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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye için Kuruı 

3 AYLIGl 450 

• 

1~ " 850 
• 1500 

Ecnebmeınleketler için 
12 aylığı 2790 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tefliyat nıakbGl dejildir. 

.............. .............................. 

CUMA 

11 
Her~fın çıkar iktisadi, mali ve ticari 

GAZETE.Si 

23 lkinciteırin 1131 

İDAREHANE: 
Y eğurtcu baoı, ı ci icat 

No. 3 ve 4 
G:ılah Perş !robe Paıarı 

iLA ~ ŞARTLAR( 
tdarehanemizde görütülGr 

Telir·: İst. MÜ 'lAKASA 
Telefon. : 49442 

Posta kutusu 'l. 1261 

Tüccarların ve Müteahhitlerin Umum 
Mesleki Organıdır 

......_ emleket Haberleri 1 
" . Trabzon Nafıa Müdürlüğünden : 
Eksıltmt'lye konulan iş: 

Of ?ükü~net konağı 14 bin liraJ.k kısım inşaatı. 
Bu ı~e ~ıt şıırtnameler ve evrak şunlardır. Sanayimizin 1 Arpa fiatı 

Standardizasyonu Son zamanlarda arpa piya-
lktı _ . •~ıı 1ağl.a~laımı1 Ye fiatlar da 

~Gd~ •at Vekaletı aanayi umum yukıelmıştır. ihracat imkanla-
~~t~rlüğünün •t.andardizasyon ı rının ~a . baş2'Öltermeıi bu 
~le)<aaı, muhtehf Hnayi şu- madde uzerınde müspet temirler 
~- 1 arasında büyük bir alaka husule getirmittir. 
ll lldırrnaktadır ~36 ıeneoai ilk aylarında arpa 

~ti: .alaka, kontrplak fabrika· ı ıhr~ç edil~işti:. Buna mukabil 
~lı:tı tı arasında fikayeti mucip ~y~ı •~nenın dordüncü ayından 
~ti llftur. Kontrplik fabrika- ıttıbaren pek cuı.i olarak eev-
;~lnin fikri fudur: kiyata başlanmıı ve ıene 10_ 

4~ 1Y•sada iki aevi kontr- nuna kadar 1,068,000 lirayı bul-
ı,1,,.d"•rdır. Biri yerli dij'eri muştur. Bu kıymett.!ki arpanın 
'~i an gelen mallardır. Hal-

8
ton olarak miktarı 23,446 dır. 

~ •tandardizasiyona tabi olan una mukabil geçen ıeneki ar-
'taeı~ Yerli mallardır. Piyasada pa ihracatı 5,089,000 lira kıy-
\oıı~ıYet itibarile yabancı metinde 113.260 tondur. Aynı 
~ \>:l~lı::lar kullanılmaktadır. senenin ilk ayında 640, ikinci-
~~l ııyet karşmnda, kontr- d~ l.~35, üçüncüde 1.395, dör-
\t lltJn standardizasyonu ne duncude J543, betincide 1.600, 
~t-~~Ye _kadar doğru bir ha- allı~~ıda 1.813, yedincide J.971 
~ ettır. ıekızıncide 2.336, dokuzuncuda 

\tıdtilngozlar da, kontr}llikların 2.707 onuncuda 3501 ve niha-
t e:~dixe edilmesinden şika- ~~t onbirinci ayda da 4414 lira 
d~tı ıyo~lar. Hatta marangoz- ı ı. 

~~ ınurekkep bir heyet bu 938 .senesi ilk aylarında ya-
~Qt1tıa Ankaraya bir heyet ~ı~ao. ıhracat iıe birinci ay 443, 
~-=:rtl.iye karar vermiştir. ıkıncı ay IOl9. üçüncü ay 1338 

~~h/d" -···-··· --- ·- ·-.. - · Mn:ll~Ü.YEÜcftl'ulfJ5?..J.i.>·.'l.."1 .luy-
. okumalarm da standar· 

td 1 ru ihracat k11men azalmıt ise 
&tıt 1 meıini dOtünmektedir. de sonradan tekrar talepler 

tt. lldardize edilecek mallar 
••ı d başgöıtermiştir. 

~I tı a, yünlü dokumalar da ----· 
~ 1111 trıaktadar. Halbuki bütün İzmir incirleri 
~ ••rıaj mamulatı standardize 
\ eftten ziyade, ucuzlaştırmak 
,ttıdır. Nitekim sanayi mildürü 

;, 'l, reçen sene sanayi birli
~~tıdeki bir toplantıda yilnlü 
~~~~a fabrikatörlerine şu· 

trı ııöylemlşti: 

.1lfer turlü muafiyetlerden 
'~ '~e ediyorsunuz. Artık hiç 
~ •1kayetiniı; kalmadı, yalnız 

•,t ttı sizlerden bir tikayetimiz 
,. Mallarınızı pahalı satıyor
t~ Ilı_ Yaptıtımız tetkiklere 

~e, Yünlü dokumaları daha 
S ı, ıatmak kabildir. 
•ııayi umum müdürü Reşat. 

~~O~leri tam bir ıene evvel 
ı~i,;dı, fakat !tütün bir sene 
ı,, . e, hiç bir yünlü dokuma 
ı~tıltatörü, yünlü dokumaların t 11 lndirmiye lüzum görmedi 
~t4'tıayi umum müdılrü Bay 
ti ~· bir sene evvel, söyledi
,'0zleri, fabrikntörlere bir 

~tı' hatırlatamaz mı? Bu batır· 
~-: •tandardizaıyon işlerinden 

~ faideli olabilir. 

lzmirde incir nhtları da, 
fazla olmuştur. Mevsim bida
yetinden beri 18 bin lon incir 
aatılmıt, geçen ıeoeki ıtoklar
la beraber 26,87 ton incir ihraç 
edilmiştir. 

incir fiatları da çol.. sağlam 
görillmektedir. Müstahsil elin
de ancak beş altı ton stok 
kalmı,tır. Bugünkü fiatlar süz· 
me 13·18 elleme 9-13 kurut, 
parçalı 7.9 kuruttur. 

Canlı Hayvan ihracatı: 
Canlı ha} van ihracatını artır

mak için şarkta vücuda ietiri• 
len teşkilatın tevsii üzerinde 
tetkikata devam edildiği haber 
verilmektedir. Bu huıuıtaki ça
htmalar kısa zamanda ikmal 
edilecektir. 

Canlı hayvan ihracatımız son 
zamanlarda epeyce azalmıştı. İh· 
racatın artırılması için sarfedilen 
gayretlerden iyi neticeler elde 
olunucağı ümit edilmektedir. 

~---------A ______ __ 
'~t · Tamirat · ı~aiıa işleri ve Malzemesi -Heırita 
..___--------------~-------~----~------~~--------

Bilecik Naha MGdürlüğünden : 

~•lltmeye konulan it : 
~tle .•lecik - Sötün Eskişehir yolunun 52+0JO-S4+000 kilomet
«ı1;1 ~tasında inşa edilecek 1 O menfeı; yapm olup ketif bedeli 

& lıra 89 kuruştur. 
/\. u iıe ait evrak şunlardır. 

- Ekıiltme şartnameıi 
'(} - Mukavele projemi 
~ - Bayındırlık ıenel tartnamesi. 
C-. Fenni ve huıuıi ıartname 
l - Keşif, talllili fiat ve keşif hulişa cedvell 
f~teyenler bu evrakı Bilecik Nafıa Müdürliljünde görebilirler: 

ao. 11 ate Bilecik Vılıiyeti Encümeni daimi oduında Encümence 
~·938 inci çarşamba iAnü saat 15 de yapılacaktır. 

U••kkat teminatı 226 lira 34 kuruttur. 

A-EksıJtme ~artuamesi 
B-:Mukavele projesi 

C-Bayındırlık işleri şenel şartnamesi 
D y . l . 

- apı ış erı umumi ve fenni şartnamesi 
E ~Vahidi fiyat listesi, hususi •artname kesı·r 

cet velı. • , ~ hulasası 

F-Projeler 
IstekJiler her uün b 

1 .. l'r" . ı .. . . !:) u şartname ve evrakı nafıa müdür-
ubunue gorebılır. 

Eksiltme 9 12 938 cu .. ·· 1 .. .. .. . . ma gunu saat 5 te Trabzon nafıa 
mud~rl~ğü oda:-iında yapılacaktır, 

~k~~ltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin 900 lira muvak· 

kat. teminat mektup ve makbuzu ve bundan 
k k başka aşağıdaıci 

vesı, ~a arı ·apah zarflarına usulü veçhile koyması lazımdır 
l rabzo · ı · · } · 

- n vı ~yetınr en bu iş için alınmış ehliyet v~sikası 
938 m~lı senesını<> ait ticaret odası vesikası. 

Ehlıyct ve ikaları talebinde bulunanlar 9 12 938 t .h. el 
fn az 8 ün e., 1 · . . . · , arı ın en 
B . g "\ e 1 lıda ıle vılayete müracaat edeceklerdir 

u z.ama? zarfında. vesika talebinde bulınmayanlar eksiltme~ 
ye gırernıyeceklercJır. 

. Teklif melctubları yukarıda yazılı saatl b' . 
lıııe k· ı k · . en ır ... aat evve-
J' d Ula.~ o~ısyon rıyasetine getirilerek makbuz nıukabi-
ııı e ven ecektır. Posta ile gönderilecek mektubların niha-

yet yukarıda yazılı saate kaJar elmi·· l 1 
tada oıacaK gecıtı..ıuc1t1 a.uu .... ~~ ••••• !. 0 ma ıırı Vt! dış zarf· 

* • • Eksiltmeye konulan iş: Akçaabat hükümet 
15 bin liralık kısım inşaab. 
Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 

A- Ek!iltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Bayındır hk işleri genel şartnamesi 

O- Yapı işleri u:numi ve fenni şartnamesi 

konağı 

E- Vahidi fiat listesi, hususi şartname, keşif hülasa· 
sı cetveli. 

F- Projeler 

İstekliler her gün bu şartname ve evrakı nafıa mü· 
dürlüğünde görebilir. 

t ksiltme 9.12.938 cuma günü saat 14 de Trabzon ntl· 

fıa müdürlüğü odaıında yapılacakhr. 

Eksiltme kapah zarf usulile yapılacaktır. 
Ek~iltmeye girebilmek için isteklilerin 1 125 lira mu· 

vakkat teminat mektnb ve makbuzu ve bundan başka a· 
şağıdaki vesikaları kapalı zarflarına usuli veçhiyle koy· 
ması Ianmdır. 

Trabzon vilayetinden bu iş için alınmış ehliyet vesikası 

1938 mali senesine ait ticaret odaıı vesikası. 

Ehliyet vesikaları talebinde bulunanlar 9.12.938 tari 
hinden en az 8 gün evvel istida ile vilayete müraca :ıt 
edeceklerdir. Bu zaman zarfında vesika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye girmiyeceklerdir. 

Teklif mektupları yukarda yazılı saatten bir 
saat evveline kadar komisyon riyasetine getirilerek 

makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet yukardaki maddede yazılı saate ka· 
dar gelmiş olmaları ve dış zarfların mühür mumu ile i 
yice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan : 

Kayıeri tayyare fabrikasında yaptırılacak haDıara 17 11.938 
gün istekli çıkmadıtıodan bir ay zarfında pazarlıkla intaç edile
cektir. Muhammen bedeli 87363 lira 20 kuruş olup ilk teminatı 
5618 lira 50 kuruştur. 

İhalesi 29. J 1.938 ıah ıünü saat 11 de vekilet aatıoalma komiı
yonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi 438 kurut mukabilinde komisyondan alınabilir. 

İstekliler ihalt! aaatında ilk teminat mekub veya makbuzlariyle 
komiıyonda bulunmaları lbımdır. 

Afyon Viltyetinden : 

Açık uıulJe eksiltmeye k ld 
Eskitehir yolunun 27+353-;;u utu _evvelce il~n edilen Afyon 
ladak 3519 ı· 6 k . +309 kılometrelerı arasında yaptıra-

ıra uruı ketıf bed ır k.. -ı 
çıkmadıkıodan 30.11.938 ar amb e ~ _ opru er İnfaatına istekli 
mende ihale edilmek üze~e ş k ·ıta gun~ saa~ 15 de daimi encü-

Keşif e sı me muddeh uzatılmıştır. 
name, şartname nafıa .d . d 

teminat 263 r 93 k . ı are11n en alınabilir. Muvakkat 
ıra uruştur ıateklileri t• t d 

kaıile birlikte dai • - _ n ıcare o ası kayıt nıi· 
mı encumene muracaatları. 

C. H. P. hyönkurul Başkanlıtıodan : 
26, l 1.93S cumartesi günü kanuni tatil - -

yapılaca.11.-1 ilan ed·ı • 1 A gunu olduğundan o gün 
5 1 mış o an tatürlc EYi t k h f · . 

hşrna günü olan 28 l I 938 . opra a rıyatı ılk ça-
. · pazartesı günü s • ı 5 d y . . 

Necati bey caddesinde İl .. k 
1 

b. aa. a enışehır'de 
yon uru ınuında yapılacaj'ı ilin olunur. 

Çorlu Kor Satınalma Komi:>yonundan: 
rn kor mıntakasında 4 t . 

sarfınazaı· d 'ld·ğ· · ı op gara1ırun yaptırılm~sından e ı ı ı ı An olunur. 

inhisarlar Kars Müstakil Müdürlüğünden : 
w. Kar~ta yapılacak .idare binası inşaatı ihale edilemedi· 
gınden ınşaat evvelkı ~erait dairesinde ve ka l f 
lile ye ·d ·· k pa ı aar usu-

. nı en muna asaya konulmuştur. İhale 1 12 938 
şembe günü saat 15 te Müstakil müd" l"kt . . per· 
Teklif mektublarıoın muayyen .. d uru e yapılacaktır. 

. . gun e saat 14 e kadar k 
mısyona verılmiş olması lazımdır. o-

ıımet p.a9a. ı.1u, ....... ··-y--
nun üç yilz yetmiş lira elli kuruş bedeli keşifli camlı de
mirli saçakları 18. 11.938 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 9.12.938 tarihin
de vakıflar idaresinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı yırmi dokuz liradır. 

Talip olanların şeraiti anlamak 
siltmeye iştirak için de ihale günü 
dairesine müracaatları. 

için her gün ve ek· 
saat onda vakıflar 

Urfa Valilitinden : 

Urfa'da hilkumet caddesinde inşa edilecek beş deraaneli ilk o· 
kul binamı inşaa h 44939 lira 18 kuruş bedeli keşif ve vahidi kıya
ıi fiyat Üzerinden 15. l t.938 tarihinden itibıtren OD altı 1rÜD mÜd· 
d~tle kapalı ı;arf uıuliyle eksiltmeye koo11lmuıtur. lnıaat bedeli 
938 ve 939 mali yılları içerisinden tediye edilecektir. 

Eksiltme 12.12.937 tarihine müsadif par:arteai 2'Gnil ıaat 14 de 
Urfa vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait evrakı fenniye mukavelename projesi metraj hula· 
Hİ keşfi lupıılı zarf uıuliyle ekıiltme şartnameıi yapı itleri ve 
ııhbi te1iHt umumt ve fenni ııartnameıi, husuıi tartname, bayın
dırlık işler\ ı~nel şartnamuinden ibarettir. 

Muvakkat teminat miktarı 337.t lira t9 kuruştur. 
l.teklilerin teklif mektuplarına aşafıdaki evrakı bağlamaları 

şarttır. 

A- Yu~rarıda miktarı yazılı teminat akçeıiain buıuıi muba
ıebe hesabına Ziraat Baokauna yatırıldıtına dair makbuz. 

B- Teklif ubiplerini en aşağı 25,000 liralık ltu gibi intaat 
işi yaptıtını iÖ!lterir ve1ikasiyle ihaleden laikal ukiz sıün evvel 
Urfa viliyetioe müracaatla alacakları ehliyet vesikası. 

C - Teklif Hhiplerinin menıup oldukları ticaret od&11ndan 
aldıkları 938 ıeneıine ait vesika veya muıaddak ıurcti. 

D- İsteklilerin mühendiı, mimar veya fen memuru olmuı, 
olmadığı takdirde bu işin mesuliyeti fenniye.ini deruhte ettljine 
dair Nafıa vekiletince ehliyeti musadifali bir mühendis mimar 
veya fen memurundan alacağı taahhüt aenedini ibraz ederek iha
leden sekiz rün evvel müracaatla viliyetton alınmıt ehliyet ve
aika1ını ııöstermeıi. 

İst~klileri artırma eltıiltme ve ihale kanununun umumi 
hükümleriyle kapalı zuf uıuliylo eksiltmeye dair olan maddeleri 
ve eksiltme şartaamesi ahkamına ve yukarıda yazılı maddelerin 
icaplarına riayet eylemeleri şarttır. Akıi hald hiç bir mazeret 
kabul edilmeı;. 

İsteklilerin bu iş_, ait evrakı fenniyeyi ve tartnameleri Urfa 
villyet daimi encümeninde ve Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
Hulisai keffiyeler Ankara. İstanbul Nafıa müdQrlüklerinden alı· 
na bilir. 

Poıta ilo iÖnderilecek teklif mektuplarının ihale ıımtından 
bir ıaat evveline kadar ekıiltme komisyonuna verilmesi şarttır. 

Poltada vuku bulauk gecikmelerden delayı komisyon me.uliyet 
kabul etmez. 
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Bu gün iian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Mahm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnaka&alar 

lnfaAt, Tamirat, Nafıa l9lerl, Malzeme Harıta 

Bilecik-Sötwm-Eskiş•hir yolunun aruında yap. 
menfez; 10 ad. 

Üııküdar belediye talisi1 ve tahakkuk ıubesi bi-
nası inş . 

Acibadem-Küçük Çamlıca yolunun tamiri 
Heybeliada lşrüzar aokafı fOSe inş. {temd) 
Ca411deboıtan iıkele yolunun tamirl 
ldare binuı inş . (temd) 
3 tiacll kor mıntakasında 4 top garajı yap. aar

f ıtfazar edildi 
Atatürk evi toprak hafriyatı (temd) 
Kayseri tayyare fabrikaaında hangar ioş . ( şart. 

438 kr.) (temd) 
Urfada yap. okul binası İDf. 
Alctaabat bikQmet lconatı İnf. (1 kısım) 

Of • ,, " 1 " 
Camlı demirli ıaçalc inf. 
Afyon·Eıkişehir yolu üzerinde köprQ inf. (te•d) 

a9· eki. 3017 89 

kapalı •· 15467 93 -.. 

aç. eh. 

" paz. 
kapalı z. 

paz. 

.9165 50 
3075 32 
2438 43 

87363 20 

kapalı •· 44989 1& 

" 
• 

15000 -
12000 -

370 50 
3519 06 

1ll9lar, Kllnlk ve lapen9lyart allt, Haatane Lev. 

Mualece: 39 kalem aç. ekı. 801 -

Elektrik · Havaaazı·Kelorlfer (teslaet ve malzmeal) 

Ali Çetinkaya okulunun el11ktrik tesiı. {temd) 
Zonıuldakta amale birlifi baat. yap. basta, ye· 

mek n temiıı: çaa1atır asanı6rlcri lts;s . (ltad) 
Tek nakilli ıahra kablosu: 100000 m. 
Ank. Atpazarı su deposunda elektrik motörlü 

pompa vazı ve bu pompa için ltaraka int. 
(temd) 

Dört poziıyonlu bir telefon §ehirler aruı masaıı 

aç. eltı. 

aç. elcı. 

" 

kapalı a. 

2029 40 

4900 -
1050 -

7000 -

Menaucet, Elblae, Kundura, Çematır v.a. 

Harici elbise: 100 tak. -dahili elbise: 100 tak.-
• '" 0 -·- - • - •• _ _,,._ .. _,VV\,IV W• ,, •• , 

13,50 L) ' 

Kumaş lcahve reagi: 400 m .. kumaı llcivert: 
265 m.-lcumaş ıiyah: 390 m.·kumaş rri: 92 
m.-icumaı kumlu ıiyab: 82 m. 

Don: 489 ad. ·römlelt: 326-ad..f anila: 326 ad.
ç~rap: 978 ad.·mendil: 978 ad.-hav lu yüz i· 
tın: 326 ad.-ayak i9in: 326 ad.· borauz: 64 
ad.-pijama: 326 ad. 

lıkupin: 197 ~ift 
Elbl~o erkek için: 70 talc.-rop \cız için: 30 ad. 

mıntan: 70 ad.-don: 140 ad .-röıalek: HO ad. 
röetıılilk: 40 ad.-don: 60 ad.-römlek: 60 ad. 

kapalı •· ,, 

• 

aç. elcs. 

" .. 

5452 50 
m. v ou 

7413 so 

3581 93 

1034 25 
1607 -

Matbaa itleri · Kırtaalye · Yazıhane Levazımı 

Oıalit veya Ooe markalı eczalı klfıt: 400 top 
Kifıt baatırılm&11 

aç. ekı. 
,, 

760 -
1200 -

Mobilya ve bOro afyaaı, Mut•mba-Hah v.a. 

Karyola: 10 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaOları v.a. 

Benzin: 50 t. 

MDteferrlk 

Nakliye koşumu ile meklc~ri bayvanah 
Orman Genel Komut Zeytinburnu talimıribı ı 

teıiıatı içio malzeme ve ıu iıalesi ameliya~ 
Kireç: 50 t. 

inşaat •alzemHi (Kartala bafh BalJıca lciyt 
okulu için) 

Moloı kaldaralmaaı 
Koşum hayvanı: 1 \'ift (temdJ 
Odua baltası: 20 ad.·yaba: 20 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.a. 

Nohud: 54 t. (temfi) 
Samaa: 6 t. ,, 
Un: 600 t. • 
Bufday Öfütülmeıi: 360 t. (temd) 
Kırmııı merci•elc: ıo t. 

b Müzayedeler 

Meıe kömürii: 1065 kental 
Keçi deriıi: 25-400(10 ad. (temd) 
Yanmış odun kömfiri: 1500 k. 

pu. 640 -

kapalı ı. 130QO -

paz. 

aç . ekı. 

" 

• 

kapalı z. 
pu. 

pas. 
af. ek•. 

aç. art. 
,. 

t. 15 -
559 50 

300 -

7020 -

1125 -

• 

226 34 

1160 09 

237 41 
230 65 
182 88 

6618 50 

3374 -
1125 -
900 -

29 -
26, 93 

61 -

152 20 

367 50 
78 75 

525 -

556 o.. 

268 65 

57 -

- -

<f 8 -

97.S -

5& 25 
41 96 

9-
22 50 

526 50 

84 -

27 ,6 

- -

Bilecik Nafıa Mtld. 

lıtH~u& Belediyui 

,, . 
.. " 
" " Kara lnbi1arlar Müd. 

Çorlu Kor SAK 

Ank. CHP IJyöakurul Başlcaa. 
M. M. V. SAK 

Urfa Valili fi 
Trabaoa Nafıa Müd. 

,, ,, " 
J.air Vakıflar Müd. 
Afyon Villyeti 

Urfa Vil. lıt. ~ıb. Mi1d. 

Afyon Villyeti 
Zon9uldak Amele Birliti 

PTT Ln. Mü.J. Ank. ve 1st. 
Aakara BelediyHi 

lıair Telefoa Mlld. 

Bolu Orman Okulu Dir. 

M. M. V. SAK 

Teluaik Okulu Dir. SAK 

" ,, 

.. . 
Aalcara Valillfi 

latan bul Bclediyes i 
Mutia Villyeti 

lamir Lvı. SAK 

Aalc. 'abriltalar U. Mnd. Ank. 

30-11-38 15 -

9-12-38 15 -

9-12-38 14 30 
5-12-38 14' 30 

12-12-38 14 30 
1-12-38 15 -

28-11-38 15 -
29-11-38 11 -

12-12-38 14 -
9-12-38 14 -
9-12·38 15 -
9·12-38 

30-11-38 15 -

5-12-31 10 -

30·11-38 15 -
5-12-38 e kadar 

'-1-39 16 -
29-12·-'8 10 30 

13 1-39 15 -

l-12·S8 14 -

10-12-38 11 -

8-12-38 14 -

8-12-31 14 3Q 

1-12-38 15 -
5·12-38 15 -

9·12-38 14 30 
12-12-38 

28 ·11-38 15 -

7-12-38 15 -

lıt. Komutanlıtı SAK 
Oraan Koru•a Geael Kea. lıt. 29-11·38 ıe _ 

Galata Alemdar Han 
D. D. Yolları H. pata 
İstanbul BelediyHİ 

tamir Vakaflır Mild. 
lıt. Aık. Fabr. SAK 
Aakara Lvz. ,, 

Aalcara Lvz. SAK . " 
ia•1t1n Aılc. SAK 
Afyon Ker 
lamir Lv.ı. • 

• 

Dörtyol Orman Şeflifi 
T. C. Ziraat Baalcaaı lst. Şubeai 
Aakua Lva. SAK 

7-12-38 11 -
5-12-38 14 30 

9·12-38 10 -
29-11-38 14 -
29-11-38 11 -

8·12-Sa 15 -
29-11-38 14 -
28-1!-38 14 -
15-12-38 e hdar 
9-12-38 10 -

., 

1 

• = 

1 

Mahrukat 

Petrol d8kme 
Benzin 
Motorin 
Maden k8mürö yerli blok 

,, ,, krible 
,, ,, marinlave 
,, ,, tuvönan 

Kok kömürü (fabrikada) 
samnkok (depoda) 
Kok ecaebi (depoda) 

Erzak 

Pirinç Tosya 
,, yerli Bombey 
" ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 

" 
ikinci 

,, Pirina 
Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

,, Tarablus 
Patateı Adapazar 1 ci 

l 
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z;;;:=-

kilosu 
liheıi 

kiloıu 

tonu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

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

sandı~ı 

b. ııandığı 

• 
kilosu 

En az-En çok 

-14,75 
-15,20 
-1 
-16.00 

14.50 - 15.00 
12.00-12.50 
11.00-11.50 

- 16.SO 
-21,50 
-26,00 

20 --22-. o 
20.56 -21,0 --. -
30.00-31-
28.00-29 
19.00-20 

-25 
-28 

2s--26 __ 7()() 

- 575 
1-

_ 5-
,, ,, 2ci 

Zeytin taneai duble (936 ahıul) ,, 45-48 
32-36 
22-26 
18-21 

,, ,, " (937 " ,, 

1 

,, ,, J ci ,, ,, 
,, ,, 2 ci ,, 

3 ~ -,, " cu.., ,, " 
Sade yağ Urfa (birinci) 

,, • (ikinoi) 
• Karı (erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

----------~-----Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 

" 
" 

Hava 

" 
" Tula 
,, 

,, manda 

" •ıtır 
kuruıu kuzu 

,, koyun 
,, otlak 

keçi 

.C\alamura 
koyun 
kuzu 
manda " 

" Kösele 
sığır 

11tır 1 ci 
,, manrla 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyax J ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
., beyaz 1 ci 

1 

• ,, 
,, 

" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" 
" ,, 

kilosu 

" 
" 
" tanesi 

., .. 

-15 
-J07,50 
-lo0·-

82-88 
-68 
-80 
_49 

200-600 
290_6()0 

295-400 
101.25-10'2·25 

170- ı15 
45 46 
60-65 
65-10 

- --
50 . 53 

110-120 
110 115 --
35-40 
40-45 

175-- 185 
145-150 
120-130 
90-100 

110-140 
106-130 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

CiNSi 
Fi atlar 

Aşaia 
Kr. Pa. 

Butday yumuıak 
• ıert 

,, kızllca 

Arpa Anadol 
Peynir kater 
Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf çunlla 

Peynir beyaz 

5 12 
5 5 

5 23 
4 3 

Ceviz kabuklu 

Kufyemi çuvallı 5 21 
Kutyemi dökme 4 37 
iç Fındık 
Tiftik mal 121 _ 
Tiftik O~lak 
Susam 18 10 

Yapak Anadolu 52 20 

,, Trakya 

17.11.938 =======~:::::~ 
Yukarı 

Kr.Pa. 

5 32 

5 25 
4 6 

Butday 
Arpa 
Fasulye 
Un 
Tiftik 
iç fındık 
Susam 
Yapak 
Yulaf 

Gelen Torı 
fJ2D 
60 1~ 
16 

(s 1~ 

_K_u~f~y-em_ı;..._~...._...._~----''f-::: 
Giden 

K. ceviz ıO 
Tiftik "" 
Yapak f~ 
İç ceviz 

_e_u_t_da_y------~~-~-/ 

" Arpa 

Dış Fiatıar gO 
Llverpul 2 
Şikago 2 93 
Vinipek 2 7ı 
Anven 2 69 
Londra 3 12 

Buğday 

" 
3-12-33 14 -
7-12-38 14 -

29-11-38 l~ -
Maıar beyaz 3 35 

Mıaır 
KetenT. : • 

6 3Z 
-/ .. 

S&d&Z Mı •ar aarı Fındık G.: Hamburg 
·eme " L.: it 

' ., 



25 lkinoit .. rfn 19~8 

~' Klinik ve lsıJençiyari al~t: 
Urfa Vilayet Daimi Encümeninden: 

d ~emleket hastanesi için alınacak 801 lira tahmin be
tllı 39 kalem mualece 20. t 1.938 tarihinden itibaren 15 

lGn müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bu işe aid muvakkat teminat 61 liradır. 
İhale: 5.12.938 tarihine tesadüf eden pazartesi gunu 

laat onda Urfa vilayeti Daimi EDcümeninde yapılacaktır. 
. İsteklilerin ihtiyac Ji&tesini görmek üzere Urfa vilaye· 
t~ daimi encümenine ve İstanbul sıhhat müdürlüğüne ek-
••ltnıeye girmek için de sözü geçen gün ve saatte temi· 
llaUarile birlikte me:ıkür encümene baş vurmaları ilan 
&lunur. 

~rik, Havag!_zt, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Zonguldak Amele Birliğinden : 

. Zonguldakta Amele Birliği hastanesinin 15.11.938 ta· 
~binde yapılacağı evve'ce gazetelerle ilan edilmiş olan 
kıta, yemek ve temiz çamaşır asansörleri tesisatına aiti 

İ •iltme müddeti 5.12.938 sah gününe kadar uzatılmıştır. 

1 
•tekli olanların mezkOr tarihe kadar teklifler ini bildirme· 
tri ilin olunur. --

Afyon Vilayetinden 

~ . Açık usulle eksiltmeye konulduğu evvelce ilan edilen 
lı Çetinkaya okulunun 2029 lira 40 kuruş keıif bedeli 

'ltktrik tesisatı işine tnlip çıkmadığmdan 30. J 1.938 çar
~tnba günü saat t5 de Daimi Encümende ihale edilmek 
ltre eksiltme müddeti uzatılmıştır. 
Keşifoame, şartname Nafıa idaresinden alınabilir. Mu

llkkat teminat 152 lira :lO kuruştur. İsteklilerin Ticaret 
0das k t 'k b · - ·ı · l w • ı ayı vesı ası, u ışe mu nası ış er yaptıgma daır 

•taaiki bağlayarak sekiz gün evvel istida ile Vilayete 
"ıUracaatla alacakları vesaikle birlikte daimi encüoJene 
ltıiiracaatları. 

Ankara Belediyesinden : 

~ Atpazarı su deposuna konacak elektrik motörlü pom· 
a ve bunu ihtiva edecek barakaya istekli çıkmadığıodan 
'çık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

Muhammen bedeli 1050 liradır. 
Muvakkat teminata 78,75 liradır. 

~ Şartname.sini görmek isteyenler;n hergün yazı işleri 
~ lenıine ve isteklilerin de ı9 ikincikanun 938 cuma gü· 
n saat 10 buçukta belediye encümenine müracaat!arı. 

P. T. T. Levazım Mildürlütünden: 

''h idare lbtivaeı için açık ek•iltme ile I00,000 metre tek nakilli 
ta, kablosu alınacaktır. 

'ılt~uhaınmen laedei 4900 muvahkat teminat 367,5 lira olup ek
~G~tıi 9 l.939 pazartesi rünü ıant 16 da Ankarada P. T. T. U. 

cl\irlük binasındaki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
,_ 1•tekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve 
~:llni vesaiki ile beraber o gün ıaat 16 da mezkur Komisyona 

t•caat edeceklerdir. 
~. Şartnameler Ankara P. T. T. Levazam lstanbul Beyoflunda 

l', T. Ayniyat Şube Müdürlütünden paranı verilecektir. 

İzmir Telefon Müdürlüğünden : 

ı~ İdare ihtiyacı için dört pozisiyonlu bir telefon şehir
t 'lrası masası kapah zarf uaulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

lit Muhammen bedeli 7.000 lira muuakkat teminat 525 

15• olup eksiltmesi 13 kanunusani 939 cuma günü saat 
5 ı le İzmirde telefon müdürlüğü binasmdaki sahnalma 

'talb. 
ısyonunda yapılacaktır. 

t~b l'~libler muvakkat teminat makbuz veya banka mek· 
''-ll ıle kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün 

t 14 e kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 
b~ı Şartnameler hergün lzmir telefon müdürlüğü ile İstan· 
~ telefon müdürlüğü levazım amirliğinden parasız veri
Ctkr ır. 

~~~~~~~~~·~"~~~~~~~~~~~~~ 

' ~cat.f lbise- undura-Çamaşır v .s. 

Bolu Orman Okulu Direktörlüğünden: 

\dO~ul talebesi için ataiıda cinıi, miktarı, muhammen 
'- ftlı ve ilk teminatları yazılı elbise ve saire kapalı 

t- Uaulile alınacaktır. 
~İt Su işe ait ihale 2.12.Q38 cuma günü saat 14 de okul 'f törlügünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

lk teminat 40g liradır. 
~ ... ~u işe girecekler muhakkak surette Ticaret odasından 

111:• ibraz etmeğe mecburdurlar. 

MONAKASA GAZETESi 

İlk teminatlar Bolu orman mesul muhasebeciliğin Zi· 
raat bankasındaki hesabına l. l 2.9il8 akşamına kadar ya· 
tınlmış bulunacaktır. 

Niimuneleri ve şartnamesini görmek istiyenler hergün 
okul direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

Teklif mektııbları komisyon riyasetine tam saat J 3 e 
kadar verilmiş bulunacaktır. 

Teminatı Tutarı 
Mıktan cinsi lira lira kr. 

100 takım Harici elbise 2775 
100 

" 
Dahili 

" 
1885 

50 adet Pelerin 637 50 
50 " 

Harici kasket 70 
100 

" 
Dahili 

" 
409 85 

5452 50 

Milli Müdafaa VekAleti Satınalma Komisyonundan: 

Beher metresine tahmin edilen fiatı ~O kuruş olan 
300.()()() ilci 450000 metre arka çantahğı ara bezi kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi ı O ı .kanun 
938 cumartesi günü saat 11 dedir. İlk teminat 14550 li
radar, evsaf ve şartnamesi 13 lira 50 kuruş mukabilinde 
MMV satınalma komisyondan alınır. Eksiltmeye girecek· 
lerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde gös· 
terilen vesaikle teminat ve teklif mektublarını ihale saa· 
tinden en az bir saat evvel Ankarada MMV satmalma 
komisyona •ermeleri. 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 

cinsi 
Kumaş kahve rengi 

" lacivert 

" 
siyah 

" gri 

" 
kumlu siyah 

Don 
Gömlek 
Panila 
Çorap 
Mendil 
Havlu yüz ıçm 

,, ayak için 
Bornoz 
Pijama 

ilk te· ekı
Tahmin Tutarı minat siltme 

miktarı fiatı li. kr. li. kr. uatı 

400 m. 420 1848 
~65 " 640 2296 
390 " 650 2535 

92 " 560 423 20 
82 " 380 311 60 

7 4 J 3 80 555 (14 
489 55 26895 
326 175 57050 
326 60 19560 
978 25 244 50 
978 il 107 58 
326 100 326 
326 30 9780 
64 475 304 

326 450 1467 

14 

3581 93 268 65 14 30 
İskarpin 197 325 1034 25 77 57 15 

Teknik okulu ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarile 
tutarı ve ilk teminatları yazılı malzemeden çamaşırlar ile 
kumaşlar kapalı zarf iskarpinin ise açık ek&iltmesi 8.1 ~.38 
tarihine rastlıyan perşembe günü Gümüşsuyunda Y. Mü· 
hendis mektebi muhasebesinde toplanacak olan komisyon
da yukarıda yanlarında yaııh saatlerde, şartnamesine gö· 
re yapılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunla şartname 
tarifah dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarını 
eksiltmeden bir saat evveline kadar komisyon başkanlı
ğına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Şartnameyi \'e nümuneleri görmek ve ilk teminat ya
tırmak üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar Yıldız
da bulunan okulumuza ve eksiltme günü de Gümüşsuyun· 
daki komisyonutnuza gelm•leri. Posta gecikmeleri kabul 
edilmez. 

Ankara Valiliğinden: 

Etimeatul yatı ekulu talebleri için aşağıda yazılı elbiseler yap· 
tırılacalttır. 

Bu elbiselerin bedeli 1607 liratlan ibaret olup açak ekıi)tmeye 
konulmuştur. 

İateklilcrin ,artnameyi ve nümuneleri fÖrmek üzere her gün 
kültür direktörlüğüne ve ihale günü olan 5.12.938 pazartesi günü 
uat 15 de ve yüzde 7.5 muvakkat temiaat akçesini husuıi muha· 
ıcbe veznHİne yatırarak viliye• tlaimi encümenine müracaat· 
ları. 

Fiyata Tutarı 

Adı Takım Adet Li. Ku. Li. Ku. 
Elbise erkeklere 70 13 20 924 
Rop kazlara 30 9 50 285 
Mintan 70 1 50 105 
Erkeklere don 140 46 63 
Erkekler• 2ömlek i40 iO 84 
Göğiiılük 40 ~ 30 92 
Kızlara don 60 45 27 
K:ızlara gömlek 60 45 ~7 

Nlathaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Muğla Vilayetinden 
Muğla vilayetinin 1200 lira muhammen baaım masraf-

:Sayfa 5 

lı tarihi 12.12.938 pazartesi günü vilayet encümeninde 
mevcut şartnam ' deki esaslar dahilinde saat IS de iba1e 
edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin şeraiti anlamak ve pey sürmek üzere yüz
tle yedi buçuk teminat akçelerile vilayet daimi encüme· 
nine müracaatleri. 

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

İzmir Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

Jzmir tayyare kıtaatı birlikleri için pazarlık ıuretlle 80 adet 
karyola utan alınacaktır. 

İhalesi 28.11.938 pazartesi günü uat 15 de kıılada l2mir Le-
vazım lmirliji utınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 640 liradır. 

Teminatı muvakkate akçeıl 48 liradır. 

Şartuame.i her ıün komisyonda görülebilir. 
Pazarhta iştirak edecekler teminatı muvakkntelerila birlikte 

1hıtJe aaatından evvel komiıyana müracaatları· 

A\ahrukat Benzin· Makine yağları. v s. -
A:;keri Fabrikalar Umum Miidürlüği1 Merkez Satınalma 

Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 13 bin lira olan 50 ton benzin 
a~ keri fab ikalar nmuın rmidürlüğü merkez satınalma komis
yonunca 7.1 :!.938 çar§amba günü saat 15 te kapalı zarfla 
ihale edılect:ktir. Şartname parasız olarak komisyoudan ve· 
rilir. Taliplerin muvakkat temınat olan 975 lirayı havi tek· 
l!f mektulı)arırn mezkur günde saıt 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2190 numar.dı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa tte komisyona 
müracaatları. 

M iiteferrik 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

Harp okulu için 20 adet odun baltası ile 20 adet de
mir yaba satmalmacağından taliplerin 29.11.38 salı günü 
Sl\at ı 1 de Ankara levz. amirliği satınalma komisyonuna 
gelmeleri. 

İstanbul Komutanlıiı Satmalma Komisyonundan 

lıtanbul komntnnhğma hRğlı birlikler namına komis· 
yooda mevcud evsafı dahilin~e nakliye lcoşuınu ile mek· 
kari hayvanatı pazarlıkla satın alınacaktır. Hayvan sahip· 
lcrinin hayvanlarile birlikte Fmdıkhda Komutanhk satın· 

alma komisyonuna gelmeleri, 

İzmir Vakıflar MOdürlüğUnden 

İsmetpaşa bulvarı köşes;ndeki Vakıflar ga.,inosuna bi· 
tişik arsadaki molozların kaldırılması 20 gün milddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 9.12.938 tarihine müsadif cuma günU saai on 
da vakıflar idaresindedir. 

Muvakkat teminat 9 liradır. 

Taliplerin ihale günü saat onda vakıflar idaresine 
mür acan tları. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1- Yeni yaptırılacak çektirnıeğe "tekne,, ye konmak 
üzere satm alınacağı 8.Xl.938 tarihinde ihale edileceği 
ilan edilen bir adet ınakina şartnamesi değiştirildiğinden 
yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

11- Montajda dahil olduğu halde muhammen bedeli 
4300 lira ve muvakkat teminatı 322.50 liradır. 

l1I - Eksiltme 2.Xll.938 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesind~ki 
Alım Komisyonunda y;ıpıla calttır. 

lV- Muaddel şartnameler parasız olarak hergün sözft 
geçen Şubeden alınabilir. 

V- Makine 30 ton hnmule ile tekneye 7 mil sürat te· 
min edecek kuvvette tam dizel olmak şartile Şulıter, Vi
dop, Doyç, M. V. 8 . Doyçe Verker Emayen, Skandiya, 
Elva markalarından biri olacak veyahut ayni evsafta bu· 
lunan muhtelif markalardan mevaddı muharrike sarfiyatı 
en az olnnı tercih edilecektir. 

Vl- isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatta yukarıda adı geçen Komisyo· 
na gelmeleri ilin olunur. (7600} 4 - 4 
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latanbul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

O ·et e l' dju ic ti Mode Prix Cntion. Lieu d'adjudication et «lu 
------------~----d-'_a_d_iu_d_ie_a_t __ eş __ •_tif,~~Yboire __ C.Jıier deı Chargea 

Jours Heure 

A) Adjudicationı aı Rab is 
Oonetructlon-R6p•rmtlon-Trav. P'ubl ioe-Metwiel de Conatruetlon-Cartoaraphle 

Con1truction de 10 dalots s route Bilecik-So-
r(in-Eılci şehir. 

Construction bAt. Municipale iı Scutari (aj.) 
Reparation s/route Acıbad m-Küçük Ça lıca 
Coutru tion cbauesce a la rue lşıüzar a 

Heybeliada. 
Repıration rC>ute a l'cchello Caddeboıtan 
Constr. biiti11e aaministr. (aj.) 
L'adjudicıtion pour la constr. de 4 garai'eS 

d'artillerie danı la zone du 3eme corpı 
d'armee n'aura pu lieu. 

Travaux creusement dans Maison Atatüt·k (aj.) 
Coastr. hanıar daııs fabr. aviation Kayseri 

(ca•. eh. p. 438) (aj.) 
Coaııt. bitisse ecole a Urfa 

,, konak i'ouvernemental Akçeabad (1 
partie) 

Conıtr. koaak ıouvernementala Of (1 partie) 
Con1tr. saillie en fer et vitre. 

,, ponta ı 'route Afyon-Eskişehir (aj.) 

Publique 

Pli cach 
Publique 

• 
Gre a ıre 
Pli cach 

3017 89 

15467 93 
3165 50 
3075 32 

2438 43 

Gre a i're 87363 20 

Pli cach 

• 
,, 

44989 18 
15000 -

12000 -
370 50 

3519 06 

226 34 

1160 09 
237 41 
230 65 

182 88 

5618 5o 

3374 -
1125 -

300 -
29 -

263 93 

Dir. Trav. P•b. Bilecik 

Com. Per•. Mun. lıtanbul 
,, 
,, 

.. 
Oir. MonopC>leı Kars 
Com. Acb. Corpı Armee Çorlu 

iO·ll-38 15 --

9-12-38 15 -
9-12-38 14 30 
5-11-38 14 30 

12-12-33 14 30 
1-12-38 15 -

Preıid. P. R. P. Ankara 28-11-38 15 
Coıa. Aob. Minlıt. Def. Nat. Allk. 29-11-38 11 

Vilayet Urla 
Oir. Trav. Pub. Trabzon 

,, 
Oir. Vakoufı lzmir 
Vilayet Afyon 

12-12-38 14 -
9-12-38 14 -

9-12-38 15 -
9-12-38 

30-11-38 15 -

,.rodults Chlmlques et Ph•rmeceutlques-ln trumenta Sanltalres-f'ournlture pour H8pltaux 

Medicaments : 39 lotı Publique 801 --

lleıtrloit6·0•z-Chauffage Central ( 1 natatlatlon et Matfriel) 

lnıtallation ascenaeur pour lini'e' maladea et 
nouriturH a l'bôpital deı ouvrier1 İl Zon-
guldak (aj.) 

Clble de camparae a un reoplııore : 100000 
metrcı. 

Poaıpe a ıaoteur electrique et conıtr. baraque 
pour c tte pompe au depôt d'eau a Atpa
zarı a Ankara. 

Une table de tclephone inter-villes a quatre 
pesition5. 

Instal. clectrique a la batisse ecolc Ali Çe
tinkaya (aj.) 

H•blllement - Cheuaaure• - TiM•• -

Habits exter. : 100 complets- id. inter. : 100 
completa• Pelerineı : 50 p.-Casquettes ex
terieure : 50 p -ld. interieure: 100 p. 

Toile pour bavresacs : 300-450000 m. (cab. 
eh . L. 13.50) 

Etoffe couleur marron : 400 m.- Id. bleue : 
26S m.· ld. noire : 390 m.- ld. grise : 92 
m. • ld. beisre : 82 m. 

Caleçonı : 489 p.- Chemieea : 328 p.· Fla
nelle1 : 326 p.- Chaussettes : 978 paireı· 

Mouchoir1 : 978 p.- Eıısuie·main : 752 p.· 
Bornouz : 64 p.· Pyjamııs : 326 p. 

Ch~u11ureı : 197 paireı. 

Habitıı pr. hommes: 70 complets - robe1 pr. 
filles: 30 p.-blouıes: 70 p.-caleçonı: 140 p. 
cheaıiıesı 140 p..tabliers: 40 p.·caleçons: 
60 p. · cbemiaea: 60 p. 

Travnux d'lmprlmerle-Papote':!., 

Papier oıalit ou de aıarque Oce: 4ı.O paquetı 
loıprea1ion reriıtres 

Publıque 

,, 

Pli cach 

Publique 

Culr• 

Pli cııoh 

,, 

Publique 

,, 

.. 
,, 

Publique 

• 

4900 -

1eso -

7000 -

2029 40 

5452 50 

le m. O 60 

7413 81) 

3581 93 

1034 25 
1607 -

760 -
1200 -

Ameubl ment pour Habltetion et Bureaux-Tepleeerie ete. 

Lit: 80 p. Gre a rrc 640 -

Combuıtlble-C•rburant-HuilH 

Benıiae : 50 t. 

Dl••N 

Ani•aux de tranıport. 
Trav. adduction eau y compris matcriel pour 

installation eau au local d'exercice du Com· 
mandanat a Zeytinburnu. 

Chaux : 50 t. 
Materiaux de conıtruction pour l'ecole Kartal 
Enlevement de terre. 
Chenux d'attelage : 1 ,. (ııj.) 
Hacbes pour couper le bois: 20 p.· Vanı : 

20 p. 

"rovlılon• 

Broyaıe ble: 360 t. (aj.) 
Lentillu rouge: 10 t. 

B) At!judicationı a 1 
Carbon de boiı : 1065 quent. 

surenchere 

Pli cach 13000 -

Grc a rre 

Publique la t. 15 -
Publique 559 50 

,, 

Gre a ıre 
Publique 

Publlque 

300 -

1125 

oı -

367 50 

78 75 

525 -

152 20 

409 -

14550 -

556 04 

268 65 

17 57 

'j7 

48 -

975 -

56 25 
4 96 
9-

22 50 

84 -

27 96 

Vil. Urfa Oir. Sanitaire latanbul 5-12-38 10 -

Uaion Ouvriere Zoni'ulda Jusqu'au 5·12-38 

Dir. Ecoa. PTT. Ank. et lat. 9-11-38 16 -

Municipalite Ankara 29-12-38 10 30 

Dir. T~lephoneı lzmir 13-1-39 15 

Vilayet Afyon 30-11-38 15 

Oir. Ecole Foreıtiere Bolu 2-12-38 14 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 10-12-39 11 

Com. Ach . Ec. lngenieur G.suyu 

n 

" Vilayet Ankara 

Com. Per•. Municıipalite latanbul 
Vilayet Mutia 

Co•. Ach. lntand. İ&mir 

Com. Aclı. O. O. Fab. Mil. Ank. 

Com. Ach. Command. lat. Findikli 

8-12-38 14 

8-12-38 14 30 

8 12-38 15 
5-12-38 15 

9-12-38 14 30 
12· 12 38 

28-11-38 15 -

7-12-38 15 -

Com. Aca. Command. Gen. Prot. 29-11-38 10 -
For&tl a Galata Alemdar Han 

1 ere !xpl. Ch. de Fer Etat H.paıa 
Com. Perm. Municlpalite lıt. 

Dir. V ııltoufs iz mir 
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Iat. 
Com. Ach. lnt. Ank. 

7-12·38 
5-12-38 
9-12-38 

29-11-38 
29-11-38 

11 -
14 30 
10 -
14 
11 -

Com. Ach. Corps Armee Afyon juaqu'au 15-12-38 
,, n lntend. fzmir 9-12-38 10 -

Chef Foretı Dörtyol 3·12·38 14 -

1 

1 

Cumartesi 26· l l ·938 

Memleket hast. tamiri (Tekirdat Vil.) J\! 875 
Un (Eıkişehir Lvz.t ~ 875 
Koyun, 11ğ-ır ve kuzu eti (Marmara Üsıübabri SAK) .M 876 
Çimento (DDY Sirkeci) .\'! 878 
• Karışık kömür lfzmir Orman Başmühendiı.) .\! 881 
Binek hayvanları (Eskişehir Lvz.) J\! 881 

• 

Menhol inı. (lıt. Telefon Müd.) .\! 883 
Kondadsatör, telefon atızlığı, ahixe kapatı, ahize tenekui (lat. Tole• 

fon Müd.) ,\! 883 
" Meıe kömürü (Balıkesir Orman Başmühendis.) .\! 886 
Lahana, pırasa, ıspanak (Ni~de Aak. SAK) .Y! 886 

'lt::ı '™ i'<=::.9::::~..a.·----

Samedi 26· t 1-938 

Repar. hôp. Regional (Vil. Tekirdat) No 875 
Farine (lntend. Eıki~ehir) No 875 

N val• Viande de mouton, de boeuf et d'aıneau (Com. Acb. Baae • 
Marmara) No 876 

Ciment (Ch. de fer Etat Sirkeci) No 878 
" Charbon melanre (lng. en Clef Forets lzmir) No 881 
Cbevaux de monture (lnt. Eılı:.işehir) Ho 881 
Constr. manholı (Oir. Telephones lıt.) No 883 
C"ndanuteur, recepteurs ete~ (Dir. Telepboneı Iat.) No 883 s6 
" Cbarbon de bois de ch~ne (lnf. en Chef Forets Balıkesir) No 8 

Cboux, poirreaux, epinardı (Com. Ach. Mil. Nitde) No 886 

SOUS PRESSE : 

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

A. TEVFİK 
Suivie d'un İndex Analytique 

EN VENTE: 
Cbu le Traducteur : A. Tevfik, Sigorta Han, Galata 
Chez l'Editeur: Münakasa Gazeteıi. Tel: 49442 

Et daDı lea Grandea Librairiea 

b) Ü Z A V E O E L E _fl 
Dörtyol Orman Ş~fliğinden: "6• 

İlçemizin çamaarı ormanından 1065 kental meff. Jle 
mürünün beher kentalı 35 kuruş muhammen bed0 1~ 
18. 11.38 giinünden itibaren 15 gün müddetle &erbest sÇ, 
·arttırmaya konulmuş vo yevmi ihaleıi 3.12.38 gün cull'

5
i 

günü aaat 14 de Dörtyol orman idaresi binasında ibal• 91 
icra kılınacağmdau taliplerin yüzde 7,5 depozito akç9ı' 
olan 27 lira 96 kuruş baaka makbuzu ile komiıyonu~U 0 
müracaat edilmesi şartname ve projelerini görmek istı)'et· 
taliplerin Ankarada orman umum müdürlüğüne ve patf 
yolda orman ıatış komisyonuna ve Seyhan orman b' 
mühendiıliğine müracaat edilmeıi ilin olnnur, 

T. C. Ziraat Bankası İstanbul Şubesinden: it 
rıo· A9ık arttırmuının Tophanede Necatibey cadde1inde 416 ~S 

depomuzda 22.11.38 salı rfinü saat 14 te yapılıcağı ilin oluııaP ,ısıb' 
bin ile 40 bin aded araıındnki keçi derisi satışının 7.12.38 çarŞ tıı•' 
günü saat 14 e tehir edilmiş oldufu ve arthrmanın mevcud ~·r 
mesindeki ıartlar mucibir.ce yapılacağı ilin olunur. 

Ankara Levazım Amirliii Sabnalma Komiıyonuada1';11ıı 
lstaayonda aakeri furunda mevcut bulunan 1500 kilo yanrn•~ ;fJ~ı' 

kömürü aahlacafından taliplerin 29.11.38 .. ıı rünü ıaat 10 da 
ra Lv. amirlıii utınalma komisyenuna gelmeleri. 


