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TGrkiye için Kuruş ~ 
-3 AYLIGl 450 ~ 

6 " 850 
12 " t 500 

Ecnebmemleketler için 
12 aylı§'ı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makb<il detildir. 

~ .............. . 

PAZARTESi 

Hergün-çıkar iktisadi, mali ve ticari 
il 

~E 

5 BirincikAnun 1938 

. ................ ........ 
~ İDAREHANE: ~ 
~ Y oğurtcu haaı, 1 ci kat 
~ No. 3 ve 4 
~ Galata, Perşembe Pazarı 

~ iLAN ŞARTLARI 
j fdarehanemizde görüıilUlr 
~ Telıır.: İst. MÜ~A.KASA 
~ Telefon.: 49442 

Posta kutu'iıı ~ . 1231 ~ 
~ 
......~ .................. . 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin esleki Organıdır 

\itnanyaya satışlar 
&ıı hafta zarfında Alman· 
~il 3000 balya kadar tif-

" \'e 1700 balya kadar 
ye yapak satışı olmuş· 

' lngilizler dahi küçük 
Parti deri tiftiği sahn 
1Şlard1r. Yapak fiatları 
giinden güne kuvvetle

.0t. Amerika ve sovyet· 
ı:ı mal toplaması bunun 
Ilıca sebebidir. 

" ~0tap mütehassısı 
1 

geliyor 
Pekli kadın çoraplarının 
~elerin i ]ahı için Alman

lı getirilecek mütehas
llıukavelesi yapılmıştır. 

t:hassı"' on güne kadar 
/

1tnizi gelecoktir. İlk iş 
~~k çorapların imalatım 
tık edecektir. Bundan son
ab ikalarda ayni ~sas ve 
~tclerde çorap imaline baş· 
Caktır. 

· Pirinç piyasası 
Piyasamıza büyük par-

silerde pirinç getirilmektedir. 
Gelen pirinçlerin bir kısmını 
İzmir piyasası çekmektedir. 
Bazı cinslerde mahsus bir 
yükselme görülınilştür. Bil· 
has::;a kurşunlu To::ıyalar 28-
28,5 ve orta cinsler ise 20-
21 kuruştan satılmak tadır. 

Haftalık satışlar 
Son hafta içinde 2970 

ton buğday, 680 ton arpa, 
385 ton mısır, 90 ton cav

dar 96 ton tiftik 204 ton 
yapak satılmı~tır. 

Balmumu fiatları 
Mahclut alıcılar kartısın

da balmumu fiatları tebed
dülsüz olarak satılmakta· 

dır. En son satışlar 72·75 
kuruş arasında yapılmış

tır. 

Maliye Vekaletinden : 

~l .12.937 tarihinde ilan edildiği iizere eski bronz beş 
~lukJarla yüz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar ~ 1 Ku

~llevvel 938 akşamından itibaren tedavülden kaldırılacak-

tııerinde bu nevi para bulunanlar 31 Kanunievvel 938 
"~ıııa kadar bilumum malsandıkları ile Cumhuriyet Mer
.~e Ziraat bankalarına müracaat ederek mübadele ettir
td· 1rler r . 

~ edavülden kaldınlan bu nevi paralar 2257 numaralı ka-
~rı ekizinci maddesi mucibince 1 Kanunusani 939 tari · 
en itibaren bir sene zarfında ancak malsandıklarına ve 

:tıhuriyet Merkez bankasına yapılacak tediyatta kullamla
'l!"ktir. 

A A 

~Tamirat - Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

İst nbul Nafıa Müdürlüğünden: 

~· 12.9~8 tarih salı günü saat 16 da İstanbulda nafıa 
i:tlüğünde eksiltme komisyonu odasında 1465.45 lira 
t bedelli İstanbul Halkalı Ziraat mektebinde yapıla· 
~ ilrnirat işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
, lıkllvele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve 

1 1 
l~ hrt ameleri, proje keşif hülasasile buna müteferri 
t~ evrak dairesinde görülecektir. 
~ l.ı\>akkat teminat 11 O liradır. 

tcldilerin en az 1000 liralık bu işe benzer iş yaptı· 
~a.ir idarelerinden almış olduiu vesikalara istinaden 
~ ı.ıl vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel 

' ış, ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret odası vesikala
tcltneleri. 

Bursa C. H. P. İli Başkanlığından: 

Cumhuriyet alanında inşa edilecek Halkevi bi
'll§aatının bir kısmı tediye şartlarında ve müddet 

meselesinde yapılan tadilat dolayısile yeniden eksiltmeye 
konmuştur. 

Muhammen keşif bedeli 70.000 liradır. 
Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi • 
B- Mukavele projesi 
C- Hususi, fenni, mali şartname 
D- Keşif hulasa cetveli 
E- Projeler 
P- Bayındırlık işleri genel ve yapı işleri fenni şart

nameleri. 
İstiyenler bu evrakı 350 kuruş mukabilinde C.H.P. 

sekreterliğinden alabilirler. 
Eksiltme 19.11.938 tarihinden itibaren bir ay müddetli 

olup 19.12.938 tarihine musadif pazarteıi günü saat 15 te 
Bursa C.H.P. binasında başkanlık odasında ihalesi yapıla
caktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
Eksiltmeye girebilmek için istek!ilerin 4750 liralık mu

vakkat teminat \ermesi, yukarıda yazılı evrakı kabul 
ve imza etmesi ve aşağıdaki vebikaları haiz olup gös· 

t ermesi lazımdır. 
A- Ticaret odasına 938 senesine kayadlı bnlunduğu

na dair vesika• 
B- Nafıa müdürlüğünden alanmış bu işe girebileceği· 

ne dair ehliyet vesikası 
C- Müteahhidin iş başında mesuliyeti fenniyeyi haiz 

bir yüksek mühendis veya mimar bulundurmasını taahhüd 
eder vesika. 

Teklif mektubları yukarıda yr.ı:z:ılı saatten bir saat 
evveline kadar C. H. P. İli başkanlığına makbu11 mu· 

kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların 
yukarıda yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

Mudanya Belediyesinden : 

Mudanya Mütareke müzesi binası karş11ındaki alanda yaptırıl-
ması mukarrer a•ıhn maketi müsabakaya konulmuştur. 

Müsabaka 1.2.939 tarihinde nihayet buİacaktır. 
Anıt için tahsis olunan bedel 36003 liradır. 
Müsabakaya iştirak edecek heykeltraşlardan 100 zer lira ça

mur parası h ric birinciye 500 lira ikinciye 300 lira üçüncüye 
200 lira mükafat verilecektir. 

Bu işe ait evrak, fotoğraf ve planları görmek ve fazla mnlii
mat almak istiyenlerin Güzel San'atlnr Akademisi Direktörlüğüne 
müracaatları ilan olunur. · 

Kayseri Nafıa Müdürlüğünden : 

İhalesi 9.11 .938 de icra edilecek olan İncesu Hükumet konağı 
ikmali inşaatının eksiltmeaine talip zuhur etmemiş ve bir ay için
de ihale edilmek üzere pazarlığa konulmuştur. Talip olanların Na
fıa Müdürlüğüne müracaatları. 

Naha Vekaletinden: 

Sıva -Erzurum hattının 388 nci kilometresinde Frat 
üzerinde yüz yirmi metre açıklığında bir demir köprünün 
malzemesi de dahil olarak inşası kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştur. 

Eksiltme 20.1.939 tarihine 
15 te vekaletimiz demiryollar 
komisyonunda yapılacakhr. 

müsadif cuma 
inşaat dairesi 

Muhammen bedeJi 167.69 lira 60 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 9603 lira 48 kuruıtur. 

günü saat 
münakasa 

Mukavele projesi, eksiltme, şartnamesi, bayındırlık iş

leri genel şartnamesi ray inbisat t•rtibatı# ray profili tel
graf hattı konsolu, köprü şaması: 355 numaralı kontr ray 
tertibatmdnn mürekkep bir takım münakasa evrakı sekiz 
yüz otuz altı kuruş mukabilinde demiryollar inşaat daire
sinden tedarik olunabilir. 

Bu münakasaya girmek istiyenler 2490 numaralı art
tırma, eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mec· 
bur oldukları evrak ve vesikalarla ehliyet vesikalarını ve 
fiat teklifini havi kapah ve mühürlü zarflarını eksiltme 
şartnamesile mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırh
yarak 20.1.939 tarihinde saat 14 e kadar demiryollar in-

şaat dairesi münakasa komisyonu başkanlığına numaralı 
makbuz mukabilinde vermiş olmaları lazımdır. 

Bu münakasaya gireceklerden laakal elli metre açıklı· 
ğında bir deruir köprü imar ve montajını yapmış olmak 
şartı aranacaktır. 

Münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak isti
yenlerin referanslarile diger vesikalarını bir istidaya bağ
layarak bu istidalarını münakasanın yapılacağı tarihten 
en z sekiz gün evvel vekaletimize tevdi ederek ehliyet 
vesikası talep etmeleri lazımdır. 

Münakasanıo yapılacağı tarihten en az sekiz glln ev
vel 11ıüracaat ederek ehliyet vesikası talep etmiyenlerin 
bu müddetten sonra yapacakları müracaat nazarı dikkate 
alınmıyacaktır. 

• * • Eksiltmeye konulan iş: Ankara Akköprü ile Orman 
çiftliği yolu üzerinde yapılacak Tavukçuluk enstitüsü bina
ları inşaatıdır. 

Keşif bedeli 48696 lira 96 kuruştur. 
Eksilıme 20 12.938 salı günü saat 16 da Nafıa vekaleti 

yapı işleri eksiltme komisyonu od<1sında kapalı zarf u ulile 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 245 kuruş 
bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alına
bilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3652 lira 28 ku
ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve ~afuı veknletinden 
alınmış ehliyet vesikası gö ·terme1eri lazımdır. Bu vesika ek· 
siltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel istekli· 
lerin bir istida ile Nafıa vekaletine müracaatları ve istida· 
!arına en az bir kalemde 25 bin lira kıymetinde hu işe ben
zer i~ yaptığıııa dair iş yaptıran idarelerden alınmış vesika 
ili§tirmeleri muktP.zidir. 

İsteıdiler teklif mektublarım ihale günü olan 20.12.938 
salı günü saat 15 P. kadar yapı işleri eksiltme komisyonu re· 
isliğine makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Kilis Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Kilis Alayımn ihtiyacı olan iki pavyon yeniden ve 21 
giln müddetle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 76238 
lira 51 kuruştur. İlk teminatı 5717 liradır. İhale günli o· 
lan 19.12.938 pazartesi günü saat l 4 de kapalı zarfla Ki
lis satınalma komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi 4 lira 
mukabilinde Ankara ve İstanbul levaı:ım amirliği satınal-
ma komisyonunda ve Antepte, Maraşta İslahiyede Ada· 
nada Kayseride askeri satınnlma komisyonlarından alınır. 

Talipler diplomalı mühendis veya mimar olmaları, ol
madıkları takdirde aynı evsafı haiz bir mütehassısın in
şaatı sonuna kadar daimi olarak iş başında bulunmaları 
noterlikten musaddRk bir taahüt kağıdı ile temin etmele
ri ve bundan başka asgari 7800i liralık bu gibi işleri 
yapabilecek vesaiki ihale günlinden 8 gün evveline kadar 
Kiliste askeri satınalma komisyonunda vermeleri ve ayrı
ca münakasaya iştirak edebilmek ıçın ehliyet vesikası 
almaları lazımdır. Teklif mektupları kanuni vesikalarile 
ve eksiltmeye iştirak vesikalarile ilk teminat makbuz ve· 
ya banka mektublarını havi kapalı zarflarını ihale saa· 
tinden en geç saat 13e kadar Kilis askeri satınalma ko
misyonuna vermeleri. 

ilaçlar, Klinik ve fsııençiyari alat: 

İıtanbul Vakıflar Direktörlü~ünden : 

Cinsi 

Teşrihi marazi malzeme
ıi v eczayı tıbbiye 

Muhammen ilk 
Miktarı bedeli temiaat 
Kalem Lira Lira K. 

152 2853 213 98 

ihalesi 12.12.938 pazartesi günü aat 15 te yapılacaktır. 
Gureba hastanesi teşrihi marazi laboratuvarı eczaneıine lüzumu 

olan yukarıda cinsi ve miktarı yazılı 152 kalem malzeme ve ecza· 
yı tıbbiyeye iıtekli çıkmadığından ekıiltmeıi 10 gün uzatılmıştır. 
ihalesi yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü bi
na1ıoda toplanan Komiıyonda yapılacaktır. Şartoamesi bergün 
levazım Kaleminde görülebilir. 
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Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

MOnak salar 

lnşa6t, Tamirat, Nafıa lşlerl, Malzeme Harıta 

Halkala Ziraat mektebinde yap. tamirat iıleri 
Kiliste yap. iki pavyon iaf. {şart. 4 L) 
Bursada yap. Halkovi binası inş. (şart. !50 

lcr) (temd) 

Sıvas-Erzurum hattının Fırat üzerine bir demir 
köprünün malzeı:ııcai de dahil olarak intaah 
{şart. 8,36 L) 

Anlc. Akköprii ile Orman çiftlik yolu berinde 
yap. tavukçuluk binaları inş. (ıart. 245 tr) 

Mudanyada Mütareke müzesi binası karfıtında 
ki alanda yap. mukarrer anıtın maketi müsabaka. 

Kuşadası dipburnundıı benzin depoaile iskeleai inı 
Seydiköyde yap. cami duvarı 
lncesu bükOmet lconaR-ı ikmali inş. (temd) 
Parke inş : 4400 m2 
Sızdırma kuyuları ve septik çukuru inı. 

aç. elı:s. 1465 45 
lr.apah ır. 76238 51 

" 
70000 -

" 
167069 69 

" 
48696 96 

kapalı z.' 10502 77 
,34 71 

paı.. 

aç. eka. 

" 

78,2 -
5950 J7 

IUic;ler, Klinlk ve l spençlyeri alfit, Haetane Lav. 

Teşrihi marazi malzemesi ve eczayı tıbbiye: 
152 kılem (temd) 

Sülfat nikotin: 1 t. 
Yeniıehirde idarei busuııiyeye aıt 6 No. lu ev· 

de yap. sıhhi tesiaııt ışi 

a~. elcs. 

" 

2853 -

3500 -
9572 12 

Elektrik -Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzmesl) 

Maraton kuleaine iki neon ziyası yap. 

Mensucet, Elbise, Kundura, Çamefır v.a. 

Minder kılıflı~ı beıı: 8817 m. 
Kaputluk lcu.naş: 360 m.-elbiııelik kumaş: 390 m. 
Erkek çorabı: 240 çift 
Harici elbise: 100 tak .-dahili elbise: 100 tak. -

pelerin: 50 ad.-harici kasket: 50 ad. - dahili 
kasket: 100 ad. 

Deri palto: 1000 ad. (temd) 
Yerli emprenye yelken beıi: 10000 m. - vagon 

körükleri içln yerli keten bez: 50()0 m. 

aç. eka• 

paz. 
aç. elc:ı. 

paz. 
kapalı z. 

" 
" 

605 -

612 75 
2184 -

72 -
5452 50 

21950 -
11775 -

Matbaa 191erl - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Ask. okulları için 9.12.38 de tabettirilecek 13 
kalem evrakı matbua münakausından sarftaa-
zar edilmiftir. 

Mobilya ve büro efyeaı, Muşamba-Halı v.s. 

Altlı ve ııtlü ranzalı karyola: 50 çift 
Kanape, koltuk, yazıhane, dolap, etnjer, masa 

v.11. (temd) 

Dolap: 3 ııd. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaıJları v.s. 

Sömikok: 127 t. ( temd) 
Kriple kömfiril: 2S t.·Alman kolı::u Silillre ma

lı: 7S t. 

Çeltek maden kömihü: 75-80 t. (temd) 
Kok kömürü (temd) 

MIJteferrlk 

Büyük parlak dü~mc: 53250 ad. 
Malcknp tczgfıhı: 25 ad. (şart. 138 kr) 
Fotofraf alit ve edevatı (temd) 
Bidon: 500 ad. 

&zak Zahire, Et, Sebze v.a. 

Yulaf: 430 t. 
" 315 n 

Sadeya2': 26 t. (temd) 
n 28 n ,, 

Pırasa: 24 t. {temd) 
Patntes: 96 t. 
Lahana: 24 t. (temd) 
Kuru so2'an: 12,7 t. 
Un: 250 t. 
Koyun ve kuzu eti: 14,5 t. 

" " " " 13,4 .. 
Birinci nevi ekmek: 71 t. 

" " " 64,, 
Sadeyağ: 12, 1 t. 
Arpa: 118080 k. (temd) 
T. ş~ker: 13,4 t. • 
Sadeyağ: 7,5 t. 
Kışlık ıebze (temd) 
Sığır eti: 100 t. (tcmd) 

b Müzayedeler 

Fort ve Spa marka otobüs: 2 ad. 
Kuru fasulye: ısı çuval 

par;. 1050 -
kapalı ~. 6117 -

aç. ekı. 8l0 20 

aç. eka. 

" 
" 

3134 50 
2S43 75 

t. lJ -
38 -

paz. 1038 37 
kapalı z. 27500 -
pa:ı. 

" 

bapalt z. 

" 
" 
• 

paz. 
kapalı z. 
aç. eluı. 

kapalı z. 

" 
" ,, 
,, 

paı.. 

aç. eka. 
kapalı z. 
aç. elca. 
paz. 

aç. art. 

23650 -
1732S -
23725 -
25900 -

it.O 02 
k.0 08 
" o 03,50 
508 -

32500 -
72SO -
6700 -
6922 so 
,240 -

12705 -
6238 24 
3720 -
8250 -

500 -
24000 -

soo -
1477 -

110 -
5717 -
4750 -

9603 48 

S652 28 

788 -
70 11 

447 -

213 98 

262 so 
717 90 

45 37 

91 91 
163 80 
10 80 

409 -

1646 23 
883 13 

157 50 
459 -

61 25 

236 -
191 -

77 88 
2063 -

825 -

1784 -
1300 -
1779 37 
1942 50 

36 -
576 -
63 -
38 10 

2489 -
543 75 
502 50 
519 19 
468 -
952 88 
469 30 
281 4t 
619 -

1800 -

'!-7 50 
110 77 

J.t. Nafıa Mld. 
Kiliı Aık. SAK 
Bursa CHP Baıkan. 

Nafıa V eklleti 

,, " 
Mudanya Belediyeei 

lımir Nafıa Müd. 
Seydikay Belediyeıi 
Kayseri Nafıa M&a. 

,, Villyeti 
Devlet Hava Yol. Mid. Ank. 

lı•. V akıllar Dir. 

Ziraat Vek. SAK Aalc. ve lst. 
Ankara V alilifi 

Ankara Bolediyeıi 

Toph.ae Ln. SAK . " 
" " 

Bolu Orman Okulu Dir. 

r>. D. Yolları Ank. H. paıa 
D. D. Yolları H. pa5a 

Topbaae Lvz. SAK 

Tophane Lvz. SAK 
lamir hbalit Giımrlitü Mnd. 

Konya Ktlt6r Dir. 

20-12-38 16 -
17-12-38 14 -
19-12-38 15 -

20-1-39 15 

• 20-12-38 16 -

1-2-!9 a kadar 

20-1!-38 11 -
17-12-38 14 -

1 ay itinde 
8-12·38 

17-12-38 10 -

19-1-39 15 -
22-12-38 15 -

20-12-~8 10 30 

13-12-38 15 -
20-12-38 14 -
13-12-38 14 30 
17-12-38 14 -

20-12-38 15 -
22-12-38 15 -

12-lJ-38 14 30 
12-12-38 15 -

16-11·38 14 -

lıt. PTT MDd. 13-12-38 14 -
PreTentorium ve Saaator. Dir. lıt. 21-12·38 lS 30 

Çorum V alilif i 

" " 

Tophane Lvz. SAK 
M.M.V. SAK 
Ankara Belediyeai 
M. M. V. SAK 

Edremit Tftm. SAK . " 
Eraur•m Aık. SAK 

" ,, 
Kırklareli Tüm. SAK 
Kırklareli Tom. SAK 

" . 
Amasya Alay SAK 

" . 
lzmir Liıe ve Ortaok. SAK 

" ,, 
" " ,, . 
" . 

Edirne Tut SAK 

" " Çorum Aık. SAK 
" Vilayeti 

ükiıeair Lva. SAK 

D•vlet Hava Yollara Miid. Ank. 
Edirne Güaarülc Mlld. 

8-12-38 15 -
9-12-38 15 -

8-12-38 14 -
20-1 39 15 -
9-12-38 10 30 
6-12-38 11 -

21-12-38 14 -
21-12-38 14 -
19-12-38 10 -
ıt-12-38 11 -
8-12-38 14 -

17-12-38 11 -
12-12-38 15 -
20-12-38 14 -
20-12-J8 14 -
20-12-38 14 -
20..12-38 14 -
20-12-38 14 -
20·12-38 14 -
20-12-38 14 -
8-12-38 10 -
9-12-38 10 -

19-1!-38 15 -
9-12-38 15 -

10-12-38 11 -

19-12-38 10 -
15-12·38 14 -

5 Birinciklnun ı9.18 ~ 
!]!!!!>'-

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
2.12.938 

CiNSi 
Fi atlar 

Aşağı 

Kr. Pa. 

Butday yumuşak 
,. aert 

" kız.ılca 
Arpa Anadol 

Peynir kater 

5 14 
5 3 

5 e 

Çavdar 3 5 
Arpa yemlik 4 19 
Yulaf 4 10 

Peynir beyaz 38 9 

CeTiz kabuklu 18 10 
• iç 44 -

Kuşyemi çuvallı - -

Ketentohumu 12 -
iç Fındrk 

.Tiftik mal 
Tiftik Otlak 
Susam 17 25 
Yapak Anadolu 

" 
Trakya 

Mııır beyaz 

Mıaır 1&rı 4 30 

Yukan 
Kr.Pa. 

5 27 
5 g 

5 29 

18 20 
52 -

18 -

4 32 

Gelen Ton 
rJJ1 Butday 15 Arpa 

Beya:ı pe1nir 15 

Un ~ 
fuy}ye 19 

Yapak 5() 
Kepek 160 
Ceviz kabuklu 6 

Z. JeA• 2G 
r.f ııır ~ 
...;.;;~-------roıı 

Giden 
32 
ıo 
12 -

K. ceviz 
KYtyemi 
K. fındık 
Susam 
Yapak ~ 
~K~·e~e~k;.._~~~~----~ 

Dış Fiatıar 
Linrpul 2: 
Şikago 2 

" ,, 
Arpa 
Mııır 

Keten T. : 
Fındık G.: 

" 
L.: 

Vinipek 2 7J 
AnTers 2 S8 
Londra 3 29 

6 t8 
" 

Hamburı --
• 

Toptan Satış Fiatları 
İstanbul Piyasası Günlük 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Matlen kömürü yerli ~lok 

" 
,, krible 

" n marinlave 
" ,, tuvöaan 

Kok kömürü (fabrikada) 
SömOkok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Erzak 

Pirinç Toıya 
,, yerli Bombey 
" ecnebi:(Hindiye) 

Sabun birinci 

" 
ikinci 

,, Pirina 
Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

,, Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

,, ,, 2 ei 

1 
kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" 
" 
" 
" ,. 

" 

kilosu 

" ,, 
,, 
,, 
" ,, 
n 

sandığı 

b. sandığı 

• 
kilosu 

,, 

--.. ..,. 
En u· En çok 

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

14.50-15.00 
12.00-12.50 
11.00-11.50 

-16.56 
-2t,50 
-26,<Xl 

20.--21-
20.50 -2t,o0 --. -
30.00-31-
28.00-29 
19.00-20 

-25 
-28 

25-
- _7()() 
800- 8 75 

6 _,,. 

Zeytin tanesi duble (936 ahaul) 
" 

-4-
45-48 
32-36 
22--26 
ıs-21 

" " " (937 
,, " lci " 
,, n 2 ci " 
,, " 3 cü_ ,, 

Sade yağ Urfa (birinci) 

" • (ikinci) 
,. Karıı (erimiş) 

,. ,, (erimemiş) 

" 
Trabzon 

,. Vejetalin 
Çay Cava 

,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

" ,, 

" 

Deri ham va itlanml, 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,, manda 

" 
Hava 

" 
" Tula 
,, 

,, sığır • 

kuruııu kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

.ı;alamura 

koyun 
kuzu 
manda ,, 

,, sığır 

Kösele aığır lci 
,, man Lia 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyu 1 ci 

Sahtiyan elvan l ci 
• , beyaz 1 ci 

n 

• 
n 

" 
,, 

" 
" 
" 
" ,, 

" ,, 
" ,, 

çifti 
kiloıu 

" 
" 

çifti 
kilosu 
çifti 

" ,, 
" kilosu 

" 
" .. 

tanesi 
,, 
•• .. 

-tS 
-J07, 
-102· 

86-92 
68-16 

-82 
-49 

295-600 
290 600 
295_4()() 

101.25· ıO'l·z5 

180- 206 
45 46 
ss-60 
65-10 -
50-53 
110-ız<> 
120 -1Z5 --
35-40 
40-45 

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

1 ıo-140 
ıoo-ı30 

ıa. 
it 

~t 

t 

k 
d 

t 

lı 
l 
b 
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Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli 9512 lira 12 kuruştan ibaret bulunan Ye· 
llişehirde idarei hususiyeye ait 6 No. lu evde yapılacak 
•ıhhi t sis at işi 22.12 938 perşemae günü saat 15 te vi · 
1&Yet daimi encümeninde ihalesi yapılmak tbere açık ek· 
•iltnıeye konulmuttur. 

istekliler 717 lira 90 kuruıluk muvakkat teminat ver· 
llıeleri ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 8 gün 
t~~el yapmış oldukları işlere ait vesikalarla birlikte vi· 
la.Yet makamına istida ile müracaat ederek bu işe gire· 
bileceklerine dair alacakları fenni ehliyet vesikası ibraz 
tt eleri lazımdır. 

İsteklilerin Ticaret odası veıikası muvakkat teminat 
lbektup veya akbuzu ve yukarıda yazılı ehliyet 
•tsikası ile birlikte yukarıda adı geçen gün ve saatte 
da.iıni encl\mene gelmeleri. 

Bu işe ait şartname ve keşif evrakı hergün nafıa 
llılidürlfiğiiude görUlebilir, 

Ziraat Veklleti Sabnalma Komisyonundan : 

Açık ekılltme 1Uretiyle bir ton ıulfat nikotin satın alınacak
lıt. 

I' Hepsinin muhammen bedeli 3500 lira, muvakkat teminat 262 
1l'l 50 kuruttur. 

1 
Münaka.a mDddeti 5.12.938 den itibaren 45 gfindür. Münakasa 

1•._ı.939 tarihine müsadif per,embe günü aaat 15 de Ziraat Veka· 
etı binasında satınalma komiıyoounda yapılacaktu. 
~ Şartname, Ankarada Ziraat Vekaleti 1atınalma komiıyonuada, 

llnbuldo Ziraat müdürlüğünden parasız olarak verilir. 
Taliplerin m.ıvakkat teminatları veya makbuzları ve 2490 sa

~lı kanunun 2 ve üçüncn maddelerinde yazılı veaikaları ile bir· 
''te mezltiır tarihte komiıyona gelmeleri. 

~trik, Havagazı, (l(alorifer Tesisat ve Malzeme 

Ankara Belediyesinden: 

Maraton kulesinde yaptırılacak iki neon ziyası on beş 
tün müddetle açık eksiltmeye konulmuftur. 

Keşif bedeli 605 liradır. 
Muvakkat teminah 45,37 liradır. 
Keşifnamesini görmek istiyenlcrin her gün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerin de 20.12·38 salı günü saat 10.30 

da Belediye er.ıcümenine müracaatları. 

A\ensucat-t:lblse·Kundura-Çamaşır v .s. 

latanbul Levazım Amirliği Satınalaıa Komisyonundan: 

8817 metre minder kılıflığı bez l 3. 12.38 sah ıünü 
•aat ı 5 de Tophanede İstanbul Levazım amirliği satınal
lll~ komisyonunda satın alınacaktır. Tahmin bedeli 612 li· 
ta. 7 5 kuruş temi nah 91 lirn 91 kuruıtur. Şartnamesi ve 
llUrnunesi komisyooda görülebilir. isteklilerin kanuni ve· 
•ikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

* * • 360 metre kaputluk ve 390 metre elbiselik kumaş 
20.12.938 salı gUnil saat 14 de Tophanede İstanbul leva· 
tını amirliği satınalma komisyonunda açık eksiltme ile '\ 
lınacaktır Hepsinin tahmin bedeli 2184 lira ilk teminatı 
~63 lira 80 kuruştur. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera· 
~r belli saatte komisyona gelmeleri. 

* * • Ordu hastaneleri için 240 çift erkek çorabı ı 3.12 
Q38 salı günU saat 14.aO da Tophanede lst. levazım i 

iİrliği sahnalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 
ahmin bedeli 72 lira teminatı 10 lira 80 kuruştur. Nü

~Unesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikala· 
~ılc belli saatte komisyona gelmeleri. 

bevıet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum İdaresinden 

1 
ll. t0.938 tarihindeki eksiltmesi feshedilmiş olan 21950 

ita muhammen bedelli IOOO adet deri palto 20.l 2.938 salı 
~Unu saat 15 te kapalı zarf usutile Ankarada idare bi nasın-
a satın alınacaktır. 
. Bu işe girmek isteyenlerin 1646.25 liralık muvakkat te· 

ltı.~tıat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerin i ayni 
~litı saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri Jazımdır. 
l Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme da iresin· 
ell, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden da~ılacaktır. 

• • • 
b Battaniye, elhi~e, palto, iskarpin, gömlek, don, pı Jama 
s""lu, çorap alınacaktır. Bak: Yüksek Mühendis mektebi 
ı\(( ilanlarına . 

'2~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!''!!"!!~!!!!!'1~22J~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~ 
~. [v ve Bliro eşyası, Muıamba, Halı v.s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

-~ ~O çift altlı ve ii&tlü ranzalı karyola 12. 12.938 pazartesi 
llu ıaat ı 4.30 da Tophanede lst. }ey azım imirliii satınal-

MCNAKASA GAZETESi 

ma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli 1050 lira teminatı 157 lira 50 kuruştur. 

Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. lsteldile
rin kanuni vesiknlaril~ beraber belli saatte komisyona 

gelmeleri. 

lımir İthalat Gümrüğü Müdürlüğünden 
Muhammen Muvakkat İhale 

Eşya cınsı bedeli teminat gün ve saatı 
Kanepe koltuk 6117 459 12.12.38 pazar 
yaza hane, dolap · tesi saat t 5 
etajer, masa ve emsali. 

Eksıltmesi 10 gün uzatılan İzmir gümrükleri ihtiyacı 
için yukarda yazıh mefruşat kapalı zarf usuliyle mübayaa 
olunacaktır. 

isteklilerin ihale gün ve saatinden ea az bir saat ev· 
veline kadar teminat ve teklif mektuplarını kanun daire· 
siode mübayaa komisyonu reisliğine vermeleri. 

Şartname ve buna bağla eşya müfredat listesini gör· 
mek ve almak için her giin ithalat gümrüğü levazım ser· 

visine müracaatları. 

~\ahrukat enzin-Makine yağları.~ 

lstanbul P. T. T. Müd\lrlüğünden : 

Yeşilköy, Osmaniye telsizlerile Paket, Beyoğlu postaneleri ve 
fabrika ihtiyacı için alınacak 127 ton sömikok kömürü eksiltmesi 
istekli çıkmadığından on gü uzatılmıştır. 

Muhammen bedeli 3134,5 lira, muvakkat teminatı 236 liradır. 
İsteklilerin kanuni veaikaları ve munkkat teminat makbuılar

ile 13. 12.938 salı günü 11aat 14 de Büyük postahane birinci katta 
müdürlük alım ıahm komiıyonuna ielmeleri. 

Şartnam81i müdürlük idari kaleminde görülebilir. -
Müteferrik 

Ankara Belediyesiaden : 
Mezbaha libÔratuvrr fotoğraf odasına alınacak fototraf alat ve 

edevatı bir hafta zarfındıa pazarlıkla alınacağından isteklilerin 
9.12.938 cuma güni1 saat 10,30 ta Bı=lediye encümenine milracaat· 
ları. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonuıadan 

500 adet bidon pazarlıkla satın alınacaktır. 
İlk teminat 825 lira olup tartnameıi komiıyonda ıörülür. 
Pazarhtı 6.12.938 Hlı günü saat 11 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 

3 madtlelerinde yazılı belgelerle birlikte muayyen gün ve vakıtta 
M, M. vekAleti satınalma komiıyonunda bulunmaları . 

İıtnabı.ıl Levazım Amirliti Satınalma Komiıyonuadan : 
53250 adet büyük parlak düğmenin pazarlıkla eksiltmesi 8.12.36 

perşembe günü saat 14 te Tophanede LV. Amirliği satınalma ko· 
misyonunda yapı acaktır. Tahmin bedeli 1038 lira 37 kurut ilk 
teminatı 77 lira 88 kuruştur. Şartname ve nümuDHi komiıyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika la rile beraber belli aaatte 
kemiıyona ıelmeleri. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Yoırat Askeri Satıaalma Komiıyonundan: 
1- Yozgat piynde alay eratının ihtiyacı için 21500 kile •ıQ'ır 

eti açık eksiltmeye konmuttur. 
2- Tahmin bedeli 365S lira olup muvalı:kat t•minatı 274 lira 

13 kuruştur. 
Eksiltmesi 16.12.938 cuma günO 1&at 8,30 dadır. 

Ek.iltmcye ırireceklerin ekıiltme ırGnQ 2490 aayılı kanunun 2 
ve 3üncü maddelerinde i.tenilen belrelerilc birlikte ihale ııüafi 
ve natlnllen en reç bir 1aat evveline kadar teminat ve teklif 
mektuplarını Y osgat piyade alay ıatınalma komiıyonuna vermeleri 

İstanbul Komutaolıiı Satınalma Komisyonundan 

ihale günfi talibi çıkmayan ve ihalesi 16 gün uzatılan 
İstanbul komutanlığına bağlı birlikler için satınalınacak 
olan 17600 kilo ıspannj'm 35200 kilo lahana,52800 kilo 
prasanın açık eksiltme ile ihalesi 10.12.38 cuma rtesi günü 
saat I0,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı ıspanağm 
1056 lahananın 1408 ve prasanın 2244 liradır. Hepsiı;in 
ilk teminatı 353 liradır. Şartname si her giln komisyon· 
da görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz ve mek· 
tublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı 
•eaikalarla 'beraber belli gün ve natte Fındıklıda komu· 
tanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

• • • İhale günü talibi çıkmayan ve ihalesi 1 O gün u· 
zatılan 33 tümen birlikleri için satın alınacak olan l 5000 
kilo ispanağın 30000 kilo pırasanın 300 bin kilo lahana· 
nıo açık eksiltme ile ihalesi 1O.12.938 cumartesi gunu 
saat 11 yapılacaktır. Muhammen tutarı ispanağın 975 pı · 

rasanin 1275 ve lahananın 1350 liradır. Hepsinin ilk le· 
minatı 270 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görü· 
lebilir. isteklilerin ilk teminat makbuzu veya mektup
larile 2490 sayılı kanun 2 ve 3 maddelerinde yazıb vesi
kalarla beraber belli gün ve saatte Fındıklıda Komutan
lık satrnalma komisyonuna gelmeleri. 

3 •aJfa 

b) 0 Z A Y E D E L E 

lıparta Orman Memurlupndaa : 

Cinai : Kuru Katran oduau. 
Miktarı : 1000 Kental. 
Beher kentalı muhammen •ahit fiatı 20 kur•t· 
i•parta Vlliyetinin Uluborlu kau,ı dahilinde Kapı katranlık 

ormanında 1000 kental miktarında kuru katran odun 1&tı9a çıka· 
rılmıttır. 

Satıf 12. 12.938 g6nil saat on dartte İıparta ormaa daircıinde 
artırma pazarlık ile yapılacaktır. 

Beher k ntalının muhammen fiatı 20 kuruıhır. 
Şartname ve mukavele projeleri ormıın yerlerinden alınır. 
Mu.-akkat teminatı 15 liradır. 
Satıt umumidir. 

(Duamı 4 Cioc6 Hhifede) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan : 

Mtlnaka1aya ko- Mikdarı M•hammen Pey Ekıiltmenin 

naa eşyanın bedeli akçe1i Tarihi Saat Şekli 

cinsi -- --Battaniye 100 A. 12,25 94,00 23-12-938 15 Açık 

ElblH tı9 T. 25,50 229,00 23· 12-938 15,15 Açık 

Palto 119 A. 17,25 155,00 23-12-938 15,30 Açık 

İıkarpin ı 19 ç. 5,00 45,00 23-12·938 15,45 Açık 

Gömlek 654 A. 1,25 
Fani il 981 A. 0,57 

Don 981 A. 0,45 
Pijama 327 T. ~.40 274,00 23-12-938 16,00 Açık 
Mendil 1962 A. 0,12 
Ha.-lu 634 A. 0,50 
Çorap 1308 ç. 0,35 

1- Mektebin 938 mali ıenui zarfındaki giyecek ihtiyaçları 

ekıiltmeye konulmuştur. 
2- Bu ihtiyaçların cinı ve miktarlarile muhammen bedelleri 

ve ilk teminatları ekıiltmenin tarih ve tekilleri hizalarında gö.te-
rilmittir· 

3- İıtelı:liler 938 mali nnosinc aid ticaret odaıı ve.ikalarını 

glbtereeekl erdir. 
4- Şartname.ini ıörmek i.tiyenlerin her gün ve eksiltmeye 

gireceklerin belli gGn Ye uatte Gfimü,ıuyunda mektep \,inası da· 
biliodeki komisyona mGracaatları ilan olunur. (8822, 1-4 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ! 
Muham. B. % 7,5 
eheri Tutarı teminnh Eksilmenin 

Cinsi Miktnrı L. Kr. Lira Lira Şekli Saati 
~~-~ --- ---

Beyaz toz yaldız 100 ki. 2 80 250 21 pazarlık 14 
Sünger kiğıdı 16000 ad. 8 t 200 90 a~ık 14 30 

1- Yukarıda cins vo miktarı yazılı iki kalem malze· 
me şartname ve numuneleri muaibioce hizalarında ya•ılı 
usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

11- Muhamme• bedellerile muvakkat teminatları hin· 

larında gosterilmiınr. 
ili - Eksiltme 7.Xll.938 tarihine rastlayan çarşamba 

günü hizalarm.ıla y zıh saatlerde Kabataıta Levazım ve 
Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyosaunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün s6zü geçen 
Şubeden alınabileceği gibi nümuneler de görillebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
lerde yüıde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8485) 4- 4 

* • * 
l - İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası için şart-

namesi mucibince dört adet altdan sürme araba ile 
100X t IO ebadında 20 adet platform açık eksiltme 

usulile satın alınacaktır. 
il - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 900 lira ve 

muvakkat teminatı 67,50 liradır. 
111- Eksiltme 21.XIl.938 tarihine raslayan çarşamba gü

nü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV -Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen Şu· 
beden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni 
tekliflerini tetkik edllmek üzere ihale gününden bir 
hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve teklifleri
nin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8712) 2-4 

lmtiyu oabiti .,.. yam itleri 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
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Jours Hcure 

Oonstructlon-Re aration-Trav. Publics-Materiel de Constructıon-Certoarephle 

Rcp. a la bit. ecole Halkıılı. 
Constr. de deux pavillona a Kilis (cah. eh. 

L. 4) 
Constr. Maison du Peuple iı Bursa (cah. eh. 

P. 350) (aj.) 
Constr. (y compris materiel) du pont melalli

quc sur la ligne Sivas-Erzurum en traver· 
sant le Firat (cah. eh. L. 8,36) 

Conatr. inııtitut de volailles sur la route d' Alc 
köprü d' An kora et Orman Çiftlilc (eah. eh. 
P. 245) 

Concourıı pour les maquettes du monument a 
eriger en face du muaee de l'armistice iı 
Mudanya 

Constr. depôt benzine et debarcaderc a Oip
burnc de Kuşadası 

Constr. mur de mosquee İl Seydiköy 
Achevement constr. konıık gcuvernemental a 

lnceau (ııj .) 

Constr. pavea • route Kayseri-Yozgat : 4400 
m2 

Publique 
Pli cacb 

,, 

,, 

,, 

Pli cacb 

Gre a rre 

.1465 4S 
76238 51 

70000 -

167069 60 

48696 96 

10502 77 

934 78 

7832 -

110 -
5717 -

4750 -

9603 48 

3652 28 

788 -

70 11 

Dir. Trav. Pub. lıtubul 20-12-38 16 -
Com. Aeh. Milit. Kilis lat. Anlc . 19-12-38 14 -

Tophane 
Preıid. P. R. P. Buraa 

Miniltr. Trav. Publics 

" 

Municipalite Mudanya 

Dir. Trav. Pub. lsmir 

Municipıılite Seydiköy 
Dir. Trav. Pub. Kay.;cri 

Vilayet Kayseri 

19-12-38 15 -

20-1-39 15 -

20-12-38 16 -

Juıqu'au 1·2·39 

20-12-38 11 -

17-12-38 14 -
Dans 1 mois 

8-12-38 

Constr. puits et fosses septiquerı . Publique 5950 37 447 - Oir. Voies Aeriennes de l'EtatAnlc. 17-12-38 10 -

Prodult Chimlques et Pharmaceutlques-lnstruments Sanitelres- Fournlture pouıo Hôpltaux 

Produitıı pharmaceııtiques et instruments pour 
le service diagnostic : 152 lots (aj .) 

Sulf ııte·nicotine : 1 t. 

Trav. installation sanitaires dans maison No 
6 de l'adm. particulicre iı. Yeni~ehir 

Publique 

" 

2853 -

3500 -

9572 12 

El ctricıte-Ga:ı-Cheuffege Central (lnstallatlon et Meteriel) 

lnstal dcux lumieres Neon sur la tour de Ma
raton 

Hobili ment - Chaussures - Tissu 

Toile pour housse de sofae : 8817 m. 
Etoffe pour ca potcs : 360 m.- Id . pour cos

tumes : 390 m. 
Chaussett es : 240 paircs. 
Costumes pour l'exterieur : 100 complets- ld . 

pour l'intf. rieur : 100 p.· P~lerines : 50 p.
Casquottes pour i'exterieur : 50 p.- ld. pr. 
l'interieur : 100 p. 

Palctots en peau : 1000 p . (aj.) 

Toile impregnee indigene de voile: 10000 m.

Toile en !in pour couvrir !es vııgons: 5000 
metres. 

Trevaux d'lmprlmerl -Pepeteı:,!! 

L'ııdj . qui devait avoir lieu le 9 ·12-38 pour 
l'impreasion de 13 sortcs d'imprimees pou r 
lca ecoles militaires a ete annulee. 

Publique 

Cuirs 

Gre a gre 
Publique 

Gre a rre 
Pli cach 

605 -

612 75 
2184 -

72-
5452 50 

" 
21950 -

,, 11775 -

Am ublement pour Habitation et Buraaux-Tapisserie ete. 

Cımapcs, fauteuils, tablee de bureau, armoi
res , etageres e te. (aj .) 

Lits double : 50 paircı 
Armoires : 3 p. 

Combustlble- Cerburent-Hulles 

Charbon de terre de Çeltek : 75-80 t . (aj). 
Coke (aj.) 
Semi-coke : 127 t. (aj. ) 
Charbon crible : 25 t.- Coke allemand de Si

listrc : 75 t . 

Dlvera 

Boutons brillı.nts grandı : 53250 p . 
Etabli de perforateurs : 25 p. (cah . eh. P. 

138) 
Outilı et instruments de pbotos (aj.) 
Bidons : 5 O p. 

Pli cach 

Gre a 2're 
Publique 

Publique la 

• 
Publique 

C,re a gre 
PJi cach 

Grc iı i'e 
,, 

6117 

1050 
820 20 

t. 13 -
38 -

3134 50 
2543 75 

1038 37 
27500 -

213 98 

262 50 

717 90 

45 37 

91 91 
163 80 

10 80 
409 -

1646 25 

883 13 

459 -

157 50 
61 25 

236 
191 -

77 88 
2063 -

825 -

Dir. Vakoufı lstanbul 12-12-38 15 -

Com . Ach. Miniıtere Agriculture 19-1-39 15 
Ankııra et lstanbul 

Vilayet Ankara 22-12-38 15 -

Mumcipalitô Ankara 

Cam. Ach. lntend. lst. Tophane 

" 

" Dir. Ecole Forestiere Bolu 

20-12-58. 10 30 

13-12-38 15 -
20-12-38 14 -

13-12-38 14 30 
19·12-38 14 --

Administ. Gea. Chemina de Fer 22-12-38 15 -
Etat Ank. Bureııu Exped. H.paşa 

1 ere Expl. Cheminıı Fer Etat H.paşa 22-12-38 15 -

Com. Ach. Iotead. lıt. Tophane 

Dir. Douane l•portations lzmir 

Com. Adt. lntend. !at. Tophane 
Dir. Culture Konya 

Vilayet Çorum 

" Dir. P.T.T. lstanbul 
Dir. Preventorium-Sar.atorium lst. 

Com. Ach. lntend. Ist. Tophane 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Arı k. 

Municipalite Ankara 
Com. Ada. Min. Def. Nat. Ank. 

12-12-38 15 

12-12-38 14 30 
16·12-38 14 -

8·12-38 15 
9-12-38 ıs -

13-12-38 1.4 -
21-12 38 15 30 

8-12-38 ı-:r-
20-1-39 15 -

9-12-38 16 30 
6-12-38 11 -

41 Provlsions 

in 
ik 

1 pı: 

•• 

Beurrc : 26 t. 
" : 28 t. 

Farinc : 300 t. 
Beurre : 7.5 t. 
Legumes d'hiver {aj.) 
Avoine : 430 t . 

" : 315 t. 
PoirrC'aUX : 24 t. (aj.) 

Pli cacb 23725 -
,, 25900 -

Gre a ~re 29250 
Pli cacb 8250 -
Gre a gre 500 -
Pli cach 23650 -

" 17325 -
Gre a rre 

1772 37 s 
1942 50 
2194 -
619 -

1784 -
1300 -

36 -

Com. Ach. Mil. Erzurum 

.. 
Com. Adı. lntend. Eakişehir 
Com. Ach. Milit. Çorum 
Vilayet Çorum 
Com. Ach. Dıv. Edremit 

" 
Com. Ach. DiY. Kırklareli 

19-12·38 
19-12-38 
7-12-38 14 -

19-12-38 15 -
9-12-38 15 -

21-12-38 14 -
21-12-38 14 -
8·12-38 14 -

Avis ficiels 
De l' Administration Generale des Chemins 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
Des pioches, pelles, fourches t rateaux 8 articleS 

d'une valeur estimative de 47700 Ltqs. seront achete• 
par voie d'adjudication sous pli cachete le Jeudi 18 Jan· 
vier 1939 a 15 h. 30 au lecal de l' Administration Gene· 
rale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a 
la Presidence de la Commi&1ion le jour de l'edjudicatioll 
jusqu'a 14 h. JO leurs offres, une garantie provisoire de 
3577,50 Ltqs. et les certificats exiges par la loi. 

Les cahiers des charges sont en vente au prix de 
230 Ptrs. aux Caisses d' Ankara et de Haydarpaşa. 

(8809) 1-4 

Salı 6. 12.938 

Haydarpaşa garında elektrik tesis. (D9Y) ,\"o 858 
Seri Simeos ınllraile perforatör tekerlek (PTT Ank.) ,,\' 870 
Ispanak, lahana, pırasıı (Ank. Lvz ) ,;\~ 885 
Kaodilli rasathanesi kalorifer tesis. (lst . Naf ııı Miid .) J\"o 885 
Yeşilköy Meteoroloji binuı ioş. ( • ,, ,, ) :\~ 885 
Balııst (DDY) .ıY! 886 
Alüminyum map (Harta Genel Dir.) ~1\"o 887 
Parke ve adi kesme taş kaldırım inş . (l:ı:mir Beled.) .r-ı! 888 
Bodrumda ve Küllükte pavyon, tavlıı ve mut bak inş . {Mutia Tuğ.) 

.\! 888 

Sömikok (Kütahya Tayyare Alayı) J\! 889 
Kışlık elbise (Çukurova Harası Dir.) J'\'; 891 
Moloz ve anroşman taşı (DDY Adana) .'\'e 891 
SadeyaR (Çorlu Kor) ~\~ 891 
Yıkanmış kriple kömürü (Çukurova Harası Dir.) .\~ 891 
Kendir kıtık (lat. PTT Müd.) .\~ 89~ 
Yulaf (Ank. Beled. ) ~\~ 895 
Elbise ve kasket diktirilme.si (f st. PTT Müd.) • .:V! 8 6 
Elbise dolabı ve masa (Tophane Lvz.) .;\~ 896 
Gardırop, ders sırası ( ,, ,, ) .\ ! S.97 
Hurda çuval nakli (lzmir inhisar. Başmüd. ) J\! 897 
ilaç ve aıbhi malzeme (lst. Beled.) .Y! 898 
Zeytinyağ (Tophane Lvz.) ,;\! 898 

Mardi 6-12-938 

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

5 lnstall. calorifere observatoire Kandilli (Dir. Tr. Pub. lst.) No . 88 
5 Constr. batisse Meteorologie Ye~ilköy (Dir. Tr. Pub. !at) No. 88 

Ballast (Ch. Fer Etııt) No. 886 
Mııppes en ııluminium (Dir. Gen. Cıırtographie Ank.) No. 887 

88 
Constr. pave en parquets et pierres de taillc (Municip. lı.mir) No· 8 

,, pavillona, ecurics et cuiıines iı Bodrum et Küllük (Brig•de 
Muğla) No. 888 

Sıımi-coke ('Hegiment aeroplans Kütııhya) No. 889 
Habits d'hivcr (Dir. Hara Çukurova) No. 891 
Pierres d'enrochement (Ch Fer Etat Adana) No. 891 
Beurre (Com. Ach . Corps Armee Çorlu) 891 
Charbon de terre Jave et eri ble (Dir. Hara Çukurova) No. 891 
Tige de chanvrc (Dir . P.T.T. lst.) No 892 
Avoine (Mun. Ankara) No 895 
Confection d'habits et casquettea (Dir. P.T.T. Iat.) No 896 
Garde-robcı et tables (lntend. Tophane) No 896 

,, ,, et bancs de classe (lnt. Tophane) No 897 
Trusport sacı camelotes (Dir. Princip. Monop. lzmir) No 897 
Medicamenta et articles sanitaires (Municip. lstıınbul) No 898 
Huile d'olives (lnt. Tophane) No 898 

Deoizbank lstanbul Şubesinden : 

Kasımpafa Cami altındaki atelyemiz ontinde bulunan be~~ 
duba11 8. 12.38 günü sant 15 te pazarlıkla satılacaktır. Paıar l. 
Tophanedeki Deniz hanında Materyel şubemizde yapılacaktır· ', 
tekliler şeraiti öjnnmek üıere her gün mezkur şubeye oıOr• 
caat etmelidirler • 

l 

iş 
iç 
k 


