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ABONE ŞARTLARI,: ......, 
Türkiye icin Kuru., l 

3 A YLlc';I 450 1 
6 " 850 

12 ,, 1500 
Ecnebi • mleketler içi" 1 

12 aylı~ı 2700 

L 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuı mukabili olm · 
an tedlyal makbül det Hd;;_j 

Umum 1\11 ütea hhit ve 

ÇARŞAMBA 18 Mayıs 1938 

iktisadi, mali ve ticari 
~ İDAREHAN E : r Yoğurtcu han, ı ci ka t 

1 

No. 3 ve 4 

Gal~ta~ Perşembe pazarı 

1 

iLAN ŞARTLAR! 
itJarehanemizde görüşülür 

L
Telgr. : İst. MONAKASA 

Telefon : 49442 J 
Posta kutu u N. 12RI ~ 

Tüccarların Mesleki 
Bugün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi ı · 

Cinsi 

") Münakasaıar 

lıı 
~Tamirat, Nafia işleri, Malzeım:, Harala 

" ~~· 
" 

1•rıte ı · · d · t\'k P ısesın e yap. tıımırat 

l3 ~ ıfhane binası için ıki adet jandarma kulesi inş . 
Çe ~8 de ihaleııi yap . ilan edilen Tepebıılıçe bıılı
~ ıılc Pcrnpalas oteli bahçesi iıtinat ve ihata dı

Z clt~nın tamiı i tehir cdıldi 
i.~b •.tasında yap. mektep inş. (temd) 
~% elıada iskeleıinde yap. tamir işleri (temd) 

londa yap. Atatürk anıdı müaabalcası 

Şekli 

aç . ek,c;. 

" 

pu. 

Muhm. bed. Teminat 

2173 -
3475 26 

21629 50 

10CO ve 500 

'.l61 64 

~rik-Havagazı-Kalorifcr (tesisat ve malzemesi) 
t 

trll( bandı: 450000 ad. 

~en 
~at, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
~dır b . 

Ctı: 100000 m. 

~()b·1 
~ .. ~, ve büro eşyası, Muşamba-Hah v.s. 
tııı· 
(1111~ ll21s11. sandalya, koltuk, demir levha •:.s. 

· 2000 ad. 

~ .. -. 
toıı:ıruk: 1300 ad. {şart. 174 kr) 

~-kı· 
~t-Boşaltma-Yükletmc 
ı.,tlar 1 ~ lcl" , aı;.ımu atı na ı 

İ\Qlıı~r llııddeleri n 

lir nakli: 25000 t. 

~'ht~at, Benzin, M.rıkine yagları v, s. 
t, ---
~;~: 82,S t . - tank için ben~i n: 60 t . - valvalin: 
lo3

0 
k. - vakum: 14025 k. - gres: 1930 k. - gaı: 

llltıb' k. - mazot: 2250 k. - mobiloil B. B. : 500 lı: . 
(~ •lou c.: sorı k. - tank tuzu: 100 k. - üstnpü: 

\j k. 
•ıı., M 

~~. 
1 

•rnleket hut. için mahrukat 
~· so k. 

~ kö ... - -•ıı "•lıru 
hl kö - .. d 

~tıı aıuru ve o an 
'n lllıden kömürü, krible, Türk antrasiti 

~~t 
~ ~tl 
~ t b,Y..,anı 
tçtlj Otbıısı: 6300 ad. 

~t fbellcnıe : 400 ad . 
~b1,. ırç•sı: 1200 ad. 
:\ ." Soo ad. 

tir 
11 kovası: 1250 ad. 

~~ 11Plı yular: 750 ad. 
ak 
~~t, Sebze v. s . 
-'lı- • 

ttı· 3 
~~k ' 00 t. (tart. 6 L) 

:\~: ;; hast. için erzak 
· ıs kalem 

ıı t • YOR'urt: 8 t. 
'\ı. ' re 1 "l~k Çe , zeytin, ıoğan, patateı 

ç,' •t, sadeyağ, şeker ve sebze 
~tıı Peynir, yumurta, fa1ulye 1 mercimek, un , ma· 
i4 ' • '~tt' nııaata ve irmik 
~) ' teytinyaR" ve tereyı~ 

~zayedeler 
d, k 
\~ ~•tnyon (temd) 

1' 1ntı11: 50-l k. 

kapalı z' 24750 -

kapa!ı z. 10385 -
,, beh. 3 50 

kapalı z. m3 29 -

aç. eks. 

• 
kapalı z. 

kapalı r. . 

aç . eks 
,, 

kapalı z. 6240 -
Aç. eks . 
kapalı z. - -

paı . - -
kapılı z. beh. O 80 
paz. n 2 --
aç . eks. ,, 1 25 
pax. n O 15 
aç. eks. ., 1 10 

" ,, 2 20 

kapalı z . 120000 -
aç. eks. 

" ,, 
" kapalı :r. 

" 
,. 

paz. 
,, 

1856 ~5 

778 88 
525 -

2612 23 

1125 

3399 84 

378 -
60 -

112 50 
2 25 

103 15 
123 75 

7250 -

202 -

Daha fazla malumat ve ilanların 

Müracaat yeri 

Gaziantep Lisesi Müd. 
Sinop C . Müd..!eiumum. 
İstanbul Belediyesi 

Gün 

22-5-38 
25-5-38 

Saat 

14 -
14 -

Tokat Vılayeti 1 ay zarfında 

Deniıt bank lst. Şubrai 
Trabzon İlbaylı~ı 

23-5·38 16 -
30·6-38 c lı:adar 

Devlet D. yol. Ank. 11 paşa 4·7-38 15 30 

' 
Türkiye Kıı11\ay Cem. İet. 30-5-38 15 --

Nafıa Vekaleti 2-6-38 15 -
Jndr. G. Kom. Ank . SAi\ 6-6·38 10 -

D. O.yolları Ank. H. pafa 2·6·38 15 30 
lzm ı r Eskişehir 

Sinop İnhisar . Müd. 30-5·38 15 -
Kars ,, ,, 25-4-38 ıtib . 20 giin 

D. O. yol 4 cü lşlt. Kayıeri 30·5-38 15 -

Çorlu Kor SAK 3-6-38 

Seyhan Vilayeti 1 6-38 
Gaziantep Trahom Mücad. R. 30-5-38 
hmir Memleket Hast. Başt. 2-6 38 
İst. Liseler SAK 7-6-38 

" 
7-6-38 

Lüleburgaıt Tüm. SAK 
Jndr. Gen Komut. Ank SAK 6-6·38 

" 
·ı-6-38 

.. 7-6-38 

" 8·6·38 

" 8-6 38 

" 
9-6-38 

Ank. Lvz. SAK 6·6·38 
Seyhan Vıliyeti 1·6-38 
Gaziantep Trahom Mücad. R. 30-5·38 
Bahkesir Ask . SAK 21-5-38 
lst. Liseler SAK 7-6-38 

n 6·6-38 
" 6·6-38 

15 

10 30 
10 -
9 

15-16 -

16 30 • • 

15 
ıs -
15 -
10 -
15 -
JO -

15 -
10 30 
10 
10 -

14· 15 30 
11-14 -
10-15 -

" 
7-6 38 10-11 -

Sıvu Bayındır. Dir 

Selimiye Ask. SAK 

• tam metnı 

9-5-38 itib. 1 ay 
20·5-38 15 -

• • 
ıçın 

ıüt:fen iç saylfelere müracaat ediniz 

İn~aat · Tamirat-Nafıa işleri ve l\\alze.nesi- arita 

Trabzon ilbaylığıudan: 

Görülen lüzum Ü!erine,. Trabzonda yapılacak olan 
Atatürk Amdı müsabakası 30 haziran 938 tarihine tem· 
did edilmiştir. 

Trabzonda bir Atatürk Anıda yapılacaktır. 
Amd projesi 30 haziran 938 e kadar münakasaya ko

nulmuşt ur. 

Talihler bu hususta Kültür bakanlığı Yüksek Öğretmen 
Genel Direktörlüğü ile İstaııbul Güzel san'atlar Akade· 
misinden mufassal malumat alabilirler. 

Trabzonda yapılacak olan Atatürk Amdı bir protre 
heykeli olmayıp Trabzonu milli mücadeledeki rolünü ve 
Atatürkün Trabzonu muhtelif zsmanlarda teşriflerinde 
Halkın heyecanlarım ifade eder mahiyette bir !abide ola
caktır. Bu abide için azami 140 bin lira kadar sarfedile
cektir. Müsabakaya en az İstanbul Güz.el san'atlar Aka
demisini bitirmiş olan Türk heykeltraşları girebilirler. 

30 haziran 938 glinü akşamına kadar maket ve proje
ler İstanbulda Güzel snn'atlar Akademisi Direktörlüğüne 
teslim edılmiş bulunmalıdır. 
Maketler en az 1 50 büyüldüğünde olacaktır . 

Projeler Anıdın nihai şe' li ha ckında tam bir fikir ve 
recek vuzuhta olmalıdır. 

Anıd kaidesinin blok halinde mermerden ve heykel ile 
kabartmaların bronzan olmıtsı şayanı arzu ise de bu ci
het heykeltraşın takdirine bırakılmıştır. 

Proje ve maketler Güzel san'atlııl' Akade'llisiode Türk 
ve yabancı sac' tkarlardau teşkil olunacak jüri heyetine~ 
tetkik edilerek birinciye bin ~e ikinciye be~ yüz lira mü
kafat verilecektir. 

Amd yapılacak mahal tam bir müstevi şekilde kabul 
olunmuştur. Anıd mahallının fotoğraflarile mevzua esas 
olacak yazılar Kültür Bakanlığı Yü1u~k Ö~•etm ~n Genel 
Direktörlüğüııden ve güzel san'atlar Akademisi Direktör
lüğllnden parasız alınabilir. 

Deni:ıbank İstanbul Şubesi Direktörlüğünden : 

Heybelinda iskelesinde yapıl cak tamir işlerine aid eksi itme 
23 mayıs 938 pazartesi günü saat 16 ya kadar uzatılmıştır. 

Ekııiltme Materyel Komisyonunda yapıl:tcaktır. 
Şartname ve keşifler Binalar ve inşaat şubesinden alınabilir. 
Eksiltmiye iştirak edeceklerin yazılı gün ve saatte Komisyona 

i'elmoleri. 

iinop Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden : 

Yeni yapılmakta olan tevfikane binası için iki adet Jandarma 
kulesi 347526 kuruş bedeli keşifle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: Fenni şartname, mu

kavelename, eksiltme şartnamesi, inşaat projeıi. 
Ekıiltme 6.5.938 cuma günunden itibaren 25.5.938 çarşamba 

sıünü ıaat 14 de Sinop C . Müddeiumumiliği dairesinde yapıla-

caktır . 
Kanuni ikametgah gösterilecektir. 
İsteklinin 261 lira 64 kuruş teminat akçaaının malaandığına 

dair makbuz ibraz edilecektir. 
Nafıa müdürlüğünden fenni ehliyet ve1ikaı;ın1 haiz olacaktır. 
Jandarma kulelerinin ikmal inşaatı yukarıdaki şartlar daire · 

sinde açık eksiltmeye çıkarılmış olduğundan fazla tafsilat almak 
isteyen iıteklilerin tatil gününden maada hergün Sinop C. Mild· 
deiumumiliği kalemine müracaatları ilin olunur. 

Gaziantep Lise Müdürlüğünden: 

2173 liralık tahsisat nisbetinde okulumuzda yapılacak iuşaat 
işi 15 giin müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Taliblerin yüz
de 7 ,5 teminat mnkbuzlarile beraber ihale günü olan 22.5.38 ta
rihine m6sadif çarşamba günü öğleden sonra saat 14 de vilayet 
defterdarlığı muhasebe müdürlüiü odasında toplırnan komisyona 
ve şeraiti öğrenmek için de mektep idaresine müracaatları ilin 

olunur. 

Tokat Vilayetinden : 

6.5.938 cuma günü saa t 14 de Vilaye t Encümeninde kapalı 
zarf uıulile eksiltmeıi yapacağı e\ velce ilan cdilmış olan Zıle 
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Sayfa 2 

kasa merkeziadeki 21629 lira 50 kuruf ketifli ilk mektep lataa• 
t:na ait eksiltmede talibinin ibraz ettiti veuikin nokun olduğu 
sıörülmeıiaden eksiltmenin bir ay içinde pazarlıkla yapılacatı 
ilin olunur. 

• • • 
23.5.938 yap. illn edilen Tepebaşı bahçesinde pera-

pala1 oteli bahçesi istinat ve ihata dıvarmın tamiri tehir 
edildi. Bak: lst. Beled. ilanlarına. 

= T2 P 

.l\\ensucat-Elbise· un dura-Çamaşır v .s. 
Türkiye Kızılay Cemiyetinden: 

Kızılay Cemiyetince yaptırılacak çadırlar ıçıo lüzumu 
olup latanbul Satış deposundaki şartnamede yazılı evsaf 
haiz 100 bin metre çadır bezi satın alacaiından alaka· 
darların 30.5.938 pazartezi günü saat 15 e kadar depo 
direktörlüğüne müracaatleri 

Mob'lya, Ev ve Bnro eşyası, Muşamba, Hah v .s 

Nafıa Vekaletinden : 

2 haziran 1938 pe rıembe günü saat 15 de Anlrnrada Na· 
fıa V ckaleti malzeme eksiltme komi yonu oda ında ceınan 
10385 lira muhammen bedeli 150 adet mü~tatil demir ınasa 
50 adet yuvarlak demir rna a 600 adet demir sandalya 30 
adet şemsiye ve ayağı L40 nd~t hasırlı demir koltuk 50 a
det demir ~epet 50 adet demir levhanın kapalı zarf usulile 
eksiltrne~i yapılacaktır' 

Muvakkat teminat 778.88 liradır 
Ekslltme ~artnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Veka

leti malzeme müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 
İsteklilerin teklif mektublarını talimatnamesine göre ve

kaletten alınmış malzeme müteahhitliği vesika ile birlik te 
aynı gün saııt 14 e kaJıır komi yona vermeleri l uzımdır. 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden: 

Metre mikabı muhammen bedeli 29 lira olan J 300 adet 
çam tomruk 2.6.938 perŞemhe günü saat 15,30 da kapalı 
zarf u ulile Ankarada İdare bina~ında atın alınar.aktır. 

JJa i şe girmek istiyenlerin 2612.33 liralık muvakkat t~· 
minat ile kanunun tayin ettiği ve ikaları ve Nafıa müteah
hitlik ve ikası ve tekliflerini ayni gun saat 14,30 a ~adar 
Komisyou Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 174 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, İzmir ve 

Eskişehir veznelerinde satılnıaktad1r. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
Kara fnhi1&rlar Müatekil Müdürlüğünden: 

Erzurum inhisarlar idaresinden Aşkale, Tercan, iapir, Oltu, 
Tortum, Hannkale, Hıma, Karaköse, Eletklrt, Dlyedin, Tutak, 
Bcye:ıit, Trabzon, Van, Bitlis, İdarelerine haziran 938 den mayıı 
939 ııayHine kadar bir sene içinde ıeYk edilecek inhiur madde
lerinin nakliye1i kapalı zarf uıulile 25.4.938 ııüaünden itibaren 
yirmi ıün milddetle münakasaya çıkarılmıttır. Talihlerin teraiti 
ötrenmek ü:r:ere yevmi ihaleden evvel Kara iahisarlar idaresine 
mtlracaatları ilin olunur. 

Slaop inhisarlar Müdilrllltüaden: 

938 Hneai haziranından may11 939 gaye1ine kadar Siaop in
hisarlar idareai namına ıelecek tuz.lan kayık ve hammaliye na
kil ücretleri 10.5.938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ayrı 
ayri şartnamelerle açık ekıiltmeye konulmuştur. 

Talip olanlar her it günü ıartnameleri görmek üzere ve ihale 
ııilnü olan 30.5.938 pazartesi ııünü Hat 15 te yüzde 7,5 teminat 
akçelerile beraber komisyona müracaatları ilia olunur. 

• " . 
25 bin ton maden kömürü naldı: Bak D. D. Y. ilin· 

larına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 
Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 

Kor birJikleri ihtiyacı için atağıda cinı ve miktarı yazıla 11 
kalem benzin makine yağı vesaire kapalı zarfla alınacaktır. İha· 
lemi 3.6.938 cuma ıünü saat 15 te Çorluda Kor kararıihında ya
pılacaktır. lık pey parası her birinin hizalarında yazılıdır. Heyeti 
umumiye ilk pey paruı 3399 lira 84 kuruttur. Şartname ve ev
safını görmek istiyenler Ankara ve İstanbul Lnuım Amirliii 
Satınalmn Çorluda Kor Satınalma Komiıyonunds görebilirler. Ta· 
libler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belgelerile birlikte 
belli gün ve ıaatten bir saat eYVcıl teklif mektublarmı Komiıyo
na vermit bulunmaları. 

Cinıi 

Benzin 
Tank için benzin 
Valvalin 
Vakum 
Greı 

Ga:ı yatı 

Mazot 
Mobiloil B. B. 
Mobiloil C 
Tank to:ru 
Oıtilpü 

Miktarı 

kilo 
82500 
60000 
2870 

14025 
1930 
3030 
2250 
500 
500 
100 
290 

ilk pey parası 
lira kurut 

1546 88 
1125 00 

48 42 
184 79 
42 70 
40 90 
IO 12 

155 62 
129 83 
29 63 
85 95 

3399 84 

MÜNAKASA GAZETESl 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan: 
Cinıi 

Ekmek 

Dathç eti 
Karamaa eti 
Kuau eti 
Sıfır eti 

Miktarı Beher ki. ilk teminatı 
kilo tahmia B. Lira Kr. 

kurut 

420,000 

61,000 
61,500 
20,500 
23,2M 

10 1 3150 00 

47 
40 4802 13 
47 
35 

Ekıiltmenin yapı- Ekıiltmenin 
lacatı süa ye uat tekli 

8 6/ 1938 PazartHi 
ıaat 14.30 da 

6 6 1933 PaırartHl 
saat 14,45 de 

Kapalı nrf 

• • 

Şartname 

bedeli 
kurut 

210 

355 

1 
2812 50 6 6/1938 Pazarte1' 

- ... t 15 te 

30

28 ı 1956 38 6 Ö/1938 Paıı:arte-ıl---,,---.-----:1"::"50~ 

" " 
188 Sadeyat 37,500 100 

Toz t•lıer 72,000 
Kesme teker 19,750 ıaat 15,15 de 

~~------~-~.;..;..-
38 kalem yaı :------~·--------~-----------------~ 

Hb.H 274,700 lıilo 
39g,soo atlet 
58,~00 demet 

Tiivenea M. 
kam Gri 

Krible 
Terk Aatraıiti 
Pirinç 

Beyaır; peynir 
Katar ,, 

Yumurta 

Nohut 
K. çalı faaulya 
K. barbunya f aa. 
Yetil mercimek 
Kırmızı • 
Un (~lrıtra) 
Piriaç unu 
Makara& 
Şehriye 

Nitaıta 
İrmik 

Silini yoturdu 

SQt 
Kbe yoturıılu 

2,070 ton 1100 
100 " 1500 
ıs • 2500 

47,500 24 

17,700 45 
8,9~ 70 

370,000 adet ı ,51 
7,850 14 

23,500 17 
l l,000 10 
5,000 17 
3,0QO 12 

31,000 
3,200 

10,800 
2,250 
1,500 
3,650 

34,500 

49,00U 
13,000 

13,750 

l~ 

20 
25 
25 
21 
20 
17 

12 
5 

31927 1.2394 53 6. 6, 1938 PazartHi 
saat 11 de " 180 

1867 IJ 

855 uu 

1067 25 

41ti 25 

555 30 

719 il 

439 88 

49 76 

~ıs 03 

716 1938 Salı 
Hat 16,30 da 

6 6/1938 Pa:ıarte1l 
ıaat 15,30 da 

,, 

" 

,, 

.. 
8 6/t 938 Pazarte~ıi---,,---,,------

ıaat 15,45 ııle 
616,11§38 Pazarte-ıi---.---,,------

ıaat 10,30 da 

----------------------
i 6 1938 Pızartcıi 

1aat 16 da 

6 6 19J8 Puarte1i 
1aat 10, 15 de 

7/611938 Sah 
uat 10,30 da 

• " 

,, 

" " 
---------------------7j6' 1938 Salı " 

,, 
ıaat 10,45 de 

~---------------~~~---7 6/1938 Sah " " Hat 11 de 

18 May11 1938 

M!t del• Gaziantep Trahom uc• 
Reiılitinden: 

- c!ele Gaziantep trahom 111uc• 
- - 0 dell 

hastanesinin 1.6.938 gunu b'r 
939 yılı mayH sonuna kadart ~1 
senelik •tatıda cinıi, pıık • 11 · yaıı ve muhammen kıyınetı b 

• tı •• 
erzakı 9.5.938 tarihinden 1 r 

ttu · ren münakasaya konulıııu ll"r 
Münaka1a tartnameıi ın•I u .,. 

haataae ıekreterliğinde ııı• .. 
11 

cuttur, pazardan maada her ıu 
mGracaat edilebilir. . aaii 

ihale, 30.5.938 pa:ıarteıı 8h 
111 

ıaat 10 da Gaziantep tr• od• 
mücadele diıpanaeri bina•11' 

1 kt•f· açık eksiltme ile yrpl ac• ·aat 
Talipler, muvakkat teııı• .. 

·br•~ 
makbuzlarını komisyon• 1 

1 1
• 

ettikten sonra ekıiltme1e r r 
bileceklerdir. 

Ciaıi 

ı.·· 
Miktarı .Jll;,, 

Aaami Aıtarı ti 
kilo kilo k•1111;.o 
6300 7000 ~ Ekmek 

Et 
Sad~ yat 
Pirinç 
Bulıur 

PatatH 
Kuru ıofan 
Tuz 
Mercimek 
Nohut 
Kuru faaulya 
Makarna 
Salça 
Süt 
Yoturt 
Kesme teker 
Un 
Zeytin yatı 
irmik 
Nituta 
Pirinç UllU 

Çay 

3100 4000 ·~ 
350 400 111 
800 1000 I~ 
800 1000 iJO 
500 800 zO 
.ıoo 500 ıs 

300 400 '° 
400 500 A() 
400 500 f/J 
(00 5\JO fJJ 
100 200 ~' 
60 80 ~ 

300 500 flJ 
300 500 132 
300 400 ıt 

60 100 40 
~o 80 1, 
60 100 15 
so ıoo ıs 
60 ıoo f1J 

20 ıol 
1000 WJ 
800 ~ 
200 IJ 

~eytiayat 

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

Taze sebze 
Taze meyva 
Kuu üzüm 
Kvru kayıt 
SabuD 

200 ı-Tereyat 4,650 
1 IO 1 383 83 7 6/ 18l8 Salı ,, 

" 400 ' .. at 11 ,4' de 
200 ----------------- Gas 

Komiıyonumuza batlı yatılı liseleri• Mayıs h Ticaret Odası vHikalarile 2 91 aayıh 
939 sonuna kadar lhtiyacları olan yiyHek ve Artırma-lkıiltme kanununwn tarifatı daire· 
yakacakları ekıiltmeye konmuftur. Bu hu· ıinde hazırlayacakları teklif sarflarını yuka · 
1aıta gerekli durum yukanya yazıl- rada yanlarında ıaaterilen belli uatten bir 

"Münakasa,, Y
abone olunuz. 

mııtır. uat evveline kadar Komisyon Ba,kanhtina 
Ekıiltme lıtanbul Kültür Direlı:t6rlüğ'Q makbua mukabilinde vermeleri. 

binası içinde Liseler Muhaaebeoilitinde top- Teminatları lıtanbul Liseler Mubaaebe· 
lanan Liseler Alım, Satım KomiıyoDuada eilitine yabrılecaktır ve tartnameler Liseler 

ve abone ediııiı 
yapılacaktır. Alım, Satam Komisyonu Sekreterliğinden 

lıtekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yı- ~örüUip clj'renilir. (2916) 1- 4 
--~,_.._,...:Sii-"""'1'~-.,_,i!E!oi~iılill!.--~.tifm ... _~!i!lil~ ----~-liiiiiıiıiiiiliiillııll!l'l'"'!!!!!!IJ!~-~ 

* •• 
Zonfıuldak kömürü çara ile meşo odunu alınacaktır. Bak: Er-

zak sütununda Kastamonu Villyet il&nına. 

• • • 
150-200 kilo ıaz alınacaktır. Bak: lrzak sütununda Gaziantep 

Trahom Mclcadele Reialiti ilinıaa. 

• • * 
Adana Memleket Hastanesi için mahrukat alınacaktır . Bak: 

Erzak sütununda Seyhan Vil. lllnına. 

• • • 
Mangal k6mürü ile meşe ve gürgen odunu alınacaktır. 

Bak: Liseler Alım Satım Komiıyonu ilanlarına . 
• • • 

Tüvenan maden kömürü krible ile Türk aotrasiti ah· 
nacaktır. Bak erzak sütununda Liseler ASK ilanlarına. 

Müteferrik 

Lüleburgaz Tümeni Satma1ma Komisyonundan: 

Boyu ~n a~a~ı 1,43 gi>ğüs çevresi erı aşağı 1,60 yaşı 4: 
8 olmak üzere Tümen ihtiyacı için binek hayvan satın alı

nacaktır. i steklilerin her pazar te:::i günü Lüleburğaz Tümen 
satınalma komisyonuna sabahtan akıama kadıır müracaatları 

ilan olunur. 

2 !! 1 msı o __ ... -~ ·-- ·-

f rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara garuizon müessesPleri için 300 lıin kilo sığir ve-
' ya keçi etinin kapalı zarfla ck:stltmesi 6 haziran 938 saat 

15 te Ankara levazım amirliği satınalma komi ı::yonunda ya
pılacaktır. Muhammen bedeli 120 bin Jira ilk teminatı 7250 
liradır. Şartnamesi 600 kuru mukabilinde komisyondon ulı · 

rıır. Kanuni 'J'i~aret odas ı ve hu İ§lerle uğra~ ıp •aehhüdiinü 
ifa ettiğin e dair resmi makamlardan alınacak ve.,ikalar hıılu· 
nan teklıf mektublarını saat 14 e kadar komi:;yona verilme i. 

Balık sir Askeri Satınalma Komisyonundan: 
e . . ·nele 

Halıke~ir merkez. has~arı~si i~in g~~lük ihtıy~ç nıs.b:tı y<J' 
alınmak üzere senehk l ;, bın kılo ~ut ve 8 hın kıl ı:ı' 
i'rurt açık eksiltmcve konulmuştur. lhale::ıi 2 l.5.938 cııı:ı\,. 
to h" da tesi giinü saat 10 da kor satınalma komisyonu ınasın 11~ı 
Pı l acak tı r. Siitiin muvakkat teminatı 124 lira ve yoğurdll ~fi 

'b" S • 78 lirad ır. Süt ve yoğurt birlikte ihale edileceği gı 1• Jif 
·· ·· ··Jeh1 

ayrıda ihale edilir. Şartname komisyonda he rg uıı go~u ıııcı lr 
Talihlerin muayyen gün ve ~aatte muvakkat temınat 
birlikte komisyona müracaatları. 

Seyhan Vilayeti Daimi Enciiıne ninden: 
ı-

938 hazirandan 939 J11'" 
mahr11 ~' 

Adana memleket hastanesinin 
son una 1'adar ihtiyacı olan bir senelik erzak ve 

açık ek5iltıneye kon.ulmuştur.' . . . . 
11 

gıı' 
Açık eksiltme 938 senr.sı lıazıranın bırın cı çarşamb ıW 

nü saat 10,30 da Seyhan vilayetı daimi encümeninde yl'r:ııl"" 
Gağından i::ıteklilcrin evvelce pey akçaların ı yatırmış bıı ıe'ı 
dukları halde ayni gün ve saate encümen ve şartnnJ11C 
görmek üzere <le her.;ün ha::ıtaneye uğramaları. 

• • • 
Sabun, zeytin, reçel, soğan, patates alınacktır. 

Liseler A. S. K. ilanlarına. 
• • • 

Ekmek et, sadeyağı toz şeker ve sebze alın caktıl'· 
Bak: Liseler A.S.K. ilanlarına 

• • • 
pirinç, yumurta, mercimek un, irmik, tereyağ 

~t'!!!!ır~·~B~ak~:~L!""is~e~le~r~A~S~.K~. ~i~li~n~la~r~ın~a!!!!.~~~~~~~~~ ~ 

) ili Ü z A v ED ~ 
Selimiye Askeri Sabnalma Komiıyonundan : 

20.5.38 cuma günü ıaat 15 te Selimiye askerl ik daire•İ 
aındaki satınalma komiıyonunda tümen fıranmda birikmiş 
504 kilo kmnhnın puarlıkla satılacatı ilin olunur. 



' 't 

müze ve kütüphanesi için erkek 
kadm iki memur alınacaktır. 

Şartlar : 
ftrk olmak 

~rta tahıilini ikmal etmiş bulunmak 

veya 

~ skerlik vazifesini ifa etmiş olmak 
~.r1ansılca, İngilizce veya Almanca lisanlarından 
1 lbe'-l> ~ . 
•ktıloda mümaresesi bu1unmak 

e ~ lira ücretli bu •azifeye talip olanların hergün 
'ııae •dar, sıhhat raporları, hüsnühal vesikaları, şaha
L. \'eya tasdiknameleriyle Beyazıtta Müze Müdür· 
'.'ti4 '-'üracaatları. 

t '
11 25 mayıs çarşamba günü saat 10 da yapıla-

(B) (2927) 
y'ıı ••• -rıı esnasında itfaiyenin caddelere serdiği hortum
. olayı otomobil, kamyon, otobüs ve araba gibi 
-ı~•kliyenin yollarına devam edemediği naıarı dik· 

11
'rak itfaiyece hortumlara mahsus köprücükler 

~-i 1fhr. Badema yangın vukuunda vesaiti nakliye .. 
~a:'nin göstereceği yerlerden ve hortumların üze• 
~ ~~ak köprücüklerden geçerek seferlerine devam 

Uzumu itan olunur. (B) (2926) 
• • • ~938 te~ b pazartesi günfi ihalesi yapılacağı ilan edi· 

die aşı babçesile Perapalas oteli bahçesi istinat ve 
~ ~arının tamiri görülen lüzum üzerine tehir edildi· 

Olunur. (B) (2925) 

~.YO!.LARI İSLETME u. MÖOÔRLU6ÜNDEN 
' 

0~co iŞLETME MODORLOGONDEN = 

~~ •eneıi itinde Samsun Limanma vapurla relccek _olan 
, ·000 ton kömürün vapurdan supalan alınması ve ıdare 

~e ~itli ile SJ palın olara\c idareye teslimi kapalı %ar~ usulile 
Ilı 0nulınuştur. 
ı, 1e 30.5-1938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 te 

ıh t~ıne MüdürUiğü binasında yapılacaktır. 
'ı. tırrııek isteyenler 1125 lira muvakkat teminat vermeleri ve 
1~1 Y•ll ettiği vesika ve beyannamelerini havi telclif mektub· 
~ ~ ttin saat 14 c kadar Komisyon Rcisli~ine vermeleri veya 
tc •ııun dairesinde göndermeleri lazımdır 
l,t"d ıııuk:ıvele ve ~artııamc projelcrı Samsun Deı:osu ile 

-.Yon Şcflı~indcn ve İstanbulda Hııyd:ırpaşa veznesinde 
'r•k daR-ıtılmakt.sdır. (1497) (2918) 1 4 

l· 1'•1er Ahm, atı 
Komisyonundan: 

ilk Eksilt-
Miktarı Beher kilo teminatı Eksiltme· menin 

kilo tahmin B. nin yapılacaA"ı 
kurut lira kuruş srün ve saat ıel<li 

33 257 40 7.6.938 .... 11 açık 

10 750 32 ~58 7.6.938 ulı .!!. 30 11 

224 7 150 40 50 7.6.938 anlı 15 ,, ---32 000 4 
355 88 7.6.938 salı 15.30 ,, 

~a. at ooo ; 
ltlit 

hn) 1 400çeki250 

127 50 7 .6.938 .ah 15.45 • 

e) 400 300 
352 50 7.6.938 salı 16 ,, ~!ııı, 

1 il 

l • ~~0taurnuza baQ'lı yatılı liselerin mayıs 939 ıonuna kadar 1 
i'ıı.t 0 l•n yiyecek ve yakacakları eksiltmeye konulmuştur. 
l~ltlll' ll•rekli durum yukarıya yazılmıştır. 

t lıtanbul Kültür Direktörlüğü binuı içinde Liseler 
lıt,Ctlltinde toplanan Liseler Alım Sa tın Komisyonunda ya· 

•ltt ·ı 
it 1 k teminat makbuzu ve 938 yıh Ticaret Odası ve-

~l. belli gün ve yanlarında ıöıterilen aoaatte komiıyona 
~ili 
t.~tl~tl•r iıtanbul Liseler Muhasebeciliğine yatırılacaktır ve 
~~il~~ liıcler Alım Satım Komisyonu Sekretel'lijinden görü· 
~ 1 •t. (291-i) 1-4 

()Sta ve Telgraf-F ;brikası S~tınal~a -
~, Komisyonundan: 

l A...,, Telesrraf Fabrikaaı Satınalma Komisyonundan: 

1 dtt Motörlü Makkap tezgahı 
l " n n Demir kesme tezıihı 

~ld " ., • Vida açma n 

•, t ' Yn:.ı:ılı üç adet tezgah fenni şartnnmelerinde yazılı 
'ç~trrüatiyle satın alınmak üzere 3935 lira muhammen 
tlll ekıiltmeye çıkarılmıştır. 

>,111~ 25. 5.938 tarihine ra1tlayan çarşamba günü saat on 
liı ~Caktır. 

\~~tın · .. k · · h - k 'it · t• k ~ Şartnameyı gorme ıçm ergun c sı meye ış ıra 
\ı.'tı. • 12 liradan ibaret muvakkat temınatlarıru ve:ıneye ya
"\ ~:nro. ınuayyen gün ve saatt1: fabrikada müteşekkil Ko· 

rtcaatları. (2680) 3-4 

MÜNAKASA GAZETES 

Chargement Decbar_gement 

Transport d'article1 monopoliıeı. 

" " n 
Chargement et dechar~cment houille: 25000 t. 

Coınbustible - Carburant-Huiles 

Benzine : 82.5 t. Id.· pour tanlt : 60 t.- Valvuine: 
2870 k.- Vacoum : 14025 k.· Grai11e : 1930 it .· 
Petrole : 3030 k.· Maaout : 2250 le.· Mobiloil 
B 8 : 500 k. mobiloil C : 500 it.· Etoupe : 290 
lı:ilos. 

Publique 
,, 

Pli cach 

Pli cach 

Sayfa 3 

(Suite de la 4eme paie) 

Dir. Monopolu Sinop ~W-5 38 15 -
n Kars 20 jours a partir du 25-4-38 

1125 - 4 Exp. Ch. de fer Etat Kalneri 30-5·38 16 -

3399 84 Com. Acıh. Corp• Armee Tchorlou 15 -

Coke. 
" 6240 - Chef Medecin Hôpital Rer. lzmir 2-6-38 9 -

Petrole : 150·200 it. 

Combustible pour l'hôpital Regional Adana 
Charbon de bois et boiı de ebene 
Houille to11t-venant· ld. crı blee et anthracite indi

rene. 

Divcrs 

Chevaux de trait. 

Publique 

.. 
" Pli cach 1867 

Presid. Com. Anti-Trahonique a 30-5-38 10 -
Gaziantep 

Vilayet Seyhan 1-6-38 10 30 
Com Ach. Lyc,;e lstanbul 7-6·38 15 16 

" 7-6-38 15 30 

Coıa . Aoh. Div . Lulcbourırn 
S:ıc!I a f urraıre : 6300 p . 
Ceinturea de feutre : 400 p . 
8r0He1 pour etriller : 1200 p. 
(janta po.ır etriller : 500 p. 
Seaux en toile : 1250 p. 

Brides de chairıc• : 750 p. 

Pli cach lıt p. O 80 378 - Com. Ach. Comm. Gen. Gend. Ank. 6·6·38 15 -
Gr~ a rre n 2- 60 - ,, 7-6-38 15 -
Publique n 1 25 112 50 ,, 7·6-38 15 -
Gre a rre ,, o 15 2 25 ,, 8·6·38 10 -
Publıque • 1 10 103 15 • 8 6-38 15 -

• ,, 2 20 123 75 ,, 9-6 38 10 -

Provısion~ 

Vi:ınde de bocuf : 300 t. (cah. eh. L. 6). 
Lait : 15 t.· Yoghourt : 8 t. 

Pli cach 120000 7250 - Com. Ach. lnt. Ankara 6-6-38 15 -

Provision pour l'hôpital Regional Adana. 
Proviııions: 27 lota 

Sıvan, olives, confiture, pommes de terre et oi· 
gnons. 

Pain. viande, beuurre sucre et lcru•es. 
Rir:, fromag~, oeufı, lentille et farine. 
Yoghotırt, beurre et huile d'olivcıı. 

B) Adjudicalions a la sureuchere 

Publique 

• ,, 

Publique 

Pli cıch 
,, 
,, 

Auto camelote (aj .). Gre a gre 

ı · nhisa lar U. ] .. dür üğünden: 1 
1- İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikası için 

şartnamesi mu.:ibioce 300[) kilo t.ı rtma kabiliyetinde 2 
adet Demir Yol BASKÜLÜ açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır. 

il- Her iki baskülün muhammen bedeli 5000 lira ve 
muvakkat teminatı 375 liradır. 

lll- Eksiltme 20.Vl.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 14 de Knbataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
.sindeki Alım Kornisyonuuda yapılacaktır. 

iV Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiat
sız teklif mektubl rım münakasa gününden bir hafta ev· 
veline kadar inhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesine ve· 
rilmeleri ve tekliflerinin kabulünü mut&zammın vesika 
almaları lazımdır. 

VI- isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile beşinci maddede de yazılı eksiltmeye iştirak vesikası 
ve yüzde 7,5 guvcnme paralarile birlıkte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı ieçen Komisyo· 
na gelmeleri Han olunur. (2590) ·>_4 

• * * 
1- Şartnameleri mucibince 13 adet termograf ile 13 

adet higroıraf paz rlıkla satm alınacaktır. 
il- Pazarlık 2.Vl.938 tarihine rastlıyan perıembe 

günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alına bilir. 

iV- Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve 
kataloğlarını münakasa gününden üç gün evveline kadar 
inhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve teklif
lerinin kabulünü muntazammın vesika almaları lazımdır. 

V- İıteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 giivenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 

Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2790) 2-4 
• • • 

l- 4 adet sı lop'çember makinesiyle 130,000 kilo çelik 
sıklop çemberi pazarlıkla satın alınacaktı. 

ll- Pazarlık 3.6.938 tarihine raatlıyan 
saat 14 de Kabataıta Levazım ve Mubayaat 
Alım Komiayonunda yapılacaktır. 

cuma günil 
Şubesindeki 

lll- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin paıarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7 ,5 güvenme paralar iyi e birlikte yukarıda 

adı geçen Ko111iıııyooa ırelmcleri ilan olunur. (:t793) 2-4 

202 Com. Acl1. Milit. Balilteair 21·5·38 10 -
Com. Perm. Vılayet Soyhan 1·6-38 10 30 
Presid Com. An ti· T ralıom ique a 30-5-38 10 -

Gniantep 
Com. Ach . Lycies lstanbul 7-6-38 ıs -

" 6-6-38 11-14 
,, 6-6-38 10-15 

" 
7-6-38 10-11 

Dir. 1 rav. Pub. Sivas 1 mois a partir du 9-5-38 

Perşembe 19.5.938 

Cereyanı mntenavip motar (DDY) 1\! 682 
Sahra kablosu (jandr. Gen. Komut.) .\". 686 
Belleme, keçe, çul, yular v.ı. (lıt. Beled.) ~; 6~ 
Sığır eti (Lüleburgaz Tüm.) ,\';. 686 
Çam tomruk (DDY) .\; 687 
Elbiıe, fapka Ye kaput (İıt. Emniy.tt Müd.) ..:\~ 688 
Buğday (Çorlu Kor SAK) .\! 688 
Erzak (Kay.eri Vil.) .\~ 691 
• Pelengiderya gambotunun parçalanarak denize çıkarılmuı (lıt. 

Defterdar.) X! 683 
Odun (E!lirne Tuj.) .,! 692 
• Bina ankazı ve makine alit ve edevat (ist. Defterdar.t .~~ 694 
İnhisarlar mamulatı nakli (Çırnakkale İnhis. Müd.} .ı'ı! 694 
Pirinç ( ~nk. Lvz.) .~~ 695 
.. Motör, diaamo tevzi tablo!u v.ı. (Gebze İcra Memur.) ,.,; 695 
* Otomobil (Kayseri Vil.) ,,! 696 
• Buj'day ve arpa (THK Çorum Şub.) X• 698 
• Kerestelik ağaç (Çankırı Orman Müd.) J\: 698 
Erzak (Y l'zgat Vil.) ~'! 698 
Kömür nakli (DOY) ,;\! 700 
• Bot teneke (Ank. Lvz.) .,! 700 
Kanape, koltuk ve perde tamiri (Gilmrük Muh. Gen. Komut.) 

.\ ... 701 
Kamyonet (Giresun Fındık lıtu. Müd.) .\: 701 

r't7" ~...,..__ 

Jeudi l 9·5-938 

Moteur a courant alternatif (Ch. de Fer Etat) No 68~ 
Cible de campagne (Command. Gen. Gendarm. Ankara) No 686 
Feutre, brides ete . (Municip. lstanbul) No 686 
Viınde do boeuf (Ôiv. Lulebourgu) No 686 
Madriera de sapin (Ch de Fer Etat) No 687 
Coıtumes, capotes et chapeaux (Dir. Sarete lst.) No 688 
Bles (Corpı Armec Tcborlou) No 688 
Proviıiona (Vilayet Kaiıseri) No 691 
Bois (Brigade Edirne) No 692 
• Decombres d'une maisoa et diveraeı m:ıchin~s (Dir. Bienı Nat. lıt.) 

No 694 
Tranıport d'articlea monopoliıes (Dir. Monopoleı Tchanak.) No 694 
Riz (lntcnd. Ankara) No 695 
• Bols de aapin (Dir. Foretı Tcbankiri) No 698 
Proviıion (Vil. Yozgat) No 698 
Tranıport houille (Ch. de Fer Etat) Ne 700 
• Bidons vides (lntend. Ankara) No 700 
Rep. fauteuilı, canapes et rideaux (Dir. Surveil. Douan. lst.) 701 
Camionnetto (Dir. Station Noisettea Guireıoun) No 701 

- e ! 2!f!E'. _u::sc: u ' 

imtiyaz ulu i ve 1.-ı i§ı.i 
Dtrektiirü: lamıül Girit 

G latst Billur aokaıol& No. 1 0 
Ruıldığı 7er: ARTUN Baıımeı, 
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3 eme Annee- No. 702 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS) Ptra. 450 
,, " 

" 

850 
1500 

Etranger : 1 ~ •oia Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. S 

MERCREDI 

Quotidieo des Adjudicationı ADMINISTRA 1 ıuı~ 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baıar 

T~l~pbone: 49442 A 
GAZETESİ Boite Poıtale N. 1261 

---··---- Adresıe T~l~graphique: 
Pour la Publicit6 ı'adreaaer 

a l' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 
letanb11l - MÜNAKASA 

'~~~~~-----~f 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

-----
A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudieat. 

Priıc 
eılimatif 

Caution. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbargeı 

Jours Heure Avis Officiels 
Constnıction-Reparation- Trav Publics·Materiel de Construction- Cartographie De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat Co•str. de deux tours pour rendarmerie au peni-
tencier de Sinop. 

Reparation au batiment lyeee Guiantep. 
Constr. bitiment eeole Primaire au bourg Zıle (aj.). 
Coneoun pour instal. monument "Ataturk,, a Trab-

xonde. (aj) 
Rep. au debarcadaire Heybeliada (aj .). 
L'adjudication du :.?3-5-38 coneernant la construc· 

tion d'un mur d'appui a ete remise . 

Publique 3475 26 

" 2173 --
Gre a grc 2 l 629 Sil 

1000 et 500 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Bandea tel egraphiqueı : 45001 O p. Pli each 24750 -

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Toile pour tente: ıooooo·m . 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapi11erie ete. 

Tables de fer, ebıiıes, faı.ıteuiİs ete. 
Kilims : 2000 p. 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Madriers de sapin: 1300 p. (eah. eh. P. 174). 

' 

Pli eaeh 

" 

10185 -
la p. 3 50 

Pli caeh le m.3 29 

271 64 

1856 25 

778 88 
525 -

2612 33 

Proeureur Gen. Rep. Sinop 

Dir. Lyeee Gaziantep 
Vilayet Tokat 

25-S·38 14 -

22-5 ·38 14 -

s t 
Deux groupes de materiel de voie dont les pofllcb' 

les valeurs estimatives sont indiques ci·bas seront ',bt 
Vil. Trabı:onde Aeademie deı Beaux 

Danı un moiı 
Juıqu'au 80-6-38 r ca ~ tes separement par voie d'adjudication sous P 1 t'~ 

le mardi 28 juin 1938 a partir 15 h. 30 au local de Arts Istanbul 
Dir. Denizbank Suc. latanbul 23-5-38 16 -

{ 
Com. Perm. Munieipalite Istanbul 
Dir. Econom. • ,. 

ministration Generale a Ankara. ttre' 
Ceux qui desirent y prendre part doivent r~P1~ ~ 

la Presideoce de la Commisıion, dans des plı5 .' to.•' 
pour chaque groupe, le jour de l'adjudication . J;;i' 
14 h. 30 leurs offres, une garantie provisoire ~pes f 
en regard de chaque groupe, les certificats e:ıc•i1e ~ 
la loi et un certificat de competence delivre par 

{ 
Ad. Gen . Ch. de Fer Etat Ankara 
Bueau d'Exp. H.paeha 

Dir. Depôt Croisaant Rouge I.t. 

4-7-38 

30-5-38 

15 30 

15 -
nistere des Travsux Publics. j$ ~ 

Les cahiers des charges sont en vcnte au pr b' 
1.100 Ptrs. aux Caisses d' Ankara et de Haydarpac A 

(2700) 3....-0tf 
Min. Trav. Pub. Dep. Materiaux 
Com. Ach . Command. G. Gead. Ank. 

2-6-38 
6-6-38 

14 -
10 -

Valeurs Ga~a 
0 
~ 

estimatives r0 "
15 

Groupes Objets 

t Jeux de changement de voie 
croisement et coeurs en acier 
au manganese. 323. 700 L. 
50.000 traverses en acier 

{ 
Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 2-11-38 
Caiseeı Haydarpaeba lzmir Esldtichehir 

15 30 

il 
(Lire la suite en 3me pare) 

pour voie normale 222.624 

1 9 3 8 Modeli 

BUZ DOLAPLARI 
Evinize taze hayat, tam bir sıhhat ve neşe verecektir. 

En az cereyan sarfeden, en çabuk buz yapan, en kullamşh dolaplardır. 

NO 
BUZ DOLAPLARl'nı 

Görmeden kat'iyyen karar vermeyiniz. 

e z O o A L R ı 
Rollatör kompresörlerile mücehhezdir. 

ROLLA ÖR 
Eskimek, bozulmak nedir bilmiyen bir kuvvet kaynağıdır. 

NOROE'u MUHAKKAK GÖRÜP Tt:DKİK EDİNİZ. 
Elektron Türk 

Anonim Şirketi 
Galata, VoyYoda caddeıi No. 58·62 

Posta kutuıu 1144. Tel. 41460 

Elektrofen Türk 
Anonim Şirketi 

Ankara, Aoafartalar caddeıi No. IO 
Posta kutusu 199. Tel. 1287 


