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6 " 850 
12 • 1500 

Ecnebmemleketler için 
12 aylıtı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbll detildir. 
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23 BirincikAaun 1938 

IDAREHA NE : 
Y oturtcu hanı, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe Pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
Jdarebanemizde a-örüşnlOr 

Telır.: İst . MÜNAKASA 
Telefon.: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

·~············· 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Kanunlar, Kararıa111eler~ Ticaret muahedeleri a) MÜ NAKASALAR 
Memleket Haberleri 

1 

iptidai maddelerde tenzilat inşaat - Tamirat - Nafıa işleri ve ı\\alzemesi-Harita 

türk-Yunan anlaşma 
esasları 

. Yunaniıtanla yapdığımız ye• 
Ilı ticaret ve klirinr anlaşma· 
..... • d . 'b it yenı sene en ıtı aren baş· 
~-••caktır. Anlaşma müddeti 
ır senedir. ihracatımızın yüz· 

4e ellisi serbest dövizle öde. 
llecektir. Butday nsair hubu-

~•t ibracatımizın bedelleri yüz· 
~e yüz merbeat dövizle ödene· 
telı:tir. 

Pamuklarımız& mukabil yt1· 
~'il p~muk ipliklerinden alaca· 
~ 1• Dıger maddeler için de an
~ •.•ada bazı kolaylıklar ıös· 
~tılmiştir. Yunan hiikiimeti 

4 
ldeo triparli aiıtemi ile ma• 
eı:ı kömürü alacaktır. 

Ziraat Kongresine 
gidecekler 

,..]'oprak m•h .... 11,. .. j~l'\fİRİ umum 
~lldürü B. Hamza vıman, mu· 

~ur muavinleri Şa~ir: _!"lamicl~ 
ıetaabul şubesi muduru Nurı 

Takas i~leri 

Takas komiıyonu bu ~ün 

toplanarak lnıiltere ve Ameri . 

kaya yapılan muameleleri ik· 

mal edecektir. İnriliz takıts 
primleri 80 ve Amerika takas 

primleri 65 kuruşa yükselmiştir. 

Yeni ticaret anlaşmaaında A

merika ile takas muamelesi ta

mamen kaldmlmıştır. 

Tiftik piyasası 

canlandı 

nisbetleri 
(Devamı) 

Tahta Sanayii 

1938 aeaesi i~in teabit 
oluna• teaı:ilit 

niıbıti ytıde 

Bir eşya vücude getirilmeksizin sadece biçilen, 
rendelenen, lamba ve oluk açılaa zımparalanan 

talatalar 
Hamut tahtası 
Doğrama ve mara•goz mamulatı 
Bilcümle mobilya 
Ahşap araba 
Kontrplak 
Her nevi ambalaj • a · KereatHi•i ecneiti memle· 
sa•dık Ye kutuları) ketlerden getirenler 

o 
2 
10 
25 
10 

•• 
60 

Sıfır 

iki 
On 
Yirmi bet 
On 
On 
Alt11111 

) b · Yerli kereste kullHaalar fi leş 

Kundura kalıbı 2 İki 
( a- Otobüı karoıt!riai tam (tahta clemir 
( döşeme, boya veaaire ıılahil) ' 5Q Elli 

Karoseri ( b- Kamyon karoseriıi tam (tahta. de-

{ ranıozluk kısmı 
Ha:ıaran ve tahta ıandalya 
Zikredilmeyen sair tahta mamulat 

Kimya Sanayii 

13 On üç 
16 On altı 
lO On 

•t Ziraat müşaviri Atif kc.ngre 
llıGz.akeratında bulunmak için 
~nkaraya davet edilmişlerdir. 

Bir haftadan beri tiurgun gi

den tiftik piyausı Almanyadan 

yeni relen permiler üzerine 

hal' faaliyete re çer ek mal al. 

maya başlamıılardır Karabisar 

mallarının kilosu l 19, Ankara 

malları l 11, Kastamonu malla· 

rı 120 kuruştaD satılmıştır. 

\ 

Sülyen 
Müvellidülhumuza 

1ııı...._!ııı,'!!!!!!"'!'!!!!!!!~!l!!!l!!!!!!"!!!!'!!~~!'!IJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!l!!I!~~~!!!!!!!'!!!!"'!!!!'!~~~~' Ki aayev i ve tıbbi mÜltahıerat 
~ itriyat 

O Sıfır 

O Sıfır 

20 Yirmi 
10 On 

Hamııu karbon 
ıo On 
10 On 

\stanbul Merkez Hah 
Yaş Sebza ve Meyve Fiatları 

Tıbbi pamuk 
Deba~at hülaaaları 
Çivit ve boya 
Her nevi sabun 
Asfalt Gıda Sana) ii 

5 Bef 
20 Yirmi 
10 Ou 
5 Beş 

=========22.12 938 ==:-:==== Elekli un değirmenlerinia bilcümle mamulatı (pi· 
rinç unu hariç) 5 Bef 

'lieulya Sultan1 

Sllkı•kabatı 
'olmalıt biber 

Sini bt\ber 

l\ır 'omatesl 

Sırık 4omatesl 

Kilo 28 -

19 -
15 

15 -
5-

9-
20 -

so -
ıo -
ı G -

ıs -

Glınilşhaac eln;ıası kilo 13 -

Mtııkile 
Siyah aı.uı:a 
Aaasva elaııası 
IHbol• •l•Hı 
larUI• elauı (taraklı) 
Aakara araııad• 

laebolu acaadıı 
Wı.ı1111.ıa 

a 

15 
12 -
12 -
8-
7 -

:l."ı -

s-

18 -

~o -
ı lı -
Sfi-
12 -

ı: -
40 -
ı o -

70 Yetnait 
Pirinç unu 

( a· Değirmenli makarna ve ıehrlye 
Makarna ( fabrikalarında imal olunan 
ve •ehriye( b- Değirmenıiıı: makarna ve şebriye 

"il 50 t:'lJi 
( fabrikaların.la imal olunan .. 

Konserve (Sebze, balık) 20 Yirmi 
( a· Kakao yağını keadi iıtibaal eclen 

Sütlü çiko·( fabrikalar için 18 On 

5 Beş 

<;.aıı fasu\yHi 

9arb•a:ra ~ır•ı•ı • ıo -

s -
11 -

22 -
15 - ' A.y..,,a 12 -

10 -

8-
8-

ııı -
IG -

12 -
ı :! -

lata ( b· Kakao yağını satın alan fabrikalar 
( içi• 'JO Yirmi 

ye~ll " 
!lakla (l•mlrden) . :>5 - IO -

Şeker fa1ulye • 

labaH 

l•paaak 

lok kercvir. 

Pıuaa 

• 

• 
Pauıun bai aded 

orta 
ufak 

İi.arnabahu 

linglnar 

Y •til sal•• 100 • 
• 

2- tl Ml 

2 - 3 iO 

1\ - 8 -

2 50 • -

1 - 17 -

so -
Yeıll .ot•• 
Mayd .. oz 

Paacar 

ı 

ı:1. .. et - it 

60 -

1 ~· 
- 75 

liavuç • 
Kereviz Yaprak ,. 

Dere otu • 

• 

2- ı 50 

1- 4 -

2 - s -
- ili 1 -

- &<> - 7~ 

Ferik elMUI 

~eıtaae 

ıc..-

• 
• 

( a· Kakao yağını kendi iıtih1al e.len 
Sade çi · ( fabrikalar için O Sıfır 

c • ..,,1& 
)ı{ar. • f() -

Adet i -

adeô !e6 -

kolata ( b· Kakao yağını satın alan fabrikalar 
120 - 15 ıo _ ( için 

300 _ Her nevi bisküvi 25 

On bet 
Yirmi beş 
Otuz be• 
On 

Ataç kuunu 

Y ıtrll lira on ıeo 
&cubl ll•H ıoo ,. ııo -
Portakal Dörty•I Hlılt ~O -

"' • 27fı -.. 
• • 

• it • 26C -
.. 100 • 14~ -
• lif 140 -

• 

Per1-kal Alaaya lllG A !bl -
IJ 2 o -.. 

• 
• 
• 
.. 

.. 
M 280 -

• :'ıs 2[ı5 -

Fenıke ıro 4UU -

.. 200 - -

Hatay 
,, 

9G $50 -

i60- -
210 - -

2o.l 1 Hardal ( a · Şişede 35 
o. 3011 = ı· ( b· Tınıkecle 10 

sno - Süt tozu 10 
2EU - Sucuk salam putırma ve benzerleri O Sıfır 
ıoo - ' ' B tGI _ Kara biber ve baharat 5 Cf 

:ut - \ 
1'tl -

800 
a30 -
410 -

350 -

Mensucat Sanayii 

1.- Yünlü Menıucat 

Yün ipliği ( a· Kamgarn (yalnız boyalılar i9in) 
( b- Strayhgarn 
( a - İpliğini kendi yapan fabrikalar · 
( da bu ipliklerden dokuna• ku 

Yünlu ku· ( maşlar 
maşlar ( b - İpliğini satın alan fabrikalarda 

( ipliklerle dokunan kuma,lar 

bu 

6 Altı 
O Sıfır 

5 Be, 

Altmı' 
Elli 

Diyarbakır Defterdarlıj'ından : 

A Eksiltmiy~ ~ooulan it : Çinar Akpınarda yapılacak Hü-
kumet K onagı ınşaatadır. Keşfi bedeli 30212 40 1· d 

B 
. .d . ıra ır. 

u ışe aı evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Ek hususi ve fenni şarbıameler. 
D- Bayındırlık ve yapı işleri genel ve fenni şartna

meleri. 
E- Bu evraklar Diyarbakır Nafıa dairesinden 1 51 

liraya alınabilir. ' 
Bu işin ihalesi 6. 1.939 cuma güoü saat 1 O da Diyar

bakır Uefterdarlığında yapılacaktır. 

~ksiltmeye girebilmek için 2265.93 liralık muYakkat 
temınat vermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz etmek la· 
21mdır. 

A- Nafıa Müdürlüğünden alınmış müteahhidlik ve
sikası. 

B 938 yılına aid Ticaret Odaıı vesikası. 
Taliplerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 

evvel Komisyon Rei~liğioct makbuz mukaltili vPril,.,.01 

diği açıkç·~ ya~ılmak suretile eksiltmenio yapılacağı gün· 
den en az 8 gü ıı evvel bir istida ile Vilayete müracaat· 
le Nafıa Müdürlüğünden istenilecek ve bu zaman zarfın· 
da vesika talebinde bulunmıyanlarıo eksiltmeye giremiy•· 

cekleri. 

Samsun Belediye Riyasetinden: 

Samsun Gazhane iskelesinin tamiri açık eksiltmeye 

ç1karılm1ştı r. 
1 - lbale, 29. 12.938 perşembe günü saat 14 de belediye 

daimi encümea huzurunda yapılacaktır. 
Muhammen bedel 2166 lira 50 kuruştur. 
Muvakkat teminat 162 lira 48 kuruştur. 
Şartname ve mukavelename suretlerini görm~~ i:~eyen

ler belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla =orebıhrler. 
İhale 2400 sayılı kanun hükümlerin~ ıöre yapılır. 

Havıa Belediyesinden : 

Eksiltmeye koculan ış: Fenni mezbaha inşaatı. . 
iaalo 30. \ 2.B3& cuma günü saat 14 de Havza beledıye 

encümeni huzurunda yapılacaktır. 
Bu işe ait şartname. keıifnarae ve projeler hergün be· 

belediye mubasipliğinde ııörülebilir · . . 
Keşif bedeli 2495 lira olup nauvakkat temınat t17 lı· 

ra 20 kuruştur· 
isteklilerin münakasaya gireoilmek için yüzde 7,5. te· 

d t l t ·c ret otlası veııkası 
minatını evvel en ya ırma arı ve ı a 

ibraz etmeleri şarttır. 
l)aha fazla malumat almak isteyen isteklilerin \teledi-

yeye müracaatları ilan olunur. 

Ankara Valiliğinde• : 

Etimesiut yatı okulunun tamiratı yapılacRktır. 
Bu tamiratın ketif bedeli 984 lira IO kuruıtur. 
lhale açık eksiltme ile 9. 1 939 tarihinde saat 15 de 

vilayet daimi encümeninde yapılacaktır .. Tal~l~r!~ şart· 
nameyi görmek üzere aer gün kültür dırektorlugune ve 
ilaale günü de muvakkat teminatlarını hususi muhasebe 
veznesine yatırarak alacakları makbuzla daimi encümene 

müracaatları. 

Kırmızı turp 

Bayır nırpu 1 ıo 1 7iı 

Kestane kabatı kilo 4 - :.ıo<.>-

Maaeuin Dörtyol 100 200 - ııv -
• .\lanya 100 
,. Bodram sov -

Yiio fanila kumaşı ve mamulatı 
Yün çerap 

60 
51 
45 
G 

Kırk lteş 

Sıfır 

İllçlar, Klinik ve ispençiyari alit: 
~ • • 

111 kalel1l illç ve sıhhi malzeme alınacaktır. Bak: lst. 
l<uru incir 

Laz elması 

,, 

Aneltadın fasulya • 

. -
16-

9 -
Sun't yiin (şodi) • Rize • 00 - ı~ıı -

Fenike ~ - 2•e -
• Mersin Yat. 118 800 - 9~ -

Sıhhi .Müesseseler A. E. K. ilanlarıııa. 
(Devamı var) 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Müzayedeler Listesi MOnak salar ve 
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Mün ıar 

inşa t, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Sa Hn gaz.hane iılcelesinin tamiri 
Bakırköy Akliye ve Asabiye haet. hasta pav· 

yonunun ikmal İnf. iti (şart. 19 kr) 
Fenni mezbaha inf. . . 
Erenköy Şaşkınbakal iltisak yolunun şose tamırı 
Akköprüdcki depolar komut. mutbak ecakları 

tamiri 

Etimesfut yatı okulunun tamiri. . .. 
Hususi idareye ait 6 No lu evın ıalop ve sı· 

n idik ioi 

aç. eks. 

n 

aç. eks. 

aç. eke. 

" 

'.2166 ~o 
3748 -

2495 -
3169 04 

984 50 
1372 ,1 

Elektrik -Havagazı·Kalorlfer (tesis t ve malzm..!!!! 

Samsun elektrik oebekesi muhavvile mrk. tah~v
vüllerinin kontr l edecek aletlerin y rlerıne 

takılma111 
Elektrik şebekesine ait şarj kontrol Aletlerinin 

ye .. lcrine takılması i~in malzeme 

M nsu~ t, Elbise, Kundura, Qamaşır v.s. 

Mahrukat, 

Odun: 500 t. 
Muhtelif miktarda yağ ve malzeme: 14 kal. 
Kok kömiirü: 75 t. 

M aferrt k 

Saraç malzemesi: 7 kal. 
Muz.ika aleti Joı:ef Klaysik marka: 28 kal. 
B11tllrı: 500 ad -fnrd dişli pena: 500 d -yarım 

kiloluk cam hayvan dıle beraber: 200 ad. -
yarım litrelik derecrlı mahruti cam kadeh: 
200 ad -cam b goet: 7 m m kutrunda ve 15 
ım. uzunluğunda: 20 k · 

Paslanmaı: çclık mil: 45 ad ·paslanmaz manfon: 
45 ııd.·bronz fosfor yata~ı: 135 ad. 

Muhtelif tezgah: 7 ad.-l.a:ıancı örsü: 3 ad. 
Freze te.ırJihı: 1 ad. 
Büyük torna tezgihı: 1 ad. 
Frez.n tug hı: 18 ad. (ıart 525 h) (temd) 
Torna n 37 " " 7 S " 
Tevhit ıemeri: 750-1000 ad. 

"IH)C tzA 

K. fasulye: 17,8 t. 
PirinJ: 22, 1 t. 
Pırasa: 8,5 t. 
l.11panalc: 9,5 t. 
L hana: 7,5 t. 
Kuru ot: 200 t. 

Müz 

Kuru fasulye: 14770 k. 
Fıdanlar 

---- , .... r 

ıer 

., 

1'71i: 1..\ 

aç. kı. 757 -

n 757 -

aç. ekıs. 395 -

kapalı .z. 
paz. 

5500 -

• 

paz. 
aç. eks. 

" 

paz. 

kapalı z.. 

" 
n 

n 

n 

n 

aç. cl.s. 
kapalı z. 
paz.. 

n 

• 
kapalı z. 

1881 60 
3000 -
1642 -

2317 50 

7400 -
17500 -
23817 -

105000 -
141683 -

beh. 25 -
- ?_1 

l 6!1 -
5194 -

233 75 
35, 2, 
206 25 

7.500 -

162 4 
2 2 -

187 20 
237 6~ 

100 9) 

56 77 

56 77 

30 -

412 50 

1'42 -
225 
123 15 

173 82 

555 -
1312 50 
1786 30 
6500 -
6334 15 
1875 
25 7 50 

140 2Q 
389 52 

20 72 
26 n 
15 47 

562 50 

Samsua elediyesi 

lıt. Sıh. Müess. SAK 

Havza Belediyesi 
latanbul Belediyesi 
A kara Lv.z. SAK 

• 
n • 

Samsun Belediyesi 

" " 

Samıua Belediyeıi 

Sa sun Asit. SAK 
M. M. V. SAK 
Tophane Lvx. SAK 

29-12-38 14 

9-1-39 15 

30-12·38 14 -
9-1-39 14 30 

26-12-38 10 -

9-1-39 15 
9-1-39 15 

29-12-38 14 -

29-12-38 14 -

29·12-38 14 -

29-12-38 10 -
26-12-38 9 -
27-12-38 15 -

G r Muh Genel Kom. lst. SAK 28-12-38 
m · · 3-1-39 Kayseri Kor SAK 

15 30 
16 -
1 4 Hayvan Saflık Memurları ve Nalbant 5 1-39 

Mektebi Müd. 

inhisarlar U. Mild. 

M. M. V. SAK 

• n 

" " 
n ,. 
,, " 
" " 
• n 

Samsun Ask. SAK 

,, " 
" " ,, 

" • " ,, 
" 

.Edirne Gümriilı: Mlld. 
lst. Vakıflar Dir. 

2-1-39 16 

10-1-39 11 
10-2-39 11 
11-2·3' 12 -
10-2-39 15 -
11-2-39 12 -
10-1-39 11 -
9-1·3' 11 -

29-12-38 14 -
30-ı · -38 10 -
30-12·38 14 
30-12·38 14 
30-12-38 14 

4-1-39 ıe 

2 ·12-39 1 o 

Samsun clediyesindcn: 

Samsun elelı:trılc şebekt-si mubavvıle merkezlerindeki tahavvüllerini 
kontrol edecek alctlerın yerle ine t kılması ıçin lüzumlu malzemenin 
mubayaası açık ckıiltmeye konulmuştur. 

Yaptırılacak eJbiQcnirı tahmin edilen bedeli 39> liradır. 
Muvakkat teminat 30 Jiradır. 
İhale 29. ı a.938 pertembe günü iaat 14 Je belediye da

imi eucüıncn huzurunda yapılacaktır. 
Umumi ve Hususi şartnamelerle ınukavelan me 8uretleri 

ve sair gerekli evrakı görmek isteyenler itfaiye gurup Amir
Haine müracaat edel.ilir. 

Mubayaa edilecek malzemenin tahınia eııılilen bedeli 757 liradır. 
lhalcı 29.12.38 perşembe günü saat 14 de belediye daiaıi encümen 

huzurunda yapılacaktır. 
Muvakkat temınat akçası 56 lira 77 kuruştur. 
Şartname v mukavelename suretJerinı görmek isteyenler belediye 

elektrik i§!etmc müdurlüfüne müracnc.t cdebilırler. 
ihale 2490 uyılı hnun hükümlerine göre yapılacaktır. 

• * • Elektrık feh~krsine ait ıarj kontrel alt>tlerinin yerlerin 
takılması için satın alınacak malzeme açık: eksiltmeye ko
nulmu tur. 

İhale 29.12.938 p r~embc günü saat 14 d belediye da-
imi encumen huzurunda yapılacakttr. 

Muhammen bedel 757 liradır, 
Muvakkat teminat 56 lira 77 kuruıtur. 
Umumi ı.·e fenni şartnamelerle mukavelename suretlerini 

göımek için elediye elektrik u işletme müdürlü une mü. 
rac at edilmelidir. 

İhale 2490 11ayılı kanun hli'-::ümleriue öre yapılacaktır 
• • • 

1200 takım elbise diktirilmesi. Bak: fst BeJed, iJanJaı ınn. 

Kastamonu Li•e DirektörlüfOntle 

% 7,5 Teminat Tutarı Muhan:ımen Fi.tı Miktarı Nev'i 
Lira Kuııı Lira Kuruş Kuruş Sa. 
14 J 75 1100 00 105 o 

00 
00 

218 JIOO 00 3WG 

1800 kil sıs ırılmış 
inek yağı 
IOO Ton sömikok 
kömOr OJnılu•uz panılyen i tiyacı o)up mftnakaaaya konulan ve 

23 Birinciklnun 193 

ISTANBU L 

Borsası ve Zahire • 
ıcare 

======;==~~;;.;;;;m;;2212938 

Fi atlar 
CiNSi 

Buğday un J~ k 
,. sert 

" 
kız.ılca 

Arpa Anadol 

Baki 
Çavdar 

Arpa yemlik 
Yulaf 

Peynir b Y z. 

Cevız bu 
Cevizıç 

Kuşye çuvallı 

A a ı 

Kr 

5 25 
5 10 

4 ıo 
4 5 
4 5 
4 2 

Kolla k ru 2 

iç Fmdı 
Tiftik mal 
T ftik Oğlak 
Suıam 

Yapak An do u 

,, lr ky 

Börülce 

Mısır sarı 

J 

19 a 

8 2 

Yukan 
Kr 

5 3:.. 

4 

19 

Buğday 

Arpa 
Darı 

Un 
Çavdar 
Nohut 

11r 
Faaulva 

Gelen 

Ket ntohumu 
şyemi 

iç fındık 

Ton 
255 
50 

103 
15 
20 
56 
67 
105 
50 
IO --1HJ 

7 
5 

68 
ti 

!L-
Dış Fıat1ar 

Buğday 

" Arpa 

: .,. r ul .i O 1 

Londra 

:H rg 

2 95 
2 73 
3 08 
3 58 
6 35 

inşaat 
n 

Alçı y ı 

• 
n aman 

Asfalt veri 
" ecnc ı 

Çın ento y~ lı 

" 
Çını 

" 

" 
Kıreç 

" 

" 
" 
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K ya rı K r S t nal n Komisyonundan: 
KayBeri garnizon mu.ıık !n içın 2 kal m Jozef Klaysik mar· 

kah az ve malzeme aç k ek ıltmc ıle s tın lınacaktır. 
Tahmin ediJen 3 Q fır clır, ılk t min tı 225 liradır. 
Eksıltmeai ~ 1.939 ulı günu saat 16 d garnızoo ıatınal a 

İha e 2490 ayıh k 11un hüküm) rine öre yapılacaktır. 

l\\ensucat- Jb"se·Kundura-Çama ır v.s. 

müddeti içinde t lip zultur etmeyerek ihale edilemeyüp on gün 
müddetle temdit edilen yukarıda cinı mıkdar ve tut rı yıızıh iki 
kalem yat Ye k6m6re bu müddet zarfında talip zuhur etmemıf 
olduğuad .. müaaka .. blÜd.teli ltir ay mücldctle pazarlık sur tile 
ihale.ine lıcomiıy o tnralımlaa karar Yerildiği ilin olunur. 

komisyonun a yapılacaktır. 
Şart amesi hergün satınalm komııyonunda görülebilir. 
isteklilerin 2490 ayılı k nunu 2,J maddelerinde ya.zıh v saik 

ve ilk teminatlarile bellı ün ve tıaatte komisyona ın racaatları. 

-----------------------------..----------
Samsun Belediye in en. 

İtfaiye mürettebatı içi yaptırılac k ıg takım kıtlık 
bı e açık: eksiltm y~ konuhnust ur. 

Malatya Ask ri Satmal a Kemisyonundan : 
Malatya garnizonu ihtiyacı için 470 ton kuru odun 

1 mtinakasaıı kap lı zarfla yapılacaktır. İlk teminatı 2115 
liradır. İhalesi J 3. l .9J9 saat 10.30 da yapılacaktır. İstek

el- ı lilerin belli l'ÜD v saatte Malatyada askeri s tınalma 
komiayoauıuıi bul nmaJ rı. 

Hayyan Sağlık Memurları ve Nalbant Mektebi MudürlütOnden: 
50 adet Bistüri (kesecek ağzı 8 santim V. 2 tipte pulanm z: 

cinıinden.) 

5 O adet Fare dişli pens 13 santim uzunlufu da V. 12 ~5 tip· 
te pnslnnmaz cinsinden). 

208 adet Yarım kiloluk cam havan elile •ralter. Norma) si•· 
tenıde. 

E 
1tıtıe 

B 
A 
B 
c 



23 Birincikinun 1938 

200 adet Yarı litrelik dereceli mahruti cana kndeh. 
20 kile Cam Baget 7 mm. kutrunda 15 •aotim uzunluğ'unda 

Ziraat vekaleti hesabına mektebimiz elile Ankara Etlik vili
>'ttler ambarı ihtiyacı için luzumu olan yukarda yazılı beş kalem 
ll&t ve ednat açık ek•iltmeye konulmuştur. 

Bu malların talıamin bedeli 1642 liradır. Muvakkat teminatı 
123 lira 15 kuruştur. 

ikıiltme 5.1.31 pertembe ıünü .aat 1-t de Cataletlunda Cum· 
~llriyet matltauı kartı•ında yükHk mekteltler muıtaıebeciliiin· 
'' teplanan komisyonda yapılacaktır. 

Eksiltmeye gireceklerin muayyen uatten evvel teminatların 
"•ıneye yatırarak 2490 Hyıh kanunla aranması emrolunan ve-
1•ikle ı.irlikte komisyona gelmeleri. Şartnameyi istekliler Seli· 
ltılyede mekteltie ıörebilirler. 

I 

lıtaalnıl Ormaa Çevirge Müdürlüğünden : 

Orma11. Umum Müdürlüğ'ii için 1009 aded Devlet or· 
"-an çekici yaptırılacaktır. Bu çekiçler gösterileeek eb'ad
da ve çaauk aıınmaması için çelikten imal edilmit buluna
caktır. 

1 No. dan IOOO No. ya katlar sıra takib etmesi ve 
boş yerlerin ,ukur ve çizgili yerlerin hatep üzerinde iz 

'•takacak surette çıkmhh ~e keskin olması şarttır. Talih
lerin ıartlarını anlamak üzere İstanbul Orman Çcvirge 
Pdüdürlüğüne müracaatları. 

Osmaneli Beletiediyesinden: 

Eksiltmeye konulan iş Osmaneli kazası ııu tesisatına ait mal· 
ltnıenin mübnyaası işi olup keşif bedeli 3399 lira 80 kuruştur. 

Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamc•i. 
B- Mukavele projesi. 
C- Fenni ve huıusi şartname. 
D- Keşif cetveli. 
fstiyenler bu c:vrakı Osmaneli belediyesinde görebllir. 
27. J2.938 inci salı günü aant 15 de Osmaneli belediye 411aire

~ ilde kurulu komisyonca y•pılacaktır. 
Eksiltme açık eksiltme usulile yapılacaktır. 

• Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 254 lira 99 kurut mu· 
'kkat teminatı Osmaneli belediye veznesine bu iş için yatırma 1 

•ıa bundan başka 1938 ticaret odası vesikasına hamil elması li-
11ttıdır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonuad n : 

50 adet uçuş gözlüğü açık eksiltme suretiyle satın alı
;'caktır. Tahmin bedeli 2500 lira olup ilk teminat mik
•rı 181 liracılır. 

Eksiltm •i 6.~ .939 pazartesi gOnü saat 14 te vekalet 
''tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
. Numane ve şartnamesi her günkomiayouda sörülc

~ılir. 

İsteklilerin belli saatte ilk teminat veya 111akbudariyle 
ttırnisyo da bulunmaları . 

~ • • • kalem keteıa şeridi kapalı zıırfla eksiltmeye konulmuştur. 
lllııammen bedeli 5000 lira olup ilk teminnt miktarı 375 liradır. 
Ek•iltmesi 9.1.939 pazartesi ı:-ünü saat 15 de Vekalet 1atanal-

' komisyonuada yapılacaktır. . 
Şartname ve nümuneleri her gün komisyontla görülebilir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıtı İlitanbul 
Sabnalma Komi•yonundan: 

Gümrük muhafaza örgüdü için 7 kalem saraç malzeme.inin 
28.12.938 çarşamba günü saat 15,30 da pazarlıtı yapılacnkbr. 

Tasınlanan tutarı 1888 lira 60 kuruş ve ilk teminatı 142 liradır. 
Şartname ve evsafları komisyondadır, ıörülebilir. 
İ•teklilerin gün ve saatiade ilk teminat makbuzlara ve kanuni 

vesikalarile birlikte Galata eski ithalat gümrüj"ündeki komisyona 
rclmeleri. 

• • • 
45 adet paslanmaz çelik mil 45 adet pHlanmaz manton ile 

135 bronz feder yatağı alıaaeaktar. Bak fohisarlar U. Mild. il!n
larına. 

Erzak, Zahire, Et ve S ze: 

Edirne Piyade Jandarma Alayı Birinci Tabur Satınalma 
Koıaisy•nundan : 

Er&tın 1. 1.939 dan 30.9.939 güulemeoine kadar iaıesi için ihti
yac: elan yüz yetmiı bin kllo ek'1leklik unun beher kile•u on bir 
kurut elli Hatimden blo dört yüz altmıf altı lira 25 kuruuş mu
vakkat teminatla 25.12.938 den itiltaren on altı gb müddetle ek· 
•lltmiye konulmuştur. . 

liksiltmiye ahi &arflar 4. 1 .9J9 çarfamlta gbG uat on bette 
a9ılacaktır. 

Eksiltme .2490 sayılı konunun buna aid maddelerhıe 2öre ya· 
pılacağından isteklilerin teklif mektublarını ı.uoa rlSre hazırlaya
rak ihale Hatinden bir saat evvel MalmOdftrlOtn odasında topla
aacak olan satın ima komisyonu batkanlığına makbuz mukalti
liode teslim etmeleri llzımdır. Teklif mektubları po.ta ile yollan
dığı takdirde bu saate kadar gelmiş olması ve dıt ıı:arflarımn da 
kırmızı mübiir mumile iyice kapatılmıt bulunmuı şarttır. 

Deha fazla izahat almak ve şartname.ini r6rmek isteyenlerin 
Edirnede piyade alayı birinci tabur uhnalma lııomi•yonuna gel
meleri luzumu ilin olunur. 

Amasya Alay Satınalma K•miıyonundan : 
Alayın 938 - 939 seneleri ihtiyacı için 28.11 938 de yapılau 

eksiltmesinde verilen fiyat pahalı görüldüğlnden yeniden 11,000 
kilo saman eksiltmeye koeulmuıtur. 

Tahmin bedeli 810 lira olup muvakkat tenaiaatı 80 lira 75 ku
ruştur. 

Eksiltmesi 6.1.939 pazartesi gllnü saat 14 dedir. 
Eksiltmeye gireceklcırin ekılltme günfl 2490 sayılı kanunun 

2, 3, ünc6 maddelerincle istenilen belğeleriyle birlikte ihale gün 
ve saatinden en geç bir ııaat evetine kadar teminat ve teklif me
ktuplarını Amasya alay satınalma komisyonuna vermeleri. 

Marmara Üısü Bahri ~omutanhtı Satanalma Ko. dan: 
Cinıi Kilosu Tahmin fiah Tutarı ilk teminatı 

Krş. Sa. Lira Lira K. 
Ekmek 530.ftOO 9 8ti 5225l' 3862 98 
Komutanlık emrindeki kara erlerinin yıllık ihtiyaçlarından o-

lan yukarda miktarı yazılı ekmek, bir şartnamede ve kapalı zarf 
uıu1ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 6 1-ll cunta güoO Hat 16 da lzmitte Tersane ka
pısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

Şartnamesi Ankarada Dz. levazım şubesinden lstnnbul KBBım· 
patacla Dz. satmalma komisyonundan ve kemisyonumuzdan 262 
kuruş mukabilinde alınabilir 

Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2498 sayılı kanu.un iıı
telliğl vesikalarla birlikte yukarda miktarı gc5sterilen ilk teminat 
makbuzlarını lıavi teklif mektuplarını muayye• gDn •e 1&atten bir 
saat evveline katlar ko isyon başkanlıfıaa •ermeleri. 

(eevamı 4 hcü s~bifede) 
1 lıteklilerin belli aaatten bir saat evveline kadar ilk teminat 
\ ttıklif mektuplarını kemi•yona vermeleri. ,

1 İstanbul Belediyesineen: 

İ~a-n ... b_u_l_B_e_le_d_i_ye-s-in_d_e_n_: -ı 

Silivri kazası k6y okulları için lüzumu olan ve hepsi
'' 1345 lira bedel tahmin edilen 13850 tane alafranga 
k!>l.i Eskif ehir kiremidi ile 3 IO tane mahya ya a id açık 
Sıltme 2.1.939 pazartesi gününe uzahlmışhr. 

4Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir istekliler 
~ Q() sayılı kanunda yazılı vesika ve 100 lira 88 kuruşluk 
I teramiaat maki.uz veya oaektubile beraber yukarıda ya-
1 günde saat 14,30 Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Devlet Dc111iryelları ve Limanları işletme Umum 
ldaresi•deo : 

1 
P4uhamm•n bedeli 1241ft lira olan muhtelif fekil ve eb'atta 

'\ Oo adet limba makinesi 29.12.38 perşembe günü saat 15 te 
:t.tarpafada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapa
~~tf .. ulile satın alınacaklar. 

" ite girmek istiyenlerin 931 lira 13 kurufluk muvakkat te
~t Ua kanunun tayin ettlfi vesaiki mnhtevi urfJarmı ayni rlin 
~ 14 de ka.tar kemisy•na v1:rmeleri lizımtiır. 

ti ite ait ıartnameler komiıyonda paraıız elarak datıtılmak
lt 

Nafıa Vekaletinden : 

~f& Şubat 939 perşembe günü saat 15 te Ankara' da -
, 'il Vekaleti binası içinde Malzeme MüdürJUğü odasın

toplanan Malzeme Eksiltme Ko isyouunda 13003 lira 

1.<ıtnmen bedelli 5 adet Regülatör kapaj'ının kapalı zarf 
~Yle eksiltmesi yapılacaktır. 

~ ksiltme fartnamesi ve teferrüatı parasız olarak Ve
~ Malzeme MOdiirlüğllnden alınabilir . 
l Uva~ka~ temi~at "975" liradır. 
Steldılerm teklıf mektublarını, muvakkat teminat ve 

't llfllesinde yazılı kanuni vesaik ile birlikte aynı gün 
~·ı 14 e kadar mezkür komiıyou reisliiine makbuz mu· 

1 
hatlc •ermeleri llzı•clır. 

Temizlik amelesi için diktirilecek olan ve beh r takı· 

mmın dikişine 65 kuruş bedel tahmin edilen 1200 takım 
elbisenin dikişi açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesika ve 58 lira 50 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 26.12.938 pazartesi gü
nü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmahdıdar. 

(8) (8982) 

=""=====--=:r:ı=--:a::::1--.-::ıı:cıı::ı:z:====--------------------........... ~ 

l D.D.YOUARI i . ., ·- ~ 
fTMf U. MUOURLU UNDEN J 

Muhammen bedeli 23500 lira olan 55 garap çelik aküm 6litör 
ve teferrüah ile beş kalem kurtun kümülitör yedekleri 7.!.1939 
Hlı günü saat 15.30 da kapah zarf U1ulü ile Ankarada İdare hl· 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1762.50 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vasil: ları ve tekliflerini aynı gGn Hat 
14.30 n kadar Komisyon Reisliğiae vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraaı& olarak Ankarada malzeme dairHinden, 
Haydarpaşada teııellilm ve sevk Şeflltiııden datıhlacaktır. 

(9201, 2- 4 

Nafıa Vekaleti 
İstanbul Elektrik İ~leri Umum Müdürlüğünden: 

1- idaremiz ihtiyacı için muhammen bedeli 3200 üç bia iki 
yüz lira elan 4000 M3 ok•ijen açık eksiltme ile .atın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 6.1.939 cuma ıünii saat 15 te Metro Hanın 6 cı 

katında toplcaacak elan Arttırma Ek•iltme Komi•yonuntla yapı· 
lacaktır. 

3- İsteklilerin 2490 No. lu kanun m•cibiace icabedea vesika
ları ve .,u işe aid 240 iki yüz kırk lira muvakkat teminatlarile 
ek•iltme Koml•yo11una ıelmeleri lizımdır. 

4- Bu ite aiti f&rtnam• ve mukavelename projeleri idaremiz 
Levazım •eni•indca paruız olarak teaarik edileltilir. (9264) 2---4 

Sayfa3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikasındaki Deri11 
kuyuya mevzu Sterlink tulumbası ıçin şartname re
sim ve nünıunesine uygun olmak üzere satın alınacak 
45 adet paslanmaz çelik mil 45 adet paslanmaz man
şon ve 135 adet Bronz F'osfor yataktan ibaret ceman 
225 parça yedek aksam pazarlık usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

il- Heveti umumiyesinin muhammen bedeli 2317.50 lira 
ve muvakkat teminatı 173.82 liradır. 

lll- Eksiltme 2.1.939 tarihine rastlıyan pazartesi 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
sindeki Ahm Komisyonuoda yapılacaktır. 

günü 
Şube-

iV - Şartnameler parasız olarak inhisarlar Umum Müdür
lüğü Müskirat Fabrikalar Şubesinden alınabileceği 

gibi numuneler aynı Şubede ve resimleri de Levazım 
ve Mubayaat Şubesinde görülelailir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarı.la adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9335) l - 4 . e. 

1- İdaremizin Yavşan tuzlasına getirilecek tatlı suyun 
tuzlaya isalesi için şartnamesi mucibince satın alınacağı 
ve 19.X.938 tarihinde ihale edileceii .ilan edilen ve eksilt
meden kaldırılan 25.000 metre inşaat tulünde 60 m/m 
kutrunda font boru ve listesinde müfredatı ya:z:ılı hususi 
aksamına aid şartnamede tadilat yapıldıiından yeniden 
kapalı zarf usulilc eksiltmeye kenmuştur. 

il- Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 25.000 lira ve 
muvakkat teminatı 1875 liradır. 

1ll - Eksiltme 4 1.939 tarihine ra1tlıyan çarşamba gü
nü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Muaddel şartnameler parasız olarak hergün İn
biserlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şubesile 
Ankara ve İzmir Başmüdürlüiünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiat
sız teklif ve kataloklarını ihale gilnünden 7 gün evveline 
kad&r inhisarlar Umum M dürlüğü Tuz Fen Şubesine ver
meleri v~ tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika alma• 
ları lazımdır. Bu vesikayı haiz olmıyanlar münakasaya 
iştirak edemezler. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V ci 
maddetle yazılı Tuz Fen Şubesinden alınacak eksiltmeye 
iştirak vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapa
lı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yuka
rıda adı geçen Alım Komisyonu Batkanlığma makbuz 
mukabilinde venlmesi lazımdır. (8499) 4-4 

Cinsi 

••• 
Muhammen B. 
Beheri Tutarı 

Miktarı L. K. Lira 

Çamaşır kurutma ve 1 adet - - 280 
ütüleme Makinası 

% 7 ,5 Eksiltme· 
teminat nin 
~ Şekli Saatı 

15 - Pazarlık 15 

Lastik hertum 180 metre 7 56 1350 101 25 Açık 16 
1- l&aremizin Cibali fabrikası için ( 1) adet elektrikle 

müteharrik çamaşır kurutma ve ütüleme akiaası ile 
( 180) metre lastik hortum şartnameleri mucibince hi
zalarında yazılı usullerle satın alınacaktır. 

11- Muhammen beelellerile muvakkat teminatları hizala· 
rında gösterılmiştir. 

lll- Eksiltme 30.XU.g38 tarihine rastlayan cumR günü '1i-
zalarmdu yazıh saatlerde Kabataşta Levazım ve Mu
hayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakhr. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergUn sözü geçen Şube· 
.len alınabilir. 

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

(9130) 3-4 

lsrANBuL SıHHi MuEssEsELER 
ARTTIRMA VE EKSİLTME KOMİSYONUNDAN 
130 muayene ve tedavi evi için llzım elan ili kalem iliç ve 

sıhhi malzeme açık ekıHtmeye konulmuftur. 
1- Eksiltme 28.12.938 çarşamba günü saat 14,30 da Cağaloğ· 

lunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet MüdOrlüğü binasında kurulu 
Komi•yonda yapılacaktır. 

2- Muhammen fiyat: 3061 lira 9 kuruftur. 
3- Muvakkat garanti 229 lira 59 kuruttur. 
4- İstekliler tartname ve listeyi her gün Komisyondan alabi

lirler. 
5- i•tekliler cari seneye ait Ticaret Odıısı vesikuile 2490 

sayılı kanunda yazıla belgeler ve bu İfe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve Hatte Ko· 
mi•yona relmeleı·i. (9090) 

lmtiyu sa.bibi n :rem iflm'i 
D~: ! l1 Gi."it 

BaaıJdığl 7cr: ARTUN Baaım , 
G.,lı-t.!a Billu, -olu:Jc No. 10 
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ABONNEMENTS: Q otidieo des Adjudication11 
ADMINISTRA 1 tOl'l 

Ville et Province 
3 MOIS Ptra. 450 
6 .. 850 

12 " 1500 

Etranger : 12 moia Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

... 
UN'A AS 

1 GAZET 

Y oghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baz.ar 

T~l~phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Pour la PubliciU a'adreaaer 
1" l' Adminiııtration journal Professionnel des Fournisseurs et des .. Entrepreneurs de l'Etat 

Adrene T~l~graphique: 
latanbuJ - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Priı Caution. Lieu d'adjudication et du 

Jours Heure 
d'adjudicat estimatif provlsoire Cabier deı Cbargea 

~~~~~~~~~~~~~~~....;.~~~~------;__~---------

A) Adjudications au Rabais 

Constructlon-Riparatlon-Trav. Publlcs-Materiel de Construction-Cartoaraphle 

Rcp. echelle Gaz.hane a Samsun 
Achevement construction ıtu pavillon hôpital 

des alienes a Bnkirköy (cah. eh. P. 19) 
Construction abıı.ttoir technıque 
Repar. chaussee de la route de jonction 

Erenköy·Şnşkınbakkal 

Reoar. foyers cuisines du Command. dea de· 
pôta militaires a Akköprfi 

Reparation intemat Etimesut. 
Travaux con•tr. jalousics et moustiquaires de 

la maison No 6 de l'Admini11tration Parti
culiere. 

Publique 
,, 

Publiqae 

Publique 
,, 

2166 50 
3749 -

2495 -
3169 04 

984 50 
1372 61 

Etecıtrlcite-Gaz-Chauffaae Central (lnatallatlon et Materiel) 

Materiel neceHatre pour le montage de• ap
parcils de contrôle deı changements du re
seau electrıque de Samsun 

Matericl pour installation appareil contrôle 
cbarre du reseau clectrique 

Hebillement - Chauaaures - TJsaua 

Costumee pr. pompier: 19 complet• 

Combus11ble- Carburant-Hulles 

Huile et materiel en diff. sortes et quantites 
pr. le polygône de tir. 

Coke: 75 t. 
Boi•: 500 ,, 

Dtvera 

Bistoul".i : 500 p • Pince : 500 p.- Verre co· 
nique pouvant contenir un demi litre : 200 
p.- Baruetteı en vitre : 20 k. 

lnıtrumenta de musique •arque Joseph Clu
sique : 28 lota. 

Articles de sellerie : 7 lots. 
Divers etablis : 7 p.- Enclumu de chaudron· 

nier : 3 p. 
Machine a fraiser : 1 p. 

,, iı tours : 1 p. 
• a fraiser : 18 p. tcab. cb. P. 525) 
,, • tours : 37 p. n ,, 785) 

Selle• : 750-1000 p. 
,, : 726-1500 p. (cah. eh. P. 175) 

Fabrication de marteaux : 1000 p. 

Aniı. 

Pivots en acier dtırouillable : 45 p.- Man· 
chons 46rouillıı.bleı: 45 p.- Lits en bronz:e 
phoaphore : 135 p. - Pour la pompe Ster· 
link installee dans le puib profond a la fa
brique de boisaonı iı Paınbabçe 

f'pavlalona 

Haricots 'leca: 17 ,8 t. 
Riz: 22,l t. 
Poirreaux: 8,5 t. 
Epinardsı 9.5 t. 
Choux: 7,5 t. 
Foin: 200 t. 

Publique 757 -

,, 757 -

Cuira 

Publique 395 -

Gre iı gre 

" 
Pli cacb 5500 -

Publique 

" 
Gre a rre 
Pli cach 

.. 
,, 
,, 

" 

1642 -

3000 -

1888 60 
7400 --

17500 -
23817 -
105000 -
141000 -

.. la p. 25 -

• ,, 23 -

Grc a ıre 2317 50 

Pıtblique 

Pli cach 
Gre a gre 

,, 

" ,, 

1669 -
5194 -

233 75 
356 26 

1206 25 
7500 -

B) Adjudicatıons a la surenchere_ 
Harieota secs : 14770 k. 
Plaota d'arbres 

162 48 
282 -

187 20 
237 68 

100 95 

56 77 

56 77 

30 -

412 50 

123 15 

225 -

142 -
555 -

1312 50 
1786 50 
6500 -
6334 15 
1875 -
2587 50 

173 82 

140 20 
389 52 

20 72 
26 72 
ıs 47 

562 50 

Municipalite Samsun 
Com. Ach. Dir. Hyg. et Assiıt. 

Soc. Cısğaloğfo 
Muoicipalite Havza 
Com. Perm. Munioipalite latıınbul 

Com. Ach. lnt. Ankara 

Vilayet Ankara 

" 

Muaicipalite S•mıu n 

• 

29-12-3Ş 14 -
9-1-39 15 -

30-12-38 14 -
9-1-39 14 30 

26-12-38 10 -

9-1-39 15 -
9-1-39 15 -

29-12-38 14 -

29-12-38 14 -

Munioipalite Samsun '.29-12·38 14 -

Com. A.eh. Mi11. Def. Nat. Aak. 26-12·38 9 

Ce•. Acb. lntend. Ist. Tophane 27-12-38 15 
Com. Ach. Milit. Samsun 29-12-38 10 -

Dir. Ecole Veterinaire lst. 5-1-39 14 -

Com. Acb Corps Armee Kayıe?i 3-1-39 16 -

Com.Aeh.Com.G.Surv.Douan. lst. 2 -12-38 15 30 
Com. Ach. Miniıt. Def. Nnt. Ank. 10-1-39 11 -

n 

• 
" 
" 
" 
" 

Dir. Forets lstanbul 

10-2-39 
11-2-39 
10-2-39 
11-2-39 
10-1-39 

11 -
12 -
15 -
12 -
11 -

9-1-39 11 

Com. Aoh. EcGn. Monop. K.tache Juaqu'au 2-1-39 
Com. Acb. Econ. Monop K.tnche 2-1-39 16 -

Com. Ach. Miltt. Sımıun 

• 
" 
" .. 
• 

Dir. Ventes Oouanes Edirne 
Oir. Vakoufa latanbul 

29-12-38 
30-12-38 
30-12-38 
30-12-38 
30-12·38 

4-1-39 

14 -
10 
14 
14 -
14 -
10 -

26-12-38 10 

1 T k 

' 

Kafesli tel ,ap. (PTT Müd. Allk. ~ .ı\! 907 
MÜ t e ah h it ı e r i n a v i mi Fizik ders iletleri (Tophane Lv:ı.) .\! 910 

~!!1!!~!!!"!~!1!!!1!!'!1!11'!91111!!11-il!l'!lll'!'t:llliia:Wl'!~!!!!'llRlli!!!l!ll!llllm!lll--~l!lllllllİ! THK şu besi binası i nı. ( Akh iaar THK Şu beı i) ~\! 9 1 O 

Cumartesi 24-12-938 

U. Müd. villası bazı ktıımlarının tefrişi (Sıh. ve lçt .Muav. Vele. Aalc.) 
~ 898 

Dikilide yap. hükümet konağı inş. (lzmir Nafıa Müd.) .1'! 904 
Muzıkn alat ve malzemesi (MMV) .\! 904 
8utday öğütülmesi (Ank. Lvz.) J\! 906 
\;n (Isparta Aak. SAK) .~! 906 

* Meşe kömürü (Kadirli Orman Bölıe Şef.) ·'! 912 
Kuru ot (Selimiye Ask. SAK) .\! 917 

Pazar 25-12 938 

Ger9uş hükılme• kHatı inş. (Mardin Defterdar.) J\! 896 
Mebilya imalatı (Diyarbakır Nafıa Müd.) ~~ 903 

Avis fficiels · 
Du Mini tere des Travaux 

Publics 
L'adjndicatioo sous pli cacbete de 5 couvercles de 

regulateur d'une valeur e.,timativc de t 3000 livres aura 
lieu, le jeudi, 9 Fevri er 939 iı 15 heures, par dev ant la Commis· 
sion d' Adjudication de Materiel siegeant dans la Chambre de 
la Direction de Materiel du Ministere des Travaux Pub· 
lics iı Ankara. On peut se procurer gratuitement le ca· 
bier des charges d' Adjudication et les annexes aupres 
de la Direction de Materiel du Ministere des TravauJ' 
Publics. 

Le cautionnement provisoire est de 975 livres. 
Les soumissionnaireı doive t remettre, le meme jour 

juıqu'a 14 beures, iı la Presidence de la Commission, 
contre recepisse, leurs offres et le caution ement provİ" 
soire, en meme te ps que les certificats exiges par la 
loi et prescritı da s le cahier des charges. (5211) (9~86) 

teh 

A. 

ıel 

Meme nt o des 

1-4 Cek 
- U İtib 

F o u r n i s s e u r s 1 lıkı 

Samedi 24-12-938 

Articles d'amcublement (Minist. Hyg. et Assist. Soc.) No 898 
Constr. konak gouvernemental iı Dikili (Tir. Trav. Pub. lzmir) No 904 
lostruments de musique (Min. Def. Nat.) No 904 
Broyage de ltleıı (lnte d. Ankara) No 906 
Farine (Com. Adl. Milit. Isparta) No 906 
lnatallation de grille (Dir. P.T.T. Ankara) Ho 907 
lnatrument pour leçon de physiquc (lntenti. Topnane) No 910 
Constr. bit ligue aviation (Liguc AYiation Turquc Suc. Akhiear) No 910 
• Cbarbon de boiıı (Dir. Forôts Kadirli) No 912 
F'oin (Com. Acb. Milit. Selimiye) No 917 

Dimanche 25.12.938 

Construction konak govvernementıı.l a Gerçus (Defterdarat Mardiııl 
No 896 

Fabrication d'articles d'ıı.meublement (Dir. Trav. Pub. Diyarbakid 
No 903 

Seli iye Askeri Sahnalma Komisyonundan : 
Ott 

Selimiye garnizonundaki tümen birlikleri aayvanatı için 40,090 kilO le, 
kuru ot pazarlıkla satın alınacaktır. Si 

Pazarlık 24-12-938 cumarteai günli saat 11 de Selimi ye tümen •'' lar 
kerlik dairesi binasır..daki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Paz:arhk sonunda telı:nrrür edecek. fiat üzerinden yüz.de 15 knt'i tı' 
minat derhal tümen muhasebe veznesine yatırılacaktır. 

ı 
Yukarıda yazılı miktar kuru ot defaten alınacaktır. Kuru ota •1 

evsaf her güıı lcomiıyonumuzda rörUlebilir. 
• * • 

1800 kHo 11zdarılmış inek yağı alınacaktır. Bak : Mahrulı•t 
sütununda Kastamonu Liıe11i Direk. ilanına. 

LA Cf:LEBRE 
fEMME Cf\OUTCHOUC 

ELA ANTOSZOWNA 
est ARRIVEE 

Chaque ıoir au R stuırant 
TUR N vous po rrez 

Applaudir l'extraordinaire 

Ankara Borsası 
22.12.938 

ı' 
Açılış Kap•"' 

1 lngiliz füası 5.86 5,86 
tOO Dolar 125.65 125.65 
100 Fransız fr. 3.31 3.3

1 ~' 
tOO Liret 6.6075 6.6~, 
ıoo laviçre fr. 28.3775 2s.4J 1' 
100 Holanda fi. 68.3075 68·30~, 
100 Rayhiımark 50.3975 50.39~ 

21.20· 
100 Belçika fr. 21.205 7 'el 

07 1.0 Hı 100 Drahmi 1 -,, Ci) 
FE E CAOUTCHOUC 

Ea suppliment, 
La Fameuse troupo de hallet 

SATURNUS 
Dans leur merveilleux 

Programme 
Cbque Samedi et Dimancbe 

iı partir de 17 heures 

THE DANSANT 

10 Leva 1.5425 1·
54

14 ~1 
4,Sl 

100 Çek. kronu 4.3175 s.B6 ~ ~il 
10 Pez:eta 5.86 s0'Y di 
ıoo Zloti 23.8025 23· ~ d 
10 Pengo 24.6725 24.6'11' 
100 Ley 0.8975 0·~5 
100 Dinar 2.805 2· 1 
100 Yen 34.21 3

4
·
2 

' so.17 
100 lıveç kronu 30.175 s~ 

AYec le programme complet 100 Ruble 23 8'2 23· 
Engagez vos tables ESHAM ve TAHVILA 1' 35 t. 

Prix Modere• ı 19 35 19· c T. B. peşin , 9 ~ >-
Beyoğlu: İltiklil caddeıi, 3!0 lkr Ergani 19.46 1

9
·,5 ti 

... 
Telephone: 43977 _. Sivaa-Erxuru• ili 19.- 1 · ıS 

_________ ,.. • il 19.10 19• ~i 

• 'J,l,/ L 

Umum Sirorta 21.- Qll 
tt 


