caddHinde tekerci Hayri yantndaki 

saha. 
.t Cami mahalleıinde küşadiye sekatı. 

HEYBELIADA: 
5 Gemici kaynağı caddeainde arsa. 
6 Hüseyin Rahmi ıokağı ile mezarlık 'okaiı ara-

ımdaki çayır. 

1 Orhan ıolfağııadaki ana. 
BUR GAZDA: 
8 Takım ağası sokağı, 
Q Akgönnük sokağındaki aaha. 

Beykoz Dairesi 
Seyyar şatıcılarıD toplanacakları yerler: 
l Beykozda önçeımeler arkasında. 
2 Kanlıca iskele ci•armda. 
3 nadolubiıarında Cengaver köprüsü yaaında. 
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Bilumum Müteahhit ve Töccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Ciimhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, glaü gününe, top
lu ve tasnif edilmit surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirıiniz. O, sizin en liizimlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınız İcRbı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel. : 49442 

Tiyatrolar 
T~PEBAŞI DRAM KISMI 

1 mı~!!! ım~ 
~mıııı ~// 

Bu akşam 
ıaat 20,30 da 

Size Öyle 
Geliyorsa 

3 perde 

L. Pirandella. Türkçeai: M.Fuat 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
aaat 20,30 da 

Ateş Böceği 
4 perde komedi 

Mohaar 

il 'lıiı iır 1111
1
·, 

~ 111 ~ 11 

11111111111
1 

K. Necati 

(Suitc Je la 4<:-ınl' page) 

Produita 11humııceutiqucı: pour laboratoire (Mun . Jst ) N. 501 
Houille (Com. Ach . Ec. Second. 11.mir) N . 5ıt2 
Appareil pour c.ıı:tinctioıı d'ınccndie (Fabr. Milıt. lst.) N. 5e2 
Viande de mouton, pain, oignons , lait, yogheturt ete. (Com. Ach . 

Ec. Second. l:r.mit) N. 502 
Beurre fraiı (Com. Ach . Ec. Secend. Bal ikesir ) N . 503 
Travaux dcı canaliution (Mun. Anlt .) N . 5U3 
Tayaux en foate et accuıoireı (Mun. Ank .) N . 50' 
Macbines it ccrire (Min. lconeaie) N. ~05 
Coastr. \ıuanderic au p•nitenci r Konia (Oir. Trav. Pub. Koni1ı) 505 

• 6 bil. militaireı (Coa . Adı . Milit. Kwt.aia) N. 5~5 
Haricoti ıecı (Com. Ach . Milit. Tckirdagb) N. 506 
Tranıport d'artiolea monopo\ts~s (Dir. Monop. Brouase) N. 506 
ı-·arine {Co •. Aoh . Milit. Trebiı:onde) N. '495 
Pain (Com. Aclıı . f.c. lnt"en.) N. 495 
Coııstr. r•rc, dep6t hangar poıe de rails ete. a la ıtatıoa Afion 

l(Ch. Fer Etat Anlı: .) N. -496 
Boiı, farin:, aavon , riz, macaroniı. fromare ete. (Com. Ach . E.c. 

Balik.eair) N . 496 
Houillc t•ut venant (Oir. Palai~ des Monnaies) N. <199 
Glyccrine et vaa eline (Mın. DcH Nat.) N 499 
Rep. mHquce Houbiar (Oir Vakoufs Iıt.) N. 499 
Hwile dicra(M in. Def. Nat l N. 499 
eoke (Fabr. Milit. Ank .) N. 500 
Pain ( ., ) N. 50Q 
Etoffe p•ur coatumea et palctots (Min . Hyg. Asaist. Soc:. Aol:.) 509 
lnstrua"ntı de muıique pour le coaserv.atoire (Mun. lat.) N. bOl 
Coastr. bit. tranıformatcur a la fabriquc de Pachabahtcbe (Dir. Gen. 

Menop.) N. 501 
IHlateurs (~ommand. Gıön. Surnil . Douan. lıt .) N. 501 
Bois et clııarbon de tois (Comm. Ach. Command. Gtin. Surveil. 

Douaa. l!ıt . ) N. 51' 
Lerumea : J lots (Cor,ı Armee Afion) N. 51' 

* Lca ••terlaqueı iDdiqueal wae vente JIU Yoie de ııurcncbiıce. 

N. B.- L .. No11 indiquea e• rerard dea artides ıont ceux du 
jouroal danı lcquel 1' aviı - paru. 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[ Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

3 - ı ı -- 1937 

Fİ ATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opiıım) 

Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ı ert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orgc An.) 
Arpa yemlik 
Çndar (Seigle) 
Bakla (Feve) 
Mıaır ıarı (Maia jauae) 
Suıam (Seaame) 
Pamuk yağı {Huile de coton) 

Suaam " ( • sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire} 

,. Trakya " Thrace 
Kuşyemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı ıarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poilı de Chevre 

Aşağı (Moiaı) Yukarı (Plus) 

6- -
5 30 -
4 8 -

4 22 50 

4 4 -
16 30 -

63 20 -

7 25 -
10 15 -

6 2 50 
6-

4 5 

Peynir kaşer {Fromage kachcrc) 
Zeytin yatı l.ci yemel..lik (Huile d 'ol.) 
Kaplıca 

Fındık kabuklu lNoiaettes) 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Butday kmlca (Ble roux) 
Yulaf (AvoineJ 
Tiftik mal 

,, oğlak 

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

GELEN (Arriv:ages) 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 
Ua (Farine) 
Mmr (Mai'a) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr . Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton} 
Yapak (Mohaıre) 
Yulaf (foin ) ' 
Susam (aeaame) 
Kuf yemi (Millet) 
Mercimek (Jentille) 
iç fındık {Nois dec.) 
Nohut (Poiı Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
K fındık (Noiıette) 

56 -
11 25 

45 
30 -

62 50 

8 

10 -

40 -

'! 1 

!mtiyaz aa.bibi •• yazı iıı.ri 
Direktörü: ltm&il Girit 

35 - -

35 20 - 36 5 -

35 - -

GİDEN {Exportation) 
Afyon (Opium) k. 
İç fındık {Noiı. dec.) 31 75 
iç badem (amande) 
Yapak (Mohaire ı 
Arpa (Orıe) 
Kuş yemi (millet) 
Tiftik 25 
Mercimek (lentille) 
Kıl (poil} 
Nohut (Peiı chiche) 14 75 

DİŞ FIATLAR 
(Marcheı Etranıers 

Buğday (Ble) Liverpul 5 93 
,. • Şikaıro 4 34 
" ,, Viaipek 5 32 

Arpa (Orge) Anvera 4 97 
Mıaır (Mai's) Londra 4 1 O 
Keten t.(Gr.Lin .) ,, 8 23 
Fındık {oois.) G.Hamburg 94 04 

• K • 9404 

B&1ddıiı y91' : ARTUN Baıımeyı 
Gnlot. Billir .obık No. 10 



U•.:uxieıııe Annee-- No. 514 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 

6 " " 850 
12 " " 1500 

Etrınırer: 12 aoiı Ptrs. 27QO 

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

a l' Adminiatration 

JEUDl 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESi 

jourual Quotidien dcs Adjudicationı 

T ableau Synoptique des Adjudications 

4 Novembre 

ADMINISTRA·1 uı 

Y oghourtchou l-Inn 
ler Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresae Tele~raphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

Objet de l'adjudicatioIJ 
Prix 

Htimatif 
c .. tio11. 

Pl'oYiMÜ'e 
Li"u d'ıdjudıcation et dw 

CaWr deı cıa,:w• 
Jours Heure -- --

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation- Trav. P•blica·Materiel de Caıastructio11 -Cart..,-ap.bie 

Constr route a la ville Anltera 
,. bitiment de atation au bourr Maniaıı 

Rcp. a la cueroe du WatcDka 
Diverseı con&truction et reparatieo peur le reıi

•ent d' aviation 

Pli oach 
PulDlique 

" .. 

J06K>O -
2130 05 
216 05 

22SO -
159 16 
1, 2Q 

Municipalite Ankara 
Vilayet Balilceair 
Com. A1ıb . Intend. lıt. Tophaa~ 

Ce•. Aeh. lnten.laace lzmir 

12- 11-37 
15· 11-37 
19-11 -37 
13·1 ı-~7 

Rep. ruerite surveillance douaniere a Buyukdere Gre a l're 235 49 18 C•:n. Acl1. Com111. G. S. IJouu. lıtubu \ ' · 11-37 
.. • ,, ,. ıi Kouroutcheebme ,, 23S 45 11 - ,, 6·1 ı-:n 

Constr. d'uA pavill6a a Tcberkeakeuy Pli caeh 304l5 64 2282 - Co•. Ach. Coamaad. lat. findikli '.l2-11 ·37 
Concour• pour la •tatue Ataturk a Trab~onde Vilayet Trab•oade Jusqıa'au 1-5-~ 

Preduits Cbimisug et Pharmaeeut.iqu .. · Inıtrt1111enta Şuitairu-f ouDiture pow H6pitaua: 

l"ilm Roent,.en et prodaits pour l'hôpital Djerraliı- Publique 1208 - 410 60 
pacba 

HabiHement - Cbausaure• - Ti11us - Cuira . 

Teile marron pour doub~ure : lOOO m .- ld. pour Gre a rre 
poche• : l.SOO m. 

Toile pour pantalon ıport : '.l :oo m. .. 
Flanelleı ea fil d'ccoue : 6200 p. • 
Toile amerieain: 8000 m. · Jd. pour t.ieı: de matıla Publiqae 

1000 ... 
Drapeauıt div. dim. : 300 p . 
Chauasurea : 135 19aireı (ıj . ). 

.. 

2872 50 

1794 
3596 -
4110 -

1104 
ie p. 4 80 

Am•Wement pOUf' Habitatiea et &rea•-Tapiuerie ete. 

Bancı : 100 p.· Tableaux aoira : 10 p. 

Comhustible - Carburant- Huiles 

P11bllqu• 

2a 44 

114 55 
269 70 
SOi 2S 

83 -
48 6Q 

{ C.a. ft•••· ~aleipalit• lılulıı•I l~·l 1-J7 
Dir. c.... ,. ,. 

" 
" 

9-11·37 

9-11-37 
10-11-37 

J CG•. Pera. Mwıieipali te lıtanbul 1'· 1 l-3i 
l Dir. Econea. • ,, 

Cea. Aob. C.... C. Surv. Douı:ı lıt. 11-11-37 
Oir. Nrr. Ahi•t. S.C. Djarbaleplou 10-11-37 

Oir. lnstnuıt. Publique Seyltane 11-11-37 

lQ -

li -
1'4 JO 
10 -

11 -
11 3g 
16 -

H-

15 -

14 30 
14 
14 -

15 
15 30 

11 -

Metoriı:ıe : 30 t. 
Semi-cgk.~: 210 t. 

Gr~ a rre 2625 197 - Coa. Ach . Ferme d'Etat 
Municipalite Ank . 

L11lebeurru 11 ·11-37 16 -

Boıs <l'orne : 35 t. • Merceaux .&e ,ıanche : 10 t. 
Charboo de boiıı : 5 1. 

Cbarbon de boiı : lli t. 
Beis : ~50 tchekis 
Bois : 50 t .- ClııarboD : 5\J t. (aj.). 
Semi·coke indil'iae : 9 J t. 

~ven 

,, 
Publıque 

Publittue 

.. 
Publique 

1040 -

90I -
800 -

71 -

67 ~o 
60 -

128 
161 

.. 
Proc. Gen . Rep. Karldareli 
Proc. Gea. Rtp. lıtan bul 

.. 
Dir. Süreti latan•ul 
Dar. PTT. Vilayet latanbuı 

Mardi et Veadredi 
9-11-37 10 30 
a- ıı-37 ıs 

19-11-37 14 
l'l-!1-37 14 
8-11-37 16 

19-11-)7 14 30 

Chevaux de •onture : 4 p. 
Poteauıt pour tentH ceniqaeı 
Plomb en tube : SOOO le . 

Gre a rre IOO -
4060 -

le le. O JJ 

60 -
J04 10 

74 ~5 

Com. Ach . Ferme itat Lulibouraz 11-11-37 ı• -
14 -

Provi~oua 

Y ouflı.a : 'l1 t. 
Foin : 290 t. 
t>aillc : 154 t. 

2900 p. 
" 

Publi .. 

Pli cacb 
Gre a ırıi 
Publit1ue 

1780 -
"70 -
lMI 

'll.5 ~o · 
soo 2ı 
1'8 '° 

Coa. Acla. la•ad. lıt. Topıbaı:ıe 8·11-l7 
Oir. t-TT. lıt .. b11l 19 11-37 

Coa. Aoh. lntead. ı.t. Te19haae 
Cea. Aeb. Divi11 .. Lulelıtourraa 

,, 

18-11-37 
i-11-37 

15-11-J7 
Pommes efe terre : 6 t.- Oipoaa : !4 t. .. 12 - Cem. Acla . Acad. ele Guerre it Yıldi& 17-11-37 
Viande de poulea : ı750 k.- Jd. de diaciu : J,5 

t. (aj.). 
lK 81 • ,. Lydea lıtaabul lo-11 -37 

Fromare blaac: 15900 k.- ld . kacber: &200 k. (aj.) 146 - • • ,, 

'l6Pdiatiııs alı sır•ciire 
Boia : 900 quent. 
Macbine radio 

De toute 

Potir 
nature 

Vos 

Dir. V akeıafı )(irldareli 
Jae Bu. Exeeutif lıtaal:ıı11l 

Traductions 
En toutes 

AdreaH•vou• MM laeeitatien au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, Technique, Finaaci~re, Commerciale ete. 

iSpecialite : Tra.luction de cahiera tles charges 

Executien rapitle et seipee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale a11x abonnes de • • MÜNAKASA GAZETESi '' 

bureau de traduction " DEVRiM " 
Gala~, PerehemW Pazar, Yoghourtdıou H .. , Ne 3-4 T616phoae: 49442 

10-11-37 

11-:U-37 
8- 11·37 

lansues 

14 -

JS il 
1-4 30 
1'4 10 
10 
14 -

14 30 

11 

Cuma 5. 11.1937 

Un (Tra.,zen Aık. SAK) .\; -495 
Ekmek (Yükaelt Müh. Mekt.) .~ 495 
Afyen iataayonunda yapıl. yeai iar .,inuı, hanı-ar, aaalıtar, k1111fr -) 

depoau ray far,iyatı v.ı. (DD Ank.) .\! 496 
Odun (8alıkeair Or. Ok.) ·'~ 41ıM> 
Ua, nbun, pirinç, makarna, beyaz Ye ka4ar peyniri v.ı. (Balı· ~at, 

keair Or. Ok.) .\! '491 
Madea k<Smürü (Darphane ve Dam~a Matb.) .\; 493 
Gliıerin ve vazelin yatı (MMV~ .\: 499 
Hubyar camiinin taıniri ıİat. Vakf. Dir.) No 4~ 
Dıj"ra yatı (MMV) No 499 
* Kara lulçık çeltiği (Buru Yenitehir üele.I .) No 499 
Kok kömürü (Aık. Fabr.) No 5Q() 

Maltepe tütun •natilüsü yolları tamiri tİah. U. Mld.) No 500 
Ekmek (Aık. Fabr.) Ne 500 
ilbiıelik ve paltoluk kuınaJ (Aak. Mrk. Hıfz. Müeı . ) No 500 
GrH yatı (MMV) No 500 
Saz (konHnatuar yatılı okulu için) (İat. Bet.) No 501 
Pat~balaçe •Üıkirat fabrikasında traHformatör laina11 İDfatı 

(fnh. U. Müd.) Nu ~Ol 
Maa deve boynu fıncan (Gimr. l\hıh. G. K.) No 501 
Sıtır eti (İzmir Ln.) No 501 
La .. oratuar eczuı (İat. Bel.) No 501 
Lanıa•in kljmürü İzmir Lııc ve Or. Ok.) No 502 
Yaarıaa kartı ıu lcıtisalı malzemesi (Aak. Fabr. İıt.) No 502 
Ekmek, koyun eti, makarna, •eker, kuru sotan, aut, yotı.ırt 

(iamir Lise ve Or. Ok.) No 502 
Sadeyat (Balıkeair Or. Ok.) No 502 

itfaiye meydanıuda geçen mecranın yeni ,-üzerrihı alınmaaı 
(A•k. Beled.) No 503 

Foat boru ve e~ parçalara (Ank. Bel.) No 503 
Yazı makineai (lkt. Yek.) No 505 
Keaya ceuevinde yemek pi,irme yerleri inf. (Konya Nafıa .Milci·) 

No 505 
Kiitabrada yapl. 6 ad. uk. bina (Kütahya Mıt. Mvk, SAK) N.50f 
~uru faaulye (Tekirdat Ask! SAK) No ~06 
labiaarlar mamulatı nakliyeai (Bursa inh. Baımüd.) No 506 
Mrk. komutanlığı binasının tamiri (Tophane Lvz.) No 507 
Galvaniz leten, itlafifar torbası, manl'al "·•· (iat. Lim. Sa~. Sıla· 

Mrk.) .v~ 598 
Çerltalık pirinç (Tekirdat Aık. SAK) .\~ 5IO 
.5alıtan (Kayuri Kor SAK) .\~ 51() 
Yddızda harp akademisinde muhtelif btnaları• ltaaılarının 9at1 

H dahili aluamının tamiratı (Harb Akad. Komut.) .~r ;'ilO 
Madea kömürü (Tekirdai Bel.) .\~ 510 
Kuleli aak. liaesi ta miri l Tophane Lvz.) w\: 510 
Hnaıaaı feaerleri için amyant (İznıir Bel.) X 51 t 
Poliı jandarma mektebi 2 ci kısım kanafüuyoıı in,. (Nafıa Vek·) 

.\~ 5 l l 
11 Galata .. iılıı:eleei yanın.ta yapıl. rümdik ıa11hafua karakolu 

llıt. Nafıa Mid.) .,; 511 
• Çam oci .. u (Kütahya Oam. Müd.) .~ 512 
• Radyo abiu makiaeai, amyant, pamuklu nıen111eat (İıt. Gft•t· 

Bafmiid.) .\~ 512 

Soba ltoruıu, alaturka ve alafranıa dir .. k (Tophane Ln.) .',; 51~ 
Odun H manial kömürü (Gümrük Muh. Gen. Komut.) N. 513 
Lahaaa praaa ve ııpanak (Afyon Ker SAK.) N. 513 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamit : "No." itareti llinı havi raaelemizin uyııını rö8'orir 

Veodredi S - 11 - 1937 

Rep. au blt. du oeauı~ınd. ceatral (lnt. Tophad) N. 587 
CuveltH ralvaniaeea recbautl , .... pour deıtr11dİOll du rats .tc· 

(Officf" Sanit. Port lat.) N. 501 
Riz pou ıoupe (Com. Ac:h. Mtlit. Teltirdagh) N. 510 
Savoa (Com. Acb . Corp• Ar•tie Kaiııeri) N. 510 
Rep. toiture a l'Aeademie 8e ruerre (Co•mand. -'.cademie fıfe Guerr• 

iı Yıldrz) N. 510 
Houille (Mun. Tekirdagh) N. 510 
Rep. &u Lycee militaire Kouleli (lnt. Topbaae) N. 518 
Amiante pGur bec de ru (Mun. lzmir) N . 511 
Travaux de canaliution preı l'ecole de rndumeric (Min. Trav. Pub.) 

N. 511 

Conıtr. d'un poste de rarcie pgur les ciouanien (Dir. Trav. Pub· 
lıt.) N. 511 

• Bois de sapin (Dir. Feret Kutahia) N . 513 
• Machiae radio, amiante, tiasuı de coton (Dır. Venteı Douın. lıt.) 

N. 512 
Tuyaux pour poiles et coudea (lnt. Topbanıt) N. 512 
Viande de boeur (lnt. lzmir) N . 581 

(Ure la ııuite en 3me pare) 


