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Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinıi 

a) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Seferibiıara felirilec:ek ol11a Aııadt-rui •~•~ au• 
yunun proje ve tanı.imi (ı emd) 

fzmirde Afamcmnun ılıcalarınd.a yap. bin&l.rla te· 
aiaa• pro)eıinin tanzimine ait müu baka 

Selımiye K av.ak iskelesinin tamiri 
Yeşilköy makiniıt mekt. önündeki iskelenia guir 

letil•ui 

aç. ekı. 

pu. 

" 

Mobilya, ve ve büro eıyaıı, Muşamba-Halı vs. 

Yazıhane: 5'.l-55 ad. 
Dosya dolabı: 50-55 ad. 
Soba: 30 ad. - tabla: 60 ad . 

Matbaa işleri·Kırtasiye-Yazıbane Levazımı -----
Siıara kağıdı (660 X 700 eh'atta): 17500 top - sif•· 

ra kstıdı (balin): 5000 ve 1~0000 ad. 

Y ım makineai: 50-55 ad . 
Şehir tiyatroıu için bastırılacak Türk 'l'iyatrot1u ıa.ec

muası 

Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

Benz.in: 14000 litre 
Türk ıntrasiti: 27 t . 

Müteferrik 

Sunri bimek atı 
Mahruti çadır: 1• ad. - mühendis çadırı: 1 ad. 
Molems ıııakinalarıaa ait zincir bak.luı: 1000 ad. 

çelik brnak: 2000 ad. - çelik saç kordela ~erit 

halinde saç muhtelH eb 'alta: 1280 k. 
Botaziçi d•polar rrubuaa batlı Feriye ve İşle111e 

evi ahçılıta 

Galvanize saç: 1250 ad. 625ll k. (0.50X1800 x 700 
mm lik) ve 180 ad. 2880 k. (1X2000Xl000 
111 • lik.) 

Dürbüa: 20 ••· 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Fabrika unu: 150 t. (temd) 

.. " 160 t . " 

• • 250 .. " 
" • 250 • " 

Çay: 1,5 t. 
Kuru faıulya: 120 l. 

Yoturt: 19,5 t. 
Tavuk: 500 ad. · hindi: 200 ad . (tema) 
Tue erik: 200 le. • taze kayesı! 100 le . • taze viş

ne: 100 le . - elma: 300 it. • ayva: 208 k. - taze 
Jıerdali: ıog it. (temd) 

Muhtelif ıebu (temd) 
Ekmek: 3300 k. ,, 
Koyun eti: 5 t. • kuzu eti: 800 k. • .sıfar eti: 1,5 

t. - dana eti: 1,5 t. 
Koyun karaciten: 1000 ad. - koyun beyai: 1000 

ad. · koyun itke-mbesi: 300 ad. • •ıfır işkembeıi: 
1000 ad. - paça: 1000 ad (te•ci) 

aç . eks. 

" paz. 

paz. 

aç . l"kı . 

.. 

pu. 
aç . ekı. 
paı . 

• 

aç eks 

• 

par;. 

.. 
• 
" aç. eks. 
kapalı z . 

" aç . ekı . 

.. 

.. 

Mub•. bed. Teminat 

1000 -

542 -
7760 81 

621 

2590 -

1040 -

2042 -

19500 -
22500 -
41500 -
41500 -

4425 -
14400 -
3510 -

75 -

40 65 
582 07 

103 12 
68 75 
37 50 

103 1 '2 
46 

194 25 
48 75 

78 

15, 18 

97 50 

1462 -
1678 50 
3093 75 
3093 75 

331 88 
1080 -
263 25 
36 75 
11 44 

109 58 
24 13 

'277 12 

43 69 

----------
Müracaat yeri 

Sc!c;ihisar Beled. 

lzm.r ili Daımi Ene. 

Tophane l.vz. SAK 

" 

İ~t. Den iz. Tic. Müd. 

.. 

lnhis . U . Müd. 

lst. Deniz Tic Miid . 
lı1t. Relediyt"si 

Nafıa Vek. 
lıt. Tapu Sicil Müd. 

APkara Lvz. SAK 
Bilecik N1ı fıa Miid . 

lrıh. U Miici . 

• 

DO.yolları H . paşa 

lıt. Deniz Tic Müd. 

Kara~öae Ask . SAK 

" . 
• 
• 

Tophane Ln. SAK 

.. 
E.ıaniyet U. Müd. 

• 

" 
" 
" 
.. 

Çorlu Kor SAK 

Gün Saat 

22-11-37 16 

1-12-37 ye kadar 

23-11-37 15 
23-11 ·37 15 -

2-12-37 
'l-12-37 

22-11-37 

10-12-37 

2-12 37 
2-12·37 

3-12-37 
22-11-37 

14 -
15 
13 -

15 -

11 
14 

15 -
14 

salı çartamba peqımbe 
27-11·37 11 
8-12-.:n 14.1 -

25-11·37 15 -

3 1'1·37 10 30 

2·12-37 li 30 

13 11-37 itib. 1 ay 
13-11-37 
13-11-37 
13-11-37 
2-12-37 
2-12-37 

23-11-37 
3 ·12-37 
3 ·12-37 

• 
" 
• 
14 
15 -
14 311 
11 
14 -

3-12·37 14 
3.12.31 ıs -
3-12-37 15 30 

3 12-37 16 -

30-11-37 16 -

kapalı z. 15000 -
Koyun e•i: 10 t. (t•md) 
Sıtlr eti: 50 t. 

323 -
11·ı5 - Çanak. Mst. Mvlı:. SAK 6-12-37 15 

b) Müzayedeler 

Kırılaamıı ceviz: 1743 k. paa. 

a) MÜNAKASALAR 

inşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Seferbisar Belediyeıinden: 

Seferbiaara getirilecek olan Anadereıi menba suyunun 
proje ve ketifnamelerinin tanzimi için yapılan eksiltmeye 
talip zuht.ar etmediğinden 22.11.9J7 pazartesi günü aaat 

O. O. yol. H. paıa 22-11-37 15 -

16 da Seferhisar belediye dairesinde ihale edilmek üzere 
eksiltme on gün müddetle temdit edilmiıtir. 

Tahmin edilen bedel bin lira olup muvakkat teminat 
akçesi 75 liradır. 

Bu işe iştirak edecek olan mühendislerin Türk olması 
mahalli hükumetten izin vesikası olması ve ayni zamanda 
ıu itlerile uğraımış bulunması lazımdır. 

Kaaabanan hali hazır haritaıı mevcut olup müteahhit 
işbu haritadan istifade edebilecektir. Yapılacak işin fenni 

• ı 55 FA 

' ve mali şartnameleri belediyece parasız olarak verilir. 
Mali şartnamenin dördüncü maddesindeki tediye şart 

larında müteahhit lehine tadilat yapılmış olup fazla iza 
hat almak istiyenlerin her gün belediyeye müracaatları 

İzmir İti Daimi Encümeninden: 

İımirde .\ğamemnun ıhcalarında yeniden yaphrılaca 
binalarla tesisat projesinin tanzimine ait müsabaka müc 
deti birincikanuıı 937 nihayetinde bitmiş olacağından prc 
jelerin biriracikanun 937 nihayetine kadar lzmir ili b. 
yandırhk direktörlüğüne yollannıaaı tekrar ilin olı.ınur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalına Komisyonundan: 

Yeşilköy makinist mektebi önündeki iskelenin gc 
nişletilmesi pazarlığı şartnamesinde tadilat yapıldığında 
22.11.937 Pazartesi günü saat 15 de Tophanede lstanb 
Levazım amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 7760 lira 81 kuruştur. ilk teminata 582 fü 
7 kuruştur. Şartname ve keşfi komiayonda görülebili 
İsteklilerin belli saatte kanuni vesikalarile beraber komiı 
yona gelmeleri. 

* * * Selimiyede Kavak iskelesinin tamiri 23.1 t .937 Sa 
günü saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım amirlis 
satınalma komisyonunda pazarlıkla yapılacaktır. Keşif b. 
deli 542 lira ilk teminatı 40 lira 65 kuruştur. Keşif ' 
şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni be 
geleril• belli saatte komisyona gelmeleri. 

p. 

Mobilya, Ev ve Büro e~yası, Muşamba, Hah v .s. 

İstanbul Deniz ficareti Müdürlllğüııden: 

Müdürlüğiimüz iç:n 30 aded soba ve 60 adet tabl 
pazarhkla ahnacaktJr. Teminat ı muvakkatesi ,17.5 liradıı 
Şartnameyi görmek ve vermek istiyenlerin 22-11 ·9.i 
günü saat 13 te teminatı muvakkate makbuz veya bank 
mektublarile birlikte Galat.ada Deniz Ticareti Müdürlili 
binısında müteşekkil Komisyona müracaatleri ilin olunuı 

J,tanhııl Dt>niz Tir.ıueti Müdürliiğünden: 

ı\ded Teminatı ı\1u. Eksiltme Ta. 
Diirblin 20 <J7.50 :l.l:l.9J7 
Yazıınakiııe ... j !)0.55 18862 » 
Yazıhane 52-55 103.12 >> 

Dosva dolabı S0-55 68,75 » 

l- l .. tanbııl Deniz Tice reti Müdürlüğii için yukarı 
cin~i , adedı . teminatı ınuvakkatc miktnıı v~ ihale gün 
.... aati yazılı e:;ya açık ek .. iltmiyE' konulmu~Lur. 

~- ~k~iltınİ) t> talih olanların mezktir gün ve ~aatte y 
karıda yızıh t~minatı muvakkatf'lerini yatırdıklarına da 
maklıuz v~ya haııka mcktuhlarilf' Galatada Df>niz Ticare 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonuna gelıııelPri. 

3 Fenni ev:;af ve şartnameyi görmek ı::ıtiy~nlerin .Müd" 
riy .... t İdare Şııhe::.ine miiracaatleri ilfrn olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yaglan v :...!:.. 

Nafıa Vekaletinden: 

3 .12.37 cuma günü saat 15 de AnNarada nafıa vek 
leti malzeme eksiltme komisyonu odaımda 2590 lira 
hammen bedelh 14000 litre benzinin açık eksiltmHi 

pılacaktır. 
Muvakkat teminat 194 lira 25 kuruştur. 
Bu işe ait şartname ve sair evrakı vekalet malze 

müdürlüğ'llnden parasız olarak alınabilir. 
İıteklilerin 3. t 2.37 cuma ıünü saat 15 de 

da hazır bulunmaları lazımdır. 



~ayla 2 
n "' 

istanbul Tapu Sicil MüdUrlUğünden; 

İstanbul Tapu devairi için 27 ton Türk nntrasiti kö 
ıilrOn açık ekaillmesi 22.1 1 937 pazarte9i gUnU saat 14 
e Sultanahmette Tapu Sicil Gurup müdüriyetinde yapı· 
ıcaktır. 

Bu iıc ait şartname her gün saat 15 den ıonra mü
üriyetten verilir. 

Taliplerin yukarıda yazılı gün ve saatte 48 lira 75 
ııruş temin ıtı muvakkate ile müracaatları ilan olunur. 

' thaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mt.lzemesi 

• 
* * 

Sigara kağıdı alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. 
lnlarına. 

• • • 

50-55 adet yazı makinesi alınacaktır. Bak: Mobilya 
ıtünunda İıt. Deniz Ticareti Müd. ilanına. 

lüteferrik 

Bilecik Nafıa Müiürlüğünde11: 
Bilecik nafıa dairesine gerekli 19 adet mahruti ıre bir 

let müheodis çadırı 1040 lir ı muiıammen bedel üzerin· 
n açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 27. 11.37 tarihine müsadif cumartesi günü 
at 11 de Bilecik daimi encümeninde yapılacaktır. 
lıteklilerin bu işe ait şartnameyi görmek üzere Bile· 

k nafıa müdürlüğüne müracaatları lazımdır. 
Eksiltmeye gireceklerin 78 liralık muvakkat teminatı 

ııbasebei hususiye namına Ziraat bankasma yatırdıkla
. aa dair makbuz ve ticaret odası vesikası ibraz etme

i ıarttır. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara piyade tümen ihtiyacı için dört ila sekiz yaş 
asında ve yüksek liği bir kırk üç santimden aşağı olma· 
ak üıere suvariye c lveriş!i binek hayvanı pazarlıkla 

~tın nhnacağandan isteklilerin haftanın Salı, Çarşamba 
e Perşembe günleri öğleden evvel saat 10 d "n itibaren 
arıluşladaki satm alma komi yonu11 ,1 uğramaları. 

vlet Demiryoliarı ve Limanları lşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 2042 lir1 30 kuruş olan 6'.!50 kilo 
. l50 adet 0,50 x l 800X700 m m lik ve 2880 kilo 180 ud. 

x200 x 1000 m 'nı lik galvanize saç 3·Xl1937 cuma 
lnll saat l0,30 da Haydarpaşad l gar binası dahilindeki 
>misyon tarafından açık eksiltme ile satın alanacaktır. 
Pu işe girmek istiyenlerin 153 lira 18 kuruşluk muvak· 

at teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ek· 
tme günü saatine kadar komisyona müraca tleri lazım· 
.r. Ba işe aid şırtnameler komisyondan paraaız olarak 
srilmektedir. 

• • * 
20 aded dürbün alınacaktır. Bak: mobilya sütununda 

ıt. Deniz Ticareti Müd. ilanına. 
• • • 

Muhtelif eb'atta çelik malzeme alınacaktır. Bak: inhisarlar 
mum Müd. ilanlarına. 

• * • 
Foğaıiçi depolar grubuna bağlı Feriye bakım evi ah· 

ılıiı. Bak: lnhiı. U. Müd. ilanlarına . 

zak, Zahıre, t:t ve Srbze: 

Karaköse Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Karaköıe ve civar garnizonlar ihtiyacı ıçın kapalı 
arfla eksiltmeye konulao aşağıda miktarı yazılı unlara 
kailtmesinde talip çıkmadığından 13.11.37 den itibaren 
ir ay içinde pazarlıkla eksiltmesi Karaköse askeri satı· 

ima komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi hergün ko· 
aiıyonda parasız fÖrülür. İsteklilerin ilk teminatlarile 
omisyona müracaatlara. 

Cinai 
abrika nnu 
abrika ,, 
abrika ,, 

brika ,. 

Miktarı 
kilo 

150000 
160000 
250000 
250000 

Muhammen ilk 
bedeli teminatı 

lira 
19500 
22500 
41500 
41500 

lira kr. 
1462 
1678 50 
3093 75 
3003 75 

Çanakkale Müstohkenı Mevki Sntm.ı luı;ı Konıiaynntı,ıdon: 

Çımakkule Mn tahkcru rru~vki Birli ki ri içi ıı ı.upu lı , ı r 
la 50000 kilo ığıreti satın alın caktır. Beh~r kilo'lu .l() 

kuruştan 15000 lira biçilm;ştir lhnlc i 11.1'.!.937 p.ı2arte.si 
günü 'iaat 15 tc Ç nnakkalede müstahkem Mevk! ~atmalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin ihaleden bir sa~t evvel teminat akçeleri 
olan 1125 lirayı ve ihale kanununun 2, .1 üncü madde 
!erindeki vesikaları ib bir saat evvel komisyooa mliracaot 
etmeleri. 

Çorlu Kor Salınalma Komi!\yoııundan: 

Kor hastane.si için 10 bin kilo kovun e tinin münaka· 
sasına talip zuhur etmediğinden y~uiden münakasaya 
koııulmuştur. ihalesi J!J. l 1.937 salı günü saat 16 da 
Çorluda kor karargahında yapılac:ıktır. İlk pey parası 323 
~ira olup şartoame ve evsafını görmek isteyeııle ber gun 
lstanbul Levaıım fünirliği satınalma komisyonuuuda 
ve Çor!uda Kor sai:ına.lm:ı komisyonunda göreb;lirler. 

Talipler kanunun 2, ve üncü maddeıerindeki bel· 
gelerle birlikte belli gün ve saatte Çorlu Kor s t ınalmn 
komisyonuna müracaatları. 

Cinıi 

Tavuk 

Hir di 

Tazo erik 
,1 kayıı 

,, 
Elma 
Ayva 
Taze zerdali 

lıpanak 

Pra1a 
Havuç 
Kereviz 

Emniyet Unumı Müdürlüğünden: 
Miktarı Beherinin Teminatı 

kilo bedeli 

500 adet 

200 " 
200 
100 
100 
300 
200 
ıoo 

2000 
2000 

150 
800 

L. K. 
50 

1 20 

10 
20 
20 
20 
10 
12,5 

R 
!'} 

5 
15 

L. K. 
3G 75 

1 ) ..ı • 

Tarihi 

3·12-937 

Saat 

ı 1 

ı .ı 

* * * id ,releri f,.tı:ınhul Lt" vazım amirliğinr bnğlı mile~-
esat için 1500 kilo çny 2.1 ı.9J7"Pt-rşeuıbe ~(jnli S!utl 14 de 

Tophunede lsı an\ ,ııl l. vazıın amirliği olıuulııı., komi~ o
numlfl açık t·kıııiltııı~si y.ıpılacttkfır. T.ıhıuiıı bt:ıfcli 4425 
liradır. İlk teminatı 331 lira 88 kuruştur İsteklilerin kanu· 
ni vesikalarile beraber belli saatte gelmeleri . 

ÜZAYEDELER 
=--- .. ______ ,...... ,,..... ___ -----------------

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İd1treainden: 

1743 kilo kırılmamış ceviz pazarlıkla satılacaktır. Ce· 
vizler Haydarp1şada işletme müdürlüğüne müracaalla gö· 
rülebi li~. Pazarlı 22.11 937 tarihli pazartesi günü saat 
15 de isletme müdürlüğü komisyonunda yapılacaktır. 

ıı: 

* * Hurda demir ve çinko ile müstamel çimento çuvalı 
.satılacaktır. Bak: İ9t. Vakf. Müd. ilanlarına. 

jlnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

5000 Adet 20 t 2 mm H nci sigara kağıdı "Balin., 
120.000 ,, 28 m ru ll nci sigara. kağıdı '"Balin,, 

17.500 Top 660 X 700 eb'at 30 tefrikli sigara kağıdı 
1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı sigara kağıdı şart

namesi mucibince pazarlıkla sat111 ~lıoncaktar. 

il - Pazarlık IO.XIJ.937 tarihine rastlayan Cuma günü 
saat 15 te Kabataşda Levnzım ve Mubayaat Şubesindeki 
A'ıın Komisyonunda yapılacaktır. 

lll Şartnameler parasıx olarak hcrgün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

l V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yiizdc 7,5 g[ivenınc paralarile birlikte yukarda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (M) (7789) 1189 1 -4 

• 
.t- * 

Taıe ıotan 
Karnabahar 
Semizotu 

200 demet 
300 

1 
20 
15 
10 

Cinsi ı Miktnrı 
ı---

1 
1000 adet Molens makinelerine aid 

Eb'adı Saat 

Taze bRkla 
Yeşil aalata 
Marul 
Enginar 
Çalı faaulya 
Ayşekadın fuulya 
Taze barbunya 
Dolmalık kabak 

" 
Sivri 
Patlıcan 

DomatH 
Lahana 

biber 

il 

Taze bezelya 
Taze bamya 
Salamura yaprak 
Balkabatı 
Hıyar 

Mayda:ıoz 

Pancar 
T!_ze yaprak 

Ekmek 

300 
son 

1000 adel 
1000 .. 
200 .. 
150 

IOOO 
500 
800 
300 
ıo 

700 
800 

1000 
250 
2ü0 
w 

200 
1000 adet 
1200 demet 
250 
50 

3300 kilo 

2,5 
7 

1.-\ 
15 
12 
20 
12 
1 :l 
15 
111 

7 
5 

20 
20 
50 .. 
o 
5 
2,5 
5 
15 

109 50 .i·l2-93i 14,.-\0 

9,75 24 13 3·12·937 15 

zincir 'baklası 

ı 2000 ,, Molcns makinelerine aid 
I çelik hrnak P. nı. 58· 14 

2000 ,, ,, ,, ,, ,, ,, P. m. 58· 13 

P . m. 63·19 

14 

2 kilo Çelik saç kordcla 15! X 0,15 mm 
400 " Şerid halinde çelik saç 56 X 0 .2 ,, 
250 ,, ,, ,, ., ,, f>O X 0.2 11 

80 " n ,, ,. 95 X 0,2 ,, 15 
250 ,, " ., ,, 1 ()() x o, 15 ,, 

200 ., " ,, ,, " 150 x o, 15 " 
200 ,, " " ,, " 1 15 x o. z 1 ,, 
100 " .. ,, ,, " 56 x 0,20 " 

l - Yukarda cins ve mikdarlariyle eb'adı yazıla çelik 
malzeme numuneleri m cibince pazarlıkla satın alın:ıcak· 

tır. 

2- Pazarlık 8.Xil.937 tuihine rastlıya Çarşamba 

günii yukarda lıiz ıl.ırında yazılı saatlerde K bataşda Le· 
vazını ve Mubayaat Şube indeki Alaın Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Sıtır eti 
Dana eti 

5000 kilo 

800 " 
1500 " 
1500 " 

--!,~5-------------------- 1 3- Numuneler her gün sözü geçen tubcden alına
bilir. 

Koyun karaciğeri 
Koyun beyni 
Koyun itkembeai 
Sıtır iıkembeai 
Paça 

1000 sdet 
1000 • 

300 " 
ıoon " 
1000 ,, 

35 
40 

20 
15 
7,5 

20 
1 

277 12 .1-1:!-937 15,30 

3-12·937 

Ankara Polhı Enstitüsü için sıttın ı.ılınacak yukarıda yazılı erza· 
kın birinci münı!<asaıına talib zuhur ctmediğindeıı tenıclidine 

karar verildi • 
1- Cins, miktarlıırı ve muhammen bedelile ilk teminatları, 

ihale günü v~ saatleri yukarıda ya~ılı erzaklar pMlı parti ;&çık 

ekıiltme uıulile münıka aya konulmuştur. 
2 Bu işe aid şartnameleri almak i.ctiyeııleriıı Emniyet Uılııım 

Müdürlütii Satınalma Komisyonuna müracaatleri. 
3- Ekııiltmiye girmek iıtiyeolerin teminat makbuz ve ya banka 

mektubu ve 2490 aayılı kanunun 2 - 3 üncü mnddelcrinde yazılı 
bel2'elerle birlikte tayin edilen gün ve saatte Komi5)'0na gelmeleri. 

İstanbul Levazım anıirliği Satmalma Komisyoııundan: 

İstanbul Levazım amirliğine bağlı sur haricindeki 
ınüessesat için 19500 kilo Yoğurt 23. t 1.937 Salı günü 
saat 14,30 da Tophanede Satınalmn komisyonunda paz r· 
hkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 35 IO liradır. 
İlk teminata 263 lira 25 kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

* * $ İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için 
120 ton kuru fasulye 2 . 12.937 Perşembe günü saat 15 de 
Tophanede lsta nbul Levazım amirliği satmalma komisyo· 

nunda kapah zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
14400 liradır. İlk teminatı 1080 liradır. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerile 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komiıyona vermeleri. 

4 -İsteklilerin pazarlık 
ntlı!rde adı geçen Alım 

için tayin edilen glia Ye sa
Komisyonunh gelmeleri ilin 

1- 4 olunur. (M) (1190} 1190 
• • • 

İdaremiz!n Boğaziçi Depolar irubuna bağla Feriyo 
Bakım İşleme evi ahçıhğı şartnamesi mucibince pazarlık 
u~uliyle eksiltmeye konmuştur. 

ı Pazarlık, 25.Xl.937 tarihine rastlıyan Perşembe 

günü saat 15 te K. bataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

,\ - Şartnameler par 1sız olarak her gün söı.ü geçen 
şubeden al ınabilir. 

4 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen giin ve 
sa.ıtte yih:dc 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. "M,, (7791) t 191 1-3 

Cinai Mikdarı 

Hurda demir 40,000 kilo 
Hurda çinko ı,5ı O ., 
Müstamel çi· 2.800 adet 
ınento çuvalı 

Muhammen 
bedeli 

Kurut S~ 
3 00 ) 

11 00 ) 
2 75 ) 

İlk 
teminat 
Lira ' . 

116 40 

___ !221W 

ihale güni 

25· l l ·937 per· 
şembe aaat 

15 de 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlütünün Ayasofya'daki in9aat an· 
barında me\•cut bulunan yukarda cins ve mikdarı yazılı demir 
veanire açık arttırma ıuretile satılacaktır. İhaleıi yukarda l azılı 
gün ve uatte Müdürlük binuıoda toplanan Koıniıyonda yapıla• 
cakhr. Şartnameıi her gün Levazım Kaleminde rörülebilir. 

{7603) 1172 



lik ttıuhammen kirası 240 lira ohu yeni halde 4~ 
~ ~tdiyesiz yazıhane 3 sene müddetle kiraya ve· 
~ere açık arttırma gününde isteklisi bulunmadı· 
P;zarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Levazım Mü
b: görülebilir. İstekli olanlar 54 liralık ilk te~ i~ 
d z Veya mektubile beraber 23.11.937 · ah guuü 
e Daiıni Encümende bulunwolıdırlar. 

(7798) l 192 

ek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mık- Tah
darı 

Pey 
akçHi min 

fiatı 
G~G --
.. nı 400 k. 27 ,50 
il iiı- 1600 25 "0 t~j~ Um k. ,v 

400 k. 44.00 
!Kl() k . 1(),50 
500 k. so.oo 

Ekailt· 
meT. 

Gün ve saatı 

600 k. 18,()() 176 L. 22-11-937 Paıartui 14 
500 k. 36,00 

1500 k. 25,00 
1500 k. 17,SO 

l 700 k. 12,00 
tb· 8000 a. 4,00 
ııı'ıı 937 mali .eneai ihtiyacıudan olan yukarda cins , 
t tıbanırnen bedeli ve ilk teminatı yazılı yemifler açık 
t~ konulmu~tur. 
~ t i hizaıında göıterilen fÜn, tarih ve saatte yapılacaktır. 
~l'tıtlerini ıtörmek iıteyenlerin her gün ve ekailtmeye a-ire· 

M tlli 2Ün ve aaatte Gümüşauyundaki mektep binası dahi
'11•n lcomiayona müracaatları ilin olunur. (7402) 114 l 4-4 

STANBUL SıHHİ MÜESSESELER 
l1RMA VE. EKSİLTME KOMİSYONUNDAN 
11t, 

ty'! konulan iş : Heybeli Adil Ver m Sanatoryomu ara 

, pavyonttaun Kalörifer te1iaatı. 
•,~'lltn Fiat : 7978 lira 4 kurttştur. 
~ti at G ranti : 598 lira 36 ku"uftur 1 

Çı~ 1 
•da Verem Sanatoryornu ara pavyonunun kalorifer tHi· ı 

tk t.lt•iltrneye konulm•ştur. . 
Q b.••ltrne Ca(aloftl•nda .Sıhhat H içtimai Mua v net Mü· 
~t_'"••ıııcla kurulu Keroiıyoıula 24-11 ·937 Çarşaınbtt ~iinü 
~ 11:•pılacaktır. 
~to· '"ele, Bayındırhk. i,lcri reııel huıuı~ ve feaai tartna
llıi Jt ve keşif hlllisaaıyle 8una müteferrı diter evrak her 
ı,:YObda aöriilebilir. 
~ tkliler cari scaeye aid Ticaret odası veaikaaiyle 2490 
~ :11•tıda yaııh belreler ve '-u i'e yeter ınuvakkat ııaranti 
), th Banka mektubu ile hirlikte bu işı· benzer 7000 lira · 
ı,:11i•na dair Nafia Midürlüğündı!n almış oldukları mil-

'ttıiltasiyle birlikte belli rün ve saatte Komiıyona rel· 
(7535) 1186 

dr tüccnrlnrın rnüslt>rt>k col ı mnl 11.rını lemi n için >ır- la
rı ıı i..a lıir 1 ı rli k kıınıı al.ı n ıı.ı lkli!Oul Vc:k.lleli i; 11 vc-nuı~
tir. Thccıılı r . v.ıpt ı '.l .111 i· ilıhı •• 1~ ı ıııur tlf ı r .ıyııl:rnk 
lı iı l i kh·ı ıt·)~ il t' İrcr lderdır. 

Bu sene Zeyt in ) ağlara 

mahsulü 38 • 39 bin ton 
tahmin ediliyor 

Zeytin rnıot kalaruun hemen 
he . tarafında yağan ıürt>kli ve 
bol Y•imurların mahıule fay
daıı olmuştur. Yaz başlangıcın· 
dan beri devam eden kuraklık 
Ege mıntakaaının Kuşadaaı ve 
Söke taraflarındaki mahıule bir 
az zarar yapmı,sa da yağmurlar 
bu zararı telifi ederek rekolte
nin arlmaaına ıebeb olmuştur . 
Filhakika mevaim bidayetin
deoberi Ere mıntakaıJDda 30·33 
bin ton araaında olacsiı tahmin 
edil~n mahsulün ıon yaj"mur
ların te11iriyle 35 bini! çıkacağı 
anlaşılmaktadır. Diğer mınlaka
larda da 4-;l bin ton ya~ isl ihsal 
olunacağı dikkate alındığı tak
dirde bu sene zeytinyağı rekol
temizin 38-39 bin lonu bulaca
iına hükmetmek liıım g elir. 

Miktar itibarile bol olan yeni 
rekoltenin kalite itibariyle de 
iyi bir durumda bulunduğu gÖ· 
rülmektedir. Ege mıntakuında 
istihaal olunup şimdiye kadar 
İzmir piyaaasına scvkedilmiş 

• 
1 stan bu 

bulunıı n yeni mahsul yağların 

aait miktarının yüzd e üçil geç· 
mcdiği anlatılmaktadır. Çeşme 

ve Urla rnıntakalarmda hükfiın 
ıürmüş olan haatahğıo tesiriyle 
bu aene bu mıntakalardao ah · 
nan ya{Clar ditcr raıntakftlara 

niıbetle daha faz.la asitli ise de 
bunlar ~hemiyetli bir yekün 
t eşkil etmemektedir. 

Bütün mıntakalarda yeni ıuah· 
nlün toplanmasına hararetle 
devanı olunmaktadır. Eııe mın· 

takasında iıtihsal olunan yağlar 
umumiyetle ıabunluk mallardır. 
Bu mıntakalarda yemeklik yaj· 
ların istihsaline ancak bugün· 
lcrde başlanmıştır. 

Bursa mıntakasıodan atanan 
malumata nazaran villyetin 
ınu hlelıf yerlerindeki :ıeytinyatı 
rekolteleri şöyle tahmin edil· 
mektedir. 

Mudanya 
Orhaniye 
Gemiklik 
Karaca bey 
Bursa 

Yekun 

Kilo 
1.250.000 
2.000.000 
ı .250.000 

1.275 
50.000 

4.55 J.375 

Borsası 

- - 17- 11 - 1937 -- -- -
Paralar Çekler 

Sterlin 622. ti28. Londoıı 625,- 623,50 
l Doln 122. - 12() N~v York 0,7680 0 ,7 

20 Fraoııı Fr. 80.- ~ı- Pariı 17,6864 17.6725 
20 Liret 106. 112 - Milino ı.ı,9640 14,955 
20 Belcika Fr. 80, -- 84,- Brükael 4,6d69 4,72 
Drahmi 18, - 23, - Ati na 87,37 87,30 
20 İıveçre Fr. 570, - .)80,- Cen vre 3,45 .l,4166 
20 Lna 20, 2.i, - Sofya 63,9488 63,8975 

1 Floı in 65.- 70,- Anulerd. l, ·U72 .l ,4623 
20 Çek kronu 78,- 82. Prai 2'l.5610 22,54JO 

1 Avı.ııturya Si. 21 ,- 'l.3, - Vivana 4,'l062 4,2025 
1 Mark 26. 29,SO Madrid 13,9088 13,8975 

Zloti 20. 22,50 Bertin l ,9ii36 1,9625 
Peni Ü 21,- .,--.>, - Varşova 4,1566 4,153 

20 Ley 12, 14, Budape,t 3,9810 3,9775 
20 Dinar 48,- 52, Bük ret 107,4340 107,.l482 

l İıveç kuronu 30, - 32, - Belgrad 34,5325 34,505 
1 Türk altını 1084, - 1087,- Yokohama 2,7464 2,74103 

Banknot 267. - 268, - Moakova 24,04 24,06 
Stokkholm 3,10 3,11 

"••'· 3 

(Suit .. d~ lıı 4ı-ru r. pı gc) 

ln~t~llo llorı d'ı.ınc: ııt ınc puur r~p.ıı olıOrı de• • f Ci lMın De-f ~lit 
N ., 1; 

Pl.:ımtı en bat•>ıı (l}ır P"l 1 isi ) N '>14 
Charbıın de boı• et uoı~ t D ı r Prııc <..irıı 1:11 l N. :,14 
Semi·coke (Dır. P 1 T . lıt. ) N 514 
Taie5 pour ı:aatelaa et toıle amerı caine (Muaicipa lıt~ lı 'ubul) 

N. 514 
Film Roent~eıı e l produit (Mu lıtan bul) N. 514 
Reparation a la caserne de Matchita (lııt . Tophane) N. 514 
Toile p'>ur h.ıvresac (Command. Geodarm. Ankara) N 513 
Cbarbon lignite (Min. Def. Nat ) N. 512 
Tôles plitinees (Fa briquea Milit. Ank ) N. 484 
Medicaıncnt pour l'etab'i!!sem•nt Karurhatch (Municipalıte lstanbulj 

N. 527 
Ceinture pour chevawx et rantıı pour etr iller les chevaax (Min. Def. 

Nat.) N. 527 
lnıtallatıon de grille!! aux mura de la buanderie et lieu de less'tve 

{Muıı . lst.) 527 
BeBeravea (lnt. Aak. ) N . 527 
Re paration bitimenı 6 Jeaıe et 56eme ecole !stınbul I Municip•litc l ıı· 

tanbul) N. 5 7 
------

* Les uteri ıqueı iadıque ıı t une vente p 11r voie de ıurenehere. 

N. B. - Lu Nos ı ndiq uı ıı ea r•gard dea articles ıoıat ceux du 
journal Jan• lequel l 'av i ı a ı arıı 

st. Ticaret ve Zahire Borsası 

[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 
17 - ı l 1937 

Fİ ATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Buj'day yumuşak (Ble tendre) 

Buğday ı ert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge Ao.) 
Arpn yemlik 
Çavdar (Seiıle) 
Bakla (Feve) 
Mısır sarı (Malı jaune) 
Su.aın lSeaame) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Susam ,, ( ,, sesame) 
Yapak Anadolu (Moha ire, 

,. 1 rakya ., Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı ura (millet jtune) 
Keçi kıh (Poilı de Cbevre 
Peynir lcafer (Fromaae kacbere) 

Aşağı (Moinı ) Yukarı (Pluıı 

6 5 -
5 37 50 
4 9 -

4 20 -

16 20 -

5620 -

51 -

s ıs 

4 12 

Z ytin yatı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

Fındık kabuklu (Noia tt•a) 
Güz Yünü 
İç fandık lNoiı. decor. ) 
Nohut iri ( Poiı chiche) 
Peynir beyaz. (Fromaae blanc) 
Mercimek (Lentille:) 
Badem iç 
Tiftik ınal 

n oğlak 

Faıulye ufak (Haricot aecı 
Butday kmlcn (Ble roux) 
Yulaf (Avoineı 

37 -
5 lO -

82 -

3 35 
30 

85 

" Ceviz içi 
~----.:...--------------~----~-~~~----~--~----~. 

31 20 -

GELEN (Arrinreı) GİDEN (Exportation) 
Afyon (Opium) k. 

PtYASA HABERLERİ 
1 9·~~~~~·+~?+~~y~~~y~~~~~·+ 

Afion (Opium) 
Bu~day (Ble) 
Arpa (Ora e) 
Çavdar (Seigle) 
Un {Farine) 
Mmr (Maia) 
Kepek (Son) 

230 -
150 
105 

iç badem (amınde) 
Razmol 105 -

Zahire Şatışları 
ıy-
~,..,·'Ya. 17 vagon buğday, 14 vagon arpa, iki va-
f, d,.r gelmiş ve hepsi satılmıştır. Piyasa kendini 
t ~il etnıekle beraber sıra mallar üzerinde '.J-3 para 

}'(ik 
\ı"' •elrne olmuştur. 
h11.uf•k buğdaylar 5,30- 6, 18, Polath malları 6,22,5, 
~f~daylar 5,30 5,37,5 kuruştan satılmıştır. Arpalor 
t~-~ göre, -4,09·4, 12 kuruştan, çavdarlar ise 4,20-4,22,5 

~i 11
• Verilmiştir. 75 bin kilo çavdar ve Antalya 

-ıı. kııoau 4,08 kt1ruştan iç yüz elli bin kilo arpa, 
0larak Alanya malı kiloıu 15,30 dan on bin kilo 
•atıloıııtır. 

l~i Yapağı $atıfları 

~~, }'~tli fabrikalarımız piyasadan üç yüz balye kadar 
lt. S ~0Yunlarmın kıvırcık yapağılarından satın almı,-

atılan mallarm kiJosu 69-69,5 kuruş araaındadır. 

Polonyadan İstekler ~ı;ıı 
ı:ı11%hdan bir firma Türk çiltolata, 

tt ~~tvc ve boya fabrikalarımızla iş 
illlıızın tavassutunu istemiştir. 

bnlık, et ve seb
yapmak üzere ti-

D· Tüccarlar birlik kuracaklar 
I~~ 

t birçok devletlerde olduğu gibi memleketimizde 

"·· •""• 
·:· 

,, EV 
Tercüme 

i , 
Bürosu 

·~· ~·· 
•!• 
(• 
•:• Her liııandan ve her türlü tercüme işleri ve bil-

hassa münakasa ve müzayedelere müteallik fartoa
melerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam v~ ıürat 

Fiyatlar gayet: müt:edildir 

~·MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılar 

Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 
Telefon : 49442 

........................................ 1 ............. .... 

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

mamnda "SAGUNA Y,, Biçki, D!kiş yurdunda talebe 
kaydana başlanmıştır. 

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

Keten tohumu lGr. Lin) 
Fasulye (Haricot ııee) 
Pamuk ~ Colon) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin} 
Suaam (ıeuınc) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek !lentille) 

30 

66 -

131 

155 

14 25 

Nohut (Pois Chiche) 
.... 1 
.,. Zeytin yağı lHuilc d ol.) ..... 
• li. Peynir (FroınaKe 8 .) 
O İç fındık (Noiı. dec. ) 
+!• .. Raımol ·:· 

17 
54 

-:• Tiyatrolar 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 
ıaat 20,30 da 

lspanyol 
Bahçelerinde 

3 perde 

Yazan: Joze Felini'odina 
Tcrceme eden: M. Feridun 

Yakında 

!mtiyaz ..bibi ve YUI it 
o:r lÖl'Ü : ilm&il Girit 

' 

Arpa (Orre) 
Tiftik 
K fıadık (Noiaette) 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chicbe) 
Mercimek (lentille) 
İt ceviz 

- DİŞ FIA TLAR 
(Marcheı Etranıerı) 

2 50 

2 50 

Butday (Ble) Liverpul 5 49 
,, ,, Şikaro 4 1 ı 
.. " Vinipek 5 21 

Arpa (Ürge) Anvcn 4 88 
Mıaır ( Ma'iı) Londra l 37 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 74 
Fındık (ooiı .) G.Hamburr - -

" K • 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
aaat 20,30 da 

Ateş Böceği 
4 perde komedi 

ı ıııı ııı ııııı l 

1 ıılllıı 
1 Molaar K. Necati 

1 

Kral Lir 

Buıldıiı vw: ARTUN Baumen 
Gnlaı.a Billur sok&iı No. 10 
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Deuxieme Annee- No. 528 

ABONNEMENTS : 
Ville et Proviocc 

3 MOIS Ptr -t5U 
ti " li50 

12 n 1500 

-Le No. Ptrs. S 

JEUDI 

Quoticlien des Aıljudicationı 

•• u. 
AZET S 

ADMINISTKA1 
f I 

Y oghourt~holl 
3 

lrr Etag~. N 
( ;,.jıaıt,, l'c rdıc:ıııfıt 

tr.t~ptı=: I~ 
lioite Poatale ~· 

Adrcase Tili;rıııP~ Pout la Public:ite ı'adreaacr 
a I' Adıniniatration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de rEtat hıt:ınhul MON.4~ 

Tableau· Synoptique des Adjudications 

i Objet de l'adjudicatioıı Mode 
cl'odjıı dieat 

J>rix 
utiınatıf 

Heure 
Caution. l.ırıı d'ndjud ralıoıı .-ı cJıı 

l'roviıoirc· Cahıet des Cborr:et\ 
Jours 

ı ı ~~~~~~~·~~~~~~-
_________ ..;;;.;;;..ı.ı...;..;....;;..M....;;...;......::--~~--------~-~ 

A) Adjudications au Rabais 

Construction - Reparation- Trav. Publics·Materiel de Construdion Cartugrapbit" ___________ .;._, __________________ ~--1<1 . 
Travaux pour adduction d'eau a b ville Seferihisar 

{aj.). 
Concouta du proiet pour installation dea batimentl 

aux caux theroaux Agmemnun 
Repara ioo debarcadaire Kavak 
Travaux pour elargi11cırıent de la routc pres 

l 'ecole mccanicieo İı y cehil kcuy 

Publiquc 

Gre a gr~ 

1000 75 -

542 -
i760 81 

.fO 65 
582 07 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Pupitre1 : 52 - ~5 p. 
Armoirea pour doısıer : 50-55 p. 
Poeles : 30 p.- Couvcrcles pour poelea : 60 p. 

ı 1 Comhu!ltible - Carburant-Huileı 

1 Benzine : 14000 Jitreı 
ı Anthracite ind rene : 27 t . 

T ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

Papicr pour ciıarettca 660 X 700: 17500 rouleaux· 
ld. marque Balin 20 l 2 m : 5000 piecu de 
20 m/m : 120000 p. 28 m/ra 

MachinH a ioc ire : 50-55 p. 
lmprcsaion de la rcvue du theitre de la vılle 

!.;: vcrs 

Publique 

" Gre a grı": 

Pli cach 
Publique 

Gre a rre 

Publiqae 

" 

2590 -

621 

103 12 
68 75 
37 5 

194 25 
48 75 

188 62 
46 -

M< ııic"ıp:\lıtı> Seferihisar 2~-11·37 

Vilnet 17.mir Jusqu'iı 1-. fın du 1-l:l 937 

Com. Ar.h. lnlend lst Toµhıuıe-

.. 

Oir. Commercc :'v1arine lstaıılıul 

" 
" 

Ministere Trav. Publics 
Oir. Cadastre Sultanahmel 

~-1 1-37 

22· l 1·37 

'.,!.] \-37 
2·12-37 

22-11 37 

~i-12-37 

'l.'l.· 11-37 

Com. Aeh . Ecoııoıu. MoDop. K.tache 10-1~-37 

Dir. Commerce Marine lstanbu! 
J Com. Perm. l\1un. lstanbul 
l Dir. Econom. ., ,, 

:!-12-37 
~· 12-17 

16 -

ıs 

15 

14 -
15 -
13 -

ıs 

14 

15 -

11 
14 -

Cbevaux de trait l rC:: a gre Com. Ach. lnteııJ.ınce Mardı, Mc:rcrcdi el Jeudi 
Arı kara 

Tentea coniques 19 p. • ld. pour iogenieur : 1 
pi ece. 

Publiquc 1040- 78 - Dir. Travaux Publics rlilcdjik 27-11-37 11 -

Chaincı et autrea pour machioeı:ı Molens : 3000 
pieces- Ruban en acier : 2 ltilos- Rub.ını cD 
acier de divers dimenaions : 1280 kiloı 

Tôles ralvaniseca: 6250 k. 1250 p. 0,50 x 1800 x 700 
m/m ld. 2880 kiloa 180 p. 1X20 O X 1000 m m 

Jumellea : 20 pieeea 

Provisions 

Gre a fre 

Publıque 2044! 30 153 ıs 

" 97 50 

Com. Ach . Ec.on. MGııop. K.t.ıclıe 8-l'.l-37 15 

1 ~xpl. Ch . de Fer Etal H . paclı• 3-ıı 37 10 30 

Dir. Cummerce Marine lıtanbul 2-12-37 10 30 

~ 
Fariae de minoterie : 150 t . (aj.). Gre a gri> 19500 -

22500 -
41500 -
41500 
15000 -

1462 -
1678 50 
3093 75 
3093 75 
1125 -

Co•. Ach. Milit. Karakeuse Un mois iı partir du 13-11-37 

1 " • ,, : 160 " " 

" " " : 250 " " 
• • " : 250 " " 

Viaode de boeuf : 50 t . 
The : 1,5 t. 

1 Haricots aecı : 120 t. 

1 Yoıhourt : 19,5 ı. 
j Viande de mouton : 10 t (aj.J. 

Poules : 500 k.· Dinees : 200. p.- (aj.) 
Oiver1 fruits (aj.). 

,, legumea (aj.). 
Pain : 3300 k. (aj.). 
Viaode de mouton d'a~n~au et boeuf (aj.}. 

1 

1 

! 

Potir 

" 

" Pli cach 
Publique 
Pli caeh 

• 
Pu bliquc 

" 
" 
• 
" 

4425 -
14400 -
3510 -

Vos 

331 88 
1080 -
263 25 
323 

36 75 
11 44 

109 58 
24 13 

277 12 

" .. 
,, 

Co111. Ach. Corps Armee 'fchaoakkale 
Co111. Aclı . lntend. lst. Toplıan ı• 

,. 
,, 

Com. Ach. Corpı Arm ec Tclıorlou 
Dir. G~n. SOrete Ankara 

.. 
" .. 

T raductions 

" ,. 

" 
6-12-37 
2-12 37 
2 12-37 

13-11-37 
30-11-37 
!l 12- ~ 

3· 12·37 
3-12-37 
3· 12-i7 
3-12 37 

13-11-37 
13·11 37 
13-11-37 

15 -
14 -
ıs 
1-4 : o 
16 
11 -
14 
14 30 
15 -
ıs 30 

De toute nature En toutes lancues 

,, 
1 

1 

l ı 
1 

J 

Adresse•·•ouı sans hcsitation au 

Bureau de 
Traduction lJuridique, 

Spedalite: 

traduction "DEVRiM,, 
Technique, Fioanciere, Commerciale ete. 

Traduction de cahiera deı chargeı 

Exccution rapide et soirnee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de '· MÜNAKASA GAZETESİ .. 

bureau de traduction 
" 

DEVRiM" 
Galata, Perchembe Pazar, Yoghourtchou Han, No 3-4 Telcphone : 49442 

il 

Cuma l 9. 11.1937 . 
Plitineu saç (Ask. ı:abr. U. Müd ) Y 484 
Linyit kömürü (MMV) .\' 512 
Arka çantalık bez (Jndr. G. Komut.) .\~ 513 
Maçka kışlasının tnmiri (Tophane Lvz.J .\: 514 
Rontgcn filim ve eczaları (iat. Bel.) .\~ 514 
Amerikan bezi ve şilte yüzü dst. Bel.) .\" 514 
Türk &Ömilcok kömürü (lst. PTT Müd.) .\~ 5\4 
Mangal kömürü ve odur. {lst. C. Müddeium.) X 
Çubuk lcur4un (İst. PTT Müd.) J\• 514 

5 Zir poligonun top tamirhaneıti tcsi ab (MMV) S 
Poligon taraıut binası inş. (MMV) .\~ 515 
T~phirhsnelcr için ecza (ist. Bel.) .Y 515 
İıpanak, lahana, maydanoz v.ı. sebze (Tophane ı.. 
Koyun eti ve yoğurt (Mani.a Tüm.) .\~ 516 
Benzin: 3H t (Ask. Fabr. U. Müd) .\~ 515 
F~riköy me:z:llrlığına ihata dıvarı inş. (fst. BeJed.) 
Elemek: 37 t. lYük. l\lüh. M~k . SAKl .\! 517 
* Meşe odunu (Balıkesir Orm. Bafınüd.) .\'• 519 
Un: 90 t. (Suıigirlik Ask. SAK) .\~ 5HJ 
Fmn tamiri lÇanak. Jndr. ., " 520 
Nohud : -18 t. (Ank. Lvz.) .\: 520 
Linyit kömürü (Tekirdağ Tüm.) \' 521 
Sömikok kömürü (Konya İnh. Başmud.) .\~ 521 
Lavamarin kömürü (İzmir Lise ve Or. Ok. sAf(l . 
Koyun ve kuzu eti, toz şeker, kaşar peyniri, yll 

Liae ve Or. Ok. SAK) .\' 521 
Elbise: 8 ad. (Balıkesir Bcled.) .\~ 52.l 
Pirinç (Afyon Kor SAK) .\' 523 
Yulaf n arpa (Tophane Lvz.) .\" 524 
Ekmek, koyun eti, sade} ağ, zey tinyat, şeker, kllrf 

murta v.s. (Edirne Vil.) .\: 525 
Ekmek (Diyarbekir C. Mcddeium.) .\! 525 
Oıküdar belediye binası tamiri (İat. Beled.) .\! 5'/J 
İıt. 13 üncü ınekt. t:ımiri (ist. Bel.) .\". ı\26 
Harbiyede yayn kaldırım asfaltın tamiri (iat. Beled 
Matbu evrak (İ•parta Vil.) .\' 526 
Sığır ve koyun ctı lKocıyn Lvz.) .\! 526 ; 
Kuaağaç nıüeucu~ına lüzumu olan iliç ı iıt. Bel 
Gebre ve belleme (MMVJ .\: 527 
İıt. öl inci mekt. tamıri (lıt. Beled.) .\: 527 
Pancar (Ank. Lvz. ) .\' 527 
İ11t. 56 ıncı ınckt. tamiri (İst. Belcd.) .\: 527 
Haaeki haat. :nutfak v~ çRmatırlık dıvıarı üzerine 

nıir parmaklık t!d. Belcd.) .\~ 527 

* Önlerinde yıldız itarcti olanlar müzayedeye ,i 

Hamiş: "No.,, işareti ilioı havi gar.elcmizin •• 

Vendredi 19 - 1 l- 1937 

Rcparation du burcau fıscal a Scutari (Mufticipalit · 1 
" batıment 13eme ecole lst. ( • 
,, asphalte de la route Harbiyi- ( ,. 

laıpreasion de r•fİStres (Vıl. lıpart:ı} N. 526 ~ 
Vıandc de mouton et tıocuf (Coın. Ach. lııt. l\ooi•) 
Pain (Proc. Gen. R .. p. Diarbekir) N. S >s 
,. vıande de •outon, beurre fr~iı, huıles d'oli~' 
Hcı, oeufs ete. (Vıl. Edirne) N. 525 

Foirı el orgc (lntcnd . Tophane) N. 524 
Riz (Corpı Armec Afio11) N. 523 
Costumea (MuA. Bnlikeeir) N. 523 
Vıande de mouton, ıucrc, fromaıe lı:acher, oeufS· 

(Com. Ach. Lycec et Ec. Second. lımir} N. 52~ ; 
Charboo lave muine (Coıa. Ach. Ec. Secoad. lzınır) 
Semi coke (Dir. Monopoles Koaiaı N. 511 
Charbon liınite (Div. Tekirda~b) N . 521 
Pois chichea (lnt Anlı: . ) N. 520 
Repardion d'ua four (Comca&ndemHt Gendar111erİ' 

N. 520 
Farinc (Com. Ach. Mılit . Sousifirlik) N. 519 
"' Cbarhon de bois (Dir. Foret Balikeıir) N. 519 
Pain (Dir. Ecolc lngenieur) N. 517 
Construclion mıır d'appui au ciaetiere Ferilteuy ( Mıı 

bul) N. 516 ~ 
Benzine : 39 tonae (Dir. Gen. FabriquH Militaire~) 

6 Viande de moutoıı •t yoghourt (Oiv. Maniua) N. ,ı 
Diven lerumcı (lnt. Toohane) N. 515 
Produits pharmaceutique1 (Mun. la1 .) N. 515 
Constructioıı d'uR observato•re au polyron (Mioisttf' 

N. 515 

(Lire la .suıte en .3mc pare) 


