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ABONE ŞARTLARI: 
T ürk iye icin Kuruş 

3 AYLIGJ 450 

6 " 850 
12 .. 1500 

Ecnebi memleketler için 
12 aylatı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmimakbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir. 

PAZARTESi 

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

ıa: es sn 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

a) Münakasaıar 
~at, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

t. 

f..farb alcademiıindeki Cihannüma köşkllnün sıva. ba
dana, pencere ve pancurlarının tamiri ve yatlı 

Ô boy~ ile boyanması .. 
deınış-Çatal yolunun arasıada koprü menfez ve 

Q Şosenin onarılmuı 
•yındır-Torbalı·Mahmatlar yolunun arasındaki klr· 
rir Ayaklı ahtap köprü ile kArgir ve demir pot· 
tel 2 orta ayaklı deınir potrel kırişli ahşap ta b · 

\.; li~eli köprü onarılmuı 
ltıantepde fıstık iıtasyon inşası 

lcapalı z. 74947 92 

aç . eks . 5591 31 

kapalı & . 419911 84 

ıı.l ~u, IClhıfk ve İspençiyari alat, Hastane LeT. 
1t0 
yJ 1.11 ,37 rünü ihale edileceği ilan edilen 5000 k. a

ııctonun ihalesi tehir edildi 

6 

~baa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

y •ıı aürekkcbi: 1000 k . 

~ilya, ve ve büro eşyaaı, Muşamba-Hah 
~••a: 28 ad . · dosya dolabı: 1 ad . • sirara ıehpa· 

•ı: 6 ad. 

~rukat, Benzin, Makine yağları v. ı. 
't . 
k 'tla kok kömürü: 50 t . (temd) 
l 0~ kömürü: 5~ t. 
't tıızol: 25 t. 

Utk. antrasit kömürü: 40 t. 

1 

•' ~~ferrik 
(S ~i1111 •nto karo (25 X 25): 7500 ad . 

~Vaniıe 1&ç: 1250 ad. (0,5 X 1800X 7l0 m m): 6250 
l ' " 180 ad. (1 X 2000X 1000 ID m): 2880 k. 
~"ha amyant (4 111 m): 2300 le . 

.rton ve tahta üuriDe karton bitüme yapıştırcuk 
1 . 
çı, tutkal: 1000 k. • beton izerine bitüme ya· 

~:ı.•ştırmak i9in totkal: 2500 k. 
~ hk. talaş (muhtelif knlınlıkta): 700 it. 

11 
telif cins kenarlık ıerit: 4000 m. - kanape ve 

~Cllcereler için kolan: 200 m.· döıemeci kolant: 
~el Ooo m. - pirine istor halkası: 3000 ad. 
~-~f.on şebeke.ti için malzeme: 9 kalem 
~lıhlıy~ koşumu hayvanı: 4 baş 
~•I lelıf çelik: 148 kal. (şart . 188 kr.) 
~· •ıt: 8000 m3 

11 
ve iç liıtiti (600 x 20): 12 •d. - (825 X 20): 7 

~:~· ve (600 X 17): 8 ad. 
tel f cins saplar 

"'F ~t_, _S_e_b_ze_ v_. _s_. __ 
A.rp 

' Veya yulaf: 165 t. 
~ " " 297 • .. 

" " 231 ,, 
~." f " ,. JO& " 
~t· ••ulye: 4~ t. 
'rtı'23,1 t. 
~. ~lırt : 21 t . 
S, lıtıılye: 50700 k. 
l,:•ıı: 203,7 t . (temd) 

~) ~ f •ıulye: f$ t . ,. 
~Q lııı: 10 t . 
~. ~lıt : 25 t . 
~t litUlll: 10 t. 
~~~Cİtııek: 15 t . 

•ı.ıç: 77,a t. 

~Müzayedeler 
~, 
lıd•rpaıa Emrazı Sariye hast. muhtelif tarihlerde 
~ tlllcre aid eşya .... . 

' \'ıçe: 4193 k. - çul: 1703 k. • ip~ 5054 k . -
\~11••p: 1440 k . - tönbeki beai: 111 k. - tönbc-

1 deriıi; 407 k . - kırınh bez: 40 k..· soba: 9 ad . 

aç. eltı . 

vs. 

aç. ekı . 

kapah z. 
a9 . eks. 

" 

,, 

" ,, 

,, 

pas. 
kapalı z. 
aç. ekı . 

kapalı z . 

kapalı ıı: . 

,. 

" 
" 
" aç. eks. 

" kapah z: . 
paz. 
aç. eks. 

" 
" 
" 
• 

kapala a . 

aç. art. 

pu. 

550 

1400 -
1482 -
k. o 26 

637 50 
1955 75 

1150 -
1250 -

1085 -
840 -

1974 -

37500 -
m3 1 55 
1321 75 

9236 -

7837 50 
14 107 50 
10972 50 
14630 -
6370 -
3003 -
2940 -
63J7 50 
3666 60 
800 -

4000 -
3000 -
2000 -
1875 -

17894 -

----
Müracaat yeri Gün Saat 

75 -

• 
5622 -

41 25 

60 -

105 -
111 15 
237 50 
S3 70 

47 82 
146 68 

86 25 
93 75 

81 38 
63 -

148 05 

2s12 ~o 

692 70 

787 82 
1058 07 
823 -

1097 25 
477 75 
225 23 
220 50 
475 32 
275 -
60 -

300 -
225 -
150 -
140 63 

1342 ') 

ynyde 15 -

Harb Akad . Komut. 14-10-37 10 -

lzmtr ili Daimi Ene . 25-10-37 11 

,. 25- 10·~7 11 -

G aziantep Nafıa Müd . 5 10 37 itib: 21 gün 

M. M. V. SAK 

D. D. yolları H. paşa 25-10-37 10 -

Harb Akad. Ko mut . 

Ank. Yal. 
Aık. Fabr . U. Müd. 
MiUi Müdafaa Vek. SAK 
Ank. loh . Başmüd. 

D. O. yol.H paşa 

" 

" 

" 

13-10-37 

14-10-37 
26-10-37 
26-10-37 
26-10-37 

25-10-37 
25-10-37 . 

25-10-37 
27-10-37 

2'7-10-37 
27-10-37 

Manisa ilbay. 15-10 37 
Milli Mtdafaa Vekiıleti SAK 
Ask. Fabr. U. Müd . 21-10-37 
D.D. yol. 9 cu lılt. Sirkeci 26-10-37 
l:ım'tr Vil. 25 10-37 

1.) . D . yolları Ank . H . paşa 10·11·37 

Lüleburgaz Tfim SAK 

" 
" 
" lımir Lvz . SAK 

" ,, 
,. 

Ank. Lvz. SAK 

" Marmara Üsıüh . K. SAK 
,, 
• ,, 

Löleaurraz Tüm. SAK 

22-10-37 
22·10-37 
22-10-37 
22-10·37 
27-10-37 
28-10-37 
28-10-37 

'27-10-37 
13-10-37 
14·10-37 
27-10-37 
27-18-37 
27-10-37 
27-10-~7 

21-10-37 

Üsküdar 2 ci Sulh Huk. H -10-37 
Mahkemesi 

lnh. U . Müd. 25-10-37 

10 -

15 -
14 -
11 -
10 -

10 -
10 -

10 -
10 

10 
10 -

11 -
9 -

15 -
15 30 
11 -

15 -

15 -
15 30 
16 -
16 30 
16 30 
15 30 
16 -
17 -
14 -
11 -
10 -
11 -
14 -
15 -
15 30 

,.... 3 38 

10 -

za:s ES 

1 1 Birinciteşrin 1937 

iDAREHAN E 
Yoğurtcu han, 1 ci ka t 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR! 
İdarehanemizde görüşülur 

Telgr. : İıt. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Poıta kutusu N. 1261 

? 5 

inşaat · Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Harb Akademisi Komutanlığından: 

Harb ak&aemiıindeki Cihannüma köşkünün sıva, ba
~ana ve pencere ve pancurlarıoın tamir ve yağlı boya 
ıle boyanması münakasaya .konmuştur. 1.10.937 ondör· 
~üne~ perşembe günü saat 10 da ihale olunacağından 
ısteklı olanlarm 75 lira pey akçesile beraber Yıldızda 
Akademi ıtttıoalma komisyonuna müracaatları. 

İzmir İli Daimi Encümeninden: 

5591 lira 31 kuruş açın tutarlı Bayındır·Torbalı·Mah· 
mutlar yolunun 0+ 850 nci kilometresindeki kargir ayaklı 
ahşap köprü ile 8+ 150 nci kilometresiDde bulunan kar
gir ve demir potrel 2 orta ayaklı ve demir potrel 1kirişli 
ahşap tahliyeli köprü onarılması 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulduğundan istoklilerin 2490 sayıla yasa 
hükiimlerioe hazırlayacakları teminat ve müteahhitlik 
helgelerile birlikte 25 birincitş · rin 937 pazartesi gü· 
nü saat 11 ;de il Daimi encümenine başvurma lan 

* * * Kapalı ekailtmeye iş : Ödemiş- Çatal yalunun t + 
540-14+ 350, 25+ 500- 26+100 kilometreleri arasındaki 
köprü, menfez ve şoşenin esaslı onarılması. 

Bu işin keşif bedeli : 7 4947 lira 92 kuruştur. 
Bu iıe aid keşif ve sair evrak aşağıda gösterilmiştir 
A - Ekıiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık iıleri genel ş. 
D - Hususi, umumi, fenni şartnameleri 
C - Keşifname •e grafık 
lıtekliler : Bu şartname ve evrakı lzmir, Ankara, lı

ta11b11l Nafıa mildürlüklerinde glriip inceleyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer tarih gün ve saab : 25 

Biriociteırin 937 pazartesi güuu saat l l de İzmir vilayeti 
daimi encümeninde. 

Eksiltmeye ğirebilmek için gereken belgeler : Bayın
dırlık bakanlığından alınmış müteahhitlik ve Ticaret Oda
ıı belgeleri. 

Ekıiltme kapalı zarf uıulü ile yapılacağından istekli
liler : ~ inci maddede yazıla saatten bir saat ovveli tek· 
lifnamelerini İzmir İli daimi encümeni reisli&"ine vererek 
makbuz almaları. 

Muvakkat teminat : 56~2 lira. 

Gaziantep Nafıa Mtidürlüğünden: 

G. Antep de inşa olunacak fıstık istasyonu ve müş
temilatının inşası kapalı zarf usulile münakasaya çıkarıl

mıştır· Keşif bed . li 49911 lira 84 buruıtur. Münakasa 
müddeti 5.10.987 tarihinden itibaren 21 gündür. ihale 
Nafıa dairesinde müteşekkil komisyonu mahsus marife
tile icra olunacaktır. Keşif evrakını görmek ve malumat 
almak isteyenlerin nafıa daireıine müracaatları, 

• • • 
Paşabahçe fabrikasında yeniden örtülecek vo tamir 

olunacak çah işi. Bak: inhisarlar U. Müd. ilinlarına. 
* • • 

Eskişebirde kapıül deposu inşası. Bak: inhisarlar U. 
Müd. ilanlarına· 

lıaç!ar, Klinik ve İspençiyari al at: 

Milli Müdafaa V ekileti Sabaalma Kemiıyonuatlan: 

1 .1 1 .937 günü ilaale edileceği illn edilen 5 bin kilo 
asetonuıa ıartnamesinde yapılacak değiıiklikten ötOrü ye
niden ilan verileceğınden ihalesi tehir edilmiıtir. 

Matbu işleri, Kırtuiye, Yazıhane M•lı111111İ 

• • • 
Bin kilo yaaı mürekkebi almacakhr, Bak: müteferrik 

ıühmunda O. D. yolları iltnlarma. 



• 

!tJÔNAKASA GAZEJ'J::Sl 
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Mahrukat Benzin-Makine yaJ?ları v. s • 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 34 kuruş olan 25 
ton benzol kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 26.10.737 sah günU saat 11 de M.M.V. Htınl· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

tik teminat 637 lira 50 kuruştur. Şartname ve evsafı 
M.M. V. sahnalma komisyonundan parasız alınır. 

Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 Uncü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 
liktc teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal bir 
ıaat evvel M.M.V. sahnalma komiıyonuna vermeleri. 

Ankara Valiliginden 

idareyi hususiye müdüriyeti ile tahakkuk Ye tahsil 
şubeleri için alınacak 50 ton yerli kok kômürttne ilan 
edilen müddet. zarfında talip çıkmadığından 14.16.937 
perşembe ıünü sa at 15 de vilayet daimi enclmeninde İ· 
halesi yapılmak üzere ihale müddeti 1 O gün uzahlmışhr. 

lateklilerin muhammen bedeli olan 1400 liranın yüzde 7 
buçuğu I05 liralık muvakkat teminat malcbuz veya mek· 
tubu ile ihale ıünü daimi encümene şartnameyi görmek 
istiyenlerin hususi muhase be mCidürlüğUne müracaatları 

ilan olunur. 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlügii Satınalma 
Komisyonundan 

52 ton kok kömürü 

Tahmin edilen bedeli 1482 lira olan yukarıda mıkda
rı ve cinsi yazılı kömür askeri fabrikalar umum müdir· 
lüğü satın alma Komisyonunca 26. 10.937 ıah günU saat 
14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname pa.a
ıız olarak pamiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat te
\ninat olon 111 lira 15 kuruş ve 2490 numarala kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkür giın ve saatte 
kemisyona müracaatları. 

Ankara inhisarlar Başmüdürlüğlinden: 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umu:n İdaresinden : 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda ya· 
zıh 7 gurup malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale 
edilmek üzere hizalarmda yazılı gün ve saatlerde Hay· 
darpaşada gar binası dahilindeki Komisyon tarafından 
açık eksiltme ile sasın alınacaktır. 

Bu işe girm~k istiyenlerin hizalarında yazılı muvak· 
kat teminat ve kırnunun tayin ettiği vesaikle birlikte ek· 
siltıne günü saatine kadar Komiıyona müracaatlari la· 
zımdır. 

Bu işe aid şartnameler Komisyondan paresız olarak 
dağıtılmaktadır. 

1 - 1000 kilo yazı mürekkebi muhammen bedeli 
550 lira ve muvakkat teminata 4125 kuruş olup açık ek
siltme 25. 10.937 pazartesi günü saat lO da yapılacaktır. 

2 - 7500 aded çimento karo 25 x 25 muhammen 
bedeli 637.5 lira ve muvakkat teminatı 4782 kuruş olup 
açık eksiltme 25. 10.938 pazartesi günü saat 10 da yapı· 
lacak:ır. 

a 6250 kilo 1250 aded galvanize saç 0,5 x 1800x700 
mim ve 28SO kilo (180aded) 1x 2ooo x 1000 m 'm mubarn· 
men bedeli 1955 lira 75 kuruş ve muvakkat teminatı 146 
lira 68 kuruş olup açık e ',siltme 25. 10.937 pazartesi gü
nü saat 10 da ynpılacaktır. 

4 - 2300 kilo !evha amyant 4 m m muhammen be
deli 1150 lira ve muvakkat teminatı 8625 kunış olup 
açık eksiltme 25.10 937 pazartesi günü saat 10 da ya
pılacaktır. 

5 - 1000 kilo tahta ve karton üzerine karton bitümc 
yapıştırmak için tutkal ve 2500 kilo beton üzerine kar
ton bitüme yapıştırmak için tutkal, muhammen bedeli 
1250 lira ve muvakkat teminatı 9375 kuruş olup açık 

eksiltme 27.10.937 çarşamba ~ünü saat 10 da yapıla· 
• caktır. 

6 - 700 kilo muhtelif kalınlıkta çelik talaf, muham
men bedeli 1085 lira ve muvakkat teminatı 8138 kuruş 
olup açık ekıillme 27. I0.937 çarşamba günü saat 10 da 
yapılacaktır. 

7 - 4000 metre muhtelif cins kenarlık şerit, 200 
metre kanape ve pençereler için kolan, iki bin metre 
döşemeci kolanı, 3000 adet pirinç istor halkası muham· 
meo bedeli 840 lira, muvakkat teminatı 63 lira olup açık 
eksiltme 27.10.937 çarşama günü saat 10 da ~ apıla• 
caktır. 

• • • Muhammen bedeli 9236 lira olan muhteıif cios uplar 
10.11.938 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf uıulile Ankarac!a 
İdare bioa11nda satın alınacaktır. 

Şartnamtsi veçhile 40 ton türk antrasit kömüriln mu
bayaası açık eksiltmeye kouulmuştur. Talihlerin bedel 
muhamminin yüzde yedi buçuğu olan 83 lira 70 kuruş 
ilk te.ninat para ariyle birlikte 26. l 0.937 tarihinde saat 
16 da idaremizde toplanacak komisyona gelmeleri iliin o· 
lunur. Bu işe rirmek isteyenlerin 692,70 liralak muvakkat teminatla 

kanun•n t11.yin ettiti vesikaları ve Nafıa müteahhitlik veıikası Ye 
!ım-----11!1!!!!!!!!!"!!!!!11!!!!!!!11!!!!!!!!!!!'~~~ıııııııaı....,!"-:~!'!'"'!~~11!!!!!!!'""!"'!'-.ı!- tel.liflerini ayni rün ıaat 14e kadar Komiıyon ReisliA-ine verme

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

Harb Alı.:ade rnisi Komutanlığından : 

Harh Aka<lemisi için nünıune i mevcud 28 aded muhtelif 
eb'adda masa bir do ya dolabı altı aded -;igara :-.ephası mü
zayede i!e yapılacaktır. 

Talih olanlar 60 lira pey akçe::ıile beraber 13.10.937 çar· 
şamba günü saat 10 da Yıldızda Akadem i Satınalma Komiı
yonuna müracaatları. 

Müteferrik 

Manisa İlbaylığından: 

1 - Manisa Villyeti telefon ıebeke&i ıçın 197 4 lira 
kıymetinde doku~ kalem malzeme satın alınacaktır. 

2- Bu malzemenin cins' miktar, etsaf •e eksiltme 
şeraitini öğrenmek istiyenler Encümeni Vilayeti kalemine 
müracad ederler. 

3- Muvakkat teminat 148 lira 05 kuruştur. 
4 · İhalesi 15 10-937 cuma günü saat onbirde Viliyet 

Daimi ~ncümeninde açık eksiltme suretile yapılacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satıoalma Komisyonuııdan : 

148 kalem Muhtelif çelik 
Tahmin edilen bedeli 37500 lira olan yukarıda mik· 

darı ve cinsi yazılı malzeme Askeri faarikalar umum mü· 
dürlüğll satıoalma komisyonunca 21. I0.937 pertembe gü· 
nü saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (1) 
lira (88) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliple· 
rin muYakkat teminat olan (2815) lira (50) kuruş ve 2400 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle meıkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Milli. Müdafaa Vekaleti Sa tınalma Komisyonundan: 

Pazarlıkla dört baş nakliye koşumu hayvanı satın a· 
lınacaktır. Satılık hayvanı olanlar hayv anlariyle birJikte 
her gün saat g dan 16 ya kadar M,M. V, satın alma ko· 
misyonuna müracaat etsinler. 

leri lbımdır. 
Şartnameler parasız olarak ADkarada Malzeme dairesinden, 

Haydarpatada Tesellüm ve Sevk Şeflitindcn dntıtılınakladır. 

İzmir ili Daimi encümeninden 

Bedeli 1321 lira 75 kuruş tahmin edilen (Nafıa hiz. · 
met otosiyle kamyonları için) 600X20 eb'adında fi diş 6 
iç ve 825 X 20 eb'admda 3 diş 4 iç ve 600X 17 eb'aduıda 

. 4 diş 4 iç lastik ınübayaası ı 5 a-ün müddetle açık eksilt
meye konulduklarından isteklilerin 25 birinciteşrin 937 
pazarteıi günü saat 11 de il daimi encümenine gelmele· 
ri ilin ilunur. 

Devlet Demiryollar 9 uacu İtletme Direktörlü~ünden· 
l 

Muhammen bedeli kilometre 27 de vagon üserinde teslimi şar· 
tile beher metre mikibı 155 kurut olan 8000 metre rnikibı ba· 
laat kapah zarf usulile 26.10.937 18h rilnü uat 15,30 da Sirkeci
de 9 itletme Arttırma ve Ekıiltme Komiıyonunda satın alınacaktır. 

Bu İfe girmek iatiyenlerin yüzde 7,5 niabetinde munkkat te· 
minatla kanunun tayin ettiği veaikaları , Nafıa itlerine aid ekıilt
melere girmek iıteyealerden aranacak müteabhidlik veıikaaı hak· 
kıntla talimatnanae dairesinde alınmış veıika ve teki flerini aynı 
gün aaat 14.30 a kadar Komisyon Reiılij'ine vermeleri lazımdır. 

Şartoameler paranı olarak Ankarada Malzeme Oaireainde 
ve Sirkecide itletme Komiıyonunda verilmektedir. 

Erzak, Zahir:e, Et ve Sebze: 

Harta Genel Diriktörlüğündeo: 

Şartnameleri ayrı ayrı yapılmış aşağıda muhammen 
bedelleri ile ihale gün ve tarihleri yazılı iki kalem hay
van yiyeceği açık eksiltme il~ sabo alınacaktır. 

İstekliler şeraiti anlamak üzere herrüc ve eksiltmeye 
gireceklerin de muvakkat teminat makbuzlarile yazılı glin 
ve saatlerde Cebecide Harta genel direkt6rlnk salınalma 
komiıyonuna gelmeleri. 
Mu ham. 
bedeli 

Lira 
1800 
600 

Cinsi 

Kuru ot 
Saman 

Miktarı 

kilo 
40000 
30000 

Muvakkat 
teminat 

Lira 
135 
45 

Tarih ıün 111at 

2~. 10.937 cuma 10 
il ,, 11 

l l Birinciteşrin ~~ 

Çanakkale C. Müddei Umumiliginden: 

Çanakkale ceza evinin yerli buğday unundan mamul ol· 
mak üzere 26·9 937 gününden 3 l ·5·9i8· gayesine kadar 
tahminen 40000 kilo ekmeğin 26-9-937 gü~ünden itibaren 
25 gün müddetle açık tksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat M. 225 liradır. Ka'tı teminat miktarda 
ihale bedelinin yüzde onbeşdir. llıale 20.10.937 inci çar· 
şamba günü saat 16 da Adliye binası içinde C. Müddei 
Umumiliği dairesinde yapılacaktır. 

İıteklilerin gerek buna ait şartnameyi bedelsiz olarak 
almak veya fazla malumat istemek üzere ceza evi amirli" 
iine müracaatları. İlan masrafı müteahhide ait elaktır. 

Çanakkale Mst. lv.v. Satmalma Komisyonundan: 
Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için kapalı zarfla tO 

bin kilo koyun eti satın alınacaktır. 
Koyun eti beher kilosu 40 kuruştan 4 bin lira biçil· 

miştir. 

İhalesi 15. I0.937 tarih cuma güne saat 16 da Çanak· 
kale Mst. Mv satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

istekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçesi olan 
300 lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncl maddelerindeki 
ves&ikle bir s.ı&at evvel komisyona müracaat etmeleri 
ilau olunur. 

İzmir Levazım Amirliti Satın alın a Komisyonundan: 

1- lıı:mir Mıt. Mv. kıtaatınm 49000 kilo kuru fasulye ihtiyacı 
kapalı zarf uıulıle münakasaya kor.muştur. 

2- ihale 21·10-937 çarşamba günü saat 16.30 da fzmirde kıt· 
lada izmir levazım amirli~i aatınalma komiıyonunda yapılacaktır· 

3- 1'ahm·n edilen mecmu tutarı 6370 liradır . 

4- Teminat muvakkate akçesi 477 lira 75 kuruş\ur. 
5 - Şartnameıi her ıün komiayonda görülebilir. 
6- İıtekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair veaik• 

göstermek mecburiyetiodedirlflr. 
7 - Ekıiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 "' 

3 üncü maddelerinde ve şutnarueainde yazılı vesikalarile teıııi · 
nat ve teklif mektuplarini ihale 1aatinden en az bir ıaat eveUıa• 
kadar komiayona vermit bulunacaklardır. 

• • • Teminat muvak-
Ciaıi Miktarı 

Tahmin edilen 
mecmu tutarı 

Lira Ku. 
3003 

kate akçaıı Münaka•• 
kilo Lira Ku. şekli 

Süt 2aıoo 

Yoturt 21000 
hıale tarihi 
28-10·9J7 
28-10.937 

2940 
225 23 açık ekıiltıP1 

220 50 açık ckıiltııı• 

n 

Saati 
15,30 
16 

1- lıımlr askeri butabaneainin yukarıda cins ve miktarl•'1 

yazılı iki kalem ıüt ve yoğurt ihtiyaci iki kıta tartnıme ile •Y'1 

ayrı açık ekıiltme suretil~ münakasaya konulmuştur. 
2.- ihaleleri hizalarında yazılı tarih, gün ve uatler de lzıııif' 

de kıtlada hmir levaııın amirliıti aatın alma komisyonunda y•· 
pılacaktır. 

3.- Teminat muvakkatc akçaluı hizalarında yazılıdır. 
4. - Şartnameleri her gün komiayonda görülebilir. 
5 . - İıtekHler ticaret odaıında kayıtlı olduklarına dair veıi1'' 

•öatermek mecburiyetindedirler. 
3 6.-- Eksilmeye iştirak edecekler 2490 uyıh kanuoun 2 ve 
1 

lncü maddelerinde yasılı vesikaları birlikte ihale saatinden e'I' 
komisyonda hazır bulunmaları. 

• • * -· İamir Müstahkem Mevki merkez kıta atının 50700 &ıil" 
kuru fas~lya ihtiyacı knpiiilı zarf uıulile mllnakaaaya konmuştıı;; 

2 - ihalesi ~7 Birincitepin l'37 çar,amba günü saat 17 dJ 
lıı:mirde kıtlada bmir levazım amirliti utınalma komiıyonoll 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 6337 lira 50 kuruştur. 
4 - Temiaat muvakkate akçeıi 475 lira 32 kuru,tur. 
5 - ŞarlnamHi her ırün Komiayooda g(frOlebilir. . 
6 - İıtekliler Ticaret odasında kayıth olduklarına dair vel'>' 

ıröıtermek mecburiyetindedirler. 
2 "' 7 - Ekailtmeye iştirak edecekler 2490 uyılı kanunuq İ' 

3 üncü maddelerinde ve şartnameainde yazılı veııikalarile teı'J 
nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en u bir saat a1" 
komiayoaa vermiş bulunacaklardır. 

Lüleburgaz Tiimeu Satınnlma Konıi::;yonun<lan: 

Tümen birlikleri ihtiyncı için 77800 kılo piri rı !; knF 
zarf ile 11.10.937 ~a nt 15,30 dad ır. Teklif mektupları ~ 
saat evveline kadar kabul olunur. Muhammen bedeli 17,S 
lira, ilk teminatı 1342,03 liradır. 1 tckJilerin şartrıaıne"1~~ 
gfüınek üz.ere her gün ve eksiltmeye i ştirak için belli gil 
ve saatte teklif mektupları \ e kanuni vesikalarile Lüleburg" 
Tümen satmalma komi::-yonunda bulunmaları. 

• * "' Cin-.i Miktarı ~l. Bedeli ilk teminatl 
Ton Lirn Lira 

Arpa Ye yulaf 165 7837.50 787.82 
" ,. " 297 14107.50 1058.07 
., ., " 231 10972.50 823 
,. " " 308 14630.00 1097 .25 
ihalesi 22.10.937 ıaat 15, 15.30, 16, 16.30 da kapalı 'f) 

u::.ulile yapılaeaktı r. ·ır 
Yukarıda yaıılı arpa veya yulaflar ayrı ayrı ihale ed~~ 

cektir. Teklif mektupları belli !aattcn bir saat evveline 1'8 

kabul olunur. 'il' 
liteklilerin şartnamesini görmek üzere hergüıı ve e~9\t 

meye iştirak için belli gün ve ısaatte teklif mektupJıı1:1 , 
kanuni vesikalariyle Lüleburgaz Tümen Satınalma Koı1115• 
ııunda bulunmaları. 
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Marmara Üs:;ühahri K. Satınalma Komisyonundan : 

Cinsi kilosu Tahmiı.ıi F. tutarı İlk teminatı Münakasa 
Lira Lira Ku. şartları 

Zeytin 10.0QO 40 krş. 4000 300 10 
Nohut 25.000 12 » 3000 225 1 l 
l<.üzüml0.000 20 » 2000 ıso 14 
Mercim. 15.000 12,50 1875 140 63 15 

Komutanlık tc~ekkülündcki kara cratınııı y1llık ihtiyııcı 
için yukarıda yazılı dört kalem yiyerek maddeleri açık eksilt-
nıe ile satın alınacaktır. EksiJtmeleri 27. I0.937 çarşamba 
günü hizalarında yazılı saatlerde İzmitte Tersane kapısındaki 
komisyon binasında yapılacaktır. Buna ait şartnameJP-r bedel· 
siz olarak komisyonumuzdan alınabilir. İsteklilerin muayyen 
gün ve saatlC"rde ilk teminatlarile birlikte .komisyona müra
cna ları. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara garnizonu l..ıirlik ve müesseseleri ihtiyacı için mü· 
teahhid nam hesabına 8000 kilo taze fasulyeye 4.10.937 ek
"Iİltmesinde verilen iiat pahalı görüldüğünden açık ebiltnıesi 
1 1. t 0.937 saat t l de yapılacaktır. 

j1uhammen bedeli 800 lira ilk teminatı 60 lira<lır. İstek· 
lilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye işti· 
rak için belli gün ..e saatta kanuni vcsikalııriyle Ankara leva· 
1.ını flmiı ligi satın alma komi~yonunda bulunmaları. 

* *,., Aııkara garnizon raües::se eleri hayvanat ihtiyacı için 
eksiltmeye konulan 203,700 kilo .::amana eksiltmesinde talil..ı 
çıkmadığından bir ay içinde pazarlıkla alınaı,aktır. 

Pazarlığı 13.10.937 saat 14 tedir. ~1uhamınen lıedcli 3666 
lira 60 kuruş ilk teminatı 275 liradır. ~artnamesi her gün 
komisyonda parasız görülür. 

l ::steklilerin kanuni vesikaları ve teminatlariyle belli gün 
ve saattu Ankara levazım amirliği satın alma komi yonuııda 
bulunmaları. 

z D LE 
Çanakkale Orman Uaşmühcndisli~inden : 

Ennali mazbutadan olup Ayvacık kazasının kllynarca Or
nıanlarıııda mevcut 25,835 metre mikaba muadil 2693 parça 
çam kerestesinin ~490 !ayılı kanuna göre satılnıa~ı için art· 
tırınaya konulmuş bede işbu müddet içindeki ihale giinünde 
verilen bedel haddi layık görülmediğinden ihalesi yapılma· 
yarak 17.9.937 tarihinden 17.10.937 tarihine kadar bir ay 
müddetle \e pazarlık suretile satılığa çıkarılmıştır. 

isteklilerin ihale günü olıııı 17.10.937 günü saat 15 de 
Ayvacık Orman idaresinde miitt:şekkil satış komisyonuna 
veya Ç. kale Orman baş mülıendi:::lik dııire.,ine müracaatları 

ilan olunur. 

iL kiidar 2 nci Sulh Hukuk Mahkemesinden : 
Haydaıpaşa Emrazı Sariye hRstanesinde muhtelif tarih

lerde ölenlere aid eşya açık arttırma ile 14.10.937 perşembe 
günü saat 13,30 da mezkur hastanede satılarak paraya çevri· 
leceğindeıı talib olanların satış güııü mahq.llinde hazır bulun· 
malan lüzumu ilan olunur. 

İnhiaarlar Unmum Mütlürlüğünden: 

Malın cinsi 
Kaneviçe ıskarta 
Çul ,, 

İp " 
Kınnap ,, 
Tönbeki bezi 

,, derisi 
Kırınh bez 
Soba 

Miktarı Bulunduğu yer 
4193 Kilo Ahırkapı 

l 703 " " 
5054 " " 
1440 " " 

11 l ,, Cibalı Tütün Fabrikaaı 

407 " " " " 
40 " " ., " 

8 adet Fener' Bomonti, Balat, Balaa-
riye, Abırkapı Bakımevlerinde 

Yukarıda cinı ve miktarı yazılı etya 25-10-937 taribine raslı
yau pazartesi günü ıaat 10 da paurlıkla aablacaktır. lıteklilerisa 
malları hizalarında yazılı yerlerde her gün görebilecekleri ve 
pazarlık i9in de yGzde 15 teminat paralarile birlikte muayyen 
ıün ve saatte Kabataşta Levazım ve Mubayaa\ şubeıiııdeki ıa

tış komiıyonuna gelmeleri ilan olunu. 

++++(+++.+' ~+9.~~++++++++ 
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MÜNAKASA GAZETES\ 

1 - Eskişehirde inşası mukarrer kapsül deposu, keşfi, 
şartnamesi ve planına tevfikan pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2- Pazarlık, 26 X 937 tarihine rastlıyan Salı günü 
saat 14 de Kaba taşta Levazım ve fobayaat Şubesindeki 
Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muhammen bedeli 3879,38 lira ve muvakk t t mi
nat 291 liradır. 

4- Şartnameler 20 kuruş mukabilinde her giin İnhi
sarlar İnşaat Şubesinden ve Eskişehir Başmüdtirlügünd n 
almabilir. 

5- İsteklilerio, pazarlık icin tayin olunan gün ve saat· 
te X 7,5 güvocıme paralariyle birlikte {ldı geçen komisyo
na gelmeleri ilan olunur. (B.) (6809) 1077 l-4 

* * * l- Paşabahçe Fabrikasında yeniden örtülecek ve ta· 
mir olunacak çatılar işi keşfi ve şartnamesi mu~ibince 
eksiltmeye konmuştur. 

2- Keşif bedeli 7 419,98 lira ve muvakkat teminat 
556,5 liradır. 

3- Eksiltme 22/X 937 tarihine rastlıyan Çarşamba gü
nü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubaya t Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartnameler 19 kuruş mukabilinde her gün İnhisar· 
lar Müskirat Fabrikalar Şubesi Müdürlüğünden alına

bilir. 
5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat

te 0 
0 

7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis
yona gelmeleri ilan olunur. (B.) (6887) 1076 1-4 

* * * 
1- ldaremiıce tayin olunan tipi re ve numunesine 

uygun 214 perde ile 1,9 kalınlığında 1335,82 M2 kahve· 
rengi muşamba açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 18· 10-937 tarihine rastlayan pazarteıi günü 
saat l6 da Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapslacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 3606,6 l lira ve muvakkat temi
nat 270,50 lirachr. 

-4- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 
yüzde 7,5 ıüvenme parDlariyle birlikte adı geçen komis
yona gelmeleri ilan olunur. (B) (6631) 1043 3-4 

* * * 
1 - Teftişi tekarrur eden Ankara, Aydın, Eskişehir, 

Svas, Tokat, Trabzon, Manisa, Kars ve Gönen İdareleri 
icin İdaremizce kabul edilen tipler dahilinde 899 parça 
efya kapalı zarf usuliyle eksilmeye konmuştur. 

il - Eksiltme 18. l 0.937 tarihine rastlayan pazartcıi 

a-ünü saat 15 de Kabataşda İnhisarlar Levazım ve Mu
bayaat Şübesindeki Alım Komisyonunda yapılacakhr. 

ili - Muhammen bedeli 24327,60 lira ve muvakkat 
teminat 18'l4.57 liradır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün yukarıda 
adı geçen Komisyondan alınabilir. Ancak şartname al· 
mak isteyenler şimdiye kadar en aşağı on bin liralık işi 
muvaffakiyetle yapmış olduklarına dair vesaiki İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü İnşaat Şübesine ibraz ederek mukabi
linde bir ehliyet vesikası tedarik etmek mecburiyetinde
dirler. Bu vesikayı hamil olmayanlar şartname ve
rilmeyeceği gibi eksiltmeye de iştirak ettirilmezler. 

V - Mühürlü teklif mektubunu. kanuni vesaiki, ek
siltmeye iştirak vesikasını ve yüzde 7.5 güvenme parıısı
nı, ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en 
geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Baş

kanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 
(8.) (6683) 1050 3-4 

: . ,, ,, ,, .. ,,, 
ı 0.0.YOLLAQI iSLETME U. MUDU~LUGUNDEN 
1 • 

501, 224 metre mik'abı 20048,96 lira muhammen bedelli mete 
veya 12530,60 lira muhammen bedelli kayın tomruk 22-10-937 Cuma 
wilnü saat 15.30 tia kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binaaında 
Htın alıaacakbr. 

Bu it• fİrm k iıtiyealerin meşe teklif ettikleri taktirde 1536, 72 
Kayın tomrak teklif ettiklerinde 939,80 lirabk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vHikaları ve Nafia müteahhitlik -vcıikaaı 
n tekliflerini aynı ıün aaat 14,30 a kadar komiıyon reiılitine 

Yermeleri lazımdır. 
Şartnameler paraaıı olarak Ankarada Malzeme Daireıinden, 

Ha1darpaşada Tesellüm ve Sevk Ş•fliğinden dağıblmaktadır. 

• 

.. 

(6768) 1059 3-4 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNA KASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaabnıı icabı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarmu:a tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

ULUS gazetesi 29 Birinciteşrin 
Cuınhuriyet Bayramından itibaren 

yeni makinesinde ve büyük hacimde 
BASILACAKTIR 

Bayram Günü Her Gün 

28 12 
Büyük Sayfa Büyük Sayfa -'-----·· 

.4JIAlllR ... mııııı ... !mll ........................................ ___ 

Dikiş Yurdu 
Vezneciler, Kurultay sokak 18 No. Uğur Aparta· 

manında "SAGUNAY,, Biçki, D!kiş yurdunda talebe 
kaydına başlanmıştır . 

Yurt dokuz ay olup mezunlarına Kültür Direktör
lüğünden tasdikli Diploma verilir ve mezun olan her 
talebe Yurt ve Atölye açabilirler. İsteyenlere de tali
matname gönderilir. Yurtta ayrıca Moda derside veri
lir . 

Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 
"MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 

müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 
bir münakasa veya müzayede ilim bu mesleğe inti
sap edenleri heman harekete getirir, ve azami ran-

demeı. verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 

küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyet:i Resmi 
ilan işleri Limit:ed Şirket:i 

vasıtasile g öndcrilebilir. 

• 
s tan bu 1 Borsası 

- - g 10-1937 -- - -- - --- -
Paralar 

Aht Sabf 
Sterlin 626, 630, 

l Dolar 123, - 127,50 
20 Fransız Fr. 80,- ~.-
20 liret 105, - 110.-
20 Belcika Fr. 80,- 84,-
20 Drahmi 19 23,-
20 lıvcçre Fr. 570,- 580,-
20 Len 20,- 2.1,-

1 Florin 6.1,- 66,-
20 Çek kronu 70,- 75,-

1 Avusturya Si. 20,- 2.1,-
l Mark 25, 28,-
1 Zloti 20,- 23,-
1 Pengü 21,- 24-' 20 Lev 14,- 14, -

20 Dinar 52,- 52,-
Ruble 30,- 32,-

1 laveç kuronu 30, -32,-
1 Türk altını 1055- 1056,-
1 Banknot Oı.260,- 261,-

!mtiyu. asJıibj •e yazı itleri 
D ireklörii: lsmail Girit 

----
Çekler 

Ahı Sataı 
London 625,50 626, 
Nev York 0.7880 0,7860 
Pariı 17,6864 17,6725 
Milin o 14,9640 14,955 
Brüksel 4,6782 4,675 
Atina 87,37 87,30 
Ceaene 3,45 3,4466 
Sof ya 63,9488 63.8975 
Amıterdam 1,4325 1,4310 
Prag 22,5610 22,5430 
Vivana 4,2062 4,2025 
Madrid 13,9088 13,8975 
Berlin 1,91i36 1,9625 
Varşova 4,1566 4,1534 
Budapeşt 3,9810 3,9775 
Bükret 107,4340 I07,3482 
Belgrad 34,5325 34,505 
Yokobama 2,7464 2,7443 
Moıkova 24,04 24,06 
Stokbolm 3,IO 3,0982 

Buıldıjı yer: ARTUN Baume.-i 
Galata Billür aobık No. 10 
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MÜTEAHHİTLERİN TAKVİMİ 4 
~ Memento a{'!' FouPnİ55Pllı~s 'I 

A) Adjudications au Rabais 
Construction- Reparation- Trav. Publics·Materiel de Construction-Cartograpbie 

Rep. chauı11ee, arches et pont ı route Odemiche· Pli cach 74947 92 5622 - Vil. iz.mir Oir. Trav. Pub. lst.·Ank. 25-1 <'-37 10 -
Tchatal 

Rep. des ponts • route Bayindir·Torbali·Mahmoutlar Publique 5591 31 ,, 25·10 37 11 -
Constr. d'une station a Guianteb Pli cach 49911 84 Oir. Trav. Pub Gaziantep 21 iourı a part du 5-10-37 
Rep. badigeonnage au kioık Diihannuna 75 - Command. Academie de Guerre 14-10 37 10 

Prechit. Cbimiques et Pharmaceutiques · lnstruments Sanitaireı -Fouroiture pour H6pitaux 

L'adjudieation du 1-11 37 concernant l'aclıat de 
5000 k. acetone • ete ajournee 

Combustible - Carburant- Huiles 

Beazole : 25 tonne• 
Colı:.e : 52 t. 

,. indirene : 50 t. (aj .). 

Pli cach 
Publique 

Anthracite iacligene : 40 t Publique 

Ameablemcnt pour Habitatioo et Bureaux-Tapiaserie 

Tabi•• : 28 p. • Armoirea pour dossiers : 1 p. 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

le k. O 26 
1483 -
1400 

ete. 

637 50 
111 15 
105 -
83 70 

60 -

Co•. Ach. MiD. D~f. Nat. Ank . 

Com. Ach. Mia. D•f. Nat. Ankara 
Cem. Acb. O. G. Fab. MilitairH Ank. 
Vilayet Ankara 
Oir. ?rirıcipale Monopolu Ank. 

Command. Academie de Guerre 

26-10-37 
26-10-37 
14-10-37 
26-10-37 

13-10-37 

Eacre: 1000 lı:. . Publique 550 - 41 25 1 Eı::ploit . Ch. de Fer Etat H.pacha 25-10 37 

Dlvers 

Carreaux en ciment (25X25) : 7500 p. 
Tôles ralvanisees (1250 p.) (0,5 x 1800 x 700) m m) 

6250 k.· ld . : (180 p.) (1 X 2000 x 1000) mm) : 
2186 k. 

Tôle• en a•İant• (4m ro) : 2300 k. 
Colle : 3SOO k. 
Copeau d'acier : 700 k. 
Ruban : 4000 m.· ld. pour cıınapes : 200 m -Ron· 

delles pour stores : 3000 p. 

Pu' lique 

" 

" 
" 
" 
" 

637 50 
1955 75 

1150 
1250 
1085 
840 -

47 82 
146 68 

16 25 
93 75 
81 31 
63 

1 F.xpl. Cb. lie fer Etat H.pacha 

" 

,. 

" .. 
n 

25-10-37 
25-10-37 

25·10-37 
27-10-37 
27-10 37 
27-10-37 

Arıicles lelephoniques : 9 lols 
Aoi"r : 148 lota (cah. eh. P. 188). 
Chevaux : 4 o. 

1974 
37500 

148 05 
281'2 50 

Vilayet Manissa 15 10 37 
Com. Ach. D. G. Fabr. Milit. Ankııra 21-10-37 
Com. Ach Min. Def. Nat. Ank. 

Diver• manchea 

Baılast: 8000 m3 
Cbambre a air et pneu• (600X20) 12: p. ·(825 x 20) 

7 p.-(600,. 17):8 p. pour autos et camion). 

ProYisions 

Orre ou foin : 165 t. 

" " " 297 " 
,, " " : 231 " 
"n ,,:308,, 

Haricot• mecs : 50, 7 t. 
Lait : 23, 1 t . 
Yoghourt : 21 t. 
Harioots secs : 49 t. 
OlivH : 10 t. 
Peis cbiche• 25 t. 
Raiıin• •eca : 10 t. 
Lentilles : 15 t . 
Haricota vert• : 8 t. (ai.). 
Paille : 203,7 t . (aj .). 
Ria : 77,8 t. 

B) AdjudicaHoas a la sureathere 

Pli cach 

" Publique 

Pli cach 

" 
" 
" 
• 

Publique 

" Pli cach 
Publique 

" 
" 
" 
" 

9236 

le m.3. 31 55 
1321 75 

7837 50 
14107 50 
10972 50 
14630 -
6337 50 
3003 -
2940 -
6370 -
4000 -
3000 -
2000 -
1875 -

Gre a rre 
800 -

1666 60 
17894 -Pli uch 

692 70 

787 82 
1058 07 
823 -

1097 25 
475 32 
22S 23 
220 60 
477 75 
300 -
225 -
150 -
140 63 
60 -

275 -
1342 65 

{ 
t\41•. Gen. Ch Fer ltat Aakara 
lureau d'E.xpedition Haydarpaclıa 

9 E.ııpl. Ch. rie FerEtat Sirkedii 
Vilayet lı::mir 

Co.ıı . Ach. Oivi11ion LulebQurgaz 
,, 
" 
" Com. Ach. lntendance Ankara 

" 
" 
" Com. Acb. Comm. Naval Marmara 

" 
" 
n 

Com. Ach. lntendance lzmir 

n 
Com. Ach. Militaire Lulebourgaz 

10-11-37 

26-10-37 
25-10-37 

22-10-37 
22-10-37 
22-10-37 
22-!0-37 
27-10-37 
28-10-37 
28-10-37 
27-10-37 
27-10-37 
27-10·37 
l7-10-37 
27-10-37 
14· 10-37 
13·10-37 
21-10-37 

C.aevas : 4193 lı:..· Corde: 5054 k. - Ficelle : 1440 
k.· Morceaux de toile : 40 kilo•· Poeles : 9 p. 
ete. 

Gre a gri: Cem. Aea. M.nom. M.aep. K.tacbe 25-10·37 

POUR VOS TRADUCTIONS 
De toute nature En toutes lansues 

AdreıHı·voua ıana huitatieo au 

Bureau de traduction ''DEVRiM,, 
Traductieo juridique, Teclaniq11e, Financike, Commerciale ete. 

Specialite : Traduction de cahiera tlea charyeı 

Executiea rapitle et Mİp'e 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale 1111 uıaıeı dı • · IONAKASA GAZETE~I ., 

Bureau de Traduction ., DEVRiM " 
Galata, Perchemlte Pazar, Yoıbourtelaou Han, Ne 3-.t T'lipboae ; -48442 

11 -
14 -
15 -
16 -

10 -

10 -

ıo 

10 

10 
10 -
10 -
10 -

11 -
15 -
9-

15 

15 30 
Jl -

15 -
ıs 30 
10 
16 30 
17 -
15 30 
16 
16 30 
10 -
11 -
14 -
15 -
11 -
14 -
15 3o 

10 -

Salı 12-10-1937 

Sigara paket makineai (in ... U. Mld.) .\! 444 

,, makinesi " ,, " .\! 444 
Font boru n teferruata (Nafıa Vek.) Nt 441 

Amele vagoneti, madeni akHmı •e yedekleri (OD yol.) .\! 451 
1 Yulaf ve kuru ot (Anla. Bel.) .\! 461 

Koyun eti (Tekirdat ASK) No 471 

Zeytin taneıi •e Zeytin yatı (Ksrklareli Tlmea) No 472 
Pirinç (Ank. Lvz.) No 473 

Patate• (Sıva• TGmen) No 473 
Ekmek, et, Htle yat, toz şeker, patatea, yum•rta (iıt. Erk. ,,,... 

ok.) No 474 

Benzin makine yatı. gaz yata (M.M.V.) No 474 

Kuleli Aak. liae11inin tamiri (Tophane Ln.) No 475 

Hamule motörü makineıi ve teknesi tamiri ('Poplıane Lvz.) No .f1S 
Ekmek torba•• (Gümrilk Muh. Komut.) No 478 

Y ang1na karşı ve te11iaah ve raalaemeei (Aak. Paltrikalar l11t.) .f'll 
Kömür tahmil ye tahliyeai (O.O.Yol. 9 cu lıletme) No 477 

• Karaataç meabaha11ında kHilen hayvanlarda tahaaül •~•c•ll 
kan (lst. Belf'd .) No 478 

K. fHulye, nohut patates H kuru aojan (Afyon kor SAK) No 4'J 
* Meıe kömürü (Balıkeair orman Mubentl.) No 480 
K. fHulye (Vize Ask. S \K) No 411 

BallHt (u.o. Yol. BalıkHir) No 46 

Sade yat (Tophane Ln.) No 48ı 

Yulaf (8ahkesir Aak. SAK) No 4U 

Konya cezaeviade pavyon inıamı (Konya Nafia Miti.) No 484 
• Hurda kamyon (Kadıköy icra Me•.) No 487 

Kaptan kaputu (Gümr. Muh. G. Komut.) No "489 

HiHrcık köyündeki ilk okula ili veler inı. (Hiaarcık Mub.) N. -
Su yolları inı. (Talu Belsd.) No 489 

• Önlerinde yıld1Z itareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No.,. işareti ilinı havi gazetemizin aayı11ıaı 1a11terir 

Mardi 12 - IO- 1937 

Macbine pour paquet de cirarettea (Oir. Gen. Moaop). N. 444 

,, ,, ciraretteı (Dir. Oea. Monop.) N . .C44 

Tuyaux en fonte et accHsoires (Min. Trav. Pub.) N. 446 

Piecea metalliques pour waronnets d'ouvrier et pi6ces de recb ..... 
(Ch. Fer Etat) N. 467 

Foin (Mun. Ankara) N. 467 

Viande de mouton (Co•. Ach. Milit. Tekirdarb) N 477 

Olins, huile d'.olives (Oiv. Krrklarelı) N. 472 
Ria (lnt. Ankara) N. 473 

Pommu de terre {Div. Sivas) N 473 

Pain, viamde, beurre frais, Here, pommH de terre, oeufs et•. cotr· 
Ec. Normale lst.) N. 474 

leaaine, p•trole. bu ile pour ••chine (Mia . Def. Nat.) N. 414 ~ 
~ep. machine et haquet liu •oteur .le tranaport (lat. To,taane) 41 
Grantls saca a fourrare (Surv. Douan. lat) N. 476 

Mareriel pour extinction d'incendie (Fabr. Mil. l11t.) N. 476 

Charrement et dı'charrement 4ie charboa (9ime Eıı:ploit. Ch. ,., 
Etat) N. 477 

H . &r 
arıcots ıeca, poia cbicbes, 19emmu de terre, oirneH (Cerpt ,. 
mee Afion) N. 480 

• Charbon de beis (Dir. lnr. For~t llallkhir) N. 480 

Haricots aecı (Com. Ach. Mil. Vize) N. 481 

Ballaat (Ch. de Fer Etat laUlceslr) N. 412 

Beurre fraiı (lntend. To,lııane) N. 482 

Foia (Com. ~eh. Mil. BaUUeir) N. 483 

Conatr. d'ua pavillon au peniteacler Keala (Dir. Trav. Puh. JCoıl•) 
N. 484 

Capotea peur upitainea (Surveil. Deuan. Iat.) N. 489 

Constr. annexe a l'eoole Hisardjilı (Malre Hiaardjik) N. 489 

,, pour adduction d'eau (Mun. Tala•) N. 489 

• Leı aateriaquea indi~uent une venle ,., voıe de ıurenobere. 

N. 1.- L .. No• intılique• ea rerard dea articles aont ceu• ~· 
journal clanm lequel 1' avi• a paru . 


