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Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Saat Gün Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri 
~----------------------------~---- -------------~--------~~----------

El) Mü _ n kasalar 

hşaat T . 
~ ' anıırat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
flltepe !( - -
ftıırt 

2 
artal yolunun ıotuk asfalt kaplama inşuı kapalı z. 44~96 24 

· 22 kr) 

lı. 
~r, l<Jli'n; kL • _ ~ ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 
tııya •let 
it y ve edevatı: 70 kalem 

11 
edevat: 53 kalem 

aç. eks. 
aç. eks. 

~C~tr:k r1 
~.~av.ı~azl -K alorifer (tesisat ve malzemesi) bra •

1 
----.....:;_........, ...... ___.-.-----....~~~ 

J>ı ı: 1200 d a • paz. 

aç. eks. 

eıısu 
cat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

cı"ert 1 • 
biac: l;;1•e: 28 takım - gri elbise: 80 takım 

Cıındu 165 takım 

2367 -
3659 -

912 

2592 

3322 22 

177 53 

6<J 

194 40 
371 25 

lıtanbu\ Belediyeai 31-1-38 

M. M. V. SAK 25-1-38 
fzmir Eşrefpaşa Hast. Başt. 31-1-38 

Gümr. Muh. G. K. lst. SAK 21-1-38 

Ank. Bölge San. Ole. Dir. 20-1-38 
Ankıırıı Hukuk Fakültc•İ 21-1-38 

15 

ıo -
9-

11 -

15 -
15 30 

•ur,n;a:b22000 - 2841 O çift (şart. 696 kr) 
" •ti 

kapalı z. çifti 4 90 8290 - M. M. V. SAK 4-2-38 11 -
aç . ckt'I. 

1ahruk 
a_!. Benzin, Makine yagları v. s. 

•t Ya~ 
61: 15800 k. (teaıd) paz. 

ütefer 'k 
~ 

;•hrur 
aç. eks. tıten 1 •ıuele çadırı: 60 ad. 

tor a'lıb Cereyanlı motörle müteharrik üniverııel kapalı z. 

a 10 

11
• tııtahı 220 volt 50 peryotluk: 1 ad. 

n Yuk aç. eks . laşıyabılecok kamyon: 1 ad. 

tı.ak 
' Zahire, Et, Sebze v. s 

ıtır ~ ~ -
ttı· 58 kapalı :r.. Ulıf. 6. ,1 l. . o t aç. cks. tft•Jı k 

•tr"e· Oınpostosu konserve: 1 ,9 t •• en2inar kon· ,, 
Yuı 

1 
· l,5 t. (tcmd) 

• : 12 
'r'uı,f. 

1 
•6 t. - kuru ot: 19,9 t. • saman: 18,9 t. ,, 

s•de. oo t. kapalı z. 
>'•t: 4150 k. (temd) paz. 

F b) ~üzayedeler 
'•t 

allık llıtrk,ıı otomobil 
Si"' ,, 

•ara v ,, 
Ilı 1 ~ nınbalaj kağıdı. yün aıeuucat, çadır, su-

lie4 Pc • otomobil, zımpara kağıdı v.ı . eşya 
Stn 

ia~el c. ıniıddetle köprünün Kadıköy Haydarpaşa 
'••ne konulacak ilin \"e reklam işi 

aç. art. 

" 
" 
,, 

2520 - 189 

3900 2Y3 50 

1780 - 133 50 

2400 - 180 

11115 893 63 

3004 225 -
116 J4 

111 04 
375 -
- -

50 63 

Çanak. Mst. Mvk. SAK 

Ankara V alıli~i 
Devlet O. yol. H. paşa 

lnhiurlar U. Müd. 

Hozat Askeri SAK 
Bornova ,, " Gal&tıısıırey Liseıi SAK 

lstanbul Belcdlye'ii 
Çorlu Kor SAK 
Vize Askeri ,, 

lstanbul Belediyesi 

• 
lst. Gtimrüklcri Batmiid. 
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~M .. NAK ASAL AR 
ln 
~fanıirat·Naf1a işleri ve Malzemesi- Harita 

İzmir Eşrefpaşa Hastanesi Baştabipliğinden: 

İzmir Eşrefpaşa hastanesi için alınacak olan ve liste
leri ayrı ayrı tan im edilen 2260 lira muhammen kıymet· 
li 40 kalem ve 1399 lira muhammen kıymcı:tli 13 kalem 
ki ceman 3659 lira muhammen kıymetli 53 kalem alcit 

• • * 

b ~alt 
Qllk: i epe Kartal yolunun soğuk asfalt kaplama inşası. 

st. Belediyesi ilinlarma. 

. ve edevatı tıbbiyenin evvelce yapılan eksiltmesine istekli 
çıkmadığından lzmir vilayet encümeninin olbaptaki ka
rarlan veçhile yeniden 14.1.38 iÜnlemecinden itibaren 

15 gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. İzmirde çıka· 
cak talipler:n nümuneleri görmek ve şerniti anlamak Ü· 

zere hergün hastane sertababetine müracaatları, İstan• 
bulda çıkacak taliplerin listeleri ve şartnameyi görmek 
için fıtanbul sağlık ve sosyal yardım direktörlüğüne mü
racaatları ve taliplerin ihale günü olan 31.1.38 pazartesi 
günü saat 9 dan 12 ye kadar İzmir vilayet encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

MiJli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan; 

Hepsine tahmin edilen fiatı 2367 lira olan 70 kalem 
kimya alet ve edevatı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Eksiltmesi 25. t.938 sah günü saat l O da M.M. V. sa-
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

İlk teminat 177 lira 53 kuruştur. 
Şartname M.M. V. satınalma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerile bir
likte eksiltme gün ve saatıoda M.MV. satınalma komis
yonunda bulunmaları. 

Elektrik, Havagazı, Kaloriier Tesisat ve Malzem. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Istanbul 
Satmalma Komisyoııundan: 

. Gümrük muhafaza örgüdü için 1200 tane Sahra pili-
nin 21.1.938 cuma günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

Tasınlanan tutarı 912 liradır. ilk teminatı 69 liradır. 
Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
l~lCl\.111~& &•a •••• ·-- • • a • ı 1 • t • ı i.. •• 

saatinde Galata eski ithalat gömrüğü binasındaK1 ko-mlsyö: 

na gelmeleri. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .:!:._ 

Ankara Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden: 

Okulumuz talebeleri lçin okkldnki nümunesine göre 
aşağıda cins, mikdar ve tutarı yazılı elbiseler açık ek
siltme ile yaptırılacaktır. İstiyenlerin şartnameyi görmek 
üzere hergün okul direktörlüğüne ve eksiltmeye girecek
lerin teminatlarile ve kanunun icabettirdiği vesaikle bir· 
likte 20.1.38 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 
15 te Ankarada okullar sağışmanlığında toplanacak olan 
ahm satım komisyonuna müracaatları. 
Cinsi Mikdf\rı Fiyatı Tutarı yüzde 7,5 

teminatı 

I..acivart H elbise 28 takım 24 T.L.} 
Gri H. ,, 80 ,, 24 T.L.) 2592 194,40 

108 takım 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 

Leyli talebe için 150-165 takım elbise yapılacaktır. 
Muhammen bedel 4950 lira ve muvakkat teminat 371 lira 
25 kuruştur. İsteklilerin şart ıameyi görmek üzere hergün 
ve münakasaya girmek için 21.1.938 cuma günü saat 
15,30 da fakülteye müracaatları. 

Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komisyonundan: 

Çannakkale müstahkem mevki ihtiyacı için İstanbul 
levazım amirliğinde mevcut evsaf ve şeraite göre buron
da bezi açık eksiltme ile satmahnacakbr, Sıranda bezi
nin tutarı 2520 liradır· İhalesi 3-2-938 perşembe günü 
saat l 5 te Çanakkalede müstahkem mevki satırlalma ko
misyonunda yapılacaktır. Bu işe d.ı ir şartname ve nümu
ne bezini görmek isteyenler hergün komiıyona müracaat 



edebilirler. Taliblerin ilk teminatolan 189 lira va 2,3 üncü I 
maddelerindeki vesaik ile birlikte istenilen günde Çanakka· 

lede komisyona müracaatları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Her bin çiftine tahmin edilen 490 kuruş olan 22 bin 
iJe 28400 çift kundura kapalı zarfla satınalınacaktır. İha
lesi 4.2.938 cuma günü saat 11 dedir. İlk teminatı 8208 
liradır. Evsaf ve şartnamesi 696 kuruş mukabilinde MMV. 
satınalma Komisyondan alınır. Eksiltmeye gireçeklerin 
2490 sayıla kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen 
vesika,·teminat ve teklif mektublarile birlikte ihale saat
tind n en az ·bir saat evvel ko. na vermeleri. 

Mahrukat Benzin-Makine ya~ları v. s. -
Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Vize alayına ait 6200 Alpullu alayııı..ı aid 3400 ve Pı
narhisar piyade alayına ait 6200 kilo gazyağıua talip zuhur 
etmediğinden 26.1.938 çarşamba günü ::saat 15 da pazarlıkıa 

-atın alınacaktır. Talip olanların tayin kılınan gün ve ~aatte 
Vizedeki satıııalma komisyonuna müracaatları. 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanlara İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 1780 lira olan bir adet 220 volt 50 
periyotluk mütenavib cereyanla motörle müteharrik Üni
versel torno tezgahı 28. l.338 cuma günü saat 15 te Hay
darpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin 133,50 liralık muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaiki resim ve izahatı 
muhtevi teklif mektublarını ayni gün saat on dörde ka
dar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

Ankara Valiliğinden: 

N fsa Müdürlüğü için keşif bedeli 3900 liradan i.baret 
bulunan 60 adet mahruti amele çadırı alınacaktır. Ihale
oı .. v •• ·O<.IU pcı~t:UJUC ~uuu saat: HJ te, nukumet daıre-

sinde daimi ncümende açık eksiltme ile yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 293 lira 50 kuruştur. İsteklilerin 

teminat mektubu ve ticaret odasındnn musaddak ve ·ika· 
lariyle, ihale günü, encümene gelmeleri, buna aid keşif 

ve şartnameyi nafia müdürlüğünde hergün görebilecekleri. 

• • • 
3 ton yuk t~şıyabilecek bir adet kamyon almacaktır. 

Bak: lnhissrlar Umum Müd. ilanlaııoa. 

f rzak, Zahire, Et ve Sebze : 

bparta Askeri 'atrnalma Komi yonundaıı: 

l l'efenni kıta,.,ının 1380 kilo ,.,ndc yağıııın açık ck-
iltme::sinde i:;teklisi çıkmadığıııdan 1 O gün içinde eksiltmeye 
konulmu;ıtur. 

2 - Eksiltme i 20.1.938 perşembe giinü ,.,aat 14 Jedir. 
Muvakkat teminatı 94 liradır. ~1uhamıııen fiatı 90 kuru~tur. 
Şartname ve evsafı komLyonumuzda mevcud olup istekliler 
her zaman görebilirler. 

3- 1~teklilerin ihale saatindPn rn az bir saat önce te· 
minatJarmı Tümen vezne ine ) nlırnıaları ve alınacak mak
lıuzlarile vaktindP komi \onumuza miiracaatları ilan olunur. 

" * • * Tefenni kıta::;ının 26250 ) kilo askeri evsafta yula· 
frnm kapalı zarfla )apılan eksiltmesi gününde i tekli çıkan 
olınadığınclaıi bir ay içinde pazarlığa konulmuştur. 

2 - İlk pazarlık giinü 20.1.938 peq~embe günü ·aat 11 
dedir. Mmakkat teminatı 985 liradır. Muhammen fiatı 5 
kuruştur. Şartnanw ve ev ah komisyonda mevcut olup İ::;
tekliler her zaman görebilirler. 

3- İsteklilerin ihale saatinden en az bir saat önce te
minatları Tümen \eznc.;:.inc yatırmaları ve alınacak makbuz· 
larile vaktinde komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 

• * • 1- Antalya garnizonu için 3560 kilo sade) ağı açık 
ek iltınc ile 28.1.938 cuma günü aat 11 de ihale i yapıla
caktır. 

2- İhalesi 1 parla Tümen komutanlığı binasında ola
caktır. 

3- iuvakkat teminatı 250 liradır. Tahmiıı fiatı 93 
kuruştur. 

4- Şartnamesi mezkur komi yandadır. 1stekliJerin te
minat makhuzlarile birlikte komi yona vakh muayyeninde 
bulunmnları ilan oluııur. 

MÜNAKASA GAZETESl 

İstanbul Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan : 

İdareleı i İstanbul Levazım amirliğıne bağlı müe:::se::;at 
için alınacak 1 ~O ton pirinç 26.1.938 çarşamba günü saat 
15,30 da Tophanede Satınalma komısyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 26100 lira, ilk temi· 
nalı 1980 liradır. Şartname ve ııümuııesi komisyonda gürü· 
lebilir. İsteklilerin kanuni belgeleriJe teklif mektuhlıırını iha 
le saatinden bir saat evveline kadar komi6yona vermeleri. 

Erkek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonundan: 

7.1.938 cuma günü saat 14 te ihalesi yapılmak 1 ü~ere 

münaka aya konulan okulun beş aylık sebze ihtiyacına 
talip çıkmadığından eksiltmesi 17.1.938 pazartesi gunu ı 

saat 14 de Cağaloğlunda Liseler Muhasebeciliğinde yeni
den yapıl caktır. İsteklilerin ıeraiti anlamak için Acıba
demde bulunan Okul idaresine ve eksiltme için belli gün 
ve saatte Komisyona gelmeleri. İlk teminat 72 liradır. 

9100 kilo, 1900 demet, 700 adet bedeli 954 liradır. 

Mardin Asker. ~atmnlma Komi yonuııdan: 

1ardin Hudut Taburu için kapalı zarfta 180.000 kilo 
un alınacaktır. lhale günü 21.1.938 cumarte:,İ günü saat 
9 dadır. llk teminatı 1755 liradır l teklilerin kanuni belge· 
lerile teminat ve teklif mektublarını ihale aatinden bir "'aat 
evveline kadar Mardincle Askeri Satmalma Komisyonuna 
vermeleri. 

Galata aray Lise-;i Alım Satım 1 onıisyomı Başkaıılığmdan: 

ilk teminat 1uham. fi.ı.tı Miktarı 
L. l . K. S. Kilo 

116 14 4 ı 1,900 şeftali kompo .. tusıı kuıı-.crva 
47 50 1,500 enginar koıı,.,enc 

Galata aray Li::;esinin Mayı 938 sonuna kadar ihtiyacı 
olan yukarıda cinsi ve miktarı v~ ilk teminatı yazılı kornscr· 
, elerın J 2.1 .938 gününde ·apılan ek iltmesine istekli çık
madığından on gün uzatılarak 24.1.938 pazarte:;İ günü ı:ıaat 
15 te İstanbul Kültür Dirnktörliığü bina:::ıında Li eler l\lu
hasebebeciliğiııde toplanan komisyonda açık eksiltme i yapı· 
Iacaktır. 

Bu i e gireceklerin ~artnameyi görmek iizere Okul ida
re ine ve Ticaret odasının yeni sene ve ika ve teminat mak
huzlarile belli ,ırün VP "'RAttP l.-rım1~yona g<>lmP),.ri 

Borııo\ a Askeri Satınalma Komi yonuııdaıı: 

1- Tiredeki kıtanın yedi aylık ihtiyacı için 60000 kilo 
) ulaf açık eksiltme ı:ıuretile münakasaya konulmuştur. 

2- Açık eksiltme::;i 31. l .938 pazarte i günü nat on 
beşte yapılacaktır. 

3- Cınum tahmiıı tutarı 3004 lira olup muvakkat te· 
ıninatı 225 liradır. 

il Şartname i hergün komi yonda görülebilir. 
5- İsteklilerin muayyen vaktinde Bornovadaki a~keri 

satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Hoznt A keri Satınalma Komi yonund n : 
1- Hozat garnizon birlikleri için 58 IO') kilo sığır etinin kapa

lı zarfla eksiltmesi 27· 1-938 saat 15 te Hozat askeri utın ima 
komisyonunda yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeıi 11115 lira ilk temin tı 893 lira 63 ku· 
ruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesi· 
kalarıda ihtiva eden teklif mektublarını s nt 14 c kndar komis
yona vermeleri. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 

Kor merkez birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 100 ton 
yulaf kapah z rfla mübayaa edilecektir. ihalesi 28.1.938 
cuma günü saat 16 da Çorluda kor satınalma komisyo· 
nunda yapılacaktır. İlk pey parası 375 lira olup şartna· 
me ve evsafı görmek istiyenler hergün İstanbul levazım 
amirliği satınalma komisyonunda görebilirler. Talihler ka
nunun 2 ve 3cü maddelerindeki· belgelerile birlikte belli 
gün ve saatten bir aat evvel teklif mektublarmı komis
yona vermiş olmaları. 

Viıe Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Pınarhisar Top. alayı 4150 kilo sade yağma talip zu· 

hur etmediğinden 25.1.938 salı günü saat 15 te pazar
lıkla satınalınacaktır. Talip olanların tayin kılınan gün 
ve saatte Vizedeki satmalma komisyonuna müracaatları. 

• ... . 
12600 k. yulaf 18900 k. kuru ot ile 18\JUO k. samaıı 

alınacaktır. B k: İst. Belediyesi ilanlarına. 

16 İkincikAnun 

) 

Malatya Defterdarlığından: 

Jandarma daire~irıe ait 776 lira kıymeti 
bir adet Bens markalı kamyon ve bir kı ... ım 
3.1.938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ınuza'e 

verilmiştir. Kamyon azını garajında ve nıalzeme <le 
dat kalemindedir. 

Her zaman görebileceklerinden talip olanlanların ' 
yedi buçuk depozito akçalarile birlikte defterdarlıkta 
:-ıekkil komi yona müracaat etmeleri ilan olunur. 

İstanbul Belediyesinden: 

Vesaiti nakliye rusomundan olan borcundan d 
haciz altına alınan Doç markalı ve 2215 numar lı 1 

otomobili Şişhanede Anadolu garajında 21.1.38 cuına 
sant 11 de açık rttırma ile satılacağı ilan olunur· 

• * * Vesaiti nakliye rusumundan olan borcundan 
layı haciz altına ahnan Fiat markalı ve 1903 nuııı 

taksi otomobili Kadıköy Kuşdili caddesinde 37 nutJI 
da 18.1.38 salı günü saat 11 de açık arttırma ile s• 
ca w ı ilan olunur. 

• * • 

Beş sene lDüddetle köprünün Kadıköy-Hayda 
iskelesine konulacak ilan ve reklam işi. Bak: İst. ael 
yesi ilanlarına. 

Beş sene müddetle köprünün Kadıköy-Haydarpa 
kelesine konulacak ilan ve reklam işi açık arttırma); 
nulmuştur. Beher metre murabbaına 50 lira bedel t• 
edilmiştir. itan y.eri 27 metre murabb~ıdır. istekliler ' 
N. la kanunda yazılı vesika ve 50 lira 63 kuruşlu~ 
teminat makbuz veya ektubile beraber 31. 1.938 p• 
tesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmahd1 

(B.) (285) 

* ... . 
muhammen 

12600 kilo Yulaf 5 kurıl 
18900 ,, Kuru ot 2 50 ,, 
18900 ,. Saman 2 

Silivri boğa deposuna lüzumu olan yulaf kurıl 
ve saman açık eksiltmeye konulmuştur. Listesile ştı 
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler ' 
N. lı kacunda yazılı vesika ve 11 1 lira 4 kuruşlu~ 
teminat makbuz veya mektubile beraber 3 l .1.938 P1 

tesi günü baat 14 de Daimi Encümende buluomahd1 

(İ) c2s8l 
* * * 

Keşif bedeli 44296 lira 24 kuruş olan 
tal yolunun soğuk asfalt kaplama inşası 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme J 1.1.938 pazartesi 
saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Keşif e~ 
ve buna ınütcferri evrak 222 kuruş mukabilinde 
Müdürlüğünden alınabilir. İstekliler 2490 N. lı ka111' 
yazalı vesikadan başka Nafıa Müdürlüğünden al cB 

fen ehliyet veaikasile 3322 lira 22 kuruşluk ilk te~ 
makbuz veya mektubile beraber teklif mektublarını 
kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de ~I 
Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra " 
cek zarflar kabul olunmaz. (1) (290) 

1 İn isarlar U. Mü ürlüğüd 
1- Şartnamesi mucibince üç ton yük taşıyabil ~ 

bir adet kamyon açık eksiltme usuliyle atın alana'' 
2- Muhammen bedeli 2400 lira ve muvakkat teı:J1' 

180 liradır. 

3- Eksiltme J 1.1.938 tarihine rastlayan pat• 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat 5 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü 
Şubeden alınabilir. 

5 İsteklilerin kanunun kendilerinden ranıl n "~ 
ve yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiftıne 
tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Korrıi5) 
gelmeleri ilan olunur. (B) (283 ) 1-4 



--16 huncikinun 1938 

Kıymeti Pey para11 
lira k. lira k. 

Yınikapıda eıki Kibp Kasım Yıni Yalı 
mahalleainde sepetçi sokağında eski 71 
Yeni 34 No: lu ve temamı kadastro çapı 
lllucibince IRO metre murabbaında bulu· 
nan arsanın 14 18 hissesi 1711 296 63 22 20 
Yıdikule Fatih Suktan Mehmet mahallesin· 
de Gazhçeşmede eski Yalı yeni Genç Osman 
•okağında 7 No.lu dükkanın 16 2 hissesi 4768 157 14 J 1 78 
Çarşı mahallesi Kazazlar Orta sokak 29 
No.lu dükkanın 1 3 hisseıi. 27 81 2 IO 

Yukarıda yazılı hisseli emlak aahlmak üzere 31 gün müddetle 
açık arttırmaya konulmustur. İhalesi 31-1-938 pazartesi günü saat 
15 te yapılacaktır. İsteklilerin MahIUlit Kalemine i'elmeleri. 

(8666) 1321 

_ l(anunlar, Kararnameler. Ticaret muahedltri 

İspenciyari ve Tıbbi Müıtahurlar Kanununun 16 ncı 
maddesinin tadiline dair kanun 

Kanun No: 3304 Kabul tarihi: 5 l 938 
Madde 1- 1262 sayılı ve 21 mayıs 1928 tarihli lıpenciyari ve 

Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 16 ncı maddesi afağıdaki şekilde 
defriştirilm iıtir: 

Türkiye dahilinde imal ye huiçten idhal olunan müalahzarlar, 
fiatına göre iıtihlik resmine tabidirler. Bu resim, müstahzarların 
ıarfları üzerinde muharrer aahş fiatı 26 kuruştan (26 dahil) 50 
kuruta kadar ( 50 dahil) olanlarda iki, yüz kuruta kadar {yüz 
dahil) olanlarda üç, yüz kuruştan fazla olanlarda 5 kuruştur. 

ZarflArı üzerinde muharrer satıf fiatı 26 kuruştan aıağı olan 
nıGstahzarlar bu resimden wuaftır. 

Madde 2- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

j Madde 3 Bu kanunun ahkimmı icraya Maliye ve Sıhhat ve 
Çtım•i Muavenet Vekilleri memurdur. 

l<anun 
No 

1262 

7-1-938 Resmi 
Düstür Gazete 

Başlığı 
İspençiyari ve tıbbi müstahzar
lar kanunu 

Tertib Cild Sahife Sayı 

3 9 S60 898 

Parnuk iplikleri ve çimento gümriik resimlerinde tenzilat 
icrasına dair Hükumetçe ittihaz olunan kararların t sdikı 

hakkmda kanun 

Kar. un No: 3305 Kabul tarihi: 5-1-938 
Madde 1- 2294 sayılı kanunun birinci maddesine tevfikan 

fiükümetçe umumi idhalit tarıfesinin 366 367,368, 369, 370 ve 
469 A numaralarında yazıla pamuk iplikleri ve çimento gümrük 
reaimlerindı tenzilat icrasına dair İcra Vekilleri Heyetince 
13-11.936, 30-12-936 ve 9-1-937 tarihinde ittihaz olunan merbut üç 
kıta kararname kabul ve taıdik olunmuştur. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 - Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 7-1-938 

Kanun Batlığı 
N . 
1873 Ticaret mukavelenameaı veya 

modüs vivendi aktetmiyen DeY
letler ülkesinden Türkiyeye yapı· 
lacak idhalita memnuniyetler 

Resmf 
Düıtür Gaz.ete 
Tertib Cild Sahife Sayı 

')I}..,. veya takyitler tatbikına dair. 
4-~ Ticaret mukavelınamesi aktıt

miyen Devletler ülkesinden 
Türkiyeye yapılacak idhallta 
memnuiyetlere veya tahdid ve 
takyidlerin tatbikına dair olan 
1873 numaralı kanuna müzey
yel kanun. 

3 

3 

12 1013 1861 

14 1516 2432 

J}ratrolar 

ltPEBAŞI 

ES Kİ FRANSIZ TiYATROSU 
OPERET KISMI 

f 

ııl 1 

DRAM KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Erkek ve 
Hayaletleri 

Bu akşam 
saat ·20,30 da 

Sahhk ve 
Kiralık 

pieı 4 perde 6 l· 3 perde komedi 

11111' ı;ı lllıı 

I / ,,;;;" 111 ı 
li Y•ıan : 

' Lenormand 
Türkçesi Yazan: 

İ. Galip Arcan Andre Bira beau 
Türkçesi 

Ekrem Reşit 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
,_, .. Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

1 
unakasa ve Müzayede ilanlarım, günü gününe, top

~ Ve tasni.f edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
R~o\ZE~E.Sl,, . nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
d hberını:ı dır. Menfaatmız icıtbı hemen abone kay-

MUNAKASA GAZETESi 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 

[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul j 

J4 -

FİA TLAR ( Cours offıciels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday aert (Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 
Keçi kılı (Poils de Cbevre 
Pamuk ya~ı (Huile de coton) 
Susam " ( ,, sesame) 
Darı sarı (millet jaune) 
Suaarn (Sesame, 

- 1938 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Plus) 

5 32 -
5 23 -

4 11 -

5 35 -

4 13 -

Peynir kaşer (Fromagı kachere) 
Zeytin yatı l.ci yemeklik (Huilc d'ol.) 
Kaplıca 

37 - - 42 - -

Mercimek (Lentiile) 
Tiftik mal 

" oa"lak 
Fasulye ufak (Haricot ıcc) 
Güz Yünü 

,, Trakya " Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Ma'iı jaune) 
Peynir beyaz (Fromai'e blanc) 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noisettes) 

GELEN (Arrivaa-es) 
Afion (Opium) k -
Buğday (Bl~ 572 
Arpa (Orge) 390 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısır (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Faıulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohalre) 
Yulaf (foin ) 
Susam (seaame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 

116 -
120 -

43 

6-

Nohut (Pois Chiche) 16 -
Zeytin yağı (Huıle d'ol.) 9 50 
B. Peynir (Fromage 8.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec.) 
Razmol 
İç badem (nmande) 

62 50 

77 20 

- - -
7 28 -

28 - -
4 10 -

4 20 -

31 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orıe) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiche) 
İç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire) 
K fındık (Noiaette) 
iç ceviz 

le -
400 -

32 50 

18 -

DIŞ FIATLAR 
(Marches Etrani'ers) 

Buğday (Ble) Liverpul 5 25 
,. ,, Şikaıo 4 58 
,, ,, Vinipek 5 91 

Arpa (Orge) Anvers 4 73 
Mısır (Maiı) Londra 3 95 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 89 
Fındık (noiı.) G.Hamburg- -

K " • 

İstanbul Borsası -
14 - 1-1938 

Paralar 
Sterlin 625, - 630, 

1 Dolar 123,- 126,-
20 Fransız Fr. 78, - 83,-

20 Liret 99, ıo5 -
20 Belcika Fr. 80,-- 84,-
Drahmi ıs,- 22, 
20 lıveçre Fr. 57C,-- 580, 
20 Leva 20, 23, 

1 Florin 65,- 70,-
20 Çık kronu 78,- 82, . 

1 Avusturya Si. 21,- 23,-
1 Mark 26, 29,50 

Zloti 20,- 22,-
Pengü 21,- 25,-

20 Ley 12, - 14, . 

20 Dinar 48,- 52,-
1 İaveç kuronu 30,- 32,-
1 Türk altını I078,- 1079, 

Banknot 273,- 274,-

istikrazlar 
Açılış apa:ııt 

Türk B. 1 Pefİn 18,70 18.75 
Türk bor. 1 vadeli 18.75 18.75 

,. ,, il Peşin 18.65 18.65 

Çekler 
Landon b'25, 626,-
Nev York o,soıo 0,80 
Paris 23,57 23,5875 
Milin o 15,2185 15,23 
Brükıel 4,7080 4,7155 
Ati na 87,51 87,58 
Cenevre 3,46 3,4635 
Sofya 64,0112 64,1025 
Amıterd. 1,4437 1,4450 
Prag 22,7675 22,785 
Vivana 4,2275 4,23 
Madrid 12,65 12,66 
Berlin 1,982'2 1,9838 
Varşova 4,2434 4,2467 
Budapeıt 4,0225 4,0:.!56 
Bük ret 106,8050 106,89 
Beli'rad 34,5875 34,til5 
Yokobama 2,75 2,7533 
Moakova 2.1,53 23,51 
Stokkbolm 3,IO a 

Esham 
Açılıt Kapanıt 

Aılan çimento 9.90 9.80 
Merkez baakaaı 97, 97, 50 

edilini:ı ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 4944'.l TahvllAt 
Anad. M. Vadeli 40.35 40.35 

" JI Vadeli 18.725 18.70 
Is tikrau dahili 94.- H4.- ı 

Sayfa 3 

(Dördüncü sahifeden dıvam) 

• Sucre (Dir. Douanes Edirne) N. 558 
lmpreasion de registres (Dir. Gen. Statiıtique Ankara) N. 559 
Haricots secs (Com. Ach . Milit. Vizf.) N. S61 

.. 

Construction de chaussce s route Kaisali · T arsous (Vilayet Seyhan) 
N. 563 

lnıtallation electrique au bourg- Sindirgui (Municipalite Sindirrui) 
N. 564 

Reforme au laboratoire electrique de l'ecole dcs inreaieurı (Direc-
tıon Ecole lngen. Gumuchsouyou) N. 567 

H1ı1ile l\'olivcs, olives et savon (Command. lst.) N. 568 
Terre refractıire (Ch. de Fer Etat) N. 568 
Oiversea rcparations a la fabrique de spirihıcux Pachabahtche (Dir. 

Gen. Monopoles) N. 568 
Construction depôt pour vcnte de spiritueux (Monopolea Ankara) 

N. 568 
Savon et huile d'olives (Command. lstanbul) 569 
Citrona ( lntend. Tophane} N. 569 
Lames pour scie, filierc, aleıoir ete. (Ch. de Fer Etat) N. 569 
• Lait de ıaouton (IJir. Ecole Agricole lst.) N. 569 
Construction de divers ponta en beton arme (Min. Travaux Publicı) 

N. 569 
Reparation au bitiment de l'administration Pachaliman (Dir. Gen. 

Monopoles) N. 569 
Conıtruction d 'un pavillon au iyece Diarbakir (Dir . Travaux Publicı 

Diarbakir) N. 570 
Machine pour perforer (Dir. laıprimerie de l'Etat) N. 570 
Couverture en riberoit a la place hyppique Boudja (Vilayet lzmir) 

N. S71 
Riz (Com. Ach. Milit. Brouue) N. 577 
Foin orge et paille (Div. Isparta) N. 577 
Potcaux de bois (Societe Electrique Ankara) N. 577 
Reparation muscc Topkapou (Dir. Gen. Musee lat.) N. 57'2 
Costumes pour garçona (lnatitut Gar.i Terbiye Ankara) N. 572 
Coke indigene (Mrn. Douane et Monopoles) N. 572 
Benzine (Dir. Economat et Archive du President Conseil) N. 572 
Poissons (Corn. Acb. Ecolcs lnternes Ank.) N. 572 
Construction tour pour surveillaııcc au penitencier Sinop (Proc. Gen. 

Rep. Sinop) N. 574 
Mcdicamcnta (Dir. Pcnitencrer Ank.) N. 572 
Reparation bitiment du maire (Vil. lzmir) 572 

,. au batiment Academie de ruerre (Coa. Ac. G.) N. 579 1 

• AııtQ (Dir. Trav. Publics Ordou) N. 579 
Petitı clouı (Ch. de Fer Etat) N. 579 
Reparation pont en boiı s route Afion-1\onia (Vil. Afion) -N. 581 
• Mahone•, barques ete. (Exploit. du Port lzmir) N. 582 
Travaux canalisation et construction des routes (Div. Kırklareli) 583 
Fauteuils et chaiseı (Min. Def. Nat.) N. 583 
• Encre d'imprimeric (Oir. Ventes Douanea lstanbul) N. 583 
Rep. bat. 37 eme ecole Beyorhlou (Mun. lst.) N 583 
Pain (Com. Ach. Ecole lngen.) N. 584 
Lerumeı (Ecole Normale lst.) N. 584 
* Chaudron, moteur ete. (Bureau Fiıcal Eyoup) N. 5M 

Mardi 18-1-938 

Articles sanitaires et instrumentı de chirurgie (Min. Def. Nat.) 544 
Gruc d'une tonne (Dir. Gen . Monopoleı) N. 562 
Coke de fonderic (Ch. de Fer Etat) N. 569 
EtoHe pour costume (Dir. Lycee et Ecole Secondaires lza'ir) N. 569 
Bois (Com. Ach. Mılit . Tekirdagh) N. 572 
Tronc de sapin (Ch . de Fer Etat) N. 573 
• Articles hors d'usage (Municipalite Ankara) N. 575 
Balais et pulverisateur (Municipalite Ankara) 576 
Toile pour reliure llmprimerie de l'Etat) N. 579 
Conıtruction plaacher en bois (Dir. Monopoles lstanbul) N. 581 
Beurre fraiı (Dir. Ecole Forreat. lıtanbul) N . 583 

• Lea aateriıqueı indiqucnt une venle par voıı de aurencbere. 

N. 8.- Le1 Nos indiqueı en rerard det articles aoat ceux du 
journal dana lequel l'avia a paru . 

-
Oteller, Çamaşırhaneler, Hastah~neler 

ve Müesseseler için 

gayet mükemmel ve itinalı bir 
tarzda yıkayan modern çama. 

ıır yıkama makinaları. 

Pratik, kullanışla ve elzem 

lçamaşır yıkama, çamaşır ku
rutma ve~çamafır ütüleme ma
kinaları ile dezenfekte cihazları 

ve saire takdim ve teslim 
ediyoruz 

Havalandırma tesisatı 

s 

Sinema, tiyatro, sa:ıayi atöl· 
yeleri, idarehaneler, askeri de· 
poları ve saire gibi hava tesi
satı olan mahallerde otomatik 
bir surette havanın tanzimi ve 

t temizlenmesi tal~p ilzerine ha· 
+ vanın ısıblmaaı ve soğutulması 
J küçük ve büyük yerlt:rin hava-
t landırılmaaı tesiaatı 
t j. A. JOHN A. G., ERFURT, DEUTSCHLAND 
t Satıı yeri: İıtanbul, Kurukahveci han 21 
.. OEJÖ GIYARMATi Tel. 21187 
~ 
11·~~~ .... ~ ~""'-~=-~ 

ı..a,. ....... i .,. ,. .. İflea'İ 
Direktirii: 1.-il Girit 

Buı5dıiı yer: ARTUN a........, 
GalatJl Billur ıolaıık No. 10 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptrıı. 450 
6 n " 850 

12 n n 1500 

Etranger: 12 •Oie Ptr&. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

DlMANCHE 

Quotidien des Adjudications 

•• u 
AZ 

-···--

16 Janvier 1938 

ADMINISTRAlıuı, 

Y oghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bı:azar 

T elephonc: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Pour la Publicite s'adreaaer 
iı I' Administration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse Telegraphique: 
1.tanbul M0NAKASA 

Objet de l'adjudication Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
estimatif 

Caution. 
Proviaoire 

Lieu d'ad}udıcatıon et du 
Cahier des Cbargeı 

Jours 11eure 

A) Adjudications au Rabais 
onstruction-Reparation- Trav Publics·Materiel de Construction-Cartographie 

onstructıon en asphalto s routc Maltepe·Knf'tal 
( cah. eh. P. 222). 

Pli cach 44296 29 3322 22 f Com. Perm. \4unicipalitc lstanbul 
l Dir. Ecom. ,, ,, 

31-1-38 15 -

r.od its Chimi ues et Pharmaceuti ues · lnstruments Sanit~es-F ourniture pour Hôpitaux 

strument de chirurgie et articlc nnitair pour Publique 3659 - Chcf Medccin Hôpital Echefpacha 
lzmir Dir. Sanitaire lstanbul l'hôpital Echrefpacha : 53 lots. 

31-1-38 9-

struments et produits chimique : 70 lots. n 2367 177 53 Com. Aoh,. Min. Def. Nat. Ankara 25-1-38 10 

Iectricite·Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) -
: 1200 p. Gre a gre 912 

abillement - Chaussures Tissus- Cuirs 

oatume11 bleuı et i'ris : 108 p. Publique 2592 

n pour les elenı de la faculte de droil : 
150·165 p. 
hauıısures : 22000-28400 pnireı (cah. eh. P.696). Pli cnch le p 4 90 
oile. (branda beıi) Gr· a ~re 2520 -

Combustible - Carburant-Huiles 

Petrole : 15800 k. (•i·)· Gre agre 

Oivers 

Etabli de tour Universel actıonne iı moteur de 
220 wolt11 : 50 perıodca a courant alternatıf 1 P· 

entes coniqucs pour ouvriera : 60 p. 

Pli cacb 

Publique 

1780 -

3900 -
Camion pouvant transporter 3 tonnes: 1 p. 11 2400 -

Provisions 

Viande de boeuf : 58, 1 t. 
Foin : 60 t. 

Pli cach 
Publique 

11115 -
3004 -

Boite de conserve de legume et confıtuıe (aj.). 
Foin : 100 t. " Plı cı-ch 

n : 12,6 t.- Paille : 18,9 t.- Foin : 18.9 t. Publique 

Beurre frais : 4150 k. (aj.). Gre iı gre 

B) Adjudications a la surencheı e 
Papier a cigarcttes et a em ballnfe, tis!UB de ltıine, 

soie artificielle, auto ete 
Publique 

Auto marque Fiat 
" 

Aut o n Buick 
" 

Concession pendant 5 ans rcclame 
debarcadaire Kadikeuy ııu Pont. 

et aff ıche au 11 

•• 

Acc rd de Clearing 
Turco-Estonien 

(Suitc du Num~ro 583) 

Article 4. Lcs deux Banques se haosmettront, au jour le jour, 
les avis de credit des versements effcctues chez. ellcs, con!ormement 
aux articles 1 et 2, ainsı que le duplicatn B, estnmpille, des ccrtifi· 
cats d'origine, delivrea suıvant l'nrticle 3 de l'Accord Commercial. 

Ces certıficats porleront la valeur Fob des marchnndiscs el les 
prıx ainsı marqucs sur ces ccrtifıcats seront acceptes comme base 
pour les versements qui seront effectues conformemcnt aux arti
cles 1 et 2. 

Tout avis de credıl ın ıuera le aıontant eıı Livres Sterling porte 
au credit du compte "Livres Sterlioıg,, , celui de la devise en la 
quellc la creance a ete lıbell'e,ai1.1si que.toutes les mentıons de date 
et d'origıne necesaaires pour permettre le paicment au vendeur in
teresse. 

Article 5.- A la reception de l'avis de credit de la Banque Cen· 
trale de la Republique de Turquic, l'Eesti Panlc operern le paiement 
iı l'ayant-droit dans la limite des dısponibilitcs du compte commun 
en Livres Sterlıng, en su'vant l'ordre chronologique des versements. 

A la reception d~ l'avis de er· d"t de l'Eesti Pank la Banquc 
Ccntrale de la R publiqu de Turquie operera le payement a l'ayant· 
droit dans la limite des disponibilites du compte commun en "Livres 
Sterling,, , en suivant l'ordrc chronologique des versementa. 

Article 6.- La contrevaleur des produits originaircs de l'un dea 
pays conlractants, exposes et ve dus aux foires et expositions ou
vertes dans le terrıtoıre de l'autre, sera reglee par voıe de clearing, 

69 -

194 40 
371 25 

8208 -
189 

133 50 

293 50 
180 -

893 63 
225 

375 
111 04 

50 63 

Com. Ach. Comm. G Surv. Douan lıt. 21-1-38 

Dir. Ecole des Arts Ankara 20-1-38 
Facultc do Droit Ankara 21-1-38 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankar& 4-2-38 

" " Placc Forte Tchanakkale 3-2-38 

Com. Ach. MiH. Viıc 26-1-38 

1 E.xpl. Ch. de Fer E.tat 1 Lpacha 28-1-38 

Vıla.>- et Ankara 20-1-38 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 31-1-38 

Com. Ach. Mılıt. Ho:ı:at 27-1-38 

" 
Bornova 31-1-38 

Com. Ach. Lycee Gnlatesnray 24-1-38 
Com. Ach. Corps Armee Tchorlou 28-1-38 
l Com. Perm. Murı. lstaobul 31-1-38 
l Dir. Econom. it n 

Com. Ach. Milıtnire Vize 25 1-38 

D ir. V entes Douııncs lst. 

r Com. Perm. Municipalito latanbul 19-1-38 
\ Dir. Econom. ,, n 

" 
f Gom. Perm. Municipalitc lstanbul 
\ Dir. Econom. ,, n 

20-1-38 

31-1-38 

l1 

15 
ıs 30 

11 
15 -

11 

15 

ıs -
15 -

15 -
15 
15 -
16 
14 -

15 -

11 

14 
14 

88115 ctre aıısujettıe a l'ordre chronologıquc des vers mcnts, en tant 
que l'entree et la venle de ces articles soient autorisees par les dis· 
positions legales du pays oiı lcı foire.s et expositions en question ııe· 
ront tenues. 

Article 7.- Chaque gouvernement prondra en ce qui le concerne, 
les mesures nccessaires pour obliger ses importateurs a employer le 
systeme de clearing tel qu'ıl a etç l•xpo e danıı le present nccord. 

Artidc 8.- Les comptes de clearing tenus en francs français 
conformcment aux stipulations de I' Accord <le clehring du 13 mars 
1935. seront arretes iı l'entr e en vigueur du present accord et le 
solde crediteur accus~ en faveur de i'une des deux Banques sera 
converti en Livres Sterling, d'nprC>s fe cours du franc frıı.nçnis par 
rapport iı in Livre Sterlıng cote a Londres le iour de l' entrcc en vi
iueur du prcsent Accord. 

Artıcle 9. - En cas de rcalisation du present Accord, les dcux 
Parties Contractantes continucront a recevoir des veruments on li· 
quiddion dea dettes contractees jusqu'au moment ou I' Accord cesse 
d'operer. 

En ce quı concerne les versements r( sultant d'importation nou· 
velle des mıırchandise , seule la partic creditrice en compte de ele· 
aring pourra reccvoir ces verscments jusqu'iı lıquidation compll"te de 
son solde crediteur. 

Articles 10. - Le prtsent Accord du clearing faıt parti• ınte
grante de I' Accord commercial signe en date d'aujourd'hui entre la· 
Turquie ot l'Estonie. 

il entrera en vigucur sin ultanement avec ccluı·ci et ııura la meme 
duree. 

Faıt en double excmplaire iı Anlara. le 6 juirı 1937. 
FiN 

Pazartesi 17 .1.938 

Harb Akademisi dahilinde yap. tamirat (Harb Akad. Kom.) ,,: 579 
• Benz otomobili (Ordu Nafıa Müd.) ,,: 579 
Freze başlı karfiçe çivisi (DD yol.) ~\• 579 
Afyon-Konya yoluuun ahfap köprülerin tamiri (Afyon Vil.) ,\:.581 
• Mavna, salapurya, sandal ".s. (Deniı.bak iz.mir Liman iş lchn .l 

\: 582 
Kauçuk vasıtasile basan silindir gompres makinesi (Hıır. Gen• l 

Dir.) :\' 542 
Elektrikli bagaj arabaları (O O yol.) ·"! 541 
Dingil değiştirme verenleri l " J " 541 
Arozöz (İskilip Beled.) S 541 
• Bulgar şekeri Edirne Gümr. Müd.) .Y 558 
Matbu evrak (Başvek. İstat. Gen. Dir.) .Y 559 
Kuru faaulye (Vize Ask. SAK) .\: 561 
Kaisa lı-Tar eus yolunda 1544,50 m. uzu oluğunda 4ose inşaatı 

(S yhan Vil.) .\ 563 
Sındırgı kasabasına elektrik teıisatı (Sındırgı Beled.) .:'ı! 564 
Yükı.ek mühendis mektebi elektrik laboratuvarında yap. tadili1 

(Yükı. Müh. Mekt. SAK) .\ 567 
Zeytin yağı, zeylin tane&İ ve aabun (İst. Komut.) .\~ 568 
Ateş toprağı 'DO yoJ.) \ 568 
Paşabahçe muıkirat fabrikaıında yapt. muhtelif tamirat (İnhi• 

U. Müd.) .\~ 568 
Ank. Batmüd. binasında müskirat &atıf deposu İDf alı (Ankar' , 

İnhis. Başmüd.) .\~ 568 
Sabun ve xeytinyağ (İst. Komut.) .\! 569 
Limon (Tophane Lvz.) .\' 569 
Bcrgman borusu pensi, perçin zımbası, pafta, rabya, destere al• 

ması v.s. (DO yol.) ,\' 569 
• Koyun sütü (lst. Ziraat Mckt.) .\ 569 
Betonarme köprü inşırntı (Nafıa Vck.) \ 569 

il Paşalimanında idare malı binasında yap. tamirat (İnhis. U. Mud 
x 569 

Diyarbekir lise pavyonu inşaatı (Diyarbek.ir Nafıa Müd.) X 570 
Zımb makinesi (Devi. Basım. Dir.) .;): 570 . 
Buca kotu yerindeki tribün terasının roberoit ile kapl nma11 (11 

mir Vil.) S 57 l 
Pirinç (Bursa Ask. SAK \' 577 
Kuru ol, arpa, yulaf ve saman (İspartn Tum.) \' 577 
Ağaç direk (Ank. Elektrik Şirketi) .\' 577 
Topkapı sarayı tamiri (İst. Müzeler Gen. Dir.) ': 572 
Erkek talebesi için elbise (Gazi Terbiye Enst.) .\: 572 
Yerli sömikok (Gü r. ve İnhis. Vek.) .\! 572 
Benzin (Başvek. Evrak Lvz. Müd.) ,\' 572 
Balık (Ank. Y talı Okul. S K) .\' 572 
Jandarma muhaf za kuleıi inşaatı (Sinop C. Muddeium.) \' 57J 
İliç (Ank. Cezaevi Dir.) .\~ 572 
Kok (Ank. PTT Müd.) .\. 576 
Nahiye ocağı binası tamiri (İzmir Vil.) \: 570 
Lağım çukurları ve yolları inşası (Kırklareli Tüm.) \' 5';3 
Kolluk ve sandalya (MMV) :Y 583 
• Matba mürekkebi (lst. Gümr. Başınüd.) \: 583 
Beyoğlu 37 inci ilk okul tamiri el t. Beled.) N. 583 
Ekmek (Yüka. Müh. Mekt.) ~: 584 
Sebze (Erkek Öğr. Ok.) ,\ 584 
4 Motör, kazan v.s. (Belerl. Tahak. Şubeai) .\' 584 

Sah t 8.1.938 

Atat ve sıhhi ınnlzcme (MMV) N. 544 
Bir tonluk seyyar elektrikli vinci (İnhiıı. U. Müd.) N. <>62 

Döküm koku •DD yol.) N. 569 
Lacivert elbiselik kumaş lımir Liu ve Ortaok.) N. 569 

Od un (Tekirdag Ask. SAK) N. 572 
Çam tomruk (DO yol.) N. 573 
• Eski eşya (Ank. Bcled.) N. 575 
Çalı süpürge ve pülverizatör (Ank. Beled.) .\' 576 
Tela (Devl. Matbaası Dir.) \: 579 
Ahşap müteharrik döşeme yap. (İst. İnhiı. Başmüd.) .\: 581 
Urfa sadeyağ (Orman Fak. Mub. Kom.) X 583 

* Önlerinde yıldız işareti olanlllr müzayedeye aittir. 

Hnmiş : "No.n işareti ilanı hııvi guelemizin sayı ını gö•t• 

Lundi 17·1·1938 

Machine compresse pour imprimerio et a cylındrc (Oir. Gen. 0 
graphıe) N 542 

Voilures Plectrıques pour bagage (Ch. de Fe· Etat} N. 541 
Verins pour changer les essieux ( n ) N 541 
Arroı;euse (MunicipalitC. lskilip) N. 541 

(Devamı 3 öncü sahifede) 


