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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

kliring hesablar1 bakiyeleri ve kredili ithalata aid 
taahhUdler 

lts Türkiye Cnmh'lriyet Merkez Bankaaından alınan h•HJI bu· 
alıırına g re 19/ 11/1938 tarihindeki kllrinı heaapları baki· 

!el~ri ve kredili ithalit için Ctlmhuriyet Merkez. BankHına 
trılnıit taahhüdler yektlnları: 

h ~EDVEL 1: Ttırkiyel Cnm
~tıyet Merkez Bank&1ındaki 
ı lrlna- besaplnrı horçlu bak~ 
trl: 

~MLEKET MiKDAR T· L. 
.\ -lttıanya 
&•lçika 

~~koılovakya 
~1tıl•ndiya 
~t•rııa 
1°llanda 
~'rlltere 

1 ııanya 
~•tç 
ı._•lçre 
lt hiatan 
tıs_ tonya 

~ •C?ariıtan 
~t· ç 
S lllanya . s . 
\'11 • c. ı. 

r ılavya 

977.900 

246.400 
3.609.300 

645.800 
3.279.400 

931.900 
10.029.600 

319.400 
2.004.800 
846.800 
263.900 

30.100 
1.366.900 

642.700 
:.588.000 

83.000 
530.500 

p CEDVEL: 2 
b 1'ret1ili ithallt için Cilmhuri~ 
ıtt h 
~ı_ nıerkez Bankaama verilmiş 

11 t .. hndler yekünlan: 
~t. 

illi dairel r Husuıi tahıslar 

~tM ~l'ıll l:'vET T. L. T. L. 
~~- -
~.~llnya 11.848.507 12.903.2911 

~111•turya 5251 
~ ~llta 23.169 
~~~0ılavakya 499.277 259.835 1 
t• Orıya - - 8.5121 

~~lllandiya 175 1.162 
-tııa 80.637 301.394 

Holanda 
lnrlltf're 

lıpanya 
llveç 

fıviçre 
İtalya 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Lohiıtan 

Yui'oala,.ya 

Yunanistan 
s. s. c. 1. 

5.609 
768.700 

ı9.654 
1.520.833 

35.731 
49 891 

556.262 
1.740 

80.088 
11.$85 

83.116 
452.320 

13.502 
201.216 

157.142 
526.040 

16~.062 

29.l 05 
14.390 
6.246 

34.~89 

168.889 

Yukardaki 2 numaralı ced· 

velde yazılı kredili ithalltın va
delerine göre vaziyetleri: 

Altı aya kadar v•deli 
Resmi Huıuıi 

daireler tahıılar 

memleket T. L. T. L. 

Almanya l.968.967 8.907.766 
Diter mem. 54.776 1.645.266 

Daha uıun veya 
t.atka vatleli 

Resmi Huıuıi 

daireler şahıılar 

T. L. T. L' 

Almanya 16.679.540 3.99~.525 
Dlter mem. 3.585.404 78 ).948 

CEDVEL 3: 
Muhtelif memleketlerin Mer -

kez Bankalarında tutulan kllrinı 
heaaplarındaki alacaklarımız: 

Memleket Mlktlar. T.L. 

Estonya 25.100 
italya 651.000 
Yunanistan 153.200 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fi atları 
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Kn in 
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GOmOıhane "'lmaıil kilo 10 - 15 -
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ı Siyah liıllm 13 - 15 -

Amuya clmuı 1 ~ - 3:.! -
lucbolu clma11 • 4 - 8 -
lnwillı ehaaaı (t.,.aklı) 8 - 12 -

Aa.kar a armud11 

lııcbolu arm11d11 

Mutm•la 
Ayva 
Ferik clmMI 

Iutaae 
Nar 

Ceviz 

Muı 

• 

• 

2h -
4 -
2 -

so -
b 

4-
7 - 14 -

l{i - 2.'> -
fıfiO tı -

7 - il -

60 - 140 -
Ataç kavunu 
Y .rll lirnonıoo 

Ade t :ı - 15 -
ad.G 200 - Sı.JO -

Kcnebl llaea 100 • ıw - 175 -
Portakal Dörtyol ~6lık - - - -

• • 64 • 300 - R2b -

" " SO ,. 2M - :i60 -

• 100 • 160 - 17:> -
. • 150 140 - 1ao -

Portakal Alanya 100 A :uo - 27S -

" " 
80 221 - 260 -
M 280 - 300 -

• Fenike 160 400 - 420 -. .. " 
100 44• - 460 -

Mandalln Bodrum 100 260 - 275 -
• Dörtyol .. 200 - 260 -

" 
Alanya . 2b0 - soe -
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ln,aat · Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 
---~----------------------------~---------------

J 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden 
Gazete ilimndaki yanhılık dolayısile eksiltme ıöoll· 

niln değişmesinden kapalı zarf usulile ekailtme iliıu. 
Eksiltmeye konulan iş: 
El ah Hükumet konağı io,aatı. 
Ketif bedeli: 
22651 lira 23 kuruşluk kısmı inşaatı 
İnşaat müddeti: 
l!ıale tarihinden itibaren 31.8.939 tarihine kadar 

31.5 939 " 10000 lirahk iş yapmak şartı. 
Bu işe aid şartnameler şunlardır. 
A- Eksiltme f artnamesi 
8- Mukavele projesi 
C- Bayındırlık itleri genel şartaamesi 
O- Husuıi fenni ıutnameler. 
E- Keşif cetveli 
G- Proje 
İıtiyenler bu evrakı 2 lira mukabili11de Antalya nafıa 

dairesinden aldırabilirler. Bu evrak bilabedel dairede ıö· 
rülebilir. 

Eksiltme 28.12.38 çarşam~a giinü saat 16 da Antalya 
Daha dairesinde Eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapah zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için ist~klinin 1698 lira 84 ku· 
ruşluk muvakkat teminat vermeleri, bundan başka aşa
ğıdaği vesikaları haiz olup göstermeleri lazımdır. 

Antalya nafıa müdürlüğünden alınmış müteahhidlik ve 
ticard odası veaikaaı. 

Yaptaiı işlere aid bonservisler. 

Kayıeri Tayyare Fabrikası Satınalma Komisyonundan: 

28 lkincite,rin 938 pazarteıi günü ıaat 14 te Tayyare Fabri· 
kaaı ıahnalma komisyonunda 31008 lira 90 kuruf muhammen be· 
delle proje ve planları dahilinde yaptırılacak iki çift memur evi· 
nin ekıiltmeaine talib çıkmadıtı görüldilğüoden 2490 numaralı 

kanunun 40 ncı maddesi mucibince 28.11.938 ıününden itibaren 
30 ıün zarfında pazarlık suretile yaptırılacaktır. İ.teklilerin ek· 

:siltme kanununun ikinci ve üçüncü maddelerinde ya:r:ılı veaaikle. 
A - Ticaret Odasından mGıeccel olduktarıntı dair vesika, 
8 - İntaabn fenni mes'uliyetini üzerine alacak bir mühendiı 

olduğu -veya mühendis göıtermf'ıİ, 
C - Evvelce böyle bir inşaat yaptığına dair veaika, 
D - Kayaeri emvaline yatırılacak 2325 lira 67 kurut muvak· 

kat teminat makbuzile Fabrika satınalma komiıyonuna müracaat· 
}eri ilin olunur. 

E - Tafailit iatiyenler komiıyondan alat.ilirler. Bütlln teklif
ler Satınalmaca biriktirilerek 28.12.Q31 tarihinde puarlıtı yapıla· 
cağı ilin olunur. 

lıtanbul Defterdarlıtından : 

Defterdarlık binasında yapılacak 2105 lira 95 kurut ketif t.edo· 
li tamirat işi açık ekıiltmey• konulmuıtur. Eluiltme 19.12.938 
pazartesi günü ıaat 14 de yapılacaktır Ekıiltmeye fİrmek iııtiyen· 
}erin bu işe beaı:er en az 2000 liralık iş yaptıklarına dair lıtan• 
hul Vilayetinden eksiltme tarihioden •ekiz gün en-el alacakları 
ehliyet yesikosı 937 yılına aid ticaret oduı veaikalarını ve 158 
liralık muvakkat teminat m kbuzlarını ibraz etmeleri lizımdır. Ta· 
liblerin ketif, mukavele, fenni, huıuıi, eksiltme tartnamelerini 
görmek üzere 18.12.938 hırihine kadar herıün Milli Emlik MOdür· 
liltüae möracaat etmeleri ilin olunur. 

latanbul Sıhhi MüesıHelcr Arttırma ve Ekıiltme Komiıyonundan: 

Eksiltmeye koaulan iş: Şişli Çocuk hutanHi hariciye paviyonuna 
ilave edilecek ilti oda. 

Keşif bedeli: 2725 lira 1 kuruş . 
Muvakkat garanti: 205 lira. 
Şişli Çocuk hastancai hariciye pavyonuna ilave edilecek iki oda 

açık ek.ailtmeye konulmuştur . 
Ekıiltme 21.12.938 çarşamba ıünü saot 11,30 da Cataloğlunda 

aıbhat ve içtimai muavenet müdiirlüğü binasında kurulu komiıyonda 

yapılacaktır. 
Mukavele, okıiltme, ltayındırlık iıleri genel, huıuıi vo fenai §Ut· 

name: proje, lteıif hullsası ve buna müteferri diıer evrak berrin ko· 
misyonda görülebilir. 

fıtoldiler cari seneye ait Ticaret odası veıik.atılle 2490 sayılı lı:a• 
nunda yazılı belgeler ve bn işe yotor muvakkat garaati makbus ve
ya banka mektubile birlikte bu işo beaur en az 2000 liralık iş yap· 
h2"ına dair lstaııbul vilayetinden eksiltme tarihindeD 8 glln evvel al
mış oldukları m&tubhidlik vesilcalarile birlikte belli rün ve ıaatte 
komisyona ıelmeleri. 

Mufıla Dağ Tay Satınalma Komisyonundan: 

Bodrumda iki pavyon ve bir tavla ve bir mutbik inşası 
kopalı zarfla eksiltmeye konmuş iıede talip çıkmadığından 

20.11.938 den itibaren bir ay zarfında pazarlıkla yatırılması· 
na karar verilmiştir. Ke~if bedeli 65840 lira kati teminatı 

9878 liradır. 
İsteklilerin lıu işe ait keşif planlarını ve şartnamelerini 

Mnğlada Dağ Tuğay karargahında komisyona her gün müra· 
caatları. 

• 
lçel Nafıa Müdürlüjünden 

Mersin· Tanus yolunun 17x620-22x500 kim. )eri araaında 
tosesioin eaaalı tamiri için tanzim edilen 11807.32 liralık ketlf 
evrakı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmut Vfl 28.11.38 
tuihinde yapılan ekıiltmede talip nhur etmedij'inden 2490 aayılı 

kanunun ~Oıncı maddesine tevfikan bir ay ı:arfanda Te çartamba 
günlerinde ıaat 15 de toplanacak viliyet daimi eneOmeniade pa· 
zarlığı yapılmak üzre ve Nafıa vekaletince 11762,37 lira olarak 

tuhib ve tasdikan iade edilen ayni i' ekıiltmey• konulmuştur. 

Ekıiltmeye gireceklerin ~ gOn evvel viliyete müracaat ederek 
ehliyet vesikaaı almaları ticaret odaaı vesikHını daimi encümene 
ibraz etmeleri ve muvakkat teminatı mubaaebe vezneaine yatır· 

maları lazımdır. 
Fazla malumat almak iltiyenlerin İçel nafıa mücılürlütüne mil

racaatları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan 

Beher metresine tahmin etlilen fiatı 7 4 kuruı olan 3300 
metre haki ve 1543 metre siyah ıateo mtiteahhit nam 
ve hesabına açık eksiltme suretiyle münakasaya konul

muştur. 

İhalesi 19.12.938 pazartesi günü saat 11 dedir. 
İlk teminatı 269 liradır. 
Evsaf ve şartnemesı bedelsiz olarak M. M. V. satınal· 

komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2491 aaytlı kaırun 2·3 cü mad· 

delerindc gösterilen vesaikle ve teminatiyle birlikte ihale 
saatinde M. M. V. satın alma komisyoouaa rolmeleri. 

İıt nbul Levzım Amirliii Satınalma Komisyonuntlan : 

Ordu sıhhiyesi için 2 bin adet bııttaniye 20.12.938 salı 
günü . aat 15 te Tophanede İstanbul Levazım amirliği satın
alma kwnisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 24 bin lira ilk teminatı 1800 liradır. Şart· 
namesi ve nüınunesi komisyonda görülebilir. l~teklilerin ka· 
nuııi vesikalarile beruher teklif mektublarını ihale saatından 
bir saat evvt l koıınisyona vermeleri. 

lçel Emniyet MüdürlGQ'ünden: 

Teşkilltımızda istihdam edilen gece bekçileri için pazarlık ıu· 
retlle muşamba alınacaktır. 

Mezkur muşambalar muhtelif bedende kollu ve batlıklı ola· 
oaktır. (yerli malı şayanı tercihtir.) 

Bu mutambalar pazarlık tarihinden itibaren aıı:ami on rln 
zarfında müdüriyete teılim edilecelı.tir. 

Tahblerden fazla izahat almak istiyenlerin 1.12.138 tarihinden 
itibaren emniyet müdilrlüğüne müracaat eylemeleri ilin olunur. 

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

Vize Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Aşaiıda cins ve miktarı yazılı soba vesaire 10 No. lu 
1&çt n imal edilmek şartile 15.12.938 pazartesi ilUıü saat 
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Sayfa 2 M0NAKASA GAZETESi 

Bu gün liAn olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün ':>Pı t 

a MOnakasaıar 

lnt•", Tamirat, Nafıa ı,ıeri, Malzeme Harıta 

Defterdarlık binasında yap. tamirat 
Merain·Taraus yolunun araaında yap. §Ole ta· 

miri (temd) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamatır v.s. 

8attHiye: 100 ad . 
Elbi .. : 119 tak . 
Palto: 119 ad . 
lılı:arpin: 119 çift 
Gömlek: 654 ad.·fanila: 981 ad . ·don: 981 ad.

pijama: 327 talı:.-mendil: 1962 ad.-bavlu: 634 
ad. çorap: 1~08 çift 

Gece bekçileri için muşamba 

MDteferrlk 

KamyoHt: 2 ad. 
Kamyon, araba muıambalarile torba mu~amba· 

larını dikim iti 
Bınelt otomobil liıtifi içini: 12 ad -dıı: 12.ad. 

Erz•k Zahire, Et, Sebze v.s. 

Beyaz aabun: 1,5 t.·yeıil sabun: 300 k. (tcmd) 
Yemiş: 9 kal. 
Sıfır eti: 51 t . (temd) 
Un: 300 t. (temd) 
Arap ıabunu: 3 t . 
Arpa: 200 t . (tomd) 

b Müzayedeler 

Ladia marka kazojen motörl: 1 ad. - 110 volt 
60 amperlik dinamo: 1 ad. - Merndea mar· 
ka lı:a•yon motörü: 1 ad. - kazoien kazanı: 
3 ad. - Fiat marka arazöx: 1 ad.- hurda ba· 
kır tel ve aurda demir: 300 k. 

Bekçi dubası 

Kuru katran odunu: 1000 kental 

aç. ekı. 
pu:. 

aç. elı:a. 

,, 
,, 
" 

paıı:. 

pa.1 . 

.. 
,, 

aç. elı:ı . 

pu. 
,, 
., 

paz. 

paıı:. 

aç. art. 

2105 t5 
11762 37 

beh. ıı 50 
., 25 50 
., 17 25 

tifti 5 -

6000 -

822 -

29250 -
2700 -

158 -

94 -
229 
155 -
45 -

274 -

450 -

62 -

163 -
842 -

2194 -
202 50 
675 -

16 -

--------------------------------··· 

İıt . Defterdarlafı 
İçel Nafıa Mtd. 

Ytıkselc Mühendiı Mek. SAK 

,, " 
,, . 
,, . 
,, ., 

l~el Emaiyet Mtıd. 

lnbiıarlar U. Müd. 
,, . 

19-12-38 14 -

28-11-38 itib. 1 ay 

23-12-38 15 -
23- 12-38 15 15 
23-12-'8 15 30 
23-12-38 15 45 
23-12-38 16 -

1-1?·38 itibaren 

19-12-38 14 30 
20-12.Js 14 ~o 

G\lmr. Mub. Genel Kom. lst. SAK 7-12-38 11 -

Yfikaek Ziraat Enat. Rek. Ank. 
Yüksek Müh. Mele SAK 
laparta Aık. SAK 
Esltiıehir Lvz. SAK 

inhisarlar U. Mnd. 
Balıkeıir Aık. SAK 

8-12-38 10 -
5-12-38 10 30 
5-12-38 14 -
7-12-38 14 30 

20-12-38 14 -
19-12-38 11 -

15 ıün içinde 

Oeni•bank Tophane Oeniı han Ma- 8-12-38 15 -
teryel Şubeai 

Isparta Orman Memurluğu 12-12 38 14 -

15 te pazarhkla satın ahnacaktır. isteklilerin Vizede 
satınalma komisyonuna müracaatları. 

Adet 

Tüm f safı komisyonda ıörillebilir. İsteklilerin kanuni 
rile beraber belli seatte komisyona gelmeleri. 

vesika la-

3 Bilyük soba 
1 Kilçllk soba 

21 Dirsek 
14 loru 
7 Şapka 
3 Büyük mangal 
3 Maşa 

lıtanbul Aakerl Fabrikalar Satınalma Komiıyonundan : 
Muhammen bedeli 130 lira olan 50 aded kilim (beylik) Salıpa· 

ıı:arında Aıkeri fabrikalar Htınalma komisyonunda 16.12.938 cu• 
ma ıünü aaat 14 de açık ekıiltmeye konulacaktır. lıteklilerin 
mezkur giln ve saatte yGzde 7,5 muvakkat teminata olan 975 ku
ruşun her hangi bir mııl müdürlütüne yatırarak alacatı makbuz· 
la ••kur ıün ve ıaatte komiıyonda bulunmalara nümune her 
iÜn komiıyonda görulebilir. 

--- --
Sıhhat ve lıtiaıai Muavenet Vekileti Hudut n Sahiller Sıhhat 

Umum MüdtırlGtilnden: 

Umum müdürlük villiıının buı kıaımları pazarlıkla tefrit 
edilecektir. 

Bu it için talihler tarafından yapılacak ketifler 15.000 lirayı 
tecavQz etmiyecektir. Talip olanların tefrit edilecek. muhtelif ak· 
aama ait, plan ve re.imlerini bizzat yaparak 1938 klnunuevvelinin 
yirminci J'Ününe kadar umum müdürlüğe tevdi etmeleri lazımdır. 

Umum müdürlükte teıekkül eden keyot bu reaim, plln ve ke· 
tifleri tetkik ederek muvafık aördöklerinin pazarlıta iıtiralıdni 
kabul eder. Kabul ~dilen talibin pazarlıta rirebilmeıi için ketif 
bedeli üzerinden kanunen icabeden ytizde 7,5 teminat alınacaktır. 

Pazarlık Ankarada hudut ve aahiller aıbat umum müdürHlfün
de tetekkül eden husuıi komisyonda ve 24 birincikinun 93S cu
martesi günü aaat onda yapılacaktır. 

Talip elanların paı:arhk tartnamelerini Ankarada umum mü· 
dürlük a} oiyat muhasibi mesullüğünden ve l1tanbulda İatanbul li· 
manı aahil 11hhiye merkezi battabibliğinden alabilirler. 

Talip olanlar arhrma, ekıiltme ve ihale kanununun 2 veya 
3 el maddelerinde yazılı veıilular 1röatermeyo mecburdur. 

ahrukat Benzin-Makine yağları.':..!: 

lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Süyari binicilik okulu için 3000 kilo benzin 300 kilo 
vakum 50 kilo valvalin 9 .12 938 cuma günü saat 14 te 
Tophanede Istanbul levazım amirliği satınalma komisyo
ruD .. p zarhkla eksiltmesi yapılacaktır. Nümune ve ev 

Müteferrik 

Milli Müdafa Vekileti S•tanalma Komisyonundan : 

Tayyare fabrikası için 2 adet planya tezgahı kapalı 
zarfla ekıiltmeye konmu1tur. Muhammen bedeli 6700 lira 
ilk teminatı 503 liradır. Eksiltmesi 18.1.939 çarşamba gü· 
nü saat 16 da Ankarada M.M. vekaleti satıoalmn komis· 
yonunda yaptlacaktır. Şartnamesi komisyondan alınır. İs
teklilerin ihale günü saat 15 e kadar kanunun 2·3 cü 
maddelerinde yazılı vesalkle birlikte ilk teminat ve tek· 
lif mektublarmı Ankarada komisyona vermeleri. 

• • • 17000 liralık tüfekçi sandığı kapalı zarfla eksilt
meye konulmu9tur. Eksiltmesi 19. 12,g38 pazartesi günü 
saat 11 dodir. Komple tüfekçi sandıimın beher çiftine 
200 lira fiat tahmin edilmiıtir. İlk teminat 1275 lira olup 
şartnamesi komisyonda ıörülür- Arzu eden talipler tara• 
fından sureti çıkarda bilir. Eksiltmeye gireceklerin ilk te· 
minat ve 2400 sayılı kanuaun 2-3 cü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte ihale saatinden behemehal bir saat ev· 
veline kadar zarflarını Ankarada M.M. vekAleti satınalma 
komisyoauna vermeleri. 

GClmrlk Muhafaza Genel Komutanlıtı İatanbul 
Satuıalma Komlayonuadan 

18 x 600 ebadında 12 iç ve 12 dıt arazi binek otomobil lbti-
tinia 7.12.38 çartamba a-ünü aaat 11 do paı:arltj'ı yapılacaktır. 

Evsaf ve tartnameai komiayond.a ıariilebilir. 
Tahmini bedeli 822 lira ve ilk teminatı 12 liradır. 
lıteklilerin a-ün ve aaatindo kanuni vesikaları ve ilk teminat 

makbuzlarile Galata eıki ithalat 1rümrütüadeki komisyona gel· 
meleri. 

İstanbul Le••zım Amirlij'i Satınalma Kemiıyonundan: 
Kauçuk yol keçesi ile lama demiri ve krome çubuk Ye 

çivileri 9.12.938 cuma a-linü saat 14.30 da Tophanede 
Levaıım amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla alı -

nacakbr. Hepsinin tahmin bedeli 573 lira 40 kuruş ilk 
teminatı 43 liradır. Şartname ve nümuneıi komisyonda gö· 
rillebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saat
te komisyona releri. 

4 lirincikinun ~ 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
2.12.938 ====~ 

CiNSi 
Fi atlar 

.Af ağı 
Kr. Pa. 

Butday yumuşak 

" ıert 

,, kızılca 

Arpa Anadol 

Peynir kater 

Çavdar 

Arpa yemlik 
Yulaf 

Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 
• iç 

Kufyemi çuvallı 

Ketentohumu 

İç Fındık 
Tiftik mal 
Tiftik Oğlak 
Su1am 

Yapak Anadolu 

,, Trakya 

Mııır beyaz 

5 14 
5 3 

5 8 

3 5 
4 19 
4 10 

38 9 
18 10 
44 -

12 -

17 25 

Mııır aarı 4 30 

Yukarı 

Kr .Pa. 

5 27 
5 g 

5 29 

18 20 
52 -

18 -

4 32 

Gelen To~ 
Butday 15 
Arpa 15 
Beyaz peynir 37 
Un 19 
Faıulye 5() 
Yapak ı60 
Kepek 6 
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K. ceviz 
Kuşyemi 
K. fındık 
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32 
ıo 
12 
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Yapak ~ 
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Dış Fiatıar 9' 
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,, 
,, 
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Mıaır 
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" 
L.: 
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~ 
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~ 
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6 
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İstanbul Piyasası 

Petr•l dökme 
aenzin 
Mot rin 
Maden kömürü yerli blok 

,, ,, krible 
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,, ,, 2 ci 
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,, ,, " (937 
,, ,, 1 ci ,, ., 
,, ,, 2 ci ,, 

,, ,, 3 cü " " 
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,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve lfl&nmlş 

Tuzlu kuru keçi 
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,, 
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,, sığır 

kuru'u kuzu 
,, 

" Tula 

" Salamura 

" ,, 
Kösele 

,, 
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,, oğlak 

keçi 
koyun 
kuzu 
manda 
sığır 

ııtır 1 ci 
man_.n 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan e lvan 1 ci 
,, beyaz t ci 

,, 

kilosu 
litresi 
kiloıu 

tonu 
,, 

,, 

,, 
,, 

kilosu 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
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• 
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,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" .. 
,, 

" ,, 

" 
" ,, 
,, 
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,, 
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lzmir Belediyesinden :· 

S:ıtm alınacak 15 adet 4 silinairli ve tam Diıel mo· 
törlü 26 kişilik oturma yerli Ye şehir içi yollarında çalı· 
Şan tiplerden olmak üzere beheri 8500 lira bedeli muham· 
llleneli komp!e trambüs. 

Satın alınacak 10 adet 4 silindirli ve tam Dizel mo
törlii 24 kişilik oturma yerli ve şehir içi yollarında çalı
şan tiplerden olmak üzere beheri 6250 lira bedeli mu
hammeneli komple otobüs. 

Satın alınacak bir adet 6 silindirli ve tam Dizel mo
törle 40 kişilik oturma y rli şehır iç ve dışında çalışacak 
tipte olmak üzere 13600 lira bedeli muhammenli komple 
turist trambüsü. 

Sahn alınacak bir adet 6 silindirli ve tam Dizel mo 
törlü 32 kişilik oturma yerli ve 15 kişilik ayrı sahanlıklı 
şehir içi yollarında çalışan tipten olmak üzere 12900 lira 
bedeli muhammeneli komple büyük trambüs ki coman 27 
adet otobüs ve trambüs mevcud proje ve şartnamesine 

göre 1.12.938 tarihinden itibaren .45 iÜn müddetle kapa
lı arfla eksiltmeye konulmuştur. 

Gümrük, muamele, belediye, tahliye, kordon, istislak 
resim ve ücretleri belediyeye aid olmak üzere belediye 
otobüs garajında teslim edilmek kayt ve şartile heyeti 
umumiyesinin muhammen bedeli 216500 liradır. 

Mali ve fenni şartnameleri, posta bedeli hariç 10 lira 
83 kuruş bedel mukabilinde otobUs işletme müdürlüğün· 
den tedarik edılir. Taşradan istiyenler şartname ve posta 
ücretini peşinen göndermelidirler. 

Kapalı zarfla ihalesi 17. l.939 salı günü saat t6 da 
belediye daimi encü11Jeninde yapılacaktır. 

Heyeti umumiyesinin muvakkat teminat miktarı 12075 
liradır. 

Nakden verilecek teminat akçesi ihale tarihinden as· 
gari 1 glin evvel belediyeden alınacak fiş mukabilinde 
iş baukasına yatırılncaktır. 

Teklif yapacak firmanın otobüsler hakkındaki şartna 

mede yazılı maddelerle birlikte bilumum kataloğ ve tek
nik esimlerle plan ve izahnameleri ve parça kataloğunun 
ve fiat listelerini vermesi mecburidir; 

Eksiltmeye iştirak edecekler ı490 sayılı kanunun ta
rifi dairesinde hazırlanmış teklif mektublarmı ihale tarihi 
olan 17. l.939 salı günü azami saat l e kadar belediye 
daimi encümen reisliğine vermelidirler. 

Ankara Bılediyeıinden 

Su işleri için alınacak IOO adet saat sandığına istekli 
çıkmadığıRdan açık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

Muhammen bedeli 450 liradır. 
Mu•akkat teminat 33.75 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerin de 13. 12.38 eah günU saat on 
buçukt belediye encümenine müracaatları. 

lstanbul Jandarma 

Miktarı Cinsi 

Satınalma Komisyonundan 

Tahmin bedeli ilk teminatı 
Lira krş. Lira ku. 

600 Üç muhtelif boyda 
ambalaj sandığı 

800 60 75 

Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda 
gösterilen eb'nd ve ev afı şarlnamesinde yazılı 000 am· 
balnj sandığı 17 .12.938 pazartesi günü saat 1 1 de lstan
bulda Gedikpaşadaki jandarma satınalma komisyonunca 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Şartname her giin adı geçen komisyonda görülebilir 
vey parasız aldırılabilir. 

2490 sayılı kanun şeraitini haiz isteklilerin i!k temi
natile belli giin ve saatte komisyonda bulunmaları 

lstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

Nakliye taburu için 4 çeşid yapı malzemeri salın alı
nacağından pazarlığı 7.12.938 çarşamba gUııil saat 11 de 
Pmdıklıda Komutanlık satınalma komisyonunda yakılacak· 
hr lst klilerinin belli gün ve s -tatte komisyona i'elmeleri. 

* * • Nukliye ve motörHi birlikler okulu ihtiyacı için lüzu· 
mu olan 5 çeşit yapı malzemesi satın alınacağıodan pa· 
zarlığı 5.12.38 pazartesi günü saat 10,30 da Fındıklıda 
komutanlık satınalma komisyonunda yapılacaktır. istekli
lerinin belli glin ve saatte komisyona gelmeleri. 

• * * Ordu evi için lüzumu olan a çeşit yapı malzeme· 
si satın alınacağından pazarlığı _.:5.12.38 pazartesi günü 
saat 11 de Fmdı~lıda komutanlık satınalma komiıyonun· 
da yapılacaktır. isteklilerin belli gün ve seatte komisyo· 
na gelmeleri. 

• • • 
2 adet Kamyon t alınacaktır. Ve k11myon araba muıamba
larile torba muşambalarmın dikim işi. Bak : Iubisarlar U. 
Müd. ilanlarına. 

f rzak, Zahire, f t ve Sebze: 

Eskişehir Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan : 
Eskişehir hava birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeye 

konulan 300.000 kilo ununa istekli çıkmadııiından pazar• 
lıkla alınacaktır. Pazarlık 7. J 2.938 çarşamba günü saat 
14,30 da Eskişehir levazım amirliği utınalma komisyo
nunda olacaktır. Tahmin b~deli 29250 liradır. llk temi
natı 21941 i radır. Şartnamesi Eskişehir levazım amirliği 
aatınalma komiıyonuada hergün görülür. İıteklilerin ihale 
saatinde Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve 
Uk teminat makbu•larile komisyona gelmeleri. 

Selimiye Askeri Sa,ınalma ){omiıyonuadan 
Seliıniye garnizonu ile Karadeniz boğazındaki Tümen birlikle· 

ri ihtiyacı için 2500 kilo toz şeker, 2300 kilo pirinç 1500 kilo 
kırmızı mercimek pazarlıkla utın alınacaktır. 

Pazarlık 5.12.938 pazarteıi günü saat 14 de Selimiye Tümen 
Aıkerlik daircıindeki binada tümen utınalma komisyonunda ya· 
pılacakhr. 

Pazarlık sonunda takarrür edecek fiat tlıerinde yüzde 15 bati 
teminat derhal Tümen muha1ebe veznHinc yatırılacaktır. 

Balıkesir Aıkeri Satıaalma Komi•yonundan 

Kolordu birlikleri hayvauatı için kapalı zarfla ekıi itmeye ko· 
aulmut olan 206> toa arpa için talip çıkmadıtındaa bir ay zarfın
da neticelendirmek üzero pazarlık• çıkarılmııtır. Pazarlıkla fha· 
leai 19.12.938 paıarteai günü aaat 1 l de Kor Satınalma komiı

yonunda yapılaeaktır. 
Muvakkat teminatı 67"5 liradır. lıteklilerin mezkur rfin ve saat 

te komisyona ıelmeleri. 
• * • 

3000 ktlo arap ubunu alınacaktır. Bak İnhiurlar U. Müd. 
ilanlarına. 

• 

3 .. ,.,. -
b) ÜZAVEDELEA 

Deniıbank İzmir Şubesinden: 

Bankamızın Karşıyaka-Alaybey mevkiindeki tersane· 
ıinde müterakim cinsleri muhtelif hurda eşya 8.12.938 
perşembe gilnfi açık arttırma suretiyle satılacağından ta
lip o~anların mezkür tarihte •e saat onda tersanede bu· 
lunmaları ilAn olunur. 

Erzincan Defterdarlığındın 

Ruiaoan merkuiado 4 kilometre mesafede Pizvan k6yilndeki 
depoda mevcud tayyare •e diter haaaaa makinelerde kullanıl
mağa elverişli 8 bidon lçind ı 1472 kilo aafi bind yatının gayri1afi 
beher kiloıu depoda 60 n vagonda teıliaı 65 kuruş muhammen 
bedel üzerinden arttırma ile ntıtı 28.1 l .938 den itibaren on ıün 
mOddet)e uzatılmıttır. Taliblerin yüzde 7,5 teminat akçelerlle mu· 
ayyen ründe Erziucan Defterdarlıtına müracaat etmeleri. 

(Devamı 4 Gnctı ıabifede) 

~~··EHEMMTvETLE.NAIARTD~KATAi ...... ~ 

~ 
~ Beyaz ve pirina sabunlarını askeri evsafa uygun her ~ 

ı ~ yeA~
11 

S.c"T~;~ ~'"ğS;b ~~e·F ;b·;n;~k~it ~ 
~ lımir, İkinci Mıhcılar sokağı Ne. 4-6 ~ 

j 4A4A~AAA••4AAA.AA4AA ..... AAAA 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1- Sartnamesi mucibince 3000 kilo arap sabunu eksilt· 

me usulile satın alınacaktır. 
11- Muhammen bedeli beher kilosu 90 kuruş beaabile 

2700 lira ve muvakkat teminatı 202.50 liradır. 
lll- Eksiltme 20.Xll.938 tarihine rastlayan salı günü saat 

14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler parasız olarak hergün s~zü geçen Şu

beden alınabilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayia edilen gün ve saatte 

yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (8833) 1-4 

Cinsi --Elbise ve 
kasket 

Miktarı 

195 takım 

• • • 
Muhammen B. 

beheri tutarı 
L. K. L. K. 

Y. 7,5 
temiaat 
L. K. 

21 - 4og5 _ ao1 ıa 

Eksilt-
menin 

Şekli Saatı 

açık ... 
Palto 69 adet 15 - 1035 - 77 72 ,, 1-4 30 
iskarpin 213 çift 4 t 6 873 30 65 50 pazarlık 15 

1- İdaremiz müstahdemini için yukarıda cins ve miktarı 
yazılı üç kalem eşya numune ve şartnameleri muci· 
hince hizalarında g~sterilen Uiullerle satın alınacak· 
tır. 

11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala· 
rında gösterilmiştir. 

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

l v- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu
beden alınabileceği iibi numunelerde görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(8662) 2-4 

* • • 
Muhammea 8. % 7,5 iksilt· 
beheri tutarı teminat menin 

Cinsi Miktarı L. K. Lira Lira saatı 

Mühür kurşunu 1500 kilo - 32 480 36 14 
Araginal -400 litre 1 50 600 45 14 30 

1 - Numuoeıi evsafında 1500 kilo mühür kur9unu ile 
şnrtnamesi mucibince 400 litre Araginal açık eksilt
me usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen &edellerile muvakkat teminatları hiza
larında ıösterilmittir. 

111- Eksiltme 14.Xll.938 tarihine rastlayan çarşamba günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataş.la Levazım ve 
Mubayaat Şubesintteki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV - Şartuameler parasız olarak her gün ıizü geçen Şu· 
bctlen alıoabileceii 1ıibi numuneler .le görUle'9ilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
lerde yüzde 1,5 güvenme paralarile birlikte yuka
rıda atlı ieçen Keıniıyona relmcleri ilin olunur. 

(8634) 2-4 

••• 
l - İciaremizin Yavşan ve Çamaltı tuzlaları için memur 

amf'le ve luzumunda hafif yük naklinde kullanılmak 

üzere satın alınacağı 26.X.938 de ihale edileceği ilan 
edilen 2 adet kamvonetin muhammen bedeli tezyit 
edilerek yeniden ve pazarlık usulile eksiltm~ye kon
muştur 

11 - Her ikisinin muhammen bedeli 6000 lira ve muvak. 
kat teminatı 450 liradır. 

111 - Eks!ltıne 19.XII.938 tarihine rastlayan pazarte::i günü 
s at 14,30 da Kabataşda Levazım ve Mubayant Şube· 
sindeki Alım Komisyonuuda yapılacaktır. 

IV - Ş utnameler para.sız olarak her gün sözü geçen şube -
den alınabilir. 

V - Ek::ıiltmeye iştirak etmek isteyenlerin kataloklarile ka
roseri şekli ve dahili taksimatını göwterir bir pilfl.11 ile 
benzin sarfiyatını gösterir fenni tekliflerini ihale gü· 
ntinden beş gün evveliırn kadar İnhisarlar Tuz Fen 
Şubesirıc vermeleri Jazımdır. 

ıV- istekliler p3zarlık için tayin edilen gün ve saatte yüz
de 7,5 güvenme paralarile birJikte yukarıda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. {8835) 1-4 

••• 
1- İdaremizce temin edilen kamyon araba muşambala· 

rile torba muşambalarının dikim işi pazarlık usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

II- Pazarlık 20.Xll.938 tarihine rastlayan salı günü saat 
14,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler hergün sözü geçen Şubeden alınabile
ceği gibi dikış örneği ve dikiş vaziyetinde görillebilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gfin ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme para!arile birlikte yukarıda adı 
ıeçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (8834) l __ _. 

• • • 
1- idaremizin kutu fabrikasında lıalen mevcut elanlarla 

birlikte mayıs 939 gayesine kadar birikeceji tah
min edılen 20.000 kilo düz kapak tahtası açık art
tırma usuli ile satılacaktır. 

il- Muhammea bedeli beher kilosu 3.66 kuruş hesabile 
732 lira ve yüzde 15 teminatı l 10.80 liradır. 

111- Artbrma 15.XIJ.938 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu
besinde mliteşekkil satış Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Numuneler Cibalide kutu fabrikasında görülebilir. 
V- isteklilerin arttırma için tayin edilen giln ve salltte 

yüzde 15 teminatlarile birlikte yukarda adı geçen 
komiıyona gelmeleri ilan olunur. (8664) 2 - 4 

lmtiyu eabilti .. ,. ... itimi 
Du.ktlrü: lı il Girit 

aaddıiı 7er: ARnJN 88AUM 
r.ıııt.ta illw -"ak N•. ~.-. 
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Objet de l'atijudication Cautioa. 
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Lieu d'adjudication et du 
__f ahier deı Cbıırgeı 

A) Adjudications au Rabais 
Bonetructlon-R6paration-Trav. Publlca-Matcriel de Conatructlon-Cartographle 

Reparatlon blt. Defterdarat. 
,, cbau11~• ı/route Menin-Tarıus 

(aj.) 

Pli cadı 2105 95 
Gre iı. gre 11762 37 

Hablllement - Chaueaur.ea - Tlaeus - Culra 

Couverturc ea laiae : 100 p. 
Coıtumeı : 119 completa 
Paletota : 119 p. 
Cbauasures : 119 palre1 
Chemises : 654 p.- Flanellea : 981 p.- Panta

lon : 981 p.- Pyjamu: 327 p.· Mouchoirs: 
1962 p.- E11uie-maia: 684 p.· Cbauuettes: 
1308 paires 

Publique la p. 12 50 

• ,, 
• 25 50 
" 17 25 

,, la paire 5 -
,, 

Ameublement pour Habltatlon et Bureeux-Taplsaerie ete. 

Transport firues, raisins et matieru premiere 

Oombuetlble- Carburant-Hulles 

Beazine : 3 t.- Vacoum : 300 it.- Valvaline: 
50 k. 

Dlva ... 

Camionnettu : 2 p. / 
Confectioa du bacheı pour camionı et uca 
Cbambrea a air : 12 p.· Pneux : 12 p. 

Pli oach 8860 -

Gre a ıre - -

C.re a rre 6000 -

" 
" 822 -

Bola de Conatructlon, Plenchea Poteeux ete 

Viaatie de boeuf : 54 t. (aj.) 

Epinarda: 17,6 t.- Clıııoux: 35,2 t .· Poirreaux: 
52,8 t. 

Epinardı : 15 t.- Poirreaux : 30 t.- Choux : 
300 t. (aj.) 

Sucre ea poudre : 2,5 t.- Riz : 2,3 t.- Len· 
tilles ronges : 1,5 t. 

Savon blanc : 1,5 t.- Savon vert : 300 it. 
(aj.) 

Fruitı: 9 &otı 
Viande de boeuf ı 51' t. (aj.) 
Huile d'olives: 51 t. 

• • : 11 t. 
Savon noir : 3 t. 
Orge : 200 t. (aj.) 
Farine : 300 t. (aj.) 

B) Adjudications iı la surenchere 
Moteur gazogene marque Ladiı : 1 p.- Dy.ca· 

mo de 110 volt 60 amperea : 1 p.- Moteur 
de camion marque Mercede1 : 1 p.· Chau· 
dierea de gazoz.ene : 3 p.- Arr0Hu1e mar· 
que Fiat : 1 p.· Fil et cuivre et fer came· 
lotes : 300 k. 

Ponton de gardien 

Bois sec de roudron : 1000 quintaux. 

Pli cacb 18900 -

Publique 

• 

Gre a ıre 

Publique 

Gre a gre 

" ,, 3000 -
Publique 5500 -

2700 -
Gre iı rre - -

,, 292SO -

Gre a ıre 

P11blique 

İ tanhul l.P.va11m Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Davutpaşıı askeri fırınında mevc~t 800 kilo kadar 
sönmüş kömürü 8.12 38 perşembe günü saat 14,30 da Top
hanede İstanbul levazım amirliği ~atınalma komisyonunda 
pazarlıkla atıln.~aktır. Tahmin b~deli 12 lira teminatı H30 
kuruştur. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

* • * Tophanede Sahpazarında LV. yollama müdürlüğü 
anbarında mevcut 30 beygir kuvvetinde Bolinder markalı 
bir adet motör 8.12.38 per~embt günü saat J 5 de Topha
nede amirlik satınalma komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. 
Tahmin bedeli 600 lira teminatı 90 liradır. İsteklilerin b&Jli 
saatte komisyona gelmeleri. 

Ü küdar Bölıe Tahıil Müdürlüğünden: 

Kadıköy maliye şubesine 935,936,937 seneleri kazanç 
ve cezasından medyun bulundukları 1427,04 lirayı miadı 
kanuniıi zarfında tediyeden imtina eden Hayriye ve Fev: 
ziycnin Kadıköy Caferağa mahallesinin Kumluk inci gazi· 

158 -

94 -
229 -
155 -
45 -

274 -

'64 50 

450 -

62 -

14'11 50 

358 -

270 -

163 -
842 -
450 -
412 50 
202 50 
675 -

ll94 -

15 -

Defterdarat latanbul 19-12-38 14 -
Oir. Trav. Pub. lçel 1 mois İl putir du 28-11-38 

Com. Aob. F.c. lngenieur G.suyu 23-12-38 15 -
,, 23-12-38 15 15 
.. 23-12·38 15 30 

" 
23-12-38 15 45 

" 
23-12·38 16 -

Dir. Princip. Monopole& lzıair 15-12-38 15 -

Cem. Aeh. lntend. lıt. Toplaane 9-12-38 14 -

Com.Aoh. Econ. Monop. K.tache 19-12-39 14 30 
" 20-12-39 14 30 

Cem.Acb.Com.Gen.Surv.Douan.lıt. 7-12-38 11 -

Com. Acb. Command. Gen. Pro- 9-12-38 10 -
tection F or~lı l.t. 

Com. Ach. Command. lat. Findikli 10-12-38 10 30 

" 
10-12-38 11 -

Co•. Acb. Mil. Selimiye 5-12-38 14 -

R~cteur lnstitut Sup. Arricole Ank. 8· 12-38 10 ·-

Com. Ach Ecole lngenieur G.suyu 5-12-38 14 30 
Com. Ach. Milit. lıparta 5-12-38 14 -
Com. Ach. lntend. llt Tophane 6-12-38 14 30 

" 19-12-38 15 -
Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 20·12·38 14 -
Com. Ach. Mil. Balikesir 19-12·38 11 -
Com. Ach. lntend. Eıkitehir 7-12-38 14 30 

Municipalite Yosrat Dans 15 jours 

Denizbank, Sce Materiel a Deniz· 8·12-38 15 -
han Tophane 

Prepoıe Foretl Isparta 12-12-39 14 -

noıundaki menkul eıyalarından 600 adet müstamel san· 
dalya ile 120 adet portatif demir masa ve bir adet Frigi· 
daire soğutma dolabı vergiye olan borcundan dolayı tah· 

~sili emval kanununun 9 uncu maddesi hükmün6 tevfikan 
tahtı hacze alınmış ve açık arttırma ile müzayedeye va
ı;edilmiştir. 

İhalesi 12. l 2.G38 pazartesi günü saat 14 de mahallin
de icra kılınacağından talip olanların yüzde 7,5 pey ak
çelerile birlikte mahalli mezkôrda bulunmaları ilAn olunur. 

Yozgat Belesiiyesinden 

1 adet Ladiı marka Knjojen motörü Kırankı kırk 

,, Dinamo ı 1 O volt 60 amper 
,, Mersedes marka kamyon motörü 

3 ,, Kazejen kazanları 
l ,, Fiat marka arazoz 

300 kilo Hurda bakır tel ve hurda demir 
15 gün zarfında satılacaktır Talip olanların belediye· 

mize tarihi ilaadan on beş gün içinde müracaat etm leri. 

Vient de paraitre : 

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

A. TEVFİK 
Suivie d'un İndex Analytique 

EN VENTE: 

Chez le Traducteur : A. Tevfik, Sigorta Han, Galata 
Chez l'Editeur: Münakasa Gazete1i. Tel: 49442 

Et danı IH Graodes Librairiea 

- Prix 150 Piastres. -

Salı 6.12.938 

Haydarpaşa rarında elektrik te.iı. (DDY) .,! 158 
Seri Siıaenı mDraile perforatör tekerlek (PTT Anlc.) ~~ 870 
Ispanak, lahana, p•raaa (Ank. Lvz.) .ı\! 885 
KHdilli rasathanesi lcıılorifer tesis. (lst. Nafıa Mid.) J\! 885 
Yeıllk&y Meteoroloji bina11 inş. ( • ,, ,, ) ,,,! 885 
Balast (DDY) J\! 886 
Alüminyum map (Harta Genel Dlr.) .\z 887 
Parke ve adi kume taş kaldırım iaş. (iz.mir Beled.) !\! 888 
Bodrumda ve Küllükte pavyon, tavla ve mut bak inf. (Mutia TuA"·) 

.ı\! 888 
Sömikok (Kütahya Tayyare Alayı) .:\! 889 
Kışlık elbise (Çukurova Harası Oir.) .~ 891 
Moloa ve anroşman taıı (DDY Adana) .ı\! 891 
Sad~yaR (Çorlu Kor) J\; 891 
Yıkanmıı kriple kömürü (Çukurova Harası Dir.) .\: 891 
Kendir kıtık (lat. PTT Müd.) J'! 892 
Yulaf (Ank. Beled.) .,! 895 
Elbiıe ve kasket diktirilmesi (lst. PTT Müd.) .:\! 896 
Elbise dolabı ve mau (Tophane Lvz.) .\~ 896 
Gardırop, ders &ırası ( ,, ,, ) .\! 897 
Hurda çuval nakli (iz.mir lnhi1ar. Beımüd.) .ı\! 8'7 

---~_.. .:Qe;:;t"*"61~--

Mardi 6- t 2-938 

lnstall. electr. gar H.paşa (Ch. Fer Etat) No. 858 
Perforateur aerie Simenı (PTT Ank.) No. 870 
Epinards, cboux, (lnt. Ank.) Mo. 885 

5 lnstall. calorifere obıervatoire Kandilli (Dir. Tr. Pub. lıt) No. 88 
Co1t1tr. bati&1e Meteorologie Yetilköy (Dir. Tr. Pub. lat) No. 885 
Ballast (Ch. Fer Etat) No. 886 
MappH en aluminium (Dir. Gen. Cartoiraphie Ank.) No. 887 S 
Conatr. pave en parquets et pierrcs de taille (Municip. lımir) No. sB 

,, paviUona, ecuriea et cuiıine1 a Bodrum et Küllik (Brigade 
Mutla) No. 888 

Semi-coke ('Hegiment aeroplans Kütahya) No. 889 
Habitı d'hivor (Oir. Hara Çukurova) No. 891 
Pierrea d'enrochcment {Ch. Fer Etat Adana) No. 891 
Beurre (Com. Ach. Corps Armee Çorlu) 891 
Charbon de terre lave et eri ble (Dir. Hara Çukurova) No. 891 
Tiıe de chanvre (Dir. P.T.T. lst.) No 892 
Avoine (Mun. Ankara) No 895 
Confcction d'babits et casquettea (Dir. P.T.T. lıt.) No 89' 
Gardc-robu et tables (lntend. Topbue) No 896 

,, ,, et hanca ele claHe (lnt. Tophane) No 897 
Transport 1acı camelotes (9ir. Princip. Monop. ltmir) No 897 

lstandul Gümrükleri Baınıüdürlüğünden : 

Telefon makineıd, kasa, saat, maaa, sandalye ve sai· 
reden ıbaret 505 kalem muhtelif cins hurda demirbaş eş 

ya 9- J 2-938 tarihinde saat 10 da açık artırma ile satıla· 
caktır. İsteklilerin yüzde 7,6 pey açkelerile ve 2490 sayıla 
kanunda yazılı belgelerle belli gün ve saatte Gümrilk 
başmüdürlüğü binasında alım satım komisyonuna mDra· 
caatlerı. 


