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Müracaat yeri Gün Saat ---

lnhiııarlar U. Müd. 4-2-38 15 -

Güm. Muh. G. Komut. SAK 22-1-'i8 11 -
lstanbul Belediyesı 24-1-38 14 -
Ankara Valili~i 31-1-38 ıs -

Seyhan Nafıa Müd. 31-1-38 11 

Kocaeli Vilayeti 24-1-38 15 

PTT Lvz. Müd. Ank. ve lst. 8-3-38 15 -

İstanbul Belediyesi 
,, 

7-2-38 
7-2-38 

Orman. Kor. G. Kom. SAK 24-1-38 

14 -
14 ·-
15 -

Güı:el Sanat. Akad. Oir. 26-1-38 15 -

lstanbul Belediyesi 21-1-38 14 -

Türk Endüıı. ve Tecim A. Ş. 

Nafıa Vekaleti 

" 
" ,, 
" ,, 
,, 

lıtanbul Belediyesi 

O. D. yollarıAnk. H. paşa 
Devlet Basımevi Dir. 
lnbisarlar U. Müd. 
Zile Şaroay. 

Yüke. Müb. Mekt. SAK 
Galataıaray Lisesi SAK 

lst. Gümrükleri Başmüd. 

PTT Fabr. Müd. 

4-2-38 10 30 
4-:?-38 10 30 
4-2<~8 10 30 
4-2-38 10 30 
4-2-38 10 30 
4-2-38 10 30 
4-2-38 10 30 

7-2-38 15 -

7-3-38 15 30 
28-1-38 15 -
25=1 ·38 e kadar 

4-2-38 ,, ,, 

24-1-38 14 -
4-2-38 16 -

AKA R 
İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 729 lira 10 kuruş olan Fatihte cenaze 
otomobili garajında yaptırılacak tamirat açık eksiltmeye 
konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığın· 
dan eksiltme 24.1.938 pazartesi gününe uzatılmıştır. Ke
şif evrakile şartr.amesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 54 lira 
68 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle berabe;
yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bu
lunmahdırlar. 

. .,-
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstaobul 

Satınalma Komisyonundan: 

1- Paşababçe muhafaza ahşap kulübesi tamirinin 
22. t.938 cumartesi günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - T asınlanmış tutarı 165 lira 78 kuruş ve ilk temi· 
natı 13 liradır. 

3- Şartname ve keşif cetveli Komisyondadır. Görü· 
lebilir. 

4- İsteklilerin bu gibi işleri başardıklarım gösterir 
vesikalara ve ilk teminat makbuzlarile Galata eski İthalat 
Gümrüğü binasındaki Komisyona gelmeleri. 

Seyhan Nafia Müdürlüğünden: 

1 - Adana Doğutııevinde yapılacak mutfak ve ameli
yathane inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif tutara 
üç bin liradır. 

2- Eksiltme 31.1.938 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat on birde Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

3- Keşfini görmek istnyenler Nafıa dairesine müra
caat edebiHrler. 

4- İsteklilerin 225 lira muvakkat teminat vermeğe 
ve nafıa müdürlüğünden alınmış vesikayı göstermeleri 
lazımdır. 

Ankara Valiliğinden: 

Bedeli keşfi 576 lira 12 kuruştan ibaret bulunan ma· 
liye vekaleti zat işleri müdürlüğü mahzenine yapılacak 
sabit raf inşaatı 31. I 938 pazartesi günü saat 15 te vi
layet binası dahilinde nafıa komisyonunda ihalesi yapıl
mak üzere pazarhğa konulmuştur. 

Teminatı muvakkate 43 lira 21 kuruştur. İsteklilerin 
teminat mektublarile Ticaret odası vesikası ve Ankara 
nafıa müdürlüğünden bu işe aid olmak üzere alacakları 
fenni ehliyet vesikasile birlik sözü geçen günde nafıa ko
misyonuna gelmeleri. 

Buna aid keşif ve şartnameyi nafıl\ dairesinde göre
bilecekleri. 

• * • 

Paşalimanındaki Tütün Bakımevinde yaptırılacak ta
mirat işi. Bak: inhisarlar Umum Müd ilanlarına. 

iıaçlar, 1(11nik ve İspençiyari alat:__ 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encümeninden: 

l O. l .938 tarihine ihale edilmek üzere eksiltme müd
deti uzatılan Memleket hastanesine aid 1238 lira mu
hammen kıymeti (ecza ve alat) için bu defada istekli 
çıkmadığır.dan bu ecza ve alatm 24.1.938 tarihine musa · 
dif pazartesi günü. saat 15 te pazarlık suretile ihalesine 
karar verilmiştir. isteklilerin 92 lira 85 kuruşluk muvak· 

kat teminat mektubu veya makbuzile o gün zikredilen 
saate kadar vilayet makamına, şartname ve ecza listesi-

ni görmek istiyenlerin İdanbul sıhhat müdürlüğüne ve 
Kocaeli memleket hastanesi başdoktorluğuna müracaat
leri. 



Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
-· -- 5..-

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için 6 tane yüzlük, 4 tane ellilik maa pa· 
ratöner telefon antralı kapalı zarfla ek iltıneye konmuştur. 

1uhammen bedel %00 murnkkat teminat 720 lira olup 
ek iltme~i 8 marl 938 salı giinii aat 15 te Ankarada P.T.T 
umum müdürlük bina ... ındaki satınalma komi~yonumJa yapı
lacaktır. 

istekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka mek
tubunn Ticaret Oda ı ve ika ınd::rıı başka müteahhitlik ve· 
ika mı ve teklif mektubunu muhte\ i kapalı zarflarını o gün 
aat 14 e kadar mezkur komisvona \ereceKlerdir. 

Şartnameler. Ankarada P.'l':T. Levazım, lstaııbul<la Bey
oğlu P. T. T. ayniyat .,.ube müdürlıiğünden para'"ıZ verilir. 

"' • • 
Şişli çocuk hastaneıinde yapıl<'cak kalörifer tesisatı. 

Bak: lst. Sıhhi Müesseler A. E. K. ilanlarına. 

ereste, tahta ve saire 

Nafıa Vekaletinden: 

Aşağıda cetvelde parti miktarları yazılı olan cem'an 
256439 adet normal ve t 40 takımlık 5460 adet basit 
makaslık kayın traversi değiştirilmiş olan fenni şartna· 

mesine göre yeniden 8 partide ve 4 şubat 938 cuma gil. · 
nü saat I0,30 dan itibaren ayrı ayrı eksiltmesi yapılacak 
surette kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Eksilt
me Ankarada vekalet malzeme eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. Her partiye aid eksiltme şartnamesi ve te
ferrüatı cetvelde hizalarında yazılı bedel mukabilinde 
Ailkarada vekalet malzeme müdürliiğünden alınabilir. 

İsteklilerin her parti için ayrı ayr tanzim edecekleri 
teklif mektublarını cetvelde hizalarında gösterilen mu
vakkat teminat ve talimatnamesine göre vekaletten alm
mıı malzeme müteahhitliği vesikasile birlikte 4 şubat 

938 cuma günü saat 9,30 a kadar Ankarada vekalet 
malzeme müdlirlüğüne vermeleri lazımdır. 

Miktarı 

Bu it 
Par- Nor· maka.tık 

Muham. 
bedel 

Muvkt. Şartn. Traverslerin ke· 
teminat ~b..,,ed-=e,.,.l_i __ •_il_~~ce""'ğ.i_d_e_,,._Iet 

tiler mal ad. aded 
l 30835 

il 24003 

lll 41524 

ıv t>ıooı 

v 20622 

vı 9289 

Vll 55265 

w 

L. K. 
70920.50 

L K. L. K. ormanları 

4795.03 3.55 Kocaeli vilayet 
Hendek kazasın

daki Çamdağı-At
başı ormanından. 

55206.00 4oio.35 2. 76 Kocaeli vilayeti 
Karasu kazasın· 

daki Mollalıasan 

pınarı ormanların

dan. 
'"§5'5ö5."'20 6025.2if 4.78 Kocaeli vilayeti 

Hendek kazasında-
Keremali Haraklı 
üstü ormanından. 

216653.50 ı 2082.ljs · ı 0.8Jw'"B7ıu vilayeti bTz. 
ce kaz ıındaki 
Girişkuzu orma
nından. 

69083.70 4704.19 3.45 Bolu vilayeti Dnz-
cc kazasındaki 

Kelkaya ormanın

dan 
278ti7.ôu 209D.03 ı ~39°Bc)t;-;Tiayeti Düz-

ce kazasındaki 

Kokurdan orma
nından ......,,,__ __ _ 

175190.0.5 10009.50 8,76 Bolu vilayeti Ak-
çakoca kazasındaki 
Orhandağı orma
nından 

----~--------............. ------~-----
Vlll 13000 5460 67730.00 4636.50 3 39 Bolu vilayeti Düz-

ce kazHındaki Ke· 
çidere • Dikmenaltı 
ormanından. -----Eksiltmelere hususi orman sahipleri de girebilirler. 

• • • 

K&raağaç müessesatı için 26 kalem kereste nlınacak
tır. Bak: lst. Belediyesi ilanlarıoa. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v ~ 

Orman Koruma Genel Komutanlığı 
Satmalma Komisyonundan: 

1- Orman koruma kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan 26867 metre çamaşırhk beze teklif 
edilen fiat komutanlıkça pahalı görüldüğünden 2490 sa· 
yılı kanunun 40 maddesi mucibince pazarlığa çevrilmi -
tir. Birinci p"zarhğı 24.1.938 pazartesi günü aat 15 te 
Ankarrıda Yenişehirde genel komutanlık karargahında 
sahnalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 Çnrnaşırlık bezin muhammen bedeli 6985 lir 42 

kuruş ve ilk teminatı 523 lira 91 kuruştur. .Şartnamesi 
hergün komisyonda görülebilir. Mezkur gün ve saatte is
~eklilerin komisyona müracaatları· 

* * * 
Karaağaç müessesatı için 279 çift çizme alınacaktır. 

Bak: İst. beledyesi ilanlarına. 

* * * 
73 çift lastik çızme alınacaktır. Bak: İstanbul beledi-

yeai ilanlarına. 

22!SE. :u 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
--~--- ·----- -

Türk Endüıtri ve Tecim 

Anonim Şirketinden: 

12, 13, 14 ve 15. l.938 tarihlerinde Cümhuriyet Tan, 
ve Akşam gazetelerile İzmitten İstanbula nakledilecek 
şekerlerin ilin edilen münakasası 1938 ıenesi içinde iz. 
mitten lıtanbula şeker getirtmemek vaziyetinin hadis ol· 
ması münasebetile münakasanın yapılmasından sarfınazar 
edilmiştir. 

Müteferrik 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

İdaremiz ihtiyacı için 35 ton kadar anason alınacak
tır. Anasonların yüzde 3 ten aşağı esansı ihtiva etme
mesi ve bu sene mahsühi olması şarttır. 

Eleme neticesinde yüzde 5 ten fazla zuhur edecek 
fire miktardan tenzil edilir. Satışa talip olanların fiat 
tekliflerini havi mektublarile 25. l.38 tarihine kadar İn
hisarlar umum müdürlüğü müskirat muamelat şubesine 
müracaatleri ilan olunur. 

Zile Şarbaylığından: 
Bir adet 0,35 m. hacmi istiabeıiode ve 100 derecei 

hararete mütehammil seyyar etüv makinası mübayaası 
münakas ya konulmu tur. Taliplerin yevmi ihale olan 
4.2 38 tarihine kadar belediye riyasetin'- müracaat etme
leri ilan olunur. 

Devlet Ba::.ımevi Ba ·ıınC\ i Direktiirlüğündcıı: 

17.1.9:)8 pazartesi günü ::-ıaat 13 de yapılaca~ı ilan edi
len zinıba makiııe::ıi açık ek iltıncsine 28. l .~Xm cuma giinii 

~aat 15 e bırakıldığı ilan ohnıur. 
• "' . 

Lokomotif tender ve vagon bandajları almacaktır. 

Bak: DD yolları ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Vize Askeri Satınalma V omisvonuııdan: 
J 

Pınarlıisardaki birlıklcrin ihtiyacına arfodilmek iizere 
kapalı zarfla ek iltıneyc konulaıı 6'30 hin kilo bulgurn talip 
zuhur clmPdiğiııden '27. ı .938 per ~eınbc günii saat l3 de pa· 
1.arlıkla atın alınacaktır. Talip olanlarm tayin kılınan giiıı 
ve saatte Vizedeki satııınlma knmi,.,yoııumı miiraraatlaı ı. 

* * * Vizede bulunan piyade alayı ihtiyacı için "atmalma· 
ı·ak ~~5 hin kilo ~ığır etiııe talip whıır eınıediği11dcıı 27. i .38 
perşembe güuii pazarlıklu ~·ıtmalınacaktır. Talip olaıılarııı 
tayin kılınan gün ve aatte Vizedeki satıııalma komisyonuna 

müracaatları-. 

*** Alpullu alayına ait 16 hııı kilo bulgura talip çıkmn
dığından yeniden cksiltme:;İ 22.1.9::\8 <;umartesi giinü saat 
12 de yapılmak üzere 10 gün miiddetle tehir edilmiştir. Ta· 
lip olaıılarm tayin kılman gün ve saatte Vizede Tümen sa
tınalma komisyonuna müracaatları. 

Ankara Levazım mirliği Satrnalma Kombyonundaıı: 

Ankara garnizon lıirlik ve rnües::ıcseler ihtiyacı olnıı 
168659 kilo :,aman 8. l.938 ek i)tmesinde teklif edilen fiyat 
pahalı göriildüğiinden 2 L.1.938 ~aat 1 S rlc Aııkara levazım· 
amirliği satınalına komi-.yonıında pazarlığı yapılaı;aklır. 

Muhammen bedeli 3373 lira ilk teminatı 2S2 lira 98 
kuru:. tur. Şartnamesi komio;yonda ~örlilür. Kanuni 'esikn rn 
teminatlari]f" hf·lli \akilta konıisvonda hıılunrna-:ı. 

J 

* • * Harp okulu lı·lyvanat ıhtı\iacı ol<rn 215 toıı .. Jman ıı 
23. L'J.9J7 ~ksiltmesiııdP v"rilen fiyat pnhalı göriilrliif!ünden 
22.1.938 "'aat ll de A.nkaıa levazım amiı liğı ""'ltıııalma ko 
mİ::s}Olluııda pazarlığı ppılac ktır. 

Mulıamınf•n berlelı 4.j()() lıra ılk teminatı 322 liradır. 

~artnanıevİ komi::.) unda görülür. 

***Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı ols. 
:ın birı kilo nohudun l 1. J.938 eksiltme:>indc talip çıkJJ13J 
ğıncJan 21. 1 .938 ·aat J 4,30 da Arılrnra levazım aınirliği .ss· 
tmalıııa komisyonunda yapılacaktır. ~ 

Muhammen bedeli 34:10 lira ilk teminatı 256 lir<I 
kuruştur. Şartname ve nünıune:-i komisyonda görülür. ht~~ 
!ilerin kanuni veaika ve teminatlariyle belli vakitte kol1'11 

yonda bulunmaları. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 
Komiıyonundan: 

Eksiltmeye konan Tahmin 
mevaddın cinsi miktarı fiatı pey akçeıi 
Beyaz paynir 1200 k. 48 00 
Ka~ar peyniri 1200 k. 72 00 108 lira 
İhaleıi 24. 1.938 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır 

Mektebin 937 mali senesi mayıs 938 nihayetine kad•
1 

ihtiyacı olan yukarda cins, miktarı, muham !"en bede 
ve ilk teminatı yaz•lı erzak açık eksiltmeye konulmuştııt 
Ek iltmesi hizasında gösterilen gün tarih ve saatte yaP1 

lacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ve eJı 
siltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyund• 
ki mektep binası dahilinde toplanan komisyona müraca111 

ları ilan olunur. 

Galatasaray Lisesi Alım Satım 
Muh. miktarı 

kilo 

Komisyonundan : 
j ·~ Muh. fiyatı Ik teııı1 

kuruş lira kt· 
Amasya elması 2000 30 72 

12 3000 İnebolu 
" Galatasaray lisesinin mayıs 938 soauna kadar ihtiY11 

olan yukarda cinsi muhammen ve ilk teminatı yazılı e 
malarm 4.2.3S cuma giinü saat 16 da İstanbul kültür 0 
rektörlüğü binasında liseler muhasebeciliğinde topları' 
komisyonda. açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu işe girecekler, şartnameyi görmek iizere okul id 
resine ye ticaret odasının yeni sene vesika ve ternifl

1 

mektublarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

b z 
İıtanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

(587 nci No. h nüshadan devam) 
14.24 N MKN 9S6l DDM bili No. KS 45 K 97 L 50 KD kÖ'e 
parçaları MKN 1082 LUGE 2219 M ve NKS 16 K 500 G 489 
15 KD dolu sinemi\ filıni MKN 8870 FUM 1 21 KS 89 K 37 ~ 
30 KD mtistahzar •ulu boya MKN 8869 FUM 1 21 M ve r' 
451 K 199 L 31 KD müstnhzarah ıınaiye ve kimyeviye rti~ 
9887 bila M ve NK.S 2500 K 110 LD köhne adi demir şavt 1\1 
9888 bila M ve NKS 3200 K tahmini 115 L 20 KD köhne deli' 

1. . f . d d" 111' adi makine akıamı graok shnye mu a aza ne.zaretın e ır. 

günü 16.2.38 NKN 10036 bili M ve NKS ~ 1 K 500 G 200 L ; 
KD Şark halısı MKN 10037 bila M ve NKS 5 K 27 LD yer 

1 
çe1i MKN 2068 bila M ve NKS 5 K 490 G 246 L 29 KD k0~ 
yü yaatık MKN 3221 bili M ve NKS 51 K 585 LD lastik ~ıı 
MKN 2163 bili M ve NKS 14'20 K 94 L 75 KD adi ağ'ııç 1 
undıgı MKN 10034 bila M ve NKS 7 K 67 L 50 KD 2 adet 1 
aeccade MKN 9095 Fiat M bili NKS 3 K 500 G 207 L 21 1'V 
tomobil için demirle nıürettep ipek perde MKN I0025 bilj 1 

ve NKS 10 K 500 G 51 L 85 KD iki adet şark halııı MKN ~q 
JPB 720 KS 5 K 500 G 68 LD iun'i ipek ipliği ihale günü 1·~ 
938 MKN 6451 NHA 132 M ve NKS 21 K 900 G 57 L 6 
yün örme fanila sade MKN 6452 MHA 132 M ve NKS 47 I' C 
G 487 L 19 KD pamuk örme fanila ve don sade MKN 6438. 
747 M ve N 3452 K 698 L 78 KD demir çivi MKN 2040 bilO 
ve NKS 1 K 500 G 123 LD i~lenmiş sünger MKllıi 2110 t1

1 
ADM 54 M ve NKS 6 K 530 G 313 L 17 KD ipek potin b' 
MKN 9885 bili M ve NKS 350 K 203 LD benir kılından b 

. 9 ı.. yani bmar ftrçası MKN 9886 PARTi M ve NKS 372 K 14 1 
KD boyalı demir kaşağı MKN 9886 Parti M ve KS 135 l'- ı 
LD kıldan hayvan torbası ihale günü 2l.2.93S MKN 1301 
bili NKS 199 K 79 L 82 KD yapıştırmaya mabaua nebati ~~ 
MKN 1042 bila M ve NKS 60 K 82 L 39 KD prezervatif 1 
752 PCM 88829 30 KS 188 K 393 L 13 KD top halinde ,, 
sermeye mahaus lbtik. (Devamı " 

--~--_-.:;-~---~.;;;;,;;-----;~:=-..---....---..------~~ 
--~ 

il - ISTANBUL SıHHİ MÜESSESELER 
~TIRMA vE EKSİLTME KoMisvoNuNoAN 

• Eksiltmeye konulan iş : Şişli çocuk ha.tanesinde yapılac " 
lörifer teıisatı. 

Ketif bedeli : 16923 lira 9-1 kurutf 
lıtunkkal garanti : 1270 lira 

İıtanbul Şitli çocuk ha.tanesinin kalörifer tcaisab kapnlı ı' 
ek•iltıneye konulmuıtur. tıı' 

t-Ekailtme 2.2.938 çarşamba günü aaat 15 te Cağnlol ~ 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğii binasında kurulu l;O 

yon tarafındar. yapılacaktır. ft 
2-Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel huauıi "e 

şartnameleri, proje ve keşif hülisaaile buna müteferri diğer 
ralt 85 kuruş muk bilinde ko ni•yondnn 11lınabilir. gO 

,~-istekliler cari ıeneye aid ticaret odası vesikasile 24 1' 
yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe benzer 10,000 lirıı11 ~~ 
yaptıklarına dair Nnfı.a Vekaletinden almış oldukları nıüte:,
lik veıikalarile birlikte muvakkat garanti makbuz yeyR ,, 
mektublarını havi teklif zarflarını ilıale saatinden bir saat e 
line kadar komisyona vermeleri. t 173) 



1938 

İnh.. arlar U. iidiirlüğünden: 1 
.. ......w..,, ..... 

1- İdaremizin Paşalinıanındaki Tütün Bakımevinde 
Şartnamesi mucibince yaptıracağı tamirat işi açık eksilt
meye konmuştur. 

. 2 · Keşif bedeli 9939 lira 19 kuruş ve muvakkat te
hltnatı 7 45.43 liradır. 

rastlayan cuma günü 
Mubayaat Şubesindeki 

3- Eksiltme 4.11 938 tarihine 
~~at 15 te Kabataşta Levazım ve 

ım Komisyomıııda y .. pıl caktı •. 
l 4 Sartnameler 25 kuruş bedel mukabilinde İnhisar-
ar Umum Müdürlügü İnşaat Şubesinden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
Ve Vesaiı:dni İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay
rıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
.
1 

6- lsteklile in kanunen kendılerinden aramlan vesaik 
1 

e 5 İnci maddede yazılı vesika ve yüzde 7 ,5 güvenme 
Paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve snat
te Yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8) (366) l-4 
• • • 

I 1- .Şartnamelerine ekli listede eb'at ve miktarı yazı· 
1 nümunesi mucibince 5,000,000 şişe kapsülü pazarlıkla 
satan alınacaktır. 

il- Pazarlık 2.1.938 tarihine rastlayan çarşamba 
g~nü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
Stndelr;i Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IIl - Şartname ve nümuneler parasız olarak hergün 
Sözü geçen Şubeden alınabilir. 

lV ~ İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te Yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (61) 3-4 

• • • 
l l -Şartname ve projesi mucibince Müreftede yaptm· 
llcak id re bin'"lsı inşaatı açık eksiltmeye lrnnulmuştur. 

il Keşif bedeli 5805 lira 83 kuruş ve muvakkat te
tnitatı 436 liradır. 

111-Pazarhk 27 1938 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat 15 te Kahataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Şartname ve projele 29 kuru~ bedel mukabilinde 
lrıhj arlar Umum Müdürlüğü inş.ı t şubesilc Edirne Baş 
~üdürlüğünden ve r lürefte Memurluğundan alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek isleyenlerin fenni evrak 
Ve vesaikitJi İnhisarl .r inşaat şubesine ibraz ederek ay
tıca ehliyet vesik..ı~ı olmaları lazımdır. 

VI- İstekHlerin kanun ~n kendilerinden aranılan ve
saik ile 5 inci mddedc yazılı vesika ve yüzde 7,5 giive me 
Paralariyle birlikte tayi~ edilen gün ve saatte yukarıda 
adı Kvmisyona gelmeleri ilan olunur. ( 109} 3-4 

Karaağaç müessesnhna lüzumu olan 73 çift lastik 
Çiınıe açı 1c eksiltmeye konulmuştur. Bu çizmelerin hep
sine 511 lira bedel tahmin edi'miştir. Şartnamesi Leva-
210J. Nliidürhiğünde görülebilır. İsteklilerin 2490 N. h 
karıı:anda vazıh 'e i'rn V{! 38 lira 33 kuruşluk ilk teminat 
ntakbuz veya mektubile beraber 7 .2.938 pazartesi guııu 
saat 14 de Daimi t-.ncümende bulunmalıdırlar. (368) 

• * • 
Karaağaç müessesatmo. hizumu olan 26 kalem keres-

te Vesaire açık ek iltmeye konulmu~tur. Bunların hepsine 
1273 lira 75 kuruş fiat tahmin ed:lmiştir. Listesile şnrt· 
tıa nesi Levazım Müdürluğünde görülebilir. İstekliler 2490 
N. lı kanunda yazılı vesika ve 95 lir.:ı 53 kuruşluk ilk 
t ıninat makbu-ı veya mektubiJe ber ber 7.2.ll38 pazar· 
lesi günü saat 14 de Daimi t-:ncümende bulu nmahdırlar. 

• .. 
(.169) 

Kar ğaç müessesalma lüzumu olan 279 çift çizme 
açık eksiltmeye konulmuştur. Bir çift çizmeye 10 lira 50 
kuruş bedel tahmin edilmiştir. Nümunesile şartnamesi Le· 
vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2400 N.lı ka· 
nunda yazılı vesika ve 219 lira 71 kuruşluk ilk teminat 
tn~kbuz veya mekrubile beraber 7.2.938 pazartesi günü 
saat 14 ele Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (370) 

MUNAKASA GAZETESi 

il D.D.YOLl RI iSLETME u. MUDURLUGÜNDEN: 
1 • 

2.2.938 tarihinde eksiltmesi yapılacağı evvelce ilan edilen lo
komotif tender ve vagon bandajları eksiltmesi, idarecP. görülen 
luzum üzerine 7.3.938 pazarte-si günü saat 15,30 a tnlik edilmiştir . 

(367) 
• ... . 

Muhammen bedeli 8500 lira 1(1 kuruş olan Galvanize gaz bo
rusu ve teferrüab Flançlı ve Ambuvatmanlı dökme boru, Ambu
vatmanlı vana, dirsek ve saireden müreltkep 17 kalem malzeme 
3-11-938 perşembe günü saat 15 te Haydarpapda Gar binası için
de toplilnan Komiıyon tarafından kapalı zarf usulile satın alına
caktır. 

Bu i•e ırirmek illeyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 
resmi gazetenin 1-7-937 T. 3645 No.lu nüshasında intişar eden 
talimıetname daireıinde alınmış ehliyet vesi.kası ve 637 lira 51 
kuruşluk muvakknt teminatlarile teklif mektub1arım muhtevi 
zarflarını eksiltme günü uat 14 e kadar Komisyon Reialiğine 

vermeleri lazımdır. 
Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada Satınalma Komiayonu 

tarafından puasız olarak dağıtılmaktadır. ( 127) 3 - 4 

PiYASA HABERLERİ 

Yeni Türkiye-İsveç Ticaret ve Kliring anlaşması 
imzalandı 

İıYeç ile bir aene müddetle mer'i olmak üıere yeni bir Tica
ret ve Kliring anla,ması imzalanmı,hr. 

İaveçtcn gelecek olan mallar için aşağıda yazılı plafonlar ka
bul edilmiştir. 

Klirinf mekanizmasına yeni bir ıuples vermek üzere hususi 
takaa suretile plafonlar fevkinde de ithalat yapılmaaı temin edil
miştir. Şimal memleket marşelerinc pamuk 9'e yünlerimizia satı

şını teshil etmek ınaksadile gümrük tarifemizin 10, 11 ve 39, 40, 
43 numaralı fasıllarına giren yün iplik ve yün mensucat, pamuk 
ipliği ve pamuklu mensucat ve jüt menıucat mukabillerinde İa
vcçe pamuk ve yün ihracat suretile ithal olunabileceklerdir. 

Tarife No. 
72· 80 

282·306 
323-363 
440·449 
492-515 
516-553 
554-568 
613 634 

Kontenjan listeai 
Kontenjan 

Madde 
Deriler 
Afıaç, kömür, keresie ve ağaç mamulatı 
Klğıt ve tatbikatı 
Lastilıc kauçuk ve mamulatı 
Camlar 
Her nevi demir ve çelik 
Balur Vt': halitası 

Alitı basariye ve fenniye dhazla.r ve 

T. L. 
88000 
44000 
I05600 
44000 
35200 

260000 
123200 

bunların aksamı ve sair alit 3.1200 
Makineler 700000 
Ecaayı kim}eviye ve eczayı tıbbiye 35200 ------

Diter maddeler(*) 129.600 

(•) Bu rakamdan 60 bin lircı, yalnız 1938 senesine mahımı ol· 
mnk üzere kliriııg kaualile ithal olunacak pamuk ipliği ve pa
muklu mensucat yün iplik ve yün mensucat ve jüt mensucata 
ayrılmıştır. 

Danimaıka H l ümeti ile aramızda imzalanan protokol 

T. C. Mcrkn liankaaında Danimarka ihracatçılarına aid bi
rikmiş olan paraların tasfiyesini kolaylaştırmak Üzere Hükümeti
mizle Danimarka Kırallıiı Hükumeti arasında bir protokol im
zalanmıştır. 

Bu protokolla bu alaca ·lar Türk şarabı ve hahları ihracı su· 
rctile tasfiye edilecektir. 

Bununla beral>er yukarıda mazkür Danimark alncaklarının 

ta.tiyesini temineo işbu protokolun imzasından mukaddam baş

lnnmıı olan tııkaa muamelatı, bu munmelatın başladığı zaman 
meri bulunan ahkama tevfikan bitirilecektir. 

İki memleket arasında bir tic ret ve kliri ng anlnşmaın akdi 
halt kında c~re •an eden mü:r: skueler ilerlemiştir. Danimarka mas· 
lahatgüzarın Yunan is tandan avdetinde müzakerelere devam olu~ 
nacaktır. 

Tiyatrolar 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 
aat 20,30 da 

PERGÜNT 
dram 5 perde 

ESKİ FRANSIZ TİYATR05U 
KOMEDi KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Aynaroz 
Kadısı 

komedi 6 tablo 
Yazan: Türkçesi Yaz n: Türkçesi 

Henri ibsen Seniha Bedri Gökmil Celal Musahid oğlu 

Mermer taş, moloz dıvar taşı ve eski kalıp ' Bilumum Müteahhit ve Tiiccarlarm 
tuğla ve hurda deınir satılıyor 

Güzel San'atlar Akademisi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

11 Akademide bulunan tahminen 7 ton ıriktarındaki h.ırda demir 
k llloloz duvarı t şı 15 m3n ve 68 parça mermer taş ve RUO eski 
•lıp tuiLı 21.1.938 cuma günü saat 15 te Cağaloğlundaki Yük

••k Mektebler Muhasebeciliğinde müteşekkil komisyon tarafından 
ttçık arttırın ıle satılacaktır. Hr-pııiain muhammen bedeli 303 lira 
~~ nıuval kat teminat mikdarı 22 lira 73 kuruştur. Şartname 

Dil<kat azarına 

Türkiye Cümhuı iye ti hududları dahilinde bütün 
Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gimüne, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en !üzümlü 
Rehberiniz dir. Mcnfaatınız ic.ı bı hemen abone ka} • 
ded;Hniz ve clostl rımza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

1 <.\denıid~ ı her zamnn IJedel iz olarak alınabilir. Tat ,.c Demir
er · ııteyenlerc mahallinde ~österilir. (246) 4 1 \.,.._ ______________ ae·-----••WWW----•llP 

Sayfa 3 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

19 -- 1 - 1938 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Buğday kııılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlık 
Çavdar (Seiglc) 
İç fındık (Noia. dccor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Y:ıpak Anadolu (Mohaire) 

Keçi kıh (Poils de Chevre 
Kuş yemi (Millet) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mııır sarı (Ma'is jaune) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noisettes) 
Pamuk yatı (Huile de colon) 
Suaam ,, ( ,, sesame) 
Darı sarı (millet jaune) 
Suaam (Seaame) 

Aşağı (Moina) Yukarı (Pluı) 

5 23 -
5 22 50 

4 5 -

3420 -

6 35 -
4 20 -

48 - -

16 - -

5 27 30 
5 25 -

4 8 -

52 - -

7 29 -

16 20 -
Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Zeytin yağı l .ci yeme~lik (Huile d'ol.~ 
Kaplıca 

Mercimek (Lentii!e) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

F asul> e ufak (Haricot sec) 
Güz Yünü 

,, Trakya ,, Thrace 

GELEN (Arrivages) GİDEN (Exportation) 

Afion (Opium) k Razmol 119 50 

Buğday (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Scigle) 
Un (Fnrine) 
Mısır (Ma'is) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu lGr. Lin) 
Fnsulye (Haricot sec) 
Pamuk Coton) 
Yapak (Mohairel 

318 -
195 

15 
30 
40 25 

51 -o 

Arpa (Orıe) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Po:s chicbe) 
İç fındık (Noi• dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire l 
K fındık (Noisette) 
İç ceviz 

3-
50 50 

2-
ı Yulaf (foinJ 

Susam (ses:ıme) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimel< (lentille} 
Nohut {Pois Chiche) 

25 50 
42 - DİŞ FİATLAR 

(Marches Etrangers) 

Buğday (Ble) Liverpul 5 2fi 
,, ,. Şikaıo 4 48 

1 Zeytin yağı (Huile d'ol.) 87 
B. Peynir (Fromnge B.) 
Tiftik 

,, ., Vinipek 5 78 
Arpa (Orge) Anvera 4 53 
Mısır (Maiı) Londra 3 97 

İç fındık (Nois. dec.) 
Razmol 

Keten t.(Gr.Lin.) ., 7 86 
Fındık (noiı.) G.Harnburg 45 -

İç badem (amande) ı K .. • 

;::;:: 

• 
bu 1 Borsası s a 
18 -1-1938 

Paralar 
Sterlin 625, 630, London 

Çekler 
625. 

1 Dolar 123,- 126. - Nu York 
20 Fransız Fr. 80, 85, - Paris 

20 Liret 99, 106 - ı Milino 
20 Belcika Fr. 80,-- 84,- Brükael 
Drahmi 18, - 22, Ati na 
20 İıvcçre Fr. 570,-- 580, Cenevre 
20 Leva 20, 23, Sofya 

1 Florin 65,- 70,- Amsterd . 
82 Prag 

20 Çek kronu 78,- . 
Vivana 

1 Avuıturya Sl. 21.- 2.'.J,- Madrid 
1 Mark 26, 29,50 Berlin 
1 Zloti 20. - 22, - Varşova 
1 Pengü 21,- 25·- Budapeşt 

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

1 İsveç kuronu 30, - 32,- Y okoha ma 
l Türk altını Bu gün fiat yok Moı;;kova 
Banknot 273,- 274,- Stokkholm 

0,8010 

23,57 
15,2185 
4,7080 

87,51 
3,46 

64,0112 
1 ,4437 

22,7675 
4,2275 

12,65 
1,9822 

4,24.W 
4,02'l5 

106,8050 
34,5875 

2,75 
23,53 

3,10 

Esham 

626,-
0,80 

23.5875 
15,23 
4,715j 

87,58 
3,4635 

64, 1025 
1,4450 
22,785 

4,23 
12,66 
1,9838 
4,2467 
4,0-=56 

106,89 
34,tH5 
2,7533 

23,51 
3J 

istikrazlar 
Açılış apa:ııı 

Aç:hş Kapaaıt 

Türk B. 1 Peşin 18,S5 18.85 
Türk bor. I vadeli 18.95 18.875 

,, ,, il Peşin 18.1>5 18.65 
,, il Vadeli 18.95 18.785 

istikrazı dahili 94.- 94.-

[mtiyaz Nbibi ve ;yuı itı.ri 
Dir törü: l mail Girit 

Aslan çimento 
Merkez bankası 

9.90 9.90 
97,- 97,50 

Tahvilat 
Acad. M. Vadeli 40.35 40.35 

Ba~ı!dığı 7er: ARTUN Baıune\fı 
GRi t.'l BillCır «<ı1·r.'· No 10 
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Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatif 

Caatioa. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbargeı 

Jours 

ConstrtJction-Reparation- Trav Publicı·Materiel de Construction-Cartographie 

Reraration a la mai son de tabacı a Pacbaliman Publique 9939 19 745 43 Com. Ach. Econom. Moaop. K.tacbe 4-2-38 15 

(cab. eh . P . 25). 
Construction buanderie et salle d'operation a l'hô-

" 
3000 - 225 - Oir. Trav. Pub. Seyhan 31-1-38 11 

pital d'accouchement İl Adana. 
Reparation rarage de l'auto corbillard a Fatih (aj.) ,, 72910 54 6$3 

{ 
Com. Perm. Muoicipalite lstanbul 24-1-38 
Oir. Econom. ,, ,, 

14 -

Construction deı placards lixes au bureau du fisc Gre a gre 576 12 43 21 Vilayet Ank.ara 31-1-38 
Reparation guerite en bois a Pachabahtche ,, 165 78 13 - Com. Ach. Comm. G Surv. Douan. lst. 22-1-38 

15 
11 

Produits Chimiques et Pbarmaceutiques · lnstrumcnts Sanitaires-F ourn?ture pour Hôl!!_ta~x 

Produits pharaaaceutiques et instrumenta (aj.). Gre a gre 1238 

Electricite-Gaz-Cbauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Centrale telephonique avec paratonncrre : 6 p. de 
100 et 4 de 50. 

Habillement - Chaussures 

Bottiaes : 279 paires 

Bottines en caoutchouc: 73 paires 
Toile pour linge: 26867 aı. (aj.). 

Tissus- Cuirs. 

Transport- Chargement - Dechargement 

L'adjudication coacernant le tranıport de sucre 
d'lzmit iı lıtanbul a ete annulee . 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Traverse• de bois d'hetre: 30835 p. (cah.ch. L. 3,55) 
,, ,, ,, ,, : 24C03 ,, (cah.ch.L. 2.76). 
,, ,, ,. ,, : 41524 ,, (cah.ch. L. 4,78). 
,, ,, ,, ,, : 61901 ,, (cah.ch.L. 10,83) 
,, ,, ,, ,, : 20622 ,, (cah. eh. L. 3.45) 
,, ,, ,, ,, : 9289 ,, (cah. eh. L. 1,39) 
,, ,, ,, ,, : 55265,, (cah. eh. L. 3,75) 
,, ,, ,, ,, : 13000 p.- ld. aiguilles 

5460 p. (cah. eh . L. 3,39}. 
Charpente pour l' lnstitut Karaaghatcb: 26 lots. 

Pli cacb 9600 

Publique la pa. 10 50 

" Gre a gre 

Pli cacb 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 

Publique 

511 -
6985 42 

70920 50 
55206 90 
95505 20 

216653 60 
69083 70 
27867 -

175190 05 
67730 -

1273 75 

Amcublement pour Habitation et Burcaux-Tapisserie ete. 

92 85 

720 

219 71 

38 33 
523 91 

.f796 05 
4010 35 
6025 26 

12082 68 
4704 19 
2090 03 

10009 50 
4636 50 

95 53 

ViJ. Kodjaeli Dir. Sanitaire lıtanbul 24-1-38 

Dir. Econom. PTT. Anlc. et Beyoıhlou 8-3-38 

{ Com. Perm. Mun. lstanbul 7-2-38 
Dir. Econom. ,, ,, 

idem 7-2-38 
Com. Ach. Coıamand. Gea. Garde 2~-1-38 

Foret Ank.. 

S. A. Commerce et lnduıtrie Turc 

Min. des Travaux Publics Oep. Mat. 4-2-38 
,, 4-2-38 

" 
4-2-38 

" 
4-2-38 

" 
4-2-38 

" 
4-2-38 

" 
4-2 38 

" 
4-2-38 

( Com. Perm. \4unicipalite lstanbul 7-2-38 
' Dir. Ecom. ,, ,, 

15 -

ıs -

14 

14 
14 

10 30 
10 30 
10 30 
10 30 
10 30 
10 30 
10 30 
10 30 

14 -

Tables telephonique : 2 p. - Jd. pour dactylos : 
3 pieces- Armoire pour dosııier : l piece· Eta
r ere : 1 piece - Tabourets : 10 pieces - Ta
ble de marbre : 1 piece ete. 

Publique 1146 60 86 Oir. Academie des Beaux Arts 26-1-38 15 -

Divers 

Machine pour perforer : 1 p. (ai.) . 
Bandageı pour locomotiveı tender et waron (aj.). 

Machiae etuve aıabulante : 1 p. 
Anis : 35 t. 

Provisions 

Fromage blanc : 1200 k.- Id. lcacher: 1200 it. (.ıj.) 
Pommes Amauia : 2 t .· ld. lnebolou : 3 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Papier a cigarettes et a emballage, tisıus de laine, 

soie artificielle, auto ete. 
Grafite : 3356 it. 

Publique 

Publique 

" 

Publique 

" 

Accord de paiements entre 
la Repubrque Turque et le 

oyaume de Hongrie 
Le gouvernement de la Republique Turque et le a-ouvernement 

Royal de Hongrie sont convenus de regler, selon leı diıpositions du 
present Accord, les creances mentionnees a l'article ler : 

Article ler. - Le reglement des cıeances provenant des echanres 
deı marchandises entre leı deux paya, tel qu'il est prevu par l 'arran· 
!'ement ıigne en date de ce jour, ainıi qııe des fraiı et commiısions 
resultant de ces operation!I, des frais de transport, honoraires d'avo
cats, fraiA judiciairea, droit de timbre, dea cautions judicatum solvi, 

108 -
72 -

12 60 

Dir. lmprimerie de l'Etat 
f Ad. Gen. Ch. de Fer Etat Ankara 
l Bıııreau d'Expedition H.pacba 

28-1-38 
7-3-38 

15 -
ıs -

Municipalite Zile 
Com. Ach. Econ. Monop. 

Jusqu'au 4-2-38 -
Juıqu'au 25-1 38 - -

Kabatache 

Com. Ach. Ec. lng. Gumuchsouyou 
Com. Ach. Lycee Galatasaray 

Oir. Ventes Douanes lst. 

Dir. Fabrique P. T.T. 

24-1-38 
4-2-38 

27-1-38 
(reftif .) 

14 --
16 -

u-

les envois de fonda effectues par les ouvriers travaillant sur le terri-
toi rc national des parties Contractantes, ou destint>ı a rf.gler leı de
penaes de touristeı proprement dita, des hommcs d'affaires, commis
voyageurı, agents de comıaerce, ctudiants ete. seront effectueı con· 
formement aux diıpositions ıuivanteı. 

Article 2. - Toutes creancea turque visees a l'article ler devront 
etre reglces moyennant versement de l.ıı ıommo due en peaıö, a la 
Banque Nationale de Hongrie. 

La Banque Nationale de Hongrie portera les sommeıı ainsi encaiı
ıees, le jour meme de l'eııcai Hement et apres les avoir convertiea 
en livreı turqueı, au credit d'un compte ı;vres turques, non-productif 
d'interetı, qu'eLle ouvrira au aom de la Banque Centrale de la Ripu
bliquc de Turquie. 

{a suivre) 

Avis Officiels 
De l' Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Ports de l'Etat 
L'adjudication dea band•ıes pour locomotive , tender et" 

annoncee pour le 2.2.938, a ete remise, pour des raiıonS • 
niıtratives, en date de vendredi 7 Mars 938 İl 15,30 beur••· 1 

Cuma 21.1 .938 

Ekmek, sadeyat, un, peynir, nohut, sabun 
.\! 565 

Çatalcada göaterilecek mahalde bir pavyon in,aah (İst. l{o~ 
.\!: 569 

Tereyat (lat. Komut.) .~! 569 
Bulgur ,, ,, ., 569 
Un (Mardin Ask. SAK) ~\! 572 

, Fabrika unu (Karaköse Ask. SAK) .\: 573 
Tel, sicim, ip, halat v.s. (OD yol.) ,;\ ; 574 
Pamuk çorap (Tophane Lvz.) .\~ 575 
Keten bez ,, ,, ,, 575 
Makkap, rabya, erkek v.ı. (Aık. Fbr. Ank.) .~! 575 
Ta,deleD menbaında mevcut hangara ilaveten yap. şişe deP 
makine ve kazan depoları {Kadıköy Vakf. Dir.) .~!: 575 
Elbise (Ank. Huk. Fak.) .\! 575 
• Çivili kayış ıiahiı. U. Müd.) .\! 576 
Rontgen cihazları (Mersin Vil.) .\e 582 
Lahana (Ank. Lvz.) .\!: 583 
Altlı üıtlü karyola (Tophane Lvz.) .\!: 584 

11 Demir yemek iskemlesi ,, . ,, • 584 
* Doç markalı otomobil (Ist. Beled. ) .\! 584 
• Mermer ta,, moloz dıvar taşı, hurda demir (Güzel Sanat. /4 

.\~ 584 
Sahra pili (Gümr. Muh. Komut.) .\: 585 
Patates (Edirne Kült. Dir.) .. \~ 586 
Tay·C us pres makinesi, makaı giyotin makinesi 

Akad.) .\: 586 
Amerikan bezi (Deniz Lvz.) .\~ 586 
Sadeyağ" (Deniz Lvz.) .\~ 587 
Çöp arabaları için malzeme, pirinç çizgi, karoseri 

damacana için malzeme (İst. Bcled.) N. 588 
SamRn ve nohut (Ank. Lvz.) N. 588 
• Mef~ odunu (Balıkesir Orman Başmub.) N. 588 
• Kestane duru dişi katır (Selimiye t\ık. SAK) N. 

malzenıe•İ 

588 

* Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını 

V endredi 21-1-938 

Pain, beurre, farine, fromago, ıavon et poi chiche (Vilayet Edil' 
N. 565 

Construction d'un pavillon a Tchataldja (Command. lstanbul) l'I· 
Beurre (Comma!'ld. lstanbul) N. 569 
Bles concasses (Command. lstanbul) N. 569 
Farine (Com. Ach . Milit. Mardin) N. 572 

,, de minoterie (Com. Ach . Milit. Karakeuse) N. 573 
Fil metallique, corde, ficelle ete. (Ch. de Fer Elat) N. 574 
Cbauısettes de coton (lnt. Tophane) N. 575 
Toile de lin (lnt. Tophane) N. 575 .. ~ 
Alesoirs, foreuıe ete. (Dir. Gen. Fabriques Milit. Ankara} N. 5ı~ 
Conıtructioo divers depôts a la source d'eau Tncbdelen (Dir· ~t 

koufs Kadikeuy) N. 575 
Costumea (Faculte de Droit Ankara) N. 575 f.• 
* Couwoie (Oir. Gen. MonopolH) N. 576 ~t 
Appareilı de Roentgen (Vilayet Mersin) N. 582 lı 
Choux <lnt. Ankara) N. 583 
Lita doubleı {lnt . Tophane) N. 584 
Chaises de fer (lntend. Tophane) N. 584 
• Auto marque Dotch (Municip. lıtanbul) N. 584 
• Pierres de ıaarbre, fer, pierres de taille, briques ete. 

de~ Beaux Arts ) N. 584 
Pile de campaıne (Commaad. Gen. Suı veillance Douaniene (st•11 

N. 585 
Pommes de terre (Dir. Inııtruction Publique Edirne) N. 586 
Machine taille-douce 1 p. id. guillotine 1 p . (Oir. Academie cit9 

Artı) N. 586 
Toile americaiııe (lntend. Marine Kassimpacha) N. 586 
Beurre frais (lntend. Maıine K.pacha) N. 587 
Materiel pour voiture de voierie, articles pour carrosserie 

jeaone {Municipalite lıtanbul) N. 588 
Paille et poiı chicbe (lntend. Ankara) N. 588 
*Bois de chene (Dir. ForH Balikeıir) N. 588 


