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a) Münakasalar 

r•at, Ta"'irat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

vlcif bue b" · · - d t • d L f it I . . ın .. ı ıçın uç a e ıan araa mu.a aza 
u esı ınşaaı 

b_uk~uda belediyeye ait köşkün tamiri (temd) 
rlkoy aava yolları devlet işletmesi müd. binası 

1 e haararlarının taairi 
r.kdere hava yolları dolat işlatıaaıi tamiratı 
~bolu-1\cşan yolunun arasıada 12 lua. kısmın ta

lbıratı Haaiye 

lecik kasabasına isale edilecek içme ıuyuaun kap
taj, çelik isale berus11 ve ••p• inşuı v.s. tefer· 
ruata (.art. 225 kr) 
lu-Düzcc yolunua arasında betonarme kapaklı 
lll••fez v~ betonar•e köpıiiler 11261 •· ııaualw· 
tunda har.ar kır•a ta.ııile e1aalı ıoae taairi 
lll'i temiılik ahırıma taairi (temd) 

eaıucat, Elbiıe, Kundura, Çama,ır v.ı. 

ivert elbise: 2M tak. - rri albiae: 108 tak. 

aç. eka. 3360 51 

" 930 89 

" 
1600 -

" 
811 57 

kapalı 7.. 

" 
18219 99 

pu. 10218 en 

aç. akı. 1174 84 

aç. ekı. 2::.92 -

iobilya, Ye büro e41aıı, Muıamba-Hah v.s. -tra maaaaı: 161 ad. 
1449 -

ldiyat-Boıaltma· Yükletme v.ı. 

~··lalt. i•laayo•unda lokoaotifler içi• relecek aç. alta. 
o•llr eria va 1 d . d' ..ı 1 it roıı ar a o yere ın ırma ve y•r••• o-
oaotiflere veya varoalara taamili (1 .seae mü~.) 

~brukat, Benzin, Makine yaiları 
11Yatı: 6,2 t . 

" 3,4 ,, 
" 6,2 • 

~teferrik 

v. ı. 

trti•1~ ltafea teli: 500 Dl • ma•eni batdatii ltafu 
• ı: 5000 .2 
ta••ıı it . ..ı• b 

1 
. . ••evır: 250 it. - mtahtelif eb'atta H1 am-

l ~ aı sıciai: 800 k. - lteDevir ipi: 1559 it. - ita· 
Ç~n•\. ipi: 100 k. - palaaralık, keltukluk ve cer i· 

• af halat: 1200 lr.. 
•rlı ve e 1:: 

caıe .i malı mulatelif civata (tart. 167 kr) 
•r•a ••kıaaıı: 53 ad. 

&e tora L· • d it a lllallllRCll: 11 A • 

a - •akiaesi: 8 ad. 
ka•haa · . ._. 34 ..ı • 1çın malze•e ve mam;ıaa: aw. 
reste 

23 
banca t ". " " " . . • 

t 0rııaaı. 8 ad. (fart. 6 rrup ıçıa 160 kr) 
eı topratı~ 200000 L 
il il. 
fıa aroaöaii: 1 ..ı 

1 'f ••. 
orı er i . b 1 

Yeri . t•• r•na. radyatör kafesini• iaa ı va 
Ilı' •nne talr.li•aaı iıi: 42 ad. 

111 ••törı: 4 ad. (tead) 

z.lc, Zahire, Et S b , e ze v. ı. 

•laf: 56 t. 

45 " 
ır eti: 35 t 

deyat: 8,4 ~. 
4150 k. 
8.4 t. 

15 t. 
18 • 

" 24 
d•1•t: 6,s t. 

" 10550 it. 
laut: 10 t. - kur f 

u .. ulya: 11,5 t. - b11lrur: 12 t. 

b) MUzayedeıer 
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" 
" 
n 

" 
" 
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paa. 
,, 
,, 
• 
" 
" 
• 
n 

" 
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·~· ... s. 

aç. art. 

252 04 

69 82 
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61 
3494 10 

1367 

81 11 

JY:t 40 

108 llS 

135 -

288 -

2W-

4280-2498,25 
16150 -
4500 -
4250 -
3750 -
2400 -
4000 -

600 -
512 25 
368 55 

423 -

:ııı -

Cenup C. Müddcium. 17-1-38 14 -

lstanbul Belediye ,i 10-1-38 14 -
lıtanbul Nafıa Müd. 25· 1-38 15 -

" 
25-1-38 16 -

Çanakkale Nafıa Müd. :25-1-38 14 -

Kalecik Beled. l4·1-3S \il -

Bolıı Nafıa Mütl . 17-12-37 itib. 1 ay 

lıtanLul Beledıye9İ 7-1-38 
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.. 
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n 
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it 
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a) MÜNAKAS R 

· şaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Sinop Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: 

1-Yeni yapılmakta olan Tevkifhane binası için 3 adet 
Jandarma muhafaza kulesi inşası için 3360 lira 51 kuruş 

bedeli keşifle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Bu İfe ait şartndme ve evrak şunlardır. 
A-Fenni şartname 
B-Mukavelename 
C-Eksiltme şartnamesi 
D - İnşaat projesi 
3 - Eksiltme 3.1.938 pazartesi gününden itibaren 17. 

t .938 pazartesi günü saat 14 de Sinop C. Müddeiumumi· 
Jiği dairesinde yapılacaktır. 

4-2490 sayılı kanunun 4 Ühcü maddesinde yazılı kim
seler gerek doğrudan doğruya ve gerek vasıta ile eksilt
meye giremezler bu yasağı saymıyarak girenler eksiltme
ye girmiş ve üzerine ih~Je yapılmış bulunur ise ihale bo · 
zularak muvakkat teminat ve mukavele yapılmış olursa 
mukaveie feshedilerek teminat irad kaydolunur. Bu ka
nununun 51 inci maddesi tatbik olunur şukadarki müte
ahhidin istihkakı var ise kendisine verilir. 

5-Kanuni ikametgah göiiterilecektir. 
6- İsteklilerin 252 lira 4 kuruş teminat akçasıuın 

malsandığına yatırıldığına dair makbuz ibraz edilecektir. 
7 - Nafıa müdürlüğünden fenni ehliyet vesikasını 

haiz olacaktır. 
8- Jandarma kulelerinin ikmali inşaati yukardaki 

fartlar dairesinde açık eksiltmeye çıkarılmış olduğundan 
fazla tafsilat almak isteyen isteklilerin tatil günlerinden 
maada hergün Sinop C. Müddeiumumiliği kalemine mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 

lıtanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

25. 1.938 sala günü saat l 5 te İstaobulda Nafıa Mü
dürlüğüude 1600 lira keşif bedelli Y eşilköy Hava yolları 
Devlet İşletmesi Müdüriyet binası ile bangarlarınır. tamiri 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri genel, hususi Ye 
fenni şartnameleri, proje, keşif hülasasile buna müteferri 
diğer evrak Dairesinde görülecektır. 

Muvakkat teminat 120 liradır. 

İsteklilerin en az 1200 liralık bu işe benzer iş yaptı
ğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden eksiltme tarihinden bir 
hafta evvel alınmış ehliyet ve ticaret odası vesikalarile 
gelmeleri. 

• • * 25.1.938 sah günü saat 16 da Istanbulda Nafıa 
Müdürlüğünde 811,57 lira ktşif bedelli Büyükdere Ha va 
Yolları Devlet İşletmesi tamiratı açık eksiltmeye konul
muttur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi 
ve fenni şartnameleri, proje, keşif bülasasile buna müte
ferri diier evrak nairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 6 l liradır. 

lıteklilerio en az 500 liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara iıtina
den İstanbul Nafıa Müdürlüğünden eksiltme tarihinden 
bir hafta evvel alınmış ehliyet ve Ticaret odası veıika
larile gelmeleri. 

Bolu Nafıa Müdürlüğünden: 

Bolu-Düzce yolunun 22+650-4()+819 uncu kilometre
ler arasında 10218 lira 93 kuruş keşif bedelile yapılacak 
3 ü 2.00 ve biri 1.00 ve biri 6,00 metre açıklığında be
tonarme ka pakh menfez ve betonarme köprü ile 1 1261 
metre uzunluğunda hazır kırma taşile esaslı 'ose tamira· 
lı 2400 sayılı kanunun ~O ncı maddesi mucibince 17 .12.937 
tarihinden itibaren proje ve evrı-kı keşfiye, fenni 'fC hu
susi şartnameleri ve ilk ilan şeraiti dahilinde bir ay için
de pazarlığa çıkarılmış olmakla ehliyet vesikasım haiz 
olanların Bolu Nafıa Müdürlüğüne bu müddet zarfında 
müracaatleri ilaD olunur. 



Sayfa 2 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 1 17 4 lira 84 kuruş olan Cinci temizlik 
ahırının tamiri açık eksiltmeye konulmuş ise de belli 
ihale gününde giren bulunmadığından eksiltme 7.1.938 
cuma gününe uzatılmıştır Keşif evrak ile şartnamesi le
vazım müdürlüğünde alacakları fen ehliyet vesikasiie 88 
lira 11 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubuile 
beraber yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden: 

Çanakkale vilayeti dahilinde 4658S lira 68 kuruş be
deli keşifli Gelibolu • Keş:ın volunun 0+000-12+000 ki
lometreleri arasında 12 kilaınetrelik kısmın tamiratı esa
siyesi inşaatı ı5.1.938 salı günü saat J 5 te ihale yapıl

mak üzere 3-1-938 tarihinden itibaren ı 1 gün müddetle 
ve kapalı zarf u ulile mün::ıkasaya konulmuştur. 

1 - 46.588 lir:ı 68 kurus keşfi olan bu ışın 20,351 
liradan 937 ve mütebakisi 938 senesi bütçesinin tasdik
inde tediye edilecektir. 

2- Bu işe talih olanlar, nafııı vekaletince verilmiş 

937 senesine aid müteahhidlil< ve ikasile ticaret odala
rına mukayyet bulunduklarına d .. ir vesika ve 3494 lira 
10 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

Teklif mektublarının 25.1.38 salı günü saat 14 e ka
dar vilayet makamında toplan n encümen riyasetine ve· 
rilınesi ve bu s:ıatten sonr'.l venlecek ve posta ile gön
derilecek zarfların kabul edilmiyeceği ve bu işe aid ev
rakı keşfiye ve şartname!eri görmek ve tafsilat almak 
isteyenlerin nafıa müdürlügüne nıüracaatleri ilan olunur. 

Knlf'cik BeleJiyt> Hı · ıı:iliğiııdt'n: 

Kalecik ka aha~ına j,..aJı· eJikcek i~ıııe suyunun kaptaj, 
ÇPI ik j ... ~dc boru~u, ferı;:i ve depo in c1 ı \ e,..air teferrüatı ı 5-
12.937 trır.ihincleıı ]4.1.938 tarihine kadar bir av müddetle 

" 
kapalı zarf usulile ek-:iltm '} <> konmuştur. 

Keşif bedeli 182J9.99 lir,ıdır. 

Proje, keşifname ve şartııanıe ... i 225 kurıış mııkabilinde 

Kalecik beJediye-;inden alınabilir. 
Mliııakasaya i:tirak etmek i'>1t'}e11lerin lhhili\ e vt>kalt>ti 

imar hep•tiııde11 mu--ad<lnk ehii)elnamc ilıra7 eylemeleri 
şarttır. 

lbteklilerin 2190 numuralı l.:ınuııuıı 2 \ e :~ ıincü mad
delerindeki ;;;eraıti haiz olm.ıları elz m lir. 

.lu\akkat teminat miktarı 1367 lir ıdır. 
Talıblerin tf•klif mektuhlarım ] L .<JJ8 cuma ~ünii -..aat 

1 1 e kadaa Kalecik belcdi)c daire--inde ınütf'ı..ekkil İhale 
komi } onuna göndermi~ ol malan lazımdır. 

lhal~ 14.1.938 tarihine rac:lıyan cumn ~unu ...,aat 15 le 

Kalecik belediye encüırn:ninde yapılacaktır. 

* "' . 
Çubukluda belecliyevc ait kii:.küıı tamiri. Bak: 181. Rcle· 

diye i ilanlnrırıa. 

Mensucat· Elbise-Kundura-Ça .naşır v. s. 

Ankara Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden: 

Okulumuz talebeleri için okuldaki nümunesine göre 
aşağıda cins, miktar ve tutarı yazılı elbiseler açık eksilt
me ile yapılacaktır İ'>tiyeulerin şartnameyi görmek üzere 
hergün Okul Direktörlüğune ve eksiltmeye gireceklerin 
de temiııatlarile ve kanunun icab ettirdiği vesaikle bir· 
likte 20. 1.938 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 
saat 15 te Ankarada Okullar Sağışnıanlığında toplanacak 
olan Alım Satım Komisyonuna müracaatları. 
Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı 0

-:; 7,5 teminatı 
Lacivert H. Elbise 28 takım 24 T.L. 
Gri H. ,, 108 ,, 24 T.L. l592.00 194.40 

Mob"lya, Ev ve Büro eşyası, Muşaı.ıba, Halı v.s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Topçu ve nakliye okulu için 161 adet ders masası 
7.1.38 cuma günü saat 14,30 da Tophanede levazım a
mirliği satınalma komisyonunda pazar1ıkla eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin bedeli 1449 lira ilk teminatı 108 
lira 65 kuruştur. Şartnamesi komisyonda ve nümunesi 
okulda görülebilir. İsteklilerin belli sa atı e komisyona l'el
meleri. 

_Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Devlet O. Yolları Afyon 7 inci İşletme Mijdürlüğünden: 

Afyor.ı İstanbul istasyonunda lokomotifler için relecek 

kömürlerin. vagonlardan yere endirilmesi ve yerden loko
motiflere veya vagonlara tahmil işi bir sene müddetle 
2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununun 41 mad 
desine tevfikan açık eksiltme suretile müteahhide verı

lecektir. 
İnale 20.1.938 tarihine tesadüf eden 

saat 15 te Afyon şehir istasyonunda 7 
mis onunda yapılacaktır. 

perşembe 

inci işldme 
günü 

ko-

Taliplerin istasyon Kasasına yatıracakları 135 lira ı 

muvakkat teminat akçesi makbuzu ve kanunu mezkfırun 

4 ÜüCÜ maddesi mucibince işe girmeye mani kanu.ıi bh· 
hali bulunmadığına dair beyanname ve diğer icap eden 
vesikalarla yukarıda tayin olunan gün ve saatle komis
yona mür:ıcaatları ilan olunur. 

Bu işe ait şartname, keşifname eksiltme komisyonun
dan meccanen alınabilir. 

Mahrukat Benzin-Makine yaı!lan \'. s. 

* * * 
\ İıP-\lpu:lıı \e J'ın::ırhi .... ar kıtalar ıç111 ga,.,vagı alınaı·ak· 

tır. Bak: Erzak . iiluınında \ize l'iimen S. A. ''· ılarıına. 

T.trsıı~ Belediye }{ei. liğindeıı: 

Helediy<'ıniı İtfaivesine bpalı 7.<tıof ıı-ııılilı• lıir yan~ın a
raz<izii ·ıl111aı·aktır. ı\lıılıaınnıcn lıP.deli (~~:m lira olııp nııı

vakkat leıniııat akı:esi :; l 2 lir.ı 2:l kurıı-;;tur. fhal,.si 20. t .:~8 
Per~eı~ılıe ~üoü aat l!'i te BdeJivr En<'iiıııcnindt! 
ğı ııdaıı. J ... ıek lilr rin şarı namesini BP.led İ) emizılen 
il:irı olunur. 

v ıpıl.ıctı· 
ammaları 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 8000 lira ola 200 bin kilo ateş top· 
rağı 17.l.E'f38 pazartesi günü saat 15 te Haydnrpaşada 

gar bması içinceki komisyon tarafından kapa h zarfla sa· 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 600 liralık muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 
l .7 937 C. 3645 N. lu niısha~ınd ı intişar etmiş olan ta
limatGame dahilinde alınmış ve ikaları muhtevi teklif 
zarflarını ayni gün saat 14 c kadar Haydarp. şada gar 
binası dahilindeki komisyon reisliğine ve~meleri lazımdır. 
Bu işe ait şartn3meler komisyondan parasız olarak da· 
ğıtılmak. tadır. 

* * * 
Muhammen bedeli -1914 lira olan Ankarada ger bin:.ıı içindeki 

kalorifer radyatörleri için 42 adet Bronz radyatör kafesinin ima· 
li ve yerl'!rine takılması işi JU.1.938 pazartesi günü s:utt 10,30 da 
Haydnrpaşada gar binası içindeki sııtınahaa komisyonu tarafııı· 

dan açık ekeiltme ile yapılacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 

368 lira 55 kuruşluk muvakkat teminatları ile birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar bin<ısı içindeki ıa
tınalrna komisyonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Milli M. V. Deniz Merkez Sahnalma Komisyonundan: 

29.l2.9:~7 giiniinclc knp:ılı zırfla yapıları miinakasasınn 

talıp ınhur etmeyen \e talııniıı r•dileıı lıeıleli 5(> l-0 lira olan 
l adP! heıızin ınotiiriiniin puzadıkla ıııüııakıı:ıtt~ı l~.l.93B 

tarihine m üsaılif çarşamlıa giinü ::-aat 11 de \ t:kulet hina~ırı· 

daki komi vonıımuzda icra edilecektir. 
" 

Şartnamelerini görmek i..-;t~yenlnin hergiiıı \f' miinaka-
aya girmek i::ıleyenlf'riıı dP 423 liralık tenıinatları Vf' kanu

ni Lelge]f•rile mezkur giin \e ı;:aatte konıi!;yomııııuza müra
caatleri. 

* • • 
Pirinç kafes teli ile kenevir ipi, adi ambalaj sicimi, 

ipi v.s. alınacaktır. Bak; ["D yolları ilanlarına. 
kalafat 

1 

-
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

fstanlıul Leva:r.ım \ınirJıği Satınalıııa 1'.onıİıs)oııuudan: 

Harp Akademiı=,i i';iıı alınacak olan 10000 kilo nohut, ı 
11500 kiJo kuru fasulye. 12000 kilo bulgur IU. J.<J.fü pa· 
zarte i ~ünii aaı 13,:~o ıla Toplıaıu·ıle htanbııl Levazım 

amirliği 1.:atınalma komiı:ıyonunda acık ı•k iltıne ıle alınac-:nk· 

tır. Tahmin bNleli 41(ı() lira, ilk teıniııatı :)12 liradır. ~art

ııaıne VP ııümunel~ri koıni-syonuııda gi>riilclıilir. l tcklilerin 
kaııuııi helgeierile lıelli saatte korni::;yoıın ~relıııel"rİ. 

Vize Askeri Satınalmıt Y omisyonundan: 

Miktnrı İhale tarihi saati 
Cinsi Kilo 

Vize arpa ve yulaf 5f>OOO : 6· 1-938 16 
Demirköy arpa ve yulaf 45000 : 
Vize ga:ı:yağı 6200 : 
Alpullu gazyağı 3400 l l·l-938 15 
Pınarhiur razyağı 6200 : 
Vize aığır eti 33000 12 l ·938 15 pazarlık 

,, sadeyağı MO'J 14-1·938 l(j 
" Pmarhiur sadeyagı 4150 10-1-938 15 
" 

,, " 8400 14· 1-938 15 " 
Alpullu uman 15000 14-1-938 IS ,, 
Demirköy saman 48000 ,, ,, 15 ,, 
Vize ,. 24000 • ,, 15 ,, 
Alpullu sadeyağı 6500 ,, ,, 15 ,, 
Demirköy sadeyağı 10550 ,, ,, 15 ,, 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı erzaklar Vizede Tümeıı 
tınalmn Komisyonunca hizalarındaki saatlerde yapılacaklar. ~ 
nameler.i ayrı ayrı Vizede Tümen Sntını.?lma Komisyonunda gl 
lebilir. isteklilerin belli saatlerde kanuni vesikalarile Komiıf 
müracaatları. 

o 

- ÔrO' -r=n 
b) z VEDE E ----......_.- ·-- -

Koııyn f (u,.,u~i ~Iulıa--elıe ~liıdiirlüğiinclen : 

\lakaını Vilayete ait lıiri faal, diğNi lııırd.ı halinde 
luııaıı ıki adet otonıohile talip çıkmadığından artırma \l' 

:-:sihıne kaııunurın 13 iıncii madde-.i mu"ihinee acık artı 
ınüddt·ti 7. l.<>3B ~iiııunc Lıdar uzatılını:;;tır. f .... ı~b.lilı·riıı 
giiıı ,· ıl:het r>11<'ii111cııiııe nıiirfü·aatlaıı 

1 x 

İnh · sarlar İsta bul 
Başmüdürlüğünden 

Çam:lltı memlehasınd.ı sureti mahsusadn tesis 
edilmiş olrın ince tuz değirmenlerinde fenni surette 
ihzar olunan ve evvelce kilosu 5,25 kuruş hesı:ı· 
biyle elli kiloluk çuv.dı 262.5 kuruşa satılan mut· 
fak lu~unun 1- l ·9j8 tarihinden itibaren halk 
tarafından kolaylıkla tedarikini temin maksadiyk 
kilosu 3.80 kuruş hesabiyle elli kiloluk çuvalı Jgll 
kuruşa indirilmiştir. 

Çuval bedeli, tuz fiatına dahil olduğundan müş• 
tenlerden ayrıc'l çuvdl bedeli aranmıyacnktır. 

"8726.. 1337 5 5 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 
Mühim İlan 

Elektrik Şırketi, rn~murlarının 1937 senesine ait "P' 
be renkli hüviyet kartlarının 1 ikincikanun 1938 den 
haren iptal edilerek, 1938 senesi için muteber olmıı~ 
zere "yeşil,. renkte kartlarla değiştirileceğini sayın d 
lerilerine arzeyler. 

Bu kartl rın baş tarafında Şirketin unvanı olan u'f 
Anonim Eleldrik Şirketi,, yazılıdır. 

Yukarıda gösterilen evsafa uygun olmıyan kartlar' 
te addedilmeli ve htmilleri polise haber \erilmelidir· 

Şirket rr.lişterilcriniıı bu ilana riayet etmemeleriıı 
çıkabilecek neticelerin mesuliyetini kabul etmiycce 
şimdiden beyan eyler. D;REKTÖRL0 

!inhisarlar U. Vlüdürlüğündeıı 
1- Paşalimanında İdare malı Karakol binasında 

name ve projesi mucibince yapılacak tamirat ve ilave 
açık eksiltmeye konmuştur. 

ll- Keşif bedeli 4372 lira 19 kuruş ve muvtJ 
teminatı 328 liradır. 

lll- El:~iltıne l 7.l.9.l8 tarihine rastlayan p3zS 
günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubaynat ~ti 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve Projeler 22 kuruş mukabilinde l' 
sarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesinden alınabili' 

V- Eksiltmeye iştirak etmek istovenlerin fenni e• 
ve vesaikini inhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek of 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

vı isteklilerin kanunen kendilerinden aranıl~~v' 
saik ile 5 nci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 gil 
me paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gO" 
saatte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilal'I J 
nur. (B) (8720) 1333 2,..... 
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. Keşif ~edeli 930 lira 89 kuruş olan ç.ıbukluda Bele
dıyeye aıt köşkün tamiri açık eksiltmeye konulmuş ise
de b ır "h ı ·· ·· d .e ~ 1

• a e gu.nun e giren bulunmadığından pazarlığa 
çevnlmışbr. Ke ... ıf evrak·ı t · I M"0 d·· 

'f ı e şar namesı • vazıın u ur-
lüğ?nde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanund,., yazılı 
~e:ı~l~clan ~aşka fen ehliyet vesikasile 6fJ lira 82 kuruş-
u 1 temınat mak~uz vcy ... me:d..ıbilc beraber 10.1.938 

pazartesi güuü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı-
dırlar. (8) ( 41) 

İstanbulda Havagazı ve Elektrik ve 
T eşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi 

Mühim iı an 

İslanbulda Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sı
naiye Türk Anonim Şirketi, memurlarının 1937 senesine 
ait "kiremit , renkli hüviyet kartlarının 1 İkincikanun 
1938 den itibaren iptal edilerek 1938 senesi için muteber 
olmak üzere "kırmızı,, renkte kartlarla değiştiri:eceğini 
sayın müşterilerine arzeyler. 

Bu kartların baş tarafında şirketin ünvam olan "'İS
TANBULDA HAV AGAZI ve ELEKTRiK ve TEşEBBÜ
SATI SINAİYE TÜRK .. \NONIM ŞİRKETİ,, yazılıdır. 

Yukarıda gösterilen evsafa uygun olrnıyan kartlar sah
te addedilmeli ve hamilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket müşterilerinin bu ilana riayet etmemelerinden 
çıka bilecek neticelerin mesuliyetini kabul etmiyeceğini 
şimdiden beyan eyler. Dİı EK fÖRi..ÜK 

Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki 
gurup malzeme 21·1·938 cuma günü saat 10,.30 Haydarp1şada gar 
binası içindeki s tınalına komisyon\.! tarafındaıı açık eksiltme ile 
salın alınacaktır 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve bi
zalıırında yuılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şnrtnameler komisyondan par sız olarak dağıtıl
maktadır. 
1

- 500 metre muhtelif eb'atta pirinç kafes teli 5000 metre 
murabbaı madeni bağdadi kafes teli muhammen bedeli 3S40 

2 
li~a muvakkat teminatı 28~ liradır. 

- 2:ıQ kilo taranmış kenevir 800 kilo ınu telif eb'atta adı 
ambalaj sicimi 1550 kilo muhtelif ebatta k~nevir ip, 1 on kilo 
kal fat ipi, 1200 kilo muhtelif ebatta palanğalık, koltukluk 
ve cer için lif h.ılat muhammen bed.::li 29t0 lira muvakkat 
teminatı 220 lira 50 kuruştur (33J l 4 

• * * Muharnıuen bedeli 24500 lira olan 700 ton döküm koku 18-1-937 
salı 1,Ünü • nt 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anknr d İdare bina
sında satın alınacaktır. 
•
1 

Bu işe girmek isteyenlerin 1837,50 liralık nıııvakkn t teminat 
1 

e kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik "e ikası 
ve tekliflerini ynı gün sa t 14,30 a kadar komi yon Reisliğine 
vcrmelerı lazımdır. 
H Şnrtnanıelcr parasız olarak Aokarada Malzeme Daire•inden, 
B}'darpaşadn Telilellüm ı;cvk şefliğind n dağıtılmaktadır. 

(8701) 2 4 

* * • 
k ~uharnmen bedeli 3600 lira olan 2000 kg. külçe kıılay açık 

~ sılt~e usuliyle 19·1-1938 Çarşamba i'Ünü saat 15,30 da Sirkecide 
' ııcu lşl~tnıe Mübayaa Komisyonunda satın alınacaktır. 

Bu işe ~irmek i&teyenlerin 270 lirn muvnkkat teminat ve ka
n~nuıı tayin ettiği vesikalarla birlikte Komisyona müracaatları. 

Şartnameler parasız olarak Komisyondan verilmektedir. 
(8723) 2-4 

~~~~ ...... =~·--~...,!!-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Y zan: 
H. Lenoruıllnd 

Müteahhit 

Burhanettin Adanır 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

DRAM KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Erkel' ve 
Hayaletleri 

pies 4 perde 6 t. 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Sathk ve 
Kiralık 

3 perde komedi 
Türkçesi Yazan: 

İ. Galip Arcan Andre Bira bea u 
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Türkçesi 
Ekrem R şit 

K 11Ulll" t'. rnan ele·. Ticaret muaherlleri 

Tı;rk p:ıre. ı kıymetim korurna haklunrla 
1 ı numarr l kararıı ıne 

(573 inci nüshadan devam) 

Yine meskur kanun muciLinc · hükmolunacak para cezaları 
mahkemelerce tecire tabi tutulduğu ve fakat kaçırıhrken tutulan 
p2ra V<' csh:ım ve tahviliitın müsaderesine, irad kaydedilmesine 
mahkemelerce karar verildiğı takdirde müsaderesine karar veri· 
len para ve esham ve tahvilat kıymetlerinden, aı:ami nısfına ka
dar olan kısmını. ikramiye olarak muhbirlerine vermeğe Maliye 
Vekili mezundur. 

Madde 50- Türkiye ile ldiring mukavelesi akdetmiş memle
ketlerden vadeli \'eya ankonıiynasyon gelen mallar için idhaliit 
tacirleri tarafından Cümhuriyet Merkez Bankasına verilen taah· 
hüdnamelere odeıni riayet bu kararname hükümlerine muhalif 
bareketlerdendır. 

Muayyen vadesinde hükmü infaz edilmediğinden dolayı taki
bata tevessül olunmak üzere Türkiye Cümhuriyet Merkez B n
kuıncn kambiyo murakabe mercilerine tevdi edilen taahbüdna· 
melerin hükmünün temin \'e infazı için paranın Türkiye Cüm
huriyet Merkez Bankasına yatırılnıaa;ı lüzumu kambiyo murakabe 
mercileri tarafından taahhüdnaıoe sahibine tebliğ olunur. 

Bu tebliğ tarihinden 15 gün geçtikten sonra paranın Cümhu
riyet Merkez Bankasına yatırılmaması halinde taahhüdname so· 
bibi hakkında kanuni takibata tevessül olunmak üzere keyfiyet 
Cümhuriyet Müddeiumumiliğine bildirilir. 

Ancak taahhüdname müddetinin uzatılması veya taksit mik

tarının azatılması alacaklı firmanın tahriri muvafakatın istina· 
den borçlu tarafındnn talep edildiği takdirde bu c:het kambiyo 
murakabe mercil 0 rince naı:arı dikkate alınır ve keyfiyet Cümhu· 
riyet Merkez Bankasına tebliğ oluour. 

Madde 51 Cümhuriyet Merkez Bankası M liye Vekileti ile 
bilitilaf Türkiye ile münasebetleri nlan ecnebi devletlerin sala
hiyettar ihraç bankaları veya diğer mali müesseselerile iki mem
leket ora~ındaki tediye muamelatını kliring usulile tanzim edecek 
itilafları lcra V ckilleri Heyetinin tasdikına arz eylemek üzere 
akdetmeğe mezundur 

Yukarki fıkra mucibince bir memleketle kliring itilafı yapıl
dığı ta.kdirdc ~tiliifname hükümlerinin tesbit ettiği tediyat itilaf· 
namenın bu hukümlerine göre yapılır. 

Madde 52 Bu kararnamede yazılı 0lmayar ve hakiki ve 
meşru sebeblerc müstenid olduğuna k naat getirilen ahvalde dö· 
viz talebleri, 50 liraya kadar, kambiyo murakabe mercilerince 
doğrudan doğruya temin edilir. 

Bu ınıl tar fevkindeki talebeler yalnız merkezce tetkik ve in
taç edilir. Bunlardan prcnsipe taallük edenler Maliye Vekilinin 
tensih \e tasvibine arzolunur. 

Madde 53 Kitap, Gazete, Mecmua ve müteferrik bazı alat 
ve edevat ve umuru hayriyeye müteallik taahhüdat ınualccat ve
saire gibi gönderenin hnl ve \•aziyetine göre ve mecmu bedeli 
ayda 25 Türk lirasını tecavüz etmeyen ve hakiki bir ihtiyaçtan 
t~vellüd ettiğine kanaat edilen müteferrik kambiyo talebleri kam
bıy? muralcabe mercilerinin vİZt'!sine lüzum olmadan ynlnıı: Cüm
hurıyet Merkez Bankası ve şubelerince ':abul ve temin olunur. 

Bu gibi talebler dolayısile çek veril eyip havalename yapılır. 
Cümhuriyct Merkez Bankası tarafından verilen bu h valena

melerin aylık bir icmali her ay sonunda Maliye Vekaleti Kam
biyo Müdürlüğüne tevdi edilir. 

Caze~e, kitap, mecmua, abone bedelleri kliringle tediye müm· 
kün olmıyan ahvalde kambiyo murakabe mercilerinin müsaade
silc serbest dövizle ödenir. 

Madde .14- işbu kararname mucibince verilecek beyanname· 
lerin hakıkate. tevafuk etmemesi dahi kararname hükümlerine 
aykırı han'ketlen maduddur. 

Madde 55- Bu kararname Türk parası kıymetini koruma 
hakkındaki 11 numaralı kararnnme ila merbutu ihtiyaç listesi ve 
bunların müzeyyelit ve tadilatı yerine kaimdir. 

Madde 56- Cümhuriyet Merkez Bankasının k nun ve nizam

namelerle verilmiş olan anlahiyetleri dahilinde yaptıtı muamele
ler bu kararname hukümlerinden müatesnadır. 

Madde 57 Bu kararname neşri tarihinden muteberdir. 
M ddc 58 Bu k:ırarnn'lıenin icrasına Maliye Vekili ıneınur· 

dur. 

Bu kararnnmr ile ilgili: 
1567 numaralı Türk parası kıymetini koruma kanunu 
2686 numarnlı l'ürk parası kıymetini koruma kırnu-

nuna nıtizeyy el kanun 

2IOO numaralı Türk parası kıymetini koruma hakkın
dakı 1567 numaralı kanuna müzeyyel kanuna 

3070 numnralı Türk pı:ırası kıymetini koruma hak· 
kındaki 1567 numarnlı kanunun 4 üncü madde· 
sini değiftiren kanun 

8907 numaralı Türk parası kıymetini koruma lınk
kındnki 1 numaralı kararname 

9094 numaralı Türk parası kıymetini koruma hak
kındaki 2 numaralı knrarname 

9889 numaralı Türk parası kıymetini koruma hak· 
kındaki 3 numaralı kararname 

(Bu kararnamenin birinci maddesi 1 numnralı karar
namenin 11 inci maddesile müaeyyelitını ilıa 
etmiştir.) 

12008 numaralı Türk parası kıymetini koruma hak
kındaki 4 numar lı kararname 

12565 numaralı Türk parasını koruma hakkın 5 nu
maralı ltararname 

12804 numaralı Türk pnraaını koruma hakkındaki 5 
numaralı kar rnameye eid izahname 

12929 numaralı Türk parasını koruma hakkındaki 5 
numaralı kararnamenin sureti tatbikına dair olan 
izahnameye bir madde eklenmesine d ir 

13212 numaralı Türk parası kıymetini koruma hak· 
kındaki 6 numaralı kararname 

13342 numaralı Türk parası kıymetini koruma hak
kındaki 7 numaralı kararname 

(D vamı var) 

1433 

2981 

2311 

3474 

1435 

1480 

1589 

W79 

2086 

2105 

2114 

2167 

2210 

st. Ticaret ve Zahire Borsası 

[Bourse du Commerce et des Cereales d·lstanbul J 

4 - 1 - 1938 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opiııın) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Blc dur) 
A!'pa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Buğday kıı.ılca (Blc roux) 
Yulaf (A,·oine) 
Yapak Anadolu (Mohairel 

,, J rakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Susam " ( ,, sesame) 
Darı snrı (millet jaune) 
Susam (Sesnme 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

5 31 -
5 22 50 
4 7 -

4 37 

17 50 
5 5 

50 

7 

6 2 -
5 29 50 
4 9 -

5 

Peynir kaşer 1Fromage kachere) 
Zeytin yağı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

Mercimek (LentiHel 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Mais j:ıune) 
Peynir beyaz (Fromage blaoc) 
Bakla (Fe"e) 
Fındık kabuklu (Noiııcttes) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Fasulye ufak (Haricot Ece) 
Güz Yünü 

G~LEN (Arrivage 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Ürge) 
Çavdar (Seigleı 
Un (Farine) 
Mıs.r (Mnis) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Colon) 
Yapak (Mohalre) 
Yulaf (foin) 
Susam {sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chichel 
Zeytin yağı (Huıle d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec.) 
Razmol 
İç badem (amande) 

• 

465 -
90 
15 
so 
55 

ın 

29 -
HJ 25 

sta bu 1 

76 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 101 
Arpa (Orge) 
Tiftik 65 -
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pols chiche) 
İç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak CMohairc 1 
K fındık (Noisette) 
İç ceviz 

DİŞ FiATLAR 
(Ma rches Etrangers 

4 
IOI -

Buğday (Ble) Liverpul 5 -
,, ,, Şika~o 4 15 
n ,, Vinipck 5 54 

Arpa (Orge) Anvers -1 66 

1 Mısır (Mais) Londra 4 73 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 61 
Fındık (nois,) G.Hamburg- -

K " .. 

Borsası 

4-1-1938 

Paralar 
Sterlin 625,- 630, 

1 Dolar 122,- 126, 
20 Fransı~ Fr. 80. ~.-
20 Liret 100, 110-
20 Beldka Fr. 80,- 84,-
Drahmi 18,- 22,50 
20 İ•veçre Fr. 570,- 580, 
20 Leva 20, 23. 

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

Avusturya Si. 21,- 23,-
Mark 26.- 29,50 
Zloti 20.- 22.-
Pengü 21,- 25,-

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

1 İsveç kuronu 30,- 32,-
l Türk altını I079,- 1080, 
Banknot 269,- 270,-

ist:ikrazıar 
Açılış apa:ınş 

Türk B. 1 Peşin 18,35 18.35 
Türk bor. 1 vadeli 18.50 18.45 

,, " il Peşin 18.40 18.40 
,, 11 Vadeli I0.40 18.40 

lsttkraz:ı dahili 94.- 94.-

lmtiyaz sahibi ve yazı i,I ri 
Direktörü: lsmoil Girit 

Çekler 
London 625, 626,-
Nn York 0,8010 0,80 
Par is 'l3,57 23,5875 
Milano 15,2185 15.23 
Brük•el 4,7080 4,7155 
Ati na 87,51 87,58 
Cenevre 3,46 3,4635 
Sofya 64,0112 64,1025 
Amsterd. 1,4437 1,4450 
Prag 22,7675 22,785 
Vivana 4,2275 4,23 
Madrid 12,65 12,66 
Berlin 1,9822 1,9838 
Varşovn 4,2434 4,2467 
Budapeşt 4,0225 4,0.!56 
Bükret 106,8050 106,89 
Belgrad 34,5875 34,tll5 
Yokobama 2,75 2,i533 
Moıkova 23,53 23,51 
Stokkholm 3,IO 3 

Esham 
j Açılış Kapanış 
Aslan çimento 9.50 9.45 
Merkez basakası 99,50 99, 50 

Tahvilat 
Anad. M. Vadeli 40.40 40.40 

Basıldığı y r: ARTUN Basıme ... ı 
Galata Billfu- aobık No. 10 
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Tableaı1 Synoptique des Adjudications 
Objet de J'adjudication 

Prix 
..timatif 

Caution. 
Proviıoire Jours Heure Mode 

d'adjudicat. 
Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Cbargeı 
ı----~------~~~~~~--~~~----~~~~~--~~----~··---------~~~------------------...... ~ ...... ..._ ...... ._....__..~ ................. -----

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

:=onılruction trois tour! pour surveillaoce au peni
tencier Siaop. 

~onıttruction de 12 km. de c~auısee s route Gue· 
li bolou-Kecban 

:onstruction pont en beton arme et arches et re· 
paration de 11261 m. de chauısee ı rowte Bolou
Du:ıdje. 

~eparation hangar et batiment dircctorial de l'ex
ploitation des lignes aerienneı a Yechilkcuy. 

Reparation batiment exploitation des lig:- eı aerien
aes a Buyukdere. 

::onıtructioo depôts iastallatıon de tuyaux en acicr 
et autru operations pour adduotion d'cau au 
bourg Kaledjik (cah. oh. P. 225). 

Reparation ecurie Ojindji (aj.). 

~eparatien kioılc uıunicipal a Tchoubouk!ou (aj.). 

l-:labilleruent - Cbaussurcs Tissus- Cuirs. 

t:oıtumes griı: 108 p. ld. bleu : 28 p. 

P•blique 3360 51 

Pli cach 

Gre a gre 10218 93 

Publique 1600 -

,, 811 57 

Plı caclı 18219 99 

Public.ıue 1174 84 

Gr~ a ıre 930 82 

Publique 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-TapİHerie ete. 

raLles pour leçoo: 16'1 p. 

Transport- Chargement Decharırement 

~lıargement et dechargement de cbarbon aux wa· 
fODS pendant une annee 

Combustible - Carburaot- Huiles 

l>etrole : 6,2 t. 
n : 3,4 ,, 
" : 6,2 ,, 

Divers 

Machines outllı a tour : 53 p. 

,. ,. İl fraiıer: 11 p. 
~lachine pour la forre : 8 p. 

,, et outils pour foaderie : 34 p. 
,. ., n travailler le bois : 23 p. 

lrour revolver : 8 p (cah. eh. pour les 6 groupeı 
P. 160). 

r;"jl de bronze pour care : 500 m - Fil m~talli'fUe 
pour cage : 5000 u:ı2. 

~il de chanvre : 250 kiloı- Ficelle pour embal
lage : 800 kilos- Fil de chanvre: 1550 kilos
Fil pour claantier : 100 kilos ete. 

Boulons (march. indir. et elrang.) : 52 lots (calı.ch . 
P. 167). 

abrication et installation radiateura en bronze pr. 
chauffage central gare Ankara : 42 p. 

erre refractaire : 200000 k. 
rroseuıe pour incendie : 1 p . 
oteurs de benr.ine : 4 p. (aj.,. 

oin : 56 tonnes. 
n : 45 ,, 
iande de boeuf : 35 t. 
eurre fr:ıiı : 8,4 t . 

.. n : 4150 k. 

" .. : 8,4 t. 
~aille 15 t. 

• 48 ,, 
• : 24 n 

Beurre frais : 6,5 t. 

.. " : 10550 le. 
Haricots secs : 11,5 t.- Bles concuse 

Poiı chiche : 10 t. 

B) Adi!Jdications a la sure~ere 
~uto camelote : 2 p. 

.lsab 
una ıuur .... .. ··-· • 

12 t.-

Grc a rre 1449 -

Publhıue 

Pli cach 

n 

" .. 
n 

n 

Pwblique 

n 

Pli caclı 

Publique 

,, 
Pli cacb 
Gre a ıra 

Gre a rre 
,, 
n 

• 
" ,, 
,, 

" 
" Pli cach 

Publique 

298000 -

65000 -
60000 -
50000 
32000 -
55000 -

3840 -

2940 -

60600 et 
33318 
4914 

8000 
6830 -
5640 -

4160 -· 

252 04 

3494 10 

120 -

61 25 

1367 -

&s 11 

69 82 

194 40 

108 65 

135 -

16150 -

4580 -
4250 -
3750 -
2400 -
4000 -

288 -

220 -

4280 et 
2498 85 
368 55 

600 -
512 25 
423 -

312 

Procııreur General R~publique Sinop 17-1·38 14 

Dir. Trav. Publicı Tchanalclcale 25-1-38 14 

.. Bolou Un moiı a partir du 17-12-37 

,, lstaabul 

" " 
Municipalite BilPdjilc 

{ 
Com. Perm. Municipa\ite lstanbul 
Dir. Econom. ., ,, 

idem 

Dir. Ecole Arta Anlcara 

c ••. Aeh. l.teati. let. Te,a .. e. 

7 me Eıtp. eh. de fer F.tat Afioo 

~c.•. Ach Militaire Viıe 

" ,, 

J A9m. Gen. Ch. Fer Etat AAkara 
l Caisıes Haydarpacha et Ankara 

(dem 

.. 

.. 

" 

25-1-38 

25· 1·38 

14· 1·· 8 

7-1·38 

10·1-38 

20-J-38 

20-1·38 

6·1·38 
11-1-38 
11·1·38 

tJ-3-38 

9.3.3e 
9.3.38 
9-3-38 
9-3-38 
9-3 38 

1 Exp. Ch. de fer Etat Haydarpacha 21-1-38 

" 

{ 
Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 
Cai111eı Haydarpacha et Anlc . 

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

,, 
Municipalite Taraouı 
Cam. Ach. Min. Def. Nat. Preı in· 

tendance Marinc Ankara 

Com. Ach. Milit. Vize 

,, 
,, 
" 
• 
" 
• 
" ,, 
• 

Co •. Adı. lntend. lıt. Tophaıu~ 

Direction Comptabilite Prive• Koaia 

2 t-t-38 

21-2-38 

10-1-38 

17·1·38 
20 1-38 
12-1-38 

6-1-38 
6-1-38 

12·1·38 
14-1-38 
10-1-38 
14-1-38 
14-1-38 
14·1-38 
14-1-38 
14-1-38 
14-1-38 
10-1·38 

7-1 -38 

15 

16 

14 

14 

14 

15 

14 :w 

15 

16 
15 
15 

15 

15 
15 
15 
ıs 
15 

10 30 

10 38 

15 -

10 30 

15 -
15 -
11 -

16 
16 
15 
16 
15 
15 
15 
15 
15 -
15 -
15 -
15 30 

1 MÜTEAHHİTLERİN TAKVİMİ 4 
~ Memento aes FournisseuPS #; 

Perıembe 6. 1.938 

_, 

ı Adlire Vekileti binuı intaab {Nafıa Vek.) ~! 554 
Kuru fuulye (Ank. Lvz.) .\: 554 
Ağnköy mekt. tamiri (lat. Beled.) .1; 556 
Malatyada cezaevi intaatı (Malatya Nafıa Mld.) .;\"• 556 
Teyelti bezi (jndr. G. Komut. Ank.) .\; 558 
Gardrop (MMV) X! 558 
Demir karyola. pamuk tilte, amerikan !tezi, battaaiye v.ı. (İıt 

Beled.) .\; 560 
Enakı matbua (Konya Huı. Mub. Dir.) .Y! 560 
Defabr Ye evrakı matbua (İd. Vakf. !>ir.) .\: 560 

.· Balıkeıir mrk. ~otum Ye çocuk balumevi ve ebe •ektebi iut••' 
(Balıke•İr Vil.) .\! 560 

1 

Vil. ayıır deposunun ik•ali inşaatı (İat. Beled.) .\~ 560 
Freze batlı karfiçe çiviıi (OD yol.) .\~ 560 
Çam telıraf direti (OD yol.) .\: $60 
Yat aebH ve •Üt (Deniz Lvz.) ~\! 560 
Kriple maden kömürü (Yükı. Deniz Tic. Mekt.) .\-:. MO 
Menfez intaatı (Balıkesir Vil.) X! 562 
Gümrük biaaaı tamiri (İzmir Nafıa Mild.) .\; 5ti2 
Ke.tuıe direti (Ordu PTT Müd.) .\~ 566 
Haki matra t•ridi (Tophane Ln.) .\; 569 
Çad.r tlireti ( f ophane Lvz.) .\~ 569 
İıkarpio, ıılmlek, beyun batı, aıaerikan bcı.i ye çorap (lıt. Bt' 

led.) .\: ~ 
Pamuk (Topbue Lvz.) .\: 570 
lık ötretmen daire1inin tamiri (iıt. Beled.) .\~ 570 
Sadeyat (Deniz Lvz.) No 573 

"' Önlerinde yıldız itareli olanlar müzayedeye aittir. 

Hami4 : "No . ., İfareti ilanı havi gaxetemizin UfHlDl röaterlr 

Jeudi G· 1- 1938 · 

Conıtructioa palaiı de ju~ticeAnk.(Miniatere Truaux Pul:ıılics) N.5'1 
Hariootı secs (lotend. Ankara) N. 554 
Rı>paration bitiment ecole Arvakeıay (Muaicipalite lstaab\ll) N. 55' 
Conıtruction penitencier a Malatia (Directioa Travaux Pub. Malatiı 

N. 556 
Toile (Co•mand. Gen. Geadarmerie Ankara) N. 558 
Garde·robe (Min. Def. Nat) N. 558 
Lits en fer. coton couvertures de laine ete. (Municipalite lıtanbııl 

N. 560 
lmpruıion de reristres (Dir. Conıptabilite Privee Konia) N. 560 

., n ., (Dir. Gt'o. Vakoııfs) N. 560 
CoHtruction hôpital accouche•ent et crcche iı Balikeıir (Vil. Bal 

kesir) N. 560 
Construction depôt etable (Maa. lstanbul) N. 560 
Petits clous (Ch. de Fer Etat) N. 560 
Poteaux telegraphiques en boiı de sapin (Ch. de Fır Etat) N. 560 
Lerumes et lait (latend. Marine K.pacha) N. 560 
Houille (Dir. Ecole Comrnerce Maritime) N. 560 
Coostruction arches (Vilayet Balilı:eıir) N. 562 
Reparation biti•ent Je la douaoe (Dir. Travaux Publicı lamir) 5(> 
Poteu:x en bois (Dir. P.T.T. Ordou) N. 566 
Ruban pour ıourdes (lntend. Tophane) N. 569 
Poteaux pour tentH ( • ) N. 569 
Chau11urcı. toile americaine, chau11ettes, cravatea et cbemıiHJ ( .. 1 

aicipılite Jstanbul) N. 569 
Coton (lntend. Tophaae) N. 570 
Reparation loeal des iupecteura de1 ecoleı PriaairH (Municip. J§I 

N. 570 
Beurre fraiı (lnteatl. Mariae K.pacba) N. 573 

• Le1 uteriıqueı iadiqueat uae Yente par YOİ• de Hreaebere. 

N. 8.- L .. Noı iadiqueı ea r•rarti de• articles ıoat ceux ~
jounıal «tanı lequcl l'ayiı a paru. 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütüP 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, tol"' 
lu ve taınif edilmiı surette ancak "MUNAKAS.4 
GAZETESİ,, nde bulabilirıiniz. O, sizin en lüzü•lii 
Rehberiniz dir. Menfaatanıı İc1&b1 hemen abone k•Y'" 
dediliniz ve doıtlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49~ 


