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Saat 

c:l) Münakasaıar 

f 
~ Tam.irat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
Bere. 

... ••a·Soma yolunun arasındn 5100 metrelik ıı:o· 
•e . .. 

Cütbrıın onnnlmuı • 
ahçc-Karaburun yolunun arasında şose, menfez 

eı:ke ~Öprü yapısı 

22trık santral binası deair çatısı yapılması (şnrt. 
1 ~r.) 
tlbir t 

de . ayyare alayı komutanlığıada gösterılecelc yer· 
L> •nşaat yapılması 
l\.aroç· . N-b ını ve aıva tamiri 
Ô~ ct.çi kulübesi inşaatı 
Ôd:ın~ş Kuvvetlı ilk okulunun ikmali inşAalı 
~ I ttıış Emmiotlu ,, ,, ,, 

a atya .. D· cezaevı tnş:ı.atı 
1:~rbakır-frak ve İran hatlannda 3 adet demir 

p 0 Priinuo inşa ve montajları \şart. 25 L) 
'\~ııbahçc müekirat fııbrikaeında yaptırıl:ıc&k kana~ 

Za ııasyon inşaatı (~art. 114 kr.) 
Vi~tuldakta barut tccrıt depoıu inşası 
1\ 'Yet fidanlı~ında yap. duvar inıaatı 
ar_•ttıan-Aladağ üzerinde Deliçav ve Salavat l...öp-
!iilc · · • \i rı ınşaatı 
oc•cıh L - - - •• d d A,11~ an ıı;oyu or.un tı uvar ınşası 
Oqllra cezaevi Jandr. karakolun ışgalındckı dört 

• ve nöbetçi kulubcııinin tamiri 

~at, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
'y trt· it 
F.lb· 1 •put bui: 5700 m. 
p 

1
1se: 62 takım 

'to: 55 ad. 

kapalı •· 
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aç. eks. 
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pa:r:. 
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~asiye~Yazıbane Levazımı 
lııtıany ----

' ıllı~ınıa baskısı: 26 forma (temd) paz. 

M·· 
~ 
t\,d, 

:y na çulu: 50 ad. - yerli hayvan çulu: 25 ad. -
~ c~ kalburu: 20 ad.- timar süngeri: 100 ad. • kıl 
yo an: 200 ıd. • keçe belleme: 100 ad. • kadana 

S,y erıı torb .. ı: 50 ad.-kadana için yular başlığı: 30 ad. 
,:•r elcktrıkli iskele vinçi, bir tonluk: l adet, 

F,}'tontajı ve teferruatile birlikte (temd) 

7.2.9;n koşum hayvanı: 6 baş 

81 
• 8 le vuku bulacağı ilin edilen yol malzeme· 

il .. nın münakasıun 23.2.938 tarihine talile edılmiştır 
Ujı d 
rı~h uvarcı malası, destere dış çaprazı , boru a· 
v t rı, boru ve yuvarlak demir mcngeneıi, cğ'c 

•B. : 49 kalem 

Et~ak 
~t, Sebze v. s. 
Sıt 

ır eti: 35 
l\r" t. y ... : 30Q t 

Ulaf: 30Q . s.d t. 
.,. eyat: 3560 it 
''uru · 

(t ot: 4800 k. - arpa: 
Clllld) 

14,6 t. • yulaf: 12600 k. 

pa:ı. 

" 
,, 

kapalı z. 

" ,, 
aç. ekı. 
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16489 32 

120055 23 

4436 

MO 

996 12 
137 14 
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4769 94 

75457 98 
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22890 51 

425 -
1957 57 
1459 14 

1678 :w 
964 20 

m. O 25 
1612 
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640 
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8400 -
l6SOO -
15750 -

1237 -

7253 -
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48 

74 71 
10 2Y 
97 --

- -
50 23 

2:nso -

1717 -

32 -
148 -
IU9 55 

1::!5 87 
n 32 

121 
75 

600 -

89 03 

630 -
1237 50 
l 181 25 
250 -
- -

Fazla malumat ve ilanların tam metni 
8ilYifeıere müracaat: edin ! 
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İnşaat · Tamirat· afıa işleri ve Malzemesi- Harita 

İzmir Vilayeti Dai i Encümeninden: 

Eksiltmeye konulan iş: Bergama - Soma yolunun 
4+000-9+ 100 kilometreletf arasmdaki 5100 metrelik şo
senin -=sash onarılması . 

Keşif bedeli: 16489 lira 32 kuruştur. 
Eksiltme: lO şubat 938 tarihine rastlıyan perşembe gü

nü saat 11 de İzmir ili daimi encümeninde kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

Eksiltmeler: Eksiltme şartnamesi mukavele projesi ba
yandırlık işleri genel şartnamesi, fenni ve hususi şartname 
ve projeleri izmir, Ankara, İstanbul Nafıa Müdürlükle· 
rinde inceyebilirler . 

Eksiltmeye girebilmek için: İsteklilerin l 237 lira mu
vakkat teminat ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhit· 
lik vesikası ıle Ticaret odası vesik.asını teklif m~ktubları 
ile birlikte yukarıda üçüncü madde yazılı saatten bir 
saat evveline kadar fzmir Vilayeti daimi encümeni baş· 
kanlığına teslim ederek makbuz almaları lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

* * • f ksiltmeye konulan iş: Gül bahçe Karaburun yolu
nun 0+947·2+33 ve 8+025·26+986 kilometreleri arasın· 
da yeni şose ile 46 menfez ve t6+ 100 kilometredeki 
2X IO açıklığında bulunan Balı kova köprüsünün yapıları. 

Keşif bedeli '20055 lira '23 kuruştur. 
Eksiltme: 14 şubat 938 tarihine raslıyan pazartesi 

güni.ı saat 1 l de İzmir ili daimi encümeninde kapalı :z:arf 
usulile yapılacaktrr. 

istekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, İzmir 
Ankara İstanbul Nafıa müdürlüklerinde görüp inceleyebi
lirler. 

Eksiltmeye girebilmek için: İsteklilerin 7253 lira mu
vakkat teminat vermesi Nafıa vekaletinden alınmıı müte
ahhitlik vesikası ile Ticaret odası vesikası teklif mektub· 
ları ile birlikte yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar İzmit· vilayeti daimi encümeni 
başkanlığına teslim ederek makbuz almaları lazımdır. 

Postada olan geçikmeler kabul edilmez. 

izmir İli Daimi Encümeninden: 

Ödemiş kuvvetli ilk okulunun ikmali inşaatı 1390 lira 
97 kuruşluk keşfi gereğince 15 gün müddetle açık ek
siltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasanın 
hükümlerine göre hazırlayacakları teminatları ve mütea· 
hitlik belgesi ile birlikte 27.1.938 perşembe günü saat 
11 de il daimi encümene baş vurmaları. 

• • * Ödemiş Emmioğlu okulunun ikmali inşaatı 4769 
lira 94 kuruş bedelle 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasanın hükümle
rine göre hazırlayacakları teminatları ve müteahhitlik bel
gesile birlikte 27.1.938 perşembe günü saat 11 de il da
imi encümenine baş vurmaları. 

Manisa Şehir Elektrik Tesisat Birliği Reishğinden : 

1-Manisa şehrinde yeniden yapılmakta olan elektrik 
santral binası demir çatısı Nafıa müdürlüğünden müsad
dak proje, plan ve ke~ifnameleri mucibince 4436 lira ke· 
şif bedelile açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır.: 
A-Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve 

fenni şartname. 
8-Mukavele projesi 
C-Plan ve projeler. 
İstekliler bu evrakı 22 kuruş bedel mukabilinde Mani· 

aa şehrı elektrik tesisat birliği reisliğinden alırlar. 
3-Eksiltme 16.2.938 tarihine rastlıyan çarşamba günü 

saat 15 te Manisa belediye dairesindeki hususi mahallinde 
toplapacak olan birlik encümence yapılacaktır. 

-'-Eksiltmeye ıirebilmek için isteklilerin 333 lira mu-



vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki ve
sikaları haiz olup getirmesi lazımdır. 

A-938 yılına ait Ticaret odası vesikası. 

B-Bu demir çatı işini bizzat yapabilir ehliyet de veya 
bir ehline yaptırabilir olduğunu gösterir vesika. 

Konya Ziraat Müdürlüğünden: 

Keşif bedeli Muvakkat teminatı İhale günü 
Lira K. Lira 
1957 57 148 2 Şubat 938 
Keşif bedelile ihale günü yukarıda gösterilen meram· 

daki vilayet fidanlığında yaptırılacak duvar inşaatı ihaleıi 
18.1.938 tarihinden itibaren 15 gün müddelle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Talip olanların şartname ve mukavelenamesini gör
mek isteyenlerin Nafıa müdürlüğünden alınacak ehliyet 
veıika ve depozito parasile birlikte Daimi encümene baş 
Turmalan ilan olunur. 

İzmir Levazım Amirliği ~atmalma Koınü:yonu Hiya:::ıetindeıı: 

Keşif bedeli Cinsi Teminat nıuvak. akçe~i 
Lira Kr. Lira Kr. 

640 00 İn~aat 48 00 
996 l 2 Karroçini ve ..... va tamiri 7t1 71 
137 14 .Nöbetçi kulübesi inşa:::ıı 10 29 

İhalesi 7.2.938 pazarte:::ıi giinü aat 10-10,30-1 lde 
açık ek:::ıiltme ile yapılacaktır. 

İzmir tayyare alayı komutanlığınca gö terilecek yerde yu· 
karıda yazılı üç kalem inşaat üç kıla *artnanıe ile ayrı ayrı 
açık ehi itme su re tile münakasa) a koınuii'tur. 

llıllelen yu ·arı J v n /. ı J ı l ırih giiıı ve -.aatler-
de kışlada İzmir Levazım funirliği :::ıatııınlma komisyoı.uıH1a 
yapılacaktır. 

Şartname ve ke~ifnameleri hergün komi yonda giirüle· 
bilir. 

t~tekliler Ticaret o<la::ında J..aptlı olduklarma dair ve~iKa 
gö termek mecburiyetindedirler. 

Ehiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ~ ,.e 
3ncü maddelerinde ve artnamesindc yazılı VP. ikaları ve te
minat m uvakkatalarile birlikte ihale saatin<leıı ev\ el komi -
yona gelmeleri. 

\lalat)a .'\afıa .\lü<liirlüğiinden : 

28.1.938 cuma günü aat 15 te :\lalatya alıa dairesin
de 7545 7.98 lira keşif bedelli Malatya Cezaevi iıı~aatı ka
palı zarf u ulilc Pksiltmeyc konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme. bayındırlık i:leri gew·I. hıı:;usi ve 
feııni şartnamderi. proje, ke~if hulasa!)ile buna müteferri di
ğer evrak hergün Nafıa lüdürlüğünde gfirülrbilir. 

1uvakkat teminat 5023 liradır. 
f:;teklilerin teklif ınektubları ve ı·n az 40000 liralık bu 

i~e benzer iş yaptığına dair 1afıa Vekaletin<len almı~ oldu
ğu müteahhitlik ve Ticaret oda · ı ve:;ikalarını havi kapalı 

zarflarını 28.1.938 cuma gunu ::;aat 14 c kadar Malatya 
Nafıa ı\lüdürlüğüne vermeleri. 

Ankara Valiliğinden: 

Ke:.if hedeli 961 lira 20 kuruştan ibaret bulunan An· 
kara cezaevi jandarma kurak<>lun i~galindeki diirt oda ve 
nöbetçi kulübesinin tamiratı 5 2.Y38 gününe ra ·tlayan eu
marte i günü saat 11 de vilayet binası dahilinde Nafıa ko
mi:::ıyonunda ilıale~i yapılmak üzert! pazarlığa konulmu~hır. 

Teminatı muv.ıkkate~i 72 lira 32 kuruştur. 1 tckliler tP.
ıııinat makbuzilP Ticaret odası ve::ıika ı ve ııkara afıa 

müdürlüğünden alacakları Phli) et vc8İkasile birlikte ~iizü 
geçen günde Nafia komi"yonuna gelmeleri bıı işe aıd ke:..if 
ve şartnameyi Nafıa daire::ıinde görebilecekleri. 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden: 

1- Eksiltmeye konulan iş: Keçili deresinde yeniden 
yopılacak mecra tebdili amelyesile bu dere önünde ya
pılacak sed ve Hocacihan köyü önünde duvar. 

2 - Keşif bedeli yekunu 1678 lira 20 kuruştur. 
3- Eksiltme 2 .2.938 çarşamba gunu saat saat 15 te 

Konya vilayeti daimi encümeninde açık eksiltme usulile 
yapılacaktır. 

5- Eksiltmeye girebilmek için 125 lira 87 kuruş mu· 
v akkat teminat a kçasile nafıa müdürlüğünden bu iş ıçın 
alınan vesıkayı ve ticaret odnsından alman vesik~ yı 3 ün
cü maddede yazılı gün ve santta vilayet daimi encüme
ninde ibraz. etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* • • Eksiltmeye konulan iş: Karaman·Aladağ üzerinde 
Deliçay ve Salavat köprüleri tamiratı. 

Keşif bedelleri yekun 1459 lira 14 kuruştur. 
Eksiltme 2.2.938 çarşamba günü saat 15 te Konya 

vilAyeti daimi encümeninde açık eksiltme usulile yapıla· 
caktır. 

Bu işe aid evrak Konya Nafıa müdürlüğünde görüle
bilir. 

Eksiltmeye girebilmek için 199 lira 55 kuruş muvak· 
kat teminat akçesile Nafıa Müdürlüğünden bu iş ıçın a
lınan vusikayı ve ticaret odasından alınan vesikayı 3 cü 
maddede yazılı 1ıün . ve saatte vilayet daimi encümeninde 
ibraz etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v ~ 

İzmir Memleket Hastane::lİ Baştabipliğinden: 

İzmir Memleket Hastanesi altı aylık ihtiyacını karşılı
yacak oıan 5700 metre ve beher metresi 25 kuruş kıy· 
meti muhammenli yerli kaput bezi 17.1.938 tarihinden 
31 .1.938 tarihine kadar on beş gün müddetle açık ek ilt· 
meye çıkarılmıthr. İsteklilerin nümune ve şerait münaka· 
sayı görmek üzere her gün lzmir Memleket hastanesi ser 
tebabetine ve eksiltme günü olan 31 .1.938 tarihine rast
hyan pazartesi günü saat ondan 12 ye kadar İzmir vila· 
yeti daimi encümenine yüzde yedi buçuk nisbetinde temi
natı muvakkate mektubu ve banka makbuzu ile müracaat· 
ları ilin olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanlıul 
Satınalına KomLyonıından: 

62 takım ::ivil elbi::.e ile 55 adet paltonun 26. 1 .938 çar· 
~amba günü :::ıaat 11 de ayrı ayrı pazarlıkları yapılaı:aktır. 

Ta~ınlaııan tutarları: Sivil elbiselerin 1612 lira, ilk lemi· 
natı, 121 lira ve paltoların 990 lira Vf': ilk teminatı 75 liradır. 

Şartname ve ev~aflan koınisyoııda<lır. Görülebilir. 
İsteklilerin güıı ve aatinde ilk teminat maklıuılarile 

birlikte Galata eski ithalat gümriiğii bina:::ıındaki komisyona 
gelmeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Ba§vekfılel 1!)tatbtik <;enel Direktiirlüğü 
Eksiltme Komi:::ıyonundaıı: 

Kapalı zarf u ulile ek iltme::ıi ilan edilen 26 forma talı

min olunan '.\laarif ) ıllığıııın lıa ·kı:;ırıa talip çıkmadığından 
pazarlıkla ebiltme VP. i luıl::;~İ yapılacaktır. 

1500 adet ba::ıtırılacak olan hu c~erin L6 bahifeJik beher 
forması için 45 lira fiat tahmin olımmıı~tıır. Eksiltmeye iş

tirak edecckleriıı viizdc 7.5 muvakkat lenıinat ve;:ıika~ı ver-
" 

mcleri Jazıfndır. 
Eksiltme 7.2.938 aymın 

Umum .Müdürlük hina<;ında 

pazartesi günü ~aat 15,30 da 
toplanacak o:an konıi-.}'onda 

açılac ktır . 

Müteferrik 

Bornova Askeri Satmalmn Komisyonundan: 

Cinsi 

Kadana çulu 
Yerli hayvan çulu 

Yem kalburu 
Tımar süngeri 
Kıl kolan 
Keçe belleme 
Kadana yem torbası 
Kadana için kayış yular başlığı 
Madde 

Miktarı 

adet 
50 
25 
20 

100 
200 
100 
50 
30 

1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı sekiz kalem mu
tabiye pazarlık suretile satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 24.1.938 pazartesi saat IO da yapılacak· 
tar. 

3- Umum tahmin tutan 640 lira olup muvakkat te
minah 48 liradır. 

4- Şartnamesi komisyonda ıörülebilir. 
5- isteklilerin muayyen vaktinde Bornovadaki askeri 

satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Balıkesir Askeri Satınalmn Komisyonundan: 

Kolordu için 6 baş Fayton koşum hayvanı pazarlıkla 
satın alınacaktır. Hayvanlar 4-7 yaşlarında ve yükseklik 
leri 140 irtifaından aşağı olmıyacaklardır. Hayvan satmak 
istiyenlerin her gün hayvaolarile birlikte komisyonumuza 
müracaatları. 

Devlet Dcmiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
Muhammen bedeli l l87 lira olan Buji , duv~rcı mnla ı deste· 

re dıt çaprazı, boru anahtarı, boru ve yuvarlak demir men2en42· 

si, saplı dfiz baskı, muhtelif demirci kıskacı, pafta takımı mar•' 
go2 el kalemi, aaatçı eğesi ve aaireden mürekkep olan 49 kal•111 

demirci, tesviyeci, marangoz, duvarcı alat ve edeYatı 7-2·938 p•' 
zarteai günü saat I0,30 da Haydarpafada gar binası içindeki ko· 
misyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin komisyonu• tayin ettiği veaaik ~~ 
89 lira 3 kuruıluk muvakkat teotinatlarile birlikte eksiltme ırütı11 

saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu şartnaP>eltr 
Haydarpatada aatınalma komisyonu tarafından parasız olar•lc \ 
datıtılmaktadır. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

İzmir Levazım \mirliği Satınalıııa Konıisyonurı<lan: 
'eferihisar mıntakası kıtaatmın 35000 kilo kesilmi~ sı~f 

eli ihtiyacı kapalı zarf ıı ·uJile münakasaya konmu~tur. 
ihalesi 7.2.938 paıarteı.;İ o·ünü saat 16 ela kışlada lıınir 

Le' awn amirliği ::ıatınalma konıisyonuııda yapılac11ktır. 
!'alımın edilen mecmu tutarı 8!f00 liradır. 
Teminatı muvakkatc :ıkçe i 6:~0 liradır. 
Şartııame:,İ hergürı komi ·yonda görülebilir. 
istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair \'c::ıikı.! 

gü~terrnek mecburiyetindedirler. 
Ehiltıneye i~tirak ı"decekh~r 2490 ~ayılı kanunun 2 \I' 

3 iincii maddeleriııdc ve şartnamesinde yazılı ve-ikalarile te· 
ıninat ve teklif mcktublarını ihale ~aatinden en az bir :,aat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardı. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bailı müessesat 
için alınacak 300 ton arpa 8 şubat 938 salı günü saat 
15 de Tophanede İstanbul Levazım Sahualma komisyo-
nunca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be· 
deli 16500 lira, ilk teminatı 1237 lira 50 kuruştur. Şart• 
name ve numunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerill 
kanuni vesikalarlie beraber teklif mektublarmı ihale saa· 
tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

• *• idareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı mües· 
sesat için alınacak olan 300 ton yulaf 8 şubat 938 sah 
günü saat 15,30 da Tophanede levazım amirliği satınalnıa 
komisyanunca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tah .. 
min bedeli 15750 lira ilk teminatı 11,81 lira 25 kuruştur· 

Şartname Ye nümunesi komiıyonda gorülebilir. İstek 
lilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mekt ublarını i· 
hale saatinden bir saat evvel komisvona vermeleri. 

Isparta Askeri Sahnalma Komisyonu Başkanlığından: 

Antalya garnizonu için 3560 kilo sadeyağı açık ek· 
siltme ile 28. 1 .936 cuma günü saat 11 de ihalesi yapıla· 
caktır. 

İhalesi Isparta Tüm komutanlığı binasında olacaktır. 
Muvakkat teminatı 25f) liradır, tahmin fiyatı 95 ku .. 

ruttur. 
Şartnamesi mezkur kcmisyondadır. İ<Jteklilerin teminat 

makbuzlarile birlikte komisyona vaktı rnuayyeninde bu .. 
lunmaları ilan olunur, 

• * * Fethiye kıtasının ihtiyacı olan 4800 kilo kuru otu "e 
14600 kilo arpası ve 14600 kilo yulafı ve 12600 kilo askeri et/" 

safda samanının açık eksiltmelcrinde istekli çıkan olmadığıncfarı: 
ckail~meleri lO gün uzatılmıştır. 

Eksiltme günü 27- l-938 perşembe günü saat 1 O, 11, 1 ı Ye t5 
tedir. Kuru otun muvapkat teminatı 22 liradır. Muhammen fial• 
6 kuruştur. Arpanın muvakkat teminatı 55 liradır. Muhamnıe" 
fiatı 5 kuruştur. Yulafın muvakkat teminatı 55 liradır. Muhaf1'1' 
men fiatı 5 kuruttur. Samanın muvakkat teminatı 38 liradıf• 
Muhammen fialı 4 kuruştur. Şartnilme ve evaafları komisyonıı· 
muzda mevcut olup istekliler her zaman görebilirler. 

isteklilerin ihale saatinden en az bir saat önce teminatların• 
Tümen vezne-sine yatırmaları ve alınacak makbuılarile vaktinde 
komiayonumuza müracaatları ilan olunur. 

.. . . ~ . . . . . .. • . . . ~ . . ~ • • . .. . ~ ~ı 
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.... Her liı:;andan ve her türlü tercüme işleri ve bil- ':. . ~ 
1'!:• hassa münakasa ve müzayedelere müteallik ş rtna· : 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. I 
b ~ 
.:. Azami ihtimam ve sürat İ 

? Fiyatlar gayet mütedildir : 
y l 
•!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine O 
.,• Hususi tenzilat yapılır 4 . ~ 

...._. Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3.A ~ 
~ . 

•:• Telefon : 49442 1 
o ~: 
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Tüccar kimdir ? 
"T-uccar rn'll t' v. - . . k inek . . ' ı e ın emegı ve urehmı ıymetlendiril-

tıiyet ıçı? eline ve zekaıına emniyet edilen ve bu em
t lıyakat göstermesi gereken adamdır. :, 

K . ATATÜRK 

-----------------=------------~ 
PiYASA HABERLERİ 

~rf<t:J• J ljl !V~-. 

Soaıt . On bir aylık dış ticaretimiz 
8ııııılr ••~n ayı dış ticaretimize aid iıtatistikler hazırlanmı-"hr 

a &'O • -ı • 
•lup tic re ıtbalitımı:ı 1 l .054.000, ihracabmız 24. 227.000 lira 

Oo b~ret nıuvazeneai 13.173.000 lira ile lehimize kapanmıttır. 
ıtıuıc,bil ır ayhk dış ticaretimiz İ•e 117,158.000 liralık ihracata 
. On b' IOl.276.000 lirahk bir ihracat fazluı arzetmektedir. 
lıt, ol ır aylık dıt ticaret kıymeti (ithalit + ihracat) 218.434.000 
~lcdir;p, ge-çen senelerin ayni devreleri nazarı itibara ahndıj'ı 
30,2), 1~936 ~a nazaran (yüzde 19,3), 1935 e nazaran (yüzde 
ltı.Yild e ırore (yüzde 35, 7 ), l 933e göre de (yüzde 44 1) bir 

İh vardır. ' 
19,15 t•&tatımıı , 1936 nın 11 aylık devre1iue nisbetle (yüzde 17 8) 
f naz ( " • • •ıı.tık _aran . yuzd! 37,0) ve 193t e görede (yüzde 43,2) bir 
d~\'ret ~ostcrmıştir. ithalat iıe geçen iki ıenesin on bir aylık 
t•dır. erıne niıbetle (yüzde 23.1 ve yüzde 21, 1) artmış bulunmak-

Oıı b' 
1llteti ır aylık itba!it Ye ihracatımızan batlıca ülkeler itibarile 
tGt._ ._t vezzüü 1936 ile mukayeıeli olarak a•aaıdaki tabloda go·· . 

Cllledir. " 
6 

(1000 Türk Uraıı) 
İhracat İthalat 

-'\ı 
A. "'•oy• 
a:ıı.ı~tı.ırya 
fi Çıka 
"'lcoıı r;-, 0 vakya 
I aıı1a 
~t.iltere 
i "'Çrc 
t.ıh 

ll11.., y ,,. 
A. tııı•ııiatan 
li Qaerilca 
. oıı•tıd 
ı.... • tç 
t-;o,., 
it cç 

J.:ı:r:ı;ı"Y• 
S Otıya 

llriy 
~1•ır e a,, . 
() lılya 

1hr M. 

1937 
41.524 

2.471 
5.928 
5.874 
4.838 
8.603 
2.044 
6.341 
5.522 
1.800 

14.9'23 
l.3H7 
1.71 :.l 

.J25 
8-tO 
728 

2.039 
1 2.17 

343 
8.641 

1936 
50.268 

1.166 
1.299 
3.781 
3.57() 
5.82.1 
1. 12H 
3.631 
3.3911 

1.816 
9.736 
1.223 
l.4,i6 

335 
434 

1.306 
1.406 

974 
361 

6.303 

1937 
42.096 

1.726 
1.125 
2.618 
l. IO'l 
H.178 

713 
5.838 
6.189 

516 
15.312 
1.175 
1.928 

642 
1.557 

854 
n4 

2.202 
1.816 

6.915 

1936 
37.876 
2.385 

221 
3.298 
2.168 
5.445 
1.951 
1.313 
4.7€0 

529 
8.266 

89:> 
l.8H5 

«#59 
l.2H7 
1.308 

500 
964 

1.479 
6.402 

~~ 
~~-!!!!!!!!!~!!!!!!!~1~17~·~158~~99~·~39~7~~~1~0~1.;27~6~8~3.~606~' ~ 

~-u_n_ıa_r.;..., _K.;...a_r a...;..r~n;.;;.;.a.;..;m~e.:..;;le:..:.r.:._. _1.:..;' i:.::c=ar:...::e::..t m uahed Itri 
J rarname No: 7733 

tele ~o~y~ ile 27 teşrinievvel 19,H tarihinde akd ve imza cdile
•ilc ~rıcıye Vekilliğinin 26. 11.37 tarih ve 25096 aay. lı teıkere
~ •• t~~~der.ilen ilişik Türk· Japon anlaşma~n ve buna müteferri 
~illeri li: al~ anlaşmanın ta~b-ikına müt~dair uzlaşma İer11 Ve
llıer•· Jelınce 1.12.37 tarıhınde tetkık edilerek muvakkaten 

'Yete gi k .. d "k 
1

... rme uzere tas ı ı onanmıştır. 

urkiye ve Japonya arasında Ticari Mübadelata 

l'Grlt" _ dair anlaşma 
liilktı •~e. Cumhuriyeti Hükumeti ve .Japonya İmpcratorluğu 
l•ttır lbetı ıki memleket arasındaki ticari münaııebetlerı kolay
~lllnı~tk arzuıu ile aralnrındn anlaşma akdi hususunda mutabık 
~inı 1 tar ;e_ bu babdıa mütekabil murahhaslarına aşcığıdaki ah· 

rrtadesbıt ıçin mezuniyet vermişlerdir . 
lllUb•d ~e 1 - Türkiye ile Japonya arasında ticari müb delit, bu 
~Crilld e e~er takriben tevazün eyliyecek surette, takas esası ü-

rrı.:n •cra e_dilecektir. 
Olııp d. ~e 2 iki memleketten her birinin mevrid ve menşeli 
lillfn •gerinin ülke lerine idhal edilecek emtaa nevileri işbu i · 
bit td~enin 3 üncü maddeıinde derpiş edilen anlaşm~ ile tes· 
letj te 

1 ~~ektir. Şurası mukarrerdir ki mezkür anlaşma ile nevi
Cttj ._ 

1 ıt edilmiyen emtaa idhalih, iki memleketin her birinde 
ıtanun· 

td•dd 1 m-:vzuata tevfikan vaki olacaktır. 
"-llltnirı e. 3- Ik i memleketin salahiyettar makamları, işbu itilif
~•r•tlt tı ıcr11ıına yarayacak olan usulleri, bilitilaf bir anlaşma ile 

M.ad' racaklardır. 
"'Ya d'~e ~- itbu itilafnamenin ük6mleri, iki memleketten biri 
"e •ıstrın .d l lllüıt e aı o en veya onlar tarafından idare edilen ülke 

tdııddernlekl'!rin hepsine tatbik olunacaktır. 
leı:ı biri e 5- ltbu itilafnamenin devamı esnuında iki Hükumet· 
t, · ' nıevzu b h0 

• ·1 -f · d •dhaı- v a ıs ıtı a namenın evamı güçleştirecek mahiyet· 
tlttirde "\,~ey~ d~viz hususuada yeni takyidi tedbirler vaıettiti 

itler y~ 1
_ 1 Hukumet bunlarda!! birinin talebi üz:erine, bu tcd -

ttı" uzunde k d 1 ll~ake n le te ar o muş raenfaatlarını koruyacak çareleri 
ı.. re •dec kl d. "l&dd e er ar. 

~1"da11 0
: 6::- Bir ıene ıçır. muteber olan iıbu itilifoame imza 

l~ bir 
8 

g~n sonra mcr'iyete girecektir. Kendilitinden uı.a illa 
1'tQ bita enchk bir devre için temdid olunacaktır. Her bir devre· 
. Duo ~ınkdan dört ay enel feshedilebilecektir. 

dın · 0 uz yüz t d' · ' k · · eı 2'Ü _ o uz ye ı stneunı onuncu ayının yarını ye· 
a)ltıın y~ll~e tekabül eden Showa'nın on ikinci ıene1inin onuncu 
•diJnıişti~.hlı yedinci güaü, Ankara'da iki nüsha olarak tanzim 

İmzalıu: 
T. Saketomi N. Meoemencioğlu 

(Devamı var) 

lst. Tic~ret ve Zahire Borsası 
{Bourse du Commerce et des Cereales d·lstanbul J 

---- 21 - - 1938 

FİATLAR ( Cours officielsl 
AfioD (Opium) 

Aşağı (Moinı) 

520 - -
5 24 -
5 17 -

Yukarı (Plus) 

Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ı ert {Ble dur) 

5 28 -
5 23 -

Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 4 2 50 4 5 -
Arpa yemlik 
Çavdar (Seia-le) 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri( Poiı chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 
Keçi kılı (Poil" de Chevre 
Kuş yemi (Millet) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mı ır sarı (Malı jaune) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noiıdtes) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Susam ,, ( ,, sesame) 
Dara sarı (millet j•une) 
Susam (Se1&me) 
Pey~ir kaşer (Fromage kacbere) 
Zeytın yağı I.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

Mercimek (Lentille) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Fasulyr ufak (Haricot 1ec) 
Güz Yünü 

,, Trakya ,, Thracc 

30 10 -

64 

8 - -

4 27 50 

16 25 -

6 -
119 -

8-

GELEN (Arrivares) GİDEN (Exportation) 
Afion (Opium) k - Razmol 223 
Buğday (Ble) 78 
Arpa (Orge) 25 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısır (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lln) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohairel 
Yulaf (foinı 
Susam (sC8am~) 

35 25 

11 

15 

Arpa (Orge) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
~ohut (Poiı cbiche) 
lç fındık (Noiı dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire) 
K fındık (Noisette) 
İç ceviz 

DİŞ FİATLAR 
(Marcheıı Etranıerı) 

10 -
11 

Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huıle d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 

5 - Buğday (Ble) Liverpul 5 30 
13 - " Şikaıo 4 43 

,, ,, Vinipek 5 82 
Arpa (Orge) Anvers 4 56 

İç fındık (Noiı. dec.) 
Razmol 

12 75 
Mısır (Maiı) Londra 3 95 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 97 
Fındık (aoiı.) G.Hamburg 45 -

İç badem ( amande) 
K " .. 

Oteller, Çamaşırhaneler, Has
tahaneler ve Müesseseler için 

t 
~·V" · 

gayet mükemmel ve itinalı bir 
tarzda yıkayan modern çama. 

şır yıkama makinaları . 

Pratik, kullanışlı ve elzem 

çamaşır yıkama, çamaşır ku· 
rutma ve çamatır ütüleme ma· 
kinaları ile dezenfekte cihazları 

ve aaire takdim ve teslim 
ediyoruz 

Havalandırma 
tesisatı 

Sınema, tiyatro, sana yi atöl· 
yeleri, id1'rehaneler, askeri de
poları ve saire sıibi hava tesi· 
satı olan mahallerde otomatik 
bir surette havanın tanzimi ve 
temizlenmeıi talep üzerine ha· 
vanın ısıtılması ve ıoiutulması 
küçük ve büyük yerlerin hava-

landırılması tesisatı 

J. A. JOHN A. G., ERFURT, DEUTSCHLAND 
Satış yeri: İstanbul, Kuru kahveci han 21 

OEJÖ GİY ARMA Ti Tel. 21187 

.. 

Tiyatrolar ESKİ FRANSIZ TİY ATR 05 U 
KOMEDi KISMl-

TI•: PEBAŞI DRAM KISMl 

Bu ak~am 
ıaat 20,30 da 

PERGÜNT 
dram 5 perde 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Aynaroz 
Kadısı 

komedi 6 tablo 
Yazan: Türkçe1i Yazan: 

Henri ib ~n Seniha Bedri Gökmil Celal Muaahid ojfo 
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1 ııliiııll iı 
Türlrçtai 

1 
(Dördüncü sahifeden devam) 

Mardi 25-1-1938 

lnatallation moteur a la fabrique de Glace (Nunieipalite Gaziantep) 
N. 545 

Reparation "hangar voie aerien a Yech,lkeuy et a Buyukdere (Dir. 
Trav. Publics lst.) N. 574 

Reparatioo de chaussce (Dir. Trav. Publics Tchanalckale) N. 574 
,, coque du moteur lzmir et transformation de la macbine 

en moteur Diesel (Oir. Office Saaitaire lst.) N. 576 
Toile pour pyjamas, couverture de laine et pantoufle (lot . Tophane) 

N. 577 
Reparation ascenıeur du batiment de la poste (Oir. P.T.T. Ankara) 

N. 577 
Cible de campagne (Command. Gen. Cead. Ank.) N. 577 
Tuyaux et baguetteı d'acier (Mio. Def. Nat.) N. 577 
Produits clıi•iques et inslrumentl (Min. Def. Nat.) N. 579 
Reparation station vaccination a Silivri (Municip. lstanbul) N. 580 

,, du casino Ayazma (Mun. lst.) N. 580 
,, de barcadaire Baghdat a Scutari (Mun. Ist.) N. 580 

Seaux a passoir (Mun. lıt .) N. 580 
Travaux pour adduction d'eau au bourg Kaledjilc (Mun. Kaladjilt) 

N. 582 
Conıtruction de route en beton (Mun. Trabzonde) N. 588 
Beurre frais (Com. Ach. Milit. Vize) N. 585 
Construction ınaiıon du peuple a Gumuchane (Oir. Trav. Publics 

Gumuchanc) N. 586 
Kilims et couverture de laine (Oir. Fabr. Milit. Ankara) N. 588 
Anis (Oir. Gen. Monopoles) N. 569 
Reparation mur de la mosquee Karakacbe (Dir. Vakou!s Kirklareli) 

N. 591 
Leıumes (Command. Surveil. Douan. lzmir) N. 591 

Lundi 24-1-938 - .... ·-~--
ln1tallation de chauff are central au lycee et ecole Normale Edirne 

Dir. Trav. Publics Edirne) N. 584 
Produitı pharmaceutiqueıı (Vil. Kodjaeli) N. 584 
Bouchons (Dir. Gen. Monopoles) N. 544 
Presentation carte actuelle bourr Kartal (Municipalite Kartal) N. 566 
Bles (Corps Aımee Tchorlou) N. 570 
Bouteille1 d'oxygene (Commandernent lıtanbul) N. 570 
• Morceaux de papier (Dir. lmprimerie de l'E.tat) N. 573 
Appare:ls d'inceııdie, ıeaux, corde, crochets, escalier (Municipalite 

Iıtanbul) N. 576 
Installation centrale telepbonique (Ministere de Finaaces) N. 577 
Constnıction bitiment pour ıurveiliance douaniere (Vilayet Ourfa) 

N. 577 
Travenes aiguilles (Ch. de Fer Etat) N. 577 
Bois de sapin (Ch. de Fer Etat) N. 577 
Machines fraiseuse (Min Def. Nat.) N. 577 
The (lntend . Tophane) N. 577 
Riz pour pilav et soupe (Command. lstubııl) N. 577 
lmpermcableı (Municip. lstanbul) N. 578 
Houille criblee ( 1ir. Ecole Commerce Maritime lst. 579 
Reparation batiment Municipal (Mun. lstanbul) N. 580 
Paille (Com. Ach. Milit. Samsoun) N. 580 
• Cercle et papier (Oir. FAbrique de Tabacs Samıoun) N. 580 
Conıtruction d'un musee pour les marcbandiae1 de l'Egee a Culture 

pare (Comite Foire Internationale lzmir) N. 583 
Boitea de conse:ve de confiture et lc rume (Oir. Lycee Galatuaray) 

N. 585 
Pantoufle1 (Dir. ln!!lruct. Pub lique Edirne) N. 586 
Benzole (Min. Def. Nat.) N. 587 
Viande de mouton (lntend. Diarbakir) N. 587 
Transport de feuilles de tabacı (Dir. Monop. Samsoun) N. 587 
Flanelles d'athlete (Int. Tophane) N. 587 
Foiıı (lntend. Tophane) N. 588 
• Peaux, riz ete . (Dir. Ventes Douaneı lst.) N. 583 
Reparation pompe d'incendi,• ( Academie de Guerre) N. 588 
Fromage blanc et lcacher (Oir. Ecole lngenieur) N. 589 
Reparation garage auto corbillard a Fatih {Mun. lstanbul) N. 589 
Toile pour linge (Dir. Garde Foret An\: .) N. 589 

" ,, hou!lse (Intend. Tophane) N. 590 
Construction mur d'appui (Mun. lstanbul) N. 590 
Preparation de paves (Oir. Travaux Publicı. Sivas) N. 590 
Rep . bitimer.t du foyer communal {Dir. Trav. Publicı lzmir) 
• N. 590 
Charbon l i ınite (Com.i Ach . Milit . Bornova) N. 591 

• Leı nıteriıqueı ındiquent une vente par Yoİ• de ,urenehere. 

N. B.- Lea Nos indiqucs en regard deı articles 10111! ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru . 

,-------=---------..-:----1----11& Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ" nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınız icabı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel. : 49442 

~----------------------·----
lmtiyu ..W.i •• y .. qJ.ri 

Direktil'i: Umail Girit 
Ba111dıiJ 7er: ARTUN Ba111111ni 

G.ıJ-.ı.. Rillür solnW Nn. JO 
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Tab eau Synopti ue des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l' adjudicalion Mode 

d'adjudicat 
Prix 

eıtimatif 
C ution. 

Pro\iıoire 
Ucu CPadjudıcation et du 

Cahier de3 Cbarger; 
jours ı eure 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation-Trav Publics·Materiel de Constructioo-Carlographie 

-~-

Reparation de 5100 m. de chaussee s route f: er· 
gama·Somıı. 

Pli cach 16489 32 1237 Dır. T ravaux Publics lı.mır Ank. lst. 10-2-38 11 

Conatruction des ponts. arches et chausscc s route 
Gul bııhtchc-Kar.tbunın. 

Conıtruction bitiment penitencier a Malatia. 
Oiverscs contructions pour !e regiment d'aviation 
Construction guerite pour gardiens 
Reparation, badigcı)nnage et c rruux en fııi'ence 

Achevement constnıction du bitiment ecolc Pri· 
maire "'Kouvcf1i,, a Eudemichc. 

Achevement constr"cbon batiment ecole Primaire 
"Emmioghlou,, a Eudemichc. 

Construction toiturc en fer a la centrnle clectrique 
de la vil\e Manissa (cah. eh. P. 22). 

Construction mur a la pepinicrc de Konia 
Constr cıt montage de 3 ponts metatliques n Di

yarbekir (cah. eh. L. 25). 
Travaux de canalisation a l'uıine de Pachabahdjc 

(cnh. eh. P. 114). 
Constr. d'un dcpôt d'ısolemcnt de poudre a Zon

gouldak (cah. eh. P. 2). 
Diverses rcparations au peniteııcier Ankara 
Rep. des ponts Delitchny et Salavat s route Kara

man-Alad11.gb. 
Constr. d'un mur a Hocacıhan et travaux de CR· 

nalisation. 

Habillement - Chaussures 

Coatumes: 62 complets. 
Paletota : 55 p. 
Toile indigcne pr. capote 5700 m. 

Tissus - Cuirs. 

1 ravaux d'lmprimerie-Papeter e 

lmpression annuaire du Mınisterc de l'lnııt Pu· 
blique (26 for ahı) (aj.). 

Divers 

L'adjtıdication du matfriel pour voie qui ıu· 
rait lıeu le 7 .2.938 est rcm;se a ı.ı date de 
23.2.938 a 1s,3o h. 

Chevaux pr. phaeton: 6 teles 
Gruc electrique ambulııntc de debnrcaderc (capa· 

cite 1 tonne): 1 p. et le montagc (aj.) 
Collıera en poils: 100 p. - brides: 30 p. • toile de 

laine: 75 p. • tamis pr. nourrilurc: 100 p.- cein· 
ture de feutre: 100 p. ete. 

Articles de forgeron. ajusteur et menuisicr tels quc 
limes, tuyaux, cles. rabots ete (49 lots) 

Provisions 

Orge : 300 t. 
Foin : 300 t. 
Viande de boeuf: 35 t. 
Beurrc frais: 3560 k. 
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Foin : 4800 k - Orge : 14,6 t. - Foın : 12600 k. 
(aj.). 
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Accord de • 
aı ent entre 

1 Rep b ique Turque le 
oya e d Hongrie 

(Suite du Numero S89) 

Ar ti ele 3. - T o ut es creances hongroiaes visees a l'article premier 
devront Ctre rcglees moyennaot verscment de la soaıme due en Li
vre Turques a in Banque Centrale '-\e la Republıque de Turquic. 

La Banque Centrale de la Republique de Turquie portera les ııom
mea ainsi enC&llSC'CS, le jour meme de )'cncaisscment et apres lea 
avoır convcrties en pC'ngö, au crcdıt d'un compte "pengö,. non pro
ductıf d'intercts, qu'elle ouvrira au nom de la Banqu .. Natıooale de 
Hongrie. 

Article 4 - La Banque nationale de Honrnc et la Banque Cen
trale de 1. Republique do Turquie se transmettront au jour le jour 
les avıs de credıt afferents aux versements effectues chex elles con
formement aux articlea 2 et 3. 
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n 

" 
Mal.ıtia 

Com Ach. lntendance iz.mir 

" 

Vilayet lı.nı İt 

" 

Prcsid. Un ioa lnatalldıon electrique 
Vılle Manissa 

Dir. Ai'ricole Konia 
Min. Trav. Publicı Dcp. Constr. 

Com. Ach. Econom. Monop. K.tııche 

" 
Viayet Ankara 
Com. Pcrm. Vilayet Konia 

" 

14-2-38 
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7-2-38 
7-2-38 
7-2-38 
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Com. Adı. Comm. G. Surv. Douan lıt. 26-1·38 
,, 2~1~8 

Chef Med. Hôpital Rcg. lzmir 31-1-38 

Com. Ach. Dır. Gen. Statistiquc Ank. 7-2-38 

1 Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 23·2-38 
\ Caiases Ank. Haydarpacba 

Com. Ach. Milit. Balik.esair 
Com. Ach. f.con. Monop. K tache 15-2 38 

Com. Adı. Milit. Bornova 24-1-38 

1 Exp. Ch. de fer Etat Haydarpachıı 7-'.l-38 

Com. Aclı. lnlcnd. 1 t. Tophane 
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Suivant que i'encaisııcment eıt opere en Turqııic ou en Hongric • 
tout avis de credit indıquera le mont.ant ene ısııe ea pengö ou en Li· 
vres turques, ainsi que toutea autrefl indication• ne ceııSairea pour per 
mettrc le paiemcnt correspondnnt au creancior intercsse. 

Dan1 le cas ou une creance scrait lıbellee en une autr<' •o"naie 
que la Livre Turque ou le pengö, le montant stipule en cette ticrce 
deviac aera egalemcnt deaigne sur leı avis precitea. 

Article 5. La convenion, en Turquie, dcs Livres turques en 
pengö, et des penfÖ en Livres turques, ıera effectuce d'apres te 
cours d'achııt et de venle pratique par la Bıınque Centrale de la Re
publique de Turquie. et la conversion, en Hongrıe, des pengö en Li· 
vres turques, et des Livrca turques en pengö sera C'ffC'ctuec d'apres 
les cours d'achat et de veınte pratiqutS par la Banque Nationale de 
Hongrie. 

Les deux Buıques fixeront d'un commun accord la procrdure ;1 

ıuivre pour la determinatıon de la parıte du pengö par rapport a la 
Livre turque, parite qui leur ır;crvn a de Lase pour l'etablisse ent df's 
cours de conversion ci·haut mentionnes. 

{a ııuivıeJ 

Paı:arteıi 24.1.938 

Edirne kız. ve erkek Öğretmen okullarına kalori(er teıiı•11 

ne Nafıa Mnd.' .\! 584 
Ecza ve alit (Kocaeli Vil.) ,:''; 584 
Mantar (İnhis. U. Müd.) ~'~ 544 
Kartal kazası haritaları tanzimi (Kartal Beled.) X· 566 
Buğday (Çorlu Kor) .\:. 570 
Oksijen şişesi (İst. Komut.) .. \~ 570 
• Kırpıntı kağıt ıDul. Baaım. Dir.) .\; 573 

1 Yangın söndürme aletleri, ip, kova, balta, merdiven k~ 
ı ı Bcled.) .\~ 576 
li Dahili otomatil,; telefon santralı tesisi (Maliye Vek.) .\'! rİ' 

Gümrük muhafaza binası inşaatı (Urfa Vil.) .\:. 577 
Makas meşe traversi (DO yol.) .:\: 577 
Çam kereste (DD yol. Sirkeci) .:\! 577 
Freze makineıi (MMV• .~ 577 
Çay (Tophane Lvz., X 577 
Pilavlık ve çorbalık pirinç (Tophane Lvz.) ,,:, 577 

' Muşamba (lst. Beled.\ .\! 578 
Kriple maden kömürü (Yük•. Deniz Tic. Mekt.) .\~ 579 
Hükümct konağı inşaatı (Kars Nafıa Müd.) .\~ 579 
Belediye mrk. binasında yap. tamirat dst. Beled.) .\: 580 
Saman (Samaun Ask. SAK) X 580 

'" • Hurda çember ve kağıt (Samsun İnh. Tütün Fbr.) r fİ 
~· Kültur parka inşa ~dilecek ei'e mahıulleri müzeıi Iİzmir ! 
t'i Fuarı K.) Y 583 
'' Mevye ve sebze Konaerveıi (Galatasaray Liı. SAK) ,\:. 585 

Mercan terlik (Edirne Kült. Dir.) ~: 586 
A tlctfaniluı (Tophane Lvz ) X 587 
Yulaf (Tophane Lv:ı.) ~\~ 588 

il • Kösele, pirinç v.s. (İst. Gümr. Baımüd.) .\' 588 
Yangın tulumbası tamiri (Harb Akad. Komut.) .:\~ 588 
Bey z ve kaşar peyniri (Yüks. Müh. Mekt.) .\' 589 
Fatihte cenaze otomobili garajında yap. tamirat (İıt. Btl• 
Çamaşırlık bez (Orman Kor. Gen. Komut.) .\! 589 
Yatak kıhflığı bez (Tophane Lvz.) .. ~ 590 
İstinat dıvarı tamiri (İst. Beled.ı ~· 590 
Parke taşı ihzarı (Siv s Bayınd. Dir.) • ! 590 
Nahiye ocağının isticarında bulunan binanın onarılması 

Nafıa Müd.) .\:. 590 
Linit maden kömürü (Bornova Ask. SAK) .\~ 591 

Salı 25.1.938 

Buz fabrikası için motör ve tesisatı (Gaziantep Beled.) ·'' 
Yeşilköy Havayolları Devlet işletmesi Müd. binası ile 

rının tamiri (İ&t. Nafıa Müd.) ~~ 74 
Büyükderc Havayolları Devlet İşletmesi binası tamiri 

Müd) .\: 574 
Şose tamiri (Çanakkale Nafıa Müd. ı .\' 574 
İzmir ınotörü tekn sinin tamiri ve dizele tahvili (İst. 

hil Sıh. Mrk.) \' 576 
Pıjnmalık bez, battaniye ve terlik (Tophane Lvz.) X 577 
Mrk. postahnnesindc yap. asansör işi (Ank. PTT Müd.) ' 
Sahra kablosu (Jndr. Gen. Komut.) .\~ 577 
Çelik boru ve çelik çubukler (MMV) .\: 577 
* Hastanede vefat eden eşhasın eşynları (İzmir Memleket 

.\~ 579 
Kimya alıit v edevatı (MMV) /\~ 579 
Ağır benzin (MMV) .',' 579 
Silivri aşım istasyonunun tamiri (İııt. Beled.) .\; 580 
~yazma bahçesindeki gazinonun tamiri Iİıt. Beled.) \! 5f1/J 
Usküdar Batda~ ifikelesinin tamiri (İst. Bcled.) X 580 
Süzge.çli kova (lst. Bcled ! X 580 . t 
K.nlecık kasabasına yap. ıçme suyu yolu inşaatı (Kalecıl< 

.Y 582 
Sadeyağ (Vize Ask. S .\K) N. 585 
Gümüşhane vil. Halkevi bin sı inşaatı (Gümüşhane Nafıl 

N. 586 
Kilim ve battaniye (Ask. Fbr. U. Müd .• N. 588 
Beton yaya kaldırım inşaatı (Trabzon Belcd.) N. 588 
Anason (İnhis. U. Müd.) N. 189 
Karalca, camii kabristan dıvarının tamiri (Kırklarela Valı/ı' 

rekt.) N. 591 
Sebze (izmir Gümr. Muh. Tab. SAK) N. 591 

Ünlerin fo yıldız işareti olanlar muz.nyedcyc aitlır. 

Hamı : ·'No.,. ışaretı ılanı havi gnxeteruizin snyısını ı!ô 

(Devamı 3 uncü sahifede) 


