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a) MÜNAKASALAR 

ın,aat - Tamirat· Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

lıtanbul LeYazım Amirliği Satınalma Kemiıyonuntlaa: 

Milli Müdafaa Vekil eti Eşya ve teçhizat an barının ta -
miri 23.12.937 perşembe günü saat. 14 te T opbanede lat. 
levazım amirliği satanalma komisyonunda açık eksiltme 
ile yaptarılac.ıktır. Keıif bedeli 507 lira 60 kurut. ilk te
minata 38 lira 7 kuruştur. Şartnamesi ve keıfi komisyoa· 
da görülebilir. İıteldilerin kanuni belgelerile birlikte bel· 
li saatte komisyona gelmeleri. 

Manisa Tümen Sataaalma Komisyonundan: 

1- Kırkaiaç garnizonunda kıtaat askeri için inta 
edilecek iki pavyon ile bir ahır ve bir çatı albnda ha
mam, etüv, çamaşırhane ve mutfak eksiltme ve arbrma 
kanununun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarf uıulile 
münakasaya vazedilmiştir. 

2- Münakasası 23-12-937 perıembe gün& saat 16 dadır. 
3- Tahmin bedeli 23900 lira ilk teminab 179'2 lira 

50 lcuruıtur. 
4- Keşifleri pliu ve ıartnamcsi herıiin komiıyon411a 

görülebilir . 
5- İstekliler artırma ve eksiltmeye girebilmek için 

kanunun 2 ve 3üocü maddelerinde yazıla vesaiki haiz ol
ması şarttır. 

6- Talip olanlar teminata muYakkate ve teklif mek
tublarını münakasanın icra kıhnacağı gön Ye saatten bir 
ıaat eveline kadar Manisada tümen ıabnalma komİlyo
nuna~ Yermiş olmaları lazımdır . 

• • • 
Betiktaş 24 üncü ile Kartal merkez mektebinin tamiri 

ve Çubuklu gaz deposunun 231 N.h dizel mot6rlntln ta· 
miri. Bak: 2 ci sahifedeki İıt. Belediyesi ilinlarıaa. 

lta,lar, Klinik ve ispençiyari af it: 

Milli Müdafaa Vekaleti Satıoalma Komiıyonandan: 

Hepsine tahmin edilen fiah 2367 lira olan 70 kalem 
kimya alit edevat ve eczası açık ek•iltme ile ıabn alı

nacaktır . 
Eksiltmesi 30.12.937 pertembe güal saat 10 da M.M. 

V. Sabnalma komisyonunda yapılacaktır. 
İlk teminat 17T lira 53 kuruıtur. Şartnamesi paraıız 

olarak lıl.M.V. satanalma komisyonundan ahnır. 
Eksiltmeye girecekler kaauni teminat ve 2490 sayıh 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yaulı belrelerle bir
likte ihale glin ve saatında M.M. V. sahnalma komiıy~ 
nuada bulunmaları. 

• • • 
Dit levazımı alınacaktır. Bak: 2 nci aalaifedeki lıt. Be-

lediyesi ilanlarına. 

Measucat-flbise·Kundura-Çamaşır V.:!:_ 

• • • 
1200 metre amerikan be•i alınacaktar. Bak 2aci sa-

hifedeki lst. Belediyesi İlinlarına. 

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

• • • 
386 parçadan ibaret yemek masası, ııra, elbiae ve ye· 

mek dolabı ile akaju renkte sandalya alınacaktır. Bak: 
lalaisarlar U. Müd. ilanlarına . 

NülifAt Botalt.a -Yikletme ve s. 

lzmir Liman lıletme Mlldlrlüilndea: 
1938 takYim yıla içinde İzmir limanına ıelen 30 rllı• 

sum tonilltohıktan fazla •inçıiı veya muattal vinçli •o-



n 

• 

törlerin ve kendi tayfalarile tahliye •e tahmil yapmıya

cak 30 rüsum tonilatosundan fazla olmıyan motörlerle 
kenlilerin yükleme ve boşaltma işleri on beş gün müd· 
detle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 22.12.937 çarşam· 
ha günü saat 15 te .şefler eocümeniude yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi girmek ve fazla malumat al
mak üzere işletme servisi şefliiine müracaatları ilan olu- r 

nur. 

* * * 1938 takvim yılı içinde İzmir limanına gelecek 
kereste yüklü vapurlarla 30 rüsum tonluktan yukan mo
törlerin boşaltma işleri 15 gün müddetle eksiıtmeye ko
nulmu~tur. Eksiltme 21.12.937 salı &"Ünü ~eflcr encüme· 
oinde yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve faz· 
la malumat almak üzere işletme servisi şefliğine müra
caatları ilan olunur. 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları •e Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Kabili mesaha şekilde ve Kim. 144 te hat kenarında 

teslimi şartile m3 115 kuruş muhammen bedelle Eairne· 
den 1500 m3 balut açık eksiltme usulile 20. 12.937 pa
zartesi günü s:ıat l 5,30 da Sirkecide 9 İşletme eksiltme· 
komisyon!.lnda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin yüzde 7,5 muvakkat temi· 
natla kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikte komisyona 
müracaat arı ilan olunur. Şartnameler parasız olarak ko· 
misyon reisliğinden verilmektedir. 

Nafıa Vekaletinden: 

Aşatıda cetvel~e parti miktarları yazılı olan cem'an 273393 
adet normal ve 140 takımlık 5460 adet basit makaslık kayın tra
nrai 9 parti ve 24.12.37 cuma ııünü saat 15,30 dan itibaren lly
rı ayrı eluiltmesi yapılacak surette kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuşt11r. 

Eksiltme Ankarada vekalet malzeme ek!iltme komiıyonu•da 
yapılacaktır. 

Her partiye ait eksiltme tartnamesi ve teferrüatı cetvelde hi· 
zalarında yazılı bedel mukabilinde Ankarada vekalet malzeme 
midürlütündea alınabilir. 

İıteklilerin her parti için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif 
mektublarını cetvelde hizalarında gösterilen muvakkat teminat 
ve talimatnamesine röre vekilettt"a alınmış malzeme müteahhit -
liği vesikası ile birlikte 24.12.37 cuma günü saat 14,30 a kadar 
Ankarada vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

Miktarı Muhm. Muvk. Şartname Traverslerin 
Parti- Normal basit bedel teminat bedeli kesileceği Dev· 
ler adet makaslık L. K L. K L. K. let Ormanları 

adet 

• ~0835 70920 50 479fi 03 3 55 Kocaeli vilayeti 
Hendek kazasıo· 

daki Çamdatı-At
baıı ormanından 

il 2".i'ÜO~ 552()6 90 54 IO rJ:l--2-itT°Kocali vilayeti Ka · 
rasu kaza1ındak i 
Molla Hasan pına· 
narı or111anındaa 

___.lll---:n'524 95505 20 ~nr-Rocaeli vilayeti 
Hendek. kazHında· 
ki Keum Ali Ha
rakh Üstü orma-
nıacian 

-~lV 61901 2ı6653-5ol21>8268- 10 t:fJ-B~lu villyeti Dii:ııce 
kazasındaki Giriş

kuzu onııanıadan 

v 20022 69083 70 -tfo.ı HJ 3 45-&ıu vilayeti Düz· 
ce kazasındaki Kel· 
kibya oru1anından 

4'9Tii66ö-J687-~2--4-6-=&lu viliyeti Düz

ce kazaaıntiaki Ka
balak koyua"tılı 
ormanından. 

27Mö700--;-2Ô90 Ol 1 3~9.--~Bolu vilayeti Düz· 
ce kazasındaki Ko
kurdan ormandan 

~--~------------~~~~~~-----~~ Vlll 55265 175190 05 10009 50 8 76 Bolu viliyeti Ak-
çakoca kazaaıacia· 
ki Orhandatı or-
manından. 

-ıX-iSooo 5400-b76J0-00--4636 50 3 r3·9---Solu viliyeti Düz

ce kizasıaclalıa:i Ke· 
çidere Oikmenıı.ltı 
ormanından. 

~----~-------------------------------Ek ı il t meler e buıusi orman uhi'1leri de ıirebilirler. 

Askeri Fabrikalar U. M. Sahnalma Komisyonundan: 

Bir adet buhar lokomotifi alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 35 bin lira olan yukarda yazılı 
bir adet buhar lokomotifi Ankarada ask~ri fabrikalar U. 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 28-1-938 cuma günü 
saat l 5te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 
75 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin mu· 
vakkat teminat olan 2625 lirayı havi teklif mektublarmı 
mezk6r günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2400 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki veaaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü

r::acaalharı. 

İstanbul Belediyesinden: 

Kartal merkez mektebinin tamirı 
Edirnekapı sıhhat merkezine lüzumu 

olan dış levazımı 
Çocukları kurtarma yurduna lüzumu 

olan mutbah levazımı 
Çubuklu gaz deposunun 2j t N.lu di· 

zel motörünün tamiri 
Haseki Haıtanesine lüzumu olan 1200 

Keşif veya 
Muhammen bedeli 

15~ 30 

250 78 

174 90 

78 31 

metre amerikan bezi 492 
Beşiktaş 24nci mektebinin tamiri 246 20 

Yukarda keşif veya muhammen bedelleri yazılı iş
ler ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Evrakları encü
men kaleminde görülebilir. İstekliler 10-12-937 cuma 
günü saat 14de Daimi Encümende buJunmahdırlar. 

........... - .................................................. _.1 

İskilip Belediyesinden: 

1- İskilip belediye itfaiyesi ihtiyacı için iki tonluk bir 
arozöz mübayaa olunacaktır. 

2- Bu arozözün bedeli muhaınıneni altı bin liradır. 
3 Bu husustaki şartname bila bedel İskilip beledi-

ye riyasetine müracaatle tedarik olunabilir. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile icra edılecek ve zarf· 
lar nihayet 15 kanunusani 938 tarihine kadar İskilio be-• 
lediye ihale komisyonu ı.amma gönderilecektir. 

5- Muvakkat teminat miktarı 450 liradır. 
6- Eksiltmeye talip olanlar arttırma ve eksiltme 

kanununun 2, 3ncü maddelerindeki vesikalrrı ibraza mec· 
burdur. 

1- Zarflar 17 kanunusani 938 günü saat l 4te açıla
cak talihler muvafık görüldüğü taktirde talib ine ihale 
edilecektir. 

Harita Genel Direktörlüğünden: 

1- Harita Genel Direktörlüğü kartoğraf şubesi foto· 
ğrafhanesi icin açık eksiltmesi yapılan altı kalem foto· 
ğraf malzemesi için talibi tarafından teklif edilen 760 
lira fiyat gali görüldüğünden pazarlık suretile alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 20 t 2·937 günü saat 14 te Cebecide 
Hrt. Gn. Drk. Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teıninab 58 lira olup komisyon~n yal· 
nız teminat mektubu veya banka mektubu kabul olunur . 

4- İsteklilerin evsaf ve şeraitini öğrenmek için lıcr 
gün ve pazarlığa iştirak için de yukarda yazılı gün ve 
saatte komisyona müracaat etmeleri. 

* * * 
Mutbah levazımı alınacaktır. Bak: 2nci sahifedeki İsl. 

Belediyeıi ilanlarına. 

• 
* * 600 sağ ve 600 sol ükarol ile 4500 mayon ve 1000 

adet mayon zinciri alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. 
ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

<.,:atalca Tüm Sı.tııı:ılnıa Komi yoııundaıı: 

Tüm Birlikleri eratı ilıtiyacrna a~ağıda r.ins, ıniktar \'f' 

ebiltrııe ~ekli ile giiııü ve ~aatı ve ilk tPnıinatlarile ııııılıaııı
men bedelleri yazılı fa-.ulye ,'\ohut ve kuru iiziinıiin ebilı
meleri ~atalcada Tiiın ~atınalma Komi"' •oıııında ppılac:.ıktır. 

1::-tekJiler kapalı zarfla ofnn fa..,11[ve11İ11 ek!İitınr• ... :,ıatİndPrı 
en az lıir saat eneJ teklif ııı"ktupla;ını ınnklııız ııııık:.ıl.ıilindc 
Komi~' ona tevdi etmderi \lt' diuerlerininde tenıiııat lllll\ ak • o 
k.ate ınaldııızl:uile lıelli !!Üll ve ... aalle hazır lıııluıınıaları . . 
Cin ... i Miktarı ~lıılıamııwn ilk Ek iltııwrıin 

kilo bedeli lt>ıniuatı ... ekli 
" Kuru fo~ülyt! 64 000 10 ~mo lira a!6 lira Kap .ılı z:ırr 

Nohut 17 000 2 :mo lira 178 lira Aı.:ık t·k ... ilıınt! 
Kııru üziim 6 250 l :n<> lira 103 lira Aı:ık ek..,iltıne 

İhale:-.i 2:t 12.9:37 Perşeııılıe 1-!ii nü aat ;..ı. l ~ \ e 16 <lu 
yapı lal' aktır. 

Vize A keri Satın:ılma Kornisyonııııdnn : 

Viıe<lf'ki alaya ait 8.(()() kilo Sadt• yağına talip zulııır d· 

ıncdi~indP.n 15. 12.937 Çar~anıha giinü !)<tat IS de pazarlıkla 
mühavaa edilecektir. 

Talip olacakların tayin edilen ~iiıı \t> aatirnlı· \ izeclı·ki 
A keri Satıııalma komi-. •onuna gelınel~ıi. 

Erzurum A~kP.ri :-;aııııalnıa Komi ... yonundan: 
700000 kilo Hnğday kapalı zarfla f'k..:ilttnP.) e konıılınu~tıır. 

Tahmin hedeli 3ü7SO lira ilk teminatı '.1S 12 lira SO kunı:;;tıır. 

Ek:-iltme ... i 2:>.12.sı;n Cunıarte:'İ güııii saat 10 da Erıurııııırla 

A::.keri ~tııı:ılına komisyoııuııda yapılacttktır. ~::ırt11:1111L· .. i 

lı<:>rgiin Komi--yonda gôriilehilir. Tf•klif mektupları bC'lJi günde 
helli aatteıı hir "aat evw•] komi yon ba,kanlığına verilmi;ı 

veya pu ... ta ile µ;uııdcrilıu i ':' lıulunacaktır. 

Lülı·lrnrga: Tümen ..... atınalnıa Komisyonundan: 

Tiiıncn lıirliklP.rİ için 34 ton 'acle yağı 15. 12.937 saat 
1.) te paznrlıkln alına<"aktır. MuhammPn hedeli 32500 lira ilk 
teminatı 2-422 lira 80 kuru~tur. ~ rtııaıne i 163 kuru ... muk~ı
liiJirıde kumi!)yomlan alınabilir. 

I ... teklilc·riıı :.aıtnaıuı~siııi ~örmek üzere hergüıı \e ek ilt· 
meye i tirak için belli giin \e aatte teminatları \'P kamıni 

ve~ikalarivl~ Uile!ıurgazda Tiimen ntmalma komi~) oııımda 
lııı lun malan. 

Anknra Leva?.ırn ı\nıırhği Satınalmn Konıi") oııuıırlan . 
liarh Okııln ihtiyw·ı olan 12.000 kilo Kere' izirı :l.12.9;r( 

açık {-k ... iltnıt• ... inrlf' talih ';ıkmaclıgından ıs. l2.9:H ~mat l ı de 
Ankara Lernzıııı fııuiı liği "ntııwlma komi~yonHııda pazarlığı 
yupılarakt ır . 

\lıılıaııııııt·ıı lwdeli 1 t 10 lira ilk tt!miııatı lOB liradır. 
~aıtııaııwı:.i lıergiiıı koıni ... ,oııda göriillir lc;teklilf'riıı heJli güıı 
vı> "'aatk k • ııııııi ve ika \c tcıninaılari le komi yuudn lıulııu
nıalan. 

':'* * Ankara g:ınıi~on hirlikieri\le lıarh okulu ihtiyaf'ı olan 
20.000 kilo l~lmaııın :3.12.9~7 açık ck--iltıne. inıl<> ıalib çıkııHı· 
dığıııdnıı 14.12.<tH "'aat 11 d<· Ankara Le\a:t.ıııı \mirli~i 
~ntıııalma komi \011111111a paznrlığı }npılacaktır. 

\1ııha111nıcn h"delı 1000 lira ilk teıııiııatı :300 liradır. 
~artııaıııc~i komi::-) oncla giirüliir. J .... teklileriıı kan1111i vc::;iktt 
v<· tcmiııatlaı İ\ lP lu·lli gün 'e aattl' komi~yoııda hulunmalurı. 

üz E E Fi 
Bt'ykoı Bclediyc,.,i Tah.1kkuk n> Tah,]1 

Şuhe,.,i Ba nırımırlıığırnılan: 
Biııa H~rgi ... iııd<'ıı ;;;ulwınize ı:>o2 Jirn 98 kuru:. borçhı 

Pa';nlınlıı;e tuğla folırika ı :-ahibi Kefeli Mahirin orada mı>\· 
cııt .'}()()()() tıığla ına Jınr·iı \azNlilnck --atılığa çıknrılmı.,. ,r 

, "atı-; giiııii ılı· 2:~. ı ı.q;~7 olnrnk takarnır ettirildiği halde ... atı~ 
\ı•J'iııdl' i--tck!i lııılıııııııadığmdnn ... atı~ giinii ıızatılmı:;- ,e 
l3. l ~UH/ Pnzarıe~i giinfindf. 50000 tuğlanın :--atışı yapılarıı· 
ğıııdaıı i ... teklilerin o giiıı iiğlc len onra ~aııt l ı de Paşahnh· 

' çeı..iııcld.i tıığla folırib..,rnda h.ızır lııılıınınnlnrı tekrar i]iill 

1 olıııııır. 
f ~--o.w;DL 

1 1 nhisa · a · U. 
----

1-Şo.rtnamesi mucibince {)()() snğ ve 600 sol ükarol 
ile 11500 mayon ve 1 mm adet mayon zinciri pazarlıkla sn· 

1 tın alınacaktır. 
11-Pazarlık 24 Xll 937 tarihine rastlayan cuma gün~ 

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

lll- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçell 
Şubeden alınabilir. 

iV-- İsteklilerin paz:-ır\ık için tayir. edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güve me par~alariyle birlikte adı geçetl 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8228) l!ti 1 1-4 

• ti • 

1 - Mıktar ve eb'adı şartname ve listelerinde yazılı Js6 
parçadan ibaret yemek masası, sıra, elbise ve yemek do' 
lab, ile akajo renkte sandalya resim ve planlan muci· 
hince pazarlıkla yaptırılacaktır. 

il - Pazarlık 24.XU.937 tarihine rastlayan cuma gü•U 
saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube5ill' 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçe11 

Şubeden alnaabilir. 
iV- lsteklilcrin p!\zarlıkiçin tcıyin edilen gün ve ıs" 

atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda ad1 

ieçen Komisyona gelmeleri ilan olunur~ 
(8229\ 1262 ı _, 

• * • 
1- İdaremizin Paşabaiıçe Mii.:.kirat Fabrik sı içİ~ 

şartnamesi mucibince 1 adet maateferruat hava kompre' 
sörü açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli t2SO lira ve muvakkat teııJİ' 
nah 93.75 liradır. 

3 - l~ksiltme, l 3.Xll.937 tarihine rastlıyan Pazarte;ı 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat ŞıJ' 
besindeki Alım Komisyonunda ) apılacaktır. 

4- Şartnameler parasız olarak sözü geçen Şu.:>edcsO 
alınabilir. 

5- Eksiltmeye iştirak etmek isteyeclerin Hatsız telı' 
lif mektublarmı İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesille 
vermeleri ve el&iltıne gününden bir gün evveline kııd'~ 
tekliflerinin kabulünü muntazammın vesika almaları lciııf11 
dır. 

6- İ~teklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesıı•~ 
ile 5 inci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güven~, 
paralariyle birlilde tayin edilen gün ve saatte yukar 
adı geçen Komisyona gelmelt!rİ ilan olunur. 

"B,, (7959) 1215 4-4 
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9 Birincikanun Hl3i 

* * • 
l -Şartname ve Projesi mucibince Maltepe Enstitü· 

sünde yaptmlacak vegetation ''Tenebbüt,, hali ıoşası pa
zarlık usuliyle eksiltmeye koraulmuştur. 

il- Keşif bedeli 1915 lira 59 kuruş ve muvakkat 
tc•inata 143,67 liradır. 
ili- Eksiltme 16.Xll.937 tarihine rastlayan Perşembe 

günii saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyouunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve Projeler 10 kuruş bedel mukabilin
de İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat şubesinden alına· 
hilir. 

V- Eksiltmeye işt:rak etmek isteyenlerin fenni evrak 
Ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay· 
tıca vesika almaları lazımdır. 

vı - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8089) 1239 3-4 

! • ,, ,, ,, - ,, 

J D.D.YOLLARI iŞLETME U. MUDURLUGUNDEN ı 

15591 lira muhammen bedelli 54 kalem evrakı matbua tabelti
ti\e ceı!inden bunun eksiltmesi 16· 12· l 937 Perşembe günü aaat 15 te 
kapat;' zarf usulü ile Aniı:arada İdare binasında yapılacaktır. 

Bıı işe girmek iıteycnlerİD 1169,3..'l liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia miiteabhitlik vesikası ve 
lclcliflerini aynı ırftıı saat 14 e kadar komisyon Reiııliiine verme· 
Itri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve 
liaydarpaşada mağaza şefliğinden dağıhlmaktadır. 

Evrakı matbua örnekleri de aynı y~rden istenmek suretiyle 
iÖriilebilir. (8118) 1241 4-4 

PiYASA HABERLERİ 

M0ı AKA~A GAZETESi 

kalade mühim telakki eylemiş· r Beynelmilel tediyat bankasih~ 
lerdir. münasebetler 

Balkaa Antantı memleket-
leri merkez bank lnrı bu para 
münasebt'tlerinin istikrarı 'nrtı 

, yerine gelmedikçe ve licard 
mübadelclerindeki enaeller de 
baki kaldıltçn, memleketlerind· • 
kambiyo tahdidatınını ilgasın 1 
tavsiye edemiyeceklerini teesı 

1 -üfle müşahede ederler. Ensen 
bu ilga keyfiyeti, memleketle· 

1 
rinin azalan tediye kabili yetine 
binaen harici borçlarını kati o· 
larak düzeltilme.sine de ıneş- ı 

ruttur. 1 
Bununla beraber mezkür 1 

Bu cümleden olt>rak guver
nörler Balkan Antnntı memle-
ketl•ri ihraç bankalarının bey
nel nitel tediyat bankası konse
yi nde temsil edildiklerini gör
mek arzularını bir kere daha 
beyan ederler. 

Nihayet, Balkan Antantı 

memleketlerinin merkez banka· 
ları müdiranı, Balkan Antantı 

memleketleri arasında mevcut 
kliring ve tediye anlaşnaalarının 
ameli olarak nasıl itlediğini 

tetkik edilmek üzere teşkil e
dilen tali komisyonların yaptık
ları teklifleri nazarı itibare a-
larak, mezkür anlaşmaların 

tatbikatında ortaya çıkan muş· 

bankalar, kendi memleketleri 1 

arasında me\'cut kliring ırnlaş 

mal arı kendi ekonomileri
nin hususi şartlarını hesaba ka· 
tarak daha liberal bir tarzda 

1 külitı bertaraf etmek maksadi· 
ı le, ileri sürülen bütfia mesete

düzeltmek imkanlarını bu ara lerin tetkikine tevessül eyle 
da tetkikten fariğ olmıyacak-

mişlerdir. 
lardır. 

st. Ticaret ve Zahire Borsas 
[Bourse du Comıilerce et des Cereales d'lstanbul ] 

8 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seiırle) 

12 1937 

Aşağı (Moins) 
482 20 -

6 7 -
5 35 -
.ı 3-

4 23 

Yukarı {Plus) 
490 

6 15 -
s as so 
4 4 

4 27 50 

t 

ealkan Antantı Devlet Bankaları Müdürlerinin Toplantısında f 

Keçi kıh (Poils de Chevre 
İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Mısır sarı (Mais jaune} 

36 -

İçtimada para ve iktisadi vaziyet Üzerinde ıı 
mühim görüşmeler oldu 

l 
Balkııo antantı rnemleketleri

tıin merkez bnnkaları i'uvernör
lerj ve mesai arkadaıları ikinci 
d•vre olarak 22 den 24 ikinci 
teşrin 1937 ye kadar Ankarada 
l'ürkiye Cümhuriyet Merkez 
a•nkuında toplanmışlardır. 

Kuzname 
İlk celsenin sonunda atatıda· 

iti ruzname kabul olunmuştur. 
1- Umumi para siyaseti m«-

&cleleri ve bunların Balkan an· 
tantı memleketlerinin para ıiya
seti ile olan münuebetleri he· 
tinde noktai nazar teatisi. 

2- Balkan antantı memle
ketleri aruındaki para miina
•ebatının tetkiki, ve bu mem
leketlerin ihraç ınüeHeseleri 
•r•11ında daaa sıkı bir teşriki 
llıeaai imkinlarının ara,tırılma
•ı. 

3 Döv i z muamelatındaki 
lahdidatın hafifletilmesi ve kli
tin2 ve tediye anlaşmalarınm 
daha liberal bir yolda düzeltil
llıeıi imkanlarının tetkiki. 

4- Balkan memleketleri ara· 
81nda mevcut kliring anlıışmala
tının htkiki. 

Müzakereler 
Müzaktı:releri sırasında, i'U

"ernörler yaDlarında mesai ar
kadaşları olduğu halde, ruı:na· 
illede bulunan meıeleler üze
tiııde noktai nazar teatisine te
"•ısül etmişler ve münakaşa 
l'tıevzuu olan bütün meHlelerde 
\•nı bir anlatmaya varmıtlardır. 

İlköace umumi mahiyetteki 
nıeseleleri tetkik eden guvernör· 
ler, nıuhtelif memleketlerde le
~ahür etmekte olan lcalkınmanın 
Uırıuıtıi iktiladi vaziyette hisse
dilir bir salib eseri teşkil eyle
ditirıi müıahede etmişlerdir. 

Parada altın esası 

Bütün bu vekayı, memleket· 
ler arasındaki para münasebet
lerini müstakar kılmıya pek az 
clverit1i bir hava yaratacak 
mahiyette olmuştur. 

Balkan antantı memlek•tleri· 
nin Merkez Bankaları müdiranı 

şuna kanilerdir ki, paralar ara
sındaki münasebetlerin istikrarı, 
ummai iktisadi terakkinin de 
esaslı amili olan 111übadelelerde 
normal tekamül için birinci de· 
re rede tarttır. 

Salah vaziyeti 
Bu istikrar kaza, iktisadi va · 

ziyetin devamlı salah bulmakta, 
ötekinden daha az mühim bir 
amil oimıyan sermayelerin bey· 
nelmilel hareketinin de tezayü
dü için şarttır. 

Maamafih, bu kararsızlık un
surlarının son :zamanlarda had 
~ekillerin kaybetmi' oldukları-

1 nı, bunun iıe beynelmilel para 
sahasında daha az kararaıı:lık

lar)a dolu bir havanın husulünü 
ümit ettirebildiğini müşahede 

etme•de bahtiyar olmu4lardır. 

Binaenaleyh konferans bu 
temayilü dört memleket para
sını başlıca ecnebi paralarına 

bağhyan mühim naenfaatlar ba
kımından oldutu kadar umu
miyetle para münasebetlerinin 
istikrarı bakımından da, mem
nuniyet le kaydeder. 

Balkan antantı memleketleri
nin Merkez Bank.ıları bu inki
tafın müsbet bir tarzda tahak
kuk etmesine iatizaren, evYeli 
Atinadaki son toplantalarında 
kabul ettikleri bekleme siyase
tini ve ayni zamanda k endi 
milli paralarının reaanetini ko
rumak politikasına devam et
mek lüzumunu tanımakla ittifak 
eylemitlerdir. 

Paralar araamdaki 
münasebetler 

Peynir bevaz (Fromage blanc) 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noisettesl 
Tiftik mal 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Güz Yünü 
Nohut iri(Pois chiche) 
Bu;day kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Kut yemi (Millet) 
Susam (Seaame) 
Pamuk yağı (Huile de eoton) 
Suaam ,, ( " scsame) 

Darı sarı (millet j•une) 

4 10 

7 10 
16 - -
37 -
40 -

43 -

Peynir kaşer (Fromage kacbere) 
Zeytin yatı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

50 56 

,, oğlak 

Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,, l'rakya " Thrace 

GELEN (Arrivaa-e.) 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) Ui5 
Arpa (Org ) 15 
Çavdar (Seigle) 15 
Un (Farine) 60 
Mısır {Ma'iı) 15 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin} 
Fasulye (Haricot sec) 15 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mobaİre) 
Yulaf (foin) 85 -
Susam {seaame) 
Ku, yemi (Millet) 
Mercimt'k (lentille) 
Nohut (Pois Chichel 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 5 -
Razmol 

Tiyatrolar 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Tikik 2 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pois chicbe} 
İç fındık (Noıs dec.~ 
Un (farine) 
Kıl (poil) 13 50 
Yapak {Mohairc) 
K fındık (Noiıette) 6 50 

--- DİŞ FiA TLAR • 
(Marches Etrana-ers) 

Buğday (Ble) Livcrpul 5 32 
• " Şikaa-o 4 39 
,, ,. Vinipek 5 42 

Arpa (Orge) Anvers 4 54 
Mısır (Mais) Londra 4 13 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 67 
Fındık (aois.t G.Hamburg - -

. K " " 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam Bu akşam 
saat 20,30 da saat 20,30 da 

Guvernörler, Atiaadaki son ı 
toplantılarındanberi para saha
••nda mübim b:?ynelmilel hadi- 1 
•eterin vuku bulmuı oldutıınu, 1 
hilha11a bazı başlıca paraların 
altın e1aslarından kanuni bir 
tarzda ayrıldıklarını ve keza al- ı 
~ın fiyatında da mümkün olan 
;•tikrarsızlığın ve bu istikrarsız- ı 
~tın bazı paraların vaziyeti üze· ı 
tındeki akıülimelinin sık sık 

Müteakıben para sistemle
rinde altının filen eııas olarak 
kaldığını müşahede ederek ken· 
di memleketlerinin ekonomi ve 
para yaziyetleri için çok muzur 
olan kararsızlıktan önüne re· 
çebilecek yegane vasıtayı tef-

1 

Büyük Hala intikam Maçı 
l ıı' l''lll'lı"!lj1 ı 
' 1 111111 

ıı~ ı 1 ı 'l 111 1 1 

il lıım ! 1 
4 perde komedi 3 perde 2 tablo 

Yazan: Türkçesi P. Vebere A. Muhtar 

F Von Schönthant S; Moray 

Uyandırdığı endişeleri miltahede 
eylcrniılerdir. 

kil eden par al ar aruınd ak i mü- __ .;;..;;;;;;;;;;;;;;..,;;....;_.;;;;;;;;;...;....;-.;;iiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiii;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimii;;;;;;mıı;;;;;;;;;;ı:;a;iiiiôiiia:;;;.;;;;a 
nasebetlerin istikrarını temin 
eylemek için beynelmilel bir 
anlatın anın tahakkukunun f ev-

! mtiyaz sahibi ve yuı itlen 
DÜ'drtÖrÜ: h ! Girit 

Buıldıiı yer: ARTUN Bawno•i 
Galata BillUJ" a.u.k No, 10 

.Sayfa 3 

V endredi 10· 12-937 
--~-- --

lnstallatıon pour filtrııtion d'cau (Ch. de Fer Etat Anlı.ara) N. 535 
Rep:ırııtion batiment P.T.T. Beyoghlou {Direction P.T.T. lstanbul) 

N. 515 
Foin (Com. Ach. Milit. Isparta) N. 535 
Beurre et ereme (Lycee Galatasaray) N. 535 
Constr. fosse septique (Dir. Brigade Edirne) N. 536 
Maz.oute et petrole (Dir. Commerce Maritime lst:ınhul) N. 536 
Lcgumes (lntend . lzmir) N. 536 
Pe:ıux et aıatf.riel pour chauasures (Dir. Hara Karadjabey) N. 537 
Constr. fosse septique avec couvercle en beton arme (Com. Ach. 

Militaire Vize) N. 537 
Presentation carte actuelle et plan pour restaurıtion Yille Vize (Mun. 

Vize) N. 538 
Rep. a l'atelier de l'ecole de~ Arts (Dir. Travaux Publics Konia) 

N. 539 
Couleur, aınpoules, articleı de fer (Ciıef Medecin Office Sanilaire 

lzmir) N 539 
Bidons de benzine et mazoute (Bataillon Artillerie Kutahia) N. 539 
Paille orge et fo in (Com. Ach . Milit. Gaziantep) N. 542 
Divers papicrs pour dessin (Dir. Ecole lngenieur) N. 501 
Feuilles d'e tain (Fabr. Militaircs) N. 503 
Semi-coke IHôp. Rerional lzmir) N. 522 ,. 
Bois d'orne et plnnche (Mun. Ankara) N. 523 
Rir. (Corps Armee KnYsaeri) N. 539 
Papier pou• cirarettes (Dır. Gen. Monopoles) N. 528 
Macbines et accessoires pour fabrication des gourdes en aluminium 

{Min. Od. Nat. ı N. 529 
Costumes d'et e (Command. Gf.n. Surveil. Douan . lıt.) N. 529 
Constr. pavillon a l'hôpital des Alienes (Dir. Hyg. Assist. Soc.) 

N. 529 
Constr. bat. P.T.T. a Afion (Dir. P. T. T. Afion) N. 529 
Pois chiche (Command. lal.) N. 530 
Ficelle e t corde pour balles (lntend . Tophan~) N. 530 
Benzine (Min. Def. Nal.) N. 530 
Canevas (lnt. Tophane) N. 530 
Constr. habitation au drpôt poııdre noire iı Ankara (D;r. Gen. Mo· 

nopoles) N. 531 
Caisseır (Min. Def. Nat.) N. 531 
Constr. konak gouvernemental (Vil. Becbiri) N. 533 
Bicyclettes (Dir. Economat P.T.T.) N. 533 
Oxygene fClı. de Fer Etat Aakara) N. 535 
Co nstruction loca! pour etu ve (Hôpital Maladie Conta gieuse Izmir) 

N. 535 
* Cornes o~ et chiffons (Municip. Pendik) N. 543 
* Articlu hors d'usag-e (Dir. Hyg Aasiat. Soc. lst.) N. 543 
Coke indigene (lntend. Ankara) N. 544 
Org-e et paille (Com. Ach. Milit. Isparta) N. 545 
Legumes : 3 lots (Conı . Adı. Milıt. Samsoun) N. 545 
Beurre et orge ( ,, Diarbckir) N. 545 
Foin Com. Ada. Intend. l'oplıane) N. 546 
Reparation des escıılieu de marbre de l'hôpital Dierahpachı (Mu• . 

lıtanbul) N . 546 
Charpente pour lnYerses ( IÜcme Exploit. Ch. de Fer Eta\ Eraeroua ) 

N. 546 

* Leı uterisques iodiquent um: vente par voie de nreaobere. 

N. B.- Les Nos indiques e• rerard das articles soat ceux du 
journal dana lequel l'aviı a paru . 

Teşekkür 
Sevgili validemizin vefatı da

layısile gerek cenaze merasimi
ne iştirak etmek zahmetinde 
bulunan ve gerekse telgraf ve 
mektubla bu sonsuz acımıza or· 
tak olrnak kadirşin:ıslığını gös· 
teren yüksek knlblı dostları· 

mızın her birine ayrı ayn te
şekkürlerimizi sunmağa elem 
ve kederimiz mani olduğundan 
bu .. uhterem zevatın cümlesi· 
ne teşekkür ve saygılarımızı 
arllederiz. 

Oğulları: Belediye Hesap i,. 
leri Mü. Kemal Tulgar, B. Mü· 
fettifİ Hayri Tulgar. 
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:i: Tercüme Bürosu :~ .. 
~ + •"' Her liı;andan ve her türlü tercüme işleri ve bil- (+ 
•t~ hassa münakasa ve müzayedelere müte.allik şartna· •:• 
••• melerin tercümesi derühte edilir. •:• .. ~ 
.;-o Ar.ami ihtimam ve sürat ~ 
~ . • 
•! Fiyatlar gayet: m üt:e dildir •> 
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Adre.. T 'lerraphique : 
lıtaablll - llONAJCASA 

T ableau Synoptique des Adjudications 
Objct de l' adjudication 

A) Adjudicalion5 au Rabais 

Mode 
d'adiudical. 

Prix 
catimalif 

Ca•tion. 
Provi•oire 

Licu d'adjudieatıon et du 
Cabier des CAarıeı 

Construction - Reparation- Tra v Publics·Materiel de Construction CartogrRp_!ı_!e 

R~paralion depôt de marct>andiaes 
Conslruction foase septique a•ee couvcrclc en bı'

ton arm~ a Pinarbiur 

Publique 

" 

Pli cach 

507 60 
957 

23900 

38 07 
72-

1792 50 

Com. Acb. ln~nd. lat. Tophaat~ 

Gom. Ach Militaire Vize 

Com. Ach. Diviaio• Maniasa 

Jours 

23-12-37 
25-12-37 

23-12-37 Coastruction de deux pavillons, ecurie, b:ıin, lieu 
pour lessive et buanderie pour le rı· fİmenl Kirk
aıbatch. 

Reparatio n bitiment ~cele de Kartal 152 30 Ce•. Perm. Municipaliti- latanbul 10 12-37 

" ,, 24 eme ecole Bechiktach" .. 
,, moteur Diesel N. 231 sc trouvant au " depôt de pr trele Tcheubo11klo11 

246 20 
78 31 

Dir. Econom. ., ,. 

idem 

" 

Pr~uita Chimiaues e'" Pharm7aceutiqueıı; · lnstruments Sanitaires =.f ourDihlre J>_!)Ur Hôpitaux 

Produita chimiquea et iııstrumenta : 70 lots Publique 2367 - 177 53 Com. Ach . Min. Def. Nat. Ank . 
Articles deatairea. Grı! a grı~ 250 75 J Com. Perm. Municipalitc lıtanbul 

l Dir. Econom. • ,. 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuir s. 

10-12-37 
10-12-37 

30-12 37 
10-1 •.37 

Toile americaiae: 1200 m. ( re a gre 492 Cem. Perm. \tuaicipalite lstHbul 10-12-37 

Ameublement pour Habitation et Bureaux 

Tables, banca, armoires pr. nourriture et lı:ı Lil

lement et ebaiıea couleur .. cajou: 386 p. 

Transport- Cbargement D~cbari'ement 

Cbargement et decharrement de marcbandiaes aux 
moteuı 

Decharreac•t de marahaadises des aoteurs 

Divers 

Locomotive a vapeur: 1 p. (cah eh . P. 175). 
Truerse• normal.- de boiı d 'hetre : 30835 p. 

(cah. eh. L. 3,55). 
Traverse. aormalee de boiı d'hetre : 24003 P· 

{cah. eh. L. 2,76) 
Traverse• normale• de bois d'betre : 41524 p. 

(eah. eh. L. 4, 78). 
Traveraes normale• de bois d'hetre : 61901 p 

(cah. eh. L. 10.83). 
• TraveraH normale• de bois d'be,re : 20622 p. 

(cab . eh. L. 3,45). 
Traveraes normaleı de bois d'hetre : 16954 p . 

(caia. eb. L. 2 ,46). 
TraverHs normale• de boiı d'hetre : 9289 p. 

(cah. eh. L. 1,39). 
Traversea normale• de bois d'hetre : 55265 p. 

(cah . cb. L. 8,76). 
Traverse• normale• de boi• d'hetre : 13000 p. 

ld. airuillea 5460 p. (cab. eh. L. 3,3Q). 
Ballast : 1500 m3 
Articlea pbotoırapbiquea : 6 lo ts (aj ). 
Uatenailes de euiıine pour la crcche. 

Arroseuse (2 lonnes) : 1 p. 
Chaia .. maillons : 5500 piecea- Ucarole droite et 

gauelae : 1200 pi~cea . 

Provi~ion11 

Beurre fraiı: 34 t. (cab . eh . p . 1631 
• ,, 8400 k. (aj .) 

Celeris 12 t. (aj .) 
Poaaea: 20 t. • 
Blt=-ı : 700 tonnes 
Harieets secs : 64 t . 
Poia chiche : 17 t. 
Raisia• .. c• : 6200 k. 

• 

B) A~judications ala sureıcbere 
Sriques : 50000 p. 

T apiuerie ete. 

Publique 

" 

Plı cach 
Pli cacJı 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

35000 -
70920 50 

55206 90 

95505 20 

216653 50 

69083 70 

4916'> 60 

27867 -

175190 05 

67630 -

Pualiqu• le a3 1 15 
Gre a gre 760 -

" 

Gre a rre 

rre a r re 

" publique 
ıre a rre 
Pli caeb 

" 
Publique 

" 

Publique 

174 90 

6000 

32500 -

1440 -
4000 -

36750 
10880 

2380 -
137, -

2625 -
4796 03 

4010 35 

6025 26 

12082 68 

4704 19 

3687 50 

2090 03 

10009 50 

4636 50 

~8 -

450 -

2422 80 

108 -
~ 

5512 50 
816 -
178 -
103 

air. Ecem. 
" it 

Com. AeJı.. wonoa. MHep. K.tacbe 24-12-37 

Dir. Exploitation Port lzair 

" 

Com . Ach. O. G. Fab. Militaire1 Ank. 
Min. Trav. Publicı Dir. Materiaux 

" 

" 

" 
it 

" 

" 

" 

" 
9 Eırp. Cb. de fer Etat Sirkedji 
Dir. Gea. Cartograpbie Aakara 

{ 
Coa. Pera. Man. lstaabul 
Oir. Eco•oa. ,, • 

Munidpalite lskilip 
Coa. Aeh. E.con. Mo•op. K.taeht' 

Com. Ada. Div. Lulebourraz 
1t " Militaire Viae 

" • latemd. Ankara 

" Com. Acb. Militaire Erzeroum 
,, • Oiviıion T chataldja 

" 
• 

Dir. Bureau Fi1eal Beykoı 

22-12-37 

21-12-37 

28-1-38 
24-12-37 

24-12-37 

24-12-37 

2'1-12-37 

24-12-37 

24-12 37 

24-12-37 

24-12-37 

?4-12-37 

20-12-37 
20-12-37 

10-12-37 

17-1-31 
24-12-'7 

15 12-37 
15-12-37 
lS-12-37 
14-12-37 
25-12-37 
23-12-37 
23-12-37 
23-12-37 

13-12-37 

Heure 

14 -
10 -

16 

14 

14 
14 

10 
14 -

14 -

15 

15 -

ıs -
ıs 30 

15 30 

15 30 

15 30 

ıs 30 

ıs 30 

15 3Q 

15 31 

15 39 

15 30 
14 -

14 -

14 -
14 -

ıs 
ı s 

14 
14 -
10 -
14 -
15 -
16 -

14 -

• 

A vis Officiels 
Du Ministere des Travau~ 

Publics 
L'adjudication publique peur la fourniture tle 21 • .

iMlate•r• telea-raphiquea, d'une valeur eatimative de 'tl
Ltqs. aura lieu Samedi, le 15.1.138 a 10 heurea 30, d 
lea Bureaux de la Commi ·aion d'Enchere de Materiel 
Ministere des Travauz Publica a Ankara. 

Le cautionnement pro•isoire eat de 204.75 Ltqı. 
On peut obtenir l'ratuitement les caJUera des c 

l'e• et ı.. autres piecea afferenb a cette affaire ele il 
Oirection du Materiel du susdit Miniatere. 

Ce11x qui de.ireat participer a cette adjudication d,; 
Yent •• pr~••nter a la Commisaion, Samedi, le 15. 1.
a 10 beures 30. (4404) (8061) 1234 3-' 

c .... 10.12.937 

Muhtelif re•im kltıdı (Yük. Mlla. Mek.) .;\! 501 
Kalay varak (Aak. Faltr.) .'t; 503 
Slmikok kömGril dsmir Memleket Hut.) .\~ 522 
Gir.en odunu •• talata parçafı (Aak. Bele ... ) .\ ; 523 
Piriaı (KayHri Kor) .\! 539 
Sisara kltulı (lalala. U. llld.) ..\! 52a 
Alüminyum matra imal edilecek makiae ve teferr••b (MMV) 

.\; 529 
Yasbk elbiH (Gl•r. Mula. G. Komut.) .\~ 529 
BakırköJ emra&1 akliye ve aaat.iye laut. Jap. pavyoa dıt. 

Mlea.) .\; 12:} 
Afyonda po•ta ve telrraf binuı lnf. (Alon PTf) .\; 521 
Nohut: 19,5 t. dıt. Komut.) .\! 530 
Balya ipi •• ılcim (Toplaaae LYıı.) .\; 530 
Beazla (MMV) .,; 5.10 
Kanaviı• (Toplaaae LYL) .,! a 
Ankara ltarut .. •poıunda •atıf J•ri ve ••mur lkametıllu iaf• 

(inlaw. U Mld.) .\; MI 
Saadık (MMV) .\~ 531 
Hlklmet konatı lnı. (Betir lıçebay.) .~ 5.13 
Nohut, kuru fuulya, ltulrur (Topllaae Lyz.) ., :. 5.1.1 
B18ildet (PTT Ln. Mld. Aak.) .. Y! m 
Obij• (DO yol. Ank.) ~ 535 
ltlv tlaireal laf. (lıımir Ear. Sar. Hut.) .. ~ 535 
Su temye teıiaatı (DD y .,ı. ADiı. H. pqa) .\! 5M 
Beyotha PTT mrk. Mnuı tamiri (l.t. PTT) .;' ; 535 
Y.ıaf (l.parta A.k. SAK) .\! 5M 
Tereyaf, kaymak (Galatuaray Lla .. I) .\: 5.15 
Heyllellada llkmekteb tamiri (lıt. Bel.) .\! 5.15 
SulotJu s•raizoauadaki pa Yyoalana mecra çukurları l•ı· ( 

Garp Htl. Tuf .) .~ 5'18 
Muut, fH (iıt. Denis Tic. Mld.) .,~ 5.16 
lapanak, prua, lahaaa dsmir LYL) .. \! U8 
Amerllraa vitlalaaı: 900 ayak - taMa .. tar • taltaa k.S.eleai 

(Karacaltey flar. Dlr.) .ı~ 537 
Vize plyatle ala11nıa biriael taltan içi• l•tl kapab lte•ar 

bir bela ~kan yapıhauı (Va.. A*. SAK) ·'~ 5.'J1 
8otulçl depelar ı•nbuaa bath Feriye bakım H itle•• eYİ 

çılıfl (inli. U. Mld.) .\! 5.l8 
Vize kuabuınıa laarita •• mlftakllel imar pllaıaıa yapılm ... 

(Vize Beled.) .\; 538 
Bllre aaaat okul• demir ately•iade yap. bfaat (Keaya 

Miti.) .,,; 5.18 
Boya, ••pul ve mulatalif tlemir leY ..... J (lm1ir Sala. Sıla. ,,,,. 

Bqtalt.) .\:. 538 
Galvanizli beuln bitloau (Kltahya Tepç• Ta ... ) ,, -:. S38 
Muut (kltalaya Topçu Tab.) .\• 5.11 
Saman - arpa - kuru ot (Gazlaatep Aak. SAK) .\~ 542 
• ae,.ua, kemik ••,.çana (Peatllk Bal.) .ı\! 543 
• Hurda ev• cl.t. Sıla. MI•.) 11! 5Q 
Yerli aömlkok klmlrl (Aak. L•s.) .~ 544 
Arpa, aamaa {laparta Aek. SAK) »- 545 
l.ahaaa, praıa, 18paaak (Sa .. ua A.k. SAK) ., :. 545 
Sadeyaf, arpa (Diyarbeldr A.k. SAK) • :. 545 
Cenalapqa hut. menıer IMl'tllYeala ta•lri (l•t. Beletl.) ». 141!~ 
Trannlik ça• k••t• (DD yol. 10 eu lılt. Miti. Bnvu-.) N! ~ 
Yulaf (Teplaaae Ln.) .ı~ 548 

• Oaı.ı_. yddıı lfaretl ol..a. •lsayetl.,. aittir. 

Ha•lt : •No •• itanti llbı laayt fQete•lıla .. ,.. .. 


