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ilanlar, Emirler, Tebliğler 

fstanbul Beladiyesinden 
Ekmek Fiyatı 

İkincikAnun 12 inci çarşamba günlinden itibaren 
l inci ekmek 10 kuruş 20 para, ikinei ekmek IO kuruş, 
francola 15 kuruştur. 

i ş a ıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Menemen Belediye Reisliğinden: 

Çocuk bahçesinde belediyece yaptırılan gazinonun ik
mal inşasına ait 2165 lirn 6 kuruşluk iş 5.1.938 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu
ğundan talip olanların 20 l .938 perşembe günü saat 15 
te belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli t 035 lira olan belediye merkez binasın

da yapılacak tamirat açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebi
lir. İstekliler 2490 N. h kaaunda yazılı vesikadan başka 
fen i leri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 
77 lira 62 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 24.1.38 pazartesi günü saat 14 de daimi encü· 
mende bulunmalıdırlar. 

Haymana Belediye Reisliğinden: 

Haymana kasabasında belediyeye aid kadınlar kaplı· 
casının 5294 lira 65 koruş keşif bedelli soyunma ve is 
tirahat mahallinin yenidee inşası bir ay müddetle açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
İsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat teminat akçesi ve 

vilayet baş mühendisliğinden musaddak iktidar vesikala· 
1 riyle birlikte lO 1.937 t rihin den 10.2.938 tarihine ka 
dar her gün mesai saatleri dahilinde bel .diye encüme
nine müracaatları. 

Hususi, fenni şartname ile proje ve planlarını belediye 
muhasebesinde meccanen görebilecekleri ve ihalenin 10 
şubat 938 perşembe günü saat on yedide ~onuçlandırı
lncağı ilan olunur. 

Nafıa Vekaletinden: 

Diyarbakırdan Cizreye doğru inşa edilmekte olan hattın kırk 
ikinci kilom~tresile altmışıncı kilometresi ar •andaki üçüncü kı· 
sım inşaat ve ray ferşiyntı kapalı zarf u•ulile münakasaya konul· 
muştur. 

1- Münakasa 26-1-93 tarihin tesadüf eden çarşamba günü 

saat on beşte Vckalctimiz Demiryollar İnşaat Dairesindeki Ko· 
misyon odasında yapıl caktır. 

2 Bu işin muhammen bedeli 750.000 yedi yüz elli bin lira-
dır. 

3 Muvakkat teminatı 33750 liradır. 
4 Mukavele projesi, münakasa şartnanıe~i, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, vahidi kiyasii fiat cetveli, fenni şartname, ah

şap traversle ferşıyat talimatnamesi, çimento normu, telgraf hattı 

şartnamesi, plan 'e profilden mürekkep bir takım münakasa ev· 
rakı otuz yedi buçuk lira ınukabilinde Demiryollar İnşaat Daire
sinden tedarik olunabilir. 

5 Bu münakasaya iştirak clmek istiyenler 2490 numaralı 

arttırmn, eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur 
oldukları evrak ve vesaiki ve bilumum Nafıa işlerini veyn de
miryolları inşaat işlerini yapabileceklcrınc ve bir defada en az 
üç yüz bin liralık böyle bir iş yapmış bulunduklarına dair Nafıa 
Vekaletinden verilmış 938 senesi için muteber müteahhidlik ve· 
sikasını mezkur kanunun tarif atı dairesinde hazırlıyarak fiat tek

lifirli havi mühürlü zarflarile beraber bir zarf içinde 26·1-938 ta
rihinde uat ondörde kadar makbuz mukabilinde Demiryollar İn· 
şaat Dairesindeki Komisyon Reisliğine tevdi etmiş olmalara la
zımdır. 

• • • 
Üsküdar B ğdıJt iskelesinin tamiri. Bak: İstanbul Be-

lediyesi ilanlarma. 



Sayfa 2 

• • • 

Müreftede yaptırılacak idare binası inşaatı. Bak: in· 
hiaarlar U. Müd. ilanlarına. 

* • * 
Silivri Aşım istasyonun tamiri. Bak: lstanbul Beledi· 

yesi ilinlarma. 

• 
"' "' 

Yakacıkta Ayazma bahçesindeki gazinonun tamiri. 
Bak: lstanbul Belediyesi ilanlarına. 

• • • 
Mezat idaresi tamiri ile Galata Kule dibindeki sedli 

bahçe dıvarının yıkdırılması. Bak: 2 inci sahifedeki İıt. 
Belediyesi ilanlarına. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ordu hastaneleri için alınacak 20 bin çift pamuk 
çorap 21.1.938 cuma günü saat 15 te Tophanede İstan· 
bul levazım amirliği satınalma lromisyonunda açık eksilt
me ile eksiltmesi yapılacakbr. Tahmin bedeli 4800 lira, 
ilk teminat ~60 liradır. Şartname nii nurıesi komisyonda 
görülebilir. Isteklilerin kanurıi beigelcriyle belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

• * * Ordu hastaneleri için alınacak 4 bin metre keten 
bez 21.1 .938 cuma günü saat 14 de Tophanede İsthnhul 
levazım amirliği satmalma komisyonunda pazarlıkla ah· 
nacaktır. Tahmin bedeli 3200 lira, ilk teminatı 240 lira
dır. Ş rtname ve nümuoesi komisyonda görülebilir. İstek· 
lilerin kanuni belgeleriyle belli saatte komisyona gelme· 
leri. 

• • • 
Bir takım deri elbise ile 2 çift eldiven alınacaktır. Bak: 

2 inci sahifedeki lst. Belediyesi ilanlarına. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, A uşamba, Halı v.s. 

• • • 
1 adet dolap ve 2 masa alınacaktır. Bak: 2 inci ın-

hifedeki İst. Belediyesi ilanlarına. 
::sıx ___ _ 

Müteferrik 

Devle~ Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

~luhammen lıedeli 7860 lira olan 65500 kilo l 1 \C :.O 
.., m/m lik ) uvarlak demir 27.1.938 pcı~cmhe güııü :;aat 15 te 

Haydarpaşada Gar bina::;ı dahilindeki Komi ) on tarafmdan 
kapalı zarf u ulile atın alınacaktır. 

Bu i~e girmek i teycnlerin 589 1 2 liralık nrnrnkkat te
minat ve kanunun ta) in ettiği ve-aik ve re ... mi Anzeteuitı 

l.7.937 giın 3615 ~o.lu nüshasında intişar ctıııi~ ulan ı.ı· 
limatname dahilinde alınmııı. ve ika rn teklifleri nıulılt•\ i 
zarfların ayni gün ::;aal 14 e kadar lJayclarpa~ada gar bina ı 

dahilindeki Komisyon Hei liğine vornıeleri lfızımdır. Bu işe 
ait ~artnaıneler Komi-syondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

l tanlıul Liman Sahil Sıhhiye lcrkezi 
Satınalma Komi~yonundan: 

j - 1erkezimize ait İzmir l\lotiirü tekne inin tamiri 'P 
makinasının Dizel'e tahvili keşfi mucibince kapalı zarf u~u
lile ek iltme}e konulmuştur. 

2 - Keşıf bedeli 6,900 liradır. 

3- Bu i~e ait ~artııaıne ~uıılardır: 
A- İdari :.nrtname. 
B - Fenni şartname. 
C- Proje. 
4 - istekliler hu şartnameleri iJi~ikle riJe beraber 55 ku

ruş bedelinde ınerkf'ziıuiz levazımıııdan alabilirler. 
5 Eksiltme 25.1.938 alı günii aat 15 te Galatada 

Kara Mu tafapa a ~okağmda İstanbul Liman 'ahili ıhhiye 
Merkezi atırıalnın komi yorıunda yapılacaktır. 

6 - 1\luvakkat teminat para ı 517 lira 50 kurnştur. 
7- Ek iltmeye girecekler hu gibi işl~ri yaptıklarına dair 

re mi \e ika ıbraz etmeleri ~arttır. 

Nafıa Vekaletinden: 

27.1.938 perşembe günü saat 15 tc Ankarada Vekalet 
Malzeme eksiltme komisyonunda 44500 lira muhammen 
bedeli 5000 adet m şe köprü traversi kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konul.ı uştur. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Bu huıusa aid eksiltme ıartnamesi ve teferruatı 222,50 
kuruş mukabilinde Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlü· 
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 3337 lira 50 kuruştur. 
Eksiltmeye hususi orman sahipleri de girebilir. 
İsteklilerin teklif mektublarının muvakkat teminat Ye 

talimatnamesine göre VekileUen alınmış malzeme müteah· 
hitliği vesikasiyle birlikte 27 .1.938 perıembe günü ıaat 
14 e kadar Malzeme Müdürlüiüoe vermeleri lazımdır. 

Tekirdağ Şarbayhğmdan: 

Tekirdağ Belediyeıi itfaiyeai ıçın açık eksiltme ile 
alınacağı ilin olunan 400 metre boyundaki hortumun 
4.1.938 tarihinden .t.2.938 tarihine kadar bir ay içinde 
pazarlıkla sahn alınacağı ve şartnamesinin İstanbul ve 
Tekirdağ Belediyesinden iıtenilmesi ilan olunur. 

İzmir Belediyeıinden: 

1-Belediye tarafından işletilecek 4 veya 6 ıilindirlik tam Di
zel motörlü 24 kişilik oturma yerli ve 12 ki•i ayakta duracak 
aahanlıkJı ve şehir içi yollarında çalışan tiplerden olmak üzere 
10 adet komple trambüı tipinde otobüs kapalı zarfla mftnakaaa
ya konmuştur. 

2-Beherinin bedeli muhammeni rümrök, muamel'!, belediye, 
tahliye kordon ve istihlak resim ve ücretleri Belediyeye aid ol
mak ibre f zuıir Belediyesinin Al.ancaktalri otobüs ırarajında tea· 
limi şartile 8500 liradır. Hepsinin bedeli 85 bin liradır. 

3 - Mali ve fenni ,artnameleri posta bedeli hariç 4 lira 25 ku· 
ruf bedel mukabilinde lzmir Belediyeai Makine ve Elektrik Mü
bendislitinden tedarik edilir. Taşradan isteyenler şartname ve 
posta ücretini pefin göndermelidirler. 

4- İhale 8 şubat 938 aalı güni aaııt on altıda lr.mir Beledi
yesi Daimi Encümenince yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 6375 liradır. 

6- Nakden verilecek temiD&t akçeai ihale tarihinden atgari 
bir gün evvelce Belediyeden alınacak fit mukabilinde İt Banka
sına yatırılacaktır. 

7- Teklif yapacak firmftnın otob6sler hakkındaki 4artnamede 
yazılı, maddelerle birlikte bilümum katalog ve teknik resimlerle 
broşOr, plan ve izahnameleri ve yedek parça kataloııunu ve fiat 
liatelerinl vermesi mecburidir. 

8- İ4tirak için 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde ihr.ar 
edilmiş teklif mektublara ihale tarihi olan 8 4ubat 938 salı rünü 
arami aaat on beşe kadar İzmir Belediye Reisliğine nrilmefüılir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme U. İdaresinden: 

A,ağıda iıimleri muhammen bedelleri ve muvakkat teminat· 
ları yazılı altı muhtelif kalem tezgah ve makineler 30-3-938 çar· 
şamba günü saat 18 te ayrı ayrı sıra ile ve kapalı zarf uıulile 
Ankara.la İdare binnıında satınalınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin muvakkat teminatlari)e kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahbitlık veaika11 ve teklif
lerini aynı rün aaat 14 e kadar Komiıyon Reisliğine vermeleri 
lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm sevk tefliğlnden dağıtılmaktadır . 

Muham. Muvak. 
Malzemenin isim ve miktarı betılel teminat 

Lira 
2 adet Bileme otomat ve lezgihları 12000 
3 ,, Takım bileme tezglhı 2200 
1 ,, Hidrolik perçin makincı• 2500 
2 • Elektrikli perçin ocağı 1800 

,, Motörlü a•yyar kazan muayen2 tulumbası 900 
,, Takım torna tezgibı 9000 

• • • 

Lira 
900 
165 
187.50 
135 
67.50 

675 

80 tane çelik yay alınacaktır. Bak: lıtanbul Beledi-
yesi ilanlarına. 

50 tane süzgeçli kova alınacaktır. Bakt İst. Beled. 
ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

11.msun Askeri atınalmn Komi.,.yonun<lan: 

Sanı~un Garnizon hayvanlnrının ~enelik ihtiyacı olan 
160.000 kilo aman nçık ek ... iltmeye konularak talihine ihale 
edilmişti 1.üteahhiti, birinci taksiti vaktındu vermediğinden 
teminat11ıın irat kayıt ile mukavelesi bo:ulmu~ ve müteahhit 
nam ve he almıa l 60,000 kilo saman yeniden açık eksilt
me) e konulmuştur. Tutarı 30~0 muvakkat teminatı 228 li
radır. Eksiltmesi 24 ikinci kanunun 938 pazartesi ::;aat lOda 
Tümen karargah hina~ındaki komi yonda yapılacaktır. Şart· 
nameyi görmek veya almak istiyenlerin hergün ek:;iltmeye 
gireceklerin teminatJarile hcraber eksiltme gürıü koıni~yoııa 

gelmeleri. 

Di)aıbakır Le\nzıııı - •ııırliği ~atınalına Komi yunum.lıın: 

J:iyarbakır garuızoıı Lirlikleı i için 330 bin kilo 
fabrika ununun kapalı zarfta ekc;:1hnıe"'i 27. ı.938 saat lS le 

11 İkinciklnua 1938 __, , 
İstanbul Belediyesinden: 

Muhammen 
bedeli 

Yenimahalle-fstinye araıında mevcut lev-
halara araba otobüs tarifelerinin yaı
dırılmaıı, 8 ıutunun boyanması 

Merkez daire için lüzumu olan 1 dolap 
Te iki masa 

Mezat idaresinde yaptırılacak tamirat 
Galata Kule dibindeki sedli bahçe diva

rinin yıkdırılması 
Merkez daire motoıiklet memurlarına .bir 

76 

75 
313 29 

100 

takım deri elbiıe ile 2 çift eldiven 65 
Yukarda muhammen bedelleri yaı.ılı işler ayrı ayrı 

pazarlığa konulmuştur. Keşif ve muhammen evrakile 
ıartnameleri Encümen kaleminde göriUebilir. istekliler 
14.1.938 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bu-
lunmalıdarlar. 

~!----·----------------------~ 
Diyarbakır Lvz. amirliği satın alına komisyonunda yapıla· 

caktır. 

2 - Muhammen hr.deli 35145 lira ilk teminat 2635 
lira 88 kuru~tur. Şartname. i 176 kuru:;- mukabiliııde ko· 
komisyondan alınabilir. İsteklilerin helli güıı ve santten bir 
saat evve\ine kadar teklif mektublan ve muktezi ve~ikala

riyle birlikte komisyonda hulunınaları. 

Çorlu Kor Satınalma Komi yonundaıı: 

1- Çorlu kor birlikleri ihtiyacı için 300 tonu yumuşak 
ve 700 tonu sert olmak üzere bin ton bu~day kapalı zarfla 
eksiltme::ıi 24.1.938 salı günü saat 16 da ç.,rıu Kor atın-
a ima komi:;yonunda yapılacaktır. 

2 -- İlk pey parası 4500 liradır. l!:'otckliler şartname ve 
ev. afıııı Ankıtra ve fstaAhul Lvz. flmirlikleri s..ıtın alma ko· 
mi:;yonun<la görebilirler. Teklif mektublan belli gün ve 
saatten bir saat c\'veline kadar kaba! olunur. Kanuni \'esi
kalariyle belli vakitte komi yonda bulunmaları. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komi yonundaıı: 

Ankıırada Garnizon Müesseseleri için 90 ... ()() kilo koyun 
etinin kapalı zarfla ebiltmesi 27.1.1938 saat IS te ı\nkara 

Levazım amirliği atınalma kombyonunda yapılacaktır. Mu
hammen heddi 40500 lira ilk teminatı 3037 lira 50 kuruş
tur. Şartnamesi 203 knrnş mukabilinde Komi yondan alınır. 
Kanuııi vesikalarua huluııan teklif mektublarının ::;aat 1 ı. e 
kadar Komisyona vermeleri. 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 
Samsun 1nhi:::.arlar Tütün Fabrikasındaıı: 

Fabrikamızdan çıkacak olan kırpıntı halinde hurda kfı · 
ğıtların J ~ubat 938 tarihinden itibaren bir seneliği ve lop
lanmış bir hal<le hulunan takriben 500 kj[o kadar hurda 
çenherlerin de tamamı 24.1.9:-IB pazartesi günü ..,aal 1 1 le 

açık artırma ile ~atılacaktır. 1--tcklilcr kağıtlara ait -.:artna· 
meyi görmek için hergün fabrika emniyet ~uhe~ine, artırma· 
ya girmek içiıı de muayyen güııde fabrikada müte:;ekkil 
alım satını komisyonuna miirncaat edebilir. 

Türk Hava Kurumu Kayseri Şubesi Başkanlığından: 

Au ene mah!:ıulünd~n oubeıniz anbarıııda ıne\ cut arpa, 
buğday, çavdar, mahlut lııığday, nohut, fa ulya ~2.l.938 cu· 
martesi günü satılmak üzere açık artırmaya çıkarılmı:.tır. 
Alıı·ıların o gün saat onoa eskiciler çarşı ındaki anbarda 
bulunmaları ve ba~ka bilgi istiyenlerin :ı:uheye müracaatları 
ilan olunur. 

Selimiye Askeri Satmalma Komisyonundan: 

Ciheti askeriyeye aid 131 tırnak markalı Kestane Do
ru dişi kahrın l 4· 1 ·938 cuma günü saat l O da Üsküdar 
At pazarında satılacağı ilan olunur. 

• • • 
800 araba gübre satılacaktır. Bak: fstanbul Beled. 

ilanlarına. 

~ ---- -c.t .. · · ~ · · · ~ · · · · ~~ · · · ~ · .. J • • ~. 

ı~ı Bakır Odoğlu ve H. Cemal ı~ı 

l:·.ı Terazi, Kase Demir dolap ı·:.] 
imalat, Tamirat ve Taahtidatı 

Galata, Kasap çıkmazı N. 4 İstanbul 

~ -. .. . . . . . . . . . :::::::: .. . .. . . -. . :& 

v 
s 



11 ikıncikimun Ul38 

İnhisarlar U. \1üdürlüğünden: 

1 
1-Şartnftme ve projesi mucibince Müreftede yaptırı· 

acak idare binası inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
il -Keşif bedeli 5805 lira 83 kuruş ve muvakkat te· 

ın· ır:atı 436 liradJr. 

ili Pazarlık 27 1 938 tarihine rastlayan perşembe günü 
~~at 15 te Kahataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

un Komisyonunda yapılacaktır. 
f h"lV-Şartnnme ve projele 29 kuruş bedel mukabilinde 
~. ısırlar Umum Müdürlüğü inşaat şu besile Edirne Baş 
Udürlüğünden ve Mürefte Memurluğundan alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
\'t Vesaikirai İnhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ay
rıca ehliyet vesikası olmaları lazımdır. 

Vl- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve
saik ile 5 inci mddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güve~me 
P:ralariyle birlikte tayir. edilen gün ve saatte yukarıda 
a 1 geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 109) 1-4 

• • • 
l 1 ~ Mersinde şartname ve proje i mucibince yaptırı· 
~cak barut tecrit deposu inşaatı pazarlık usuliyle eksilt

eye konmuştur. 

lern~l- Keşif bedeli (1189) lira (35) kuruş ve muvakkat 
ınatı (89,21) liradır. 

iün~~l Eksiltme 13-1-1938 tarihine rastlayan perşembe 
d k~ saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin· 

e : Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
Jnh· V- Şartname ve projeler 6 kuruş bedel mukabilinde 
lir. ısarlar İnşaat şubesile Mersin Müdürlüğünden almabi· 

v~ V-Ek ıltmeye iştirak etmek istey nlerin fenni evrak 
Vesj~esaiLı inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıcn 

V a almaları lnzımdır 
te ~:- İsteklilerin paza.rlık için tayin edilen gün ve sanl· 
Reç'Yuıde 7 .5 guvenme p ralariyle birlikte yukarıda adı 

en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(B) (8604) 1313 4 -4 

* 
<:akı k Aydında şartnam.! ve pnjesi muc:bincc yaptırıla· 
CdiJe ura. ... barut deposu inşa1tı 20.Xll.917 tarihinde ihale 
lconu~edıgioden yeniden ve pazarhk usulilc eksiltmeye 

l muştur. 

...... I Keşıf bedeli 2695 lira 17 kuruş ve muvakkat te· 
"''nat 20 il 1 2, 14 liradır. 
gün·· I - Eksiltme 13·1·938 tarıhine rastlayan perşembe 
sind: ~aat 16 da K abataşda Levazım ve Mubayl'\at Ş~ be

l kı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
de İV -:-Şartname ve projeler 13 kuruş bedel mukabilin
llaş n~ı~~rlar Umuru Müdürlüğü inşaat şubcsilc Aydın 

~udu~lü~ünden almabilir. 

Vesaik· Ek~ıltmeye iştirak edeceklerin fenni evrak ve 
saya . 1 ~nhısarlar inşaat şubesine ibraz ederek münaka

ıştır k . . y
1 

a ıçın. ayrıca vesika almaları lazımdır. 
saatte :steklılerm pazarlık için tayin edilen gün ve 
<td1 g Yuzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 

eçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(B) (8605) 13 t 4 4-4 

•ğ~PÜine 60 lira bedel tahmin edilen Göztepe taş;o
ıl ()lan ıunçayır kireç ocağı mevkilerinde çöplerden ha· 
lrtt1 ,!l:ı tahminen 800 araba gübre sablmak üzere açık 
e görij~y~· ~on~lmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün· 
ıtkbu.,_ e ılır. istekliler 4 lira 50 kuruşluk ilk teminat 

-aın ı 4 Jeya ?1ektubile beraber 27.1.938 perşembe günü 
c Daımi Encümende bulunmalıdırlar. (8) ( 154) 

.Keşif b . • • • 
eaındek edelı 1250 lira olan Yakacıkda ayazma bah· 
e~ıf ev~ t~zinonun _tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 
bıJir. 1 : ıl~ şartnamesi Levazım Müdürlüğünde goru· 
aşka N fckJıler 2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan 
lsife 9: ;~ Müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet vesi· 
.. bile ber ~a 75 kuruşluk iik teminat makbuz veya mek
'iıtıe ·de ~ er 25.1.938 salı günü saat 14 de Daimi En-

ulunmalıdırlar. (İ} ( 155) 

l<e if b * • • 
6Yonun edeli 1215 lira 91 kuruş olan Silivri Aşım is· 
r•kiJe un tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
t~Lı·ı nrtname ı· Le M~d · ı·· w •• d ·· -ı b·1· ıc ı er 

2 
vazını u t r ugun e goru e ı ır. 

•fıa Miid ~90 N. lı kanunda yazılı vesikadan başka 
il 19 l urlüğünden alacnkları fen ehliyet vesikasilz 91 
b turuşluk 'lk t · 
tt 25. ı 

9 
1 emınat makbuz veya mektubile be· 

1 lltınıaı d ~S salı günü saat 14 de Daimi Encümende 
l ır r. (İ) (157) 

MUNAKASA GAZETESi 

• • • 
Yeni çöp arabalarına lüzumu olan 80 tane çelik yay 

paz •rlığa konulmuştur Bunların hepsine 480 lira bedel 
tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö· 
rülebilir. İstekliler 36 lirc.lık ilk teminat makbuz veya 
mcktubile beraber 14. 1.938 cuma günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (8) ( 156) 

• * • 
Yağmur ıskaralarma lüzumu olan 50 tane .süzgeçli 

kova açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 825 
lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdür· 
lüğündc görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda y&zılı 
vesika ve 61 lira 87 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mcktubile beraber 25.1.938 salı günü aaat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) ( 158) 

"' . "' 
Keşif bedeli 2112 lira 37 kuruşa olan Üsküdar Bağ-

dat iskelesinin tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
evrakile şarinamesi levazım müdürlüiünde grrülebilir. 
İsiekliler 2490 No.lı kanunda yazılı vesikadan başka Fen 
işleri Müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet vesikasile 
158 lira 43 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber ı5. l .838 salı günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdır )ar. (B) ( 172) 

• • • 
Geceleri saat 22 den sonra taksi otomobiline binenler· 

den alınmakta olan 25 kuruş gece zammınıu 20 kuruşa 
indirilmesi ve gece zammı saatine de 24 edn başlıyarak 
saat 6 nihayetine kadar devam etmesi Daimi Encümenine 
23.12.937 tarihli içtlmaında karar altına alınmıştır. İlan 
olunur. \8) 165 

™ 

PIY ASA HABERLERİ 

ingiliı Sanayı Panayırı 

Dünyanın en büyük sanayi sergiıi olan İa2iliz. Sanayi Pana· 
yırı (BİF) Londra ve Birmingam da 21 şubat 938 tarihine açıla
cak ve 4 Mart 938 gününün akşamına kadar devam edecektir. 

Bu panayır yine eskiden olduğu aibi: 
Biri; Olimpia ve Earlı Court da olmak üzere iki ,ubeden i

baret olarak Londrada; 
Diğeri Birminıram da kain Castle Bromwich'de kurulacak iki 

kısımdan mürekkep olacaktır. 
Olimpia ,ubesi, spor eşyası ve marolcen mamulatından fan

tazi eşya ve cam mamulabna kadf'r en mütenevvi mamulatı aı 

naiyeyi ihtiva edecektir. Earls Court .şubesinde ise mobilya ve 
dötemelik kumaş dahil olduğu halde sanayii neJ1ciye mamulatı 
teşhir edilecektir. 

Castle Bromwich'teki Birmingam .şubesi: ağır sanayie, made
ni sanayie, makirıa imaılatına, inşaat malzemesine, havagazı ve 
elektrik fabrikaları malzemelerine, nalburiye ve ilah mamulata 
tahsis olunacaktır. lngiliz sanayi mamulatının bu büyük ıergiıini 
ziyaret etmek iıtiyenler, seyahatlerini bol bol telifi edecek pek 
çok menafiden müstefid olacaklardır. 

İngiliz Sanayi panayırını ziyaret etnıek niyetinde olan her 
şahıs pasaportunu: İatanbulda, Galatada, Medrese aokaA-ında kain 
.. Pasaport dairesi,, nde veyn (en yakın konsoloshane) de mecan· 
nen vize ettirilebilir. Bu müsade, ziyAretçilcrin ailelerine yani 
zevce ve 18 yaşından küçük çocuklarına da teşmil edilecektir. 
İngiltere El çil iği Ticaret Müşavirinden alınacak bir hüviyet va
rııkaaı üzerine, İstanbul-Londra ve Birmingam şimendifer bilet· 
)erinden takriben yüı:de 33 1 3 niabetinde bir tenzilat yapılacak· 

tır. Bu tenzilat avdet İrin de caridir. 
Bu tenzilat, Coolu yataklı vagon acentesine veya NA TT A 

acentesine hiiviyet varakasının ibrazında yapılacaktır. 
İngiltere Elçiliği Ticaret Müşaviri, hergün 1 1 den 12,30 a ve 

lrl,30 dan 17 ye kadar müracaat edecek zevata istenilen tafsili· 
tı verecektir. 

f!1 
KİRALIK 1 

yahut 1 
SATILIK 

----~ 
Bir emlakınız mı var ? 

Emlak mı arayorsunuz? 

Hiç tereddüt etmeden 

Akar ve Emlak Gazetesi 
vasitasile ilan ettiriniz 

Bu gazetede intişar eden bir ilan hemen memleketin her 
tarafında binlerce alakadar tarafından okunur ve nazarı 

dıkkatı cclbeder. 
Kim temin edebilir ki boş bıt- apartıman için aylarca 

b~klediğiniz kiracı, satılık bir ev için yıllarca arkaaından 
koştuğnnuz alıcı bu gazete sayesinde bir kaç gün zarfın
da çıkıverıneıin ? 

Propağanda ve Reklam büyük bir kuvvettir Bundan 
istifade etmesini bileceksıniz. 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ ) 
idarehanesi ) 

Galata , Perşembe 
pazar,Yoj"urtcu han 
N· 7 Telef. 49442 

~ ............................................ ~ 

Sayfa 3 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 

[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

10 -

FİATLAR ( Cou11 officiela} 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Butday Hrt (Ble dur) 
Arpa Anadol (Or1re Aa.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Sei1rle) 
Keçi kılı (Poila de Chene 
İç fındık (Noia. decor., 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Poia chicbe) 
Butday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,. Trakya ,. Thrace 
Kut yemi (Millet) 
Pamuk yatı (Huile de coton) 
Susam ,, ( ,. aesame) 
Darı sar. (millet jeune) 
Susam (Seume) 

- 1938 

Aşağı (Moina) Yukarı (Pluı) 

5 34 -
5 22 50 
4 15 -

35- -

5 9 -

4 3 -

7 16 -

16 20 -

6 1 -
5 26 -

4 6 50 

Peynir ka,er (Fromaıe kachere) 
Ze1tin yatı l.ci yemeklik (Huile d'oJ.) 
Kaplıca 

Mercimek (Lentiile) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mıaır sarı (Mala jaune• 
Peynir beyaz (Fromaie blanc) 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Nolaettes) 
Tiftik mal 

., otlak 
Fuulye ufak (Haricot aec) 
GGz. Yünil 

GELEN (Arrinr~) 
Afion (Opium) - 75 
Buğday (Ble) 850 -
Arpa (Orı ) 225 
Çavdar (Seigle) 45 -
Un (Farine) 7 -
Mıair (Maiı) 105 -
Kepek (Son) 
Keten tohumu ~Gr. Lin) 
Faaulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Moha~re) 
Yulaf (foin) 
Suaam (ıeaam~) 
Kuf yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poiı Chiche) 
Zeytin yatı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage 8.) 18 50 
Tiftik 9 -
İç fındık (Noiı. dec.) 
Razmol 
İç badem (amande) 

• 
lstanbul 

83 20 - 8420-

38 9 - 40 - -

GlDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orıe) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poia chiche) 
İç fındık (Noiı dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 

· Yapak (Mobaire) 
K fındık (Noiaette) 
İç CeYİZ 

DIŞ FİATLAR 
(Marchea Etranren) 

Butday (Ble) Liverpul 5 27 
,. ,. Şikaro 4 51 
,, ,, Vinipek 5 99 

Arpa (Or1re) Anvera 4 81 
Mıaır (Mai•) Londra 4 03 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 95 
Fındık (aoia.) G.Hamburg - -
K ,. • 

Borsası 

10 -1-1938 

Paralar 1 Çekler 
Sterlin 625, 630, London 625, - 626,-

126, - ·ı Nu York 0,8010 1 Dolar 123.- 0,80 
20 Fransız. Fr. 80,~ ~.- Paria 23,57 23,5875 
20 Liret 99, - 106-
20 Belcika F r. 80,-- 84,-
Drahmi 18,- u, -
20 laveçre Fr. 570,- 580,-
20 Len 20,- 23, 

1 Florin 65,- 70,-
20 Çek kronu 78,- 82,-

1 Avusturya Sl. 21,- 23,-
1 Mark 26, - 29,50 
l Zloti 20-

' 22,-
1 Pen2ü 21,- 25,-

20 Ley 12. - 14, -
20 Dinar 48,- 52,-

1 İsveç kuronu 30, - 32,-
1 Türk altını 1076,- 1077,-
Banknot 273.- 274,-

istikrazlar 
Açılıı '< apa;ııt 

Türk B. 1 Peıin 18,35 18.35 
Türk bor. 1 vadeli 18.70 18.70 

" n il Petin 18.55 18.55 
,, il Vadeli 18.70 18.70 

İatikrazı dahili 94.- 94.-

imtiyaz aahibi ve y&ZJ itl-ı 
Direktörü: lımail Girit 

Milin o 15,2185 15,23 
BrükHl 4,7080 4,7155 
Ati na 87,51 87,58 
Ceaene 3,46 3,46M 
Sof ya 64,0112 M,IO'l5 
Amıterd. 1,4437 1,4450 
Pra1r 22,7675 22,785 
Vivana 4,2275 4,23 
Madrid 12,65 12,66 
Beri in 1,9822 1,9838 
Varşova 4,24.i4 4,2467 
Budape,t 4,0225 4,0ı56 
Bükre' 106,8050 106,89 
Belırad 34,5875 34,tU5 
Yokohama 2,75 2,1"5M 
Moakova 23,53 23,51 
Stokkholm 3,10 a 

Esham 
Açılıı Kapanı' 

Aalan çimento 9.85 9.85 
Merkez. baakaaı 97,- 97, 50 

Tahvilat 
Anad. M. Vadeli 40.35 403 

BaııJdıiı yer: ARTUN Baaımevt 
Galata Billür uılntk No 1n 
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Tableau Synoptique des Adjudications 
Objct d l' adjudication 

A) Adjndications au Rabais 

Modc 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatif 

Cautioa. 
Proviıoirc 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier dcs Cbarreı 

Jours 

Construction - Reparation- Trav Publica·Materiel de Construction-·Cartographie 

Aehevem nt eonstruction du caf d la villc 
Rcparııtion au batimcnt Munieipal 

R p. statıon de vaecination iı. Silivrı 
,, du eafe Aynına a Yakadiık 
" :ıu salon de ventc Municıpalc 

Colorıage de tableauK pour autobus s route Yeni· 
mahalle-istin yt' 

Oemolition du mur du jardın a Gıılata KoulC Dıbi 
Constr. de la 3emc partie et pose de rails ı route 

Dıubakir-Djizre (cah. eh. L. 37,50). 
Conıtr. place de repos cıt pour vestiııircs au eaux 

thernıaux du bourg Haymana . 
Rt paration d ebarcnd ire Baghdat i Scutarı 

Publique 

" 
,, 
n 

Gre a gre 
,, 

n 

Pli e eh 

Publiquc 

,, 

2165 06 
1035 -

1215 91 
1250 -
313 29 

76 

100 -
750000 

5294 fi5 

2112 37 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

L'adiudication d 26·1-38 eoncernant l'instıtllation 

chnuff age ccntral a l'hôpital des enfnnts a Chichli 
a ete annulee. 

Habillement - Chnussures 

Chauıseltea de coton : 20000 pnircs 
Toıle : 40 O m. 

Tissus-- Cuirs. 

Coıtumes en pcau 1 p .· Gantı : 2 paircs 

Publiquc 
Gre a gre 

,, 

4800 ·-
3200 -

65 

Ameublement pour Habitııtion et Bureaux-Tapiaserie ete. 

Armoire : l p. • Tabi s : 2 p . . Grc a rrc 75 -

Trans rt- Cbargement Dechargement 

ı Tr n port de 5000 t. de sucre d'Jzmit a lstanbul 

Combustible Carburnnt Huiles 

Huile surchauffeur: 250 t . 

" residu: 1100 t. 
Mazoute: 250 t. 
Petrole: 300 t . - gou: 100 t. 

Dıvers 

Machincs perccuscs diveraes : 45 p. 

,, ,, radiale 10 p . 

" a fraiaer Sh:ı.ping : 15 p. 

" 
raboteuse : 1 p. 

,, ,, horizontale et İl fraiıer : 1 p. 
Tours verticaux : 3 p 
Maehines pour meule en eoıeri : 31 p. 

., ,, toles : 11 p. 
,, " soudure : 25 p. 
,, outils pour aiguiser : 2 p. 

Eta bli pour aiguiacr : 3 p. 
Machinc hydrauliquc pour rivets : 1 p . 
Foycr clectriquc pour rivets : 2 p . 
Pompe pour eontrole de chaudron : 1 p . 
Ehbli de tour : 1 p. 
Traverseı pour pointa de bois : 5000 µ. (eah. eh. 

P. 222,5). 
Rcparation coq~c du motcur lzmir et transforma· 

tion de la machine en moteur Diesel (cah. eh. 
P. 55). 

Fer rond de 14 et 20 m m. 65,5 t. 
Seaux pour griJles de pluıe : 56 p. 

Rt>sııorts d'aeıer pour 'e ıı voıturcı de voıerıe: 80 p. 
Manchc de lin : 400 m. (aj.). 
Autobus a moteur Oic ~e l : 10 p. (cah. eh . L. 4). 

Provisions 

Paille : 160 t. 
Vıande de mouton: 90 t. (c<ıh. eh . pr. 203) 
Farine de m"ınoterie: 330 t. ,, ,, ., 176 
Bles : 1000 t. 

B) Adjudications a Ja surenchere 
Bles. orge, hııricots ııecs e~c. 

Cerde camelote : 500 le. 

Fumicr : 800 voiturcı 

pli cacb 
,, 
" 
" 

Plı cach 

" 
" 
" 
n 

" 
n 

,, 

" 
" ., 
,, 
,, 

" 
" 
" 

" 

,, 
Publique 

Gre a gre 

n 
Pli caeh 

Publıque 

plı caeh 

" 
n 

Publiquc 

n 

" 

52000 
114500 
17125 
47700 -

55000 -

25000 -
30000 -
20000 -
16000 
30000 -
32000 -
70000 -
35000 -
12000 -
2200 -
2500 -
l800 -
900 -

9000 -
44500 -

6900 -

7860 
825 

480 

85000 -

3040 -
40500 -
35145 

60 -

77 62 

91 19 
931 75 

3375 

158 43 

360 -
240 -

3850 -
6975 -
1285 37 
3577 50 

4000 -

1875 -
2250 -
1500 -
1200 -
2250 -
2400 
4750 -
2625 
900 -
165 
187 50 
135 -
67 50 

675 -
3337 50 

517 50 

589 50 
61 87 

36 

6375 

228 -
3e37 50 
2635 88 
4500 -

4 50 

Municipalite Menemen 
1 Com. Perm. Municipalite 
) Dir. Eeonoa. ., 

lstanbul 

" 
idem 

.. 
" 
" 

" Min. des Travaux Publios 

Muıaicipalitc Haymana 

Com. Perm. \tunicipalite lstanbul 
Oir. Ecoıa. n n 

Oir. Hyg. Asıı;iıt. Soc. Djaıhalofhlou 

Com. Ach. Intend. lıt. Tophane 

" 
Com. Perm. Municipalito latanbul 
Dir. Econom. 

" 
,, 

f Com. Perm. Municipalite lııtanbul 
l Dir. Eeoıaom. ,, ,, 

S .A .T. Commcrce et lnduıtrie Bah· 
tchckapou Tacb Han No 42 

1 E.xpl. Ch . de Fer Etat H.pacba 

" 
" 
" 

l
f Ad. Gen. Ch. de Fer Etat Ankara 

B11reau d'Expedition H.pacha 

idem 

" 
lf 

,, 
,, 
" 
" 
" .. 
" 
n 

" 
n 

" Min. Trav. Pub. Dir. Mat~riaux 

'.lO· 1-38 
24-1·38 

25-1-3E 
25-1-38 
1'4·1-38 
14-1-38 

1 1-1-38 
26·1-38 

10-2-38 

25-1-38 

21-1-38 
21-1-38 
14-1-38 

14-1-38 

22· 1-38 

27-1-38 
27-1-38 
27-1-38 
27-1-38 

18-3-38 

18-3-38 
18-3-38 
18-3-38 
18-3-38 
18-3·38 
18-3 38 
i 8-3-38 
18-3-38 
30-3-38 
30-3-38 
30-3·38 
30-3-38 
30-3-38 
30-3·38 
27-1-38 

Com. Aeh. Officc Sanitaire Port lıt. 25-1-38 

1 Exp. Ch. de fer Etat Haydarpacha 27-1-38 
1 Com. Perm. Municipalite lstanbul 25· 1·38 
l Oir. Econom. n ,, 

idem 
Municipalitc Tekirdagh 

" lıaıir 

Com. Ach. Mılit. Samıoun 

Com. Ach. lnt. Anknrn 

" Oiarbakir 
Com . Ach. Corpıı Armee Tchorlou 

Lirue Aviation Turque Kaisscri 
Direotion Fabrique Tabacı Monopoles 

Samsoun 

{ 
Com. Pcrm. Mun. lstanbul 
Dir. Econom. ., ,, 

14-1-38 
4·2-38 
8 ·2-38 

24-1-38 
27-1-38 
27-1 ·38 
24-1-38 

22·1-38 
24-1-38 

27-1-38 

15 -
1-4 

14 
1-4 
14 
14 

14 
15 

17 

14 -

15 
14 
14 

14 

11 -

15 
15 
ıs -
15 -

15 

15 
15 
15 
15 
iS 
15 -
15 
15 
15 
15 
15 -
15 
.15 
15 
15 

15 

15 
14 

14 

16 -

10 -
ıs -
15 
16 -

10 
14 

14 

Avis 
De l' Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Ports de l'EtB 
Deı machineı·outilı pour fabriquer deı boulonı, ccro 

veta et rondellH d'une valeur e1timative de 50,000 Ltqı 
aebeteea le vendredi 4 Mara 1938 a 15 h. au loeal de l' AJ 
trntion Generale a Ankara. 

Ceux qui deıirent y prendr~ part doivent remcttre "iı fı 
sidence de la Commiuion le jour de l 'adjudication juıq• 
h. leura offrea une i•rantie proviaoire de 3750 Ltqs Jes 
eats exiııes par la loi et un certificat de competence deh 
le Minisıerc deıı Travaux Publicı. 

Les eahicrs des charges ıont en ventc au 
aux eai&1es d' Ankara et de Haydarpacha. 

Çar,amba J 2. J .938 

BHkül: 18 ad. (inhiı. U. Müd.) .\: 536 
Baskül: 3 ad. ,, ,, " ,, 549 
Beyaz Ye kaşar peyniri (Yükı. Müh. Mek.) ·'~ 560 
Kıtlık elbiıc (jndr. Gen. Komut.) .\! 563 
Lastik kaynak malzemesi (MMV) .\" 565 
Malzeme şeffaf mevad (MMV) .,:. 565 
Eczayı tıbbiye ve sıhhi malzeme (MMV) ,, ; 565 
Kanaviçe, kolan ve urııan ipi (Tophane Lvz.) .\" 566 

11 Verem sanatoryumunda ııhhi teai.at (ist. Sıh. Mücı.) \: 
Karyola, masa, sandalya (İzmir Emrazı Sar. Hast.) .\! 5 
Şeftali kompo.ııteıu ve enginar (G .. .aray Liıcsi) .,~ 566 
Sıtır eti (Kırklareli Tüm.) .\!: 567 
Bulgur (Vize Ask. SAK) .\' 567 
Piri11ç (Balıkeıir Aık. SAK) •\~ 567 
İskarpin, terlik, e1biıe ve palto (Edirne Kiilt Dir. Y 5f 
Sığır eti (Vize Ask. SAKı .\" 576 
Benzin motörü (MMV) .Y 574 
Manto, rop, tayyör, dek (Tarih, Dil, Coğr. F. Dir.) \' 
Yerli koton hidrofil tiıt Sıh. Müess.) X 517 

Elbise ve kaput (Ank. Emn. Dir.) No 566 
Doktor ve hademe römlekleri (Ank. Mrk. Hlfz. Müe•· 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müznyedeye aıttır 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını 

Mercredi 12-1-938 ---------
Basculeı : 18 p. (Dir. Gen. Monopoles) N. 536 

,, : 3 o. ( ,, ) N. 5'49 
Fromage blanc et kacher (Dir. E.cole ln!~n ) N. 560 
Costumes d'hiver (Command. Gend. Ank.) N. 563 
Articleı de soudure en caoutchouc (Min. Dt-f. Nat.) N 
Matieres pour articles transpıırent ( ., ) N. S 
Produits pharmaceutiques et articlos sanitaires (Min. Dt 

N. 565 
Cancvu, ruban large, grosse corde ele. (lnt. Tophane) 
CoıtumeA et paletots (Dir. Süretc Ank.) N. 566 
Tabliors pour medecin et domestiqueıı (Dir. Central (-iyi 

N. 566 
lnstallation sanitaire au unalorium Heybeliada (Dir. 

Soc} N. 566 
Lits, chaises. tableıı ete. (Chef Medecin Hôpıtal Mal• 

ıieuses lzmir) N. 566 
Confiture et legumes (Dir. Lycec Galatasaray) N. 566 
Vıande de boeuf (Com. Ach. Mılıt. Kirldareli) N. 567 
Blcs concasses ( ., Viz~) N. 567 
Riz (Com. Ach. Milit. llıılikcsır) N. ·567 
Chausıures, coatumes et paletots (Dir. lnstruction Ptıb1 

N. 570 
Viande de boeuf (Com Ach . Milit Vızc) N. 574 
Moteurs de benzine (Min. Dl;f. Nat.) N. 574 

Confection deı paletots, robes, jupea et taillcs (Dır· 
toire Langue et Geographie) N. 577 

Coton hydrauphıle indigene (Dir. Hn. Aısist. Soc. O 
N. 577 

Beurre frais (lntend. Tophane) N. 579 
Etoffe pour costumes (lntend . Tophane) N. 578 

• Let uteriıqueı indiquent une vente par voıe de "" 

N. B.- Les Nos indiqııeı en regard des articles 1 

journal danı lequel l'avia a paru. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 


