
ÇQNCO SENE N . 905 

ABONE ŞARTLARl: 
Türkiye~için Kuruş 
-3 A YLIGI 450 

6 • 850 
12 " 1500 

Ecn bmemleketler için 
12 aylıtı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbfil detildir 

CUMARTESİ 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 

o 

TESI 

IO Birincikanun 1938 

r..........,....,.v...,.....,.....~.........,....,.........,......,.... 

~ IDA EHA NE · ; 
"illi Yoğurtcu hanı, 1 ci kat ~ 

~ G Npo. 3 veb4 p ~ 
alata, erşem e azarı 

iLAN ŞARTLARl 
tdarebanemizde görüşülür 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon.: 49442 

Posta kutusu ~. 1261 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdı 

~emek 
~k Mensucatçıları 

İoplandı 
~:~ mensucat imal&tbane 
rıka sahipleri una:pi 

lııde bir içtima yapmıılar 
0~lanbda pamuklu men•u· 
~en.iş ölçfide Almanya ve 

' ıtbal edilmekte olmau 
11Un ithalit ııerbesfülnden 
t~ldiği sGylenmİf, ve ken
ııı. çok mutazarrar oldullla· 

c" olunmuttur. Sanayi bir
•brikat6rlerin bütün iddia
~ dinlemiş v• teabit etmiş
•brilrntörler bu arada pa
~li~inın ıilçlükle tedarik 
•lcfit' . • d ını ve aynı zaman a 
·~• ahndıfını da ilive et· 
tdir. Sanayi birliğince ken-

Haberleri 
Arpalar yükseldi 
Anadoludao getirilmekte olan 

arpalarm miktarı az olduğu için 
Hatlarda hafif bir yükıeklik ol
muttur. Kıt dolayJıile yolların 
kapanmak imkanı mevcut ol
datundan arpanın daha fazla 
yükselmesi muhtemeldir. Müaa
kalatın rn,emeai fiallara teaİ· 
rini g-ö•termektedir. 

Yapak satışı 

06n piyaaamı:ıda Anadelu 
malı 9255 kilo 54,30 kuruştan 
3803ô kilo kirli yapak 57, IO 
kuruştan, 3249 kilo yıkanmış 

Karacabey yüaü kilesu eo ku· 
ruştan satılmışbr. 

~en iıtenilea mütalealor ı 
l fabrik törler, pamuk 

~ttı için hükümetin ıüm· ! İ . . . 
e bir himaye usulü ih· thalat permılerı geldı 

'l:ıe • • f k l ı d •ının muva ı o acağı· Almanya ithalat buroıu tüc· 
Ilı lfaa etmişlerdir. Birlik carlarımıza tiftik için yeni it-
't ~leri bir raporla iktısat halat permileri göndermiştir. 
tıne arzedeccktir. Bu permilere röre sif Hamburg 

oğlak tiftiklcri için kiloıuna 

lt rekoltesi azdır 147,5 kuruş fiat verilmiştir. 

ısır gftndcn güne paha
'h başlamıttır. Bu sene 
t • a ve Karabıgada mısır 
•i geçen seneye nazaran 

'tlli nisbctinde az olduğu 
rnıntakanın mısırları pi

' llz getirilmektedir. Ada
•ulak bir mıQtaka oldu-

4 buranın mahsulü geçen 
~il biraz fa:ıladır. Bununla 
:t l<aradeniz uhil mmta
: tnabıulü az oldutu için 
d~nberi Karadeniz liman

' lllııır gönderilmektedir. 
~~- getirilen aarı m111rlar
ı 'Paz rı malları 4,20 -
tuşa ve Bandırma malları 

4,39 kuruşa fırlamııtır. 

ı .. 
'ltccaciye trüstü 

var mı? 
ti .. 

tuccaciye toptancı ve pe-
' ııcı tüccar piyasadan yer
tıt".tbi malı tedarik ede-
1trıni ve bir kaç tücca-
ııı4erek bir trüst yapdık-

~~ddia etmişler ve alika
~ • .. lara bir rapor ver
' Şik yet etmek için ha-
141ardır. 

Pirinç ve susam 
yükseldi 

İzmir için fa~la miktarda pi
rinç toplandıtı için Tosya pi
rinçleri 23 kuruşa ve ihracat 
için susam alındıS"ından susam· 
lar dahi 18,30 kuruşa fırlamış 

ve bu fiattan 260 çuval 1atıl
mıttır. 

Damgalanma bitti 

iki aydan beri ticaret oda
mız koatrplakları .lamgalatmak
ta idi. Dün yerli ve ecnebi fab
rikaların mamulatı olarak 250 
bin koatrplak sotuk .lamga ile 
damralaamuı bitmiştir. 

Takas komisyonu 
Bundan böyle taku komi•

yonu haftada ~ki defa toplana
rak her haftanın işlt:rini bu ıu
retle ertesi haftaya bırakmadan 
intac etmeye karar vermiştir. 

~ amirat - Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

~· lzmir Nafı MüdürUitünden. 

t1
1 ~?1cye konulan iş: Dikilide yeniden yapbrılacak hükumet 
• ,11 kısam inşaatı. 

~111 k 'if tutarı 149 4 lira 6 kuruştur. 
r i 4e aid enak ye ş rtoameler aşatıda yazılıdır: 
e' ~llpah eksiltm tartnamesi 

Q Ukayele projesi 
( ~ 'Y•ndırlık işleri geael şartnamesi 
"'
1 ~u uıi tartn me ve yapı işleri fenni f&rtnam .. i 
' 'l <\~ 'f . t~ı· tı name ve pro1eler 
J~ • t ıltr bu evrakı İzmir nafıa müdürlüj'ünde girip inceliye-

'~· •ltttıe 24 ilkkan un 938 cumart .. i rünü Hat 11 de İzmir na,. 

fıa mü.lörlüj'Üadc toplaaacak komiıyonda kapalı xarf uıulile ya· 
pılacaktır. 

Ekıiltmeye girebilmek için isteklilerin ekıiltme ıünündon en 
az 8 i"ÜD e nel İzmir valiliğine müracaatla alacakları ehliyet ve
•ikaaı ticaret odası belgııt1i ve 1124 liralık munkkat teminat ibraz 
olunacak. 

Teklif mektubları yukarıda yaı:ılı uatten bir .. at aYvel l:ımir 
nafıa müdürlüğünde müteşekkil komisyon reiılitine makbuz mu· 
kabilin.le verilecektir. Postada vaki recikmeler kabul edilmez. 

Muvakkat teminat 1124 liradır. 

Kadıköy Vakıflar Müdürlütünden : 

Alemdatında Tatd len mevkiinde yeniden inşa olunacak keşif· 
Jeri yekünu 12704 lira 44 kuruş olan müdür ve makinist, reYir, 
mü•tahdemin binaları inşaatı maa müştemilat t•ptan götürü ola
rak kapalı zarf usulile 29.12 938 de •ksiltmeye kooulmuttur. 

Bu inşaata aid projeler, Fenni Ye huıuai şıtrtnarae ile eksilt
me şartnamesi ve mukavele projui parasız olarak Ankarada Va· 
kıflar Umum müdürlüğü inşaat müdürlüğünden İatanbulda vakıf
lar başmimarhğından, İzmirde vakıflar müdürlüğünden alınabilir. 

Eksiltme 29.12.938 tarihine raathyan perşembe günü uat ı.ı dee 
Kadıköy vakıflar müdürlüğü binası dahilinde komiayonda yapıla· 
caktır. Muvakkat teminat 952 lira 83 kuru4tur. 

Bu eksiltmeye girecek olan mimar ve mühendisler 938 sene
sine aid ticaret odası veııikası ve gene bu yıla aid olarak nafıa 

müdürlütünde_n alınmış on bin liralık tek bir bina infaahnı yap
mış ve muvaffak olmuş olduğunu bildirilen yapı müteahhitliği 

vesikasını göstermesi lazımdır. 
Teklif mektubları 29. 12.938 perşembe günü saat 13 e kadar 

Kadıköy vakıflar müdürlüğü komisyon reislia"ine makbuz muka
bilinde verilmiş olacaktır. 

Kapalı zarfların ihzarında teklif mektubunun yazılışıadan ve 
bu zarfların tevdiindc, posta ile gönderilmesinde talihlerin 2490 
sayılı kanunun 32, 33, ~4 ncü ınaddel•rioe harfiyyen riayet et
maleri lüzumu ilin olunur. 

Afyon Vilayetinden: 

Açık usulle eksiltmeye konulduğu ve temdit edildiği 
cvvdce ilan edilen Afyon· Eskişehir yolunun 27 +353-
28+300 kilometreleri arasında yaptırılacak 3519 lira 6 
kuruş keşif bedelli köprüler inşaatına talip çıkmadığından 
J-12-938 tarihirden itibaren l ay zarfında daimi encü
mende pazarlıkla verilecektir. KeşKname, şartnama nafıa 
idaresinden alınabilir. Muvakkat teminat 263 lira 93 ku
ruştur. İsteklilerin ticaret odası kayıt vesikasile birlikte 
daimi encümene müracaatları. 

Ankara Halkevi Başkanlığından: 

Halkevi 1-ıina mm Sf or salonu zemınıne pazarlıkla 270 
metre kare ahşap parke döşemesi yaptırılacaktır, Talip olan
ların şeraiti aıılnınuk üzere her gün iş saatlerinde daire mii· 
rlürhigüne müracaatları. " ati pazarhk 12.12.938 günü saat 
l 7 de yapılacaktır. 

• • * 
Paşabahçc fabrıkııııında yap. beton arme dö~emelerle sair mütef. 

~şleri. Bak: lnhis. U. Müd. ilinlanna. 

Haçlar, ~!!!_k ve ispençiyari alat: 

Selimiye A kcri Satınalma Komi::ıyonundan: 

Askeri veteriner tatbikat okulu laboratuvarları için 15 
Birinci kanun 938 perşembe glinü saat 14 de 51 kalem ecza 
alat ve malzeme ile iki kalem de dolap ve masa tamiri pa· 
zarlıkl.ı satın alınacak ve yaptırılacaktır. 

Ecza, alat ve malzemenin cimsi ve miktarını gösterir cet· 
vel her ~ün komisyonda görülebilir. 

Ecza, allt ve malzemenin muhammen fiatı 7 44,5 Ye ta· 
mir olunacak dolap ve ma anın tamiriye ücreti 28 liradır. 

Bu işi yapmak isteyenlerin yuırnrıda yazılı gün ve saatte 
yiizde 15 teminatı ka1iyeleriJe birhkte Selimiyedeki aslrnrlik 
daireı;i binasındaki satınalına koıni~yonuna gelmeleri ilan 

oluııur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhit ııam ve hesabına 30 çift seyyar veteriner ecıa 
sandığı açık eksiltme ::;ur ctile ve 28 ilkktmuıı 938 çnr
~amba günii saat 10 da M.i\1. V. şatınalına komisyonunda 

satııı alınacs ktı r. 

Hepsinin tahmin edilen fiyatı 1005 lira olup ilk teminat 
75 lira 40 kuruştur. Şartname her giirı !\1.M.V. satınalma 
komisyonanda göriilür. 

Ebiltmeye gir•:celder teminatlarile birlikte eksiltme gün 
ve saatinde 1\1.l\.1. V. satınalnrn komi yonunda bulunmaları. 

* * * Hepsine tahmin edilen fıatı 3 bin lira olan :? kalem 
ecza 25. t.939 çarşamba günü aat 10 da M. M.V. ::-atınalma 
komisyonunda açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

İlk teminat 225 lira olup şartnamesi hP.r gün komisyon

da görülür. 
Eksiltmeye girecPkler teıninatlarile birlikte ek~iltme gün 

ve -aatında komisyonda bulunmaları. 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Direktörlüğünden: 

Müessesenin ihtiyacı olan 5 kalem serum ampulu ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Bu ampullerin muhammen bedeli 4600 liradır. 
İhale 28. t 2.938 çarşamba günü saat 15 te Ankarada 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde toplanan hususi komis

yonda yapılacaktır. 
Talibi şartnameyi müesseseden parasız temin edebilir. 
Talipler teklif mektublarını 28. l 2,938 ç ırşamba günü 

saat 11 e kadar müesseseye ver elidir. Bu saatten son
ra verilecek zarflar kabul edilmez. 

• • • 
200·300 kilo bergamot ı} ansı alınacaktır. Bak: luhisarlar 

U. ~lüd. ila }arına. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
--------::.....~--~----.:...----~-----------

Afyon Vilayetinden : 

Açık usulle eksiltmeye konulduğu ve temdit edildiği 
evvelce ilan edilen Ali Çetinkaya okulunun 2029 lira 40 

kuruş keşif bedelli elektrik tesisatı işine istekli çıkma:lığın· 
dan t.12.938 tarihinden itibaren l ay zarfrnda daimi en
cümende pazarlıkla verilecektir. Keşifname, şartname nafıa 
idaresinden alınabilir. Muvakkat teminat 152 lira 20 ku· 
ruştur isteklilerin ticaret odası kayıt vesikası bu işe mü
masil işler yaptığıoa dair vesaiki bağ!ıyarak 8 gün evvel 
istida ile vilayete müracaatla alacakları vesika ıle birlik
te daimi encümene müracaatları il An olun•r. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Denizbank lst nbul Şubeıinden: 

Bankamıza bağlı muhtelif fener ve can kurtaran mevkilerin
deki mürettebat için 372 tnkım elbise yapılacaktır. Şartnamesi 
h~r gün Tophanedeki Deniz hıınında Materyel şubesinden parasız 
olarak alınabilir. 

lıtekliler en geç 20.12.38 tarihine kadar tekliflerini ve kumaş 
nümuneleriai Materyel şubemize vermiş bulunmalıdırlar. 

Ankara Belediyesinden : 

Temizlik müstahde:ninin alınacak 185 adet kısa palto 
U) gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muh mmen bedeli 1300 liradır. 
Muvakkat teı:rıinatı 67 ,50 liradır. 
Şartname ini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerin de 27. t 2.938 salı günü saat I0,30 
ta belediye encümenine müracaatları. 

rAatbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

M. M. Vek61eti Satı lma Komisyon ndan: 

Hepsine tahmin edilen fiatı 410 lira olan 13 kalem yabancı di
liDde kitap ve 1\ıiat açık ekıiltme suretiyle 26.12.38 pazartesi gü
nü saat 10,30 ~a M. M. V. ııatındma komisyonunda satın alına-

caktır. 
İlk teminat 39 lira 75 kuruş olup liıte ve şartnamesi her rün 

Ko.da görülür. 
Eksiltmeye girecekler teminatlarile birlikte eksiltme gün ve 

saa\mda Ko. da bulu11aaalnrı. 
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Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Münakasaıar 

lnfa6t, Tamirat, Nafıa ifleri, Malzeme Harıta 

Alcmda2'ında Taşdelen mevkiande inşa edilecek 
mlidür ve makinilt revir müstabdeminin bi
naları inşaatı 

kapalı z. ı2704 44 

Halltcvi binaıııoın spor salonu uoıinine ahıap 
parke döşemesi : 270 m2 

Fan tatbikat okulunda yap. tamirat 
Afyon-Eskiıehir yolunun arasında yap. köprn inı. 

(temd) 

Afyonlcnrabisarında yap. barut deposuyla bek· 
çi evi inş. {fart. 36 kr) 

Y cşilköy tohum ıslah iatasyonu aer inı. (temd) 
Yedikulede tayyare telsiz vericı istaayonunda 

yap. bekçi kulubesi ve ihata dıvarı İnf. 
Malkara biiltOmet konağ"ı inş. (temd) 
Karata yap. idare binası inş. (şart. 201 kr) (temd) 
Erenköy istasyon yolunun tamiri 

paz. 

aç. ets. 
pn. 

aç. ekı. 

pa%. 
aç. ekı. 

pu. 
n 

aç. ekı. 

n Biiyükdcrede orman falı:tıltesinde yap. au işleri 
Kulübe inf. : 2 ad. pu. 

ıll~lar, Kllnlk ve lspançiyarl allt, Ha.tane Lev. 

Ecaa: 2 kal. 

Seyyar veteriner ecza aandıfı: 30 fift 
VeteFiner laboratnvarı için ecza, alit ... e mal-

ı.eme: 51 lı:al. 

Bergamot esansı: 200-300 k. 
Sülfür dö karbon: 5 t . 
Serum aaıpulu: 5 kal. 

aç. eltı. 

• 
pu. 

" 
kapalı z. 

Elektrik ·l1avaga1:1-Kalorifer (tesisat ve malzmesi) 

Ali Çetinkaya okulunun eJektrilc tesis. (temd) 
Elektrikli grnmafon makinesi: l ad. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamafır v.a. 

pu;. 

• 

Kısa paltoı 185 ad. aç. elca. 
Miirettebat için olbise yap. : 372 tak. 
Kurşuni kaputluk kumaş: ı5500 m. (şart. 450 kr) kapalı ı. 
Lacivert kumaı: 8500 m. (ıart. 162 ltr) n 

Kundura: 32000 çift (şart. 712 kr) • 
Elbiselik gabardin kumaı: 13200 m. (şart. S80 kr) ,, 
Sarı sabunlu kösele: 70 t. (şart. 872 lcr) ,, 
Balıkçı mt1ıambası: 40 ad. (temd) aç. ekı. 

Matbaa itleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Yabancı dilinde kıtap ve lügat: 13 kal. aç. eltı. 

Mobilya ve bDro efyası, Mufamba-Hah v.s. 

Linolyom: 2093 m2 
Masa, raf, etajer v.a. : ıs çeıit 
Dolap ve masa tamiri 
Soyunma dolabı: 40 ad. 
Altlı ve Uatlü karyola: 25 çift 

Mahrukat, Benzin, Makine yaOları v.a. 

Sömikok: 200 t . 
Yerli birikct: 80 t. 
Valvalin: 1 t.•valtUm: 1300 k. 
Kriplc: 25 to.-gaz.haae koku: 100 t. 

MDtefarrlk 

aç. elı::ı. 

paz. 
aç. eks. 
pall. 

kapalı z. 
a9. eks. 
par.. 
a9. ~ks. 

866 97 
3519 06 

7163 M 

4507 86 
9ı22 31 

17547 84 
40237 20 

1272 85 
970 -
328 30 

3000 -
lOOi -
744 50 

2000 -
4600-

2029 40 
2ı6 -

1300 -

• . 5 75 
• 3 80 

çifti 4 45 
m. 5 75 

k· 2 49 
2ı6 -

410 -

3760 50 
2~ -

990 -
575 -

t . 21 -
n 11 50 

2393 75 

Tarak dubası ve ıalanlara: 1 ad. (şart. 402 kr) 
İç liltifi: 8 ad. ·dış: 8 ad. Ford kamyonları İ· 

kapalı z. 80400 -
aç. oks. 944 -

çin Zafer, Dunlop, Gudyer, Fayreston marka. 

Teneke ve çinko malzeme.si: 8 çe1it 
Elektrolizer klor cihazı : 1 ad. 
Mızıka alit ve malzemesi: 9 kal. 
Gaz malzemesi: 17 çeşit 
Cam ampul: 10000 ad . 
Kamyon: 3-4,S tonluk: 3 ad. (temd) 
Ateşe mukavim muhtelif tu~la ve harçlar: 1•9 

kal. (şart. 756 kr) 
Binek atı 
Listik kaytan: 86ı4 m. 
Makara ipliği: 1,000,000 ad. (şart. 350 kr) 
Makine makarası: 582487 ad.-el işi makaraıu: 

103115 ad. hart. 240 kr) 
PJin malzemesi çantaaı: ıOO ad. 
Rüzgar ileti gilafı: 100 ad. 
Seyyar tamirhane malzemHİ ve lcaroaerilerile 

birlikte mo11tajı: 25 ad. (ıart. 5 L) 
Binek hayvanı 
Sıhhi otomobil tek ve çift yataklı: 2 ad. (temd) 
Motopomp (temd) 
Ray: 8000 t. (şart. 28.80 L) 
Takeometre Küstav Hayda markası: 4 ad. (temd) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v,a. 

Ekmek: 16·19 t . 
Koyun ve knEu etiı 2750-!~00 le. 
Dana eti: 5,8-7,5 t. 

n n 2-2,5 t. 
n n 1750-2100 lı::. 

Koyun ve inek sötü: 6,6·8,5 t. 
,, ,. ,, yoR-urdu: 7,1-9 t. 
,, ,, ., n 2,4-3,4 t . 

Kaşar peyniri: 900-1200 k. 
Beyaz ,. 4060-5280 ,, 
Yumurta: 98600 ad. 

P'MTF 

• 

kapalı z. 
paz. 
,, 

aç. cka. 

5300 -
ıooo -
672-

,, beb O 05 
kapalı z. 7800 -

,, 151170 -

pax. 
,, 
kapalı z. bela O 07 

" ,, o 07 

aç. ek.. ., 36 -
pu. ,. 4 -
kapalı z. bela 4000-

paz. 

ltapalt •.576009 93 

n 

" 
" ,, 
,, 
" 
" 
n 

" 
" 

1852 5e 
1650 -

750 -
630 -
ı27~ -
1575 -
595 -
960 -

2376 -
2175 25 --- -

952 83 

,5 -
263 93 

537 29 

33SI -
685 -

1317 -
3017 -

95 46 
73 -

225 -
75 40 

150 -

152 20 
31 40 

67 50 

5706 25 
2422 50 
8370 -
5045 -
996~ -

ı6 50 

30 75 

282 38 

74 25 
43 12 

390 -
ıo5 -

ı19 53 

5270 -
70 80 

397 50 
75 -
50 40 

37 50 
585 -

8808 -

4750 -
3599 45 

270 -
30 -

7500 -

26790 40 

138 94 
123 75 
ı68 75 
56 25 
47 25 
95 63 
ıı8 13 
44 63 
72 -
ı78 20 
163 15 

--------------------------------= 

Kadıköy Ank. ve l.t. Vakıf. Mld. 29-ı2-3S 14 -

Ank. Halk.evi Baıkan. 

lst. KomutnnhRı ~AK 
Afyon Villyeti 

lnhiaarlar U. Mftd. 

lıt . Nafıa Müd. 
,, ,, 

Malkara Malmüd. 
Kara lnhiaar. Başmüd. 
lst .. bal Belediyesi 
lst. Nafıa Müd. 
Ankara Belediyesi 

M. M. V. SAK 

" " Selimiye Ask. .5AK 

ı2-12-38 17 -

26-ı2-38 l~ 30 
1-ı2-38 itib. 1 ay 

28-12-38 14 -

16·12 38 14 -
28-12-3s ıs -

22-ı2-38 11 -
2ı-12-38 14 -
27-ı2-38 14 30 
28-12-38 14 -
16-12-38 ıo 39 

25·1-39 10 -
28-12-38 10 -
15-ı2-38 ı4 -

lııhiaarlar U. Müd. 16-12·38 14 -
Ziraat Vek. SAK Ank. lat. lamir 24-1-39 15 -
Anlı::. Mrk. Hıfaıs. Mlea. Dir. 28·12-38 15 -

Afyen Villyeti 
lataabul Beleciyesi 

Ankara Belediyesi 
Denizbank lst. Şubeai 
M. M. V. SAK 

" . 
" " . ,, 
,, " 

Ankara Belediyeai 

M. M. V. SAK 

Maaiaa Kuı Eaat. Dir. 
M. M. V. SAK 
Selimiye Aık. SAK 
inhisarlar U. Müd. 
Toplıane Lvz. SAK 

Erenltöy Kız Liaesi SAK 

" ,, 
lat. Komut. SAK 
PreveQtor. ve .5aaator. Dir. 

O.O.Yollan Ank. Haydarpaşa 
lnhiıarlar U. Miid. 

M.M.V. SAK 

" ,, 
" ,, 
" " ,, . 

lat. Komut. SAK 
Aılt. Fabrikalar U. Möd. Aı:ılt. 

Afyon Kor SAK 
Tophane Lvz. SAK 
M. M. V. SAK 

" " 

" • 
" n 
,, ,, 

1-12-38 iti'1. l ay 
12-12-38 14 30 

27-ı2-38 10 30 
20-12-3! 
ı2-1-39 11 -
5- ı-39 ıl -
4-1-39 11 -
7-1-39 11 -
3-1-39 11 -

20-12·31 10 30 

26-12-38 10 30 

22·12-38 15 -
27-12-38 10 -
ıS-12-38 14 -
26-12-38 14 -
15-12-38 15 -

26-12-38 15 -
26-12-38 15 
12-12-38 14 30 
26-12-38 15 30 

13-2-39 15 30 
26-12-38 16 -

26-ı2 38 11 ..... 
27-1-39 10 -

24-ı2·38 11 
24-1-39 ıo -

26-12-38 10 -
23-12-38 15 

27-1-39 15 -

19-12-38 14 -
13-12-38 ı4 45 

6-2-39 1ı -
9·2-39 ıı -

26-12-38 11 -
26-ı2-38 11 
25-1-39 11 -

• n 
Aalı:ara Belediyesi 

ı ~ kinunsonunakadar 
kanwnuev, so••na kadar 

" . 
D. O. Yollan Ank. H. pa~a 
lst. Grubu Tapu Sicil Mid. 

lzmir Lise ve Ortaokullar SAK 

" " 
" " 
" " ,, • ,, • 
• • 
" 

,, 
" • 
" 

,, 
• ,, 

,, 

" 
" 
" ,, 
,, 
,, 
• 

.,, 
n 

" ,, ,, 
25·1-39 15 30 

22-12-38 Ht -

27-12-38 14 -
27-12·38 14 -
27-ı2-38 14 -
27-12-38 14 -
27-12-38 ı4 -
27-12-38 14 -
27-ı2-38 14 -
27-ı2-38 14 -
27-12·38 14 -
27-12·38 14 -
27-12-38 14 -
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1 S T A : N ..:B U L 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Fi atlar 
CiNSi Ataiı 

Kr. Pa. 

Butday yumu,ak 5 15 
,, sert 

n kız.alca 5 15 
Arpa Anadol 

Fasulye IO 20 

Çavdar 

Arpa yemlik 4 22 
Yulaf 

Paynir beyar. 

Ceviz kabuklu 18 20 
Ceviziçi 43 -
Kuşyemi çuvallı - -

Nohut 7 20 

iç Fındık 
Tiftik mal 104 

Tiftik Oa-lalt 
Suaam 

Yapak Anadolu 54 30 

,, Trakya 

Mıaır beyaz 

Mııır aarı 4 32 

9.12.938 

Yukarı 
Kr.Pa. 

5 37 

5 32 

12 30 

115 -

Butday 
Arpa 
Palulye 
Un 
Çavdar 
Yapak 
Nohut 
B.peynir 
Tiftik 
Mısır 

Gelen Ton 
370 

68 
61 
74 
s 

18 
15 

' ?J 

.Y ----------'foO Giden 
K. ceviz 
iç fındık 
Nohut 
Susam 
iç ceviz 

~-15 
2(1 
J 

_T_ift_i_k ________________ ~ 

Dış Fiatıar 
Llnrpul 3 lO Buğday 

,, 
" Arp• 

Mısır 

Keten T. : 
Fındık G.: 

• L.: 

Şikago 2 g9 
Vinipek 2 Si 
Anvera 3 13 
Londra 3 (JJ 

6 30 • 
Hamburr 

• 

İstanbul Belediycainden: 
Konıerntuar Müdürlüğü için lüzumu olan ve 216 lira be" 

del tahmin edilen bir tane elektrikli Gramafon makineıi p•' 
zarhkla alınacaktır. Evrakı Encümea kalemiade rörDlebilİf· 
lsttıkliler 32 lira 40 kuruşluk teminat makbuz.veya mektubil: 
.. eraber 12.12.38 pazartesi günil saat 14,30 da Daim[ Eoel 
mende bulunmalıdırlar. 

• • • 
Hepaiae 50 lira ltedel tahmin edilen Kumkapıda Şeyh fer 

bat mahallesinin Nitanca caddeıi.sokatında münhedim mu••1' 
la medreHsi aakaın (4 duvarının ankau) aatılmak üzre p•' 
zarlığa kooulmuıtur Şartnamesi Encümen kaleminde göriill' 
bilir. latekliler 7 lira 50 kuru,tuk teminat makbuz veya 111•"' 
tublle beraber 13.12.938 aah ıünü saat 14,30 da Daimi Eae& 
meade bulunmalıdırlar . ... ! ____________________________ _,, 

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

İstanbul Levazım Amirliği Satıaalma KomisyonundaO " 

Müteahhit nam ve hesabına 25 çift al th ve üstlO k•t'' '-ı ,,. ~ 
yola 15. 12.938 perşembe günU saat 15 te Tophanede , 
vazım Amirliği sahnalma komiayonuoda pazarlıkla ah0'. t 
cakhr. Tahmin bedeli 575 lira ilk teminata 43 lira 12 ~ıJ .._ 

ruştur. 

Ma.nisa Kız Enstitüsü Direktörlüğüadea: 
Manisa Akşam Kız Sanat okuluna 4 milimetre kaJııt' 

lığında ve kahve renginde 2093 metre marabbaı lino1Y0-

eksiltme suretile alınacaktır. ·fi 
Eksiltme 22. 12.938 perıembe güoii aaat 15 te t.fa01 

Kız Enstitüıü binasında yapılacaktır. t· 
isteklilerin zamanında mektep müdllrlüğüne müracs• 

ları ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: Y 
Hepsine tahmin fldileıı fiyata 3760 lira 50 kuruş 01~. 

Cebeci hastanesi eczanesinin 15 çeşit masa, raf etajer "'e. dB 
iresi açık eicsiltme suretile ve 27.12.938 salı günü !·mat ıa 
M. M. V. satınalma komisyonunda &atın alınacaktır. \jll 

İlk teminat 282 lira 38 kuruş olup şaartnamesi her 1 
komisyonda görülür. nrı 

Eksiltmeye girecekler teminatlarile birlikte oksiJtroe g 
ve saatmdn M.M.V. satmalma komisyonunda bulunmalsr•· 

(}. 
40 adet soyunma dolabı almıcaktır. Bak: İnhisarlar 

• • • 

Müd. iliinlarına. 

••• f.S' 
Masa ve dolap tamiri, Bak: ilaç sütununda SelimiY" 

keri SAK illinma. 

Mahrukat Benzin-Makine yagları.v__!: 

* • * •. 
Zerodiı maden Kömürü sömikok motorin makine ~'' 

ğı ve gaz alınacaktır. Bak : erzak siltununda f\1aO 

beynelmilel Moriı Şinasi Hast. Baıtab. iliD1aa . 

• • • 9s~: 
200 ton somikok ile 80 ton yerli briket alınacaktır . 

Erenköy Kız lisesi SAK ilıınlarma, 
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!!iteferrik 

Ankara Belediyeain4iea: 

T şrinisanl sonuna kadar tekliflerini vermeleri illn olanan 
Belediye için alınacak b•nzin motörlü tek ve çift yatakla iki a
tlet imdadı sıhhi otomobili için bazı fabriknların müracaat Ozeri· 
~e müddet. ki?u.nuevv~l 938 ~onuna ~adar uzatılmıttır. Şimdiye 
adar tekhflerıoı vermıyenlerıo bu muJdet zarfında belediyeye 

IÖndermelerl ilin olunur. 

lstanb~l Gr•bu Tapu Sieil Müdlir lüğfinden: 

Fen heyetleri için mubayaaaı tckarrOr eden 1/100 bezi ve des
tekli ıem11iyesile Küstav Hayda fabrikası mamulatından 2l36 mo· 
del no.lı dCSrt adet takeometre mubayaaıı ekıiltme kanununun 
43 Oncü maddeai mucibince 10 gün müddetle uzatıldıtından nr
llleğe talib •lanlann 22-12-938 perıembe a-Onü saat 16 da Sultan· 
•hınedde Tapu grubu Sicil MüdürlOğ'üne müracat eylemeleri. 

* * • 
. iç ve dış lAstiği alınacaktır. Bak : lnltisarlar U. Möd. 
•lanlarına. 

~ak, Zahire, Et ve Sebze: 

Manisa Beynelmilel Moriı Şinası Hastanesi Ba,tabiplitinden : 

938 yılı 22.12.38 inci perşembe gilnü öğleden evvel ıaat IO 
:••, . öğle~en sonra saat 17 e kadar Manisııda husrev ata ma
.•lleaındekı sıhhat müdürlüğü dairesinde lteynel milel Mori• Şina
~ haata~esinin aşağıda adları ve azami miktarlara yazıla mahru· 
•t tenvırat ve iateyc ait bir senelik ihtiyacları açık ekailtme 

llıuJiJe miinakasaya konulacağından taliplerin yukarda yazalı ıüa 
:.~ saatlerde 100-7.50 muvakkat teminat, 100 15 kati teminatla
ıle yukarda adı geçen ııbhat mildürlütü dairesine a-elmeleri i lia 
0lıınur 
.. 15 ton fıolnve zerodiz maden kömürü 15 ton Türk antrasiti 
'örııikoku, 20 ton motorin, 150 teneke benzin, 384 kilo makine 
htı {gargil oil hevi diyuti) 15 teneke g zyağı, 300 kilo ekstra 
tlrstra makarna, 3000 kilo yoturt, 5000 kilo süt, 2000 kilo 
;tp , .5000 kilo et, 9000 ekmek, 450 kilo sabun, 250 kilo ubun 
00 kılo soda, 1000 pirinç, 150 kilo pirinç unu, 100 kilo salça, 
~ kilo sofra tuzu, 2500 kilo kalın tuz, 700 kilo kepek, 300 kilo 
lt?ru fasulye, 150 kilo nohut, 100 kilo un, 1000 kilo teker, 400 
ılo sadeyağı, 250 kilo zeytinyatı. 

~tenköy Kız Lisesi Satınalma Komisyonudan: 1 

Mikdarı Beher tonu ilk teminatı 
Cinsi .....___ Ton Tahmini bedeli Lira Kr. 

Sömikok 200 21 390 
Yerli Biriket 80 17,5 105 
Okulumuzun ve Çamlıca Şubesinin ihtiyacı olan yukarda cins 

•: tnikdan ve beher ton bedeli ve ilk teminat a.kçeai yazılı sö
:ıltok kapalı zarf ile, Yerli Biriket açık olarak ayrı ayrı ekıilt

'Ye konmuştur. 
t Ekıiltme 28.12.938 Pazartesi i'ÜnÜ saat 15 de Beyoğlu fstiklil 
... •ddesi No. 349 da Singer Diki' Majuasrnın üst kahntla Liıeler 

llh sebecilitinde toplanan Okul Koııaiıyonu tarafından yapıla· 
t'lttır. 
t Sömikok için istekliler 938 yllı Ticaret odHI vesik&11 n ilk 
,~llıinat makbuzlarile birlikte 2490 sayılı kanunun tarifatı daire~ 
\ tıde hazırlayacakları teklif mektublnrını belli saatten bir saat 
;"eline kadar sö:ı:ü geçen komisyona maklıtuz mukabilinde ver· 

'leri. 

'ı' Yerli Biri ket için de 938 yılı Ticaret Odası ve1ikasl ve ilk te
•tıat makbuzu ile belli &uttc komisyona baş vurulması. 

ta Teminatın Liseler Muhascbeciliğine yatırılııcağı, şartnameyi 
trııelc isteyenlerin Okul idare1ine müracaatları ilin olunur. 

(9024) l-3 

~ 
YUksek Mühendis Mektebi 

Satınalma Komisyonundan : 

~Q 
~ llakHaya ko- Mikdarı M11bammen Pey 
'' •tyaaın bedeli akçesi 

~-----~ye 100 A. 12,25 94,00 

~ 119 T. 25,50 229,QO 

~ 119 A. 

~n 119 Ç. 

~ltalek 654 A. 
t'llill 981 A. 
~i~' 981 A. 
\'illa 327 T. 
~ lldil 1962 A. 
~lu 634 A. 

17,25 

5,00 

1,25 
0,57 
0,45 
2,48 
0,12 
0,50 
0,35 

155,00 

45,00 

Eksiltmenin 
Tarihi Saat Şekli 

23-12·938 15 Açık 

23 12-938 15,15 Açık 

23·12-938 15,30 Açık 

23-12-938 15,45 Açık 

23·12-938 16,00 Açık 

~ 1308 ç. 
'~•i~ - Mektebin 938 mali •enui nrfındaki ' ıiyecek ibtiyaçları 

l tnıeye konulmuıtur. 
~, il- Bu ihtiyaçların cins ve •iktarlarile muhammen bedelleri 
•1tıı k teminattan eksiltmenin tarih ve ı•killeri bizalariDda röate

lttir. ta,:- istekliler 938 mali .. nesine aicl ticaret ocluı vesikalarını 
4 
'te•eklerdir. 

M0NAKASA GAZETESf 

ÜZ AV EDELER 
Ba!ıkesir Villyet Daimi Encümeninden : 

Memleket hastahanesinde mevcut bir •det 16 beyrir 

kuvvetinde diezel motörü 350 lira muhammen bedeli üze· 
rindcn sahlıia çıkarıldığı halde talibi çıkmadığından 29 
kanunuevvel 938 tarihine tesadüf eden perşembe güaü 
saat 1 O na kadar bir ay zarfında pazarlıkla verilecektir. 

İsteklilerin bu müddet zarfında encümenin toplantı 
günleri olan pazartesi, perıembe ~e cumartesi günleri bil· 
küınet konağında müteşekkil vilayet daimi encümenine 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

• 

3 Hyfa 

D.D.YOLlARI İStETME u. MUOURLUGÜNDEN • 
~--

Muhammen bedeli 53422 lira olan (Ankara-Haydarpa11a hatt;;.
da nıevcut emniyet tc 'sisatı kumanda tertibahna ait muaddel Ein· 
beit J tipi ile Banar Bruchsal Baden Ausfuhrung für die Türkei 
tipine ait) emniyet te'ıisatı yedekleri 23.1.939 pazartesi günü saat 
15.30 da kapalı zıırf uaulile Ankara'da idare binasında satın alı· 

naoaktır. 

Bu ite ıirmek İ•tiyenlerin (3921, 10) liralıL muvakkat teminat 
Ue kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14.30 a kadar Komiıyon Reisliğine vermeleri liizlmdar. 

Şartnameler (2ô7) kuruşa Ankora ve HayCilarpaşa veznelerinde 
.. tılmaktadar. (8893) 2-4 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1- İdaremizin Paşabahçe fabrikasında yaptırılacağı, 

21. I 1.938 tarihinde ihale edileceği ve bilahare eksiltme· 
den kaldırılacağı ilan edilen betonarme döşemelerle sair 
müteferrik işlerin şartnameleri tadil edildiğinden yeniden 
kapalı zarf uaulile eksiltmeye konulmuttur. 

il- Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 15.202 lira 40 
kuruş ve muvakkat teminatı 1140.18 liradır. 

lll- Eksiltme 26.12.938 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, keşif ve projeler 76 kuruş bedel mu· 
kabilinde inhisarlar Umum Müdürlüiü Levazım ve Muba· 
yaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden ah
nabillr. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin diplomalı 
yüksek mühendis veya yükıek mimar olmalı, olmadıkları 
takdirde aynı evsafı haiz bır mütehassısı inşaatın aoouna 
kadar Daimi olarak iş ba~ında bulunduracaklarını noter
likten musaddek bir teahbüt kağldt ile temin etmeleri ve 
bundan başka asgari 10000 liralık bu gibi inşaat yapmıt 
olduklarına dair fenni evrak vesaiki ihale gününden sekiz 
gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat 
Şubesine ibraz ederek ayrıca bir fenni ehliyet vesikası 
almaları lazımdır. 

VI- Mühür!ü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşin· 
ci maddede yazılı İnşaat Şubemizden alınacak ehliyet ve• 
sikası ve y~zde 7,5 güvenme parası makbuzu veya ban
ka teminat mektubunu, ihtiva edecek olan kapalı zarfla
rın eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı 
geçen Alını Komisyonu Başkanlıiına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. (8928) t-4 

••• 
1 _, İdaremizin Yav:.an ve Çamaltı tuzlaları için memur 

amPle ve luzumun<la hafif yük naklinde kulJanılmak 
üzere sntın ahnacağı 26.X.938 Je ihale edileceği ilan 
edilen 2 adet kaınvonetin muhammen bedeli tezyit 
edilert~k yeniden ,.e pazarlık usulile eksiltmt!ye kon
m u~tu r. 

lI - Her ikisinin muhammen bedeli 6000 lira ve muvak. 
kııt teminatı 450 liradır. 

III- E~siltınt: 19.XII.938 tarihine rastlayan pazarte i günü 
saat 14,30 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Koınisyonuuda yapılacaktır. 

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

V - Ek:;;iltıneye iştiıak etmek isteyenlerin kntaloklarile ka
roseri şekli ve dahili taksimatını ~österir bir pilaa ile 
benzin sarfiyatını gösterir fenni tekliflerini ihale gü· 
nünden beş gün evveliııe kadar İnhisarlar Tuz Fen 
Şubesine vermeleri lazımdır. 

ıV- İsteklilf'r pazarlık. için tayin edilen gün ve saatte yüz
de 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
komisyona gelmeleri il!n olunur. (8835) 3-4 

Cinsi -Çıralı tahta 

" " 

Ebadı 

400X30X30 
400X28X30 
4üOX25X3 
400X~8X8 

• • $ 

Muham. B. % 7,5 temi-
beberi tutarı nah 

Miktarı 

18 M3) 

8 " ) 
IO " ) 
18 ,, ) -

Lira Lira Lira Kr. 

54 • 45 2430 
Düz beyaz 400X30X38 10 M3 39 390 

tahta 2820 21 J 5e 
1- Yukarıda eb'at ve miktarı yazılı 54 metre mikabı 

çıralı tahta ile IO metre mlkaln düz beyaz tahta pazarlık 
usulile satın alınacaktır. 
il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatı hizala· 

rında gösteril•iştir. 
111- Pazarlık 12.Xll.938 tarihine rastlayan pazartesi 

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

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen ıün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· 

• • • -
1 - Kısa müddetle teslim şartile şartnamesi mucibin· 

ce 200-300 kilo bergamot esansı açık eksiltme usulile sa· 
tın alınacaktır. 

il - Eksiltme 16.Xll.938 tarihine rastlıyan cuma 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler parasız olarak bergün sözü geçen 
Şubeden almabilir. 

lV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (90 l 2) 1 -4 

• • • 
1- İdaremizin Ford kamyonları ıçın Zafer, Dunlop, 

Gudyer, Fayreston markalardan biri olmak tizere 32X6 
ebadında 8 adet dış ve 8 adet iç lastik açık eksiltme 
uiulile satın alınacaktır. 

11- Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 944 lira 
ve muvakkat teminatı 70.80 liradır. 

111- Eksiltme 26. ı 2.938 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
nü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubaynat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9011) t-4 

• • • 
1- ldaremi:r.in Üsküdar Depolar gurubuna bağh Şem· 

sipaşa bakımevi ve işleme evleri işçileri için şartname 

ve resmi mucibince yaptırılacak 40 adet soyunma dolabı 
açık eksiltmeye konmuştur. . 

il- Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 990 lira 
ve muvakkat teminatı 7 4.25 liradır. 

111 -Eksiltme 26.XIl.938 tarihine rastlayan pazartesi gii· 
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname ve resimler parasız olarak hergün sözü 
geçen Şubeden alınabilir. 

V- İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (901 O) 1 - 4 

Cinsi -Elektrik motörü 

• * • 
Muhammen B. 

Miktarı Beheri Tutarı 
adet Lira Lira - 2 

" " "0,5,, 3 
175 
75 

350 
~25) 

B.K. kutlretinde 

0/0 7 ,5 Eksilt
T eminatı me 

L. K. saati 
26 25 14 

Elektrik motörü "2,, 3 150 450) 50 62 14 30 

B.K. kudretinde 6 675 
1- İdaremizin İzmir tülün fabrikası kıyım makineleri 

için 2 adet elektrik motörü ile paket makineleri bandrol 
kısmı için 3 ve paket kısmı için de 3 aded ol ak üzere 
6 adet elektrik motörü şartnameleri mucibince ayrı ayrı 
pazarlık ı:.suliyle satın alınacaktır. 

Il- Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hi
zalarında gösterilmiştir. 

lll- Eksiltıne 13.1.939 tarihine rastlıyan cuma günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kababşta Levazım ve Muba
yaat Şuaesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız elarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız fenni 
teklif ve kataloğlarını tetkik edilmek üzere ihale günün· 
den en geç bir hafta evveline kadar İnhi3arlar Umum 
Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine verilmesi ve tek
liflerinin kabulüaii mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
lerde yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8632) 2-4 

&addıiı yer· ARTUN m•H·t 
tlft - Şartnamesini ıörmek iıtiyenlerin her rün ve ekıiltmeye 
\ıı~Ctklerin belli ı&n ve saatte Gümitıuyunda mektep itin••• da-

cleki kemiayoıaa mlracaatları ilin elunur. (U22) 2 - 4 

1 

çen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (8897) 3 - 4 
lmtiyıu aahiti •• yuı . leri 

Direldaırii: t...m.ıiJ Giri• t' L.t• Billf :r ~ N • 10 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptn. 450 

• 
.. -

• 
• 

850 
1500 

Etranger : 12 oi• Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 

•• 

SAMBDI 1 O D~cembre 19 

Quotidieo es Adjudication 
ADMINISTRATION 

Y oghourtchou Han 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchcmbe Bazar 

T~l~phone: 49442 

G z E Boite Poıtale N. 1261 

Pour lıı Publicit~ a'adresser 
i. 1' Adminirıtration J ournal Prof essionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'E tat 

Adrea.e T~l~grapbique: 

latanbul - M0NAKASA 

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

Jours Heure d'adjudicat estimatif provisoire Cahier des Cbargeı 
~~~---~------~------~--~--~--...:...----~---~~-----~----~~-----
A) Adjudfcations au Rabais 

Coo tr etlon-Reparatlon-Trev. Publice-Materiel de Construction-Ca..tographla 

Construction babitation pour dırecteur, meca· 
nicien t ouvrier a Alemda2' Place Tar 
d len. 

Constr. plancb.er en boia au salon sportif 
de la Maison du Peuple : 270 m2 

.lep. bit. ecole application science 
Conatr. pont s/route Afyon-Eskişehir (aj.) 
Conıtr. ıerrestation am lioration aemences 

Yeşilköy (aj) 
Conatr. gueriteı et mur de soutainement 

station T.S.F. d'aviation a Yedikule 
Constr. konak gouvernemental Malkara (aj) 

" bitiase Adm. a Karı (cab. eh. 2oı P.) 
(aj) 

Rep. route station Erenköy 
Con•tr. depôt de poudre et rueriteıı pr. gar

dıens a Afyonkar hisar (cah. eh. P. ~6) 
Construction baraquea : 2 p. 
Trav. hydrauliques a la Faculte de Foret• a 

Büyükdere 

Pli cach 12704 44 

Gre a gre - -

Publique 866 97 
Gre a gre 3S 19 u6 

" 
4507 86 

Publique 9122 31 

Gre a rre 17547 84 

" 
Publique 

" 

Gre a gre 
Publique 

40237 20 

1272 8S 
7163 84 

328 30 
970 -

952 83 

6S 
263 93 
339 -

685 -

1317 -
3017 -

9S 46 
S37 29 

73 -

Dir. Vakoufs Kadiköy Ist. et Ank. 29·12-38 14 -

Pr6sid. Maison du Peuple Ankara 12-12-38 17 -

Co . Ach. Command. lst. Findikli 26-ı2-38 lS 30 
Vilayet Afyon 1 mois it pıırtir du 1-12-38 
Dir. Tr. Pub. lıt. 16-12-38 14 -

lf 

Dir. Fi•c Malkara 
" Princip. Monop. Kars 

28-12-38 15 

22-12-38 11 
21-12-38 14 -

Co . Perm. Municipalite lıtanbul 27-12-38 14 30 
Com.Ach. Econ. Monop. K.tache 28-12-38 14 -

Municipalite Ankara 
Dir. Trav. Pub. lstanbul 

16-12-38 ıo 30 
28-12-38 14 -

Prodults Chimiques et 19harmaceutlquea-lnstruments Sanitairea-Fournlture pour Hôpitaux 

Produits pharmaeeutiques : 2 lots 
Caiueı ambulantes de produits pour veteri

naires : 30 paires 
lnstruments et produita pour laboratcaire de 

veterinaire : sı lots 
Essence de bergamote : 200-300 k. 
Sulfur de earbone: 5 t. 

Publique 

" 
Gre a rre 

Publique 

" 

3000 -
1005 -

744 50 

2000-

Ampoules de serum : S lots Pli cadı 4600 -

61ectrlcit~Gaz-Chauffege Central (lnetallatlon et Material) 

hlstal. electrique a la bit. ecole Ali Çetin- Gre a ıre 2029 40 
kaya (ıj.) 

Apoareil graaophone electrique : 1 p. Gre a rre 216 -

Habillam nt - Chau ur s - Tlssu Culra 

Palet ota courts : 185 p. 
Confection habits pour mnrin : 372 complets 
Etoffc grise pr. capotes: ı5500 m. (cab. eh. 

P. 450) 
Etoffe bleue: 8500 m. (cah. eh. 162 P.) 
Chaussures: 32000 paires {cab. eh. 712 P.) 
Etoffe gabardine pr. co•tumes: ı3200 m. (cah. 

eh. 380 P.) 
Cuir jaune savonneux: 70 t. (cah. eh. 872 P.) 
lmpermeables pr. pecheura: 40 p. (ai) 

Publique 1300 -

Pli caeh. lem. 5 7S 

" 
" 
" 

" Publique 

ı ••. 3 80 
la p. 4 45 
le m. 5 7S 

le k. 2 49 
216 -

Ameublement pour Habitetion et Bureaux-Tapisserie ete. 

Linoleum marron de 4 m/m 
2093 m2 

Table, etageres ete.: 15 lota 
Rep. tables et armoira 
Garde·robe: 40 p. 
Lit double: 25 paires 
Trev uıc d'lmprlmerl 

d'epaisseur : 

Livre et dictionnaire en Iaarue etrnngeres 
13 lots 

Div P 

Articles en zinc et fer blnnc : 8 lota 
Appareıl de chlorure electrolise : 1 p. 
lostruments de musique : 9 lotı 
Materiel pour gaz : 17 lota 
Ampoules : 10 00 p. 
Camions de 3·4,S t. : 3 p. (nj.) 
Briques refrnctaireı et mortier : 149 lots 

(cah. eh. P. 756) 
Chevaux de monture 
Cordon en caoutchouc: 86ı4 m. 
Fil en bobine: 1.000.000 p. (cah. eh. 3SO P.\ 

n ,, pr. macbine: S82.487 p. id. pr. 
trav. manuels: 103.116 p. (call. eh. 240 P.) 

Bouee de dragage: ı p. nvec balands (cab. 
eh. 402 P.) 

Saccocbe pr. materiel de plan: 100 p. 
Etuia pr. instrument. de veıııt : 100 p. 
Materiel pr. atelier de Teparation ambulant: 

25 p. y compri• montage (eab. eh. L. S) 
Chevaux de oature 
Automobiles de aecourı 1anit. İl ua et double 

lits : 2 p. {aj) 
Motopompe (aj.) 
Railı : 8000 t. (cah. eb. L. 28,80) 

Tncheometre marque Gustave Hayda: 4 p. (ai) 
Cbambre iı air : 8 p.- Pneux : 8 p.· Pour 

camion marque Ford marque Zafer Dunlop 
G•dyer ou Faiyreston 

Publique 
Gre a gre 
Publique 
Gre a rre 

Publique 

Pli cach 
C.re a rrc 

• 
Publique 

n 
Pli eaeh 

• 

Gre a gre 

" 

3760 50 
28 -

990 -
575 -

410 -

5300 -
1000 -
672 -

lap. O 05 
7800 -

ı5ı170 -

Pli cacb. la p. O 07 
,, la p. O 07 

" 80400 -

Publique la p. 36 -
Gre a gre la p. 4 -
Pli caeh la p. 4000 -

Gre a rre 

Pli cach 576009 93 

Pnblique 944 -

225 -
75 40 

lSO -

1S2 20 

32 40 

67 50 

5706 2S 

2422 so 
370 -

S04S -

996S -
16 so 

282 38 

74 25 
43 12 

30 75 

397 so 
7S -
50 40 

37 so 
S8S -

8808 -

4750 -
3599 4S 

S270 -

270 -
30 -

7SOO -

26790 40 

70 80 

Com. Ach. Min. Def. Nııt. Ank. 

" 
Co . Ach. Mil. Selimiye 

Com. Aeb. Econ. Monop K.tache 
Com. Ach. Minislere Agriculture 

Aalc. lst. et lzmir 

25-1-39 10 -
28-12-38 10 -

15-12-38 14 -

16-ı2-38 14 -
24-ı-39 lS -

Dir. Etabli•sement Hygiene Ank. 28-12-38 ıs -

Vilayet Afyon 1 moia iı. partir du 1-12-38 

Com. Perm. 'Aunicipalite lstanbul 12-12-38 14 30 

Municipalite Ankara 
Deni:ıbanlc Suceursale lstanbul 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

lf 

lf 

• 

" Municip. Ankara 

27-12-38 10 30 • 
20·12-38 
12-1-39 11 

5-1-39 l ı 
4-1-39 11 
7-1 39 11 

3-1-39 11 
20-12-38 10 30 

Dir. lnatitut Jeunes Fllles a 22-ı2-38 ıs -
Maniu 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 27-12-36 10 -
Co . Ach. Mil. Selimiye lS-12-38 14 -
Com. Aeh. Eeon. Monop K.tache 26-12-38 14 -
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 15-12-38 ıs -

Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 26-12-38 10 30 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

lf 

" 
n 
,, 

26-12-38 
27-1-39 

24-12-38 
24-1-39 

26-12-38 

11 -
10 -
11 -
10 -
10 

Com. Ach. Command. lst. Fındıldı 23-12-38 
Com. Acb. Oir. Gen. Fab. Mil. Ank. 27-1-39 

ıs 

15 -

Com. Ach. Corps Armee Afyon 
Com. Adı. Intend. lst. Tophane 

" 
Min. Def. Nat. A k. 

" 

19-12-38 
13-12-38 

6-2-39 
9-2-39 

16 -
14 45 
11 
11 -

Administ. Gin. Che ins de Fer 13-2-39 ıs 30 
Etat Ank. Caiaae H.paşn 

Com. Aeh. Min. Def. Nal. Ank. 26·12·.38 11 

• ,, 

n 

26-12-38 
25-ı-39 

11 -
11 -

juıqu' a fin dec. 
Municipalite Ankara Jı.ısqu'a fin Decembre 

" ,, 
Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 

Caisse• Haydarpaşa 
Direction Cadastre lstanbul 
Com. Aeh. Econ. Monop. K.tache 

n n 
2s-ı-39 ıs 30 

22-12-38 ı6 -
26-12-38 16 -

Pazartesi 12.12.938 

Dökme boru ve teferruatı (DDY) .\! 862 
Dizel generatörü grubu (MMV Deniz Mrk. SAK) .X! 862 
Telefon tesisatı teli ile kordon (fst. Telefon Müd.) .N! 862 
Muza•• al!t ve malzemesi (MMV) ~\! 863 
Saf kıılay ve çam direk (lıt. Telefon Müd.) ·'~ 864 
Çorum cezaevi inş. (Çorum Nafıa Mnd.) .\! 886 
Elbiao ve palte imaliyeai (DDY) .;\! 886 
Karfiçe çiviıi ve &ımbıı (DOY) J\! 889 
Urfada yap. okul binası inş. (Urfa Val.) .Y• 890 
Kağıt bastır. (Muğla Vil.) ~\! 890 
Caddebostan iskele yolunun tamiri (lst. Beled.) .~: 890 
Yulaf (Bergama Ask. SAK) ~! 89ı 
Sofra örtüsü (Tophane Lvz.) ~! 891 
Top hangarı inş. (Çorlu Kor) X 891 
Makarna ve şehriye (Tophane Lvz.) ~! 891 
Eğe takımı (Karacabey Harası Dir.) .\! 892 
Dördüncü U. Müfettiş. binası kalorifer tesis. (Tunceli Nafıa M.) .:\~ 899 
• Boynuz ve kemik (Pendik Beled.) :\! 896 
• Sandalya. masa ve frigidaire su ao~utma dolabı (Üsküdar Bölge 

Tahsil Müd.) X• 891 
Röntgen filmi ve banyosu (lst. Vakf. Mtıd.) J\: 898 
• Kuru katran odunu (Isparta Orman l\lıemur.) .ı\! 899 
Karyola (Tophane. Lvz .) ."I! 900 
Knnape, koltuk, yaıtıhane, dolap vo etajer (İzmir ithal. Güm. M.) 900 
Teşrihi arazi malzeme.si ve eczayı tıbbiye (lst. Vakf. Müd.) .I\! 900 
Lahana (Kırklareli Tüm.) ~\! 900 
Tükürük hokkasl ve oturak aterilizatörü (İzmir Emrazı Sar. Hast. 

Baştab.) .;\! 901 
Kriple maden kömürü (Yüksek İktisat ve Tic. Mek.) J\! 901 
Sömikok (THK SAK Ank.) .\! 901 
Menfez ve şose inş. (Samsun Val.) X 901 
Veteriner ecza (Jnndr. Genel Komut. Ank.) .ı\! 901 
12'dir hükOmet konağı inş. (Kars Defterdar.) ,,\! 901 
Şehriye ve gazyıığı (Çanak. Jandr. SAK) .ı\! 902 
Çanak.kalede meteoroloji iatas. binası inş. (Çanak. Nafıa M.) J\! 902 
Çıralı ve beyaz tahta (İnhis. U. Müd.) X. 902 
Resim çerçevesi, yazıhane, koltuk, masa v.s. (İst. Gümr. Başmüd.)903 
Maa teferrüat diathermie cihazı (Prevant. ve Sanator. Oir.) .ı\! 903 
Prese edilmiş tuğla (DDY) .ı\! 903 
• Paaıuklu ve ipekli mensucııt (lat. Gümr. Başmüd.) .\! 903 
ihata dlvarı inş. (Develi Kaymakam.) ,:\~ 904 
İskele inş. (lnhis. U. Müd.) J'! 904 
Terlik (lst. Beled.) 1e 904 
* Bina ankazı (lst. Defterdar.) ~\! 904 
Küllürparktaki fuar fidanlığına kalorifer le.sis. (iz.mir Beled. ve Fuar 

Komit. Reis.) .;'\'• 904 

Lundi 12-12-938 
Tuyaux el accessoires (Ch. de Fer Etat) No 862 
Groupe generateur pour oteur Oiesel (Min. Def. Nat.) No 862 
Cordon ot fil pour inatal. telephonique(Dir. Telephones lıt.) No 862 
lnstrument de musique (Min. Def. Nat.) No 863 
Etain et poteaux en bois (Dir. Telephonea lstanbul) No 864 
Constr. maiaon penale İl Çorum (Oir. Trav. Pub Çorum) No 886 
Confection de costumes et paletots (Ch. de Fer Etat) No 886 
Clous et perforateur (Ch. de Fer Etat) No 889 
Constr. ecole iı Urfa (Vilayet Ourfn) No 890 
lmpression de papier ( " Muğla) No 890 
Rep. route ecbelle Caddebostan (Municip. Istanbul) No 890 
Avoine {Coa. Acb. Milıt. Berrama) No 891 
Nappes (lntend. Tophane) No 89ı 
Constr. hangar (Corps Armee Çorlu) No 891 
Macaronis et vermicelle (lntendi Tophane) No 891 
Selle (Dir. Hara Karacabey) No l592 
lnstal. chauffage cenlral (Oir. Trav. Pub. Tunceli) No 893 
* Corne et os (Mun. Pendik) No 896 
Film roentgen (Dir. Vakoufs lstanbul) No 898 
qts (lntend. Tophane) No 900 . OO 
Cannpcs, fauteuila, armoires (Dir. lmportation Douaneı lzmır) No 9 
Produita pharmaceutiques er ıırticles de diagnostie (Dir. Vakoufs Jst.) 

No 900 
Clıoux (Div. Klrklareli) No 900 
Crachoira et steriliaateur (Hôpital Malad. Contag. Ir. ir) No 901 
Houille (Dir. Ecole Sup. Commerciale) No 901 
Semi-coke (Ligue Aviation Turque Ank.) No 901 
Conatr. chaussee et dalots (Vil. Sa111sun) No 901 ) 
Articles de veterinaire (Com. Ach. Command. Gen. Gendarm. An'-· 

No 901 
Constr. konak gouvernemental a lgdir (Defterdarat Kars) No 901 
Petrole et vermicelle (Com. Ach. G•nd. Çanak.) No 902 
Planches (Oir. Gen. Monopoleı) No 902 ) 
Pupitres, cadre., fauteuils, tables ete. (Dir. Principale Douanes fst· 

No~3 ~ 
Appareils diathermie vde aecessoires (Dir. Prevent. Sa ator.) No 9 

Brique (Ch. de Fer Etat) No 903 
• Tisaus de eoton et soie (Dir. Ventea 9ouanes Ist.) No 903 
Constr. mur de soutainement (Kaymakamat Develi) No 904 
Constr. debarcadaire (Oir. Gen. Monopoles) No 904 
• Oecombres bat. (Defterdarat Ist nbul) No 904 
lstal. chnuffaıre central iı la pepinier• de la foire (Presid. Coıııite 

Foire lzmir) No 904 
Pantoufles (Municipıılite Iatanbul) No 904 
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