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~ Telgr.: İst. MÜ.~AKASA 
~ Telefon. : 49442 

: Posta kutusu N. 1261 ~ .. ....,,. ........... . 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Takas komisyonu 
Bu gün takas komisyonu 

toplanarak t kasla ihracat 

İşlerinin kolaylaştırılması 
İçin yeni tedbirler almak 1 

kararını verecektir. 

Tasarruf haftası 
Bu ayın 1 1 inden itibaren 

tasarruf haftası başlayor. 
fiaftanın ilk akşamı başve· 
kil 8. Celal Bayar radyoda 
bir hitabe verecektir. Aynı 
haftada yerli mallarla vitrin 
lbüıabakası yapılacaktır. 

lznıirden gönderilen 
mallar 

Sonteşrinin son hafta

sında İzmirden ihrac olu
~an mallar ton olarak şun
. ardır: 47 402 üzüm, 1142 
•11 • o cır, 18 ,3 pamuk, 419,.( 

;Utd incir, 555,4 palamut, 
69,fi zeytin yağ, 286,3 ar 
a, 200 kuru bakla, 68,8 

:ilrı, 503, 7 küs be, 25 ba · 
t e~, 186,5 ceviz, 2023,3 
~Utun, 141, t meyan kökü, 
,4 kestane, 5,4 deri, 50 

~ı~~ara_. -4,4 kayısı çekir
~egı, 1,9 balmumu, 521 ki· 
t· halı ve saire rönderilmiş· 
it. 

• Ha be erı 

Oda meclisi 
Yarın oda meclisi topla

nacaktır. Meclis hazırlan

mış bazı raporlar üzerinde 

kararlar verecektir. 

Fındık Yükseliyor 
Hariçten gelen talebler üze· 

rinc piyasıımızdaki :stoklardan 

yeni satışlar olmaktadır. Tıım

hul iç fındıklar 71 kuruştan 
74 kuruşa ve eçme mallar 
ise 80 kuruşa kadar satıl

mıştır. 

Arpalar dahi yükseldi 
Piyasamıza dün 80 ton 

arpa gelmiştir. Aı mevrudat 

yiizünden bahalılaşma başla· 
mıştır. Yemlik arpalar 4, 18 
kuruş olmuştur. 

Yumurta ihracatımız 
Sonteşriıı içinde limanı

mızdan .ihraç olunan yumur· 

talar geçen aylara göre daha 
müsait olmuştur. İtalyaya 817 
~andık yumurta gönderilmiş· 
tir. Bu yumurtaların bedeli 

27251 lira tutmuştur. Yuna
nistana giinderilcnler işe 651 
sandıktır, lıurıların bedeli de 
184'06 lira tutmuştur. 

istanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 
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aıatı yüksek 
Kr.~. Kr. S 

En i.n 
atıtı yüksek 

Cinii Kr. ~. Ir. ~ 
Gümilıhue elması kilo 10 - 15 -

Mttıkile • 12 - 18 -

' 
1ılrab ı o 

•lık bilber 

'tti b!lber 

~ 4ornatHI 

c domatesi 
1 l<ı ulycsı 

16 -

1(1 -

12 

6 -

10 -
18 -

12 -

ıs -
1~ -

ıs -
8-

Siyah lizilm • l) - ll'i -

1 

Amasya cl•ası • J~ - ~ -
laebeltt elınuı 4 - 8 -
larlllı elması (tarakİı) 8 - 12 -
.Aakar a armudıt 11 2lı - 30 -

bıınya kınmı.ı • 

~il. 
~ .. ~.k 
4( 

~it kereviz 
\aa " 

" ~•c:ıın 
baş ade<l 
orta 

1 60 

S-
7-
1 QQ 

6 -
4 -

12 -

20 -
14 -

2 -

4 -
8-
2 -
8-,_ 

2 - 4 -

16 - 2• -
ıoo .. o - 100 -

1 - 1 M 

de et - 60 - 7~ 

2 60 8 -

6 - 7 -

" 
8 5C 4 -

• rıo - 75 

" 
- 45 - 5& 

1 - 160 

3 4 -
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9- 16 -

laebolu arm•du 4 _ 5 _ 
lıiuf'lt•la 2 - 4 -
Ayn l'> - 14 -
Ferfk elması il'> - 2ı5 _ 
Iutaac • 6 - !) _ 

Hac • 7 - 1~ -
Ceviz 15 - 25 -
Mıız 60 - 140 -
Ataç kavunu Adet :ı - fi -
Y ttrll liraonlOO ad.S ~ - 300 -

.Ecaebi limoa 100 ., 140 - 170 -
Portakal Dörtyol Mlık 3W - 375 -

• • M. soıı - am -
• • eo,.2öo - ~ -
• ,. 100 • IH - 170 -

160 130 - 166 -
Portakal Alanya 100 A 110 - 22:> -

" 

' 
" • 

• 80 2GO - 22b -
M zao - soo -

• 3ô R88 - 400 -
Fenıke 160 400 - 420 -

• 100 42.J - 460 -
• oe soo - rıoo -

Mand.alin Bodrum 100 ırıo - 2<5 -
• Dörtyol ,, 200 - 240 -
,. Alanya • 250 - 800 -

Hize • (~) - ıoıı -

Harici E~onomi~ Ha~erler 
Çekoslavakya malları 

Çekoslavakya başkonsülü ticaret odamıza bir mektub 
ıöndererek mezkur memlekette vaki olan arazi tebeddü· 
lüoden buranın sınai mahiyetinde ihracatını sekteye uğ
ratacak hiç bir netice olmadığını ve eskisi gibi türk alı 
cılarının her istediklerini tatmin edecek kabiliyette bulun-

duklarını bildirmiştir. Prag ticaret odası dahi aynı şekil
de bir mektup göndermiş ve bir ticaret klavuıunun da 
neşredileceğini bildirmişt i r. 

) A 

İnşaat · Tamirat - Nafıa işleri v 

L ~ 

Malzemesi-Harital 

DeTlet Hava Yolları Levazım Müdürlüğünden: 

Devlet hava yo '!arının tayyare meydanında yaptırılacak 
sızdırma kuyulaı·ile septik çukuru açık eksiltmeye çıkarılmış· 
tır. 

Keşif bedeli 5950 lira 37 kuru~tur. 
ihale 17. 12 938 cumartesi günü saat 10 da umum mü

dürlük bina ında toplanan komisyonda yapılacaktır . 
Taliplerin 447 liralı\.: teminat mrlı:tuhu ve icabeden ve

sikalarla birlikte mezkiir giln ve saatte komisyonda hazır 
bulunmaları iJaıı olunur. 

Seydiköy belediye Riyasetinden: 

Eksiltmeye konular1 iş: Seydiköyde yapılacak cami 
Keşif tutarı 934 Li.78 ku. duvarı 
Bu işe ait evrak 
A- Eksilt e şartnamesi 
8- Mukavele projesi 
E- Belediye itleri genel şartnamesi 
Bu şartname ve evrakiarı Seydiköy Belediyesinde gö· 

re bilirler. 
Muvakkat teminat akçesi 70 lira 1 1 kuruştur. 
28.10.38 tarihinde yapılan ilanata rağmen bu işe is· 

tekli çıkmadığından daha l5 gün temdidine verilen karar 
üzerine eksiltmeye istekli bulunanlar 17.12.38 tarihinde 
saat 14 de Seydiköy Belediyesi encümenine müracaatları. 

İzmir Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye kenulan iş: Kuşadası Dipburnuntia ltenıio 
deposile iskele.si inşaatı. 

lu işi n keşif tutarı: 10502 lira 77 kuruştur. 
Bu işe ait evrak ve şartnameler aşağıda yazılıdır: 
A - Kapah ek11iltme şartnamesi. 
B- Mukavel projesi. 
C - Bayın ırlık işleri genel şartnamesi. 
D Yapı işleri fenni şartnamesi. 
E- Keşifname ve projeler. 
İstekliler bu evrakı İz ir n fıa müdiırlüğüntle görüp 

inceleyebilirler. 
Eksiltmenin 20 ilkanun 938 salı günü saat 1 1 de İz

mir nafıa müdürlüğünde toplanacak komisyeRda kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek i in isteklilerin eksilt e gunuo
tlen en az 8 gün evvel İzmir valilikine müracaatla ala
cakları ehliyet vesikası ve Tıcaret odası belgesi ve 788 
liralık uvakkat te inat ibraz olunacaktır. 

Teklif m ktubları yukarıda yazılı saattao bir saat ev
vel İzmir nafıa müdürlüğünde müteşekkil komisyon reis
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. Postada vaki ge· 
ciknıeler kabul edil ez. 

Muvakkat teminat 788 liradır. 

Kars Defterdarlı~ındao: 
ltdir hükumet konağı inşaatının keşif bedeli olan 46613 lira 3 

kuruıtaa bakiye kalan ve keıfi evvel cetvelinde mulııteviyatı g6ı· 
terilen 12795 lira 2 kuruş k11şif bedeli 4 üncü kısım inşaarı ka· 

palı zarf uaulile 12. l 1.838 tarihinden itibaren 1 ay mülldetle ek· 
ailtmeye konulmuttur. 

Şartname, plaa, model, haritaları vesair evrak görülmek üze· 
re ihale.len evvel İtdir mal müııl.ürlüğünden alınmalıdır. 

Taliplerin ihale aaatinden bir saat evvel yüzde 7,5 muvakkat 
teminat akçası olan 959 lira 63 kurufun mal undığına yatırıldı· 
tına dair makbuz veya banka mektubunun ve intaat ruhsatua· 

• meai vesair kanunu vesaiki artırma ve ekailtmo kanununun 32 
inci madtleıi mucibince ihale &aatinden bir aaat evvel iğdir hü· 
kumet konağı inşaat komisyonu reisi malmüdürlüğüne maltbuz 
mukabilinde verec~klerdir. 

Sözü geçen inşaatın 12. 12.38 tarihine müsadif pazutesi saat 
14 de ihalei mnvakkatası icra kdınacaktır. İhale İğdir malmüdür· 
lüğü daireıinde yapılacakbr. Taliplerin o rün ve saatte mahalli 
mezkurede dairede hazır buluamaları ilan olunur. 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 

Eıkişehir-Sivrihisar yolunun 0+000-0+7 43 kilornetro
ları araıında inşa edilecek 21143,21 liralık parke kaldı
rım ve bordür 5.12.938 tarihinden 26.12.938 tarihine mü· 
sadif pazartesi ıünü saat 15 e kadar kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme ..-ilayet daimi encüme
ninde yapılac ktır. Muvakkat teminat 1585,7 4 liradır. 

Bu iıe ait proje, keşif defterleri fenni şartname, ek
siltme şartnamesi ve mukavele projesi lter zaman daire
de görülebilir. 

İsteklilerin bu ribi işleri yapmış olduklarına dair ve
sikalarla ihale tarihinden en az sekiz gün evvel vilayete 
müracaatle alacakları ehliyetname ve senesi içinde Tica· 
ret odası vesikasını 2490 sayılı kanunun tarifi veçhile 
tıeklif mektublarına eklemeleri lazımdır. 

Teklif mektubl11rınm 26.12.938 pazartesi günü saat 14e 
kadar makbuz mukabilinde daimi encümen riyasetine tev· 
di edilmesi ve poata ile gönderilecek mektubların kırmızı 
mühür mumile mühürlü olması şarttır. Postada vaki ola
cak gecik e kabul edilmez. 

• • * 
İmar bürosu ile harita tubeai damının tamiri ve ııvalanma işi. 

Bak: İll. Beled. ilanlarına. 

İ!Açlar, Klinik ve ispençiyari ahit: 
Jandarma Genel Komutaahğı Ankara Satınalma 

Komiıyooundan : 

Tamamının tutarı 8in yüz on lira tahmin edilen 91 çcıit Yeter iner 
ecza açık eksiltmesine istekli çıkmadığından eksilmesi 12.12.938 
pazartesi günü saat 10 da yapılmak üzere on ıün uzatılmıştır. 

Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek bu uzatmn eksilt· 
meaine girmek isleyenlerin 83 lira 25 kuruşluk teminat ve şartna· 
mede yazılı belgeleri birlikte belli ıün saat 1 O da komisyonda 
bulunmaları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Bolu Orman Okulu Direkt6rlüğüoden 
Okul talebesi için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen 

bedeli ve ilk teminatları yazıJı elhise ..-esaire kap lı zarf 
usulile alınacaktır. 

Bu işe ait ihale 19.12.938 panrtesi ıünü saat J 4 de 
okul direktörlüğünde toplanacak komisyonda yapılacak· 
hr. 

İlk teminat 409 liradır. 
Bu işe girecekler muhakkak surette Ticaret odasından 

vesika ibraz etmeye mecburdurlar. 
İlk teminatlar Bolu orman mesul muhasebiciliğin Ziraat 

Bankasındaki hesabına 17.12.938 akşamına kadar yatırıl· 
mış bulunacaktır. 

Nümu"eleri ve şartnamesini ıörmek istiyenler bergün 
okul direktörlüğüne müracaat ed bilirler. 

Teklif mektubları komisyon riyasetine tam saat 13 e 
kadar verilmiş bulunacaktır. 

Miktarı 

100 takım 

100 " 
50 aded 

50 " 
100 ,, 

Cinsi 
Harici 
Dahili 

lbise 

" Pelerin 
Harici kasket 
Dahili 

" 

Muha . F. Teminatı Tutarı 
lira kr. 
27 75 
18 85 
12 75 

40 
85 

lira 

409 

lira kr. 
2775 
1885 
637 50 

70 
85 

5452 50 
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ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

CiNSi 
Fi atlar 

Aşağı 

Kr. Pa. 

5.12.938 ======-
Yukarı 

Kr.Pa. 

Gelen Ton 
Butday 733 
Arpa 85 
Kuuemi ~ 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 
Buğday yumuşak 5 13 

4 37 
5 35 
5 5 

Un 60 
Çavdar 40 

iğdir hükQmet konağı inş. (4 cü kısıcı) 
Sıvas-Erzurum hattının arasında yap. bir ndet 

kiirgir tlinel ile amele barakası ve köprüye 
beş adet göz ilavesi (şart. 9,65 L) (temd) 

imar büro.ııu ile harita şubesi damının tamiri ve 
sıvalaoma işi 

Eskişehir -Sivrihiıııar yolunun arasında inıa edi
lecek parke kaldınm ve bordür 

Muş-Erzurum yolunun arasında ayakları kiirgir 
4 orta ayaJtı kazık 5 gözlü ahşap ~öprü inş . 

Samsun-Bafra yolunun arasında yap. şose ta· 
miri ve 10 ad. l m. , 1 ad. 3 m. menfez ve 
varyant inş . (temd) 

Koı>yanın Kaplıca binasında yap. t dilit , ta· 
mirat ve ilavei in~. (temd) 

Ank. Mahmudpaşa bedestanı restorasyon işi 
(şart . 112 ltr) 

aç. ela. 12795 02 
kapalı z. 193000 -

pa:ıt. 95 -

kapah z. 21143 21 

" 10987 34 

aç. eh. 186764 94 

kapala z. 24946 01 

,, 4'4476 27 

ılaçlar, Klinik ve ispençiyari alet, Hastane Lav. 

Veteriner ecza: 91 çeşit (temdt 1110 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Da~ fotini: 500 çift-tırmanma fotioi: 500 çift 
Gömleklik poplin: 5500 m . 

kapalı ı.. 9750 -
paz. 4840 -

Mobilya ve bDro eşya&ı, Muşamba-Halı v.s. 
------....... -------=~·~--------t .. ıeme masası: 44 ad.·aandalya: 176 ad.-poatal L ... aç. ea.ı. 

kutusu: 176 ad.-postal sehpası: 176 ad.-gör· 
wu kutusu: 352 ad ·görmez kutusu iskaraın: 
176 ad.-saz kutusu: 176 ad. • tefrik kutuıu: 
880 ad. 

IVıau ve sandalya tamiri ve cillndmlması p111. 

Nakliyat - Boşaltma -Yükl.,tm 

inhisarlar mamulatı nakli 
Toprak nakli 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Kömür: 60 t.-kuruluk odun: 3350 k. 
n 21 " ,, n 3 t. 

2500 t. kardif kömürünün alınmasından sarfı· 
Dal&r edildi 

Yerli lcok kömürli: 250·280 t. 
Kriple maden kömürü: 50 t. {temd) 
Sömikok: 350-400 t. 
Bruin, CBBA mobiloil ya~ı: 600 k. sarı gaz: 

300 k. 

MOtaferrlk 

Tükürük hole.kası ve oturak sterilizntörü (hımd) 
El ile kabili sevk arabalı pülverizatör: 30 ad. 
Koşum hayvanı: 1 çift (temd) 
Pamuk: 300 k. 
Temizlik araba mnknılarının takviyesi için tek 

yaprak: 50 ad. 

Deniz dizel motörii: 6 ad. 
Spor levazımatı (temd) 
Otomatik çöp kamyonu 

Erzak Zahire, Et, Sebze v,5 , 

paı.. 

pu. 
,, 

paz. 

kapalı z. 
pu. 

ç. eks. 
paı. 

,, 
,, 

1247 40 

450 -

247 28 

750 -

3544 -

1579 -
3600 -
300-
120 -
70 -

Sadeyat: 4700 k. (temd) aç. eka. 4935 -
Koyun eti: 25 t.-sıfır eti: 30 t.-kuzu eti: 20 t. 

(oart. 135 h) (lemd' 
paz. 26500 -

Devlet J.Jemiryolları ve Limanları İşlet e Umum 
İdaresinden: 

Muhammen bedeli 1 J775 lira olan 10000 metre yerli emprenye 
yelken bezi ile 5000 metre vagon körükleri için yerli keten bez 
22.12.938 perşembe günü saat 15 d Haydarpaşada ~ar binaaında

ki sahnalma komisyonu tnraf ından kapalı zarf uıulile satan alı

oacabtır. 
Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin etti~i veaaik ile 883 

lira 13 kuruşluk muvakkt teminat ve teklf mektuplarını muhtevi 
zarflarını ckıiltme günü ıant 14 de kadar komisyona vermeleri 
lazımdır. 

Bu işe ait artnameler Haydarpatada gar binuıntlaki komiı· 
yon tarafından pazasız olarak dağıtıl aktadır. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzc . 
esı 

İ!!tanbul Levazım Amirliği Satmalm Komisyonundan : 

Askeri okullar için 9.12.38 gününde tab ettirilecek 13 
kalem evrakı matbua münakasasmdan sarfınazar edilmiştir. 

959 63 
10900 -

14 25 

1585 74 

824 05 

8088 25 

1870 95 

3335 73 

~3 !5 

731 25 
726 -

67 50 

37 09 

34 -
13 -

531 60 

270 -
22 50 
18 -
10 50 

375 -

Kars Defterdarhğı 

Nafıa Vekaleti 

lıtaabul Belediyesi 

Eskişehir Nafıa Müd. 

Mu~ Vilayeti 

12-12-38 14 -
28-12-38 15 -

8-12-38 14 30 

26-12-38 14 

20-12-38 15 

Samsun Vali\i2i lat. lzmirve Ank. 12-12-38 16 -
Nalıa Müd. 

Konya, Ank. ve lat. Vakıt. Mftd. 26-12-'8 15 -

Nafıa Vekalo\i 

Jandr. Genel Komut.Anlc.SAK 

Tophane Lvz. SAK 
,, . 

22-12-38 16 -

12· 12-38 10 -

22-12-38 15 -
14-12-38 14 -

Bandtrma inhisarlar Müd. 29-11-38itib15 gin 

lıtanbul Belediyeai 

lnbiaarlar Adana Başmüd. 
latanbul Belediyesi 

Telcirdat Vil. Daimi Encümen. 

,, " 
MMV Deol.s Mrk. SAK 

Balıkesir Ortaokul. SAK 
Yükaek İktisat ve Tic. Mek. Müd. 
T. H. K. SAK Ank:. 
Tophane Lvı.. SAK 

8-12 -38 14 30 

10· 12-38 14 -
8-12-38 14 30 

19-12-38 e kadar 
19-12-38 ,, 

8-12-38 
1~-12-38 

12-12-38 
9-12-38 

16 30 
14 -
14 -
14 -

lzmir Emrazı Sar. Hast. Baştab. l'.l-12-38 
Ziraat Velcaleti SAK Ank. ve lıt. 19-1-39 

11 
15 -
14 -
14 30 
14 30 

lst. Ask. Fabr. SAK Salıpaı.ar 30-12-38 
lıtanbul Belediyesi 8-12-38 

,, ,, 

lıt. Denizbank Maleryel Şubesi 

8-12-38 

5-1-39 a kadar 
9-12-38 15 -Gazi Terbiye Enat. Dir. 

Ankara Belediyesi kiaunuev'tel sonuna kadar 

Orman Koruma Genel Kom. İıt. 
Marmara Üssübahri K. SAK 

20-12-38 10 -
8 12-38 14 -

Mobilya, Ev ve Bflre eşyası, Muşamba, Halı v.s. 

. 
Bandırma lnhi arlar Miidürlüğünden: 

Adet 
44 İşleme masası 

176 İşleme sandalyası 
176 Gayri mamul pastal kutusu 
176 n » pastal sehpası 

352 Görmez kutusu 
176 Görmez kutusu ıska Tası 

176 Saz kutusu 
880 Tefrik kutusu 

Çeşitleri yukarıda gö::terilen 8 kalem avadanlığın satın 
alınması işi 29. t 1.938 tarihin<len itibaren 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin mevcut sartnnnıe 
ve ri imleri görmek ve muhammen bedel olan 1247 lira 40 
kuruşun yüzde 7,5 ğunu muvakkat temiııat akçıısı olarak 
vezneye yatırmak üzere ihale günü olan 14. t 2.938 çarşam· 
ha günü saat 15 te Bandırma inhisarlar idasesinde müteşek
kil komisyona mürackntları. 
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,, sert 

,, kızılca 

Arpa Anadol 
5 22 
4 8 

10 -

5 28 Yapak 20 
Yulaf 15 
Börülce 15 
Tiftik 6 Faıulya 

Çavdar Mmr 1~ 
_;.... ________________ __ 

Arpa yemlik 
Yulaf 

4 21 Giden Too 

K. ceviz 25 
İç ceviz 19 Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 
• iç 

Kıl 10 
Susam 20 25 

Kuşyemi çuvallı 5 10 Yapak 28 
Tiftik tJ!-Ketentohumu 

İç Fındtk 

Tiftik mal 

Tiftik Oilalc 
Susam 

74 -

115 -
130 

Yapak Anadolu 51 

n Trakya 

Zeytinyağı 

Mııır aarı 

40 -

80-

52 20 

--------------------Dış Fiatlar 
Linrpul 2 99 Buğday 

" 
" Arpa 

Mııır 
Keten T. : 
Fındık G.: 

• L.: 

Şikago 2 91 
Vinipek 2 75 
Anvera 3 -
Londra 3 35 

• 6-
Hamburg --

• 80 

Toptan Satış Fiatları 
'·-= İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti ~~. 

.............. _.A. ___ ... ____ ... ,.. ............ ,.. - ,.. ...... -------~~ 
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Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli ltlok 

,, [ ,, krible 

n n marinlave 
,. ,, tuvönan 

Kok kömürü (fabrikada) 
Sömükok (depoda) 
Kok ecne'hi (depoda) 

Erzak 

Pirinç Toıya 
,, yerli Bombey 
,, ecnebi~(Hindiye) 

Sabun birinci 

n ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
n ,, küp 

Yumurta iri 
Limcm İtalya 

,, Tarablus 
Patateı Adapazar 1 ci 

,, ,, 2 ci 
Zeylin tanesi dubie (936 ahsul) 

,, ,, ,, (937 
,, 
,, 
,, 

Sade 

n 

"' 
" ,, 

,. 1 ci ,. 
n 2 ci ,. 
,, 3 cü.. n 

yal Urfa (birinci) 

,, (ikinci) 
Kars (erimiş) 

,, (erimemiş) 

Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,. Seylan 

Kahve muhtelif 

" 
n 

" 

Deri ham ve işlenmiş 

Tuzlu kuru keçi 
1 ,, ,, koyun 

,, ,, manda 

" 
Hava 

., sığır 

kuruwu kuzu 

" 
,, koyun 

,, ,, oğlak 

Tula keçi 

" 5alamura 
koyun 
kuz.u 

,, manda 
,, sığır 

Kösele ıığır 1 ci 
,, man ,~a 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

1 
En az· En çok 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" 
" 
" ,, 

" 
" 

kilosu 
,, 
" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 

sandığı 

b. sandığı 

" 
kilosu 

,, 
,, 
,, 
"' ,, 
,, 
" 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" ,, 
" 

kilosu 

" 
" 
" tanesi 

" ., 
•• 

-14,75 
-15,20 
-7 
-16.00 

14.50 - 15.00 
12.00-12.50 
11.00-11.50 

- 16.50 
-21,50 
-26,00 

20.--21-
20.50 -21,00 
-. - ·-
30.00-31-
28.00-29 
19.00 20 

-25 
-28 

25 -
- -700 
800- 8 75 

6 
-4-

45-48 
32-36 
22-26 
18 - 21 

-15 
-107, 

-102· 
86-92 
68-70 

-82 
-49 

295-600 
290-600 
295-400 

101.25-102-25 

180- 20° 
45 46 
55-60 
65 -10 ---
so-53 
ııo-ııo 
120 125 --
35-40 
40-45 

175-185 
145-150 
120-130 
90

_ ıoo 

110-140 
ıoo-ı30 

1 
---------~ ------------..;ı;;;;;;;;;;___,__.....,.-;ıı...-~___, 
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6 Birinciklnun 1938 

Konya Kültür Direktörlüğünden: 

~evi Adet Keşif bedeli Teminatı 
olap 3 820 L 20 K. 61 L. 25 K. 
1- Kız öğretmen okulu fizik laboratuarı iC}in yaptırı

•cak 3 adet dolap 1. 12.38 den itibaren 15 gün müddet
i •çık eksiltmeye konulmuıtur. 
.2- Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 

~tJf tt•vo fı h 0 0 k b , e ıgı evsa aız ve temınatı muvak atesini ir gün 
·l'"el maliye veznesine yatırmış olması şarttır. 
t
6 
~- Eksiltme 16.12.38 cuma günü saat 14 de Konya 

ltur direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 
ık 4- Şartname ve resimlerini görmek istiyenler herıün 
tıla müracaat edebilirler. 

• 4 • • 
\ 7<t, sandalya ile 163 maaaaın tamiri ve cililandmlmaaı. Bak: 

Beled. ilinlarına. 

~yat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

İnhisarlar Adana Batmüdürlütünden 

~l İıdana başmGdürlüğü aabarandan ve tütün fabrikasından Ka
~;lı inhiaarlar idaresine nakledilecek mamul tütün ve içkilerin 

1
1Y~ıi Mayıs 939 Dl~~ye!in~e kadar ekailtmeye konulmuıtur. 

~ ahp olanlar1n 10 bmncıkaaun 938 cumartesi günü 1aat 14 tle 
' 11• iabisarlar başmüdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

• • • 
l' oprak naklettirilecektir. Bak: İst. Beled. ilanlnrma. 

~rukat enzin-Makinc yağları.~ 
Çorum Vilayeti Daimi Encümeninden: 

~I Yeniden 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğu 
~ de alıcı çıkmayan merkez ilk mekteblerine ait 13 lira 
t'lıhammen bedelli azı 75 çoğu 80 ton Çeltek maden kömü· 
,~ l<anunuevvelin 8 inci perşPmbe günü saat 15 te ihale 
~lıııek üzere eksiltme müddeti on gün uzatıldığından alı· 

rın enciimeu atalemine müracaatları iJan olunur. 

Preventorium·Sanatorium Direktörlüğünden: 
Kuruma teslim 

tahmin olunan alınacak 
fiat miktar tutarı %ııcak k6mürün 

lira kr. ton lira kr. 
17 75 25 443 75 

~ cinsi 
tibic 

.\ılban koku Silistre 
tnalı 28 75 2100 

2543 75 

teminat 
lira 

111 

~ liaydarpaşada Valdebağmda bulunao kurumumuı ıçın 
~~tın alınacak miktar ve muhammen fiah yukarıda yazılı 

1'1Ur açık eksiltmeye konulmuştur. 
~- ~ksiltme 21.12.938 tarihine teaadüf eden çarşamba gü. 
~~saat 15,30 da İstanbuhla Caialoğlunda yüksek mek
~ll ler muhasibliği binasında toplanacak komisyonda ya· 
~Caktır. 

İsteklilerin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
> lı\1akkat teminatlarını sözü geçen muhasiblik veznesine 
~:l•tarak alacakları makbuzlarla yukarıda gösterilen rün 
~ 8•atte komisyona ve şartnameyi görmok istiyeolerin 

llıüessese direktörlüğüne baş \'Urmaları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez 
Satınalma Komisyonundan: 

lı!·ı23.12 .938 tarihinde kapalı zarfla münakasasmın icra 

1~ tceği ilan edilen 2500 ton kardif komürünün alınma· 
daa sarfınazar edilmiştir. 

Türk Hava Kurumu Sabnalma Komisyonundaa: 

•\l.ı ~••a Kurumu teşkilatı için 350-400 ton sömikok kömür ka· 
\ larf usulile dairede mahfuz tartnameai mucibince sabn alı· 

-lttır 
'\j1~ kA~ununvelden bilitibar parti parti tealim etmek ilzere 
\\> olanların 12 kanunuevvel 938 paıarteai günü saat 14 de 

- Kurumu 1atınalma komisyonuna mGracaatları. 

Ziraat Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

''I A.çık eksiltme suretile 30 adet el ile kahili sevk ara-
1 Pülverizatör satın alınacaktır. 

~l liepsinin muhammen bedeli 3600 lira muYakkat temi· 
270 liradır. 

~~ ~Ünakasa müddeti 5.12.938 elen itiharen 45 gündür. 
l~ ~~kasa 19. 1.939 tarihine müsadif perşembe günü saat 
t-p t Ziraat vekaleti biaasıoda 1ahnalma komisyonunda 

1 •caktır. 
Şartname Ankarada Ziraat vekaleti satınalma komiı-

M0NAKASA GAZETESi 

yonundan, lstanbulda Ziraat müdürlüğünden parasız ola
rak verilir. 

Talihlerin muvakkat teminatları veya makbuzları ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı ve· 
sikaları ile birlikte meıkfır tarihte komisyona gelmeleri. 

M. M. V ekA.leti Sabnalma Kornisyonundan 

Tayyare fabrikaları için 25 tane makkab tezgahı kapalı 

zarfla eksiltmey~ konmuttur. Muhammen becieli 27500 lira illo 
teminatı 2063 liradu. Ekıiltmeai 20.1.939 cuma fÜnü saat 15 de 
Ankarada M. M. Vekaleti aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartaamesi 138 kuruş mukabilinde Ankaradan komiıyonundan a· 
lınır. isteklilerin belli gün ve aaat 14 de kadar kanunun 2 ve 3 
üncü maddesinde yazılı vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif mek· 
tuplarını Ankarada komisyena vermeleri. 

lıtanbul Leyazı• Amirliji Satınalma Ko isyonundan: 

İstanbul Levnzım yollama müdürlüğii emrindP. bulunan 
20 N. hı motörün ilavei keşfi mucibince pazarlığı 7.12.938 
çarşamba giinü saat 14,45 te Tophanede !mirlik satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 106 lira 80 kuruş· 
tur. Teminatı 16 lira 2 kuruştur. İsteklilerin belli saatte ko. 
misyona gelmeleri. 

İstanbul Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan : 
Evvelce ilanları yapılan ve talip çıkmayan 300 lira muhammen 

bedel ile bir çif kotum haynnı saho ahnacakbr. 30.12.938 cuma 
günü saat 14 de pazarhğı yapılacağından isleklileria mezkur ıün 
ve saatte Salıpazarında askeri fabrikalar yollamaamdaki satmulma 
komiayonunda 2490 No.lu kanunun istediği veaaikle birlikte bu
luamaları. Şartname komisyonda hergüo görülebilır. Yüzde 7,5 
teminatı olan 22.5 liranın herhana-i bir malmüdürlüğüne yatırıla . 

rak makbuzunun. komiayona ibrazı ilin olunur. 

İzmir Emrazı Sariye Haataaui Ba,bekimlitinden 
Haataneye alınacak tQkilrOk hokkuı ve oturak sterilizatörleri· 

nin eksiltmesi 011 rün müddetle temdit edilmiştir. 
Şartaame berg6n İıtaabulda Sıhhat tlirektörliltünde ve İzmir· 

de Emrazı sariye hastanesi bat hekimlitinde göriilebilir. Ekailtme 
12.12.938 çarfamba günü aaat 11 de Tepecikte Emraziye sariye 
ha.tanesinde toplanan komiayon huzurunda yapılncakt11. Tnbmini 
tutarı 1579 liradır. Para veya par11 mahiyetinde enak komisyo· 
nunca alınmayacağından istekliler ihale gününden evvel yüzde 7,5 
muvakkat teminatlarını izmir mal sandıtıaa yatıracaklardır. 

Devlet Demiryolları ve Limanlar1 i,ıetme Umum İdaresinden: 

Muhammen bedeli 47700 lira olan sekiz kalem kazma, kürek, 
yaba ve tırmıklar 19.1.939 perşembe rünü saat 15,30 da kapalı 

zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır • 
Bu işe girmek istiyenlerin 3577,50 liralık muvakkat teminat 

ile kanunun tayin ettiA'i veaikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komiıyon reisliğine vermeleri llbımdu. 

Şartnameler 230 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezneloerinde 
aatılnaaktadir. 

Ankara Belediyesinden: 
Temizlik işleri için yükleme ve boşaltma ameliyesini 

otomatik olarak yapacak teşkilatı cami münasip miktarda 
çöp kamyonu alınacaktır. Bu kamyooların mazot yakma
ları şarttır. Talip olanların te.kHflori kamyonların faide ve 
sınıflarını bildirir malumat ve kataloğlarla nihayet kanu
nuevvel sonuna kadar belediyeye bildirmeleri ilan olunur. 

Gazi Terbiye Enstitüsü Direktörlüğünden: 
28.11.938 tarihinde açık artbrma ile ihalesi ilin olu

nan spor levazımatı için verilen fiat layık had görülme
diğinden 9.12.938 cuma günü saat 15 te mektepler mu· 
haaebeciliğinde paıarhkla yeniden ihalesi yapılacaiı ilan 
olunur. 

Denizbank İstanbul Şubesinden 
6 adet deniz Dizel motörü satın alınacaktır. Şartn~

mesi hergün Tophanede Ueniz hanındaki Materyel Şube· 
mizden alına bilir. Tek lifler en geç 5. l.939 tarihine kadar 
mezkur şubeye verilmiş bulunmalıdır. 

• ... . 
Pamuk ile temizlik araba makinaları için 50 tane tek yaprak 

abnacaktır. Bak: İıt. Beled. ilinlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

lstıtnbul Levazım Amirliği Satınalına Komisyonundan : 

11 bin kilo zeytinyağı müteahhit nam ve hes<thina l 9 
kanunuevvel 938 pazartesi günü saat 15 te Tophanede İstan
bul levazım amirliği satınalma komisyonunda açık eksiltm~ 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli 5500 lira ilk teminatı 412 Jira 
50 kuı:u~tur. Şartnamesi komisyonda görüliir. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

Çorum Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Yeniden 15 gün müddetle açık ~ksiltmeye konulduğu 
halde alıcı çıkmayan hastanenin 38 lira muhammen bedelli 
kok. kömürli ile 500 liralık kışlık sebzesi kununuevvelin 9cu 
cuma günü saat 151e ihale edilmek üzere eksiltme müd
deti 10 "ün u~atılchğından alıcıların encümen kalemine mü
racaatları ilan olunur. 

3 .. ,.. 

Çorum Askeri Sahnalma Komisyonundan: 
Alayın 938·939 seneleri ihtiyacı için kapalı zarfla 7500 

kilo sadeyağı eks'iltmeye konmuştur. Muhammen bedel 
8259 ve muvakkat teminatı 619 lira olup illalesi 19.12.38 
pazarteıi günü saat 15 dedir. Şartnamesini görmek iste
yenler komisyona her gün müracaat ederek g8rebilirler. 
1ıtekliler teminatı muvakkatalarile birlikte teklif mektub
larıoı ihale saatinden bir saat evvel komisyona teslim 
etmeleri ilin olunur. 

Amuya Alayı Satınalma Komisyonunda•: 
1- Alayımızın senelik ihtiyacı 12700 kilo kuru soğan eksilt

meye konmuştur. 
2- Tahmin bedeli 508 lira olup muvakkaı temiaatı 38 lira 10 

kuruştur • 
3- Eksiltmesi 20.12.38 sah gGnü saat 14 dedir. 
4- Ekıiltmeye girecekleri• eksiltme güoii 2490 sayılı kanu· 

nun ·ı, 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale 
gün ve uatinden en a-eç bir saat evveline kadar teminat ve tek
lif mektublarını Amasya alay aatınalma komisyonuna vermeleri. 

• • • Alayımızın Hnelik ihtiyacı 250000 kilo un eksiltmeye kon
muştur. 

Tahmin bedeli 32500 Jira olup muvakkat teminatı 2489 lira 25 
kuruıtur. 

Ekıiltmeıi 20.12.938 sah fiinü saat 14 dedir. 
Eluiltmeye gireceklerin ekıiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 

üncü maddelerinde iıtenilen belgelerilc birlikte ihale günü ve saa
tinden en geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektup· 
ların1 Amasya alay satınalma komisyonuna vermeleri. 

~ İnhis rlar U. Müdürlüğünden: . 
1- İdaremizin Paşabahçe fabrikasında şartname ve pro .. 

jesi mucibince yaptırılacak' on adet tank temelleri 
inşaRh açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif hedeli 3926.2 lira ve muvakkat teminatı 294.46 

liradır. 
lll- Eksiltme 19.Xll.938 tarihine rastlayan pazartesi gü

nü saat 15 tc Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler 20 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şubesinden 
alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü İnşaat Şubesinden fenni eh!iyet vesikası 
almaları lazımdır. 

Vl- İsteklilerin kanuni vesaik ve yüzde 7,5 güvenme 
paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte yukarıda adı geçen Komitıyona gelmeleri ilan 
olunur. (8761) 2 - 4 

, 
1 İstanbul Belediyesinden: 

\.------------------------------_.,. Muham. Temi-
bedeli natı 

İstanbul Birinci Yatı okulu için behor kilosu 
40 kuruştan 300 kilo pamuk 120 00 11 

Floryada yeni gazino binası yerindeki 
toprağın nakli 247 28 37 09 

Temizlik araba makaslarının takviyesi 
için 50 tane tek yaprak 70 iO 10 50 

İmar bürosu ile harita şubesi damının 
tamiri ve ııvalanma işi 95 00 14 25 

İstanbul 45 nci okulundaki 47 4 sandal-
ya ile 163 masanın tamir ve cililaa-
dırılması 450 00 67 50 
Yukarıda muhammen bedelleri ile çeşitleri yazıla işler 

ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri Encümen 
Kaleminde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen 
teminat makbuz veyn mektubile beraber 8.12.938 perşem
be günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalı-
dırlar. (8879) 

İstanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

Kıymeti 

Ura kuru, 
Pey paraaı 
Lira kurut 

313 68 23 53 
Çakmakçılarda Dayahatun mahallesi Çakmakçılar yokuşu Bü· 

yiik Yenihan Üçüncü katta 1.-No.!u odanın tamamı snblmak üzere 
15-a-ün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıttır. 

İhalesi 19.12.938 pazarteai saat 14 de icra edileceğindea taliple· 
rin Çenberlitaşta Vakıflar başmüdürlüğü Mablülit Kalemine müra· 
caatları • (8728) 

l.mtiyu Mh.mi " ,.... itleri 
Direlrtiirü: l.smail Girit 

Baaddıiı 7e:r: ARTUN 6...uDaı • 
G.Wat. Bill il" eokJ..: N., l O 
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Table u Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet e l'a judication 

A) AdjudJcati u Rabais 

Prix 
estimatif 

Caution. 
provisoire 

Lieu d'adjadicatioa ot du 
Cahier des Cbarreı 

-------------..:.-----
Jours Heure 

C nstruction-Re1t•ration-Trav. Publies-Materiel de Constructlon-Cartoarephle 

Constr. konak gouvernemental a Igdir (4eme 
pıırtie) 

Conıtr. un tannel ouvert en ma~onnerie au 
kim. 676 de la ligne ferree de Sivaıı-Erz.u
rum conıtr. guerites d'ouvrier au kim. 667, 
671 et 674 et conıtruction de 5 viaducs au 
pont sis au kim. 720 (eah. eh. L. 9.65) 
(aj.) 

Reparation toiture et badigeonnage au bureau 
de restauration. 

Constr. pave en parquets et bordure s route 
Eskişehir-Sivrihisar. 

Constr. pont en bois de cinq v iaducs iı co
lonnes en ıçonnerie s route Muş et Er· 
zurum 

Reparation ehaussee et constr. dix dalotıı de 
1 m. 1 dalot de 3 m. et variantc s/route 
Samsun et Bafra . (aj) 

Modificııtion et repar. a.· la batisse Kaplıca de 
Konya et constr. annexe. 

Trav. de restauration du Bedesten. Mahmut
paş& a Ank. (eah. eh. P. 112) 

Publique 12795 02 

Pli cach 19300t -

Gre a gre 95 -

Pli cach 21143 21 

n 10987 34 

Publique 136764 94 

Pli cach 24946 01 

" 
44476 27 

959 63 

10900 -

14 25 

1585 74 

824 05 

8088 25 

1870 95 

3335 73 

Defterdarat Kars 

Min. Trav. Publics 

Com. Pena. Municipalite latanbul 

Dir. Trav. Pub. Eskişehir 

Vilayet Muş 

12·12-38 14 - -

28·12 38 15 -

8-12-38 14 30 

26-12-38 14 -

20-12·38 15 -

Vil. Samsun et Dir. Trav. Pub. 12-12-38 16 -
(st. lzmir et Ankara 

Dir. Vakoufı Konya Ankara et lst. 26-12-38 15 -

Miniıtcre Trav. Pub. 22-12-38 16 -

Produits Chimlqa s t Pharmaceutlques-lnstrum nts Sanltair s-Fournlture pour Hôpltaux 

Medicaments de veterinnire: 91 lota (aj) 

Hablllement - Chauaaures - Tlsaus Culrs 

1110 -

Bottines de ontagne : 500 paires· Bottines Pli eıcb 9750 -
pour gri per : 500 paires 

Poupeline pour ehemisea : 5500 m. Gre iı. rre 4840 -

Ameu lement pour Habitatlon t Bureaux-Taplaserle ete. 

Tableı, ehaises, boitea ete. : 8 lots. 
Reparatio et vernissııge de 474 chaiscs et 

163 tables. 

Tra!?.!.port - Chargement - Oeohag ment 

T ranıport d'articles onopolises. 
Transport de terrc. 

Combustlbl Carburant-Huiles 

Charbon : 60 t .- Bois : 3350 k. 
" : 2 t t. . " : 3 t. 

L'adjudic tion concernınt l'nchat de 2500 t.-
Charbon cardiff a ete annulee 

Cokc iııdirene : 250-280 t. 
Houille criblee : 50 t. (aj.) 
Semi·coke : 356-400 t. 

Benzine, CBBA huile Mobiloil : 600 k.- Pe
trole jaune : 300 k. 

Divers 

Craehoirs et steriliaatcur (aj.) 

Pulverisateurs a brouettcs : 30 p. 

Chevaux de trait : 1 paire (aj.) 
Coton : 300 k. 
Materiel pour voiture de proprete : 50 p. 
Moteur ariti e Diescl : 6 p. 
Articles de sport {aj.) 
Camion automatique pour ordures 

Provisions 

Pommes de terre : 96 t. 
Choux : 24 t . (aj ) 
Oigrıonıı : 12,7 t. 
Farine : 250 t. 
Viande de outon et d'agneau : 14,5 t. 

" " .. " " 
Pain premiere ql!alite : 71 t. 

" " " : 64 t. 
Beurre : 12 t. 
Orı• : 118080 k. (aj.) 
Sucre en poudro : 13,4 t . (aj.) 
Viande de bocuf : 100 t. (nj ) 
Bcurre : 4,7 t. 

13,4 t. 

Publique 
Gre iı. gre 

1247 40 
450 -

Gre a gre 247 28 

Gre a rre 
" 

Gre a rre 
750 -

Pli cach 

Gre a gre 3544 -

Publique 

Gre a a-re 

" ,, 

Pli cnch 
Publique 

Pli cacb 

1579 -

3600 

300 -
120 -

70 -

le k. O 08 
.. o 03 58 
508 -

32500 -
7250 -

" 6700 -
" 6922 50 
.. 6240 -
,, 12705 -

Gr~ iı. gre 6234 24 
Publiquc 3752 -
C.re iı gre 24000 -

" 
4935 -

Viıınde de mouton : 25 t.- ld. de boeuf : 30 Gre iı gre 26500 

t. - ld. d'al'ocau : 20 t. (cah. eh. P. 135) 
(aj .) 

B) Adjudicatmns a la surenchere 
Autobus marque Ford et Spa : 2 p. Publique 
Haricots ııees : 151 eacs. 

500 -
1477 -

83 75 

731 25 

726 -

67 50 

37 09 

34 -
13 -

531 60 

270 -

22 50 
18 -
10 50 

576 -
63 -
38 10 

2489 -
S43 75 

502 50 
519 19 
468 -
952 88 
469 36 
281 40 

1800 -
375 -

37 50 
116 77 

Com. Ach. Comm. Gen. Gend. Ank . 12-12-38 10 -

Com. Aeh. latend. lst. Tophane 22-12-38 15 -

" 
14-12·38 14 -

Dir. Monopoles Bandirma 
Com. Perm. \tunicipalite lstanbul 

14-12-38 15 
8-12·38 14 30 

Dir. Principale Monopoles Adana 10·12-38 14 -
Com. Perm. Municipalite lıt. 8-12-38 14 30 

Vilayet Tekirdağ Jusqu'au 19- 12-38 

" " " Com. Ach. lntend. Marit. Min. 
Def. Nat. 

C<'m. Aeh. :Ecoles Second. Balikesir 8-12·38 16 30 
Dir. Ecole Sup. Commeroiale 12·12-38 14 -
Com. Ach. Lirue Avlation Turquo 12-12-38 14 -

Ankara 
Com. Ach. lntend. lst. Toph1.ne 9-12-38 14 

Chef Med. HGpital Malaciie Contng. 12·12-38 
lzmir 

Com. Ach. Ministere Aıriculture 19-1-39 
Ankara et Iıtanbul 

Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. l•t. 30-12-38 
Com. Porm. Municipalite lstanbul 8-12-38 

8-12-38 
" 

11 -

15 -

14 -
14 3{) 
14 30 

Oeni2b1Dk, Sce Materiel 
Dir. lnstitut Gazi T rbiy 
Muaicipalite Ankara 

Anlc. 
Jusqu'au 5-1-39 

9-12-38 15 -
Jusqu'a fin 13ecembre 

Co . Ach, Div. Kırklareli 

.. 
Com. Ach. Reriment Amasya 

.. 
Com. Ach. Lyceeı et Ecolea Se

condaircs lzmir 

17-12-38 
12-12·38 
20-12-38 
20-12-38 
20-12-38 

idem 20-12-38 
.. 20·12-38 
" 20·12·38 
" 20-12-38 

Com. Ach. 8rigade Edirne 8-12-38 
" 9·12-38 

Com. Ada. lntend. Edtişehir 10-12-38 
Com. Adı. Coa:ımand. Gen. Prot. 20-12-38 

Forets lsl. 
Com. Ach. 8ııse Nnale Mar ara 8-12-38 

11 -
15 -
14 -
14 -
15 -

14 -
14 -
14 -
14 -
10 -
10 -
H-
10 -

14 -

hir. Voies Aeriennes E.tat Anknra 19-12-38 10 -
Dir. Douımu Edirne 17-12·38 14 

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

Et dans les Graodes Librairies 

>00< 
- Prix 150 Piastres. - iJ 

Çarşamba 7. 12.938 

Hfik bandı (PTT Lvz. Mild.) .\! 858 
lneıölde yap. hiikOmet konağı inş . (Buru Nafıa Müd.) .Y 878 
Portatif çadır direği (MMV) ~\! 857 
Beyaz toz. yaldız ve sünger kağıdı (lnhis. U. Müd ) J\! 884 
Buğday Öğütülmesi (Ank. Lvz.) .\! 885 
Gaz tAnk. Lvz.) X• 885 
Elektrık mıılzemeıi (MMV) .\: 887 
Kınkkalede yap. inş. (Ask. Fabr. U. Müd.) .\· 887 tr 
Ödemişte yap. yolcu inasile bu binaya ait elektrik ııu ve lafılll 

sisah (DOY iz.mir ) .;\! 889 
• Keçi derisi (lst. Ziraat Bankası) .~! 890 
Ben:ıin (Ask. Fabr.) X• 890 
Kireır (DDY) .~• 890 
Hopada yap. barut deposu inş. (Artvin inhisar. Müd.) ~\! 891 
Düz testereli kesim hıçatı (Tophane Lvz.) :y. 97 
Balmumu (Tophane Lv.z.) )ı". 897 
Hazaran sand ly:ı (Tophane Lvz.) .;\! 897 
Yirmi No. lu motörün ilavesi (Tophane Lvz.) X 898 
le; ve dış lastiği (Gümr. Muh. Genel Komut. lst.) .\~ 899 
Yapı malzemeııi (İst. Komut.) .X• 898 
Un (Eskişehir Lvz ) .I\~ 899 

____ ...... ~o::&:lJI;~ _, __ 

Mercredi 7-12-938 

Bande hugue (Dir. Econom. P.T.T. Aak:.) No 858 
811

,1,} 

Constr. konak gouvernemental a lnegöl (Dir. Trav. Pub. 
No878 

Poteaux pour tentes (Min. Bef. Nat.) No 857 ıeıl 
Doruro en poudre blatıche et papier buvard (Dir. Gen. MonoP

0 

No 884 
Concas1are cie ble (lntend. Ankara) No 885 
Petrole (lntcnd. Ankara) No 885 
Articleı electriques (Minist. Def. Nat.) No 887 
Constr . a Kirikknle (Dir. Gen. Fabriques Milit .) No 887 11,· 

" bit. pour voyageur inııtallation clectriqueı et trav. de c:• 
iisation İl Ödemi~ (Ch. de Fer Etat b.mir) No 889 

• Pcsux de chevres (Dir. Banque Agricole Suc. Iıt.) No 890 
Bonz.ine (Fabriques Milit.) No 890 
Chııux (Ch. de Fer Etat) No 890 gQ1 
Constr. depôt de poudre a Hopa (Dir. Monopoles Artvin) No 
Cisailles et cire d'abeille (lntend. Tophane) No 897 
Cbaise d'osier (lntend. Tophane) No 897 
Ajoute au moteur No 20 (lntend. Tophane) No 898 

000
,11· 

Chambre a air et pneux (Com. Ach. Command. Gen. Surv. 
Ist.) No 899 

Materiaux de conıtruclion (Command. lııt . ) No 898 
Farine (lntend. Eskişehir) No 899 

) ÜZAVEDEL~ 
Devlet Hava Yolları Levazım MüdürlOgücdoo : 

İdaremize ait Fort ve Spa marka 2 adet otobilı 19.12.938 t~, 
zarteıi pnfi saat IO da a~ık artırma ile devlet hava yolları 
yare meydanında satılacaktır. 

Her ikisinin muhammen bedeli 500 liradır. 
1• ıet· Talipler her zaman otobüsleri mezkur meydan.la görebi ır lı.J' 
·11 o 

Taliplerin 37 lira 50 kuruşluk teminatları ile birlikte tayı 
nan ründe müracaatları. 


