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1 

ş at - fa ni rat-Nafla işleri ve Malzemesi- iarita 

fstanb 1 K u omutan'ığı Satınalma Komisyonundan: 
1 s ı· . 

26 1 9 
.e8•nııye kışlasmm çatı tamiri ihalesi 

lın~Im . .> k sa~t 16 da Fmdıklıda İstanbul 
a omıs 

kapaiı zarf
komulanlığı 

2- M h Y0 nunda yapılacaktır. 
ı· d u ammen keşif bedeli 25 J 1 O lira ilk teminatı 

'olld ır~. ır. Şartnamesi her gün ög· le:den evvel komis
a gor'T· 1 >uz.ıilt u ur. sleklilerin ilk teminat mektub vey.ı mak-

ı ve 249() ı · · dd l · d '•ııı. \' . saye ı kanunun 2 ve 3 ıncı ma e erm e 
rind esıkalardao mada Nafıa Vekaleti fen müdürlük
İr sa:~ alacakları ehliyet vesikalarım ihale saatinden 

evvel ko111isyona vermeleri. 

ve 69 75 Vf'. 
" " 25-2-38 ıs 

66 -

5i7 50 Tophane Lvz. SAK ı 1-1-38 15 -

İlaçlar. Klinik ve İspençiyari alat: 

Ankara Ceza Evi Direktörlüğünden: 
Ankara Ceza evinin 937 mali yılı ihtiyacı için 41 ka

lem ilaç 22 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
İsteklilerin yiizde 7,5 teminatı muvakkate akçesi olan 

61 lira 13 kuruşluk banka mektubu veya o mikdarda pa
ranın Ankara defterdarlığı veznesine yatırıldığma dair 
makbuzlarile birlikte yevmi ih le olan 17.1.938 tarihine. 

rastlayan pazarteı;İ günü saat 15 de Ankara Cumhuriyet 
Müddciumumiliğinde müteşekkil komisyona, ilacın cinsi 
ve evsafıııı ve şeraitini anlamak için ceza evi direktor
lüğüne müacaatları itan olunur. 

• * • 
30 k. mai mukattar alınacaktır. Bak: Mahrukat sutu

nunda Ç nakkale Must. mvk. S.A.K. ilanına. 

• * • 
Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaş1r v .s. 

l<araköy k·· .... b l 
•nda z· oprusu aş angıcıile Halil paşa sokag· ı nra-

ve ır t B k ~r t d'I ~ aa an ası önündeki kısımlarında trotu-
a 1 atı. Bak İstanbul B elediyesi iJaalarıııa. 

Gümrük Muhafaza Genel Ko utanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

Gümrük Muhafaza örgüdündeki sandalcılar için 1 t.7 

K T 
1.-- Sermayesi olup iş arayanlar. 
2.-- Eyi işleri olup sermaye arayanlar 
3.-- Resmi münakasalar ve müzayedeler 

ve sair işler hakkında malumat is
teyenler mufassal mektubla 

osta kutusu . 1261 
adresine müracaat etmeleri rica olunur 

mürettebat için 65 ki toptan 192 tane kaputun 12.1.938 
çarşamba günü &aat 11 de paznrhğı yapılacaktır. 

Tasmlanan tutarı f 842 lira ve ilk teminatı 139 liradır. 
Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
lsteklilerir. vezne makbuzu veya banka mektuplarile 

birlikte o gün Galata eski lthulat gömrüğü binasındaki 
komisyona gelmeleri. 

İstrnbul Levazım Amirlıği Salınalma Komisyonundan: 

Ordu Hastanelerinde mü&tahdem hemşireier için 1250 
metre lacivert kumasın kapalı zarfında verilen fiat pa
halı göriildüğünden 12.1.~38 çarşamba günü saat 14 de 
Tophanede Levazım amirliği satınalma komisyonunda pa·' 
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Teminatı 431 lira 25 ku
ruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. ls
teklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

* * * Harp okulu için 1200 adet atlet fanilası 14.1.38 
cuma günü saat ıs de roph~nede İstanbul levazım amir
liği satın alma ko :nisyonunda pazulıkla alınacaktır. rah
min bedeli 600 lira ilk teminatı 4:l liradır. Sartname ve 
numunesi komisy~foda görülebilir. İsteklilerin. belli saatte 
ı.omisyona gelmeleri. 

(;azı Tnhıyr ı:n"titu .. u 1 irektorluğündrn: 

1 - (;azi terhi~e en titü lİ erkek talehe~i için 180-185 
takım elhi-,e rnptırılacaktır. Kuma ... nıalzt~nw, işçilik dalıil 
beher takımının mııh mım n fi tı :nuo kuru~, ilk kıninatı 
130 lirn 13 kunı~lur. 

2 ihalesi kapalı :aı f u.,ulile 17.1.938 P'\Zarte~j giini.ı 
::ıaal 15 te Ankara mrktt lılt r nıulıa ... rbeciliğinde )npılal'aktır. 
3 - l::ıtekliler 2190 .:ı1• ılı kanununun hükümlerine göre tek· 

lif mektublarını ihalt> --a.ıtiııdrıı bır ::ıaat CVH'l m:ıkbıız ın ,_ 
kabilinde komi-., on ha~kanına vermelidirler. 

ı- Şartname hergiiıı Gazi Tcrbive En-..titii~ü Direktör· 
Hiğii1ıJe göriilehilir. 

• • • 

130 tane muşamba alınacaktır. Bak: 
ilanlarına. 

'Vlahrukat Benzin- ak ine vağlan v. , . 

İst. Belediye<;İ 

Çanakkale ~I t. Mevki ~atınalma Komi") unundan: 

Çaııakkalc \1ü..,t.ılıkeın \1t'\ ki ıhtivarı için ~00 J kilo 
lwnzın 375 kilo en ., ı gr"" ) ağı 49:> kilo <:>n iyi 'nkıını 
yağı 100 kilo ü ti.ipil 150 kilo t>n ivi \ah alin yağı 30 kilo 
mai mukattar 600ü kilo 4000 tı>ıwke ır.azot 10 kilo a"'it 
29.1.938 cumaı te~i günü ... aat 1 J de kapalı zarfla ekı;;iltıne-,i 
Çanak kalede> \1ii,...tahkc-m \1c\ ki Satıııalma komi-..) onunda 
yapılacaktır. Şartııaıııe-.i l:;lanbul Lt>vazım amirliği \C (:1-

nakkaleJe 1\lü ... t.thkt m \1e\ ki ~ tınalına knmi ,onunda ~ii
riilebilir. 1H.: teminatı J()(> !mıdır. 



. Sayfa 2 ____ , 

Talihler teminat ve teklif mektublarını ihaleden bir ::,aat 
evvel kanunun 2. 3üııcü maddeleriııdPki ve~aikle birlik le 
Çanakkalede ~lfü,tahkem Mevki Satınalma Komİ~\onurıa 
vermeleri. 

i 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Levazım Amirliği SatınaJma Komisyonundan : 

İdareleri fstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat 
için 55 bin kilo bulgur 11.1.938 salı gunu saat 15 de 
Tophanede levazım amirliği satınalma komisyonunda ko· 
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 7700 lira, ilk teminata 577 buçuk liradır. Şartname 
ve numunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
belgeleriyle teklif mektublarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona vermeleri. 

lzmir Le\azım - mirliği Satınalma komi yonundan: 

1 !\f ü.;:tahkem me\ ki kıtaatının 42600 kilo bulgur ih· 
ihtiyacının pazarlıkla vapılan ek iltme iııd'~ verilen fiat pa
halı görüldüğünden ilıalehİ .. ı. J .938 alı günü saat 15.30 da 
kıı;slada lzmir levazım amirliği .. atınalma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

2 - l'ahmin e iden m · ·ınu t ıtırı 3388 liradır. 
~~- Teminat mmakkata akça .. ı 113 lira 35 kurui'tur. 
4- Şartnaınc·i her gün komi ) onda giıriılebilir. 
5- l:,teklilcr ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

ve ika göı:;ternıek rnecburiyetindedirJer. 
6- Pazarlığa i-;tirak edecekler 2490 ısayılı kanunun 2 

ve 3 ndi maddelerinde \ e şartname iııdf· yaıılı vesikaları 
ve teminat ınmakkata!arile birlikte ihale .. aatiııden evvel 
kouıisyon.:ı müracaatları. 

* * • 1 lü..,tahkc•n ınevkı merkez kıtaatının a<"ık ek.;:ıltme 
"'ııretilc münaka:;ada huluııarı 21700 kilo bulgur ihtiyac111.ı 
verilen fiat pahalı gfüiildüğünd •ıı pa1.nrlıkla satın almncak· 
tır. 

2- İhale 11 1 938 ~alı giiııii .... aal 1;) te kıi;ilada lzıııır 
levazım ilmi rliğı atın alma koıni:,yoııu nda yapılacaktır. 

3- Tahmin edilen mecmu tııt:nı 3087 lira 51 kuru~-
tur. 

4 - Temiııat muvakkata akçatıı :.:~ 1 lira 31 kuru:;-tur. 
5 - ~·artnamesi her ~ün komi yoııda görlilebilir. 
6- Ltekliler ticaret odasında ka} ıılı olduklaı ına dair 

ve::sika gö tnmek mPcburiyetindedirler. 
7- Pa7.arlığa i~tirak cdeePkler 2490 .. ayılı kanunun 2 

H' ;~ d.i maddelerinde \it> :,.artıınmr.;:ind<' vazılı , P~ikaları ve 
teminat muvakkatalarile birlikte ihale .. aatiııden C\, el ko
mı yoııa müracaatları. 

l11parta Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Kıtaaı Cinsi Kilosu Muvak. te11J. Tahmin bedeli 
L. K. S. 

Fethiye kuru ot 4800 22 6 00 
• arpa ·14600 55 5 00 

• yulaf 14600 55 5 00 

" saman 12600 38 4 o 
İhale 17·1·938 pazartesi günü 11, 14, 15, 16 saatlerde 

açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
1 - Fethiyedeki kıtalar için yukarda adları yazılı dört kalem 

yem maddesi eksiltme ile Isparta Tümen komutanlıtı binasında
ki satınalma komisyonu ınarifetile 17 1-938 pazartesi günü erza· 
kın hizalarında yazılı teminat miktarlarilc yevmi mezkurde istek· 
lilerin hazır bulunmaları . 

2 Şartnamesi mezkur komi5yondadır. Talip olanların bu ek-
siltmeye iştirakları ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

. idareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseset için alı · 
nacak 1500 kllo çay 24-1-938 pazartesi günü saat 14,30 da Top· 1 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

lstanbul komutanlığı emrinde bulunan kıtaat ve müesses& t 
eratı ihtiyaçları için satanalınacak pirinçlerin cins ve miktarları 

ile muhammen tutarları ilk teminatları ihale günleri Te ihale 
saatleri münakasa şekilleri aşağıda gösterilmiştir, 
Cinsi Miktarı Muhammen tutarı 
pirinç pilavlık 30 000 6 300 

" çorbalık 12 000 2 280 

İlk teminatı 
644 

İhale günü 24-1 ·938 saat 15,40 kapalı zarfla yapılacaklar 
,, pilavlık 19 ooo 4 oss 465 
" çorbalık 11 000 2 134 

ihale günü 24-1-938 sant 15,25 kapalı zarfla yapılacaktır 
,, pilavlık s 500 ı ııo 154 
,, çorbalık 4 200 840 
İhale günü 24-1-938 saat 15 açık eksiltme ile yapılacaktır 

" pilavlık ıo ooo 2112 t64 
ihalesi 24-l 30 saat 14,45 açık ek iltme ile yapılacaktır 
Şartnameleri hergün öğleden evvel komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubluile beraber 2490 
sayılı kanunun 2 v 3 ncü maddelerinde yazılı vesikalarile ihale 
günü ihale ıaatinden en az bir nat evveline kadar teklif mek~ 

tublarını Fındıklıda Komutanlık atınalma komisyonuna Terme· 
leri. 

Temizlik amelcsinc yaptırılacak 130 tane muşamba 
açık eksiltmeye konulmuştur. Bu muşambaların hepsine 
520 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım 

müdürlüğünde görülebilir. l tekliler 2490 numaralı kanun· 
da yazılı vesika ve 39 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 24.1.938 pazartesi gunu saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8) (131) 

* * * 
Keşif bedeli 589 lira 16 kuruş olan Karaköy köprü

sü başlanğıcı ile Halil paşa sokağı arasında ve Ziraat 
Bankası önündeki kısımlardan turotuv ·r tadilatı pazarlığa 
konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım mü· 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 44 lira 19 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 13. 1 .938 per
şembe günü saat 14 de Uaimi Encümende bulunm&hdır· 
lar. (8) 132 

• N U Q•N 

D.D.YOLLARI iSLETME U. MUDURLUGUNDEN • 

Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki 
gurup malzeme 21-1-938 cuma günü saat 10,30 Haydarpaşada gar 
binası içindeki satınatm komisyonu tarafından nçık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hi
zalarında yazılı muvakkat tem:natlnrile birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnam lcr komisyondan para ız olarak dağıbl· 

maktadır. 

1- 500 metre muhtelif eb'atta pirinç kafes teli 5000 metre 
murabbaı madeni bağdadi kafes teli muhammen bedeli 3840 
lirn muvakkat teminatı 2&; liradır . 

2- 2.50 kilo taranmış kenevir 800 kile mu telif eb'atta adı 
ambalaj sicimi 1550 kilo muhtelif ebatta kenevir ip, 100 kilo 
kalafat ipi, 1200 kilo muhtelif ebatta palanğslık. koltuJduk 
ve cer için lif halat muhammen bedeli 2940 lira muvakkat 
lcminntı 220 lira 50 kuruştur. (33) 2 4 

* • • 
Muhammen bedeli 3600 lira olan 2000 lcg. külçe kalay açık 

eksiltme usuliyle 19· l· 1938 Çarşamba günü .sııat 15,30 da Sirkecide 
9 ncu İşletme Mübayaa Komisyonunda satın ahnacakbr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 270 lira muvakkat teminat ve ka· 
nunun tayin ettiği vesikalarla birlikte Komisyona. müracaatları. 

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

hanede satırıalma komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. =~====~~~==~===~~~~=~~==:=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:! 

Tahmin bedeli 4650 lira, ilk teminatı 348 lira 75 kuruştur. Şart · 
name ve nümunesi komİ!ıyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
belgclcrile belli saatte komisyona gelmeleri. 

Bursa Askeri Sabnalma Komiıyonundan: 

Pirinç 
fık hırıinat Ctk tutarı 

Kilo Lira kr. 
Bursa 25(,'()() 412 50 5500 
Mudanya 10000 165 00 2200 
Bandırma 11300 186 40 2486 
Bursa, Mudanya, Bandırma garnizonları için yukarıda miktar 

ve tutarları yazılı pirinç kapalı zarf yolile li.1.38 pazartesi günil 
saat l 1 de eksiltmeye konacaktır. Şartname ve nümunesi h~rgün 
parasız komisyonda görülebilır. Ek iltmeye girmek isteyenleı· 

kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaikle kanuna uygun tan· 
zim edılen teklif ve temin t mektublarının aynı günde aaat IO a 
lıadn Bursa askeri satınalma komisyonuna vermeleri. Üç garni
zonun pirinci bir veya başka başka isteklilere ihale edilebilir. 

İstanbulda Havagazı ve Elektrik ve 
Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi 

Mühim iıan 

İstanbulda Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsah Sı
naiye Türk Anonim Şirketi, memurlarının 1937 senesine 
ait "kiremit.,, renkli hüviyet kartlarının l İkincikanun 
1938 den itibaren iptal edilerek 1938 senesi için muteber 
olmak üzere "kırmızı,., rer:kte kartlarla değiştirileceğini 
sayın müşterilerine arzeyle . 

Bu kartların baş tarafmdn .ş:rketin ünvanı olan ... İS
TANBULDA HA VAGAZI ve ELEKTRiK ve TEşEBBÜ
SATJ SINAİYE TÜRK ,NQNİM ŞİRKETİ,, yazılıdır. 

Yukrırıda gösterılen vsafa uygun olınıyan kartlar sah
te addedıJm li ve hamilleri polise haber verilmelidir. 

Şırl d müşte iler: ıin u ı.iiu.ı rİ.1} et etmemelerinden 
çıkabilecek neticelerin mesuliyetini kabul etruiyeceğini 

şimdid n beyan eyler. DİREKTÖRLÜK 

=-- 9 lkincıkAnun .~ 

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirke 
Mühim İlan 

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurl1 
nın 1937 senesine ait "mavi,, renkli hüviyet kartlarf 
1 İkincikanun 938 itibaren iptal edilerek 1938 senesi 
muteber olmak üz~re "bej,, renkte kartlarla değiştirile 
ğini sayın müşterilerine aneyler. 

Bu kartların baş tarafında şirketin ünvanı olan ,.,f 
SİSA Ti ELEKTRİKİYE TÜRK ANONiM ŞİRKETİ, 
zıhdır. 

Yukarıda gösterilen evsafa uygun olmıyan ka~ 
sahte addedilmeli ve hamilleri polise haber verilmeli 

Şirket müşterilerinin hu ilana riayet etmemeleri!!' 
çıkabilecek neticelerin mesuliyetini kabul etmiyece 
şimdiden beyan eyler. DİREKTÖRLÜ~ 

Z! 
~ 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 
Mühim lıan 

Elektrik Şirketi, mt!murlarmrn 19.17 senesine ait "P 
be renkli hüviyet kartlarının 1 ikincikanun 1938 den 
haren iptal edilerek, 1938 senesi için muteber olma~ 
zere ··yeşil,, renkte kartlarla değiştirileceğini sayın 
terilerine arzey ler. 

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

Yukarıda gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar 
te addedilmeli ve hamilleri polise haber verilmelidir· 

Şirket müşterilerinin bu ilana rinyet etmemelerill 
çıkabilecek neticelerin mesuliyetini kabul etmiyece 
şimdiden beyan eyler. DİREKTÖRLiJ! 

PIY ASA HABERLERİ 

İptidai maddeler tenzilat cedveline ilıh P \apılma,.,ı 
hakkında kararname 

l\.ararnaıne No. 2 7778 
:!(J 6.37 tarih \C 2. 7402 avılı kararnarne\'e Pktiı'. 

J 

1937 mali yılı ip6dai maddeler lPnzıl:ıt ced,.elinde 
kümlii \e bükümbÜZ ipekten karı ık olarak ·apılau ktı 

]ar için bir ni:;lıet tayin edi]ınP.mİ:ı olduğuııdan biikiinı 

büküm~üz ipel. ipliğindf'n imal edilen kuma lar içirı 
yüzde CO nic;;betinde iptidai maddP. tenzilatı yapılıuac;ı 

haziran 937 tttrilıinden ınııtt'ber olmak üzere 937 malı 
iptidai ınaddrler tenzilat rPl\ C'Iİn<' geçirilrne ... i. fkti ... at ' 
letiniıı i~ ·arıııa at fe ıı \l.ıli' f· \ ek iHiğiııi ıı 2!1. l 1 :n tarı! 
23223 ~~46:~::; "'a)ılı lt>zkcrı"··ıle )Hpılaıı tek)ifı üzerınt' 
Vekilleri He) elinin 10.1:...37 tarihli tuplantıi'ıııda on(I 

tır. 

Cümrükler: 
Günıri.ık Tarife::ıi Kanunun deği~tirilnlf~ ine daır ı... 

Kabul tarihi: 15.12.3';' 
Kanun No. :~283 

_____ _,, 

\ladde 
~ei'ir tarihi: 25.12.37 

8 haziran 929 tarih ve 1499 ·nvılı Gıı 

Tarife i Kurııınıına bağlı tarifcnın 35 t numara"ınırı 13 
yoııu a~a~ıdaki :tekilde (lt·ği~tirilmiştir. 

(B) ) azıluıı~ vı•va talıP-dilnıi~ nota (cildli olanlar 
Jıildir) muaftır. 

:\ladde 2 - Bu kaııu ııuıı lıük mü ne~ir larilıiııden 

ber<li r. 
:\tande J - Bu kanumın hükmünü irra\a laJi.,e. 

"'at ve Gümrük \C lnhi~arlar \'Pkilleıi ııwmurdur. 

Beynelmilel kakao ve çikolata Ofisinin Faaliye1 

Beynelmilel çikulata ve kakao tacirleri tarafından N 
aktedilen biı kongr~nin kararı üzrine 1930 yılında Beyti 
kakao ve çikulata ofisi tesis edilmittir. 

Kakao Ofisi iİkulata ve kakao sanayiini alakadar ed' 
mil meselelerle meşgul olmak, tacirlerin müşterek menfe' 
gözetemek, çikulata ve kakao fabrikatörl~rini alakadar ed 
lumatı gerek hususi surette ııerek ofisin reami bültenile 
dar e~meklc muvazzaftır. 

Beynelmilel kakao \'e çikulata ofisine aza olan muht' 
lerin isimleri aşatıdadır: 

Almanya Yunanistan 
Avuıturya Macaristan 
Avustural7a italya 
Belçika Japonya 
Danimarka Letonya 
Ekvator NorYeÇ 
İspanya Filistin 
Estonyn Peru 

Polonya 
Portehiz 
Romanya 1 
Biri. Arne'1 

lsveç 
isviçre 
Çekoslov•~ 
Vcnezüell' 

Frnnsa Hollanda 
Halihazırda lrnkae ofısinin iştigal ettiği mevzular şurı~' 
Kakao ve çiku1ata beynelmilel gümrük resimlerine ıt• 

icrası. 

Sağlam kakao tanesi tarifi. 
Kakao ınüstahsılleri ıçin bir brotur neşri. ·JI 
Kakao agaçlarınan maruz kaldıkları hastalıkların gı 

hususunda ilmi tetkikat. 



9 ikincikanun 1938 -
Kakao ve çikulata satışındaki verrilerin tetkiki. 
Menşe kayıdları ve fabrika markaları. 

MUNAKASA GAZETESi Sayfa J 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
(Dördüncü 1ahifeden devam} 

Salı ı 1.1.938 
Uikulata tabletlerinin agırlıklarının , ambalajlar üzerinde tesbiti. 
Kakao hamurunun maya vasıtaıile muamele görmesi. 
Kakao ve çikulatanın otomatik tevziat ile satışı. 

[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul j Rüzgar ölçme aleti (MMV) No 537 
Gümrük muhafaza bölük komutanlığı binuı inşaatı {Urfa Nafıa Müd.) 

Prim meseleleri. 
Kakao kabuklarının i.timali. 

Türkiye·F enlandia münasebab 

Fenlandianın dış ticareti mühim derecelerde inkişaf etmekte
d~r. Bu memleketid dış iicaretinin seyri ıon bir kaç aenedenberi 
gıttikçe ve muntazaman yükselmiş ve 1937 nin ıekiz aylık dev
~tsi zarfında J93ô nın aynı devresine nuaran ithalatta yüzde 48. 
ıcracatta yüzde 29 gibi mühim bir iazlalık temin etmiş bulunmak 
tadır. 

Aşağıda Fenlandianıo 19-H senesi 1ekiz aylık devresi zarfında 
ki dış ticareti, 1936 senesi ile mukayeseli olarak, göıterilmiştir. 

1937 1936 
İthalat 5842 - Jgt5 milyon F. Mar. 
İhracat 5675 4483 

Yekün 11517 8398 
Diğer taraftan Fcnlandianın harici ticareti 

.• Bünye itibarile de değitmektedir. İth,.lat yekünlarında saoa
~nn muhiaç olduğu haın ve yarı manaül addelerle makinelerin, 
ıhracat yekünlnrında ise ham maddelere mukabil mamul nıad
delerin mühim r.isbetlerde yer almakta olmuı bunu isbat etmek
tedir. 

Türkiyenin Fenlandiaya vaki ihrllcatı 18-20 milyon mark (ya
rını milyon lira) kadardır. Bunun yüzde doksanını tütün teşkil 
etmektedir Pamuk, yün, deri, buğday, çaudar gibi maddeler 
Üzerinde çalışılmak ıuretile bunun çok feYkinde bir mevki ka
ıaomak müml<ün olduhu Fenlaodiadan bildirilmektedir. 

Oteller, Çamaşırhaneler, Hastahaneler 
ve Müesseseler için 

gayet mükemmel ve itınalı bir 
tarz.da } ıkayan modern çama

şır yıkama makinaları. 

Pratik, kullanışla ve elzem 

ramaşır yıkamll , çamaşır ku· 
rutma \'e çamaşır ütüleme ma
kinaları ile dezenfekte cihazları 

ve saire takdim ve te.ıılim 

ediyoruz 

Havalandırma tesisatı 
Sinema, tiyatro, sa:ıayi atöl-

yeleri, ıdarchnnclcr, askeri de· 
poları ve saire gibi hava tesi
satı olan mahallerde otomatik 
bir surette havanın tanzimi ve 
temizlenmeııi talep üzerine ha
vanın ısıtılması ve soğutulması 
küçük \ ' C büyük yerlt!rİrı hava-

landırılması tesisatı 

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

>.. OEJÖ GİY ARMA Ti Tel. 21187 

...... ______ ·~------~--------~----~-----------~,,__~ 

·:~ 
•!• ..... • •!• 
•) 

·:· •: .. 

Her li~andan ve her türlü tercüme işleri 
hassa münakasa ve müzayedelere müte.:ıllik 

melerin tercümesi derühte edilir . 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyat:ıar gayet: müt:edildir 
·:· 

!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine ••• ~ . 
c.:• Hususi tenzilat yapılır •:• ·:· •i• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •:• 
•.• Tele fon : 49442 •"• ~ . . ... 
~·· . ~ ....... • ... & .o ... ., •••• M.,'$ ~· .... ~ •• ·.*· .... ~,..· •• ~ ..... ·> .................. ,. ............. ., ..... . • ô ~ •• ~ ...... 4 .T ....... ~. ~. ~ .T ... ~ 

, __________________________ .... ~ 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
' 

M- Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

1 
unakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top

~ ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
t\ZETESİ nd b l b'l' · · O · · ı·· .. l" Rehbe . . " . e u a ı ırsmız. , sızın en uzum u 

dedil' ~ırJız dır. Mcnfaatımz ic.tbı hemen abone kay-
\,. ınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 
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FİATLAR (Coura officiels) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday nrt (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Keçi kıh (Poilı de Chevre 
iç fındık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

., Trakya n Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Suıanı n ( • ıesame) 
Darı sarı (millet j•une) 
Su.am (Seume) 

• 
1938 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plusı 

5 32 -
5 25 
1 11 -

4 38 -

33 20 -

52 -

5 35 -

4 12 50 

34 10 -

Peynir kaşer (Fromare kachere) 
Zeytin yağı 1.ci yemel..lik (Huile d'ol.) 37 - 38 

Kaplıca 

Mercimek (Lentiile) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Maiı jaune) 
Peynir beyaz (Fromaııe blanc) 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noi.ettes) 
Tiftik mal 

n oğlak 
Fasulye ufak (Haricot ıee) 
Güz Yünü 

GELEN (Arrivage!'I 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seiglc) 
Un {Farine) 
Mııtr tMa"is) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr . Lin) 
Fuulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohairc) 
Yulaf (foinl 
Suıam (senmc) 
Kuş yemi tMıllct) 
Mer cimek tlcntılle) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yagı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec.J 

Razmol 
İç badem 1 amande) 

---

~08 
69 
45 
21 
42 -

11 

24 25 
27 -
14 -

8-

GİDEN (Exportation) 
ı Razmol 98 50 

Arpa (Orge) 1540 -
Tiftik 28 75 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Po1ı chiche) 
İç fındık (Nois dec.) 11 
Un (farine) 
Kıl (poil) 5 
Yapak (Mohaire ı 

K fındık (Noiıette) 

İç ceviz 6 25 

DİŞ FiATLAR 
(Marches Etraogers 

Buğday (Ble) Liverpul 5 24 
n n Şikngo 4 43 
,, ,, Vinipek 5 90 

Arpa (Orie) Anvers 4 81 
Mısır (Maiı) Londra 4 8G 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 79 
Fındık (noiı.) G.Hamburg - -
K ,. • - - 1 

• Bor s as • 1 stanbul • 
6 - l - 1938 

Paralar 
Sterlin 62.:'>. 630, 

! Dolar 122,- 126, 

20 Fransız Fr. 80, ~.-

20 Liret 99, 106-

20 Beic!ka Fr. 80,-- 84,-
Drahmi 18, - 'l2. 

20 İıveçre Fr. 570,- 580, 

20 Leva 20. 23, 
1 florin 65. - 70, -

20 Çek kronu 78,- 82. 
l Avusturya Si. 21,- 2.~.-

Mark 26. 29,50 
Zloti 20. - 22,-
Pen~ü 21,- 25,-

20 Ley 12, 14, 

20 Dinar 48,- 52,-
1 İıveç kuronu 30, - 32,-
1 Türk altını 1075,- 1076, 

Banknot 273, - 274,-

lst:ikrazlar 
Açılış apa;ıı' 

T"rk B. 1 Peşin 18,35 18.35 
Türk bor. 1 vadeli 18.65 18.65 

., " il Peşin 18.55 18.55 
" il Vadeli 18.75 18.65 

lıtikraaı dahili !H.- 94.-

Çekler 
Loodon 625. 626, -

Nev York 0,8010 0,80 

Pariı 23,57 2.~,5875 

Milano ı 5,2185 15,'l3 

Brükıel 4,7080 4,7155 
Ati na 87,51 87,58 
Cenevre 3,46 3,4635 
Sof ya 64,0112 6t, 1025 

Amsterd. 1,4437 1,4450 
Prag 22,7675 'l2,785 

Vivana 4,2275 4,23 

Madrid 12,65 12,66 
Berlin 1,9822 1,9838 

Varşova ;J,24J4 4,2467 

Budapeşl 4,0225 4,0.!56 
Bükreş 106,8050 106,89 

Belirad 34,5875 34,tH5 

Yokohama 2,75 2,1533 
Moıkova 23,53 23,51 

Stokkholm 3.10 3 

Esham 
Açılış Kapanış 

Aılan çimento 9.60 9.50 
1 Merkez banka11 97,- 97, 50 

ı-

'ı Tahvilat 
Anad. M. Vadeli 40.35 403 

No 558 
Nohut (Ank. L·n.) No 558 
Zahna ve tartı lcayı~1 (jndr . Gen. K . Ank.) No 560 
Un (Isparta Ask . SAK) No 562 
Kasnak kayışı (Ask . Fbr.) No 563 

Mazot (Ask. Fbr.) No 563 
Bulgur (Tophane Lvz .) No 564 
lslahiyede gümrük muhafaza evleri inşaatı (Gaıiantep Nafıa Müd.) . 

No 565 
Ana ıeaaiıi makine tamiri (Gümr . Muh. G. Komut.) No 565 

Kuru ot (V ıze Aık. S A.K) No 567 
Yeşil renkte sünger sümen kitıdı (lnbiı . U. Müd.) No 569 
Saman (Tekirda~ Ask. SAK) No 572 
Linyit kömürü (Tekirdağ Ask. SAK) No 51<; 
Üç adet heli çukuru inşuı (Tekirdağ Aık. SAK) No 572 
A.kköprüdeki depolardan 5 adedin tamiri (MMV) No 573 
Gaz (Vize Ask . .SAK) No 574 
Yüz havlusu ve yatak kıhfı için bez (Tophane Lvz.) No 575 
Yatak ve kasket (lst. Beled.) No 576 
Mıt. Mvk. göstereceği yerde elektrilıc teaisatı ılımir Ln) No 576 

Lundi 10.1.938 

Au~opompe et motopompe (Min. Def. Nat.) N. 533 
Lames de fer (Min. Trav. Pub.) N. 533 
Bicyclettes (Dır . Economat P.T.T. Ank.) N. 533 
Reparalion de chaussee (Vil. Balikesir) N . 555 
Riz (lntendance Ank.J N. 556 
Discaros pour la ferme de l'Etat (Dir. Ferme Etat Lulebourga:ı) 

N 556 
Raisins ıecı (Com. Ach. Milit. Vize) N. 560 
Construction hiıtiment Turkouchou a Adana (Ugue Aviation Turque 

Adana) N. 560 
Etoffe pour coıtume d'ete (Command. Gen. Gendar•erie Ankara) 

N. 560 
lnst.ılLıtion et fabrication de radiateurs ( Ch. de Fer E.tat) N. 560 
Articles de ıport (Dir. Ecole de Sciencu Politiques) N. 561 
Vitres (Ch. de Fer Etat) N. 562 
• Bidonı videı de benzine (Command. Iıt . ) N. 563 
• Colle (Dir. G ı;n Monopoles) N. 563 
Riz, haricots secs, et huile (Pro

0

c. Gen . Rep. latanbul) N. 563 
Foin, orge et beurre (Com. Ach. Milit. Gaziantep) N. 563 
Machıne taılle douce et guillotine (Ac"demie des Beaux Arts) 563 
Construction de chaussee et poıe de rails ı route Diarbelc.ir-Djizre 

(Min . Trav. Publics) N. 563 
Arrangement au pont Ataturk (Mun. lstanbul \ N. 563 
H.u icots secs (Comm21nd lstanb.) N. 563 
Reparation hain dıı konak militaire (Min. !Jef. Nat.) 565 
Construction batiment de surveillance douaniere (Dir. Trav. Publics 

Mardine) N. 565 
Peaux de chevre rou ge et verte (Ch. de Fer Etat) N. 565 
Pomme<ı de tene (Dır . lnslruc. Publique Edirne) N. 565 
Drapeaux de la douane (Command Gen. Surveil. Douan. lstanb.) 564 
Chambre iı air et pneus (Mun. lıtanbul) N. 564 
Savon (Dır. Command. Survdllancc Douan. lstanbul) N. 564 
Fli "sitil,, blanc et noir (lntend. Tophane} N. 564 
E.xtraction de pierrt' !I (Vılayet l:ımir) N. 567 
Costumes pour travail et duse (Dir. lnstruct. Publique Edirne) 567 
Viande de boeuf (lntend. lzmir) N. 567 
Balais (Mun Trabzondc) N. 569 
• Houille et bois (Chef lnıren. Foret Balikesir) N 569 
* Decombres de deuıc ınaisons (Mun. lıtanbul) N. 570 
Poids en Cer de fonderie (Ch. de Fer Etat) N. 571 
Construction pont et archea ı route Moug-hla-Tava1 (Dir. Trav. Pu

blicı Moughla) N . 571 
Installation ascenıeur au bitiment Preıident du Conseil (Min. Trav . 

Publics) N. 573 
Medicaments et articlcs de laboı atoire (Vil. Tchanakkalio) N. 573 
Produit~ pharmaceuliqueıı et inıtrumenb de chirurgie (Vil. Kodjaeli) 

N. 573 
Motopompe (lntend. lzmir) N. 573 
Haricots seca, pois chichc et bles concasses (lntend. Tophane) 574 
Reparation kiosk Municipal a T choubouklou (Muıı. lstanbul) 574 
• Bois (Dir. Foret lstanbul) N. 575 
Boi!'I de sapin (Ch. de Fer E.taıt) N. 575 
Armoires pour dossiers, plaoard, bancs, tahles et pose de toile ci-

ree au bxreau fiııcal CDcfterdarat Ankara) N. 575 
Choux (lntendance Ankara) N. 575 
Matcriel pour atelier de r ep11 ation (Mun. lstanbul) N. 576 
Articles pour c.amion (Mun. lstanbul) N. 575 
* Moteur electrique, couverture, linıe ete. (Dir. Ventes Oouaneı 

lstanbul) N . 576 
To~~ ;7~ericaine, chaussures costumeı et impermeahles (Mun. lstanb.) 

Mardi 11·1 ·938 

Appareils pour mesurer le vcnt (Min . Def. Nat.) N. 537 
Constr. bat. surveillatree dounnıere (Dir. Trav . Pub. Ourfa) N. 558 
Pois chiehe (lntend . An~ . ) N. 558 
Courroie de balaace et courroie pour etrier (Command. Gen. Gend. 

Ank.) N. 560 
Farine (Com. Ach. Milıt . Isparta) N. 562 
Courroie (Fabr. Mil\t. Ank.) N. 563 
Mazoute ( ,. ) N. 563 
Bles concasses (intend Tophane) N. 564 
Conıtr. maısons pour fonclionnaire de la douane (Dir. Trav. Publics 

Gaz.iantep) N. 565 
Rep. machine du grand vaisseau (Surv. Douaniere lst.) N. 565 
Foin (Com. Ach . Mılit . Vize) N. 567 
Papier vert pour sous-m:tin (Dir. Gen . Monop.) N. 567 
Paille (Com. Ach. Milit. Tekirdarh) N. 572 
Chnrbon lignite ( ,, ) N. 572 
Rep. deoôts Akkeupru (Min. Def. Nat.) N. 573 
Petrole (Com. Ach. Mılıt. Vize) No 574 
f.ssuie-ınains et toile (lntend. Tophane) No 575 

~mtiynı: ıahibi ve yazı ıtleri 
O i.ı· l'l>loru : l snuul G irit 

Baadclıf.r yer: ARTUN BaırmuJ 
c-...,J"t ı fli ll.ır ıok lı. No. Hl 

Gilets et cuquettes (Municip . Ist.) No 576 
lmtol elcctriquc) le resr. iz.mir (lıt. lzmir) No . 576 
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ADMINISTRA'l Km 

Yogbourtchou H"'n 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Pour la Publicite s'adreaser 
iı I' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresae Telegraphique: 
lstıınbul MÜNAKASA 

~ 

T ah eau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatif 

Cautioa. 
Proviaoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbarie• 

Jour 

Construction-Reparation- Trav PubJics·Materiel de Construction-Cartographie 

Con truction trottoir pres la Banque Agricole et 
la rue Halil pııcha . 

Construction toiture enseme Selimiye Casern 

Gre a gre 589 16 

Pli cach 25110 -

44 19 

1884 -

f Com. Perm. Municipalite latanbul 13-1-38 14 
1 Dir. Econom ,, ,, 

Comm. Ach . Command. lst. Findikli 26-l 38 16 

Prpduits Chimiques et Pharmac-eutiques - lnstruments ~nitaircs-F ourniture pour Hôpitaux 

Eau distillce : 30 k. (Voir combustible). Pli cach 
Medicaments : 41 lots l'ublique 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuırs . 

lmpermeables : 130 P· Publique 520 -

Capotes pour lcs employes de la douaneıt : 192 Grc a grc 1842 
pieces. 

Etoffe bleue pour costumes d'infirmieres : 1250 m. ,, 
(aj.). 

Flanelle pour sport : ı 200 p . " 
600 -

Costumeıı pour eleves : 180-185 P· Pli cadı lap. 31 

Combustible - Carburant-Huiles 

Benzine : 2Q tonnes - Graısse : 375 k Huıle 
vacoume : 495 kilos - Etoupe : 495 kilos 
Hulle valvaline : 150 kilos - Eau diıtillce : 30 
kiloa- Mazoute : 6000 k. 

1 )ıvers 

Tuyaux galvanises. tuyaux CD fonte, coudes ele. ! 

17 lots. 
Bobines en porcelaine : 1000 pıeces Fıl mı'tal· 

lıque pour coin : 300 pieccs Coudes No 4 : 

1000 P· 
Boites pour dıstribution de cablc : 60 pieceıı de 

10 et 40 piece de ıs. 

Tôlea de plomb de 3 mm 1000 kr.-
Etaın : 250 k. 

Provi~ions 

Bles concaases: 55 t. 

Pli cach 

Pli cach 

Pub'rque 

" 

" 

Pli cach 

La fab ic tio d la biere 
en Turquie 
(Suite du Nunıero 576) 

8500 10 

930 -

880 -

930 -

7700 

Actuellement in fabrique c!e la ferme d'Orman livre une biere qui 
est, nous pouvons le dıre avec ficrte, l'une des meilleures du monde. 
La qualite de cette bierc devıcndra plus parfaite encore aprea la mıae 
en activite de la nouvclle fabrique, agrandic et rcoutillec. La 
moyenne du rendement de la fabrique pourra etre portee a 70000 
hectolıtres. 

n 

• • • 
La Turquie consomme annuellement 22000 hectolitres de biere. 

Pour une population de lö millions d'ames, ceci est. dira·t·on, "unc 
~outte dans l'ocf-an,, 1 

- Y-at·il des chance~ p0t.r que la consommation de la brere aug· 
menle 7 avons-ııous deo1and · iı la direction de la fabrique . 

Sııns aucun doute. Car il est des contrcea de notre payı qui 
ne c-onsom ent pas de biere pour la bonne raison que l'on n'y en 
envoıe pa 1 L'une des premiere ıııesures a prendre pour assurer 
l'augmentntion de la consommation, c'est de creer une organisation 
grice a laquelle lcs conlrces les plus reculees du pays ne manque · 
ront pas de biere fraiche. 

Nous a vons done d · cidc de construire, en p!u ieurs poınts du 
pays, des stations de mise en bouteille, oü 1 biere sera expediee 
au moyen de was=-onıı frigorifiquea. 

Brefs nous allons faire notre poasible pour faire de la Turquie un 
pays conımmmateur de bi ·re ,. 

FiN 

Com. Ach. Place Forte TchanakkalC. 29-1- 8 
61 13 Procureur Gen . Ankara 17-1-38 

39 - 1 Com. Perm. Municipalite lı;tanbul 24-1-38 
) Dir. Econoıa. 

" " 
139 Com. Ach . Comm. G. Surv. Douan lıtt. l'l-1-38 

431 25 Com. Ach. lntend. lst. Tophane 12-1-38 

45 
" 

14-1-38 
430 - Direction lnstitut Gazi Terbiye 17-1-38 

Ankara 

466 - Com. Acb. Place Forte Tchanakkale 29-1-38 

637 51 1 Exp. Ch. de fer E.tat Haydarpacha 3·2·38 

69 75 Direction T elephones latan bul 2.1-2-38 

66 - " 
25-2-38 

69 75 .. 27-1-38 

577 50 Com. Ach. lnlend. lst. Toph.ınc 11-1-38 

Les richesses de notre 
sous-sol 
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La Turquie qui est un des premiers pays cxportateurs de cbrome 
occupera bientôt une place importante parmt les pays exportateurs 
de fer. 

La riche ıaine decouverte aux environs de Divrik ecoulera hientôt 
son ırıinerai dans leı m;ırchcs mondiaux. On prcsume que son rende· 
menl annuel sera de demi million de tonnea, ce qui rapportera par 
an 2,5 millions de livres. 

Notre fer eııt de la meilleure espece nugnetite. A la 5m·face du 
aol, on a trouve yn gisement de 20000COO toDnes dont l'extraction 
esl facilc et nullement dıspendieuıe et aHurera au pays un benefice 
de 100000000 de livres. D'autre part, on pense dccouvrır darıs le 
sous·sol d'autres tres rıches gisements. ı (iı suivre) 

r·-·-------ı 
MARİFET MATBAASI 

Sirkeci hbussuut caddesi No. 42 
Telefon: 20448 

Defter, fatura, zarf, büyuk duvar ilanları (hurufatla), 
etiketler veaair her nevi evrakı matbuayı nefis 

ve ehven olarak tab etmektedir. 

1 En küçük bir işiniz: dahi olaa matbaamızdan fiat 
almayı unutmayınız. 

•.-::ımmı•-------------------!mllml· 

~ + + ~ + + + ~ ~ ~ + + + 
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~ Avis 
~~ 
.~ 1 Ceux qui ont des capitaux disponibles et re' 

·~ cherchent dea affaires lucratives. 

+;;.: 2 Ceux qui ont des affaires lucratives et oıtl 
J) b . d . +,.->1 eıom e capıtaux. ~ 

·~ 3 Ceux qui desirent des informations sur les ad· 
:~ judicati?~' et ~utres transactions officiell~'at, 
~ sont prıeı de s adresser par une lettre dctaıl• 

•?) lee a 
·?.~ "E . Şa 
.~ ntreprıses,, Boite Postale No. 1261Jad 
<-~ İls recevront par poste la rcponse desiree. 
~-~ ~C"?-'JC1\. ~r -,,;o:ı.,")I:" ~ ~-,,..,_-v"l.,- - ~.,-,,- -r-v-ıe-..,-,,-v-v-,-,,..,,-.,,-. ~ _ _ ,..,. 
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Pazartesi l 0.1.938 

lçl 

Otopomp ve motopomp (MMV) J\: 533 
Lama demiri (Nafıa Vek.) .\! 533 
Diyatermi ve pandoatan (ist. Komut.) ,\; 535 
Biaiklet (Ank. PTT) .\" 533 • 
Şose tamiri (Balıkesir Vil.) .\; 55.5 
Pirinç (Ank. Lvz.) .\! 556 

bs 

Çiftlik için diakaro (Lüleburgu Dnl. Çifti. Müd.t .\' 556 
Çekirdeksiz kuru üzüm (Vize Ask. SAK) .\! 560 
Adanada Türkku,u binaaı inş. Türk Hava Kur. Adaaa) .\: :/ 

11 Yazlık elbiaelik kumaş (jndr Gen. Komut. Ank.) .~! 560 
Bron:ı~ radyatör kafesi imıılı ve yerlerine takılmaaı (DD yoll•rlb'ı 

.Y 560 
Spor malzemesi (Siyasal Bilg. Ok. SAK\ .\" 561 
Cam (DO yol.) .\! 562 
• Boş benzin tenekesi (İst. Komut.) .\~ 563 
• Sigara paket kolası (İnhis. U. Müd.) X 563 
Pirinç, kuru fasulye, nohut ve Urfa yağı (İst. C. Müddei,).\ la: 
Arpa, yulaf ve sadftyağ (İsparta Aak. SAK) .\: 563 
Tay dus pres makinesi ile a-iyotin makinesi (Güzel Sanat. Al< 

.\~ 563 
Diyarbekir-Cizre hattının ikinci kmm inşaatı ve ve ra>• ferşif a 

(Nafıa Vek.) .\: 563 
Atatürk köprüsü kenar ayaklarının anroşman yapılması 

led.) .\~ 563 
K. fasulye (İst. Komut. l .\~ 563 
Ask. konak hamamının tamiri (MMV) .\" 565 
Gimrük bölük karakolu binası inşası (Mardin Naf. Müd.) .\~ 
Patates (Edirne Kült. Dir.) .\:. 565 

İ.il Yeşil ve kırm121 döşemelik keçi derisi (DO yol.) .\: 565 
Gümrük bayrağı (Gümr. Muh. Gen. Komut.) .\:. 564 
Belediye nakil vaııtaları için iç ve diş lastik dst. Bel.) .\'.: 564~~ 
Sabun (Gümr. Muh. Gen. Komut.) .\ ; 564 t 
Beyaz Ye siyah •.itil ipi (Tophane Lvz.) ,\-:. 564 
Taş çıkarılması (lzmir Vil.) ~\~ 561 
Sınıf ve iş elbiı;eai {Edirne Kült. Dir.) X 567 
Kesilmiş sığar eti (izmir Lvz.) .!\! 567 
• Hububat ve incir (İzmir DD yol.) .\~ 564 
Süpürge (Trabzon Beled.) A! 569 

• LMaden kömürü ve odun IBahkesir Orman 
* İki evin enkazı (İat. Beled.) .\; 570 
Dökme demir dirhem (DD yol.) .\: 571 
Muğla-Tavas yolunun arasında köprü ve menfez inşaatı 

Nafıa Müd.) ..:\~ 571 
Başvekalet binasında asansör işi (Nafıa Vek.) ~\~ 573 
=:ualece ve laboratuvar malzemesi (Çanak. Vil.) ~\: 573 
Ecza ve alat (Kocaeli Vil. ' X 573 
Motopomp (İzmir Lvz. ) .Y 573 

(M" 

Nohut, kuru fasulye ve bulgur {Tophane Lvz.) .\: 574 
Çubukluda belediyeye ait köşkün tamiri (İıt. Beled.) ~\~ 574 
• Odun '(İat . Orman Mühendia.) .\: 575 
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Çam kereate (DO yol.) .\: 575 
1 Maliye şubesi için dosya dolnbı, banko, dosya rafı ve muşaıı' 

ferşi (Ank. Deherdnr.) .Y 575 
Lahana Ank. Lvz.) .\" 575 
Tamir atelyesi için malzeme (İst. Beled.) \" 576 
Kamyon İçin alat (İst. Beled.) .\~ 576 
• Elektrik motörü, yün battaniye, kadın çamaşırı v.s. (İst. oa 

Başmüd.) .Y 576 
Amerikan bezi, postal, elbiH n renkli uıuşamba •ist. Beled·) 

No. 576 
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* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aıttir. 
Hamiş : "No.,. işareti ilanı havi gazeteıni:r:in sayısını göcl•(İ' 

(Devamı 3 üncü sahifede) 


