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Telgr.: lst. 1ÜNAKASA 
T e • .?fon : 49~42 

Posta ku u u , . 1261 

Hnrp Akndemisi Komutanlığından: 

.rita 

H r akademİE° Cih nnU kö~künün dahili yağlı 
boyası mun as a ko mu ur. lstek!i o' nl rı ı 15.10.937 
cuma gü ü sa t 10 da 15 'ra ey i<Ç le b raber Yıl
dızd Akademi s tmal ua <omisvonuna mürac atları. 

Tekirdağ N fıa Müdürlüğiınden: 

1 E siltmeye konul n iş: Büy" -c ~rıştıran cıvarın-
a i (Horhor memba) uyunun Bü u karıştıran öyüne 

ve Ist nbul Ed rne yo una akıtıl n sı inşaa ıdır. Keşif 
edel 14931 lir 31 ku, uştur. 

2 - Eksıltme 2".1 .937 tar hinJe pazartesi günü saat 
16 da l ekird ğ N fıa Müdürlüğü ıde -.ks.ltme komisyonu 
od sı da l apalı z.ırf u,uliyle yapı' c dır. 

J Eksiltme şartnamesi \'e buna müteferri diğer 
evra1 lar Nafı üdürluğünd gö ülür. 

4- ~ksiltmeye girebilmek ıçin taliplerin l 123 lir 
muvakknt teminat ver.ne i ve Resmi Gazetenin ~645 sa
yılı nusaal rmda çık a talimatnameye tevfikan m · teahhit
Jık vesi a ı ibraz etmesi IDıımdır. 

te dılerin teklif me tublarını ıkinci maddede yazılı 
s attan bir t evveli ıe kadar Komisyon Reishğine mak-
buz mukabilinde '< ermelerı .:nuktazidir. Postada Jacak 
gecıkmeler kabul edil ez. 

Kayseri Belellliye Baıkanlığmdan: 

Parti binası karşısında yıkılmış olan '1ükkan yerlorine 
ın a ettirilecek 54 lira 31. kuruş bedeli keşifli beton ya
ya knlaırım inşaatı 20.10.937 tarihine rastlıy n çarşamba 
gunü saat 1-1 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye ko· 
nulmu olduğundan talıblerin yüzde ye i buçuk teminatı 
muvakkate akçes'ni yahrmnk ve ş rtnameyi görmek üzere 
Belediyeye mliracratları il u olunur. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1- Evvelce 11-10-937 pazartesi için ilan edilen Se· 
limiye askeri hamamı külhcmının kömür yakacak ihale 
getiri mesi pazarlık suretiyle ihalesi Tümen ordugah tat
laikatı dola ısile bir hafta sonraya tehir edilmiştir. 

2 Pazarlık 18· l0-937 pazartesi saat 15 '1e Selimiye 
Askerlik dairesi bin sındaki Tümen satınalma Komisye· 
nunda yapılacaktır. 

3 Tamıratın keşif bedeli 242 lira 88 kuruş olup, i-
halesinde takarür edecek bedel lizerinden yüzde 15 katır' 
teminatı alınacakhr. 

4 Şartname ve keşif raporları her gün komisye>nda 
görülebilir. 

5~ işbu pazarlığa iştirak edeceklerin istanbul komu· 
tanhğı inşaat şubesinden bu işlere vukufüırmı mübeyyin 
birer vesika etirmeleri meşruttur. 

Tekir ai Daimi Encümeninden: 

Cerkeiköy-Sa·ray yolunun muhtelif mevkilerinde bir 
adet eş metrelik bir köprü ile bir adet 0,80 metrelik ve 
iki atlet l ,50 metr~lik 3 menfe2.İn tamiri ve inşası açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
Bedeli kevfi 3950 lira 87 kuruş olup uıuvakkat temi· 

natı 2~7 liradır. 
İhalei kat'iyesi 20.10.937 ç:ı.rşamba günü saat 15 de 

Daimi encümende yapılacaktır. 
Şartname&ini okumak ve eksiltmeye iştirak etmek is

teyenleriıJ aımı encümen kalemine müracaat etmeleri 
lüzumu ilan elunur. 

• • • Tekird ğ-Murt~lı yolunun muhtelif kilometrelerinde ya
pılacak t mirat açık eksilt eye konulmuştur. Bedeli keşfi 
8054 lira 7 4 kuruştur. Muvakkat teminatı 605 liradır. 

İh lei kat'iyesi 20. I0.937 çarşamba günü saat 15 de 
viliiyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklılerin m11ayyen gün ve saatta ve şartnamesini 
okum k isteyenler de hergün encümen kalemine müraca· 
a' etmeleri liizumu ilan olunur. 
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İstanbul Belediyes · rrı e • • 

Hnvayolları Devlet işletme İdaresinden : 
Kapah zarfla münakasaya konulan iş : 
Ankara Tnyy'"'rc meydaoınd.aki hanıarm demir kapıla

rıuın yeniden y ptırılması. 

Keşif be-leli : 22,800 liradır. 
Şartn m •, plan ve mukavele projeleri Ankarada P. 

T. T. Umum Müdürltiğü binasında Hava Yolları acenta· 
sından : 

İstanbulda : Kar köy postaneıindeki Hava Yolları 
acentasınd n ve İzmirde : Nafrn Müdürlüğünden bedelsiz 
ahuabilir. Eksiltrn~ 26. l 0.937 salı guou 11aat 14.30 d" 
Ankarada Tayyare Meydanında İdare Merkezinde yapı· 
lacaktır. 

Taliblerin teklif mektublaı mı l 710 liralık muvakkat 
banka teminat mekt'.lbu ve müteahhidlik Tesikası ves~ır 

kanuni belgelerile birlikte eksiltme saatinden bir saat 
evvdine kadar İdnreye vermeleri. 

Istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyommdan: 
Çerkezköyünde gösterilecek mahalde bir pavyon ın· 

şası kapalı zarfla ihalesi 2.11.937 safı günü saat 16 da 
yapılacaktır. ır uharnmen keşif bedeli 30425 lira 64 ku
ruştur. Şartnanesi hergür.ı öi'lederı evvel komisyonda gö· 
rülebiiir. İsteklilerin 2282 liralık ilk teminc:.t makbuz veya 
mektuplo.rile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele· 
lerinde y!'lzıh vesikalarile beraber ihale s ... atinden en az 
bir snat evveline kadar teklif mektupl~rıoı Fıcdıklıda 

komutanlık satınalma komisyonuua vermeleri. 

lzmir L va ım Amirliği Satmnlma Komisyonundan: 
26.10.937 salı gıl •Ü s at 15,30 da iz mirde kışlada le· 

vazım ümirliği satmalnıa komisyon:.ıoda k'lpalı zarfla iha
l i • p l cağı A "'d~ 1 u gazetes inin 8 10.937 tarihli nüs-
hbı!e ı 3 · a 20 kuruş bedeli keşifli 12120 
metre uzunlukta t Jefon hattı in~asın n p.Öı ülen lüzum 
üzerine mUnakasada.ı kaldırıldığı ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum İdare indeu: 

Muhammen bedeli 42 bin lir ı olan 4 adet su tasfiye 
teıisatı 26.1 1.937 cuma günü s.ıat 15,30 dıı kapalı zarf 
usulile Ankarada idare binasında satın alın cukhr. 

Bu işe girmek isteyenleri 1 3150 lir.ılik muvakkat te· 
minat ile kanu:ıun tayin ettiği vesıkalar1 ve Nafıa ıoüte

• hhitlik vesikası v te difleri.:ıi .1y11ı gün sarıl: 14,30 a ka· 
dar komisyon re' iğ"ne vermelerı lSzı.udır. 

Ş rtnameler 210 kuruşa Ank'-1ra ve Haydarpaşa vez· 
nelerinde vablınaktadır. 

ha~lar, Klinik ve 
Samsun Şarbaylığmdan : 

Belediyemiz Çocuk ve Doğum Evine: alınacak 105 
kalem muhtelif J;tı tıb iye ve ccrrahiya kapalı zarf uıu· 
Hle eksıltmiye onulmuştur. 

- Umumunun .. uhnmmen bedel" 1587 lirad•r. 
2 - Muv k t tt ·n,,t kçesi l 9 lırodır. 

3 İh le 18. t0.9J7 tnr bine rast ıyan paHrtesi günü 
saat 15 te O.timi Enc1.1me11 huzurund.ı yapılacaktır. 

4 - Bu işe id evrak unlardır 
A - Eksiltme şartnameqİ. 
B Evsaf şartnamesi· 
C - Bu evrakı istekliler S msun Belediye Baştaba

betile İstanbul Belediyesi Sıhhat İşleri Müdürlüiünde fÖ· 
re bilirler. 

5 İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı evsafı 
haiz olmaları şarttır. 

6 - Talihler teklif mektublarmı ihale günü saat 14e 
kadar Samsun Beledıyesi Encümen Riyasetine tevdi et
meleri lazımdır. Bu müddetten sonra verilecek teklif mek· 
tubları l<abui edilmez. 

7 - İhale 2490 numaralı kamın hükümlerine tel'fi
kan yapılacaktır. 

Devlet Demiryolları 9 uncu İşletme Direktörlüğün t:l1 ; 

Muhammen bedeli 5000 lıra olan 5000 m3. eksijen 
açık eksiltme usulile 27 teşrinievvel 937 cumartesi ftinü 
saat I0.30 da Sirkecide 9. işletme eksiltmo ksnnisyonun· 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 375 lira muvakkat temi
natla kanunun tayin ettiği vesikalarla birlil te i:Omisyon I 
Reisliiine müracaatları lazımd r. 

Şartnameler parasız o.ara omi yon Reisliğinden ve· 1 

rilmektedir. * JI 

• • 
5 b;n kg. :ırap sabunu alınacaktır. Bak: D. D. yolları 

9 cu .. ı tmt ~ırk. ı 

* • * 
Cibalı fabrıkası tavhane Vft 

Mensu~at-Elhise· Kundura-Çamasır v. s. 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Dumlupınar yah mektebi için örneği gibi 

Muhammen 
'il edeli 

1250 çift çorap 325 25 
Teftiş heyeti müdürlüğü için 4 yazı mnsası 

300 ~in ile 350 bin metre portatif çadır bezine istek· 
liler t rafından beher metresine teklif edilen 75 kuruş 
fiat vekaletçe gali görülerek pazarlığa konulmuştur. Pa· 
zarlığı 25.10.937 pazartesi güııli saat 15 dedir. İlk temi· 
nat 14250 liradır. Şartname bedeli 1313 kurus mukai.>i
linde M.M. V. satmalrn::ı ırnmisyonundan alınır. Pazarlığa 

gireceklerin ' elli gün ve saatinde 2490 sayıl kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı ~esikalarile ve ilk temi· • 
natlıırile birlikte Ankarada M.M. V. satmalma komisyo 
nuna vermeleri. 

1 dosya dolabı, 4 koltuk ve minderile, 4 
yazı takımı, 4 sigara tnblası t 32 60 

Y o Har şubesi için 255 metre mur bbaı 
SuJtan Çiftliği kumu beher metre mil<abı 
300 kuruş 765 
Yulrnrıda ynzılı işler :ıyrı nyrı paz'lrlığa J .. onul· 

mu<;lardır, evrakları Encümen ka e uirıde görülebilir 
İstek iler 12. I0.937 salı gı.m i ta. 1 l de Daimi Eocü· 
merıde bulunmalıdırlar. 

Matlru~cat U.enzio-.Makine va!!ian v. ~. ---
Eciirne Vilayeti Daimi Encümetıindeıı: 

Hususi idare bütçesile ilgili devairin ihtiyacı olan 168 
ton Uzunköprü maden kömürü pazarlıkla satın r.lınacak· 
tır. Taliplerin şartnameyi görmek ve pQznrhğa iştirak 

etmek iizere 135 liralık teminat rnakbuzlarile birlikte 
22.10.937 cuma günü saat 15 te viJ ayet daimi eocLimenine 
gelmeleri. 

Tekinlağ Daimi Encümeninden: 
Açık eksiltme müddeti 1 O gün temdit edildiği halde 

alıcısı çıkmayan hususi idareye ait 'O bin ila 20 bin kilo 
mikdarındaki odun bir ay içinde görünecek isteklisine 
ihalesi yapılmak üzere pazarlığa çıkarılmıştır. Be 1er ki
losu için tahmin edilen fiat 60 paradır. Muvnkkat temi
natı 23 liradır. 

Şartnamesi daimi encümen kalP.minde olup o1rnnıak 
ve pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin muvo.l:k ... teni· 
natlerile birlikte vilayet daimi encümen kalemine rnara
caat edebilirl r. 

• * * Merlcez mek ep1eri ıçın 60 bin kilo yerfi maden 
kömürü ile 3600 kilo kuruluk odun açık eksil tın-.. ye kn · 
nulmuştur. 

Kömürün beher kilosu için tahmin edilen fiat 75 san
timdir. Mun2kkat te!Dİnatı 3.f liradır. 

Kurnluk odunun beher kilosu için tahmin edilen fiy t 
150 antimdir. Muvakkat teminatı 5 liradır. 

Ikalesi 20. J0.937 çarşaınb ~ giinü saat 15 de vilayet 
daimi encümeninde olacnktır 

Şartnamesini okumak isteyenlerin hergün ''t üıil -:ı
kasaya iştirak ed~cek!erin mezkür gün ve saatt.ı daiml 
encümen kaleminde hazır bulunmaları ilin olunur. 

DırekUSrlüğündeo: 1 

Cinsi 

lstanbul Vakıflar 
Miktarı Muhammen bed 

Lira !<. 
ilk teminat I 

Ton 
Kok kömürü 300 18 60 

Lira K. 
418 50 

Guruba hastanesine lüzumu olau yukarda cins ve 
miktarı yazılı kok kömürüne k"loalı zarf usulile ynpılun 
eksiltmesinde verilen teklif mektupları ş yani kab:.ıl gö
rülmediğinden mezkur reömtir pu:nhkla almacnk'-ır. pa· 
zarlığı 13 t0.937 çarsamba gü .ü saıt t5 t 'O ısyonda 
yapılacaktır. Şartnamesi levazı'11 ka em'nde hergtin gör~
lebilir. isteklilerin yukarıda y .ızılı gün ve aaatte pazar
lık için komisyona müracaatkrı. 

fzmir Gümrük Muhaf:Jza Taburn Satın Alma 
I<omisyonunden : 

- İzmir (ıümrük Muhafaza taburu ihtiyacı için 200 
ton Levaınarin maden kömürü ile 3856 kiJo kuru fasulye 
ayrı ayrı şartnamelerle açık eksiltmeye konu1muştur. Kö
mürün umum tahmin tutarı 2760 lira muvakkat teminatı 
207 liradır. Fasulyenin umum tahmin tutan 472 lira 40 
kuruş, muvakkat teminatı 36 liradır. Şartnameleri h r gün 
koı isyonda görülebilir. 

2 - Kömürin ihalesi 25.10.937 pazartesi günü saat 
15 de ve kuru fesulyeoiaı ayni gün s&at 15.30 dadır. 

3 - İsteklilerin 249G şavılı kanunun ıkiuci ve üçün-'. et maddesinde ve şartnamclerıncie yaz~h vesikalarla, mu-
vakkal h~mi17at makbuz veya banka mekhipl&rile birlikte 
ihale saatinde fımjr Alsancak, Birincikordon 364 numa
ra.la tabur satın alma k~r.ıi~y,gnuna müracaatl:ırı. 

Askerl Fabrikalar U. Müdürhigil Satın "1.T.1 J\q~isyenundan: 
3000 ton Lavemarin kömürü 

Tahmin edilen bedel; 00,000 I;ra olan yu1rnrıda mik
t rı ve İQSİ yazılı kömür aıker fa~rikalar umum Mü
dürlügü satınabna komisyonunca 4.1 1 .9 7 p r~cmbe giınü 
sa t 15 te kapalı zar/ ile ihale edilecektir. Ş rtname ı 
lira 95 kuruş mukabilinde kouılıı.yı;ndan verılir. 

Taliplerin ınuvakkat terni.nat ol{ln ı925 irnyı havi 
teklif mektuplarım mezk)r giınde saat 14 e k adar kG· 
miaygna vermeleri Ye kendi!eriı:Jin de 2490 nunıar.ılı ka: 
nunun 2 ve a maddeleriJıdeki vesaikle ıyez,lçiir gün ve 

* ı;:. * 
216 t. odun ve 212 t. m nden kömüru alınacaktır. Bak: 

eı zak sütununda Kırkağ ıç pıy de alay satınalma koiDİs· 
youu Hanına. 

• 
'679 g z alınac1.ktır. Bak: erzak sütununda İzmir Gümr. Muh· 

Ta Jru SAK ilanına. 

Er ıak, la ure, tt ve Sebze. 
İstanbul Lisel r Alım, Satını Komisyonundan: 

1 Cinsi Mikd rı Beherinin İlk teminat Eksiltmenin yapı· 
Kilo Tahmin fiyatı Lira Kr. lacağı gün ve saat 

Beyf'z pe) nir 15900 40 Kr. 891 00 27.10.937 Çarşamba 
Knş r ı:>~Yll r 9200 60 ,, snat 15 de 
Tavuk eti 61.,3 PO 11 580 50 27. I0.9 7 Çarşamba 

1 Hindi 11 8200 45 ,, na t 1 ~ de 
Komisyonuınuza bnğlı yatılı li elerın M ıs 9 onu 1 aar 

ihtiyaç\ rı ol n yu' arıd mikdar. ınu!ı nmen bede ı, ılk temınat, 
.Ekeı t c guc \' san leri yazılı yıyecek er k palı zarfla eksiltmeye 

t nbul KültCr l..ireJdörıuğu Bin s• içinde Liseler 
Alım, Sat m 'omisyonunda yapıl cal tır. 

İıt it i • ın Şnrtn nelerdeki. yazılı krı uni veıu calardarı başka 
Ticaret Oda ı ın )'enı yıl veiknsı ve terninot makbuzları ile birlıkte 
kapalı :zarfl rını b li saalten bir ıaat evvel Komisyon Bn~kanlı• 
ğ.na tevdıleri. 

.Şartna eler Komisyt'ln Sekr~terliğinden görülüp öğrenilir. 

İzmir Gümrllk Mubaf 'la Taburu 3atınnlma Komisyonund"n : 
Muhammen ı~i.ıv~kk,ııt 

Mikt ı ı tutdrı tem•nnh Par.arlık 
Ciı i Kilo Lira K r. Kr. S. tarihi Gün Saat 
Sadeya~ı 211 > 18v0 63 139 00 15.10.937 cumn JQ 
Solça 774 123 8..1 ıo oo ,., ,, I0,30 
Patotes 611l 418 70 32 00 " ., ll 
Peı ııir 1 86 774 55 59 00 ,, ,, U,30 
Ç. ij;r.Qrn 12JI 264 81 20 O ,, " 14 
Gaz 6679 1202 22 91 00 

11 
,, 14,.iO 

Zeylintanesil Oll aı3 41 ~1 00 ,, ,, 15 
Saman 16789 419 73 32 00 ,, " 15,30 
Şeker 1106 301 40 23 00 n ,, 16 
Arpa 34492 l552 15 117 00 ,, ,, 16,30 

T bur ihtiyacı iç n çık eksıltme suretıle münakasaya konulan 
yukarıda cıns ve mı t hın ynnlı on 1 lem er:ı: k ık nci e tsilt· 
mesinde de iste ı ç t n dığından 2 !.10 sayılı k nunun 4J üncil 
maddesi nb 'anın or bir ay z:ırfınd... p zarlı -1 ıntaç edilmek 
üzere ihalelerı hiz arı dn gostcrılen gün \ c sa t arda yapılacnKtır. 
Umu'Il tııhmın t.ı ır rı c mu v K t te:nın l rı cartı arıodn yazı· 
iıdır. Ş rtna elerı h r gun komisyonda görü c.,il,r. 

istekli rıo 2 ı s y ı k nunun 2 ci 3 cü m ddesinde ve r;nrtna· 
melerınde yazılı ve ık 1 l.ı teminat maıibuz veya bank mektup· 
foı-ıle bİrlı tc iz.mır Alsanc b rıncı korJon 364 numarada tabur 
satın alma ko u·syonuna müracaatları. 

Miktarı 

Kilo 
2.24000 
6a0JO 
l20Jl) 
12000 
J5t>OO 
9UOQ 

24000 
66JOO 
660JO 

36000 
44000 

216000 
212 OD 

Kırkağ c Pıyade Alayı Saboalına Koraiayonundan: 
~uvakkat 

Tutarı 

Lıra 

29120 
J 12JO 
2640 
9ô0 

2250 
19ŞO 

~800 

J3 
3300 

1ıo 
1980 
4320 
2da 

tc oinotı Tarih Saat Mun kasa· CiDSi 
Lira nın tekli 

2184 9-1 HJ37 16 kapalı 
BW 9-11-937 17 '1 

190 8 11-937 16 30 açık 
72 8-ll 9J7 16 30 't 

lfüS50 8-11·937 lo JO 
" 18 bO 10 1 ·927 16 30 
" ~16 10-J 1-937 J6 30 ,, 

2-17 o 11-11·937 15 ,. 
247 50 11-11-937 15 

" 

51 ll-11·37 B30,, 
148 50 12·11-937 lo 30 ,, 
3:l4 12-1 Ml37 16 .~o ,, 
198 75 12-11 937 16 30 ,, 

Un 
Sı~ır eti 
Pırinç 
Nohut 
<.urufas lya 
Makarna 
Bulgur 
Arpc 
Yul f) hangi· 
ııi uygun gö· 
rülürı;e onuP 
mukavelesi 
yapıl caktır 

S.ıın n 
Kuru ot 
Odun 
ı ~aden kömür!l 

l KırJ.nğaçta kıtaatı .:ıskerıyenin ihtıy cı olan i i ka alı oo 
bir açık olarak •artr.amelcrinde vazılıdıe"ı ııbi m nakasaya ko· 
n.ılmuştur. 

2- lhule gün. t rih v sa tleri hıznların a yazılı olm lda Kırk 
acaçtnki piyade al y • tinalma tomi yon binasında yapılacaktır. 

3- Şartoamel~ ı he:r n ko ısyonda bedel iz olarak görü· 
lör. Y lnız kııpnlı z rf usulile olanlar 25U kuruş mukabilınde ğön· 
deriliyor· 

4 · steklilcrin ticar t odasımla le ayıtlı olduklarına dair e•İ· 
ka goslermeleri mecburidir· 

S Eksiltmeye iştir alt edecekler 2490 sayılı kaDunun 2 "e 
döşenilmesi, Bak: inhisarlar U. 

dinlendirme salonlarımn 

Müd. ilanlarına. J saatte koıni•yana mllracaatlan, 3 üncü maddelerinde ve artnamel rindeki vesikalarile kapalı sarf 
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111al6ne tlbi olanlar ihale saatinden b"r saat evvel kapab zarf
larile teminat makbuzlarını ve teklif mektuplarını mühürlO ola· 
raıc, açık ekıiltmesi yapılacakların teminat mektup Yeya mak• 
ltgziarı•ı illale zamanından evvel komisyona vereceklertlir. 

Erzincan Tüm•n Sahnalma Komiıyenundan: 
17-10-9.17 rilnil kapalı ıarfla ihale edilecek olan 26400 kilo H• 

de 1atıaa teklif edilen fiat pahalı oldutundan pazarlıkla ekıilt
... ,.. konmuıtur. Tahmi• edilen bedel 23760 liradır. ilk teminat 
1782 liradır. 

Pazarlıkla ekıiltmeai 28-10 937 perşeınbe günil aaat 16 da Er
tiaeanda tümen karargibındaki satınalma komisyonunda yapıla· 
Caktar. Şartnamesini görmek iıtiyenler her gOn komiıyonumuzda 

ParHız alıp ıörebilirler. 

Konya Levazım Amirliti Satınalma Komisyonuntlan : 
Kı:>tııadakı lutntın btiy ı::ı o\aıı 6'.> biıı kilo koyum eti 

kapalı zarf usulJ ile ellıiltıney.e kon11lın11ıt11r. Şartnamesi Kon· 
h4a ve lstanbul, Ankara Levazım &mirlikleri aabaalma komiıyen• 
larındacbr. 

istekliler şartnameyi komisyonlarda okuyabilirler. Mulaammen 
batarı 18 bin liradır. Şartoameaiodeki yüzde yirmi bet miktar 
faıla11ı da dahil oldutu halde Uk teminata 1687 lira SO kuruı 
t11r. Eksiltme 28. I0.9J7 perıembe rünü Hat 11.30 da Konyada 
levazı:n amirli~ı aaboa\ma lromiıyonunda yapılacaktır. 

• • • Konya kıtutının ihtı)acı olan 120 bin kilo ııtır eti kapah 
tarf 111ulile eksiltmeye konulm ştur. Şar name1i Konyada ve lı · 
lanbul. Ankara Levazım &mirlikleri sabaalma komiıyonlard~ 
~le uyabilirler. 

Muhammen tutan 24 bin liradır. Şartnameslncleki yilade yirml 
ilet miktuı fazlası da ılabil oldufru h•lde iU. teıqinatı 2250 li
'•dır. 

Elcıiltmesi 28.10.937 perıembe günil •••t U de Koayada Le
'aıım •mirliti Htınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

Çanakkale Müıtahk"m Mevki Satınalma Komisyonundan: 
Çanakkale birlikleri için aş gıda cins ve miktarı yazılı mevacl

dı iaşe satın ahoacajı.ndan Mst. Mv, satın ~ima kqmiıyoruına mil· 
racaatları. 

ttangi kıtaya ait O. 
~zioe hastanesi için 

it it " Ç. lrale 
" it ,, 
" 

,, 
ı birlikleri 

" • it " 

Cınıi 

Set 
Yoğurt 

Süt 
Yoturt 
Pat•l•ı 
Sota• 

Miktarı 

ııınoo 

21000 
21000 

109000 
45300 

Muh. F. 
12 
14 
12 
,4 
7 
4 

Edim Garp Hd. 1 uğay Satınalma 

Tem. ihale saat 
170 22.10.37 16 
189 22.10 37 16 
191 2 •. 10.37 18 
221 22.10.37 16 
552 23.10.37 ı 2 
136 ~.10.31 ,2 

Komisyonu Başkanlı~ından: 
IGtası cınsı mikdarı mh. hedt·li temiuatı 
l'utay birlik eri ıe~tiıı yağı 8848 70 kuraş 464. lira 

lliale ı 25.l .937 saat 11 de kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Tu~av birlikleri Patate!l l 7 00 5,5 ,, 71 » 
lhaİesi 26.10.937 saat llde açık ek~iltme suretile yapılacak. 
Tuğay lnr ıkleri ihtiyacı için alınacak ) iyecek maddeie· 

rine istddi olanların yazılı gün ve saatmden hir saat e' vel 
E:dirnede müfetti~lik binasında tu~ilV satın alma komisyonunda 
ilk teminatları ile birlikte hazır bulunıaalan. 

Kayseri Kor Artırma ve Eksiltme 
Komisyonu Riyasetinden: 

merk z kıtnııtının ihtiyacı olan 50 bin k. bulgura,on gün 
U ılmak suretile yapılan eksiltmesinde, teklıf edılen fıat 
ali jrüldüğünden ihalesi 'ı.7.9. 37 tarihinden itibaren bir 

ay içınde pazn lıkla yapılacaktır. 
Şartnamesi evsafı ve nümunesi her gün komisyouda görü

lebilir. 

Bul urun muhammen bedeli 4000 liradır. Kati teminatı 
~ liradır.l teklilerin teminat akçelerile beraber pazarlık için 
4er gün komisyona müracaatları. 

Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Malkara kat'asının ihti'yacı bulunan 40.000 kilo sığır eti 
kapalı zarf ile vaki münakasaya ihale günü talip çıkmadığın· 
dan 20.10.937 çarşamba günü saat 15 de pazarlıkla ihalesi 
}apılacaktır. Muhamme:n bedeli on bin lirad.r. Muvakkat temi· 
ll~tı 750 liradır. Şartnameııni okumak istiyenlerin her gün, 
P&allrlığa iştirak edeceklerin belli gün ve sutla komisyona 
g lıneleri. 

• • • Tekirdağ kıt' alan ihtiyacı bulunan 12,000 kilo ve Mal
~•ra kıtalarmın ihtiyacı bulunan 6000 kilo çorbalık pirinç 
Yrı, ayrı şartnamderi ve kapalı zarf usulü ile yeniden mü
•kaaaya konulmuştur. lhalelt~ri 23.l0.9.i7 cumartesi günü 
at 10 da yapılacaktır. Tekirdağına ait olanın 2040 lira 

~Uhammen bedel üzerinden muvakkat teminatı 153 liradır. 
•lkaraya ait olanın l 055 lira muh3mmen bedel üzerinden 

llluvakkat teminatı 79 lira 13 kuru tur. Şartnameleri almak 
V& okumak isteyenlerin her gün, münakasaya i tirak edecek 
:~up ta teklif mektupları vermek isteyenlerin ihale saatından 
ır saat evvel kqmiıyona gelmeleri. 

fı • • • Malkara kıt'aları hayvanatı ihtiyacı için bir sene zar
nda lüzumu olan 150000 ilo saman ka,_ıı ıarf uıuli)le v 1.· 
,_.ı olan ıqünakaaaı~nı ıalip çıkınadı1tnd•n 18, 10.'37 paıar-
~sı ünq saat l5 de pazarlıkla ihaleıi yapılacaktır. 1725 lira 

Şlll Uhalllınen bedel üzerinden muvakkat temiaatl 129 liradır. 
artnaınesini okumak isteyenlerin her gön, pazarlığa iştirak 

ecteç~leria belli ün ve ... ıl4 komisyona gelmeleri. 

j 
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• * • Tümenin Tekirdağ kıl'aları ihtiyarı 9000 kilo 'e Mal
kara kıt'alarının ihtiyacı bulunan 4000 kilo kuru üzüm ayrı 
ayrı sartnanıeler1e ve .kapalı zarfla yeniden münakas )a ko
nulmu tur. Her iktsinin ihaleleri 12.10 937 cuma güı · saat 
15 de yapılacaktır. 9000 Kilonun muhammen JıedeJi 2430 lira 
olup muv kkat teminatı 332 lira 25 kuruştur. Malkar kıt'a· 
larına ait o 111 muhammen bedeli 1710 !ıra olup mu\ <!kkat 
teminatı 128 lira 25 kuruştur. Şartnamelerini almak ve oku· 
mak isteyenlerin hergün ve münakasaya iştirak edealerin 
teklif mektuplarını vermek isteyenlerin ihale saatından bir 
saat evvel komisyona gelmeleri. 

• • • 
3856 kilo kuru fasulye ahaacakbr. a.k lımir GlmrGla Muba 

faza Taburu S. A. K. ilinlarına. 

b) liÜZAVEDELEPI 
Askeri Fahrikalar Satınalma Komisyo~dan : 

Muhammen lıedeli 52,5 lira olan Zeytinburnu silah ta
mirhanesi arazisi dahilinde yetişen otların bir seneliii Salı
pazarında Askeri Fabrikalar yollamasındaki Satınalma komis· 
vonunda :iartname~i \eçhile açılc arttırmaya konulacaktır. 
İsteklilerin 400 kurus muvakkat teminat parasını her han_i 
mal müdürlüğüne )Rlırarak alacakları makbuzla 26.10.937 
tarihine rasthyan ~alı günü saat 14 de 2490 o. h kanunun 
maddei mahsu,.asmdaki vesaiki hAmilen komisyonda bulun· 
malan. Şartname komisyondan her gün alınabilir. 

Tekirdağ Daimi Encümeniııden : 
ViJayet Matbaasında me' cut bulunan ve tahminen 500 il! 

600 kilo mikdarındaki eski ve hurda hurufat açık arttırma 
gününde isteklisi çıkm l ı m an 29.9.937 tarihinden 28. 10.937 
xe kadaf ~ir ay ıçmde ~ıjrünecek istek.lisine pazarlıkla ihale 
edilecektir. BPher kilosuna tahmin edilen flat 20 kuru tur. 

Muv kkat t mınat 9 liı adır 
ili EL 2 i i 2 Zil&& 

1 'nhisarıar U. Müdürl" 
1 - Şartn&l'l\Q ve keıifnameıine tevfikan 

rikası Tavhane ve ..ıinlendirme salonlarının 
~iı açık ekınltmeye konulmuıtur. 

CiliJali fab
d6şemeleri 

2 -= Muha11111 n bedeli 1'!ô:ı,M lira ve muvakkat te
~!::;il 351,27 liradır, 

1 

3 - EkaU ıne 27 .X 937 tarihine raıthyan çartamba 
gU.nU saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubıyaat Şu· 
beıintleki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 24 kuruı mualailiade her Riba lahi
aarlar İnfUt Şube•iaıcleıa •hnabilir. 

5 - Ek•it\ıqoye iıtirak edeceklerin, ita gibi itleri 
yapmıı oldukları~• dair olan vesik1ılannı lnıaat Şubesine 
ibraz ederek eksiltmeye ittirak v~•ika11 almaları li· 
zımdır. 

6 - isteklilerin pazarlık için tayin etlilen ıllll ve 
aaatt" yn.-de 7.5 ıfivenme paralarile birlikte atlı geçeq 
llamiıyoaa gelmeleri ilin olunur. 

• • • 
(8.) (6933) 1086 1-4 

1- Nümune ve ıartnamesi mucıbince 250 kılo 36 X 60 
eb'admda alüminyum kiğıdı pazarlı la tın alınacaktır. 

il- Pazarlık 27.X.937 tarihine rastlayan çarşamba 
ıtnl s t 14 de Kabataşda Levazım ve Muoayaat Şubeıin· 
deki ah• Komisyonunda yapılacaktır. 

111- .Şartnameler parasız olarak hergüa 1616 geçen 
Şabed~a almabilir. 

iV- lıteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7 5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis· 
JO• ıelmeleri ilan olunur. (M) (6617) 1038 2-a 

~--------------------------------....-.- ~--------Devlet Dem iryolları 
9.çu işletme DirektörlUğUndeı: 

Sayfa 3 

(Suite de la 4eme pare) 

Lita doubleı (lnt. Tophane) N. 485 
lnıtall. electrique a la cıaserne Sarikicbla (lnt. Ankara) N. 415 
Rep. chassee et conıtr. de trois arches (Vıl. Malafa) N. 486 
Chaussetteı en coton et laiae (lnt. TophHe) N. 487 
Conıtr. d• ıix bit. (Com. Ach. Mıl. Balik sir) N. 418 
Tuysu:ı et coucılu (Mun. Kartal) N. 419 
Rep. ~uente poıır ıurvıillance Douao. Sur.,. Oot an. lıt) N. 489 

T•bles, araoire pour doasier (Command. Acatl. cıle Guerre) N. 491 
ftaille (lntend. Aak.) N. 491 

• Les aaterııttues indiquent une venle par voıe de sorenoh ·re 

N. 1.- LH Noa indiq11 ı ea rerard de• ıırticles aoat ceux d 
journal danı lequel l'aviı paru. 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[ Bourse du Comriıerce et des Cereales d·lstanbul ) 

11 - 10 1937 

FİATLAR (Coun officiel.) 
Afion (Opium) . 

Aşatı (Moins) Yukarı (Plus) 

Butday yumutak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge Aa.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seiıle) 
Balda (Feve) 
Kutyemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Mııır ı rı (Maü jaune} 
Suaam (Sesame 
Yapak Anadolu (Moba"re) 

• Trakya ,. Thrace 
Yulaf (Avoine 
Peynir bevaı. (Fromage blanc~ 
İç fındık (Noix decor.) 
Tıftık al 

,. otlak 
Darı ıar1 (mi let jeune) 
Nohut ıri (Poiı cbiche~ 

GGz yuna 
Keçi kılı (Poila de Chevre 
Butday kaı a (8 e roux 

GELEN (Arriv .. reı 
Afion (Opium) 
Butday (Ble) 
Arpa (Orı ... 
Çavdar (Seirle) 
Ua 'Farine) 
M-r(Mata) 
Yapak (Mohaire) 
Kepek (Son) 

503 
210 -

18 -

105 

Keten tohumu (Gr. Lin) 22 
F .. alyı (H ricot ıec) 
Pamuk (Coton) 
Yulaf (foin 
SuHm (ı&ame) 
Kut yemi (Mıllet) 
Mercimek Jentille) 
iç fındık (Noıs dec.) 
Nohut (Po"s Ch"che 
B Peynir (From ge B.) 
Tıftik 

Dan (Millet) 

84 

15 -

79 

16 
20 

5 37 50 
5 15 -
4- -
4 15 
4 3,.. 
4 2 -

4 7 50 

69- -

120 
150 -

8 9 -
5 17 50 
4 2 50 

16 30 

131 

GİDEN (Exporlation) 
Afyon (Opium) k. 
Kuş yemi (millet) 
Kıl (poil) 
Dan (Mlllet) 
Keten tohumu (Gr.Lia.) 
Arpa (Orıe) 150 -
K fınd k (Noisette) 
Susam (ı&ame) 
Yapak (mobaire) 
Tiftik 

DIŞ FIA TI:.AR 
(Mareheı Etranwerı 

67-
4550 

Butday (Ble) Li•erpul 6 02 
" ,, Şikaro 4 67 
,, ,, Viaipek 5 76 

Arpa (Orge) Anv ra 5 24 
1 ır (Maiı) Londra 3 94 

K n t.(Gr.Lin.) • 8 40 
ı dık (noıx) G. Hamburr 94 54 

" K • 9454 

m 

..:....:_~..:..· . -.:...:,,~ 

f :1 
t:J 

ULUS 
tll 

ı~ Yeni şekil ve 
yalnız devlet 

kadrosu ile 1:.1 
merkezinin 

Mu'-ammen bedeli 12.50 lira olan IOOO kiJowram arap ıabaaa • değil, Bütün 
açık ekıiltme aıuliyle 27 .10.937 cumarte1I filo&. aaat 11.30 u ı 

T Ü R K i YE' nin Sirkecide 1 uncu iıletme ekliltme K•milyonuntla ıabn alıaa- 1 

cakbr. 1 

Bu ife ıinaek iat.,enlerin 93 lira 75 kuruı teminatla Ye ka• 
nu•ua tayin ettiti Yeıikalarla llirliktı Komisyc.n Reialifi• mil• 
racaatlan llzımclır. Şartnameler paruıı olarak Kemiıyon Reiali-
tlndea •erilmektetllr. (1935) 1087 1 4 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartnameıiade yanlı evsaf ve ıerait dairesinde 

zabıta mem•rları içi• aabn ahnacak 1850 adet kapat 
14. 10.937 perıemlae (iali 1Ut 15 te kapah zarf uıulile 
ekıiltmiye kon•8fhlr. 

3 - Beher kaput iciıa 15 lira 60 kuru fiat tahmia 
edilıait bu ite aid ıartnameyi ılrmek ve ııabat almak 
istiyenlerio Emniyet Umum lllcllrliiü Sabaalma Ko•İa
yonuaa müracaatları. 

3 - !kailt.iye girmek iıtiy .. leria 81 lira IO b-
ruthak teminat makbuz veya banka mekbılıtana mulate•İ 
teklif mekblblanm ve 2490 aayıh kaawı•n 2 • 3 ilneil 
maddelerinde yuah belrelerile birlikte eailllle .... 
.. , 14ekaür k.U.,eoa tulim...ı.a,(llM)llM 4-4 
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HABER ve flKIR GAZETESi ~ 
• • 
1y1 Teknik 

N Büyük Hacım 

N G .. zel Yazılar 
Her fÜD bır hikiy , Ku Ulr, skerlik, Tay 

1 
Havacılık, en zci konomi, San'At e yat, 

: Her glln köy sütunu Sıhhi babiıler, Bütiln g zete· 
lerden pnü gününe hlilaıalar, Bizde Ye yada 

(~ 
il 
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• 
• kitab Hareket eri· Küçük ilinlar v. ı ••• (: 
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Ba•Waiı.,_: ARTUN •ımna 
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Boulons pour tr:ıvcrses et eclisse( h eh P. 135). 

Provısions 

Hu.le d'olıves : 8848 k. 
Pomm s d t rre : 17 2 t. 
B <"' ncu s : 50 t. ( ııj ) 
V ınnde de oe•ıf : 40 t J .). 
Rız pr oupe : 12 . 

" " : 6 " 
p ıı ı il : 150 t ( i ) 
Rnisı ne; sccs : t. 

n 11 :'in 
Farıne : 224 t 

Vıande de ocuf : 56 t. 
Riz : 12 t. 
Poi chiche: 12 t. 
Haricots s es : b t. 
Mııcaron s : ' t. 
Blcıı CO'."ICllS es : 24 t. 
Orge : 66 t. 

Foin : 66 t. 
Paille : 36 t. 
Foın : 4-4 t. 
Beurre fr:ı.is : '6400 k. ( j.). 
Haricots secs : 3856 k. 
Viande d mouton : 60 t. 

,, " boeuf : l~O t. 

• 

Heutre rr ·s: 211S k pommr<; de te r . 6112 k 
fromagc: 1-lbı 1. - raısin: '2 1 - o ıve : 101 l 
k - p ille: 16789 k. - sucre: 110 k -orgt>: 34492 

k. (ııj ) 
Fromage blanc: 1S900 k. - ıd acher: Q200 k. 

Viande de poules et dinde 
Lııit : 18 l. Yoghourt : 18 t. l.ait : " t 

Yoglıourt : 21 t - Pommes de terre : 109 t. 
Oignonı : 43,3 t. 

B AdJ!l~ns a la surenchere 
Lettres d ' rmprimerie : 500·600 k. (aj .. 

MAR01 

ournal Quotidi .m des Adw icc...tıon., 

Cautıo 
Pr vı oın· 

rs 

Lo tion C rto Rphie 

ql 

n 

• li 

" 
Pli e:ac ı 

·4961 31 

254 3-t 

t2 88 
3 o 

4 

San 

l3lQ 95 

1250 
sooo -
1587 

Gre gr l m. O 75 

N 00 

" 
4310 -

re 
erıe ete. 

ı 1 •• e 

Plı cııclı 

Plı cach 
bit ue 

( a gre 

ı c eh 

Gr ~ 
Pi cach 

" 
" .. 

Puhlıque 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

Gre a gr 
Puu i ue 

Plı cac ı 
,, 

gr ·. : grf> 

publıque 

pli cadı 

476'3 ss 

27096 '44 

le k. O 70 
le k O OS S 

4000 

2 o 
1055 
1725 
9U00 ~ 
24'.lO 

2 
1 2 o -

640 -
%0 -

:.!250 
1980 
2880 
3300 
33 o 
ı.W -

1~ o -
23760 

472 40 
lb Ü 

24U O -

Publique le k. O 10 

11"3 -

605 
97 -

15 
O-

1 /10 -

3150 

Dir. T•:lv. Pu ıcs Tekırdaglı 

Municıp't 

Comm \c 
Vılcı) 

" 
Co 
Mın. Tr 

s 

Adm. E 1. Lıg ıP A rı 'l es d,. 1 F.. t 

Com. P.c ı 
Com. A 

F ndıkli 

25-10-37 

11 37 

• ) 11 l 

1 () 

l c:. 

16 

4 30 

1 ) 

1 o 

ourı ure pour 

9 7S Dır H I:"· \ s 15 

Q3 75 
375 
'10 

14250 

;e;9.b -
23 
...ı4 

5 
ı 1\ -

41 o 
'07 
32 
1 7S 
91 

357 27 

2032 23 

464 
71 

300 
7SO 
1S3 
79 13 

129 
332 25 
128 25 

2184 -
840 -
198 

72 -
16ö 5 
184 15 
216 -
247 so 
247 so 

54 -
l4jj so 

17'd2 -
3 

1 7 50 
2 00 

at91 -
580 

,_ 

9 Expl Ch c E.t t Sı • 
" 

M nic .ı ıt so•n 

Com. Ach. Mın n f Nat \rk. 

d"ı 7- ( -~7 
'7 l -37 
lb- 0-17 

2 -to-17 

11 
] o 
ıs 

15 
(l<ectıf.) 

t 11 37 1 'l Co . Ac D. G F ı ılita'r s Ank 
Vıl yt>t T c ırdagh Da s u nıois 

n 20-10-37 1~ 

Vı 

Dır 

,. 

en 
1111 

l 11 
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ADMINISTRA. 

Y oghourtchou 
ler Etage, N 3-4 

G lata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Postnle N. 1261 

Adresse Telegrnpbique: 

1 tanbul - MÜNAKASA 

Ç rş:-1mba 13 0-1937 

to ve ıs • rpin (lst. Sıh. ve İçt. 1 

l" • Kon ut. \ 47 
Arp ( :ze A . SAK) -.75 
Odun ve un Urf G ı 1. MJh. 1.>.) .\ c17j 
K myon ve aın onet 11\1Vı 7ö 
fo . Sılı. ve iç . . M.) .\~ -.76 
\ b (Yuk . Zır. Enst .. · 477 

1 ekırdağ A k. SAK) \ 77 
Aro Ö (k..üt hya Şarb y. \ 77 
K p..ıtluk ve cloıseli kumaş A ık. Orm Kur. Komut 
Un tVı:z Ask. SAK \ 477 
Ana gemi inin makı \ e azanı tamiri (Gu r. 1 1, . G 1'· 
Yazlık lbisd k kumnli Aıık Orm. Kur.) 178 
Arp ve kuru ot (El~ziL Tu .) .\. 479 
Deri caket (1.st. Bel ) .\' 479 

Göç~en evleri in . atı (Balıkesir İsk. l\•üd.) .Y 479 
Kıreç oc:ığı çalı ı (Balık sir Orm. Dir.) \. 481 

Saman , Vize Ask. SAK) .\ 481 
• Tahta v.s. : 25-30 t. (İnh. U. Müd.) \' 48 t 
PTT bınn.sı t miri !Uzunköprü PT f) \. 481 
Sarıköy " hıye inin lı.ulihazır haritaaı tnnzimi Sarıkey Det.ı 
K. f sulye ve bulgL r \Çorlu Kor) 485 
Evrnkı m tbua (Se}'l an ilb y.) . · ~ _, 
Altlı ustlu Kuryola (Tophane Lvı.) \ 485 
El ktı ter.ısatı ( n • bz) J 

nf H o e t miri . alntya 1 bnJ .) .\ 4 6 
Yun v p.mut< çornp tf pı ne Lvz.) .\ 487 
A k. bına ınş. <8a ı , sır A k. SAK) No 4 
Boru \e dırsek (Kartal Be cd. No 89 
ıuhaf ... ı ku ubesi tnmıri (Gumr. l\1uh. G. Komut.) No 4 9 

4 
M sa, dosya, dolab, sıgar s lıpası (tiarb Ak d. Kom.) N-> 
Snm n (Ark. Lvz.) No 491 

Önlerınde yıldız işaretı olanlar muı...lyedeye aıttır. ı 
Ham"ış •. "No . ., t ı~ h ,,z;st'' ışare ı ı anı avı ga:ıctemizın sayısını ,. 

r r-~...,._ __ _ 

Mercredi 13 - 10- 1937 

r lnst:ı.I. lectrique n Sarikamiehe t:t lgdir {Vil. Kars) N 465 
u.VC"mcnt et eh d s t y ux pour :ı duction d'e:ıu (~un 6 

ır) N ..ı,o 

V~:ındc d •• oı on et savon lüıv . .S:ımsoun) N. -!71 
l entıll s ve tt s (Dıv. Kirkl r ı) N. 473 011 
Rt P· et on<; dt- eh • ss rou e Zongouldıı k-D · vrekSafrııtl ıJı 

A tche. Er ghlı D vrek e Bartın S fr nbolou (Vıl. zorıf0ıı 
N 473 

g nacaron s, rıl, fa ıne ete. (Dır. Ec. lngrn ) N. 47S 
1 

; 
Costum a. casqa,..ttes, pa et Is d eh us urcs (Dir. Hyg. Ass•• 

lst) N 473 

Boıs ( Comr.ıand lst.) N 475 
O ge (Com. Ach. M 1 t. V z ) N 475 
Bois t tar.n d al. Survcıl. Uo:.ıan. Ourfa) N. '475 
Camion ın rcp.ı h rd (Mın. D f Nat N. 476 
Fılm roentgcn (Dır. Hyg. ~ssist S e lst ) N. 476 
Chaus ures (D r. lnst. A rıcol Ank.) N. 477 
S, von Com. Ach. Mıl. Tekırdagh) N. 477 fil 
Etoffc pour c stumes et cap te (Com. Gnrde F<Het Ank·) . 
Farınt (Com. Ach Mıl. Vız1..) N. 477 sıır'e 
R p. chııudron et rııaclı ne du grand vaisseau (Comnıand 

Douın. lst) N. 478 
475 

Etof e pour coııtuınes d' t ( Command. Garde Fo et) N. 
Orgc et foın (Div. Elazız N. 479 
Jaquetıes en peııux Mun. lst.) N 479 . rl· 4 
Constr. mııisons pour ımm gre (Dir. Etab. lmmıg. Ba•ıketiı ) 
Paille (Com Aeh. Mılıt. \ z ) N. 481 ~st 
• Decombres. planches, vitrınes ete. (Dir. G n. Monop ) N· 
R"P· sat. PT r. (Dir. PTT. Ouzounkeupru} l\ı. 481 S 
Present. carte actuelle ville S..-i.-.cuy tMun. Sar.kcuy) N . .ıiS 45, 
H:ıricotıı .. ecs et bles conc.ıısses (Corııs Armce Tclıorlou) N· 
lmprcs ion de rcgis re (Vıl. Seyh,an) N . .CI S 

(Lire la .!Nİle en 3mc p•fe) 


