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yesi suretile keşifnameden 37000 liralık inşaat kapah zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

Kati ihalesi 23 mart 938 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat 15 te Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 2775 liradır. 

~ı ı }'on • 
9~ ıtlltu llıerkezinde yeniden yaptırılacak 111557 hr a 
\> 

1 ttı°'ı! bedeli keşifli Dumlup1nar ilk okulu inşaatından 

Talihlerin Nafıa Vekaletinden 937 senesi için alınmış 
en az 70000 liralık resmi ve musaddak vesikayı göster· 
meleri usul ve kanuni tarif veçhile teklif mektublarmın 
23 mart 938 çarşamba günü saat 14 e kadar Daimi En· 
cümen Riyasetine göndermeleri ve vermeleri ilan olunur· • ~ btt 1

. Yıh içerisinde 23002 lirahk inşaat yaptmlacak 
~~ tılıkt ı~ 
t~~lli i . 'lr para ile yaptırılacak inşaat kısmı 937 ma ı 
~ ı·Çınde ikmal edilmiş olarak bu inşaat bedeli olan 

~I Yil.l~t~ 937 mali bütçesinden verilecektir. 
~ qtı ı3998u okul inşaatı için 938 senesi hütçesine konmuş 
~.ı~1li e,.... . liralık inşaat tahsisatının kabı lü sureti)e 938 
~ı ~ ·•esı • . d "k l l'~k b •çın e bu kadar para ile inşaat kısmı ı ına 

edoli olan 13998 liranın 938 mali yılında tedi-

Daha fazla malumat ve 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden: 

Sorgun kaza merkeı.inde inşa. edilecek 27014 lira 6 
kuraşluk keşif tutarlı ilk okul binasının 11500 liraya te· 
kabül eden kısmı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl· 
mıştır. 

ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat ediniz t 

lıtekliler bu evrakı Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
Eksiltm! 28.3.938 pazartesi güuü saat 14 de Daimi 

Encümen odasında yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin yüzde 7,5 hesa · 

bile 862.5 lira muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Ve
kaletind~n musaddak müteahhitlik ehliyetnamesi haiz bu
lunmaları lazımdır. 

Teklif mektubları 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Encümene getirilerek eksıltme ko-~ 
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilmelidir. Pos
ta ile gönderilecek mektublarrn tayin edilen saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu nile iyice mühür
lenmesi icabeder. Postada olacak gecikmeler kabul edil
mez. 

Sivrihisar Belediyesinden : 

Boru vesair teferrüatı Belediyece ihzar edilmiş olan 
ve kasabaya getirilecek Hacı Ümit suyunun borularının 
tefrişi ve toplama havuzunun inşası vesairesi hakkındaki 
açık eksiltme !!anına talip çıkmadığından bir ay zarfında 
pazarlık suretile ihalesine karar verilmiştir. 

Bedeli keşif 2465 Jira 25 kuruştur . 
İhale 27 .3.938 p azar günü saat 15 te haddi layık gö

rül~üğü takdirde Belediye Encümenince yapılacaktır. 
isteyenler umumi ve hususi şartnameleri Belediyeden 

alabilirler. 
İhaleye iştirak etmek isteyenler yüzde 7,5 pey akçesi 

ile vakti lfluayyende müracaat etmeleri ilan olunur. 

Nevşehir Şarbaylığından: 

Keşif bedeli 9859 lira 3 l kuruş olan mezbaha, ahır 
inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat tenainat 
miktarı 739 lira 45 kuruştur. Taliplerin 2490 No. lu ka
nunda gösterilen vesaiki hamilen ilıalt! giinü olan 3 J 
mart 938 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te 
Nevşehir Belediye Encümenine müracaatlara ve bu babta· 
ki plan, keşif ve şartnamesini görmek isteyenlerin ibale 
tarihine kadar Nevşehir Beleeliyesine gelerek okumaları 
ilan olunur. 

Çarıak kale Nafıa Müdürlüğünden: 

Çanakkale vilayeti dahil imle Nara ci varında Tekke mcv
kiinde yeniden yapılacak 5106 !ıra 5 kuruş keşif bedelli 
gümrük muhafaza idarı·sinc ait benzin depo~u inşaatı :2S 
mart 938 tarihine rastlıyıtn r.ıırna ~iinü saat IS de Çanak
kale Nafıa müdürlüğü binasında toplanan koınisvon hıızu
runda ihalesi yapılm::ık iizf!re açık ehiltıneye çık~rılm ıstır. 

Bu işe gireceklerin 382 lira 9.S kurıı~luk ıuuvakk;t te
minat verme~eri v~ ellerinde ticaret oda~ına mukayyet bulun
duklarına daır ,·esıkası ve muvakkat teminatlarile Lirlikte 
komisyona müracaatları. 

Çanakkale Ms. Mv. Dı~niz Komutanlığından: 

Nara ~oyunda mevcut kroki ve :;.artnaınP.<:İne ~öre üç 
atlet devm;ark arıharı açık eksıltmeye konmıı~tur. 

ı\1uvakk.at teminat akçası 667.50 liradır. 
. İhale 21.3.938 perşembe günü saat l4 te Çanakkale dc

nız komutanlığı hina~mda yapılacaktır. 
~::ıtekliler bu i~e ait kroki ve ~rı.rtnanıeleri p . ..ıra::sız olarak 

denız komutanlığı satınalma komisyonundan ihale güııiine 
kadar çalışına saatleri içinde İ...;LevebilirJer. 

İsteklilerin eksiltmeye girchiJrneleri için 2190 ~ayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki cv~afları haiz oldukld
rına dair VP~aiki komisyona g<btermeğe mecburdurlar. 

Afyon Vilayetindt'ıı: 

Afyon-Konya yolunun 57+200-59+ 000 kilometrelerin-
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deki 2611 lira 7 kuruş keşif bedelli köprü ve menfezler İn· 
ş.ıatı 23.3.938 tarihinda saat 15 de daimi enciimende ihale 
edilmek üzere açık usulile eksiltmeye konuldu. Keşifname 

ve şartnameler Nafıa müdürlüğünde görülebilir. Muvakkat 
teminat 195 lira 83 kuruştur. İsteklil~rin ticart!t odası kayıt 
ve~ika ı ve muvakkat teminathrile birlikte daimi encümene 
haşvurmaları. 

Gaziantep afıa Müdürlüğünden: 

KP.r entaşta yapılacağı il&n edilen gümrük karakol bina· 
ının yapı işleri umum müdürlüğünce Akçakoyunluda ya
pılmasına Jüziim görüldüğü ilAn olunur. 

• * • 
Beykoz Bozhane ilk okul su te~i~atının yapılma. ı. Bak: 

2 inci ~ahifedeki lst. Belediye i ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. __ .._. ___ ___. __ 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

\.fuhammen bedellerile cins ve miktarları aşağıda yazılı 

iki gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 
:H.3.938 per:.emhe günü aat 10.30 ela Haydarpa~ada gar bi· 
na~ı içiııdf'ki satma 1 ma komisyonu taıafından açık ebiltme 
ile ,..atın alma~aktır. 

Bu işe girmek i tı>yenlerin kanuııun tayin ettiği vesaik 
,.e hizalarında mİKları yazılı muvakkat teminatlarile birlıkte 

eLiltme güuü aatİtıP. kadar komi:-,yona müracaatları lazım

dır. 

Bu işe ait şartnamel~r komisyondan para~ız olarak da
~ıtılmaktadır. 

l - 6 kal~ın muhtelif cin~ ve miktarda el<·ktrik nıalzt·

me i muhammt:n bedeli 1807 lira ~O kuru~ ve rnuvakkat 
teminatı 135 lirn 54 lrnruştur. 

2- 13,920 .\1:1 muhtelif eh'atta Çam dilme 800 demet 
4 metre boyunda bağdadilik çam çita mukammen bedeli 
2226 lira 40 kuruii ve muvakkat teminatı 166 lira 98 ku· 
ruştur. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyo11undan : 

Ordu hutaneler! için ahnacak olan 42000 : 43000 metre pa
tiıkanın kap•lı zarfl<1 eksiltmesi 31 .3.938 Perfembe gtlnQ ıaat 15 
de Tophanede İıtanbul Levazım amirliği iabnalma Komiıyonun· 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 15265 lira, ilk teminatı 1144 lira 
87 kuru,tur. Şartname ve nünaun81İ komiıyonda iÖrülebilir. İa· 
teklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektublarını ihale 
saatinden bir uat evvel komiıyona vermeleri. 

• • • 
Siyah saten, lAcivert kumaş ipekli kumaş ile talebe 

kasketi alınacakbr. Bak: İstanbul Kız Ôğretraen Okulu 
Satınalma Komisyonu ilanlarına . 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Afyon Vilayet Makamından 

Açık usulile eksiltmeye konulduğu evvelce ilan edilen 
nafıa idaresi için alınacak 1201 lira muhammen bedelli 
mobilyeye istekli çıkmadığından 23.3 938 tarihinde saat 
J 5 de daimi encümende ihale edilmek üzere eksiltme 
müddeti temdid edilmiştir. 

Muvakkat teminat 90 liradır. Şartname nafıa idare
~inde görülebilir. isteklilerin daimi encümene müracaat 
ları. 

i(ercste, tahta ve saıre 

• • • 
Kere te alınal'aktır. Hak. ~lıileferrik ~ulıinünde Tophane 

Lcvz. amir.ilanımı. 

. 
• • 

4 m3 kereste alınacaktır. Bak: 2 ncı sahifedeki İst. 
Belediyesi ilanlarına. 

• • • 
13,920 m3 çam dilme ile 800 demet çıta alınacaktır. 

Bak: Elektrik sütununda D.D. Y elları illnma. 

N ahrukat Benzin-Makine yaglan v. s. 

• • • 
24 ton mazot alınacaktır. Bak: İnhisarlar Umum Müd. 

ilanlarına. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Müteferrik 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Maltepe Piyade Atış okulu için kereste, kiremit ve aire 
inşaat malzeme:-.i 18.3,938 cuma günü saat 14,30 da Topha
nede satınalma komisyonunca pazarlıkla alınacaktır. Keşif 
bedeli 1063 lira 10 kuruştur. İsteklilerin belli :;aatte komi-..
yonı müracaatları. 

İstanbul Jandarma Satınalma Konıi~vonundan: 
J 

Tahmin hedeli MnvRkkat teminatı 
Miktarı Nevi Lira Lira 
800 ki1o Yün ipi 1920 lıı4 

Tahmin bedeli ve muvakkat teminatı yukarıda yazılı 800 
kilo yün ipliğinin açık eksiltme~ine istekli çıkmadığrndan 
eksiltmesi 11.3.938 tarihinden itibaren l O gün u;,,atı!arak 

21.3.938 pazartesi günü saat 14 te Gedikpa~ada Jandarma 
dikimevi binasındaki komi~yonumuzda yarılacaktır. 

Şartname, nümune: hergün komisyoncia görül~lıilir. is
tekliler muvakkat teminat makbuzları, hüviyet ve tiearet ka
ğıtlarile IJelli gün ve saatte komisyond~ bulunmaları, 

Az kullaııllmış bir istim kazanı ve lokomobili alınacak
tır. Erzurum han 2 numaraya müracaat. 

Afyon Vilayet Makamından: 

Nafıa idaresi siliadirler tamirhanesi için alınacak bin 
lira muhammen bedelli muhtelif cins al.U ve edevat 30 
mart 938 tarihinde saat 15 te ihale edilme'1t üzere açık 
usulile ekıiltmeye konuldu. Şartname Nafıa idaresinden 
alınabilir. Muvakat teminat 75 liradır. İsteklilerin daimi 
encümene müracaatları. 

İstanbul Sular İdaresinden : 

İdaremizin bir yılhk ihtiyacı olan Bronz musluk ve 
teferruaboan satan alarırnası tanzim edilen şartnamesine 
ıöre kapah zarfla eksiltmeye konm-.,tur. 

Şartnameler Levazım servisinden parasız olarak alına· 
bilir. 

Eksiltme 11 nisan 938 pazartesi günü saat 15 te Tak· 
simde İdare merkezinde müteşekkil Komisyonda yapıla
caktır. 

Talihler şartnameye göre hazırlıyacakları zarfları yu
karda yazıla saatten evvel Müdürlüğe vermiş oimalıdırlar. 

* * • İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan lrülçe kortunu 
ve kurşun boruların satın alınması tanzim edilen şartna· 
mesine göre kapalı zarfla münakasaya konmuştur . 

Şartaameler Levazım servisinden parasız olarak alı· 

na bilir. 
Eksiltme 11 nisan 938 pazartesi ~ünü saat 15 te Tak

simde İdare Merkezinde müteşekkil Komisyonda yapıla

caktır. 
Talibler şartnameye göre hazırlıyacakları zarfları yu· 

karda yazılı saatten evvel Müdürlüğe vermiş olmalıdırlar. 

• * * İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan adi döküm 
parçalarının satın alması tanzim edilen şartname5İne gQre 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Şartnameler levazım senisinden parasız olarak alına· 

bilir. 

Eksiltme 13 nisan 9.l8 çarşamba gunu saat 15 te 
Takıimdeki idarede müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Talipler şartn•meye göre hazırhyacakıarı zarflara yu· 
karda yazıla saatten evvel Müdürlüğe vermış olmalıdır. 

Jandarma Genel Komntanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

Bir tanesi 23,8 santim kıymet biçilen 3 numara 45 mm 
boyunda 70 bin 4 numara 50 mm boyunda 350 bin ki 
ceman 420 bin beygir mıhı pazar lakla t .4.938 cuma günü 
saat 15 te satın alınacaktır. Şartnamesi paraın: Komis~ 
yondan alınabilecek olan bu pazarlığa girmek isteyenle· 
rin 75 liralık teminat makbuzu ile belli gün ve saatte 
Komisyona baş vurmaları. 

• • • 
Beş tane el araba.ı.ı ile bir adet dekovil teknesi ah· 

nacaktır. Bak: 2 nci sahifedeki İst. Beled. ilanlarına. 
2 1 i 

Erzak, Zahire, Et \1 e Sebze: 

• • • 
1500 kilo arpa alınacaktır. Bak: ı ncı sahıfedeki İst. 

Beled. ilinlarına. 

İstanbul Belediyesinden: 
Muham. .IJlıtı 
bedeli te~ 

Karaköy köprüsü merdiven basamak-
larının tamiri için 4 metre mikap 
kereste 240 18 

Beykoz ağaçlama fidanlığındaki bay· 
vaalar için 1500 kile arpa 71,25 

Karaağaç temizlik işlerinde kullanıl· 
mak üzere bet tane el arabasile bir 

1,60 Deko•il teknesi 100 
Beykoz Buzhane ilk okul su tesisatının 

yaptırılması 245 
Yukarıda keıif bede leri yazılı işler ayrı ayrı P~ 

zarlığa konulmuştur. Evraklnrı Encümen kaleminde g t 
rülebilir. İstekliler hizalarında ıösterilen ilk teıni011~ 
makbuz veya mektubile beraber 18.3.938 cuma gLJP 

saat l 4 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

~--------------------
b) 'Üz DEL.~ 

-----~ 
Cibaabeyli Tiirk Hava Kurumundan : ,1 

Kazamız hava kurumunun Suluklu Nahiye an barında ~ 4' 
15175 kilo kadar butday ve 2575 kilo kadar arpa 16-3- .

1
, I 

••mba ıünil saat 14 de Sülüklü Nahiy ıinde pazarlık suretı • 
tılacaQ'ından alacaklıların o ~ün saatte ıatış yerinde bulunlll 
ilin olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği S tınalma Komisyonuod•• 
~ 

İataabul Lenum Yollama Müdürlüğü emrinde me.,.cut r 
köbneye ayrılan 49 reınici mu.amması ile, 9 mavuna kureı4 
telefon YCHİr yedi kalen· eua 22 Mart 938 Salı sıiai ••• t .l 
da Tophanede İstanbul Levazım imirliği aabnalma komis.Y011 tt' 
pazarlıkla satılacaktır. Hepıinin tahmin bedeli 45 lira ılk 6 
nah yedi liradır E,yalar Sahpazarında Yollama anbarıada I 
lebilır. İıteklilerin belli saatte komiıyona ıelmeleri. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

İhale günü 4.4.38 mezat kaime numarası 9231 marka ve et 
mara bila kanuni safi sıkleti 203 kilo 101 lira 21 kuruş d1'-~ 
muhtelif demir el aleti MKN 9232 bila M ve NKS 120 1( 5ı 
51 KD ağaç çerçeveli mu~amba yağlı boya resim MKN 9~ 
la M ve NKS 85 K 159 L 36 KD müstamel çadır MKN 9 
la M ve NKS 510 K 72 L 3n KD boyala saç kabn mamulat 
sandığı şekli 9249 bila ~ ve NKS 3000 K 1103 L 22 K~ 
vantıt çekilir eşya •ngonu MKN 92-16 bila M ve NKS 1 fd 
202 L 9 KD boyalı oymalı nğııç tezyinat MKN 9215 bila t 
NKS 87 K 75 L 38 KD mevaddı saire ile mürettep taksiı.11 r' 
losu MKN 9214 bıla M ve NKS 69 K l 17 LD pamuklu tec 
dilmi' kablo teli ve lutikli (bu eşyalar komple bir camb•ıdl. 
gonu oluJJ diğer enalar da ayni ıGnde duvar ilinlarınııı ~ 
ihale günü 6.4.38 MKN 8227 BMUMFZ 1250 M ve NKS I~ 
LD pamuk mensucat MKN 9893 SH 49 M ve NKS 9 K ~ 
37 L 58 KD merıcriz.e pamuk menıucat MKN 660 RC 43 ~ 
NKS 217 K 745 L 36 KD pamuk menaucllt MKN 661 >.Z 
4191 86 M ve NKS 1596 K 3426 L 3d KD topu boyıılı f;~ 
pamuk menıucat MKN 662 AZMUM 4187 190 M ve NKS 7g3ı 1679 L 20 KD fasoneli pamuk mensucat MKN 1006 MW' ~ 
M ve NKS 137 K 238 L 40 KD knsıırlı pnmuk mensucat .. ~ 
2659 PK 262122 KM ve NKS 179 K 1097 L 55 KD yün~ tı' 
plüt MKN 9658 PK 26~ 1 22 M ve .NKS 19 K 40 LD yüıı~J 
plü, ihale günü 8.4.38 MKN 427 bıla M ve NKS 956 K 
58 KD demir kriko (Devamı var) 

W5 ___ ._ 

HAFTALIK J 

AKAR ve EMLAK GAZ ETES 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin OrS'8"

1 

Arzu edenlere meccanen numune gönderili' 
1 

Adreı: Galata, Perşembe Pazar, Yojurtcu Han N• 
Telefon: 49442 

~----------·--------------~ 
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MÜNAKASA GAZETESi Sayfa 3 
~Mart l938 - nn•ı. . •: 

~:::--------------------------------------~is arlar U. Müdürlüğünden:! ------------------ ,,_ 
l- ş l Yağ artnamesi mucibince 24 ton mazot ,,Ağır dize 

~.,, Pa.ıarlıkla satm alınacaktır. 
•ıtat I- Eksiltme t .IV938 tarihine rastlıyan cuma gunu 

Alt 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
l~_I<oı:nisyonunda yapılacaktır. 

Şubed Şartnameler parasız olarak hergün riÖZÜ geçen 
lV e~ allınabilir. 

le :- isteklilerin paı.arhk ıçm tayin edilen gün ve saat
ie:ell'l..de 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

11 Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1446) l 4 
• 1- * • 

biı:ı Maltepe Enstitüsünde şartname ve proJesı mucı· 
liy)~e etaptıralacak memur evleri inşaatı kapalı zarf uııu

ll sıltmeye konmuştur. 
•tlin - Keşif bedeli 15927 lira 27 kuruş ve muvakkat te· 

~~1 1194.55 liradır. 
~ilı:ı .. - Eksiltme l 7 .lll.938 tarihine rastlayan perşembe 

\l sa t 16 M b Ş i siııd k· a da Kab::ıtaşta Levazım ve u ayaat uoe· 
ltıii e 1 Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar 
Ba ~akasa günü en geç saat 15 e kadar Alım Komisyonu 
. 'ı:nhğına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. . . 
lrıh· - Şartname ve projeler 79 kuruş bedel mukabılı 
dur~~:r.~ar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara B:ışmü-

V gutıden alma bilir. 
\'e --: Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
a" "esıkalarmı İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek 
.rtıca .k 

Vı Vesı a almaları lazımdır. 

İstanbul Kız Öğretnıen Okulu 
Satınalma Komisyonundan: 

Metro ve 
adedi 

Cinsi 

Ereğli malından 926 M. 
Siyah Seten 

Lacivert Kum'lş 446 M. 

İpekli Kumaş 170M. 

Talebe Kasketi 113 A. 

Beher metro İlk 
ve ad~din Teminatı 

tahmin bedeli 
--~ 55 K. 38.20 

275 K. 91.99 

125 K . 15,94 

11~ K. 9,75 

Eksiltme Şekli 
Gün ve Saati 

4/4/ 1938 
Saat i0,30 da 

Pazartesi günü 
Açık Eksiltme 

4 4/1938 
Saat 10,45 de 
Pazarteıi günü 
Açık Eluiltme 

4 4 l938 
Saat 11 de 

Pazartesi günü 
Açık Ekailtme 

4/4 11938 
Saat il, 15 de 

Pazartesi ıln6 
Açık Eksiltme 

1. - İııtanbul Kız Öğretmen Okulunun Muallim kıamile Pan
siyon kısm• talebeleri için yukarıda metro ve adedile beher met· 
ro ve adedinin tahmin bedelleri ve ilk teminat ve eksiltme tekil 
ve ı-ün ve saatleri hi7alarmda yazıh riyecekler eksiltmeye kon
muştur. 

2. - Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlütü binasında Liseler 
Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminatlarını bel1i gün ve saatten evvel Liseler 
Muhasebeciliğ"i Ve:ınesine yatırılarak teminat makbuzlarını ve bu 
gibi kumaş inıal eder fabrika veya atelye sahibi elduklar1na 
dair 1938 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesika11 ibraz etmeleri 
ve nümunesi üzerine kumaş vermeleri. 

3.- İstekliler şartnameleri ve kumaı nümunelerini görmek 
ve öğrenmek üzere Okula müracaatları ilan olunur. (1440) 1-4 

(Suite de la 4C-me pa~e) 

Jeudi 17-3-1938 

Construction bitiment surveillance Douaniere (Dir. Trav. Pub. Ga

zianteb) N. 620 
Fer (Ch. de Fer Etat) N. 622 
Travaux d'art, ajustement de la tı.rre et reparatien de chauHee 

s route Eudemiche-Tchatal tV•layet lzınir) N. 622 
Fromag-e blanc et kacher (Ecole Ingenieur Gumuchsouyou) N. 623 
Coıtume (E.cole lnırenieur Guwuchsouyou) N. 624 
Conatr. en asphalte s route Ankara-lstanbul (Min. Tru. Pub.) 625 
• Plomb (Municipalite lznik} N. 625 
Rep. habitations des fonctionnaireı (Defterdarat Ankara) N. 626 
B1eı (lntend. Erzeroum) N. 626 
Co11str. arches (Dir. Trav. Pub. Afion) N. 627 
T raıasformation en beton arme tablier du pont en boıı; (Vil. Afion) 

N. 627 
E.xıraction, concıuıuge ~t transport de pierres a route A.fion-lsparta 

(Vil. Afion) N. 627 
Constr. habitation pour ronctionnaires bitirnent pour moteur et la-

boratoire a l'ln11titut ~~altı'pe (Dir. Gen. Monopoles) N. 627 
Articles habilleroents et aıneublement pour hôpital Reıional Sam-

11oun (Vilayet Samsoun) N. 627 
Toile americaine. batiıte, linceuil ete. (Municip. lstanbul) N. 627 
Paletots (Dir. E~ole ı'rof. de Mu•ique) N. 627 
Courroie pour etrier at balarıces (Gendr. Guedikpacha) N · 627 
Pistolets (Cb. de Fer E.to.t) N. 627 
Chevaux de trait (G ndr. Gen. Ank.) N. 627 
Articles de fer rCh. de Fer E.tat Mersin) N. 632 
Materiel pour plan (Minis. Def. Nat.) N. 632 
TeRtıes (Vilayet Sivas) N. 633 
Tuyaux de fonte, anrıeaux et couvercles Menhol (Dir. Telephones 

Istanoul) N. 634 
Rep. batiınent ecole 1-'ricıaire a Chirindje (Mun. Chinndje) N. 637 
Bois, viande de boeuf et foin (Com. Acb. Milit. Isparta) ~. 637 
Couvertures de l:ıine, pantouflea, peleriaes, pota de nuit, crachoirs, 

urinoirs ete. (Municip. lstanbu) N. 638 
• Autos camelote tDir. Trav. Pub. Tcboroum) N. 638 

ittci - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile V 
\'akk tnaddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve mu
latt kat teminat parası veya mektubunu ihtiva edecek o
gii .. apalı zarfla!"ın yukarıda yazıldığı veçhile münakasa 
Ba 

11~ en geç saat t 5 e kadar adı geçen Alım Komisyonu 
dır~ anlığına makhuz mukabilinde verilmiş olması lazım· 

··~--..... ..... ·-~~-~----, Rep. bat. aurveil. douan. (Dir. Trav. Pub. Edirne) N. 639 
* Boiı (Direct. f oret Edirne) N. 639 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası ---

'-M 
• * • 

(1135) 4-4 

Keşfi 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

15 3 - 1938 
altepe Enstitüsünde yapılacak 

2 rtıotör binası inşaatı 
- Maltpe ·. nstitüsiinde yapılacak 

4310.31 liı-a '4Sa. 14,, FİA TLAR 1 Courı offıcielı; ı 
Afion (Opiom) 

Aşağı (Moins) 
530 - -

5 28 -
5 20 -

Yukarı (Plus) 

I Gazlama labor:-ıtuvan inşaalı 6139.36 ıı ,, « l.5,, 
p ~ Yukarıda iki madde halinde yazılı olup Maltepe 
·tıstıt.. ·· · · · · k iı:ı usunde şartname ve pro1elerı mucıbınce yaptırılaca 
şl~a-t ayrı ayrı olmak lizere açık eksiltmeye konulmuştu · . 

\ıe - Motör binnsının keşif bedeli 43 IO lira 31 kuruş 
tıı tnuvakkat teminatı 323.27 lira, Gazlama laboratuvarı· 
littı dkeşif bedeli 6139,36 lira ve muvakkat teminatı 460.45 

a ır 

n-.. lll :_ Eksiltme 17-111-938 tarihine rastlıyan perşembe 
~Utıü h· K L le ~ ızalarında gösterilen saatlerde abataşta evazım 
taktı~bayaat .Şubesindeki Alım Komisyonunda yaptla· 

lV -- M t" b' 't t . l 21 k t-ı.ış o or ınasına aı · şar ·name ve pro;e er u· 

ku' Gazlama laboratuvarına ait şartname v• projeler 30 
Şu~\lş. bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve Mubayaat 

V esırıden alınabilir. 
"e - Eksiltmeye işi:irak etmek isteyenlerin 
rı .. Vesaikiui İnhisarlar İnşaat Subesine ibraz 

fenni evrak 
ederek ay-

'"a v 'k ' Vı csı_ a almaları lazımdır. . 
İle b-: isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaık 
~u d eşınci maddede yazılı eksiltm~ye iştirak vesik,ısı ve 
"Yitlz ' _7,5 güvenme paralı:trıyle birlikte eksiltme içi11 ta
tıa edılen giin ve !'laatlerde yukardaı adı geçen Komisyo-

ıelnıcleri ilan olunur. ( l l 36) 4- 4 

' ~-==- - . . - -- - - _,_. ___ ........,,_ 
·~·~..-r:r~AIWl'!.,.Wmz:::e l_....,,;;;c:zwww# 

PiYASA HABERLERİ 

Sınai müesseselerin elektrik istihlak resmi 

ı.. F'itıa.n B 'k · fhl'k -qitıct • akanlığı, sınai müeueselerin elektrı ıs ı a re•-
~İtti:.11 Yapılacak tenziliho şekil hı.kkında yeni bir karar ver-

~ .. tı~ıu karara göre bir sanat zümreai diye kanunda işaret edilen 
.. llr 1. . k'. 

'lı~llt ' 0 ırupa bağlı 111nayie aid olacaktır. Me1e a ıpe .ı men 
•t tih~~aıayii, bu zümreye giren filatür, büküm, doku~a ve ap
dııııti ışleri ayrı ayn veya birlikte yapan müesseselerı, kanun· 

11' İçi P•rnuk)u mensucat tabiri de bütün pamuk ipliği fabrikalara
llıı.t "ile alnıa.ktadı(. Değirm~nden makıad ise buğday, arpa, çn-
11 ~Ya • """-t k il h lllıaır gibi hububatı veya bunlarm mahlutuou OaU ere 
)idir. ilan nıüeaaeseler, harç sanayii de çimento ve benzeri sana-

& 
~tdt :lllar • itletici kunet olarak istihlak ettikleri elektriğin lis-
1'tilıll~lıh gruplar içia kabul ettiği nisbetler üzerinden elektrik 

b ~}'n '••nıi vereceklerdir. d 
-~öltı 1 tezrihta ve yahut fabrikaların muayyen kuıımların a 

l))I ''•ttl'Gnlü, hazan ipekli ve bazaıı da pam11klu veya karışık ~-
lt • bul kt · · tenzı· '-i•b . unan müesseseler er. çok imalat yaph arı ışın 
~ göre elektrik istihllk vergiıi vereceklerdir. 

---=~~~------------........................ --'!~~~~~~~~3 ı, - -- -··-- - --
ı--. . 
l)~ ~ı ve yazı itieri 

'°"•i: ım..w Girit 

Cı•I t A •tİlur ,; !( " -ı 
8flıtldrj'ı 7~r: ARTUN B•sum'!v I 

Buğday yurmti..k (Ble tendre) 
Buğday sert {Blc dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa J\nadol {Orge A n .) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Scigle) 
Yulaf (Avoine) 
Mıs1r sarı (Ma'iı jaune) 
Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
Darı sara (millet jeune) 
Keçi kılı (Poils de Chcne 
Badem iç 
Ceviz içi 
Susam (Sesame) 
Mercimek (Lentiile) 
Fıısulye ufak (Haricol seci 
Burçak 
İç fındık (Noiı. decor.ı 
Keten tohumu (Gr. de Liu) 
Fındık kabuklu (Noiscttes1 
Pamuk yağı (Huile rle coton ) 
Susaın ,, 1 ,, sesame) 
Yapak Anadolu (Mohairel 

,, Traky:ı ,. Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

5 34 -

4 - 4 2 50 

4 29 5 2 50 

16 10 

- - -
33 - -

53 

7 17 
Zeytin yagı l.ci yemel.lik (Huile d'ol.) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Saosarderisi 
Zerdeva ,, 
Tilki ,, 
Tavşan 

Porsuk 

,, 

GELEN (Arrivageal 
Afion (Opium) k 

Buğday (Ble) 
Arpa (0r5"~) 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mmr {Ma'iı) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin l 
Susam (sesame) 
Kuş yemi (l\lillet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut Woiı Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d' o\.) 
B. Peynir (Fromag~ B.) 
Tiftik 
İç f1ndık (Nolı. dec.J 
Razmol 
K fındık (Noiıetle) 

337 

23 1s 

14 25 
44 -

77 25 
7 25 
5-

34 -

132 20 
1600 
3600 

2800 
4000 

~GİDEN (Exportation) 
Razoıol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (milleti 
Nohut (Po~s chicbe) 
İç fındık (Noiı dec.) 
Un (farine) 
Tiftik 
Yapak (Mohaire 1 
İç ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etranıers) 

Buğday (Ble) Liverpul 4 91 
~ ,, Şikago 3 98 

::a 43 ,, ,, Vinipek v 

Arpa (Orge) An\fera 4 16 
Mısır (Mais) Londra 3 90 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 1 61 
Fındık (noiı.) G.Hamburg 39 -
K • 38 -• 

* Leı aııteriııque• ın<liquent une vente pu voie de !lurenebere. 

N. B.- Les Noıı indiqul~S en regard des :ırticles aont ceux du 

journal dans lequel l'avis 11 paru. 

\ "Münakasa Gazetesi,, sizin için Anka· 
ı rada, Rumelide ve lstanbulda çıkan 50 den 
\ fazla resmi ve gayrı resmi gazeteleri okur 
1 ve tetkik eder. 

_-=zsı 

istanbul Borsası 
15 -3-1938 

Paralar 
Sterlin b'27, - 632.-

1 Dolar 124,- 126.50 
20 Fransız Fr. 74, - 7~.-

20 Liret 95. 104 -
20 Beldka F r. 80,-- 84,-
Drahmi 18,- 22, 
20 İsveçre Fr. 570,-- 580, 
20 Leva 20. 2.."\, 

1 Florin 65 ,-- 70,-

20 Çek kronu 78,- 82.-
1 Avusturya Sl. 21,- 23.-
1 Mark 22. - 25,-
1 Zloti 20, - 22,-
1 Pengü 21.- 25,-

20 Ley 12. 14, 

20 Dinar 48, - 52, -
l İııveç kuronu 30, - 32,-
1 Türk albnı - - .-
Banknot -,- - ,-

--- - ~-

istikrazlar 
Açıhş apa;:ıJf 

Türk B. l Peşin 19,20 19.20 
Türk bor. 1 vadeli 19.25 19.35 

• ,, il Peşin 19.20 19.20 
,, 11 Vadeli 19 . .15 19.35 

İsti.krazı dahili fl4.- 94.- i 
rı•.-esvzn= 

Tiyatrolar 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

l 
1ıııı111111ıııı' I 
I'' 11"1 · lı ılı:;;;ıı ı ·I 
Yazan: 

Pandeli Hora 

Bu akşun 

aaat 20,30 da 

FİDANAKİ 
dram 3 perde 

Türkçeai 
Fahri Kolin 

Cekler 
Loadon 625, 626,-
Nev York 0,8010 0,80 

Paris 26,36 23,5875 
Milin o 15,2185 15,23 
Brükıel 4,7080 4,7153 
Atina 87,51 87.58 
Cenene 3,46 3,4635 
Sofya 64,0l12 64, 1025 
Aınsterd. l,4-137 1,4450 
Prag 22,7675 22,785 

Vivana 4,2275 4,23 
Madrid 12,65 12,66 
Berlin 1,9822 1,9838 
Varşova 4,24M 4,2467 

Budapeşt 4,0225 4,0!56 
Bülr:re, 106,8050 106,89 

Belçad 34,5875 34,t\15 
Yokohama 2,75 2,753.~ 

Moıkova 23,53 23,51 

Stokkholm 3,IO 3 

Esham 
Açıhş Kapanış 

Aılan çimento 13. - 12.85 
Merkez bankası 97,- 97 ,50 

TahvilAt 
ADad. M. Vadeli 40.35 40.35 

""" . 

ESKİ FRANSIZ TIY A TR OSU 

KOMEDi KIS.dl 

Bu akşam 

ıaat 20,30 da 

DALGA 
komedi 3 perde 

Yaztm 
Ekrem Reşit 

1111 111~ ı · ;il'I ~ 1: 1 1 ı1 1 
1 ıı· !(· ııı 

1 lılııı ·lll"ı'ı'llıı , 1 
1111111 ~ l 
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---····--

16 Mars 1 
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ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 
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Boite Poıtale N. 1261 
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,ret e a JU ication p ı d'adjudicat. eatimatif roviaoire Cahier deı C .. ar~e• 

A) Adjudicatioos au Rabais 

Constnıction-Reparation- Trav Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

CoHtruction remervoir tle benzine 

" 
troiı depôta pour roues tournantes 

" 
bitiment ecole Pri111aire •Doumlou

pınar,, a Afion. 
Constructlon arcbes et poa.t sı route Afion·Konia 
lnstallation d'eau au bitiment ecole Primaire Buz

hane a Beykoz. 
Conatruction bitiment ecole prinıaire au hourr Sor

roune (1 partie). 
Construction abattoir et eourie 

" reservoir d'eau, pavare de hyauı: et 
autre pour adduction eau Hadji Umit au hourr 
Sivrihiur (aj.). 

Publique 5106 05 

" 
667 50 

Pli cach 37000 

Publique 2611 07 
Gre a gre 245 -

Pli cach 11500 -

Pablique 9859 31 
Gre a. gTe 2465 25 

EJectricite-Gaz-Chauffage Central (Installatiou et Materiel) 

Diver1 article1 electriq Jes : 6 lotı Publique 1807 20 

Habillement - Chaussures 

Batiıte: 42000-43000 m. 
Cuquetlea pour eleveıt : 1 l3 p. 

Etoffe de ıoie ; 171 •· 
,, bleu : 446 • . 

Satin noir {•ar. F.rerilli) 926 m. 

Tissus- Cuirs. 

Pli cacb 
Publique 

.. 
" 
• 

15265 
la p. 1 15 

le m. 1 25 
• 2 75 
,. o 55 

Ameublement pour Habitation et Burea~;ıc-:=.T~i!serie ete. 

Artioles d'aıneublement (ai .). 

Beis de Construction, Planches Poteaux ete. 

Charpente (voir Di vers). 
Cbarpentc pour reparation dca e5c.alier1 : 4 m3. 

Bois de sapin equarre: 13,920 m3.- ld en baruettıs: 
800 p. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Muout : 24 t. 

Uıvers 

M.ıteriaux de conıtructıon tels que Clurpente, 
tuile.s ete. 

Foote (pour une annee). 
Robine:ıt de bron:ıe et accessoires 
Tuyaux et lingots de plomb 
Divers outils pour atelıcr de reparatıon de cylin

dre1. 
Fil de laine : 800 le. 

' Ch..ırrettes : 5 p.- {p. f.tab. Karaagatch) 

Clous pour fer a cheval {div. diaa.) : 420000 p. 
Chaudron a vapeur et locomobile (p•u UHft). 

Provisions 

Orre : 1,5 t. 

B) Adjudications a la surencbere 
Tiasus de coton et laine, tentes, artieleı electri

qıJeı, hı.ıile pour machiaes. article de cuisiae ete. 
Articlos hora d'usag-e tels qu• : Telephones, pel

IH, ramu ete. : 7 lots. 

Publique 

Gre a rre 

Publique 

Gre a rre 

Pli cach 

.. 
" 

Publique 

.. 
Gre a rre 

.. 

Gre a ıre 

Publique 

Gre a rre 

1201 

240 -

2226 40 

1063 10 

1000 -

1920 -
100 -

71 25 

382 95 

2775 -

195 83 
18 38 

862 05 

739 45 

135 54 

1144 87 
9 75 

15 94 
91 99 
38 20 

90 -

18 -

166 98 

75 -

144 -
7 50 

75 -

... 34 

7 

Oir. Trav. Pub. Tchanakkale 
Command. Mar. Place Forte 

T charıakkale 
Vilayet Afion 

" 
{ Com. Perm. Mun. Ista,,bul 

Oir. Econom. .. .. 
15'ir:' Trav. Pub. Yosrat 

Municipalite Nevchehir 

• Sivribi1&r 

1 Eı:pl. Ch. de fer E.tat H.p-cha 

Com. Ach. lnten4'. lal. Toph111e 
Coın. Acb. Ecole Normale ae Jeuaes 

FillN Ist. 
(dem 

,, 

Vilayet AHon 

Co•. Ach. lntend. lst. TophHt 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Econo•. • ,. 

1 Exp. Cll. de fer Etat Haydarpacha 

Co•. Ach. Econ. Moaop. Kabatacbe 

Com. Ach. lnt. lıt. Tophane 

Ad•iniatration Eeauı: lıtanbul-Taxim 

.. 
" Vilayet Afion 

25-3-38 
24-3-38 

23-3-38 

23-3-38 
18-3-38 

28-3-38 

31·3-38 
27-3-38 

31-3-38 

31-3-38 
4-4-38 

4-4-38 
4-4-38 
4-4-38 

23-3-38 

18-3·38 
18-3-38 

31-3-38 

1-4-:J8 

18-3-38 

13-4-38 
11-4-38 
11-4-38 
30-3-38 

Com. Ach. Command. Gend. G.pacha 21-3-38 

{ 
Com. Perm. \funicipalite lstanbul 18-3-38 
Dir. Ecom. ,, ,, 

C••· Adı. Ce•ınancl. G. Gend. Ank. 1-4-38 
l•tanbul Euouroum Han N. 2 

Com. Puan. Muoicipalite Iıtanbul 18-3·38 
Dir. Ecoao111. ,, ,, 

Dir. Ventea Douanes labnbul 

Com. Acb. lnt lst. Tophane 22-3-38 

15 -
14 

15 

15 -
14 -

14 

15 
15 

10 30 

15 -
11 15 

11 -
ıo 45 
10 39 

15 -

1-4 30 
14 -

10 30 

14 -

14 30 

15 -
ıs -
15 -
15 -

14 -
14 -

15 

14 -

14 30 

Avis Officiels 
Du Ministere de l'lnterie 
L'•djudication de l'eau de ıource Cbemıettin d'u•• di•:' 

4.5 klm. a Mougbla, le captaıe, la conatructioD d'u• el 
ri1eau, la fournibıre dea materiauır. nece11aire1 et autre• 
ıoireı eat miıe en adjudicatioa ıouı pliı cacbet6ı. 

1- La val~ur eatimative de1 tra•auır. Ht de 98582 Ltq•· 
2- Lea soumiıaionnaires peuvent obteoir lH deviı•• P'

0 

autreı documents contre 493 Piutreı du cbef du hure•ıı 
d . '•. que e la eommiuion de restauration dea mttnicipatıtc: 

niıUre de l'lnterieur. ı 

3- L'adjudication aur• lieu le Samedi 36-4-938 •, 101 
l'immeuble dea municipalitcs a Ankara. C'eat le comite 
tauratioa de1 munic:ipalites qui y procedera. ~ 

4 il faut. pour pouvoir participer a l'adjudicatioı:ı ~ 
ıoumiaaionnaires remettent le meme jour juıqu'a JO h. I• 
tie et ... autre1 documenta mantionnea ci-baa a la pre•id• 
la commiuion. 

A- Ua cautionoement proviıoire de 6179. 12 Ltqs. cO 

aux articlu 16 et 17 de la loi N. 2490. 
B - Leı documents deıigne• par la loi. 
C Uae lettre aig-nee selon l 'article 4 de la loi, et~, 

qu' aucun empeche1111ent n' exiate pour participer a l' adjuclı' 
O- Le document qu'on doit H faire delivrer du eh•~ 

reau teebnique du comite de reatauration deı municipalitil 
participer a l'adjudication. 

5- Lu lettreıı d'offrea doivent etre remiae contre ref;. 
preaidence de la cemiuion juıqu'i. 10 h· 1 le jo11r de l'• 
tion. 

il importe que lea letlre d'offres adreueeı par la poJlte 
envoyees recommandeea avec accuae de reception et q 
parviennent jasqu'a l'heure dite a la coınmiıion . 

Pour plua amples renaeiremenb a ce aujet a'adreaıer 1 

du bureau tecbnique de la comiHion de reat~uration del 
capalit'•· 

Perşembe 17.3.938 

Gümrük karakolları İnf. (Gaziantep Nafıa Mftd.) .\~ 620 
Demir (DOY) .!\! 622 . 11 
Ödemiş-Çatal yolunun arasında toprak teniyHi, şose ıle 

mal't yap. (İzmir Vil.) .\! 622 
Beyaz •e ka,ar peynir {Yükıek Müb. Mok.) .\! 623 
Elbiae (Yüks. Müb. Mek.) .~! 623 
Kayın traver1 (DDY) .\~ 624 
Ank.-İıt. yolu ara1ıntla asfaltlı kaplama şo1e inş. (N•fı' 

.\~ 625 
• Hurda kurşun (İznik Beled.) .\~ 625 
Memur evi tamiri (Ank. Defter.) ·'~ 626 
Butday (Erzurum A.k. SAK) ](? 826 
Menfez in,. {Af yon Nafıa Müd.) .\~ 627 ~ 

Af S • l d h k•• w t L}• _,,jJ'i yon- ına•pa,a yo unun arasm a a şap l)pru •• ıy .... 
tonarmeye tahvili (Afyon Vil.) .\• 627 ,ı 

Afyon-İaparta yolunun araaında ta, çıkarılması , kırıl•••' 
liyeai (Afyon Vil.) ~\!: 627 '~ 

Maltepe enıtitüıünde memur evleri inş. (lnhia. U. Mücl.) · 
lvıotör binaaı inf. (İnbis. U. Müd.) .,~ 627 
Gazlarm laboratuarı inş. (İobia. U. Müd.) X 627 ' 

11 
Menıucat ile karyola, dolap. maıa, muşamb ı v .ı. (Saıı>•ıJ 

,;\0 627 . . 61 
Amerikan bezi, patiıka, kefenlik bez v.ı. (lıt. Beled.) ;'! 

Palto {Müzik ôtr. Ok.) .\:. 627 
Zahna ve tartı kayışı (İst. Jntlr. SAK) .\! 627 
Tabanca (DDY) .\~ 627 
Ko,um hayvanı (jndr. Gen. Komut.) .\! 627 
Demir malzeme DDY Mersin) .J\! 632 
Plan malzemeıi (MMV) .M 632 
Memur çadır ve kıl (Sıvaa Bayın. Dir.) .Y! 633 ' 
Fond boru, menhol, kapak ve bileziği lİat. Telefon Dit·~·~ 
Şirince ilkokul bina•• tamiri (Kuşadası Şirince Beled.) ,,! 
Odun, ııtır eti ve kuru ot (İıparta Aıtk. SAK, .\~ 631 lı ~ 
Battaniye, terlik, ha.ta pelerini, emaye lanınhk, tükürll 

11 (İat. Beled.) .\; 631 
* KBhne otomobil (Çorum Nafıa Müci.) .\~ 638 
Giimrük itinası tamiri (Edirne Nafıa Mi\d.) .\~ 639 
• Orman emvalı {Edirne Orman İdar.) .\~ 639 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir· t6' 
Hamit : "No." işareti ilanı havi gazetemizin ıayıııo• 

(Lire la ~uite en 3me pa~e l 


