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Ecnebmemleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma-

• yan tediyat makbul değildir 
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o 
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~ ıdarehanemizde l'ÖrütllGr 

~ Telgr.: İst. MÜNAKA.SA 
~ Telefon.: 4'«2 
~ Pesta kutusu . 1281 
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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

alındı Taka• işlerini dRha eyi bir 

~~~iıat Vekaleti 
•rınia ibtacat 

mecrada intaç etmek için Tür-
iki ihracat kofis mildirü B. Cemal Ziya 
vesikalarını tarafındcn ofiıin iki memuru ile it • 

ti ılmışhr. 

'n~ tacirler ihracat niz:amna· 
t t•ııae mühalif olarak hara
et etmişler ve karışık mal 
/~c eylemişlerdir. Bunlardan 
1
' 1 fehrimiz firmalarından Ar

:dea Semiz:oğlu diteri ise Ban
~ına firmalarıntlan Habiballah 
lııaratbr. 

Gramofon plakçıları 
Zarar görüyormu? 
~Perakende plak satan eınaf 
• l>tancılnrın perakende olarak 

' , Pazarlıksız: &atıf kanununa 
)~ırı şekilde Anadoludan sıe· 
~tı blÜfterilere plak satmakta 
dtıklarıntlan :zarar gördükle

\1 iddia ederek Ticaret Odaaına 
•tacaata karar vermiflerdir. 

~ 1 5 -

çalışmak üzere bir takaa tetkik 
btroıu kurulmuttur. Bundan 
böyle takas itleri günü gihıüae 
bitirilecektir. 

iktisat ve tasarruf 
haftası 

DiiDden itibaren bu uturlu 
hafta başvekil B. Celal Baya· 
rın bir radyo nutku ile açılmıt· 
tır. Hazırlanan protram muci- _ 
itince hafta içinde ekonomi ~ 
mevzuu etrafında ltütün vekil· 
lerimiz birer radyo konferansı 

verecekleri gibi mekteblerde, 
halk evlerinde keaferaaslar ve· 
rilecektir. Mekteblt!rde ayrıea 
yemiş sofraları kurulaoakhr. 
Ana catldelere iktisadi vecize· 
leri havi afitler a1ılmıştır. 

Harici Ekonomik Ha~erler 
~tansa ve Cezaire 
~Önderilecek eşya 
f;'tınsa idareainin Bern ka· 

\~i 'Vaaıtasile yazdığı bir ta· 
1ıtle g6re: 
~~•bancı memleketlerden gön
t lilen eua Franaaya ıirerken 
~~rük resminden ba,ka şim-
11!~ yüıde 8,70 olarak tesbit 
~leıı munzam bir ücrete tabi 
;•maktadır. 

lıfa llrıunla beraber, aüatahsil 
ti ,tıııı ala11 ve bilvasıta ver· 
\~idaresinin nefrettiti umumi 
~d •lahsiller listesinde adı ka· 
ti lı bulunan mürselünileyhler 
fıı:ı~ bu munzam ücretin tediye-

~tı tehiri kabul olunmuttur. 
._ ll tediyenin tehiri keyfiye· 
ı\ dtıı istifade edilmek ve pos 

~·:lerinia asıl mevritlle· 

•• 

rine sevkinde recikmclere ma
hal kalmamak üzere Fransa ve 

Ceı:airde bulunan müstahsille· 
re eşya gönderenlerin (Cp 3) 
modeli gümrük barnameıi üze· 
rinde müstahsillerin ıözü geçen 
umumi listede kayıdh bulua· 
dukları numara ve vilayet ia· 
mini röıtermeleri ve bundan 
baıka mür .. lünileyhlerle anla· 
şarak lıtir idhal ilmühaberini 
gümrük muamelesini yapan 
merkeze verilmek üzere mcz
k ur gümrük barnamesine iliı

tirmeleri ve C P 3 barname· 
ai fizerindc, bu ilmühaberin ek
li buluntlukunu ifarct etmeleri 
ıerektir. 

Fransa ve Cezaire paket 
ıönderccek olan mürsillere İ· 

cabında keyfiyetin anlatılma· 

sının ıerekealere teb!itlni di
lerim. 

~ M AKASALA 
~ · f amirat - Nafıa işleri ve Malzemesı -t arita 

Nafıa Vekaletinden: 

t• l tekli çıkmamış olan Erzurumda :rup inşaatının ikmali 
ile ayni şartlarla ve pazarlık usulile eksiltmeye çıkarılmış· 

~. 

l\eşif bedeli 24S983 lira 49 kuruştur. 
~ti l;':.ksiltıne 23.12. 938 çar~amba günü saat 16 da Nafn ve· 

e~ı yapı jıleri eksiltme komisyonu oda~ında yapılacaktır. 
~q l<:kRiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 6 lira 15 

1
tu bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden 
tıab·ı · ı ır. 

~ 
1
€ksiltmeye girebilmek için istt:klilerin t3,5ı9 lirn 17 ku

\ıi llk muvakkat temint vermeleri ve Nafıa vekaletinden 
ıı~ltıış ehliyt~t vesikası gi>stermeleri lazımdır. Bu vesika ek-
1 flıenin yapılacağı gündPn en &Z sekir. gün evvel bir isti
ta. ile afıa vekaletine müracaatleri ve istidalarına en az 

. ·~ kalemde 150 bin lira kıymetinde bu işe benzer bir iş 
t ~1~ı_na dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika ilışti
~ esı ınuktazidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde bu· 
tQ'Y•nlar eksiltmeye gire mi yeceklerdir. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Bostancıbaşı büyük mühimmat deposundaki mutbah 

ocaklarınnt tamiratı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Pazarlık 16 birincikinun 938 cuma gilnü ıaat l 4 de 

Selimiye Tümen askerlik dairesindeki binada Tümen aa· 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen fiatı 350 lira olup ve pazarlık sonunda 
tekarrür edecek fiat üzerinden yüzde 15 kati teminat 
derhal Tümen muhasebe veznesine yatıırılacaktır. 

Bu işe ait şartname heriÜn komisyonumuzda görü
lebilir. 

İzmir İli Daimi Encümeninden : 
Eşrefpaşa hastahanesi etü dairesi inşaatı 999 lira 48 

kuruş keşif tutariyle Ye 15 gün müddetle açık eksiltme· 
ye konulduğundan isteklilerin 2400 sayılı yasa hükümleri· 
ne göre ltazırlıyacakları teminatlarile birlikte 26 birinci
kanun 938 pazartesi günü saat t 1 de daimi encümenine 
ha~vurmaları. 

• • • 
Afyonkarııhisarıntla yap. barut deplısuyla bekçi evı ınşa· 

atı. Bak: İnhisarlar U. müd. ilanlarına . 

s ~ 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Fethiye Belediyesinden : 

F ethtiye Belediyesince günde 1000 kilo istihsal edilebile· 
cek kudrette ve 231/400 voltluk üç safhalı mütenavip ce· 
reyanlı, bilezikli rejistaash elektro motörle işler buz. ma· 
kinesi alınacaktır. Taliplerin mezkür Belediye teklifte bu
lunmaları ve tekliflerine makinelerinin hususi ve fenni ev
raklarım resim ve fotoğraflarım iliştirmeleri • 

••• 
6500 ad-:1 deve boynu fincan alınacaktır. Bak: mütefer· 

rik sütununda Gümrük muhafaza gen. komut: 1 t. SAK ila
nına, 

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

Jandarma Geael Komutaolıtı Ankara Satınalma Komisyonundan: 

Bir çiftine 22 lira kıymet tahmin edilen n11f ve örneğine uy· 
run altlı ~htlü dirt yüz elli çift karyola kapalı :zarf uıulile 29. l2.38 
perfembc ırünü aaat 10 da satın alınacaktır. 

İsteklilerin parasız olarak şartnamesini komiıyo11daa alabile
cekleri ve örne§'ini de İstanbul Demirkapıda Jandarma Yoklama 
kemisyoaunda ıörebilecekleri bu eksiltmeye girmek istiycalerin 
677 liralık t..:minat ve •artnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif 
mektuplarını en geç !telli rün saat 9 a kadar komiayona vermİf 
olmaları. 

"' .. 
70 adet altlı üstlü demir karyola alınacaktır. Bak: mütc· 

ferrik sütununda ~ümrük muhafaza gen. komutanlıtı İst. 
SAK ilanına. 

WWW2 S! W!&i 

Nakliyat: Boşaltma ·Yükletme ve s. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyoaundan : 

Çanakkale Müstahkem Mv. birlikleri aamına Çanakka
leye gelecek olan eşya, erzak ve mühimmatin kasaba da 
hilindeki ciheti askeriye anbarlarma taşınması eksiltmesi
ne 1. 12.038 tarihinde talip çıkmadığıatİan mezkur tarih· 
ten itibaren 1.1.g39 tarihine kadar pazarlığa bırakılmıştır. 

Bu işe talip olanların l .1.939 tarihine kadar her gün 
Çanakkalede Mst. Mv. satınal11ta komisyonuna müracaat
ları ilin olunur. 

Maliye Vekaleti İıtaabul Kırtasiye Deposu BatmüdfirlütGatılen : 

Mabfuz şartnamesi muci~ino• Dolmabahçe depoaunua nıayıa 
939 rayesiae kadar eşya nakliyatı açık eksiltmeye konmuıtur. 

Talip olanların 125 lira muvakkat teminatile iteraber ynai i
hale olaa 28.12.938 tarihine müsatlif çarşamba ıilnü saat 14 tıle 
depeya müracaat eylemeleri. 

Mahrukat Benzin-Makine ya ··ıarı. v s. 

İstanbul Komutanlığı Satıoalma Komisyonundan: 

İstanbul komutanlı(ı birlikleri için ~artnamesi muci· 
ı bince evsafı dahilinde AOEJO kilo maagal kömlirü satı• 

alınacaiından pazarlığı 14 birincikanun 938 i•rşam~a gü
nü saat 14,30 da Fındıklıda komutanlık satuaalma komis
yonunda yapılacaktır. isteklileri• belli gün ve saatte ko· 
miıyoaa gelmeleri. 

Çanakkale Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığı odan: 

Miktarı Tutarı T. Muv. 
Cinsi kilo lira lira kr. 

Türk antrasit kömürü 30000 870 65 21 
İhalesi 23.12.938 cuma ıünü saat 15 te açık usulile ya

pılacaktır. 
ÇanakkaJede J. alayına bağla 3 ncü taburun 938 yılı 

mahrukat için yukarıda yazılı 30000 kilo türk antrasit 
kömürüne ihtiyacı ohluğundan hizasında yazılı günde J. 
satınalma komisyonunca eksiltmesi yapılacaktır. 

Talipler teminatlari)e muayyen olan günde müracaat 
etmeleri. 

Şartnameler para ız olarak komisyoada fÖrülebilir. 

Balıkesir Askeri Satıaalma Komisyonundan: 

Susıiırhk ve K epsüt garnizonları için 2.12.938 cuma 
günü eksiltmesi yapılmak üzere 120 ton maden kömürü• 
ne talip çıkmad,ğından ihalesi 28.12.938 perşembe günü 
saat 1 J de yapılmak üzere paz.arlıia çevrilmiştir. 

Muvakkat teminatı 103 lira 50 kuruştur. isteklilerin 
mezkur gün ve saatte Balıkesir kor satınalma komisye
nuna müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundau: 

170 ton kok kömürü 18.12.938 cuma günü saat lt de 
Tophanede amirlik sntınalma komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin kati teminatlarile be
raber belli saatıe komisyona relmeleri. 

Müteferrik 

Gimrük Mulaafaza Genel Komutanlıtı İıtanbul Satınalma 
Komlıyoauadan: 

Tasınlanan 

Efyanın cinsi Miktarı tutarı İlk tem. Nn'i 
lira kr. lira kr. 

Deve boynu fincan 6500 tane 2145 161 açık ekailtme 
Kütüklü palaaka 650 ,. 3250 244 ,. 
Altlı üıtlü demir karyola 70 n 1400 105 n 

Ekailtme27.12.38 sah günil saat l 1· 14-15 de yapılacaktır. 
Arka çantası 385 tane 1732,50 139 açık ekıiltme 
Galvanizli d«ımir tel 22500 kilo 3600 270 • 
Süarülük 1000 taac 300 23 pazarlık 
Ayakkabı tamir malz:em. 7 kalem 756,30 57 n 

Eksiltme 28.12.38 çarfBm .. a ıünü aaat l0-11-14-15 de yapılacaktır. 
Yukarıda yazılı e~yaaın ıöıterilen ıün ve saatlerinde nevileri· 

ne röre eksiltmeleri yapılacaktır • 
i:V1afları komiıyoad&1hr. Görftlc .. ilir. 
İateklilerin gün ve natlerinde ilk teminat makbuzları Ye kanu-

ni veıikalariyle birlikte Galata Eski ldhalit Gümrü~ö binasıadaki 
komisyona ıelmeleri. 

latanbul Komutanlığı Satın.alma Komisyonu11dao: 

İhale güaü talibi çıkmaya• ve ihalHi oa ıD• .zatılan l.tan· 
bul merkez komutanhtı içiıı satın ahnacak ltir laapiı kamyoau
nun açık ~kııiltme ile ihalea\ 15 . 12.~8 pcrfembe güaü saat 15 de 
)apılacaktır. M,uhammen kıymeti 2400 liradır. İlk teminatı 180 li
radır. Şartnamesi her gün komisyonda ıörülebilir. iateklilerin ilk 
temiaat makituz veya mektublarile 2490 sayılı kanuaun 2 n 3 dl 
maddelerinde yazılı vesikalarla beraber belli iÜn ve saatte Fıa· 
dıklıda satıaalma komisyoauna gelmeleri. 

Orman Koruma Genel Komutanlıiı İstanbul Satmalma 
Komisyonundan: 

Genel komutanlık taliıngahımn 1600 çıplak matrası için 



il 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

.. 
Cinsi Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün 

a MOnakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafıa ı,ıeri, Malzeme Harıta 

Bostancıbaşı büyük mühimmat deposunda mut-
bııh ocaklarının tamiri 

Eşıefpaşa haat. etüv dairesi inş. 
Gülhane parkında 8.ııhçcler Müd. binau tamiri 
Erzurumda grup inşaatının ikmali (şart. 615 lcr) 

(temd) 

paz:. 

aç. elı:ı. 

,. 
pa&. 

ıl&çlar, Klinik ve ispençiyari allt, Hastane Lav. 

fliiç ve sıhhi malzeme 130 muayene ve tedavi 
evi için: 111 kal. 

aç. eks. 

Elektrik -Havagazı·Kalorlfer (tesisat ve malzmesi) 

Buz makinesi günde 1000 k. istihsal edilebilecek 
kudrette ve 231 400 voltluk üç safhalı müte· 
navip cereyanlı bilezikli reziatuslı elek
tro-motörle işler 

Mobilya ve büro eşyası, Muşamba·Halı_v._s_. __ 

350 -

999 48 
1610 35 

245983 49 

3061 09 

Masa: l ad. 
Altlı üstlü karyola: 450 çift 

paz. 50 -
kapalı z. çifti 22 -

Nakliyat - Boşaltma -YOklutm 

Askeri eşyası nakli (temd) 
Eşya naldıyah 

Kereste - Tahta v.s. 

Kereste (bak: müteferrik sütun.) 

Mahrukat, Benzin, Makine yaöları v.s. 

Mang 1 kömürü: 8 t. 
Maden kömürü: 120 t. (tcmd) 
Türk antrasit kömürü: 30 t. 
Kok kömürü: 170 t. 

MOtef rrlk 

Çıplak matra için kılıf: 1600 ad. 
Hııpis kamyonu: l ad. 
iç ve dış lastik: 4 ad. 
Kereste, cam, 9ivi, kiremit ve kireç Kartala 

bağlı Ballıca köyü okulu için 
Bakır kazan büyük: 5 ad.-küçük: 2 ad. 
Bisiklet: 100 ad. 
Kamyon Nafta Müd. için: 1 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v,s. 

Kuru ot: 150 t. 
Koyun eti: 6,8 t. (temti) 
Pilavlık pirinç: 12 t. 

Müzayedel r 

Eski çuval: 10000 ad. 
Kimyahane eşyası: 40 parça (temd) 
Bina ankazı 
Tayı 2 baş 
Çam ağac•: 275 m3 
Meşe odunu: 3699 kental 

paz. 
aç. eka. 

paı:. 

pa:ı. 

il 

aç. eka• 
pa'l, 

paa. 
a • ekı. 
paz. 

il 

" 

870 -

2400 -
260 -
559 50 

247 -
aç. eks. beh 48 -

" 
3300 -

paz. 

" 
2482 

aç. art. beb. O 10 
88 45 

aç. art. 900 -

aç. art. 

• 

kılıf yaptırılacaktır. 2490 saydı kanunun 46 ncı maddesinin 
A fıkra~ı mucibince 15.12.38 perşembe günü saat 10 da Ga
latada Mumhane sokağında Alemdar hanında pazarhkla iha

lesi yapılaca"tır. 
Talipler evsaf ve şeraiti görmem:: için her gün müracaat 

edebilirler. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

' IOO adet bisiklet açık eksiltme ile sabo ahnacaktır. 
Ellsiltmesi 29.12.938 çarşamba günü • at 11 dedir. 
Beher adedıne 48 lira fiat tahmin edilmi,tir. 
E"siltme günü taliplerin 1B8 senesi katalogları ile gelmeleri 

lfizı dır. Şartnamesi komisyonda gör6lür istiyenlcr suret çıkara· 

bilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat v 2490 sayılı kanu· 

nun 2. 3 maddelerinde yazılı belgelerle birlikte muayyea ıin 

nu ve vakıtta M. M. V. sahnalma komisyonda bulunmalan. 

120 77 
13549 17 

229 59 

7 50 
677 -

125 -

103 50 
65 25 

180 -
39 -
41 96 

37 05 

247 50 

187 -

75 -

67 50 

Selimiye Ask. SAK 

lı:mıir Vilayeti 
latanbul Belediyesi 
Nafıa Vekaleti 

lat. Sıbbi Müeu. SAK 

Fethiye Belediyesi 

İBtan bul Beledıyesi 
Jandr. Genel Komut.Aok.SAK 

16-12-38 14 

26-12-38 11 -
29-12-38 14 30 
23-12-38 16 -

28-12-38 14 30 

15-12-38 14 30 
29·12-38 10 -

Çanakkale Mat. Mvk. SAK 1-1-39 
Maliye Vek. lst. Kırtuiye Depoau 28-12-38 14 -

Başmemur. 

lstanbul Belediyesi 

lst. Komut. SAK 
Balıkesir Ask. SAK 
Çanakkale Jandarma SAK 
Topaane Lvz. SAK 

Orman Koruma Genel Kom. İat. 
lst. Komutanlıtı SAK 
latanbul Belediyesi 

" ,, 
Tophane Lvz. SAK 
M. M. V. SAK 
latanbul Belediyesi 

lııt. Komut. SAK 

il " 
Tophane Lvı: . .5AK 

D. D. Yolları İzmir 
lst. Gümrükleri 8a~m6d. 
lstaabul Belediyesi 
Selimiye Aslı:. SAK 
Kastamonu Orman Dir. 

,. " " 

29-12-38 14 30 

14-12-38 
28-12-38 
23·12-38 
16-12-38 

15-12-38 
15-12-38 
15-12-38 
29-12-38 

14 30 
11 -
15 -
11 -

10 -
15 
14 30 
14 30 

20-12-38 14 30 
28-12-38 11 -
29-12-38 14 30 

14-12-38 15 30 
15-12-38 15 30 
19-12-38 14 15 

26-12-38 15 -
19-12-38 10 -
22·12-38 14 30 
16-12-38 10 -
23-12 38 14 -
19-12-38 15 -

İstanbul Levazım Amirliğ! Saboalraa Komisyonundan: 

Beş adet büyük ve iki adet küçük bakır kazan 
20.12.938 talı günü saat 14.30 da Tophanede levazım 

amirliği ıatmal a komisyonunda pazarlıkla lmacaktır. 

Tahmin bedeli 247 lira teminatı 37 lira beş kuruştur. İs
teklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyo· 
na gelmeleri. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutaulığı Satınalma Komisyonuridan: 

Komut nlık birlikleri hayvanatı için şartnemesi mu
cibince evsafı dahilinde 140 000 kilo saman satın alına
caktır. Pazarlığı 14 birincikanun 938 çarşamba günü saat 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
========•2 .12.938 

CiNSi 
Fi atlar 

Aşağı 

Kr. Pa. 

Buğday yumutak 
,. aert 

,, kızılca 

Arpa Anadol 

Faaulya 

Çavdar 

Arpa yemlik 
Yulaf 

5 16 
5-

4 7 
10 -

4 -
4 22 

Peynir kaşer 65 -
Ceviz kabuklu 18 20 
Ceviziçi 42 -
Kutyemi çuvallı - -

Nohut 

iç Fmdık 
Tiftik mal 

Tiftik Oğlak 
Suıam 

Yapak Anadolu 

" Trakya 

Mısır beyaz 

100 

18 10 

MHır sarı 4 12 

Yukarı 

Kr.Pa. 

5 3Z 
5 4 

4 10 

117 -

19 ~ 

4 30 

Butday 
Arpa 
Falulye 
Un 
Çavdar 
Yapak 
Nohut 
Z.yatı 
Tiftik 

Gelen To• 
705 
210 -30 -
35 
15 
t9 
25 

_M~ı•_ır~~~~~~~~~·~ 
Ton 

Kepek 
Rumol 
Nohut 

Giden 
ıoı 
ıoı 

15 
Yapak 50 
Un 50 
_T~ift_i_k~~~~~~~-.!.::,/-15 

Dış Fiatlar 
Buğday Linrpul 3 09 

,, Şikago 2 96 
,. Vinipck 2 83 

Arpa Anvers 3 15 
M111r Londra 3 14 
Keten T. : • 6 34 
Fındık G. :Hamburg - -

" L.: • 80 

,--------------------------------·~ İs tan bul Be tediyesinden: 
Mubammea 

bedeli 

Nafıa Müdürlüjü içia bir tane masa 5() lira 
Karaajaç mezbahası kamyonuna 30x5 260 lira 

boyuada 4 tane iç ve dıt lastik 

temio,!!!-

7,50 lir' 
3i,OO lir• 

Yukarıda muhammen bedelleri yaı;ılı işler ayrı ayrı p•· 
zarlıj'a . konulmuştur. Evrakları encümen kaleminde l'örii· 
leltilir. latekliler hizalarında ıö.terilen teminat makbu't ve"f' 
mektubile beraber 15.12.938 perşe be günü saat 14 buçukcl• 
Daimi Encümende bulunm lıdırlar. 

\.-------------------------------~ 

ot 

la 
Pa 
~ıı 

16 da Fındıkhda komutanlık sahnalma komisyonunda yı· 
pılacaktır. İsteklilerin belli ıün ve saatte kemisyona gol· 
meleri. 'ıi 

. ~e 
* * * Komutanlık birlikleri hayvanatı için şartnaınt11 

§e 

mucibince evsafı dahilinde 150.000 kilo kuru ot satıl! ~a 
alma cağından pazarlığı 14 birincikanuo 938 çarşa(l]b' ku 
günü saat 15,30 da Pmdıklıda komutanhk .satınalma ko"' 
misyonunda yapılacaktır. isteklilerin belli gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. 

* • * İhale günü talibi çıkmıyao Çatalca müatabke.-ı 
mevki komutanlığı birlikleri için 6800 kilo koyun eti s•' 
tın almacağmdan pazarlıkla ihalesi 15 birincikanun gjS 
perşembe günü saat 15,30 da yapılacaktır. MuhamıPeıı 
fiatı 2482 liradır. llk teminatı 187 liradır. Şartnamesi tıef 
iÜD komisyonda görülebilir. lıteklilerin ilk teminat aı•~: 
buz veya mektubile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü aı• 
delerinde yazılı vesikalarile beraber belli gün ve saatt~ 
Fındıklıda komutanlık sabnalma komisyonuna gelmeleri 

tıı 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : '1ıa 

·ıo t 
Beher kilosuna tahmin eclilen fiyatı 9~ kuruş olan IOOOoO 1'• i ' 

aadeyat kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmu,tur • İhale' 
29.12.938 perşembe günü aaui 11 dedir. ilk teminatı 5850 1ir•d1

''. 

Evsaf ve şartnamesi 460 kuru' mukabilin.le M.M.V . .atınaloı• 1'
0 

'•I 
misyonundan alınır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda0 : 
t 

12 ton pilavlık pirinç 19. 12.938 pazartesi günü s'', 
14.15 te Tophanede İstanbul lev zı• a irliği satınalıı> 
komisyonunda pazarlıkla eksHtmesi yapılacaktır. Nürı'~: 
nesi komisyonda görülür. İsteklileriu kati teminatları 
beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

) ÜZAV 
~t 

DELE~ 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğftnden: 

95 lira O kuruş muham•en kıymetli 9 ve 193 lir8 ~ 
kuruş mubam en kıymetli 245 ki cem'an 254 kalem ııııı0, 
telif demirbaş eşya 15. 12.938 perşembe günü saat 1 O ıı 
2490 nu111aralı kanun hükümleri dairesinde açık artır~, 
ile sahlacağıadan, isteklilerin mezkur gün ve saatte yu ~i 
de 7,5 pey akçelerile rümrük başmiidürlüğü binası~dd\i 
satış komisyonuna ve eşyayı görmek için de Sirkeci e 
satış gümrüğü müdürlüğ'üne müracaatları. 

~, 
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Kfitahya Defterdarlı§'ıadan: 
Kütahya istasyonunda bulunan 15 ton mikt~rıo.&aki 

Şap ce•hıri madeni 27. 12.938 günfi ihale edilmek üzere 
satılığa çıkarılmıştır. Belıer tonunun tahmia bedeli 3 lira
dır. Talihlerinin maliye satış komisyonuna mfiracaatları 
il&n olunur. 

Selimiye A~keri Satınalma Komisyonutdan: 

16.12,938 cuma günü s~at 10 da Üsküdar Atpazarmda 2 
~aş tay satılacağından almak isteyenlerin mezkur gün ve 
saatte pazara gelmeleri ilnn olunur. 

İzmir Devlet Demiryollarından : 
Alsancak ambarmda mevcud idaremize aid beherinin 

llıuhammen kıymeti 9,5-10 kuruş olan 10,900 eski çuval 
2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde açık artırma usu
lile 26.12.938 pazarleıi günü saat 15 te Alsancak sekizin· 
ci işletme bina&ında toplanacak komisyonumuzda satıla
taktar. 

İsteklileriu manii kanuni bir halleri olmadığına dair 
beyanname ve yetmiş beş liralık muvakkat teminat mak· 
buzu vermek suretile tayin olunan vakitte komisyona gel
llleleri lazımdır. Şartnamesı komisyondau parasız alınır. 

lstanbul Gümrfik Baş Müdürlüjünden: 
Kimyane efyaııadan olup 7. 12.38 tarihinde müzadeye konmuş 

0.laa 88 lira 45 kuruf m\lhaaımen kıymetli 40 parça etyaya .., •• 
tılen bedel layık had görülmedij'inden 19-12-938 pazarteıi g~ali 
•-at 10 da 2490 sayılı kanua bükümleri dairesinde mftzayedeye 
~ltarılacağından isteklilerin yüzde 7,5 pey akçelerile birlikte yu-
-tıda yazılı rün ve saatte Gümrük başmüdürlütü ltinaııadaki 
•-tıııalma komisyonuna gelmeleri. 

Ankara DefterdarJığırıdarı: 
Muham. keşif Depozito 

t-edcli 
Ada Pnrsel lira kr. lira kr. 
322 l, 27, 28, 3, 4, 2.3, 24, 25, 26 '781 ,50 133,62 
325 8, 23, 10, 1 ), 31 1540 115 50 
33 ı 1, 1 4, ] 5 ı 86~ 139 65 
33] 4, 5 1036 77 70 
~31 JO, 11, 12 1610 120 75 
340 ada dahilindeki bılumum mebani 1910 143 25 

Tıp faHılle~i inşa edilmek üzeıe sıhhat vekalef nce istim
lak olunan Nümııne hastanesi r.ivarıııda kain vukarı<la ada, 
Par..,el, muhaınmP.n keşif bedellerile depozito ~iktarları ya
~ılı bilumum ev, dükkan, baraka ve bahçe duvarlarının hed· 
~i ile enKatlarıııın belediyece gö terilecf'k mahalle nakli ve 
Yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir 
Şekilde tesviyesi işinin 5 12 38 tarihinde kapalı zarf usulile 
{:Pılan arhrmas1 neticesinde talip zuhur etmedi!inden mez-
Ur tarihten itibar en her haftanın pazartesi ve per~embe 

ru~ıeri saat 15 te defterdarlıkta müteşekkil komisyonda iha
' ı icra edilmek üzere bit ay müddetle pazarlığa konulmuş· 
tur. 

1 tekliler fenni sartname ve keşif raporlarını ve haritasını 
~Ö~mek üzere defter<larl.k milli t:mlak ve nafıa müdürliik
Crıne müracaat edebilirler. 

(Devamı 4 üacü aahifede) 

~ . 
D.D.YOLLARI İSLETME u. MUDURLUGÜNDEN • 

t ~uhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki 
~~tup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartilc 23.12.938 cu
ı,' iÜnü saat 10,30 da Haydarpaşada rar binaaındaki kemisyon 
tllfından açık eksiltme uıulile satın ahnacaktır. 

h bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği veıaik ve her 

111
11ba ait hizalarında yazıh muvakkat teminatlarilc birlikte ek· 
ttttc (ÜnÜ Hatine katlar komisyona müracaatları lizımdır. 

) 8u i'e ait tartnameler Haydarpaşada ıar binasındaki komiı
OJl taufından parasız olarak daj'ıtılmaldadır. 

~ 

1- Muhtelif eb'at ve miktarlarda 21 kalem duble bina camı, 
lokomotif fener camı, vagon camı, kriıtal cam, bijote ııy
na ye tel örgülü cam muhammen be.leli 1534 lira muvak
kat teminata 115 lira 5 kuru,tur. 

2 - 9500 adet mulıtelif cinı lolıomotif ıür'at kontrol saat ban· 
dı muhammen bedeli 3765 lira muvakkat teminatı 282 lira 
38 kuruıtur. (8934) 2-4 

l'lnbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

lilt Diyarbakır Numuae haatalaaneainin İıterlizasyon cihazı açık ek· 
l:ı:ı•ye konulmuştur. 

~-~1- Eksiltme 21.12.938 çarşamba günü saat 15 de Çataloğ
~i il ıibhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binaaında kurulu Ko· 

'}onJa yapılacaktır. 
' : Muh&mmen fiat: 3376 lirlltltr. 
1 

1 
.._ Muvakkat ıaraati: ·253 lira 20 kuruştur. 

' ~ li 
1
- istekliler tartname ve liıteyi her filo Komisyondan ala· 

ter, •I 
• 1 ~) ~- lıtekliler cari aeaeye aid Ticaret Odası veıiluıile 2490 

\~~ kanuada yazılı belgeler ve bu i'e yeter muvakkat ıaraati 
\~ Uz veya banka mektubu ile birlikte 9elli gün ve aaatte Ko-

>ona relmeleri. (8i00) 

M0NAKASA GAZETESi Sayfa 3 

!!!!!!!~~!!!!W!!~~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!I 
1 İstanbul Vakıflar 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından 

Tahmin Fi. Tutarı 

Cinsi Mikdarı Lira K. LiraK. 

Elbiıe imali 295 takım 12 50 3687 50 

Palto ,, 197 adet 12 ()() 2364 

6051 50 

Yıltlızda bulunan Teknik Okulu ihtiyacı olan yukarıda cins ve 

mikdar, fiyatı• tut rı ilk teminatı yazılı elbiıe ve palto dikimi 

19.12.938 tarihine rastlayan pazartesi i'ünü saat 10.30 da kapalı 

zarfla ihaleıi yapılmak izere tartnameaine g6re ekıiltmeye kon

muıtur. İlk teminat 453 lira 86 kurut olup okuldan alınacak iraa· 

Jiye ile Yükıek Mühendiı muhuebeıine yatırılır. 

lateklilerin şartnameyi ve nümüneleri görmek ü~ere okulumuza 

ve ekıiltme rünü de Gümüşıuyunda Yükıek MDhendiı mubasebe

ıinde toplanacak olan komisyonumuza relmeleri. 2490 sayılı ka

nun tarifatı daireıinde tanzim edilecek teklif mektupları ekıiltme· 

den bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon baş

kanlığına verilmiş hulunmalıdır. Posta gecikmeleri kabul edile-

mez. (8812) 3-4 

• 

Kıymeti 

Lira Kuruş 

96 60 

Direktörlüğünden: 
Pey parası 
Lira Kurut 

7 25 
Fatilate eıki Dülger Zade yeai Sofular m halleeiade eaki Sa

raçhane cnddesinde eski 51 ve yeni 49 No. lu ve 9ermucibi çap 
11,50 metre murııbbaında bulunan nraanın tamamı ıatılmak üzere 
16 i'Ün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhaleıi 26-12-938 pnzarteıi günü nat 14 de icra edileceğinden 
talihlerin Çeııberlitatta Vakıflar Ba,müdürlütünde MabUilit Kale-
mine müracaatları. (8966) 

Nafıa Vekaleti 
İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

1- İdar~miz ihtiyacı için sif İstanbul tealim edilmek 'artile 
"300n ton "Siman Fondü,, açık eksiltme suretile alınacaktır. 

2- Eksiltme 16-12-938 cuma günü saat "15,. de Metro Hanın
da 6 cı k tta toplanacak olan attırma eksiltme komiıyonundB ya
pılaeaktır. 

3- Taliplerin maktu olarak bin liralık muvakkat teminat ver· 
meleri lazımdır. 

4- Bu işe aid şartname idaremiz Le.,azım D1ıiresindea paruız 
olarak ahaabilir. (0064) 2-2 

1 inhisarlar U. Mü d ·· rlüğünden: 1 
İdare izin Afyonkarahisarmda şartname ve pro1esı mu

cibince yaphracaiı barut deposuyla bekçi evi inşaatı he-
yeti umumiyeıi birden açık eksiltmeye konmuştur. . 

ll- Keşif bedeli barut deposunu 4312.Q7 lira, bekçi 1 

evinin 2851.77 lira ki ceman 7163 lira 84 kuruş ve mu
vakkat teminatı 537.29 liradır. 

lll- ,Eksiltme 28.Xll.938 tarihine rastlıyan çarşamba 
~ünü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve p.-ojeler 36 kuruş bedel mukabilin· 
de İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat 
Şubesiyle Afyonkarahisar Müdürlüğünden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesinden veya aballinin 
Nafıa Müdürlüğünden fenni ehliyet vesikası almaları li
ıımdır. 

VI- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile Vinci maddede yazılı fenni ehliyet ve yiizde 7,5 gü
venme paralariyle birlikte yukarıda dı geçen Komisyona 
rclmeleri ilin olunur. (QOOg) 1-4 

* • * 
I - İdaremizin Yavşan ve Çamaltı tuzlaları için memur 

amele ve luzumunda hafif yük naklinde kullanılmak 

üzere ::;atm alınacağı 26.X.938 de ihale edilece~i ilan 
edilen 2 adet kamvonetin muhammen bedeli tezyit 
edilerek yeniden ve pazarlık usulile eksiltm~ye kon
muştur . 

II Her ikiısinin muhammen bedeli 6000 lira ve muvak. 
kııt teminatı 450 liradır. 

III- Eksiltme 19.XII.938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 14,30 da Knbataşdn Levazım ve Mubayaat Şube

ı::indeki Alım Komisyorıuuda yapılacaktır. 

iV - Şnrtnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube. 
den alınabilir. 

V - i!.k~iltıneye iştirak etmek i--teyenlerin kataloklarile ka. 
roseri şrkli w· dahili tnksiınatıııı gö tcrir bir pilan ile 
benzin sarfiyatını gösterir fenni tekliflerini ihale gü· 
nuııden beş gün evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen 
Şubesine vermeleri Ü\zımdır. 

1 V - l tekliler pazarlı~ için ta} in edilen gün ve saatte yüz
de 7,5 güvenme paralal'ile birlikte yukarıda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (8835) 4-4 

• 
• • • 

1 - idaremizin Cibalı fabrikası için kadranlı ve otomatik 
tartan cinste 1 adet 500 ve bir adet 300 ve bir adet 
200 kilo gramı tartabilecek kabiliyette ceman 3 adet 
baskül şartnamesi nnıcibioce açık eksiltme usulile satın 

alınacaktır. 
il- Hepsiuin muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat 

leminatı 187 .50 liradır. 
ili- Eksiltme 30.Xll.938 tarihine rastlayan perşembe jÜnü 

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

1 V Şartnnmeler parasız olarak hergün sözü geçen Şube
den alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız feani 
teklif ve kataloklarını eksiltme gününden bir hafta 
evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine 
vermeleri ve tekliflerin kubulünü mutazammm vesi· 
ka almaları lazımdır . 

Vl- isteklilerin eksiltme için tayin edilen a-Un Ye saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
ıeçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8760) 3-4 

• • • 
Muhammen B. Ye 7,5 Eksilt-

Cinsi 

Elbise ve 
kasket 

Miktarı 
~ 

195 takım 

beheri tut rı 

L. K. L. K. -21 - 4095-

temi•at meuin 
L. K. Şekli Sa atı 

307 13 açık 14 

Palto 69 adet 15 - t035 - 77 72 " 14 30 
İskarpin 213 çift 4 10 873 30 65 50 pazarlık 15 

1- idaremiz müst hdemini için yukarıda cins ve miktarı 
yazılı üç kalem eşya numune ve şartnameleri muci
bince hizalarında gösterilen usullerle satın alınacak· 
tar. 

il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala
rında gösterilmiştir. 

lll- Eksiltme 15.Xll.938 tarihine rastlayan perşembe gü· 
nü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla

caktır. 
l V - Şartnameler parasız olarak herıün sözü geçen Şu· 

beden almabilece(i gibi numunelerae görülebilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin eclileu gün ve saat

lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

.. 
• • 

(8662) 4-4 

1- Sartnamesi mucibince 3000 kilo arap sabunu ekı:ilt
me usulile satın alınacaktır. 

il- Muhammen bedeli beher kilesu 14 kuruş besabile 
420 lira ve muvakkat teminatı 3 l.50 liradır. 

ili- Eksiltme 20.Xll.938 tarihine rastlayan salı ıünü saat 
14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda ıapılacaktır. 

iV Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu
beden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8833) 3-4 

* •• 

l - İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası için şart
namesi mucibince dört adet altdan sürme araba ile 
IOOXI IO ebadında 20 adet platform açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

il - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 900 lira ve 
muvakkat teminatı 67,50 liradır. 

111- Eksiltme 21.Xll.938 tarihine raslayan çarşamba gü
nü .saat 14 de Kahataşda Levazım ve Mubayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV -Şartnameler her gün parasız olarak sözü ıeçen Şu
beden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni 
teklifleriııi tetkik edilmek üzere ihale g-ününden bir 
hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüiü 
Müskirat Fabrikalar Şube ine vermeleri ve teklifleri
nin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8712) 4-4 

lmtiyu aab i ve ywıu · 
D. - : l.amaiI Cirit 

Baııldıjl 7cr: ARTUN Baaımtm 
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850 
1500 u A ASA 

Y oghourtchou Han 
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T ~l~phone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 1 
Etranger : 12 moia Ptrn. 2700 

AZE Le No. Ptrı. 5 
Pour lrı Publicit~ s' adre1aer 

ı\ l' Adminiatration Journal Professionnel des F ournisseurs et des _ Entr~preneurs de l'Etat 
Adre111e T ~l~rraphlque : 

letanbul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du Jours Heure 

____ d_' a_d_iu_d_ic_n_t __ est_i_m_a_ti_f __ P_r_ov_i_so_i_re __ ___,Çabier des Cbargeı 

A) .ı\djudıcations au Rabais 

Constr11ctlon-R6peration-Trev. Publlcs-Materiel de Construction-Cartogrephle 

Constructlon nu local etuve de l'hôpital Eş· 
refpaşa. 

Rrparation foyer du depôt militaire a Bos· 
tancı. 

Publique 999 48 

Gre iı gre 350 

Reparation batisse Oirection Jardins dans Publique 1610 35 
pnrc Culhane. 

Acbövement conıtruction groupe a Erzurum Gre a gre 245983 49 
(cab. eh. P. 615) (aj.) 

Vilayet lzmir 26-12-38 11 -

Com. Ach. Milit. Selimiye 16-12-38 14 -

120 77 Com. Perm. \fonicipnlite lstanbul 29·12-38 14 30 

13549 17 Min. Trav . Publics 23-12 38 16 -

Prodults Chfmlques et PharmaceutiquH-lnstruments Sanitelrea-Fourniture pour H6plteux 

Medicaments et articles unitaircs : 111 lots. Publique 3061 09 

Electrlcite-Gaz-Chauffage Central (lnstallatlon et Materiel) 

M•chine a glace pouvant produire 1000 kiloa 
de glaoe pn! jour et fonctionnant a l'e· 
lectro·ınotcur de courant alternatif de 231/400 
wolt et de trois plııaııes. 

Ameublement pour Habitatlon at Bureaux-Tapisseria ete. 

Table : l p. Gre a rre 50 -
Lıt double : 450 paireı. Pli cach la pa. 22 -

Transport - Chargament - 06chargem_!!!! 

Tranaport d'effets nıilitnires (•i ) 
Transport effets. 

Gre a gre 
Publique 

l!Sois de Construction, Planches Poteaux ete 

Boia de construction (voir Oivers) 

Combustlble- Carburent-Hullea 

Cbarbon de bois : 8 t. 
Houille : 120 t . {aj.) 
Anthracite : 30 t. 
Coke : 170 t. 

Divera 

Camion pr. transport de prisonnier: 1 p . (nj.) 
Housse pour gourde : 1600 p. 

Chambre iı air et pneux : 4 p. 
Bois de construction, vitre, clous, tuileı et 

chaux pour l'ecolo village Ballıca de Kar
tal. 

Chaudrons 2'randıı en cuivre: 5 p.· ld. petits: 
2 p. 

Bicyclettes : 100 p 
Camion pour Oirection Travaux Publics: l p. 

Provlslons 

Foin : 150 t. 
Viande de mouton : 6,8 t. (aj ) 
Riz pour pilaf : 12 t. 

B) Adjudicatıons a la surenchere 
Sacs en cancvııs : 10000 p. 
Articles de lııboratoire : 40 lots 
Decombres de bitisses 
Bois de aapin : 275 m3 

n n ebene : 3699 quent. 

Gre a rre - -

Gre a gre 

" 
Publique 
Gre iı gre 

Publique 
Gre a gre 

" 
n 

,, 

870 -

2400 

260 -
559 50 

247 

Publique la p. 48 

• 3300 -

Gre a rre - -
,, 2482 -
n 

Publique 

" 
88 45 

,, 900 -
., 

" 

229 59 

7 50 
677 -

125 -

103 50 
65 25 

180 -

39 -
41 96 

37 05 

247 50 

- -
187 -

75 -
- -
67 50 

- -

Com Ach. Dir. Hyg. et Assist. 28-12-38 14 30 
Soc. Cag-aloğfo 

Munici11alite Fethiye 

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 15-12·38 14 30 
Com. Ach. Comm. G. Gend. Ank. 29-12 ~ 10 -

Com. Ach. Place Forte Çnnaltltale 1-1-39 
Ministere Finances Prepoıe en 28-12-38 14 

Chef des Fournitures de Bureau lst. 

Com. Perm. Mun. latnnbul 29-12-38 14 30 

Com. Acb Commımd. lst. Fındiklı 14-12-38 14 30 
Com. Ach. Corps Arm6e Balikesir 28-12-38 11 
Com, Ach. Gendıırm. Çanakkale 23-12-38 15 
Com. Acb. lntend. lıt. Tophane 16·12·38 11 

Com. Ach. Commıınd. lıt. Fındıklı 15-12-38 15 

" n " Gen. Prot. 15-l:l-38 10 -
Forets lst. 

Com. Perm. Municipıalite lıtanbul 15-12·38 14 30 

" 
29-12-38 14 30 

Com. Ach. lntead. lst. Topbuıe 20-12·38 14 30 

Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Ank. 28-12-38 11 -
Com. Perm. Municip. lıtaobul 29-12-38 14 30 

' 
Com. Acb. Commond. lst. Fındıklı 14-12-38 16 -

" 15-12·38 15 30 
Com. Ach. lntenci. lst. Tophane 19-12-38 14 30 

8me Expl. Ch. de Fer Etat lzmir 26-12-38 15 -
Dir. Principale Douanea Iıtıanbul 19-12-38 10 -
Com. Perm. Municipalite lıt. 22-12-38 14 30 
Dir. Foreta Kutamonu 23-12-38 14 

• 19-12-38 15 -

Vient de paraitre : 

La Nouvelle Loi sur le Timbre 
Traduite en français et mise a jour par 

A. TEVFİK ço 
f ş 

Suivie d'un lndex Analytique t 
EN VENTE: 

Chez le Tradueteur: A. Tevfik, Sigorta Han, Galata 
Chez l'Editeur: Münakasa Gazetesi. Tel: 49442 

Et dana les Grandea Librairieı tJ 
- Prix 150 Piastres. - 1J 

... , --- __________ _, 
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Çarşamba 14.12.938 

Haruri veşia ve sigorta (İat. Telefon Müd.) .\":: 886 
HükOmet konağı inş. (laparta Nafıa Mfid.) .l\":: S93 

• 

Karacabey kasabasının elektrik tesis. (Karacabey Beled.) .1\"! 893 
Miihilr kurşunu ve ııraginal dnhis. U. Müd.) J\!: 194 . ~ 
Trabzon vil. mrk. Zanos köprüsünün tevsii (Trabıon Nafıa M.) .\! 89 
Maden kömürü (Manisa Tüm.) X• 897 
Gömleklik poplin (Tophane Lvz.) J\.". 901 
Kitap (Tophane Lvz.) •'~ 902 
Köy korucu elbisesl (Bafra Jandr. Komut.) X! 902 
Su fıçısı (Tophane Lvz.) •': 902 
Nahk~ler cihaz.ı (İst. Beled.) N! 904 
Bulgur (İst. Koı:nut.) J\~ 907 
Glimrük bina11 tamiri {Trabzen Gümrük Müd } X• 906 
• Keçi deriai (İst. Ziraat Bankası) !\.! 906 

'~Ut&~---

Mercredi 14-12-938 

Asaurancea et "haruri veşia,, (Dir. Teleplııo11es lst.) No 886 
Constr. konak gouvernemeotal (Oir. Trav. Pub. Isparta) No 893 

9
, 

lnstal. electrique au bourg Karacabey (Municip. Karacabey) No 1 
Plomb pour cacbet et ararinal (Dir. Gen. Monopole1) No 894 ) 
Trav. d'aırandisaement au pon\ Zanoı (Oir. Trav. Pub. Trab•0

' 

No 895 
Houille (Div. Maniu) No 897 
Popline pour chemiıes (lntend. Tophane) No 901 
Livrea (lntend. Tophane) No 902 
Costumes pour gardiens (Command. Gendarm. Bafra) No 902 
FOt pour eau (lntend. Tophane) No 902 
Appareil nahkuler (Mun. lstanbul) No 904 
Rep. bit. douane (Dir. Douane Trabzon) No 906 
Bles concasseı (Command. lstanbul) No 907 
• Peaux de claevreı (Dir. Bınque Agricole Suc. lstanbul) Ne 9o6 

Kastamonu Orman Direktlrlüğüaclen : 

Taşköprü kazası dahilinde geyikdere ormanınclao ıO 
ayda çıkarılmak şartile 275 M3. çam ağ-acının beher ı•f 
rimamul metre mikftbı 515 kuruı muhammen bed•1~ 
23.12.938 günü saat 14 de artırması yapılmak üzere açı 
nrtarma usulile satılığa çıkarıl•ıştır. 8 

* • * Araç kazası dahilinde alıç beleni ormanı•d•0 t 
ayda çıkarılmak şartile 3699 kental meşe odununun bela•t 
kentalı 5 kuruş muhammen bedelle 19.12.938 güoii 51~1• 
15 de arttırması yapılmak üzere açık arttırma usutile satı 
ğa çıkartlm ışbr. 

·o•t 
Taliplerin ticaret odası vesikası ve yüzde 7,5 teflll f 

parası makbuzlariyle ayai gün ve saatte A1'Bc or111an satı 
komisyonuna müracaatları. 
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