
r ABONE ŞARTLAR!: , r Türkive icin Kuruş 1 
~ A YLIGI ;t5() 

1 (i .. sso 
12 .. 1500 

Ecaebi memlekefür ıçin 
12 nylıtı 2700 

~ayısı S kurus 
Reıminıakbuz nıukabili"oım~· J 

an tediyat makbul detildir~ 

PERŞEMBE 

Hergün çıkar ikti~adi, mali ve ticari 

•• 

• 
G ET 

·-

6 

IDAREHAN 
Yoğurtcu han. 1 cı knt 

No. ' ve 4 
..... ahı t.ı. Perşemb _ r .ı, . 

iLAN ŞAtl TLARI 
İ•farehanemizde görii.,ulur 

!em-

Telgr.: İst. MÜNAKASA_jl 
Telefon: 49442 

Poı.ta kutusu N. 1261 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinıi --------- Şekli Mubm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita --- ------~---~...:._ ______ _ 
Trabzon başmüd. bağ'lı polathanede yaptırılacale tü

tün bakim evi inşaatı (şart. 7 ,28 L) 
kapalı z. 145611 30 

Şehir kazi•osu inşası 
Mutlaya 4,5 lem. mesafedeki Şeaıst"ddin menbala· 

tının şehre isalesi, ıu depoıu inıa11 ve şehir le· 
ıisatile müteferri diğer işleri (şart. 448 kr) 

l'aşdelen membamda mevcud hangara ilaveten ya· 
pılacak şişe depoları. makine ve kaıaa depoları 

ve su depolan (şart. 1:.?3 h, 

• .. 

.. 

İbrahim ağa Prevantoryom yolunun eıı11lı tamiri aç. eks. 

İlaçlar, Klinik ve İ~pençiyari alat, Ha.tane Lev. 

16835 50 
89645 71 

24695 90 

7419 27 

Alit: 21 kalem • pamub 300 le. • bidrofıl pamuk: 
50 le . 

aç. eka. 1020 -

lı:iç ve sıhhi malzeme: 155 lealem 

Mensucat, Elbiıe, Kundura, Çamaşır v.s. 

Elbise: 150-165 tak . 
Yüz havluıu: 1000 ad. 
Yatak kılıfı için bu: 3912 m. (temd) 
Lacivert kumaş: 350 m. 
Pamuk çorap: 20000 çift 
Keten beı; 4080 m. 

• 

paz. 

.. 
aç . eks. 

" paz. 

~. Ye büro eşyaıı, Muşamba-Halı v.s. 
Maliye • . b ._ ŞUbeaı için dosya dolabı, allKO. dosya rafı, 
••ıa Ve aıuşamba ferıi (temd) 

I<ereste-Taht ----.... a v.ı. 

Çanı kereste ren.ieH: 19.44 •3 (tcmd) 

~ 
~uhtelif roadeli fUpilya ve balur perçin: 24570 kr. 
H ubtelif maden ve ağaç vidaları: 21775 kıc. 

•usbalter ve RHny sistemi surat koııtrol uati ve 
tef er M k ruatı: 93 lealem 

Ş.• ltııp, rabya, erkek v.s. : 154 kalem 
'fc kııpıülü: 5000000 ad . 

~t, Sebze v. !_:._ 
p· . 
ırıııç: 6,7 t. (tead) 
it 5 .. 
,, 2750 lı:. 

Nohut: 8 t. 
,, 7 ,2 .. 

" 
" 

• 2150 lı:. 
Mercimek: 4950 le. 
Kuru fasulye: 9,3 t. 

" " 10,8 " 
,, " 8250 k. 

Bulrur: 7,8 t. 

• 6 " 
,. 7,7 • 

'( ulaf: 300 t . (temd) 
·•bana: 40 t. (t••d) 

~edeler 
~okuna te.ırihı 
Eaoyun ve keçi derisi 

0 
iti •oa: 56 kalca 

M~:n: 22805,5 lı:. (temd) 

Saf kan l . 
nrıliz tayı: 5 baş 

nç. ekı . 

kapalı ı . 

.. 
" 

aç. eks. 
paz . 

paz. 

" 

paı. 

aç. art. 

• .. 
" 

1478 35 

4950 -
900 
1564 80 
m. 4 6fJ 
4800 
3200 -

8000 -
1~400 -
8500 -

1950 -

15000 -
2-400 -

1078 22 

8530 57 

556 25 

371 '.l5 
67 50 
117 38 
120 75 

360 -
2440 

294 

600 -
1005 
637 50 

146 25 

82 91 
61 88 
34 03 
34 98 
31 48 
31 26 
19 97 
62 78 
72 90 

55 69 
50 90 
39 15 
50 25 

1125 -
180 -

249 15 

Müracaat yeri 

lnhisıırlıır U. Müd. 

Kayıeri Beıediyesi 
Dahiliye Vekaleti 

Kadıköy Vakıflar Müd . 

lıttanbul Belediye-i 

Gün 

25· 1-38 

19-1·38 
22·1-38 

21-1-38 

:.w 1·38 

Saat 

15 -

14 
11 

15 -

14 -

Ank. Mrk. Hıf:u. M. SAK 19-1-38 11 -

Urfa Vilayeti 

Ankara Hukuk Fakültesi 

Tophane Lv:r.. SAK. 

" Galatasaray Liseai SAK 
Tophane Lvı. SAK 

" 

Ankııra Defterdarlı2"ı 

Devlet D. yol. H. pa,a 

D. D. yolları Ank. H. paşa 
.. 
.. 

lB·l-38 

21·1-38 
11-1-38 
ll·l-38 
20·1·38 
21·1·38 
21·1·38 

10-1-38 

10-1-38 

4-2·38 
4-2·38 
4·2-38 

10 

15 3o 
14 -
14 30 
15 -
15 -
14 

15 -

10 30 

15 -
15 
14 

Askeri Fabr. U. Müd. Anlt . 21·1-38 14 
lobisarlar U. Müd. 2·2·38 15 -

Gaziantep Askeri SAK 

" 
" 
" .. 
" ,, 
,, 
.. 
.. 
,, 
,, 

" Tophane Lvz. SAK 
Ankara Lvz. SAi\ 

Sıva1 S•nat Evleri Dir. 

Ankara Beled. 

• 
lst. Orman Başmühend. 
lst. Gümrükleri Başmüd . 
Karacabey Haraaı Dir. 

8-1-38 
8-1-38 
8-1-38 
8 1-38 
8-1-38 
8-1-38 
8-1·38 
7-1-38 
7-1·38 
7·1-38 
7·1-38 
7·1-38 
7·1·38 
7-1·38 

10-1-38 

q_ 

9 
9 
ıo 

10 
10 -
10 -
10 -
10 -
10 
11 --
11 -
11 -
14 -
14 -

25-12·37 itib. 1 ay 

7·1·38 8 
18·1-38 10 -
10-1-38 10 
7-1·38 13 -

19-1·38 15 --

Sermayesi olup iş arayanlar. 
Eyi işleri olup sermaye arayanlar 
Resmi münakasalar ve müzayedeler 
ve sair işler hakkında malumat is
teyenler mufassal mektubla 

osta kutusu I . 1261 
adresine müracaat etmeleri rica olunur 

alzemesi· Harita ŞaJt - f ami rat· ..ı ıa işleri ve ---·---------------
Dahiliye Vekaletinden: 

Muğlaya 4,5 kilometre mesafedeki Şemseddin membaı· 
nın şehre isalesi, su deposu inşası ve şehir tesisatile mü
teferri diğer işlerin yapılması kapalı zarfla eksiltmiye ko· 
nulmuştur. 

l- İşin muhammen bedeli 89.645 lira 71 kuruştur. 
2- İstekliler bu işe aid şartname, proje vesaır evra· 

kı 448 kuruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler 
İmar Heyeti Fen şefliğinden alabilirler. 

J - Eksiltme 22.1.938 tarihine rasthynn cuma günü 
saat 1 l de Ankarada lJahiliye Vekaleti binasında topla
nacak Belediye İmar Heyetince yapılacakbr. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin nşıığıda ya· 
zılı teminat ve vesaiki a ni gün saat ona kadar Komis
yon Reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 
A~ 2490 sayılı kanunun 16 ncı ve 17 nci maddele

rine uygun olan muvakkat teminat. 
B- Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltme-

ye gırmeye bir manii bulunmadığma dair imzalı bir 
mektup. 

D- Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden müna· 
kasaya girmek için nlacaklnrı vesika. 

5- Teklif mektubları ihale günü saat ona kadar mak
buz mukabilınde Komi...yon Reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli tah
büdlü olması ve nihhyet bu saate kadar Komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu işe hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Bele· 
diyeler lmıw Heyeti Fen Şefliğine müracaat etmeleri. 

Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünden: 

1- Taşdelen membaında mevcud hangara ilaveten 
yapılacak şişe depoları, makine ve kazan depoları ve su 
~ep~ları 24695 li~a. 90 kuruş bedeli keşfi ile ser'idepri 
uzerme 5.1.38 tarıhınden 20.1.38 tarihine kadar 15 gün 
müddetle kapalı zarf üsulile e~siltmeye konulmuştur. 

2- Bu inşaata aid şarıname, projeler ve mukavele 
ve yapılacak inşaatın nev'i ve cinsini gösteren hulasai 
keşfiye 20. l.38 akşamı saat 17 ye kadar İstanbul vakıf· 
lar başmüdürlüğü başmımarlığından 123 kuruş mukabi
linde alınabilir. 

3- İhale 21.1.38 cuma günü saat 15 ~e Kadıköy 
vakıflar müdürlüğünde uygun fiat verene vakıflar umum 
müdürlüğünden istizan edilmek şartile yapılacaktır. Zarf
lar ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
komisyona verilmiş olacaktır. 

4- Eksiltmeye girmek isteyenler 1900 lirahk temina-

e~~-~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nesine teslime mecburdurlar. ı 
tı muvakkete akçesini Kadıköy vakıflar müdürlüğü vez-

5- Eksiltmeye girmek isleyenler. mimar veya müben 
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... ili .... 

dis olmaları ve buna benzer 25 bin Hrahk iıleri eyi bir 
surette yaptıklarına isbat edecek bayındarlık bakanhğı· 
mn vesikalarını İstanbul vakıflar başmüdürlüğü başmi
marlığına göster~rek nyrıc vesika almaları meşruttur. 

Kareri Beledive Reisliğinden: 
16835 lira 50 kuruş berleli krşifli Vf" hrd~li ihale"iııden 

lıeş bin lirası 937 ve mütebaki:::.i 938 mali )Ilı bütçe~inden 

te<liyf" olunmak şartile Belrdi)eCe yaptırılacak olan .. ehir 
kazıncı u 19.1.938 tarihine ra lıyan ı;arşamha giirıü c:aat 14 
te ihalt'Sİ t(:ra ~dilmek üzt:rı~ kapalı zarfla miinalrn aya ko
nulmuştur. 

Talihlerin ~artnameyi giirnwk üzere Belediveyt> ıniirar.aat· 
leri iJarı oluıııır. 

* • * 
lbrabim aj"a prevanloryem yolunun tamiri. 

yesi ilanlarına. 
Bak: İst. Beledi · l 

İlaçlar, f(linik ve İspençiyari al:tt: 

Ankara Merkez Hıfzısıhha Müessesesi Satın Alma 
Komisyonundan: 

1 - Muhammen bed~li 1020 lira olan 21 kalem al at ile 
300 kilo pamuk ve 50 kilo hidrofil pamuğu 19.1.938 
çarşamba günö saat 11 de açık eksiltme suretiyle satm 
alınacaktır. 

2 - İştirak etmek 
olduklarını ve bu iş 

etmeleri lazımdır. 

istiyenlerin ticaret odasında kayıtlı 

üzerine muamele yaplıklarmı tevsik 

3- Muvakkat teminat yüzde 7,5 üzerinden hudud ve 
sahiller sıhhat umum müdürlük veznesine yahrılar. 

4 Şartname her gün meccanen verilir. 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Memlok•t ha.tanesinin 937 mali yıh ihtiyacı için alınacak 

olan 1478 lira 35 kuruş tahmin bedelli 155 kalem ilic ve 11bhi 
malzeme 15.12.937 tarihinden itibaren 25 gün müddetle açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

İhale 13.1.937 tarihine tesadüf eden perşembe ıünü saat IO da 
Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktı .. İJteklilerin ihtiyaç lis· 
lesini görmek üzere İstanbul Sıhhat Müdürlüğüne, eksiltmeye 
girmek için de sözü geçen gün ve saatte Vilayet daimi encüme
nine başvurmaları ilin olunur. 

ensucat-Elbise-l(undura-Camaşır '.~. 

Ankara Hukuk Fakülteiinden: 

Le li talebe için 150-165 takım elbise yaptırılacaktır. 
Muhammen bedel 4950 lira ve muvakkat teminat 371 li
ra 25 kuruştur. İıteklilerin şartnameyi görmek i:zere 
kergün ve münakasaya girmek için 21. t .938 cuma günü 
saat 15,30 da fakülteye müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komİ!yonundan : 

Okullar için yatak kılıfı yapılmak üzere alınacak olan 
39ü2 metre bezin pazarlığına istekli çıkmadığından 

11 .1.938 salı günü saat l 4,30 da Tophanede İst. levazı:n 
amirliği sahnahna komisyonda p.uarlıkla alınacaktır. ilk 
teminatı 1 11 lira 38 kuruştur. Şartnamesi ve numunesi 
Komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni belgeleriyle 

belli saatle Komisyona gelmeleri. 

* * * Ordu hastaneleri için alınacak bin ndet yüz hav· 
lusunun pa:ıarhğına istekli çıkmadığından 1 t .1.938 ıah 
günü saat 14 de Tophanede fst. L. V. A. satınalma ko· 
misyonuda pazarhkla alınacaktır. Taiımin bedeli 900 lira, 
ilk teminatı 67 buçuk liradır. Şartname ve nümunesi Ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni belgeler ile belli 
saatte Komisyona gelmeleri. 

Ga lataaaray Lisesi Ahm Salım Komisyonu Baıkanlığından: 

lık " teminatı Muhammen F. Muhammen Miktarı 
Lira kr. kuruş metre 
120 75 460 350 Licivert kumaş 

Galatasaray lisesine lüzum olan yukarda nev'i ve miktara ve 
ilk teminatı yazılı kumafın 20.1.38 gününe miaadif perfembe 
jlÜDÜ saat 15 de İ.tanbul kültür direktörlütü binasında liseler 
mubaııebecilitinde loplnnan komisyonda açık ekıiltmeııi yapıla

caktır. 
Bu İfe gireceklerin nümune ve şartnameyi görmek üure o

kul idar,.sine ve ticaret odasının yeni sene vesika ve teminat 
makbuzlarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

istaobul Levazım Amirliği Satınalma Komiayonundan: 

Ordu hastaneleri için al-nacak 20 bin çift pamuk çorap 21. 
l. 938 cuma günü uat 15 te Tophanede l.tanbul levazım imir· 1 

liti satınalma komisyonunda açık eksiltme ile eksiltmeıi yrpıla

caktır. Tahmin b ~ deli 4800 lira, ilk teminatı 360 liradır. Şartna· 
me nümuneai koniıyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni belrele
rJle belli uatte kooıisyoa• gelmeleri. 

1 
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* • * Ordu hastahaneleri için alınacak ·ı-000 metre keteıı 

nez 21.1.938 cuma günü saat 14 de TophanPde 1:-.tanbııl 
Lev:ızım .1mir1iği atıııalma komi~yonurıda pazarlıkla alına· 

ı•aktır. Tahmin hedeli :3200 lira, ilk t ı> mİnatı 240 liradır . 

Şartrıanı~ ve nümıme:-si koıni ... yuncla ~<iriil,.,hilir. 1::-tekJilerin 
kanuni hel!!f·leril~ bt>lli ~aultf' komi:-vorıa ue!ınf'leri 

'tı._I ., l"" .. 

• 

Mohilya, fv ve Biiro eşyası, uşa~nba, Hah v.s. 
--~--~--------------------..;;;_ __ _ 

Ankara Defterdarlığından: 

Defterdarlık Kızılbey maliye tahsil ve tahakkuk fUbe· 

lerine yaptırılacak dosya dolabı, banko, dosva rafı, ma

sa ve muşamba ferşi fenni keşif ve şartnamesi mucibin· 
ce 29.12.937 tarihinde ihale edilmek üzere açık eksiltme· 
ye konulmuştu. 

29.12.937 tarihinde yap1lan eksiltmede talihler tara
fından teklif edilen bedel komisyonumuzca haddi layık 
görülmediğinden tO. 1.938 pazartesi günü saat l 5 te ek
siltmesi yapılamak üzere on gün müddeti() temdit edil
miştir. 

Muvakkat teminat 294 liradır. Talihlerin keşif ve şart
nameyi görmek üzere hergün defterdarlık milli eırılak 
emlak müdürlüğüne müracaettlan. 

Eksiltmeye iştirak edecekler ihale günü ~mat 15 te 
muvakkat teminatlarile birlikte defterdarlıkta kurulac:ak 
komisyonda hazır bulunmaları. 

Bu işe girecek!er vilayet nafıa müdürlüğünder. bu iş
ler için fenni ehliyet vesikası almaları şarttır . 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Cumhuriyet gazete ::ıi11i11 ıC>-J8-2U-2.~ ilkkanurı 1H7 ııii "
lıalarile "atın alınacağı ilan edilmi:. ıılmı çanı kr•re-.teniıı 
19,4'1 m:~ hir tar3fı rencl<•li \'e kıınloıılıı oianı iı.;iıı tekli f 
olunan fiat h.1ddi layıkında {!iirülııwdiği için 2490 nıı rıı nr.1lı 
kanunun 43 üw·ü rnaddr- inP tevfikan f'bi ltını- ıo . ı.n:m pa· 
;1,arlesi günü saat 10,:~o a bırakılrnıştır. lstekJıl" rin t"• kİ ı.. a rt-
larla Komiı,yoıı reisliğiııe ıuüı ,waatlan ilaıı ulunur. ~ 

Mütef:'rrik 

Devle~ Demiryolları ve Limanları işletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli, isim ve mikdarları aşagıd:ı y~zılı 
üç list.e muhteviyatı malzeme 4.2.938 cuma giinU saat 15 
te kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın 
almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlenlerin hizalarında yazılı muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa 
müteahhitlik ilk vesikası ve tekliflerini ayni iÜl: saat 14e 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malıeme .daire
sinden, Haydarpaşa da Tesellüm ve sevk şefliğinden da
ğıtılmaktadır. 

Liste 
No. Malzemenin ismi 
1 Muhtelif rondela, gupilya ve 

bakır perçin. 
2 Muhtelif maden ve ağaç 

vidaları. 

J w8 kaıem Haushaller ve 
Rt"sny sistemi cıürat kon
trol saati ve teferrüalı. 

Miktar 
Kg. 

24570 

21775 

Muham. Muvakkat 
bedel teminat 

lira lira 

8000 600 

13400 1005 

8500 637,50 

Askeri Fabrikal r Umum Müdürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli 1950 lira olan 154 kalem mak
kap, rayba, erkek Yesaire Aokarada Askeri Fabrikalar 
Umum Müdilrlüğü Satınalma komisyonunca 21 .1 938 cu
ma günü ııaat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyodan verilir Talib!e
rin muvakkat teminat olan 146 lira 25 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez" 
kur gün ve ıaatte komisyona müracaatları. 

• • • 

ı Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

f tanbul Levazım - mirliği Satmnlına Komisyonundan: 

İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat hayt 
nah için 300 ton yulafın kapalı zarfla ve pazarlıkla ' 
silmelerine istekli çıkmadığından 7. t .938 cuma günü ,; 
14 de Tophanede satıoalma komisyonunda pazarlıkla d 
siltrnesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 15000 lira, ilk te" 
uatı 1125 li~adır. Şartname ve nümunesi komisyoo' 
görülebilir. isteklilerin kanuni belgelerilc belli saatte lıf 
misyona gelmeleri. 

Gazıantep Aıkeri Satınalma Komisyonundan; 
Cinsi Miktarı Muvakkat teminatı ihalesi saatı 

kilo Lira K. 
Pirinç 6700 82 91 8.J.93!S 9 da 

.. 5000 61 88 " 9 " 
,, 2750 ,H 03 ,, 9 " 

Nohut 8000 34 98 •. 10 " 
Nohut 7200 31 48 ,, 10 ,, 
Nohut 2150 31 26 ,. 10 

" Mercimek 4950 19 97 ,, 10 • 
Yukarda miktar, teminat ve ihale günleri yazılı üç birliğe 

ye<li kalem yeyeceğin 29.12.9.17 günü yapılan eksiltmHinde t• 
çıkmadığından ihalelerin oo gün uzatılmasına karar verilmi~ 
Talip olan ve- şartnnnıcyi örmek istiyanlerin komisyonuııı• 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

,.•,. Cins l\tiktım Muvakkat teminat ihale sa• 
kilo Lire kuruş 

Kuru fwsulye 9300 62 78 7.1.938 ıo 
,, 10800 7'l. 90 il ıo .. 8250 55 b'9 

" 
ıo 

Bulgur noo 50 90 ,, il 
6000 39 15 

" il 

" 
8700 50 25 

" 
11 

Yukarda mıktar, teminat ve ilıale günleri yazılı üç birliğe ' 
altı kail"m yiyeğin 28. 12.937 günü yapılan ek iltme,iode talip 
madığ'ından ihalelelerinin on gün uzahlma11oa karar ve:-ilmittİI 
Talip olan ve şartnameyi görmek istiyenlerio komisyonumıl 

müracaatleri lüzumu ilan olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma komisyonundan: 

1- Ankara g.mıizon bi rlik Vf' miJc ... .,c ... eJcri ihti ncı ol 
40.000 kilo J alıaııa\a 27.1:2.937 pazarlığında talip ı;ıkmfl 
ğıııdarı 10.J .q3g ,ınt l 1 de Aıılnra l,,. aınirlıt:,ri Satmalıı 

Komi:,yoııda paza•· lı k la ek i hn ır ... i 'apılacaktır. 
2 - \1 uhnmmt> n IH'•lel i ~ 00 lira il h. t eminatı 180 li 

ılır. $nrtnaııw .. i komisvonda gi.iı ül. · lıi ı ir. Kanııni ,e,ikn 
t eıni rıJ tl,! be' li \ akitte k ııni ,, o ıc.la rnı! u ııma ırı. 

... 
LEf 

Si vııa San' atlarevi Direktörlüğünden · 

San·atlar evine ait olup pazarlıldn ıatılmuı kararlattırılall 
adet dokuma tezgahından büvütü 700 küçüğü 150 orta tezsrlh' 
200 lira muhammen bedel ile 25.12.937 den itibaren 1 ay iç' 
sinde pazarlığa konulmuftur. İsteklilerin bu müddet zarfında pl 
şenıbe günleri saat 14 de •ncümen kalemint: müracaatları. 

1 ... taıı lıul Orman Ba~mühendisliğinoen : 

f-:tarıhııl .'arıvn l....ı za~ında hııdııdlan şartnamede ~ 
zılı Belgrad 1 ),., ı ~t ( )rmmıının Bahç"ki>y '-ı>rİ ... indf"ıı 17.12.93 
günlü kararla arttırm:ıva çıkarılan 22805.S kental oduıt 
:~ .; .9:IB giirıii talip zııhıır ı•tıııediği11de11 \'e miiddet kıc::a gr 
rüldüğüııderı 'J~H ağıısto ... gn\ esiııe kaıln r cıbıılrnıık üıtf 
arllıı ma 10 gün nıi.iddt'tl<> uzatılnıı :. lır. 

2 Arttırımı IO. l.938 tarihine ınüsaJif çar~ambn güJl 
"'ant 10 da f ._taııhııl ( >rman Haşıııiihf'ncli:sliğindf' müte:;-ek1'1 
konı i~yonda yapılacaktır. 

3 - Beher kental meşe odunun nııılıamınPn bedeli 20 ' 
karıiiık odıırıım 16 kuruştur. 

4- Muvakkat teıniııat 249 lira 15 kuruştur. 

5- Şartnam~ ve ınukavelt> projesini görmek i tiyenlr 
hu müddet içinde f:,tanbuJ Ormarı Ba~nıülıeııdisliğint: ı1J 
raı·aat edelıilidcr. 

Ankara Belediyesinden: 

Başı boş olarak yakalnnan 5 hindi, 1 koyun, 1 lıtuzu, l ördİ 
ile mezbaha direktörliij"Üne ait 3 koyun ve ..ı keçi derisi •atıl" 
cakhr. İıteklileriu 7.1.38 cuma günü saat tam 8 de mezbaha P 
varında hayvan pazarındaki memurumuza miracaatlzırı . 

; • Belediyeye ait 56. kalem es~i eşya 18. l.38 tarihinde •~ 
nrtırma ile 1atılacaktır . isteklilerin o gün ve nat 10 da itf••f 
ark&1ıodaki lcva:tım anbarında bulunmaları • --

Yerli ve ecnebi malı muhtelif civatalar alınauk~ır. Bak: OD. ı 
İstanbul Gümrükleri Ba müdürlüğünden : . 

yolları ilinlarıaa. 

• * • 
5000000 adet fİfc kapıülü ahnacaktır. Bak: lnbiaarlar Uınuııı 

Mldürlü~ü ılialarıoa. 

M. K. N. 10217 ağırlığı 1594 kilo 1078 lira 22 kurut det•'i:, 
de A Z marka bili numaralı muı 7-1-938 günü 1aat 13 buçU~ 
Sirkecide Reşadiye cad. Gümrük Satı, ulouunda açık arttır y 

ile aktarma olarak .atılacağı. 1 teklilerden yüzde yedi buçuk p'' 
' akçe•İ ve Maliye ünvan tez:k resi istenir, pey akçeai saat 12 1 

kaJar kabul olunur. 

t 
ı 

y 



f 

J 

~nhis~rlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- Şartnamelerine ekli listede eb'at ve miktarı yazı· 
1ı nümunesi mucibince 5,000,000 şişe kapc;iilü pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

il- Pazarlık 2.1.938 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

.. .~ 11 Şartname ve nümuneler parasız olarak hergün 
sozu geçen Şubeden alma bilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te Yüzde 7,5 güvenme paralarile; birlikte yukarıda adı 
geçen Korniıyona gelmeleri ilan olunur. (61) 1-4 

* * • 
1 - Şartoaoıesi mucibince çift renkte kab rtmı.ı eti 

ket basan bir adet otomatik tabı makinesi 2çık eks iltme 
usuliyle satına;; alınacakbr.· -.r-
U- Muhammen bedeli 32~5 lira ve muvakkat lemı

nah 241 ·88 liradır . 
1ll - Eksiltme 9.11.938 tarihine rastlayan Çarşamba 

günü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

t V- Şartnameler parasız olarak lıergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek
lif mektup ve kataloğlarmı, makinenin yaptığı etiket ör· 
neklerini tetkik edilmek üzere münakasa gününden bir 

hafta evveline kadar İnhisarlar U. Miidürlüğü Tütün Fab
rikalar Şubesine vermeleri ve teldiflerini .ı kabulünü nıii· 
tazammın vesika alm<ıları lazımdır. 

vı isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vegaik 
ve yüzde 7,5 güvenme parahrıyle birlik te eksiltme ıçın 
tayin edilen gün ve saatte yukarıd.t adı geçen Komisyo· 
n• gelmeleri ilan olunur. (8614) 1315 2 - 4 

• * • 
!-Şartname ve nürnunesi mucibince 5000 adet yeşil 

renkte Sümen Sünger kağıdı pazarlıkla satın alm1caktır. 
ll-P.ızarJık 11 1 938 tarihine rastlayan sa lı günü 

saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - ~artnamcler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık ıçın tayiP edilen gün ve 
aaattc yüzde 7,5 güvenme paralariylt: birlikte adı geçen Ko
ıniayona gelmeleri ilan olunur. 

(M) (8719) 1332 3 - 4 

' .'! • .... . ,• ,' .•. ':Pt·.,ı. ·~·"''' •·' . 1 ' . ..· . .· . . :. •· ,,... . ... ~ .... ".ı;;. .• ~· 

:~ ... ·~ ~anbul Beled.iye$i_:.Jıanla.rr:;·:.· 
. ·' ·-- , r •.. \· ,. . . ı.....;;.'t-. .~ .. r ~ . , • . ' ~ ~· , . --: 

p Keşif bedeli 7 416 lira 27 kuruş olan İbrahim ağa 
revantoryorn yolunun esash tamiri açık eksiltmeye ko· 

~~lrnuştur. Keşif evrakile şartnamcai Levazım Müdürlü
gu~de görülebilir. iateklilcr 2490 N. lı kanunda yazıh 
vesıkadan Laşka Nafıa müdürlüğünden alacakları fen 
:hliyet Yesikaıile 556 lira 2 l kuruıluk ilk teminat mıık~ 
uı veya nıektubile beraber 20-1-938 perşembe gilnu 

saat 14 tle Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) (70) 

Yüksek Mühendis Mekte~i Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: ı:: ve 

lıı:ıiıt ... 
it -•ye 
d 

00•n ftleva- Milduı Tahmin Pey 
~ Kilo Fiab K. akçeai L. 
~"Yaz Peynir 1200 48 108 -1-2--1--938--Ç-ar_ı_a_n-ba-14 

•tar Peynir 1200 72 

Melc:tebin 037 mali aeneıi mayıı 938 nihayetine kadar ihtiyacı 
olıın d ı· .,._ t · t Yukarıda cins, miktarı, muhammen be e ı Ye ı 11: emana ı 
Y~ıalı erzak açık ekıiltmeye konulınuttur. Eluiltme1i hizaauada 
2oıt · ı ş ı · · ·· •rı en rün, tarih ve saatte yapılacaktır. artname erını ııer· 
lllek · t ki · b il' -11 

eyenlerin herıün ve eluiltmoye l'irece erın e ı ıun ve 
••atte Giimiltauyuadaki Mektep binaaa dahilinde toplanan komiı-
Yona ınüracaatları ilin olunur. (8509) 1302 4-4 

Ekailtme tarihi 
rün ve Hat 

L 

Kanun l ~r. l(::rt:rnameler, Ticaret nıuahPdJtri .. ---~-

Tıırl: parnsı kıymetini koruma hakkında 
12 numnrau karcı rn ıme 

(574 inci nüshadan devam) 

(Bu kararnamenin altıncı ıu.ıdd t:-i 5 numaralı karar· 
namenin l, 6, 7, 8 inci maddeJeriJt- 7 nci 
maddesinin 12804 numaralı kararnameye m r· 
but i:ıahnamesi, 129'29 numaralı k a rarname ile 
ıneıkür izahnameye müzeyyel fıkra mülgadır.) 

13525 numaralı Türk paraaı kıymetini koru•a hak· 
kındaki 8 numaralı kararname 

13684 numaralı Türk parası kıymetini koruma hak
kıcdaki 9 numaralı kararname 

13900 numaralı Türk parası kıymetini koruma hak
kındaki IO oumaralı kararname 

(Bu kararnamenin 43 üncü maddeıile, Türk parası 
kıymetini koruma hakkında ki 1 ila 8 numaralı 
kar.,nameler kaldırılarak yerine bu 11.,arnam• 
kaim olmuştur. ) 

2 1163 numaralı T6rk paruını koruma hakkındaki 11 
numaralı kararname 

2 1339 numaralı Türk parasını koruma hakkındaki 11 
numaralı kararnamenin 51 iaci m.&ddesınde ya-
zılı kimıeler yedindeki paralar hakkında oluna· 
cak muameleye dair kararname 

2 2653 numaralı T ürk parasını korum• hakkındaki 
2 '1339 aayılı kuarnaıneye ek 

2 3876 numaralı Türk parasını koruma hakkındaki 11 
11 numaralı kar.,namenin 32 nci maddesine 
dair kararname 

2 3569 numaralı Türk parasını koruma hakkındaki 11 
numaralı kararnameye ek kararname 

2 3627 numaralı Türk parasını koruma hakkındaki 11 
numarah kararnameye ek kararname 

2 3735 numaralı Türk paraaını koruma hakkındaki 11 
numaralı kararnamenin 20 inci maddHitıin son 
fıkrasının değiştirilmeaine dair 

2 3844 numaralı T rk para.ı kıymetini koruma hak
kındaki 11 numaralı kararnameye bağlı ihtiyaç 
li tesinin dördüncü maddesine ilıivc olunan A 
fıkraaına dair kararnanı e 

2 4013 nunıaraJı Türk paraıını koruma hakkındaki 11 
numaralı kararnameye ek kararname 

2 4076 numaralı Türk parasını koruma hakkındaki 11 
numaralı kararnamenin 39 uncu maddeaine bir 
fıkra ilive.ine dair 

2 439.1 numaralı Türk parl'lını L:oruma baklundaki 11 
numaralı kararnauıey e müzeyyel 2 3569 nu-
maralı kararname nin 9 uncu maddeıinin 8 

fıkruının tadiline dair kararname 

2267 

2342 

279.:ı 

2827 
2998 

3138 

3175 

3182 

2192 

3207 

3240 

:l243 

3287 
~ 4'463 numaralı Türk parasını koruma hakkaadaki 11 

numaralı kararnameye batlı ihtiyaç liıtesinin 
14, 16 ncı maddelerini tadil eden kararname 3296 

2 4579 numaralı Türk parasını koruma hakkındaki 1 J 
numaralı kararnameyi detittiren kararname 33J l 

2 4580 numaralı Türk paraaıaı koruma hakkındaki 1 l 
nurnar lı kararnameyi değiştiren kararname 3314 

2 505.~ nıımaralı Türk parıuıı kıymetini koruma hak-
kmdak i 11 numaralı kararnameye ek kararname 3372 

2 5152 numaralı Türk paraaı kıymetini koruma hak
kındaki J 1 numaralı kararnamenia 32 inci 
maddeıini detittiren 2 3627, 3 4579 aayılı ka
rarnıuaelerin tatbikatını kolayla,tırmak üzere 
hazırlanan k rname 3393 

2 5204 numaralı Türk para11 kıymetini koruma hak
kındaki 11 numaralı kararnamenin ihtiyaç lis · 
teıinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkra11 yeri· 
kaim olmak üzere yapılan kararname 3397 

2 5606 numaralı Türk paraaı kıymetini korumata dair 
olan 2 5204 numaralı kararname yerine k aim 
kararname ı sigorta primleri dövizleri). 3475 

2 6950 numaralı Tirk puuı kıymetini koruma hak-
kında kararname 3532 

2[b792 numaralı Türk paraıı kıymt-tini korumm hak-
kındaki 11 sayılı kararnameyt- dair kararname 3636 aayılı 
Resmi Gaxelededir. 

(Bitti) 

• 
1 s tan bu 1 Borsası 

4- 1- 1938 

Paralar Çekler 

fuo.YmtARı işmME u. MUoUr:ıLUMiNorn 1 
Sterlin 625, - 630, London 625, -- 626,-

y- Yerli ve Ecnebi rnala ait muhamm~n bedeli Ye iami atatıda 
lı .tılı rn uhtelif ciutalar 21-2-938 pazarteai günü uat J 5 te kapa· 

.t-rf rı k 
8 uıu ı c Ankarada idare binaıuıda utıa alıaaca tır. 

ec bu· ite girmek iıteyenlerin teklif edilecek malan yerli nya 
rıe • ld · t ·ı ka 0 

utuna gör~ hizalarında yazılı muvakkat temıaa ı • 

1 Dolar 122,-
20 Fransız Fr. 80, 
20 Liret 100, 
20 Belcika Fr. 80,--
Drahmi 18, -
20 İIYeçre Fr. 570,-
20 Len 20, 

1 Florin 65,-
20 Çek kronu 78,-

1 AY lturya Si. 21 ,-

126, -
~.-

110 -
84,-
22.50 

580, 
23, 
70, -
82, -
23, -

Nev York 0,8010 0,80 
Paris 23,57 23,5875 
Milano 15,2185 15,23 
Brükael 4,7080 4,7155 
Ati na 87,51 87,58 
CeneTre 3,46 3,4635 
Sof ya 64,0112 64,1025 
Am.terd. 1,4437 1,4450 1 
Prag 22,7675 22,785 
Vivana 4,2275 4,23 

Lits et armoircs (Command. latan bul) N. 560 
Toile po r rcliurc des lıvrea (Dircctioo lrrıprimerıc Eta t) N 560 
Etabli pour couper lcs viı Min. Def. Nat ) N. 561 

Construction pJıacards fixes ot porte (Proc. Gen. Rep lstanbul) 
N. 561 

Lait et yoghourt (lntend. Mariae K.pz:cha) N. 562 
Legumes frais (Ecole Nor ale fstanbul) N. 562 
Youfka (lntend. Tophane) N. 562 

* Auto cıı welote (Directıon Comptabilite Privl~e Konia) N. 574 
Tablcı pour leçon ( lntend. Tophant>) N. 574 
Reparation ecuric (Municipali e lstanbul) N. 575 

Lcs as ter11quea ıgdiquea t u t: venle piir voıc de surcnch re. 

N. B.- r es No~ ındiqat>ı en regard dea .-ırticles sont ce ux dı 
jourı al dans lcquel l'a vıı :ı pnru. 

lst. icaret ve Za ire Borsası 

fBourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul j 

4 

FİA TLAR ( Cours offieiols) 
Afio n (Opiu m) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (O rge An.) 
Arp n ye mlik 
Çavdar (Seigl ) 
Keçi kılı (Poils de Ch vrc 
İç fındık (Nois . decor.) 
Keten tohumu (Gr. d e Lin) 
Nohut iri(Poi ı chiche) 
Buğday kızılca (Ble rou:x) 
Yulaf (A voine) 
Yapak Anadolu ( obaır ) 

,, l'rakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

Pamuk yağı (Huile de coloo} 
ı Susam ,, ( ., sesame) 
Darı sarı (millet jını ne) 
Suıtam (Sesame 

1938 

Aşağı (Moins ) Yukarı (Plus ı 

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 (Fı o.nagc kaciıere) 
Zeytin yağı l.ci yemeklik (H ui le d'ol.) 
Kaplıca 

Mercimek (Lentiilt:) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mısır sarı (M i a jaune) 
Peynir beyaz (Fromagc blanc) 
Bakla (Fcve) 
Fındık knbuklu (Noisette.s) 
Tiftik m:ı l 

,, oğlak 

F asulye ufak (Ha ricot sec} 
Güz Yünü 

GELEN (Arrivag es 
Afion l Opium) 
Buğday (Ble) 465 
Arpıı (Org ) 90 
Çavdar (Se igle) 15 
Uo (Farin e) 90 
Mısır (Mai"ıı) 55 
Kepek (Son) 
Keten t ohumu (Gr . Lin) 
Fasulye (H ricot sec) 
Parnuk (Coton } 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foiıı ) 177 
Susam {sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentiHe) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d 'ol.) 
B. Peynir (Fromnge B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec.) 
Razmol 

iç badem (amande) 

Tiyatrolar 

29 -
19 25 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 
aaat 20,J() da 

Yazan: 

Erkete ve 
Ha}faletleri 

pies 4 per de 6 t. 

- - -

76 -

GİDEN (Exportution) 
Ra zmol 101 
Arpa (Orge) 
Tiftik 65 -
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poia chiche) 
İç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaireı 
!<- fı ndık (Noisette) 
iç ceviz 

DIŞ FİATLAR 
{Ma r ches EtrangersJ 

4 

ıo ı -

Buğday (Ble) Liverpul 5 -
,, ., Şikago 4 15 
,, ,, Vinipek 5 54 

Arpa (Orge) A n ve rs 4 66 
Mısır (Mais) Lo ndra 4 73 
Keten t .(Gr.Lin.) ,, 7 61 
Fındık (noiı .) G .Hamburg -
K " .. 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Satılık ve 
Kıralık 

3 p erde komedi 

'/!111//il!~ illi 1 

i/11 ıılllıı~ll ı ı te~~Dtln tayin •ttiti Yeaikaları ve Nafıa müteahhitlik vuika11 Ye 

lcrj 
1

1f~crioi aynı wan saat 14 e kadar Komiıyoa Reisliğine verme· 
•ıırndır. 

vez~=~~11.•raeler 167 kuruı mukabilinde Ankara ve Hayclarpafa 

1 Mark 
t Zloti 

26, 29,50 
20.- 22.-

Madrid 12,65 12,66 
Berlin 1,9822 1,9838 H. Lenormand 

Türlcçe.i y nzan: 
İ. Gali p Arcan Andre Bira bcau 

Türkçesi 
Ekrem Reşit 

rı 11de satılmaktadır. (31) 1- 4 

iırni 
SJ lı.alea b 

•u telif dvata 

Yerli mala ait Ecnebi mala ait 
muham. muvakkat mubam. ın uyak· 

bedel teminat bedel kat temin . 
lira -60600 

lira 

42H 
lira 

33311 
lira 

2498.85 

1 Penıü 21,- 25,-
20 Ley 12, 14, 
20 Dinar 48. - 52. -

1 İtveç kuronu 30, - 32, -
l Türk altını 1079,- 1080, 
Banknot 269. 270, -

Varşova 4,24J4 
Budapett 4,0225 
Bükret 106,8050 
Belgrad 34,5875 
Yokohama 2,75 
Moıkova 23,53 
Sto&ckholın 3,IO 

4,2467 
4,0t56 

106,89 
34,til5 
2,1533 

23,51 
3 

!mtiy sahibi v yc...ı işi 
OiN>lct&ü: l ama.il Ciri\ 

Bau!dığı ver : ART UN Ba11mev' 
GAiata &illür ..ok le No. 10 
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JEUDI 

Quotidien des Adjudication ırı 

•• u 
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·-

6 Janvier 1 

ADMlNlSTRAl ıuı" 

Y oghourtchou Han 
1 er Etage, N 3-4 

c~ıata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poltale N. 1261 

Pour la Publicitc ıı'adreaser 
a I' Admini.tration ' Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse T eleiraphique : 
lııtanbul MÜNAKASA 

,, Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

- .. ------- ---

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatır 

Caution. 
Proviıoirc 

Lieu d'adjudicatıon et du 

Cahier des Chargea 
Jours 

Construction-Reparation- Tra v Publics·Materiel de Construcliou-Cartographie 

Conıtructian maisonı du tabacs 3 Trabzonde (cah. 
eh. L. 7 ,28). 

Construction cafe de la ville a Kııi"ss ' ri 
1 n depôt d'eau et diverıeı autres instal· 

lations pour adduction de l'eau de sourct' Chem· 

1 aettin a la vtlle Mauxhla (calı. eh. P. 448) . 
. I Constructian depôts paur bouteillcs, rı servoir 

d'eau, et depôts pour chaudrofl8 et machinc a 
la 11ource d'eau Tachdelen (cah. clı P. 123). 

Reparatian route preventorium a lbrahiın ag-ha 

Pli cadı 

,, 
.. 

n 

Publique 

145611 30 

16835 50 
89645 71 

24695 90 

7416 27 

8530 57 

556 21 

Com. Adı. Econ . Monop. Kalıatache 25-1·38 

Municipalifc Kalsseri 
Restauration l\.fonicıpalit? Pres Min . 

de l'lntt'rieur 

19 1-38 
22·1 ·38 

Dir. Vakoufs Kadikeuy 2 1·1 38 

Cam. Pcrm Municip:ılitr lstanbul 20 1-38 
Oir. Econoın . " ., 

1 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques . lnstruınents S:ınitair~-Fourn~ture pour ~pitaux 

l t t d h. · 2 l C '00 Publı'que 10'}0 - Cam. Ach. lnstitutCentralHya Anlt. 19-138 ns rumcn e c ırurııc : l ots· oton : J le. .- L. "' 

Coton lıydra uphilc : 50 k. 
MeJicamenta et article:. sanitaires : 155 lots. Publique 1478 35 Vilayet Ouda Dircctian Sanilaire lııt. 13 1-38 

Habillement ....... Chaussures Tissus- Cuirs. 

Essuie·mains : 1000 p. 
Toile pour hauase : 3912 m. (aj.). 
Caıtuıues : 150-165 p. 

1 

Chaussettes de catan : 20000 paiıes 
Toile : 4000 w. 

E.tuffe paur cuıtuwes : ~i50 m. 

900 -

,, 1564 80 
4950 -

Publıque 4800 
Gre a gr~ 3200 -
Publi4uc le m. 4 60 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapiaserie ete. 

1 Armaires pour dossier, placards pour da~siers, 
banca et pose de toile ciree au bureau fiacal Kızıl· 

11 bey (aj.). 
I·' 

1 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Bois de sapin equare : 19,44 m3 {aj.) 

1)ivers 

Goupillons, rondclles et rivets de plomb: 24570 kg-. 

Vis de baia et metallique : 21775 kr. 
Compteura et aceeasaireı de vitesıe ııyll~1ne Hau · 

shalter et Resny : 98 latı. 
Vrilles, alesairı ete. : 154 lots 
Capsules pour bouteillc.s : 5000000 p. 

Provisions 

Riı: : 6, 7 tonncs (aj.). 
,, : 5 t. (aj.). 

. ,, : 2750 k. (aj.). 
Pais chiches : 8 t. 

n ,. : 2150 k. (aj.). 
" ,, : 7,'J. t. 

Lentilles : 4950 k. 
Haricots secs : 9,3 t. (aj.). 

,, " : 10,8 t. 

" .. : 8250 k. 
Bles concasseli : 7 ,8 t. 

,, " ; 7 ,7 t. 
Foia : 300 t. (aj.). 
Cboux : 40 t. (aj.). 

B) Aojudications a la surencbere 
Chcvaux: 6 teles 
Peaux de chcvre et aıouton 
ArticlCI hars d'usage : 56 latı. 
Boiı : 22805,5 quint. (aj.). 
Etablis de div. dim. 

-

Publique 

Pli cacb 

,, 

Publique 
Cre iı rre 

Gre a gre 
Gre a rre 

Publique 

Publique 
,, 

Gre iı ıre 

8000 -

13400 
8500 

1950 

15000 
1400 -

67 50 
117 38 

371 25 
360 -
240 
ıw 1s 

294 -

600 -

1005 -
6'.i7 50 

1-i6 25 

82 91 
61 88 
34 03 
34 98 
31 26 
31 48 
19 97 
62 78 
72 90 
55 19 
39 15 
50 25 

1125 -
180 -

249 15 

Com. Acb. lntend. ıst. Toplı•n ~ 

" Faculte Droit Anbra 
Com. Ach. lntenJ . lst. Tophanl· 

" 
Com. Adı. l.yc~e Galatasarıay 

Deftedarat Ankara 

1 Expl. Ch. de Fer Etat H.pacha 

{ 
Ad. Gen. Ch. de Fer Etat An ·.ıra 
Bureau r.l'E.xpedition H.pacha 

!<lem 

" 

11-1-38 
11-1-38 

21-1· 8 
'J.1-1-38 
11-1-38 
20-1-38 

10-1-38 

10-1-38 

4-2-38 

4-2-38 
4-2-38 

Com. Ac:h. O. G. Fab. Militaires Anlt. 
Com. Adı. Eeon. MoDop. Kııbatache 

21-1-38 
:.! 2-38 

Com. Ach Militaire Gaziıntep 

" 
" ,, 
" 
" ,, 
,, 
.. 
" 
" ,, 

Caa. Ach. lntend. lst. Tophane 
Com. Aclı. lnte"dance Ankara 

Oir. Hara Karadjabey 
Municipalite Ankara 

,, 
Oir. Foretl lstanbul 
Dir. Maisoll Jeı Arts Sivas 

8-1·38 
8-1-38 
8-1·38 
8-1-38 
8-1-38 
8-1·3~ 

8-1·38 
7-1-38 
7-:-38 
7-1-38 
7-1·38 
7-1-38 
7-1-38 

10-1-38 

19-1-38 
7-1-38 

18-1 38 
10-1-38 

Danı un ınoiı 

Heure 

14 -

14 -
ll 

15 

11 

10 

M-
14 311 
ıs 30 

15 -
14 -
15 -

15 -

10 30 

15 

15 
15 

14 
15 

9 
9 
9 

10 
10 -
10 -
10 
10 

10 
10 
11 
ıl 

14 
14 

15 -
8 

1ü -

Ceux qui ont des capitaux dİsponibles et 
chercheut des affairt•i lucratives. 

Ceux qui orıl tles aff ai .. es lucratives et 
besoin de capitoux. 

Ceux qui desirent des informations sur Jes 
judicatioos et autres transactions officİ 
sont prieı de s'adresser par une lettre di! 
lee a 

"Entreprises,, Boite Postale No. 
İls recevront par poste la reponse desire' 

Cuma 7.1 938 

Un (Vize Ask. SAK) .\" 556 
Koyun eti (Ank. Lvz.) .,~ 556 
İ11t. rüınrük başmüd. Çinili Rıht.rn hanında yanırın aönd 

tibatı (İst. Nafıa Müd.) \~ 558 
Vakıf hamamının tamiri (Kütahya Vakf. Dir.) .,~ 559 
Oduu (Tckirdnğ Arık. S K) .Y 559 
İııhi,ar mamulatı nakliyatı (İnhia. Samsun Tütün Fbr.I. 

•• Ekstansiyon karyolası ve dolnp (fst. Komut.) X 5{i0 
Teli (Devlet Basım. Dir.) .Y 560 
İç vida kesme tezgahı MMV) .\ 561 
Adliye Lv:ı. imirli~inde yap. nb ı t raflarla tuğladan bB 

ve kapı inşası (lst. C. Müddeium.) \ 561 
Süt ve yoğurt (I:eniz Lvz.) \" 562 
Yaş sebze (İst. Erk. Ôğr. Ok.) · 562 
Yufka (Tophane Lvz.) .Y 562 
Gaz fenerleri için amyant (İzmir Beled.) .Y 562 
Kitap bastırılması (Başvek. i.tat. Gen. Oir.) .\; 562 
Kömür nakliy::tı (DD yolları) ~\: 562 
Elektrik malzemeıi (ist. Beled.) .\; 563 
Kütahya istasyonu buh•arının temdiJi ve parke tefrişi 

Vil.ı .\" 564 
Köprü inşaatı (Kütahya Vil.) .Y 564 
• Muıtamel elektrik motörü ve dinamo (Balıkesir Bel 
Portokal. mandalina ve k:!lyıaı (Galatasaray Li•esi S \ 
Çatı tamiri (Harb Akad. Komut.) .\: 572 
Benzol {MMV) .\' 572 
Bakır bakraç (Çanak. Mıt. Mvk.) .\~ 573 
Pat teı (Ank. Lvz.) .\~ 573 
* Hurda otomobil ıKonya Hua. Muh. Müd.) .Y 574 
Den muası (Tophane Lvz.J .Y• 574 
Cinci temizlik ahırının tamiri (l.t. Beled.) X 574 

" Önlerinde yıldız işareti alanlu müzayedeye aittir· 

Harnif: "No." işareti ilanı havi gaselerui:ıio uyasıo• 

-~-ı----~ 

Vendredi 7-1- 1938 

Amiante pour bec de ru: (Municioalitc lzmir) N. 562 
lmpres~ian des Jivres (Dir. Cen. Statiıtiques Ank.) N. 
Tran11port de charbon (Clı. de Fer Etat) N. 562 
Articlea electrique11 paur l'atelier de repantion (Municip• 

N. 563 
Canstructian boulevard statian Kutahia (Vilayet Kutahı•l 

,, pant a Kutahia (Vil. Kuthia) N. 564 
* Moteur electrique et dinamo (Muaicip. Balikeıer) N 
Orangcs et babricatı (Com. Ach. Lycee Galatanray) rl 
Reparation taiture academie de guerre (Command. A 

Guerre) N. 572 
Benzole (Min. Def. Nat.) N. 572 
Chaudrons (Com. Acb. Place Forte Tchaaakkale) N. 51 
Pammes de terre (lntend. Ankara) N. 573 
Farine (Com. Ach. Milit. Vıze) N. 556 
Viande de mautan (lııtend. Ankara) N. 556 
inat. paur extindion d'inccndie au batı•ent de la dou• 

Travaux Publica lstanbul) N 558 
Reparatian bain Valı:oufs (Dir. V akoufs KutabiaJ N. 55 
Hoi11 (Com. Ach. Milit. Telcirdag-b) N. 559 
Tranıport d'a~ticleı ınonopoliıes (Fabriquea de Taı..c' 

SaıD1oua) N. 560 


