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Bugün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a) Münakasaıar 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malze~~ Harita 

Malatya Vil. Adı Yaman Kasabasının bali hazır ha
ıitalannın 

clı . 
mı.re kışlasının çatısının tamiri 

• 

paz. 4000 -

kapalı z. 25110 

~lrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Mııt. Mv.k göıterece~i yerde elektrik teıisatı (temd.) .1'.loO 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

rrıerikan beıi: 1650 m. 
~ oatal: 30 çift - elbise: 30 tak· 

enkli rırnşambn: 120 ad. 
Yelek: 62 ad. - kasket: 48 ad. 
~attaniye: 6500 - 7500 :ıd. (şart. 338 kr) 

paz. 495 

" 480 -
., 360 -
,, 296 

kııpalı z. beh. 9 

'1obilya, ve bür~ eşyaaı, Muşamba-Halı v.s. 

'elefon masası; '2 ad. - daktilo masası~ 3 ad. -ıtor
lu dosya dolab: 1 ad. - mecmua etajeri: 1 ad. -

sabit büyük masa - sabit küçük mısa: 1 ad. -
nıasa ınf ve sol: 2 ad. • \•idasu tabure: 5 ad. -
vidalı , tabure: 5 ıd. - ııralı etajer: 1 ad. - ııra-
812 etaier: 2 d. - dolap: 1 ad. - masa: 1 ad. -
llluralı;\;a tahtası: 7 ad. - siyah yazı t:ıhtaaı: 2 ad . 
lll•raı er lllaaa: 1 ad. 

~a~at-Boşaltma-Yükletme v.ı. 
(OQlijr LJ• 

na._ ıyatı: 3500·50;)0 t. (temd) 

Mahruk t B . ~enzın, Makine y ~farı v. ~. 

enzin: 75 teneke 
1'ok: 209 t . 

~ r •ınir •töl .. 
Kanıy . ~cıı ıçıa malzeme: 12 kalem 
Ya on ~Çın alit: 2 kalem 

bfın ıond·· b 1 d" Urıne alatı, çuval, ip. kova, a ta. mer· 
'"en ve k 

2 
. anca 

mır lllot- - . o· 
1 °ru teknesinin tamiri ve makınasmın ı· 

ze e tah "!" 
•tor de . vı ı (şart. 55 kr) 
;alı _ ~ır dolap: 4 ad. 
itotö:~Purreıi: 8000 ad. 

u ve tekerleldi polvarizatör: 1 ad. 

~ Nlüzayedeler 
\lektrik m t- .. • '- d 

1 
o oru, yün oattaniye. .:a ın çamaşırı, 

0 uklu d · ter eırıır, puıuk, perde v. a. eşya. 
\t. itler taş Ve hurda demir: 7 t. 
, · 1 ad. 
ivili kayış: 1000 k. 

aç. eks. 1146 60 

pa:ı. 2000 -

2C6 25 
kapalı z. 5538 50 

pu. 111 98 

• 100 -
aç. ele.!. 983 40 

kapalı :ı. 6900 -

paz. 
aç, ekı. 880 -

• 500 

aç. eks. 

aç. art. 

paz. 

300 - Dahiliye Vekaleti 22·1·38 

1884 - fstanbul Kooıut. SAK 26-J-38 

240 - lzınir l.evazıw SAK. 11-1·38 

1 sta nbul Belediye ... i 10·1-38 
,, 10-1-38 
,, 10-1-38 

22 20 
" 11-1-38 

4625 Jndr. G. Komut. Ank. SAK 14-FJ8 

86 - Giizel Sanatlar Alcademisi 15·1-38 

150 

16 
415 

73 75 

517 50 

66 
37 50 

21 

yüzde l ~, -

Deniz Lvz. SAK 

Balıkesir Vılayeti 

Ankara PTT J.1iid. 

lstaı:ıbul Belediyesi 

" ,, 

lst. Lim. Sah. Sıh. Mrlc. 

8-1-38 

20-1-38 
17-1·38 

10·1-38 
10-1-38 
24-1-38 

25-1-38 

Tapu ve Kııdastro U. Müd. 14-1-38 
Ankara Beled. 18-1-38 

• 18·1-38 

fst. Gümrükleri Başmüd. 10 1-38 

Güzel Sanatlar Alı::ad. AEK 15-1-38 
latanbul Belediyeıi 12-1-38 
lnhi1arlar U. Müd. '21·1-38 

11 -

16 -

15 -

14 -
14 -
14 
14 
10 

11 30 

14 -

ıs -
15 -

14 -
14 -
15 -

15 -

15 -
10 30 
10 30 

13 -

1l -
10 
10 -

.AKAS 

' ~ · Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

vekaleti binasında Belediyeler imar hevetinde yapılacak
tır. Muvakkat teminat 300 liradır. Şartnameler bila bedel 
Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alınabilir. 

Dahiliye Vekaletinden: 

~t allatya vilayetinde Adı Yaman kasabasının hali hazır 
arı a arının t . · · · k ı M anzımı ışı pazarlıkla eksiltmey çı arı mış-

~S u?a.rnınen keşif bedeli 4 bin liradır. Eksiltme 22. 1. 
tarıbınde cunıa günü saat 11 de Ankarada Ualıiliye 

---
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Selimiye kışlasının çatısının tamiri ihalesi kapalı zarf
la 26. 1.918 çarş1 mba günü saat 16 da yapılacaktır. Mu
hammen keşif bedeli 251 10 liradır. İlk teminatı 1884 li
rodır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda gö-

rülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz v.!ya mektubiarile 
ve 2490 s;..yıl kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalardan maada Nafıa vekaleti fen müdürlüklerinden 
alacakları ehliyet vesikaları ile beraber ihale günü iha
le saatinden en az his saat evveline kadar teklif mek· 
tuplarını Fındıklıda komutanlık satmalma komisyonuna 
vermeleri. 

Elektrik, Havagaz1, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
- --......- --- c: ~ -.... 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Müstahkem mevkinin göstereceği yerde 3200 lira be
del keşifli elektrik tesisatının açık ek iltme suretile ya
pılan münakasasında talip çıkmadığından münakasa on 
gün uzatılarak ihalesi 1 1.1.938 c:alı gümü s at 15 te ktş· 
lada İzmir levazım amirliği satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. 

Teminatı muvakate akçesi 240 lıradır. 
Şartname ve keşifnamesi her gün komisyonda görüle· 

bilir. 
İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika göstermek mecburiyetmdedirler. 
!!ksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları 
ve teminlt muvakatelerile birlikte ihale saatinden evvel 
komisyona müracaatları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

J andarma Genel Komutanlığı Satın ima Komisyonundan : 

1 - Bir tanesine dokuz lira fiat tahmin edilen 6500 
den 7500 taneye kadar evsaf ve örneğine uygun batta
niye 14. 1.938 cuma gıinü saat onda kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

2- Şartnamesi 338 kuruş karşılığında Komisyondan 
alınabi!ecek olan bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 462:5 
liralık ilk teminat makbuz veya banka mektubile şartna
mede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektublarım en geç 
belli gün ve saat dokuza kadar Komisyona vermiş olma
ları. 

• • • 
1650 m. anıerik n bezi 30 çift p:>~tal ile 30 tıkan 

elbise ile l IO renkli muşamba alınacaktır. Bak: 2 inci sahi
fedeki İst. Belediyesi ilanlarına. 

• • • 
62 tane yelek ile 48 kasket alınacaktır. Bak: İst. Be· 

lediyesi ilanlarına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Deniz Levazım atınalma Komisyonundan: 

3.1.938 pazartesi günü açık eksiltmesi ilan edilen ve 
tahmin edilen bedeli 2 in lira ve muvakkat teminatı 150 
lira olan 3500-5000 ton kömüıünün nakliye talip çık· 
madığından bu işin 8.1.938 cama günü saat 14 de pazar
lıkla yapılması kararlaştırılmış olduğundan talip olanların 
bu gün ve saatte Kasımpaşada Camialtmda İstanbul De
niz komutanlığı binası dahilindeki b-omutanlık satınalma 
komisyonuna müracaatları. Şartnameler parasız olarak 
hergün komutanlık levazım müdürlüğünden alınır ve gö
rülebilir. 

1'\ahrukat Benzin-Makine yağ"lan v. s. 

Ankara P. r.T. Müdürlüğünde0: 

Fiyat, miktar ve tesellüm şartlarının; bugünkü vazıye· 
tin değiştirmesi dolayısile ihtiyacımız olan kok kömürü 
yeniden kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 



t - Satın alınacak kok kömürü 209 tondur. 
2 Muhammen bedctli 5538 lira 50 kuruş muvakkat 

teminatı 415 lira 39 kun!ftur. 
3 Buna ait şartnameler ve mukavelename Ankara 

P.T.T. Müdürlilğünde hergün görülebilir. 
4- İhale 17. t.938 pazartesi saat t 5 tc Müdürlük bi

nasında toplanacak komisyonda yapılacağından laliblerin 
o gün kapalı zarflorını komisyona tevdi etmeleri ilin 

olunur. 

Balıke .. ir Vilih'ı"t Daimi En<'ümerıinderı: 

1 - Eksiltme' e konuları i~: Vilayf'l hizmet otomobili ıçın 
alınacak 7:1 teıı;·ke beıızindir \'r! ıııuhaııımf"n lwdeli 206 
lira 25 kuru~lur. i\luvakkat lemiııatı 16 liradır. 

2- ihale 20.l.C>38 per:?f'mb' güniı ... ant 1.J tc llükiimet 
hina~urnda ,.nciimf'nİ vilavf•t oda .. ında 'apılacaktır. ,, ; 

3- Sarln.ıııH' ini !!Örmek j .. fr,enler encümen kalt~ıninde 
~ L ' ,/ 

giirelıilirJer. 

4- l:;teklileriıı muayyen vnktiııdP. t•ıwürııen daimiye ınü
rıwnatlan ilan olunur. 

Miiteierrik 

1 ~taı.ılnıl Liman Sahil ~ıhhivt> \\erkezi Sntıııalına , 
Komi:-.) onun~laıı: 

İstanbul Belediyesinden: 

Haseki hastanesine 1650 metre amerikan 

Muhammen 
bedeli 

bezi (30 kuruştan) 495 

T l 1 2k l J ılı 08 amir atölyesine azım o an 1 a euı nıa zeme -
Mütemadi tamirat amelesine 120 tane 

renkli mutamba (beheri ,\ lira> 3ô ) 
Şuabat yollarının tamiriDde kullamlan kam· 

yonlara lazım olan 2 kalem alat 100 

Aygır deposu sayislerine lazım olan 30 çifi: 
postal ile 30 takım elbise 480 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı 

pazariığ.ı konulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde 
görülebilir. l!ııteJdiler 10.1.938 pazartesi gunu saat 
l 4 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

... 
* * 

Eminönü temızlik işlerinin ait olup çuruge çıkarı
lan 17 tırı:aak N.lı İ:>ir at 12.1.938 çarşamba günü saat 
on<la Fatih at pazarında satılacaktır. lstekliler o gün 
orada buluuacak memura müracaatları ilan olunur. 

•ewK1:----~·~su..-m••·~ 

1- l\1erkezimize ait İzmir ~.1otiirü teknP~inin tuıniri \'P 

makinn.,,ırını Dizt'l'e tahvili ke .f'ı ıııu<'ibiııce kapalı r.arf u .. ıı. 1 

livle ek-=iltmeye konulnrn~tur. 

Bu hayvanların pediğriierini ve fotoğraflarını görmek is· 
teyenler Aukara, lstaubui, Bursa, Adaııa vetermer direk
törlüklerine müracaat edebilirler. Taliblecden her hayvan 
arttırmasına iştirak için yüz lira muvakkat teminat alma· 
caktır. 2- Keşif bedeli 6.000 lirndı r. 

:3- Bu işe ait ~artname ~ıınlurdır: 
A - İdari :?artrıame 
B- Eenn! şartnamt> 
C Proje 
1- i~tekliln hu ;:artnamPlı·ri İlişiklerivlt> her:ılıer SS 

k u nı ':' bf'dı'I indf' ınerkMi m iz lı·\ m-: ı ııııııdan aln lıi 1 iri er. 
3- Ek::iltnw ~;).1,9:m :-alı giınü -.;ant 1 rı tP. (;aJatacfa 

Kara ~Ju .... tr.fapıışa okağında l ... tanhu\ Liınaıı Sahil 'ıhhiw 
l\lerkt>t.İ ~atın alma komi"') ııııuıHln yapılacaktır. 

6- Muvekk l temin, t para ... ı :-J ~7 lirn :iO k11rıı tıır. 

7 Eksiltını'\e ~ireceklt·r bu gibi i:;lf'ri rnptıklnrın:ı 

dair re .. ıni \e'İka ilmız etın ·leri ~urttır. 

Ankara Belediyesinden: 

l - Temizlik işlerinde kullanılmak üzere motörlü ve 
tekerlekli bir .:ıded polvarizatör on b •ş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 Muhammen bedeii 500 liradır. 
J Muvakkat teminatı 37,50 liradır. 
4- Şartnamesini görmek isteyenlerin de 18. 1.938 salı 

günü saat on buçukta Belediye Encümenine müracaatları. 
* * * 1 - Temizlik işlerinde kullanılmak üzere 8000 

aded çalı süpürg~si on beş gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 880 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 66 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiytmlerin hergün yazı işle· 
ri kalemine ve isteklilerin de l8 kanunusani 938 salı gü 
nü saat on buçukta Belediye Encümenine mürncaatları. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdiirlüğünden: 

Tapu ve Kadastro umum müdürlüğünden tapu sictl
leri maiızeni için dört adet istor demir dolap yaptırıla
caktır. Talihlerin şartname ve resimlerini görmek üzere 
hergün pazarlığa iştirak edeceklerin de muhammen be
delin yüzde 7,5 pey akçesile eksiltme günü olan 14. 1.938 
cuma günü saat 3 de umum müdürlük zat işleri levazım 

111üdürlüiüne müracaatları. 

* • * 
Tamir atcilye i için t 2 kalem malzemt:" ile kamvon ıçın 

2 kalem altil alıııacaktır. Bak 2 inci .. ahifedPki ı:ı. Bele
di) t: .. i ilunlaı rna. 

• * • 
Yan~ııı füıdiirrue nleti çuval. ip, ko\s, halta, merdiven 

'e kanca alınaı·aklır. Hak lst. lıdecl. ilanlarına. 

İstanbul Gümrükleri Batmüdürlüiünden: 

Meı:ad kaime No. aı 9J,i9 markası HOC No. sı 1 kanuni sa
fi sıkleti &ı kilo •iırlığında 172 lira 51 kurut deaerınde 1 adet 
elektrik motörü MKN 8248 A tMUMı C l llJ7i M ve NKK 84 K 
600 G 947 L 67 KD Selbit bisıklet sapı MKN 7545 RR 163 64 
M ve NK5 J9 K 450 G I05 L 34 KD Topu boy;,ılı pamul. men· 
sucat. Bu efyalar açık arttırma ile aatılacağı ve MKN 8452 SLC 
556 M ve NKS 113 K 10445 L 18 KD safi ipek menııucat MKN 
7888 HK 397/98 M ve NKS 486 K 7969 L 9 KL' ipekli pamuklu 
menıucat MKN 7831 L 1 7 M ve NKS 65 K 121 L 38 KD müs
tamel ağaç kaoape ve sandalye MKN 7544 HYD RA 25-132 M ve 

1 NKS -10 K 900 G 383 L 24 KD Radyo aksamı MKN 748-l bila 
M ve NKS 17 K 91 L 8.> Kl> yün battaniye MKN 19H7 bilıi M 
ve NKS 680 G 65 L KD kadın çamaşırı MKN 7561 LDCCO 15 ı 
M ve N I KS 603 L 75 KD sun 'i ipek menıuc .. t kauçuklu MKN 
6941 704 1486 M ve NKS 2 K 180 G 90 L 47 KD İspirtosuz Pı
nüa yatı MKN 7954 bili M ve NKS 5 K 800 G 128 L 55 KD 
dolu 11inema filmi MKN 7559 HAS 100 M ve NKS 49 K tı38 L 
98 KD ipek şapka şeridi MKN 7830 1 7 LM ve NKD 7J K l.H 
L 22 KD müstamel ağaçtan büfe dolap MKN 7558 TW 75 t\l ve 
NKS 83 K 17 LD intaala mal11ua oluklu demir MKN 2186 2187 
6940 5522 7485 muhtelif M ve NKS 41 K 400 G 1200 LO dolu 
ııinema filmi Mt ... N 3172 PE bila Nı"'S 23i K 207 L 44 KD yuılı 
re.imli reklam MKN 7955 79 ~O 723 24 1\1 ve NKS 13 K 105 L 
21 KD dero taklidi şapka kenarı MKN 7828 L l 7 M ve NKS 
5 K 256 L 81 KD pamukla mahlut yorgan tuKN 3313 DAV 44öH 
M ve NKS 22 K 63 L 30 KD ıayri mezkür uçan yağ MKN 7517 
HHB l :M ve NKS 20 K 800 G 42 L 55 KD boyalı ağaç kutu ve 
tepıi MKN 155 bili M ve NKS 2 K 670 L 41 LD keçi derisi 
MKN 7533 VE 4374 M ve N 26 ADET elyafJ nebati) eden şapk• 
taalatı 124 L 21 KD MKN 7903 FPI M ve NKS 61 K 29 L 40 
KD boyalı demir portmanto MKN 7656 337 N 7 KD 800 G 33 
L 15 KD pamuk perde ve örtü MKN 7546 ADRES MKS 8 K .140 
G 192 LD deri çanta gümüş yaldızlı MKN 7520 379 N 24 \DET 
ıun'i ipek kadın şapkası donatılmamış 128 LD MKN 32i2 330 
MKS 8 K 400 G 35 l LD pamuk perde MKN 2681 AF 914 M 
Ye NKS 5 K I05 L b7 KD ıayri mezkür uçan yağ MKN 2392 
(Cj) 5983 KS 4 K 100 G 63 L 78 KD yün mensucat bu etyalar 
1549 sayılı kanun mucibince I0.1.38 gününde ve saat 13,30 da 
2490 sayılı knnun hükümleri dairesine Sirkecide Reşadiye cad. 
ıümrük 1atış aalonunda aktarmaya aa.tılacaktır. İsteklilerin yüz· 
de 7,5 pey akçui ve maliye unvan tezkere.i istenir. P ~y akçe
lerinin saat 12 ye kadar yatmlmaaı mecburidir. 

lnhic:arlar Umum Miidiirlüğüııden: 

Cihali fahrika. ıııda ıııevcuıl 1000 kilo kadar kan;- 'e 
çivili kayı~ parçaları 21. J .l):fü cuma günü ... aat 10 da pu
zarlılda satılacaktır. 

1 teklilerin malı her gün Cibali falırikasıııda gi>ı elıilced.
leri ve pazarlık ıçiıı yüzde 15 teminat paralarile birlikte 
muayyPn güıı ve aaltP- Kabataşta Levazım ve 1\Inhayaat şu
besi Müdürlüğündeki atı:;ı kum İs) oıııına µ-eirneleri ilüıı olıı-

11 ur 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 
Mühim lı&n 

b) -----.... -- ..... ------· DE LE R! 

Elektrik Şirketi, m~murlarmm t 937 senesine ait "pem
be renkli hüviyet kartlarının 1 ikincikanun t 938 den iti
baren iptal edilercl<, 1938 senesi için muteber olmak Ü· 

zere "yeşil,, renkte kartlarla değiştirileceğini sayın müş

terilerine arzeyler. 

Karacabey Harası Direktörliiğunden: 

Müessesemizde yetiştirilen hususi bakım ve itina ile 
neşvümaları haddi azamisine çıkarılan anadan ve baba
dan yarışc• bir dişi, beşi erkek olmak üzere 936 doğum· 
lu altı baş saf kan İngiliz tayı 19.1.938 çarşamba gunu 
aaat 15 de açık artırma ile bara merkezinde satılacaktır. 

Bu kartların baş tarafında Şirketin unvanı olan ••Türk 
Anonim Elektrik Şirketi,, yazılıdır. 

Yukarıda gösterilen evsafa uygun olmıyan kdrtlar sah
te addedilmeli ve hamilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket rr.üşterilerinin bu ilana riayet etmemelerinden 
çıkabilecek neticelerin ruesuliyelini kabul etmiyeceğini 

şimdiden beyan eyler. DİREKTÖRLÜK 

r 
11 

Tehakkuk ve Tahsil şubeleri için lazım olan yangın 
söndürme aleti, çuval, ip, kova, balta, merdiven, ve ka~· 

11

1
:
1 

ca açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 983 h· 
ra 40 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Lislesile şartnamesi ile 
Levazım Müdürlüğünde göriılebilir. İstekliler 2490 numa• ve 

ralı kaııunda yazılı vesika ve 73 lira 75 kuruşluk ilk te· ve 

miııat malcbuz veya mektubile beraber 24.1.938 pazertesı H 

günü saat 14 de Dnirni Encümende bulunmalıdırlar. (B) ({11) 

* "' . 
Karaağaç müessesatı soğuk ~ava deposu müstahte111· 

lerine laum olan 6.! tane camedan yelek ile 48 tane kas· e\C 
ket pazarlığa konulmuştur. Bun! r 111 hepsine 296 lira be· 9 

del tnhıniıı edilmiştir. Şartuame;i Levazım Müdürlüğünde 
görülebıHr. istekliler 22 lira .W kuruşiuk ilk teminat mak n 
hm~ veya mektubile beraber 1 1. 1.938 s::ı \ı günü saat 14 de 
Daimi Encümende bnJunmalıdırlar. (92) 
~~:::!'::~====~~~..!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~==~~ 

Tesisatı Elektrikiye · .. ürk Anonim Şirketi 
Mühim ilan 

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurlarr 
nın l93i senesine ait "mavi" renkli hüviyet kartlarınıfl 

1 İkincikaııuıı 938 itibaren iptal edilerek 1938 senesi içiı:ı 
muteber olmak üz~re "'bej,, renkte kartlarla dcğiştirilece .. 
ğini sayın müşterilerine aneyler. 

Bu knrtlarıD bı:.ş tarafında şirketin ünvanı olan ,, TE .. 
SİSA'fl ELEKTRİKİYE TÜRK ANONiM ŞİRKETİTj ya"' 
zıh dır. 

Yukarıda gösterilen vsafa uygun olmıyan k rtıar 

sahte nddedılmeli ve hamilleri polise haber verilmelidir. 
Şirket müşterilerinin bu ilana riayet etwemelerindell 

çıkabilecel~ neticelerin m ... suliyetini kabul etmiveceğiPI 

şimdiden beyan eyler. DİREKTÖRLÜK 
-
ı-İn-lı-is_a_r-la_r_U_o_\I _ü_d_ü-.. -ü-ğ-.. -n-d .. -e-:1 

t 

l-Şartuamesi mucibince 1 2 b ygir kuvvetinde 5 adcl ti 

rediiksiyonlu elektrik motörü paza"'lıkla satın alınacaktır l:J 

il · Muhammen bedeli hehcri 200 liradan 1000 lir' d 
ve muvakkat teminatı 75 liradır. 

ili -Pazarlık 26.1.9.:>8 hrihine rastlayan çarşamba gü• 
ni S<lat saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şıı· 

besindeki Alım Komisyonund.ı VHpılacakbr. 
1 v Şartnameler parn;-.ız olnr:ık her gün sözü geçeıı 

Şubeden ahnabılir. 

V Eksiltmeye i ~tiı ılı etıııck iı;tfoyenlerin fiatsız tel• 
lifler ini eksiltme gününd. n ~n az bir hafta evveline ka' 
dar tdsdik edilme\. üz" re lnh ·~arlar Umum \\üdürlüğü TU 
tün f'abrik ... ldr Şube.,i 1 . v '!rmeleri laz.ımdır. 

VI - İslckl1!eri11 p.tı.:arlık için t.lyin edilen gün '/ 
saatte yüzde 7,5 güvenme p.ıralarıyle birlikte yukarıdl 
adı geçen Komisyona gelmeleı i ila ı ol nur. 

• • • 
(8294) 1268 3-4 

Mersinde .şartname ve proje i mucibince yaphtl 
lacak barut tecrit deposu inşaatı pazarlık usuliyJe eksil 
meye konmuştur. 

il - Keşif bedeli ( 1189) hra (35) kuruş ve ,nuvaklcl 
teminatı (89,21 J liradır. 

lll Eksiltme 13-1 -1938 tarihine rastlayan perşenıb 
günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat ŞubesiO 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV Şartname ve projeler 6 kuruş bedel mukabilind 
İnhisarlar İnş.rnt şubesile Mersin Müdürlüğünden alınabr 
lir. 

V- Eksıltmeye iştir k etmek istey nlerin ;enni evr' 
ve vesaiki İnhisarlar in~;aat şubesine ibraz ederek ayrı' 
vesika almaları l3zımdır. 

Vl- İsteklilerin paznrlık için tayin edilen gün ve sa•1 

te yüzde 7~5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda ' 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(B) (8604) 1313 ~ 

1 ~ M İst;~b~İda.,.H-avagazı ve Elektrik~ . 

1 
Teşebbüsatı Sınaiye Tü~k Anoniın Şirket1 

Mühim ilan 
tstanbulda Havagaz.ı ve Elektrik ve Tçşebbüsa tı ; 

nai i e Türk Anonim Şirketi, memurlarının 1937 senesi; 
ait "kiremit, renkli hüviyet kartl rmın 1 İkincil.fiil 
1938 den itibaren iptal edılerek 1938 senesi için muteb' 
olmak üzere u;kırmızı,, rer.kte kartlarla değiştirileceğ°1 

sayın müşterilerine arzeyler. I~ 
Bu kartların baş tarafında ş:rketin ünvanı olan "t 

TANBULDA HAV AGAZI ve ELEKTRİK ve 1'EşEB8 
SATI SINAiYE TÜRK .l\NONIM ŞİRKETİ,, yazılıdır· 

Yukarıda gösterilen evsafa uygun olmıyan k.ırtl r s' 
te addedilm _li ve hamilleri polise haber verilmelidir· d 

şirket müşterilerinin bu ilana riayet etmemelerill, 
çıkabilecek neticelerin nıcsuliyetini kabul etmiyecel

1 

şimdiden beyan eyler. DİREKTÖRLüı' 
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D.D.YOLtARı İŞLETME u. MUoURL!TuıJNorn ' PiYASA E E 
• 

c et ve Za i e Borsası st. • 

İhale edilen eni k~prüler [Bourse du Comrnerce et des Cereales 
ı . d·tstanbul j 

Muhamnten b d l' 2450 
1 

•. _ e e 1 O lira olan 700 ton döküm koku 18-1·937 
ı gunu saat 15,30 dn kapalı f ı- ·ı A 1 d i •d zar usu u ı e n <ara n dnre bina· 

Samsun vilayeti ıle Ordu vılfıycti lıududu üzerindeki kçayda 
her iki vilayeti biribirine bnğlıyac k olan 3x30 metre açıklığın
da ki Akçay köprüsü 61.926 liraya müteahhidine ihale edilmiştir. 

1 6 1 1938 

a satın ahnacak\\r. 
Bu işe girmek iste 1 . . ka . yen erın 1837,50 lırahk nıııvakkat teminat 
te;.~f~u~ ~ayın ettiği veaikn\arı ve Nafıa müteahhillik vesikası 

ı erını aynı gü rmeler· ı· d :a saat 14,3(\ a kadar komisyon Reisliğine 
ı azım ır. 

Şartnameler aydarpaşad Tparns~z olarak Ankarada Malzeme Daireainden, 
a eıellum aevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(8701) 3 4 
• 

Muhammen b d r -:ıan" • • ıiltm . e e ı •JUVU lira olan 2000 kır. külçe kalay açık 
n t

1 
usulıyle 19 1-1938 Çarşamba g:inü s:ı:ıt 15.30 ela Sirkecide 

~u .ş ,.tme Mübayaa Komisyonuuda satın alınacaktır. 
u u ışe ıirmek isıteyenlerin 270 lira muvakkat teminat ve ka· 
nuıı tayin etr ,.,. "k l . . . Ş ıgı vesı a arla bırlıkte Komısyons müracaatları. 

artnameler parasız olarnk Komisyoodao verilmektedir. 
(8723) 

---- - - - ----~ 

Türkiyenin ihracatçılığında 
birinci planda bir şehir: 

İstanbul 

3 4 

Yazan: Neşet Atay 

k İıta.nbul limanı Tüakiyen!n tek ihraç limana değildir. Kara ve 
denızd •tt' ı. • k' . e gı ı .. çe ın 14af eden rakip limanlar vardır. Fakat il· 

anbul Türkiyenin hemen hemen tek iktisadı tanzim·merkezidir. 
erı· 1• yabancı ihraç ve idhal müesseselerinin yüzde 80 den faz-

allnın merkezi İstanbuldadır. İş İstanbulda hazırlanır. !\foka vele 
&ta.nbulda yapılır, fiat aynı niabetlerle İstanbulda tekarür eder. 

I lstanbulda fabrikalar, küçük tezzahlar, el ve ev aanayii, de· 
0

1
•r, kara ve deniz nakliyecileri, ve oldukça büyük bir amele 

atbalığı vardır. Yerli, yabancı büyik bankalar veya büyük ban· 
a arın büyük l l · ·ı b · ok _ m.uamc e erı stnn uldadır. lstanbul Türkİ) enin en 

nufuslu o:ehrı olduT..u iç'ı b- -k b. · ·1 l 'd' d ., ı; n uyu ır ıstı 1sa merkezı ır e. 
er, içer, giyinir ve bu ihtiyaçları için tüccar, komisyoncu, sa· 

ltcı, nakliyeci olarak küçük bir •-h'ır • 
b l 

.. ~ nüfusuna yakın bir kala· 
a ığı besler. 

istanbulun, tarıhi bir şehir olduğu kısmen M k d K d · 'k. 
1 

· arınara, ıamen 
.~ ara enız ı lıın erinin tesiri altmda bulunduğ . . bir tu-
rızm ve bir sayfi h . l k u ıçın, 
ik . d. · ye şe rı 0 ara da hizmetleri ve gelirleri vardır. 

tıaa 1 lshı.nbu) ile alakadar ol.ırak İstanbul üniversitesinden, 
tta~bul hastanelerinden ve bunların' muhtelif suretlerle ,ehre 
emı~ ettikleri gelirlerden de babudilebilir. 
ri Bır yarı müstemleke merkezi ve yarı ınüstemlekenin tek şeh· 

ol•n · · .,,L· 1tnparatorluk lstanbulu ile müatakil bir deYlet şehri ve 
.., qırlerj d b' . l h . ı· Yıllık il en ırı o an cum urıyet stanbulu arasında, bir kaç 
lild değişme devriodeki istikrarsızlığın sebeb ol~ufıu gayri tabii 
ol er. dahi nazarı dikkate alınmak 4artile, yeni lstanbu\ lehine 

r
. a? ıktiaadi ,artlara işaret etmek istiyorum. ist nbul artık geli· 
ını b b Ya ancılar arasında taksim eden, ve gelir mcnbalarım ya-
b:~c:ılar lehir.c i'I ten bir 'ehir değildir. Son yıllar içinde İstan · 

Tunceli vilayetinde 5xl0 ınelre açıklığmd~ Türüsmek köprü· 
sü, 60 metre açıklığındaki Mameli köprüsü, 29 metre açıklığın
daki Seyidhan köprüsü, 70 metre açıklığındaki Şnhsu köprüleri 
173 bin lira bedel ile müteahhide ihale edilmiştir. 

Ankara bahçeli evler kooperatifi u tesisatı da 50211 lira 

müteahhide ihale edilmişt:r. 

Bir a da limand~n 118332 ton yük evkedildi 

İstanbul limanından eylül ayı içuisinde muhtelif bayrağı hi
mil 3R.5 vaı:-ur 118.':\3'2 ton, tt. şrinievvel a} ında da 317 vapur 
109265 ton yük nlarak n.ulıtelif limnnlara nakledilmiştir. 

Eylul ayında 45 Türk vapuru 3727334 ·~ürk postatıı 48409254 
Türk motörü -447740 Türk yelkenlisi 3572 lngili:ı vapuru 34271 
Almnn \•apuru 16663 İtalyan vapuru 74691 Romanya vapuru 9337 
Yunan vapuru 14337 ton muhtelif malı taşımıştır. 

Birinciteşrin ayında dn, 47 Türk vapuru 4415731 Türk ~osta 
vapuru 51080205 Türk motörü 360026 TürK yelkenliı;i 2212 lngi
liz vapuru 30551 Alman vapuru 15411 İtalyan vapuru 5694 Yu· 
nan vapuru da 5042 ton muhtelif emtiayı muhtelif limanlara 

nakletmiştir. 

Bu\gardağmdn 2.200 kilo altın .ar 

Bulgardağı gümüşlü kurşun madeninin bir tonunda on bir 
gram nltın olduğu teabit edilmiştir. Burada 200.000 f;onluk bir 
cevher olduğundan altın serveti 2,200 kilodur. Bulgnrdağı ml!lde
ninin işletilmesi için yapılmıt olan havai tesisat burasını Ulukış
laya yedi kilometreye yaklaştırmıştır. Yakında istihsalatıı başla· 
nacaktır. 

Ziraat aletleri fabrikası 

Türk köylüsünün pulluk ahibi olma~ı için yapılan çalışma 
neticelenmiştir. Bnlurnlık Ankarada senevi elli bin pulluk \'e bu 
arada diğer ziraat aletleri yapabilecek bir fabrika kurmağa ka· , 

rar vermiştir. 

İptidai maddelerden nümune 

İkhsat Vekiletinden alakadar makamlara yapılan bir tebliğe 
göre, Türkiye iptidai maddelerile, Türk mahsullerinin bu senek"ı 
tiplerinden birer miktar nümunclik Almanyadaki Berlin Ticaret 

odasıno gönderilecektir. 

'' 
Tercüme Bürosu 

r 
baştan aşı:ğı denecek kadar yeniden inşa edilmiş, tahta ve 

utub ti' · b l e ı ev yüztle yetmışten fazla ortadan kaybolmuştur. lstao- t>;"' 
ltu. •ayfiyelcri yeniden inta ediliyor, ııelir şehrin u:ıak mahalle· •:o Her li!)aodan ve her türlü tercüme işleri ve bil-
çı~n~ dotru gittikçe yayılıyor ve şehir içinden bir kaç yıl önce ·~) hassa münnkasa ve miizayedelere miiteallik şartna-

ntış olanları .şaşırtacak kadar deği,iyor. •!• melerin tercümesi derühte edilir. 
i . Artık yarı müstemleke imparatorluğunun tek şehri olmıyan •:e Azami ihtimam ve sürat 
sıanbulun yeni hizmetleri, ihracatçılık, ithalatçılık, büyük küçük ı 
~1' 11•Yicilik, nakliyecilik, baokacıhk, işçilık gibi bir kaç belli ba • 
ka 2:Üırıreye nyrılabilır. Bunların yanında, iyi kötü otelleri\ , lo 
bu~•larile, razinolarile, sayfiye ve plijlarile bir de turizm iıtan· 

I Yardır. 

Aı:ı:l:ınbul Türkiye ihracatçıhğında, birinci planda bir ıehirdir. 
sirle~ol~nun ihracat yapan diter .febirlerine bilvasıta yaptığı te· 
tih _hır tarda barakılacak olursa, vasati olarak, memleket is 
ii ••!atının öçte biri, İstanbuldan ihraç olunur. Elde 937 nin son 
k ç ayına aid rakamlar bulunınadığı İ\:İn 936 Ye 937 nin ili.. do· 

Fiyatlar gayet mütedildir 
I 

''MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılır 

Adres: Gal ta, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Hnn, N. 3-4 
Telefon : 49442 

FİATLAR (Cours officielsJ 
Afion (Opiı ın) 
Buğ"day yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arp yemlık 

Ç ''dar (Seigle) 
~eçi kılı (Poil de Chevre 
iç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Un) 
Nohut ıri(Pois chiclıe) 
Buğday kızılca (Bit! roux) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

" frakya , Thrnce 
Kuş yemi (Millet) 
Pamuk yağı (Huile de coton ) 
Susam " r " s~samcl 
[)arı sarı (millet jaune) 
Susam {Se:.ame 

Aşağı \:\1oıns) Yukarı (Plus) 

5 34 
5 20 
4 10 

5-

10 20 -
6 35 -

4 5 -

5 27 50 
4 12 -

4 20 

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

Mercimek (Lentiile) 
Bndem iç 
Ceviz içi 
Mısır san (Mnis jaune) 
Peynir beyaz (Fromage hlauc) 
Balda {Fevc) 
Fındık kabuklu (Noisettesı 
Tiftik mal 

" oğ) k 
Fasulye ufak (Haricot cc) 
Güz Yünü 

GEl EN (Arrivt'ge• 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Org } 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısır (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu lGr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin 
Su am (sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Merciınek llentille) 
Nohut (Poi" Chiche) 
Zeytin yağı (Huıle d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dcc.J 
Razmol 

lç badem (amande) 

• 
t 

300 
105 
15 
90 

15 -

3 

15 

4 25 

110 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa {Orge) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Po:s chiche) 
İç fındık (Noıs dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire ı 
K fındık (Noisette) 
İç ceviz 

DIŞ FİATLAR 
(Marches Etrangers 

3-

Buğday (Ble) Uverpul 5 27 
,. ,, Şikago 4 29 
n ,, Vinipek 5 75 

Arpa (Orge) Anvers 4 71 
Mısır (Ma"is) Londra 4 89 
Keten t.(Gr.Lin.) n 7 78 
Fındık (nois.) G.Hamburg - -

K " • 

ors 
6 -1-1938 

Paralar 
Sterlin 625, 

! Dolar 122,-
20 Fransız Fr. 80, 

Çekler 
London 
Nev York 

Par is 

625. 
0,8010 

626,-
0,80 

u:r: aylak rakamlarile vaziyet şudur: 
r- . . 936 931 _ 

24t ı urlcıye ihracatı 64190858 79268320 lstanbul ıhracatı 21403461 

,.--_.:ıam::c:..--=m.-:s=-=-=---=-=-·----mıt... 

Bilumum 'Müteahhit ve Tüccarlarm 
20 Liret 99, 
20 Beldkn Fr. 80,·-

G30, 
126. 
88. -
106-
84, -
22, 

Milin o 
Brüksel 

'l3,57 
15,2185 
4,70 o 

87,51 

23,5875 
15,23 
4,7155 

87,58 
1 ısı~ rakamla şöyle hükümlendirilebilir: 

ihr: lıtanbul, 986, 937 yıllarının ilk dokuz ayın~•· Türkiyenin 
• .t ç lball rınd n üçte birinin dotrudan doğruya ıhracına tava -

u et111iştir. 
l ~ 1937 oin ilk dokuz ayında hem Türkiyenio hem İstanbu · 
un ıhr İh acab 1936 dan fazladır. 

ol racattaki bu artma temayülünün 1937 oin asıl ihraç ayları 

01•u~ ve teşrinlertfen marta kadar devam eden altı ay içinde ay· 
t d~llıbeti rnuhafua edip etmediği veya etmiyeceği hakkındaki 

b ışelere a l' - - 1 d"l b'I" ' .e ınce; vaziyet lehte olarak şeyle muta ea c ı e ı ır. 

c k "; Kliringle batlı oldufumuz memleketlerin hepıinin dene· 
a~ adar büyük bir kısmının Türkiyeden 30 milyon kadar tutan 
k aclakları vardır. Ve klirinır mukaveleleri mucibince bu memle· 

et er b l Ll 1 tlie b u a acaaıı: arına mukabil Türkiyedcn mal aabn • mata 
c urdurlar. 

ni h Dulet, kliringli memleketler• yapılan ihracat bedelleri· ke: ~hmil veıikaları mukabilinde ve muayyen bir niıbette Mer· 
ankasından d~rhal taaviyesini temin etmiştir. 

ibr c- Ahaanyaya yapılan ihracat bedellerinin teaviyeaine kadar, 

P 
.. ac~tçının, para hareketlerinden mllteeHİr olma maaı için, tlrk 
.. rasıle 14 ·ı Y•ya ih mı_ yonAluk bir garanti temin edilmiş, ayrıca Alman· 

rafınd racata ımkan'llzlatbran tediye ırüçl · tü milli bankalar ta-
an al - l ' tır. ınao muş erek tediye tedbirlerile ortadan kaldırıhnış· 

Binaeıuıle h f k - . memlek t . Y · ev alade sebeblerle, şartlar deği,meme.une, 
e ıhrac tft l - - d 3 · h türlü " l" a "1 arının onun e, O milyonluk bır pa:ııar, ve er 

guç ulde . . d •- l t ,kilitı v rını orta an &a dıran milli ve büyük bir keredi 
•rdır. (Uluı) 

• 
ı kat azarına 

Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 
Münakasa ve Müzayede ilanlarım, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınız. ic.tbı hemen abone kay
dedil iniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel. : 49442 

"'91 ____ _.. __ mzom ____________ _..-=ım__. 

Tiyatrolar 

Tl<'PEBAŞI 

Yazan: 
H. Lenormand 

ESKİ FRANSIZ TİYATRO".i U 
OPERET KISMI 

DRAM KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Erkek ve 
Hayaletleri 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Satılık ve 
Kiralık 

pies 4 perde () t. 3 perde komedi 

Türkçesi Yazan: 
i. Galip Ar can Andre Bira beau 

mı ıııııııı ı 
ıııl ı 

11111!1 : 

Türkçesi 
Ekrem R şit 

Drahmi ıs, -
20 laveçre Fr. 570,-
20 Leva 20, 

1 Florin 65,-
20 Çek kronu 78, -

1 Avusturya Si. 21,-
l Mark 26, 

Zloti 20. · 
Pengu 21,-

20 Le}' 12, 
20 Dinar 48,-

1 İaveç kuronu 30,-
1 Türk altını 1075,-
Banknot 273,-

580, 
23, 
70,-
82. 
23,-
29,50 
22,
ıs,-
14, 

.i2. -
32,-

l076, 
274,-

istikrazlar 
Açılaş apaaış 

Türk B. 1 Peşin 18,35 18 35 
Türk bor. 1 vadeli 18.65 18.65 

,, ,, il Pe in 18.55 18.55 
" il Vadeli t8.75 18.65 

istikrazı dahili 94.- 94.-

t mtiy-,z nt-·bi ve i 1 

o·"eı:töni: l•mail G.irit 

Ali na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Bertin 
Varşova 

Budapeşt 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohamn 
Moskova 
Stokkholm 

3,46 
64,0112 
1,4437 
22,7675 
4,2275 

12,65 
1,9822 
4,24.S4 
4,0225 

106,8050 
34,5875 

2,75 
23,53 

3,10 

Esham 

Aslao çimento 
Merkez bankası 

Açıhş 

9.60 
97, -

3,4635 
64,1025 
1,4450 
22,785 
4,23 

12,66 
1,9838 
4,2467 
4,0.!56 

106,89 
34,til5 
2.'i533 

23.51 
3 

Kapanış 

9.50 
97,50 

\ 

Tahvilat 
Anad. M. Vadeli 40.35 40.35 

='>ı>sı~dığ \'eı: ARTUN Bııume11 
G 1.ot::ı Bil!ür • No. O 
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Ville et Province 
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h " 850 
12 " " 1500 
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Galata, Perchembe Bazar 

Etranger : 1 ~ •oııı Ptrs . 2700 
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Adres e Telegraphique: 
lıııtaııbul 1\ 0 AKASA 
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Mode Prix C ution. Lieıı cl'aJjudıcatıon et du Joors deure 

Objet de l'adjudication d'adjudicat. estimatıf Provi oirc Cnhıer des Chargeıı 
-----~ 

A) Adjudications au Rabais 
~ons ructiou-Reparation- Trav Publics·Materiel de Construction -Cartogr;\pbie 

Presenıation carte actuelle bourg Adı Yamnn Vı· 
!ayet Malatia 

Reparation toiture caserne Selimiye (aj.). 

Gre a gre 4000 -

Pli cach 25110 

Electr~c_!.~e-Gaz·Chauffage Cenlral (lnstallation et Materiel) 

lnstallation electrique pour l'armce d'lzmir (aj . ). 

Habillement - Chau~sures Tissus- Cuirs. 

Gileta: 62 pieces Casquettes: 48 picce.'I pour les 
employes du depôt frig . de l'lnstitut Kara· 
aghatch. 

Toıle americaine: 1650 m. 

Chaussurea : 30 pnires Coshımes : 30 p. 
lmpermeables : 120 p. 
Couvertures de laine 6500-7500 p. (cah. eh. P. 

338). 

Publique 

Gre a gre 
,, 
" 

Pli cach 

3200 

296 

495 -
480 
111 98 

lap. 9 -

Ameublcment pour Habitation et Bureaux-Tapisscrie ete. 

Ta ble pour telephone : 2 pieces - Id. pour dact y· 
los : 3 pieceıı- Armoirea pour dossier : 1 pic· 
cc - Etaıere : 1 piece Table gran
de fixe : 1 piece- Id. pdite : 1 piece-Tabou· 
rcts : 10 piece~ Etageres : 3 pıeces Armoi· 
re : 1 piece ete . 

Transport- Chargement Dechargement 

Transport houille : 3500-5000 t. (aj. ). 

Combustible - Carburant-Huile§ 

Coke : 209 t. 
Benzine : 75 bıdons 

Divers 

Eıctincteur p.incendie, sacs en canevas. cordes. es 
caliers, crocheta et diven autres article ısimi· 
laircs pr. les bureaux fi caux 

Materiel pr. l'atelier de reparation: 12 lots 
lnstruments pr. camion: 2 lota 
Armoirea de fer: 4 p. 
Reparntion coque moteur lzmir et tr110sformation 

machine en motcur Oiesel (cah. eh . P. 55 ). 
Pulvariaateur a roue et moteur pour voieric : 1 

pi ece. 
Balaia : 8000 p. 

B) Adjudications a la surenchere 
Moteur electrique, couverture de laine, linge, ri· 

deaux ete ( voire dPtails partie T urque) 
Pi er re de marbre et fer: 7 t. 
Courroie: 1000 le. 

Publique 1146 60 

Grc a ~re 2000 -

Pli cach 
Publique 

publique 

Gre a ıre 
" Publique 

Pli cach 

Publique 

" 

Publiqııe 

Publique 
gre iı gre 

5538 -
206 25 

983 40 

111 98 
100 

6900 -

500 -

880 -

La fabricatio d la biere 
en urquie 

Les voyageura qııi viennent a Ankara ou qui quittent la capitale 
n'ont paa et; sans remarque:, pres de la station "Gazi unc grande 
actıv~~e de constructıon ;. il s'agit de l'ngrandissement de' la fabrique 
de bıere, de la constructıon d'une silo et de tout un <ıuartier desti· 
n~ nux employes et aux ouvrier de la fabrique. 

• On sait que la ferme Orman est une institution qui applique fea 
methodes lcs plua modeme" ı::our la valorisation de nos produits 
~gricolea. C'est, pour ainıi dıre, une usine agricole dont le rôle a 
ete grand et sera plus grımd encore dans le developpenıent de no· 
tre vie ecorıomique. L'elevage du betaıl aelon les dernieres methodes 
de la technirıue moderne, la fabrication, !'!OUS les meilleurs condıtıons 

300 

1884 

240 -

4625 -

86 -

150 

415 39 
16 -

93 75 

517 50 

37 50 

66 -

21 
15 o o 

Drr. Restauration Municipalıte Pres 
Ministere lnterieur 

Com. Ach. Commımd. lst. Finciiklı 

Coıa. Ach . lntendance Izmir 

Com. Perm. Municipalitı~ lstanbul 
Dir. Econom. " ,. 

!<lem 
,, 

" 
Com. Ach. Command. G. Gend Aıık. 

Dir. Acadı~mie deı Beaux Arts 

Com. Ach . latendance Marine K.paclıa 

Dir . P.T.T. Ankara 
Vilayet Ralilcrsir 

f Com . Pcırm. Municipalite lstanbul 
l Dir. Econom. ,, ,, 

idem 

" Oir. Gen. Cadastres Ank. 
Com.Ach.Off Sanitaire port lstanbul 

Municipalite Ankara 

Oirection Ventea Douanes Istanbul 

Com. Ach Aca:I. dfs Beaux Artı 

Cora. Ach. Econom. Monop. K.tac!ıe 

22 1-38 

~tı-1-38 

1 1 -1-38 

11 1-38 

10-1-38 
10-1-38 
10-1-38 
H-1-33 

15· I 38 

8·1-38 

17-1-38 
:.W-1- 8 

24-1 ·~8 

10-1-38 
10-1-38 
14-1-38 
25-1-38 

18-1-38 

18-1-38 

10-1-38 

15-1-38 

21-1-38 

11 -

16 -

J') -

l·I 

14 -
14 -
14 -
10 -

11 30 

14 

15 
15 -

14 -

14 
14 
ıs 

15 

10 30 

10 30 

13 

11 

10 

h~ıifoiques el acientifı4ueı, du beurre. du fromage <lu yaourt du 
~ı~I et autres aliments, voiJa ce qu'entre mille fa fer~e Orman a 'rt-:ı-
lıac pou~ le plus grand bien des con~ommateurs d'Ankara et d 

1 paya entıeı. 

l fLa .dir~ction ?e la ~~rme porte maintenant toute son nttentiorı it 
• abrıcatıon d une bıere de la qualite la meilleure et susceptible 

de repondre aux besoina de tous le pays. C'est pour cette raison 
qu'el~e a ~ecide ?'•~randir d'une façon consiclerable sa fabrique et 
proce<ler a de trea ımportants perfectionnements techniques. Mais, 
avuıt de prendre cette İaıportante decision, la direction de ferme 
d'~rman s'e~t. livree a une vaste enquete aupres dea principalcs fa
brıques de bıere du monde entier. Creer, au centre de l'An.:ıtolıe une 
VISle Or~anisation qui l'epondraİt a elle seule llUX besoİns des con
a~mmateurs du pays entier n'allait pas sana risqut"s 11 i la chose ıı'c
taıt ~as dü.ıne~t pensre el etudice. Les travaux d'1tgrandiuement et 
~e reorıranıs.atıon n~ commeııcerent que quand on eut acquis la cer
tıtude que 1 entreprıse ne pcıurrait avoir que deı reaultats positifs. 

(• suivre) 

,, 

Cumartesi 8. J .938 

Milli bayrak (Gümr. Muh. Gen. Koınut.) .Y 561 
~ığır, koyun ve kuzu eti (Deniz Lvz.) .\~ 562 
lzmir Kadifckaledeki tayyare şehitlijine tel kafesli ve d 

parmaklık yapılması (lzmir Lvz.) \' 564 
Saman (Ank. Lvz.) \' 568 
Jandarma tavla inşaatı (Diyarbekir Nafıa Müd.) ,\: 5il9 
Kereste ve çivi (Edirne Jndr. Okulu) .\' 570 

• .~ur11 çam odunu ve meşe kömürü (İzmir Orman Başın.) 
Pırınç, nohut, mercimek ve kuru fasulye Gaziantep Ask. S 

N. 57:; 

Pazar 9-1-938 

Ç~.m t lgraf direği (Maraş Nafıa Müd.) .Y 559 
* Uaküdar adliye binası enkazı (İst. o~fter.) .\ 568 

Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayede}e ıttır. 
f-lıtnıiş: "No." işareti ilanı havi gazetemizin sayısını 

Vendredi 7-1- 1938 

Orapeaux natioııaux (Oir. Command. Surveillance Douan. lstaf 

N. 561 
Viande de rnoutoıı bo uf et agn •au (lntend. Mnrine K.p:ıh:ı) N 
Jnstallation de grılles :ıu cımetit>rP (lnlend lzmir) N. 564 
Paille (lntend. Ankara) N. 568 
Reparation h:itiın nt gt"'nd:ırmerıe (Dır. Tr:ıv. Publioıı Diarb! 

N. 567 
Charperıle et clous (Ecole Gendarm. Edırn~) N. 570 
* Bois de sepin et clı:ırhon (Oir. Forets !znıir) N. 573 
Riz, lentilles. pois chiche, haricots secs (Com. Aclı. Milit. Gar.iıf 

N. 575 

Dimanche 9· l · 1938 

Poteaux tı·legraplıiques bois de s:ıpin (Dir Trav. Publics Marl' 
N. 559 

* Deconıbres pıılais de justice Scutari (Defter<larat latıınbul) N 

* Les uteris4ues ındi4uent une venle potr voıe de surcncbert 

N. B . ..:... Leıı Noıı indiquı>s en rcgard deı :ırlicles sont ceut 
journal daos lequel l'aviı a µnru. 

o 

KiRALIK 1 Bir emlakınız mı var 1 
yahut 1 

SATILIK Emlak nu arayorsunuz 1 

Hiç t:ereddüt etmeden 

Akar v A 

a G • 
1 

vasitasile ilan ettiriniz 

Bu gazetede intişar eden bir ilan hemen memleketin hf'f 

tarafında binlerce alakııdür tarafından okunu,- ve nazarı 
dıkkatı celbeder. 

Kim temin edebilir k: boş bir apıırtıman ıçın aylarc1' 
beklediğinir. kiracı, satılık bir ev için yıUarca arknsındatl 
koştuğnnuz alıcı bu gazete sayesinde bir kuç gün zarhP' 
da çıkıvermesin ? 

Propağanda ve Reklam büyük bir kuvvettir Bundafl 
istifade etmesini bileceı< mi 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
idarehanesi 

) 
) 

Galata , Pertembt 
pazar,Yoğurtcu h~ıı 
N· 7 Telef. 49442 


