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Ecnebmemleketler için 
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~ 
Sayısı 5 kuruş 

~ Resmi makbuz mukabUi olma- ~ 
" yan tediyat makbul detildir. ~ 
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İDAREHANE ~ 
Y oğurtcu hanı, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe Paıarı 

j (LAN ŞARTLARI 
~ ıdarehanemizde görüşülür 

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

~ Poilta kııtusu :-.1. 1261 
~ . .................................................................. 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

emleket Haberleri 
Çiçek müzayedeleri 

başladı 
ller sene olduğu gibi bu 

"ııe dahi çiçekçiler cemi
er ı tarafından 1 tanbul ve 

.\'arının yetiştirdiği muhtelif 
'Çf'klerin miizayede ile sa
lına başlanmıştır. Müzayede 
ftada üç gün cumartesi, 
a~artesi, ve perşemhe gün
trı Beyoğlu belediyesinin ·~İ· 
•tındaki büyük bahçeli ga
Oodn yapılmaktadır. 

ls" ·ı · . . veç ı e tıcaretımız 
~~veçte Türkiye fahri konıso
ttlll bay E. R. Holm şehrimize 
Qtek Ankaraya gitmiştir. 

ay Holm aynı zamanda Is· 
tçtc büyük bir ticaret müea
•tai sahibidir. Şchrimizdt1 ik-
1~•di mahafilindıe tetkikat yap
~ ~n ve büyük ticaret firma· 
~tltkıızla temaslarda bulunduk· 
,ıı. •onra İsveç ile Türkiye a
~11lda yeni yapılacak yeni ti
l\ ~t anlaşmasa için pratik ti· 
~tt ıiatemi ile Türkiyeden 

1 •lnıak ve mukabilinde ay· 

11 tarzda mal vermek için ba· 
~llıütalealar hazırlamıştır. 

' l>tçin ötedenberi bizden al
~~kta. oldukları malları daha 
\t •laştırmak ve hiç almadık
~ 1 

bir çok mahsullerimizle 
~~1 madenleri de memleketle· 
~·t ithal etmek için çok mü· 
• I~ • t( •• - 1 q\ vazıye er gormu9 o an 
\ l' fioln iki memleket arasın
t' Çok eyi ticaret münasebet

tı 'ilin inkitaf imkanlarını elde 
~,~tk kabil olacağı kanaatın· 

Ulunmuştur. 

'~tezgahları kongresi 
llı~karada açılacağını bildirdi
~ 1~ el tezgahları kongre ve 
~4~•aj bu ayın sonuaa doğru 
,~.•tada açılacaktır. İktisat 
~itti, şehrimizdeki dokuma 

' athanelerine bir tamim gön-
\~rtk her müessesenin her 
'~ 1 

dokuma.lan birer metrf'lik 
'\ "e kumaş tlokutarak acele 
\1~~tte göndermesini bildir
ı,:r. Vekaletin siparişi hazır· 
\4~ktadır. Bu hafta sonunda 
~ "•ya gönderilecektir. Ev-
\~ ticaret odasında doku
'h· arın yaptıkları toplantıda 
· ıt tdilmit olan esular dai-

1\~~de ve nümunelere g6re 
rltıa mamulatınm kaliteleri-

' ~ltıeltmek ve evvelce nok
\ 'fli mamulatın da yeniden 
~ h Reçlrilmesi ıuretile iıla
~~ CIŞarmak için bütüa tez-
t " faaliyete geçmişlerdir. 

~~Jltak ofisi gidiyor 
\ l>tak mahıulleri ofiıi bu 
\,0rtalarına doğru t•mamen 
~~~Ya nakledilecek.tir. 
~ •• 11niz.de yalnız lstanbul
q_tlı kalacaktır. Ankarada 
'~ •tıan binanın tcfrişalı da 
h ~1§tır. 
~Q'" -----
b~d~ y· 2 para arttı 
~İl Pıyasamıza retirilen 340 

ı, 0 buğday ıahlmış ve 
t~ 2 

\ 111 11 para kadar yüksek-
,~~Uştur diğer hububatta 

olnıamııtır. 

Yeni telef on santralı 
Şiılide kurulacak yeni telefon ı 

ıantralınan binası bitmek üzo· 
redir. 

Bu ay sonuna kadar binanın 
iç kısma bitecektir. Yeni 1&ntral 
gelecek aene 26 eylulde çalış
mağa başlayacaktır. Bu tarihe 
kadar yeni mükaleme makin:· 
leri de tamamlanmış ve her iı· 

teyeae telefon vermek imkaa
ları temin edilmiş bulunacaktır. 

Serbest İskenderun 
lımanı 

İskenderunda yapılacak yeni 
serbest liman için iktısat Ve
kaleti liman hixmetleri müdürü 
Asaf ile Karabük fabrikasını 

yapan Breser şirketi mühendisi 
River ve Deni:ı:bank teflerin
den Zihni iskenderuna Sl'itmiş
lerdir. Heyet bir proje ve bir 
rapor hazırlayarak lktısat Ve
kaletine göndereceklerdir. 

Maden direği 
gümrük resmi 

Ereğli kömür havzasında ma
denler için kullanılacak maden 
direklerinin hariçten ithali ha· 
lindc bunların kilosundan 5 ku
ruş gümrük resmi alınmasına 

vekiller heyetince karar yeril· 
miştir. 

İktısadi tetkikat 
İktı1&t Vekaleti teşkilatlan

dırma müdürü Servet şehrimi
ze gelmiş ve vekaletin lüz•·m 
i'Öllerdiği bazı iktıaadi maha · 
filde tetkikata başlamıştır. 

Sovyetler susam 
aldılar 

Sovyet Ruıya hesabına on 
günden beri piyasıalarımazdan 

toplanan üç bin çuval kndar 
Alanya, Fethiye, Köyceğiz, Ana
mur, Fenike mıntakalarınm su
aamlnrı evvelki gün yüklenerek 
ihraç edilmiştir. Sovyetler ge
çen sene oldutu gibi bu sene 
dahi piynaalarımızdaa fazla mik
tarda susam satın alacaklardır. 

Bu susamlar ikinci kalite el
makla beraber Sovyetler için 
tercih edilen bir maldır. Sov· 
yetler piyasamız.dan ayrıca ta· 
han da mühayaa etmektedirler. 

Hatayda Türk .. .. "" .. gumrugu 
Hatay hükumeti, iÜmriik tef. 

kilitını Türk rümrük teşkilatı 

gilti ayni sistemde kurmak is· 
tedijini hükumetimize bildit
mi, ve mülehass11 istemiştir. 

Hatayıo ~arzusu veçaile bu 
itte mütehusıılardan bir heye
tin göaderilmHi kararlattırıl· 

mıştır. 

Haftanın satışları 
Trakya yapaklarından kiloıu 

77-78 kuruştan 260 balya, Ka
racabeydcn 72 den 17 balya 
hava kurusu derilerden kilosu 
50·52 den 8 bin kilo tuzlu ku-
rulardan 11000 kilo 40.4~ ku· 
ruttaa satılmııtır. Toıya pirin· 
ci 23 kuruştan İzmir için ıatıl
maktacbr. 

İnşaat - Tamirat · Nafıa işleri ve ı\\alzemesi -Harita -
Çanakkale Encümeni Daimisinden : 

Ekıiltmiye konulan iş: Gelibolu • Ke,an yolunun 12+ 
000 -48+040 kilometroları arasında üç parçadan müteşek· 
kil ve 7349 metre tu!ünde şose tamiratı esasiyesidir. Ke
şif bedeli 20069 lira 6 kuruştur. 

Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi 
8- Mukavele projeai 
C- Baylndırlık işleri genel şartna esi 
D- Tesviyei türabiye, şose ve kirgir inşaata dair 

fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F- Keşif cetveli, metraj cetveli, fiat bordrosu 
G- Malzeme grafiği 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Çanakkale nafıa 

müdürlüğünde bedelsiz olarak görebilirler. 
İhale 5.1.939 perşembe günü saat 15 te Vilayet ma· 

kamında toplanan daimi encümende yapılacaktır. 
Eksiltme pazarlık suretile yapılacaktır. 

tksiltmeye girebilmek için istekJiJerin 1505 lira 18 
kuruşluk muvakkat temioat vermeleri ve gününden niha
yet 8 gün evveline kadar vilayet makamına müracaatle 
alacakları ehliyeti fenniye vesikasını ibraz etmeleri ve 
938 yılına ait . Ticaret odası vesikasını ibraz etmeleri la
zımdır. 

Nazimiyo Malmüdürlütünden : 

Eksiltmeye konulan iş : • Nazimiyo kazası hlikümot ~on ağı inşaa· 
tıdır •. 

Öu işin ke~if bedeli 31476 lira 63 kuruştur. 
Bu işe ait şartname ve evra\t aşıı.fıdadır : 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C -· Bayındırlık işleri genel şartaamesi, 
D- Hususi şartname, 
E - Keşif cetveli, silsilei fiat cetvoli, metraj cetvoli, proje. 
F- Yapı işleri genel sartnamesi. istiyenler bu şartHmeyi ve 

evrakı 2 lira mukabilinde Tunceli nafia müdürlüğünden satın alabilirler. 
Eksiltme 20 kıinunuevel 238 sah i'ÜnÜ saat 15 de Nazmiye bükü· 

me~ birıasında yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı :z:arf ueuliyle yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için ısteklilerio 2365 lira 75 kuruş muvak

kat teminat vermes ı ve aşağ"ıdaki vesikaları haiz olup göstermesi li· 
zımdır. 

A- ihaleden en az sekiz gün evvel vilayete müracaat ederek bu işe 
gilmesi için ehliyet vesikası alınacaktır. 

B Bir taahhütte en az 20000 liralık bina inşaatı yapmış olduA"u-
na dair vesika. 

Teklif mektupları yukar•da yazıla saatten bir saat evveline kadar 
Naximiye mal müdürlüğ"ü dairesinden eksiltme komisyonu reiıli~ine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile rönderilecek mektubların 
nihayet yukarda yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması lizımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Bornova Belediyesinden: 

Bornova mezbahaısında bir soyıınma odasiyle bir ağıl 
yaptmhcaktır. 

Muhammen bedeli 844 lira beş kuruştur 
10.12 938 cumartesi günü saat 11 de kazarhk suretile 

ihalesi yapılacaktır. 
MU\·akkat teminat 68 lira 30 kuruştur. 
Şartnameler parasızdır. 
f .. teklilerin Bornova belediye riyasetine müracaatları ilan 

olünur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Hudud ve Sahhiler 

Sıhhat Umum Müdürlüğünden : 

Ankarada Umum Müdürlük bması bahçesinde yapıla· 
cak olan beton yol ve kanalizasyon inşaatıaın : 

Keşif bedeli 16116 lira 70 kuruştur. 
Eksiltme kapalı zarf usuJiledir. 
Muvakkat teminat 1208 lira 75 kuruştur. 

ihale Ankara Umum müdürlük satınalma komisyonunca 
26 12.938 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 

Teklif mektublarının ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyona verilmiş olması la· 
zımdır. 

İsteklilerden kanunda gösterilen şartlar aranmakla be· : 
raber yaptı(ı en büyük işin bedeli 10 bin liradan aşağı 
olmadığına dair de vesika aranacaktır. 

Şartname ve planlar 81 kuruşa Ankarada umum mü· 
dürlük ayniyat muhasibi mesullüğündea, İstanbulda, lstan· 
bul Liman sahil sıhhiye merkezi başmüdürlüğünden alına
caktır. 

• • • 
Bahariye tütün işleme evine yap. iskele inşaatı. Bak: 

İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

lfAçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Hepsine tahmin edilen fiat 53.000 lira olan 30 kalem 
cerrahi ilit kapaiı zarfla satın alınac ktır. Eksiltme 26.t .939 
perşembe günü saat 11 de Ankarada M. M. V. satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 3915 lira olup 
şartnamesi 267 kuruş mukabilinde komisyondan alını. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

lzınir Belediye ve Fuar Komitesi Rcisli!incien : 

İzmir Kültür parktaki Fuar fid9.nlığına kalorifer te isatı yap
tırılacaktır. B~deli ke fi 1950 Hradır. 12.12.938 pazartesi 
günü saat 16 da belediyedı; fuar komitesi riyasetine gelinir. 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 

İdare ihtiyacı için 250 adet kurslu ve 250 adet kurs· 
suz kombine telefon makinesi mübayaası kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 9500 muvakkat teminatı 712.50 li
ra olup eksiltmesi 23.1.939 pazartesi günü Mat t 5 de 
müdürlük binasındaki Satınalma Komisyonunda yapılacak
tır. 

İıtekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mek· 
tubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat 14 e kadar Komisyona vereceklerdir. 

Şartnameler her gün Levazım amirliğimizde görülebi
lir. 

İzmir Belediyesinden 

Sokak tenviratı için satın alınacak 5 bin adet elek· 
trik ampulu makine ve elektrik mühendisliğinden ücret
siz olarak tedarik edilecek mali ve fenni şartnameleri 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
beheri 27 kuruştan 1350 liradır, ihalesi de 23.12.938 cu
ma günü saat 16 dadır İştirak edecekler 101 lira 25 ku
ruşluk muvakkat teminat makbuzu ile encümene gelirler. 

• • * Makine ve elektrik mühendisliğinden ücretsiz ola· 
f rak tedarik edilecek mali ve fenni şartnamesi veçbile ve 

bu şartnamelere merbut listede müfredatı ve muhammen 
bedelleri gösterilen sokak t~nviratı için satın alınacak 29 
kalem elektrik tesisatı tamiratı malzemesi açık eksiltmeye 
konulmuştur. Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 2753 
lira 50 kuruştur. İhalesi de 23.12.938 cuma günü saat 
16 dadır. İştirak edecekler 206 lira 75 kuruşluk teminat 
makbuzu ile encümene gelirler. 

Gerede Belediyesinden: 

Gerede Belediyesi elektrik aaatrahna lü~ümu olan su tasfiye 
cihazı aşai'ıdaki şartlarla münakasaya konulmuştur. 

Ta.fiye cihazı müteahhid tarafından santrala gelen suyun va
ziyetine göre münasib bir mahalle montaj yapılacak ve işletilerek 
teslim alınacaktır. 

İtbu cihaz yukarda gösterildiği üzere Geredede işletilmek şar-
• 

tile te1lim alınacaktır. 

İhale tarihinden itibaren üç ay zarfında getirilip yerleştirilerek 
teılitn e~il mek şarttır. 
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Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gOn iian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün ~ .... t 

a MOnakasaıar 

• 
lnıaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harita 

Bornova mezbahasında bir soyunma odasile bir 
ağıl yap. 

Dikilide ye miden yap. hükumet konağı ia,. 
Kaza orta okul ihata dıvarının tamiri 
Bahariye tütün işleme evine yeniden yap. is-

kele inş. (temd) 

Heybeli da işgüzar sokağı ıose in4. 
Zat İşleri Müd. mahzeninde yap. yerli raflar 
Ank. U. Müd. biDnsı bahçesinde yap. olan be· 

ton yol ve kanalizasyon inş. (şart. 81 fer) 
Ayazata süvari mektebi iltisak yolunun tamiri 

pu:. 844 05 

kapala z. 14984 06 
1163 80 

aç. eka. 729 80 

paz. 3075 32 
aç. eks. 598 -
kapalı z. 16116 70 

aç. eks. 4117 72 

11Eçlar, Klinik ve ispençiyari el&t, Hastane Lev. 

Cerrahi allt: 30 kal. (şart. 267 kr) kapalı z. 53000 -

Elektrik -Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzmesi) 

Santral lc.abloıu: 1000 m.·santral teli ikili: 10000 
m.-üçlü: 5000 m.-telefon kordonu: 2900 ad. 

Elektrik ampulu: 5000 ad. 
Elektrik tesisatı tamiratı malzemesi: 29 kal. 
Kültürp:ırktald fuar fidan! ığı na kalorifer tc"is. 
Kurslu kombine telefon makıneıi: 250 ad ve 

kuruuz 250 ad. 
Gerede Belediyesi elektrık santralı için su tas· 

fiye cihaıı ve montaiı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır Y;•· 

Kumaş: 750 m. 
Köıele: 1240·1400 k. (temd) 
Terlik: 260 çıft 

Elbısc diktir. temizlik amelesi ıçin: 1200 tak. 

aç. eks. 

il 

n 

kapılı z. 

aç. ekı. 

" paz. 
a9. eks. 

3833 20 

1350 -
2753 50 
1950 -
95(,Q -

3575 -

975 -
2310 -

çifti 1 20 
beh O 65 

Matbaa lfleri · Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Evrakı matbuanın tabı: 13 kal. 

Kereste ·Tahta v.s. 

Muhtelif beylarda gürgen, ıhlamur, çam vece· 
viz çidere va Karaataç tahtaları 

Mahrukat, Benzin, Makine ya~ları v.s. 

Zerodi& maden kömürü: 15 t. ·sömikok: 15 t .· 
motorin: 20 t.-benzin: 150 teneke·makine ya
ğı: 384 k.•gaz yağı: 15 teneke 

Rekompozc maden kömürü: 510,393 t. 
Motörin her ay için: 1200-1500 k.·makine ya· 

2'• her ay için: 200 le. 
Gazovil: 75 t. 

MDteferrlk 

Redikıiyonlu motör: 3 ad. 
Helii çukurlıırı tahliye cihazına yap. araba 
Ağaç ve fidan Bahçeler Müd için 
Motopomp tamiri 
Nabküler cihaıı Karııağaç buz fabr. ıçın 

Şevrole kamyonlarının karosör ve şoför mahal· 
leri imali: 9 ad. 

Binek hayvanatı 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Koyu• eti (temd) 
Makarna: 300 k.·yoğurt: 3 t.·süt: 5 t.- arpa: 2 

t.-et: 5 t .-ekmek: 9 t .-sabuD: 700 k. - aoda: 
700 k.-pirinç: 1 t.·pirinç unu: 150 k.- Hlça: 
100 k.·ıofrn tuı.u: 200 k.·kalın tuz: 2,5 t.-lce· 
pek: 700 k.·k. raaulye: 300 k.-nohut: 150 k. 
un: 100 k.-şeker: 1 t.·sadeyağ: 400 k. • zey
tinyaQ': 250 k. 

Buğday kırdırılması: 1550 t. 
PilAvlık pirinç: 70 t. (temd) 
Ispanak: 1350 k -pırasa: 1350 k.-lahana: 900 k. 

n 4050 " n 4050 9 n 2700 n 

" 4590 n n 4590 n n 3060 ~ 
" 3780 n " 3780 n n 2520 n 

b Müzayedeler 

Bina ankaı.ı 
Dizel motörü (tcmd) 

pa:ıı. 680 -

aç. ek•. 1040 -

kapalı z. 7911 09 

kapalı z. 

paz. 
aç. elc.s. 

,, 
" 
" 

9750 -

400 -
186 50 
909 25 

1000 -
1100 -

kapalı :ı. beh 600 -

par.. 

pu. 

kapala z. 

" aç. ek•. 

" 
" 
n 

pu. 

" 

9904 72 
it. o 25 
171 -
513 -
70.3 80 
487 80 

200 -
350 -

63 30 

1124 
87 29 

230 65 
44 85 

1208 75 

308 83 

3915 -

287 50 

101 25 
206 75 

712 50 

73 1.3 
173 25 
46 -
58 50 

51 -

78 -

593 34 

731 25 

30 -
14 -
68 19 
75 -
82 50 

405 -

124 

742 15 
1312 50 

12 83 
38 48 
52 79 
35 91 

Bornova Belediyesi 

lzmir Nafıa Müd. 
Develi Kaymakamlığı 
inhisarlar U. Müd. 

10-1'2-38 11 

24-12-38 11 
12-12-98 15 -
12-12-38 16 -

lıta11bul Belediyesi 26-12-38 14 30 
" .. 26-12-38 14 30 

Sıh. ve lçt. Muav. Vek. Anlt. lst. 26-12-38 11 -
Lig1anı Sahil Sıh. Mrk. 

.lataabul Belediyesi 26-12-38 14 30 

M.M.V. SAK 26-1 39 11 -

lst. Telefon Müd. 2.'\-1-39 14 -

iz.mir Belediyesi 23 12-38 16 -
" • 23-12·38 16 

fzmir Belcd. ve Fuar Komit. Reiı. 12-12-38 16 -
lıt. Telefon Müd. 23·1 39 15 -

Gerctle Belediyesi 

lzmir Lise ve Ortaokullar SAK 
lst. jandarma SAK 
latan bul Belediyesi 

" " 

Tophane Lvz. ~AK 

f ıtanbul Bclodiyeai 

5-1-39 

20-12-38 
13-12·38 
12-12-38 
26-12-38 

14 -
11 -
14 30 
14 30 

15-12-38 14 30 

27-12-33 ıı 30 

Manisa Beynelmilel Moris Şinasi 22-12-38 10 -
Hast. Baştab. 

Marmara Ossübıhri K. SAK 23 12-38 15 -
Karamilrsel Selediyesi 20 gün içinde 

P.T:r. Lv:ı. Miid. Ank. ve lıt. 24-1-39 16 -

inhisarlar U. Müd. 
lzmir Belediyesi 
lıtaobul Belediyesi 

" ,, 
,, .. 

Çanakkale Mıt. Mvk. SAK 

23-t-39 14 -
23-12-38 16 -
27-12-38 14 30 
26-12-38 14 30 
14-12-38 14 30 
26-12-38 11 -

M. M. V. SAK kinunuevvel sonuna kadar 

lzmir Emrazı Sar. Hast. Baştab. 28·11·38 itib. 1 ay 
Manisa Beynelmilel Moris Şinasi 22-12-38 10 -

Hut. Baştab. 

Tophane Lvı. SAK 
Kırlı:lareli Tüm. ,, 

lzıair Lvz . SAK 

" ,, 
" " 
" ,, 

fst. Defterdıırlı~ı 
Balıkesir Vilayeti 

26-12-38 15 -
26-12-38 15 . -

23-12-38 15 -
23-12-38 14 30 
23-12-38 16 -
23-12-38 15 30 

12-12-38 14 -
29-12·38 10 -

Bedeli teslimi müteakıb fenni şartlara uyııan oldutu müteah · 

hidin ve belediyenin mesul memurlorile nafıa dairesinin tayin e· 

deceği mühendisin riyaseti altındaki heyetten alınacak rapor Ü· 

zerine peşinen tediye olunacaktır . 

ı Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Muhammen bedeli 3575 liradır. 
Taliplerin arttırma eksiltme kanunu bOkümlerine göre lüzumu 

olan vesikalar ve yüzde 7 ,5 teminatla birlikte 5.1.39 taribine mü- ı 

sadif perşembe günü Gerede beletliyesi eaoümeni daimiıinde ha· 
zıt bulunmaları. 

Cihaza ait fenni ve eksiltme şartnamesi 
den alınabilir. 

Gerede belocllyeain· 

lstanbul Levazım Aınirliii Satınalma KGmİıyonundao: 

Askeri Gkullar için tabettirilecek 13 kalem evrakı 
matbuanın pazarlıkla kesiltmesi 15.12.938 perşembe günü 
saat 14,30 da Tophanede İstanbul Levazım amirliği satan· 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli eso lira ilk teminatı 51 lira
tlır. 
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ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

CiNSi 
Fi atlar 

Aıağı 
Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 

" sert 

n kıı.ılca 

Arpa Anadol 

5 10 
5 5 

5 12 
4 5 

6.12.938 

Yuknn 
Kr.Pa. 

6 --
5 12 

4 9 

Buğday 

Arpa 
Kuşyemi 
Un 
Çavdar 
Yapak 
Yulaf 
Börülce 
Tiftik 

Gelen 

-
Ton 

541 
70 -
45 
15 
sı 

60 --Fasulya 

Çavdar 

Arpa yemlik 
Yulaf 

4 - _M~ıs_ır~~~~~~~--~~42 
ToP 

4 6 

Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 
Badem içi 
Kuşyemi çuvallı 

Ketentohumu 

99 -
4 9 

100 -

K. ceviz 
iç fındık 
Kıl 
Susam 
Kepek 
Tiftik 

Giden 

-; 25 -
İç Fındık 78 30 

Tiftik mal Buğday 

Dış Fiatlar 
LiYerpul 2 95 
Şikago 2 95 Tiftik Oğlak n 
Vinipek 2 78 Susam " 

Yapak Anadolu 51 52 20 Arpa Anvers 
Londra 

3-
3 37 
s ıo " 

Trakya 
Mısır 

Keten T. : • 
Mısır beyaz 

Mıaır ıarı 

4 13 

4 15 4 32 
Fındık G.: Hamburg --

,1!!!!!!1!!!!!!!!!!'91~~!!!1fmı----------------........ 
İstanbul Belediyesinden: 

Haseki, Beyoğlu ve Zülareviye hastanelerine lüzuma o\•11 

ve beher çiftine bir lira 20 kuruş bedel tahmin edilen 260 
çift terlik pazarlığa konulmuştur. Terliğin nümunesile evrak• 
Encümen kaleminde görülehilir. iateklilu 46 lira SO kuruşluk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 12.12.38 pazarteıi 

\.günü saat 14 buçukta Daimi Encilmentle bulunmalıdırlar. J 

Mensucat -Elbise· Kundura-Çamaşır v. s. 

Şile Kazası Korucu Elbiseleri s~turnlma 
Komisyonundan : 

5.12.938 gunu saat 14 te olan kazamıza bağli 46 kö~: 
bekçilerine alınacak elbise münakasasına iştirak eden ~; 
madığınd n bermucibi kanun on gün müddetle tenıdı 
ve 15.12.938 günü saat 14 te ihalesi icra kıhnacağınd11" 
talihlerin Şile kazası Jandarma Komutanlığında müteşelı· 
kil Komisyona müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Jandarma Satınalma Komi yonundan: 

Miktarı Tahmin bedeli İlk teminatı 
kilo Cinsi Lira Lira K. 

1210·1400 Kö~ele ~310 173 25 
Crns, miktarı, talımi ı ı edeli ve ilk teminatı yukarıda ys· 

zıh 1240-1400 kilo köselenin 3.12.938 tarihindeki ekı;;ıltıtle· 
sine istekli ~elınediği cihetle ayni şartlar dahilinde hu kÖ~; 
leye aid olan açık eksiltme 13.12.938 salı günü saat 1 t t 

istanbul GP.dikpaşn Jandarma satınalma komisyonunca tekfş 
yapılacaktır. 

Şartnameler her gün adı ıeçen komisyonda görülebılit· 
Veya parasız aldırılabilir. 

2490 sayılı kanuııa göre şeraiti haiz i t klilerin ilk W 

minatlarıle yazılı güa ve saatte komisyona gelmeleri. -
lırnir Lıse ve Ortaokullar S tmalınJ Komisyonu Başkan lıAu1M11: 

Beher Tahmin edilen Muva.1'~:t 
Cinsi Metresi metresi fiat tenıı113 

Kumaş 750 130 kr. 975 73 1
3 

. ~(, 
Kızılçu1Ju öğretmen okulu talebesi için yukarıda cıll5 ~o· 

miktarı yazılı kumaş 15 gün müddetle açık eksiltmeye iS' 
.ııulmuştur. İhalesi kültür direktörHığünde toplanacak Koıill!l' 
yonumuzda 20.12.938 tarihinde sah günü saat l 4 te yaP1 ~· 
cakttr. Şartnamesi kültür direktörlüğünde göriilebilir. tsıe 

9
• 

liler belli güıı ve saatte teminatlarile komisyona başvurıll 
lan. _,/ 

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

Diyarbakır Nafıa Müdürlüğünden: 

Kapala zarf usulile eksiltmeye kenulao iş: 
ke if bedelli il. U. Müfettişlik dairesile B. U. 
ikametgah konağı mobilyaları imalatı. 

Bu işe aid evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi, keşif hulasaları 
B- Mukavele projesi 

l. ' 18716 l~~ 
Müfettişi• 

C Ek hususi ve umumi şartnameler 
D- Bayındırlık işleri genel ve fenni şartnameleri Is"" 
E- Bu evraklar Diyarbakır nafıa dairesinde ,,e 

tanbul naha müdürlüiihıde görülebilir. 

1 
Diya 

1 
-İtııı 
ll11ad 

) 

1 
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D· Bu işin ihalesi 25. 12.938 perşembe günü saat 11 de 
1Yarbakır nafıa dairesinde yapılacaktır. 
. Eksiltmeye girebilmek için 1408,20 lira muvakkat te · 

llııııat vermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz etmek la
tı11adır. 

A- Nafıa mildürlüiünden 1ı1lınmış müteahhitlik vesikası. 
- 938 mali yılına aid Ticaret odası vesikası 

İaliblerin t klif mektub)arını ihale saatinden bir saat 
~~\>el komisyon reisliğine makbuz mukabili vermeleri. Pos 
~ gecikmeleri kabul edilmez. 
'it .Yukarıda yazılı A fıkrasındaki müt ahbitlik vesikası, 
t sıltmeye çıkarılmış olan hangi iş için isted;ği açıkça 
~tdmak suretile eksilt enin yapılacağı günden en az 
~tkiı gün evvel vilayete bir istida ile nafıa müdftrlüiün
tıı istenilecek ve bu zaman zarfında vesik talebinde 
~nııyanlar eksi~;;:;:_~:z:ceklerdir. 

~rukat Benzin-Makine yağları.~ 
Karamürsel Belediyesiadeo : 

t l<.aramürsel belediyesi elektrik tenvirat motörlerinde 
~ılnıak üzere aylık ihtiyacı 1200· l 500 kilo arasında bu
• an motörinle 200 kilo miktarında makine yağının Ka
~~Ürselde teslimi şartile eksiltmeye konulduğundan satı· 
(· tal\bhüt edeceklerin yirmi gün içinde Karamürsel bele· 
l)e riya etine fiatlarını bildirmeleri ilin olunur. 

Adaapazarı Orta Okul Direktörlüğünden : 

Reher tonu 27 liradan 24 ton sömikok kömürü okulda 
~•li.?' edilmek üzere açık eksiJtmeye konulmu~tur · 
~Eksiltmesi 1.12.938 perşembe günü saat 15 te olacağı 
O edi!diği halde istekli bulunmadığından eksıltmenin 
ı ·l:!.938 cumartesi saat 12 de Ortaokul Mubayaa Komis· 
~ı:ıu önünde yapılmasına karar verildi. 
I İstekliler yüzde 7,5 teminat akçesini Maliyeye yatırıp 
t~~akları makbuzla veya milli banka itibar mektublarile 
8ıltmeye girebileceklerdir. 
t istekliler Okul Mubayaa Komisyonundan şartnameyi 
enseleri. 

Marmara Üuübahri K. Satınalma Komisyonundan: 

Cırasi Tonu Tahmin fiatı 
L. K. 
15 50 

Tutarı 

L. K. 
7911 09 

ilk teminatı 
L. K. 
593 34 ~tkompoze 510,39i 

ltı•den kömürü 
l\ornutanhk ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı ma· 

11~ kö.mürü _kapalı zarf uaulil~ e_krıiltmeye konulmuştur. 
kııltmerıı 23.12.38 cuma gunu_.saat 15 de lzmitte Tersane ka· 

111daki komisyon binasmda yapılacakhr. 
ıll.ttnamesi bedelsiz olarak komisyondan ahnabilir. 
~ ~iltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun ia· 
~ tı belgelerile birlikte yukarda gösterilen ilk teminat makbuz· 
'tllı. havi teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten bir 188t 
tlıae kadar komisyon başkanhğma vermeleri. 

P. T. T . Umum Müdürliltünden: 

\~dllre ihtiyacı için 75 ton gazovil kapnh zarfla ekıiltmeye 
lılrnu,tur. 

\~llbammen bedel 9750 muvakkat teminat 731 lira 25 kuruş 
'1 e!ksiltmesi 24. 1 .39 sah günü saat 16 ela An karada P. T. T 
~ d. lük binasmdaki satmalma komisyonunlla yapılacakhr. 
~ lellliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu 

~nuni vesaiki ile beraber teklif mektubunn muhtevi kapalı 
Ş tını o gün saat 15 e kadar mezkür komisyona vereceklerdir.,\ 
~llttnameler Ankarada P. T. T. levazım Md.Jütünden \'e latan· 

il P. T. T. levazım ayniyat şubeJinden parasız verilir. 

Türkkuşu Genel Direktörlütünden 
l· ,;•teai ve şartnamesi mucibince muhtelif Nalburiye eıyaaı sa-
~ 11l•c:aktır. 
\"hanımcn bedeli 2905 lira 83 kurus, ilk teminatı 217.94 Ji. 

ş 
\1ı~ttnameıl ve liatesi Turkkuşu levazsm bürosundan parasız 

it 

~k~·ı ~I 1 tınc 19.12.938 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 
~t'i&:lilerin muayyen gün ve ıaatte vesaik ve teminatlarile 

t hazır bulunmaları. 

~li)Ji Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

\ ~Yvaeat için çok miktarda nal mıhı alınacaktır. Şart
~ni görmek isteyenler ~l.12.938 tarihine kadar Anka· 

·M.V. satmalma komısyonuna müracaatlan. 

~ İzmir Belediyesinden : 

'ı~~la çukurları tahliye cihazına yaptırılacak araba baş 
)t ~teki mali ve fenni şartnamesine göre açık eksilt
~ onulmuştur. 
~~ t~~ bedeli 186 lira 50 kuruotur. İhaleıi de 23.12.38 
\t tunu saat 16 dadır. İştirak edecekler 14 liralık te-

lbakbuzu ile encümene gelmeleri. 

MÔNAKASA GAZETESi 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

Ordu için pazarlıkla binek hayvanatı satın alınacaktır • 
Ordu hizmetlerinde kullanılmağa elverişli satılık binek 
hayvanı olanların kanunuevvel 938 sonuna kadar hayvan· 
lnrile beraber Ankarada M. M.iV. satınalma komisyonuna 
gelmeleri. 

Çanakkale Mat. Mev Satınalma Kemiıyonundan: 

Çanakkale müstahkem mevki iıtihkim intaat komisyonunun 
9 adet Şevrole kamyonlarının kariaör ve şoför mahalleri imali 
kapalı zarf uuıliyle ek~iltmeye konulmattur. Kamyonların bebe· 
rinin muhammen bedeli 600 liradır Eksiltmeıi 26.12.38 pazartesi 
sıünü ıaat 11 de Çanakkalede müstahkem mevki sahnalma ko· 
misyonunda yapılncakhr. 

- Taliplerin teminat akçeleri olan 405 lira ile ihale kanununun 
2 Yf! 3 cü maddelerindeki vesaik ile birlikte komisyona müracaat 

ları. Buna dair fenni şartname ve hususi şartname levazım amir· 
liği satınalma komiıyoaundadır. Zarflar ihale saatinden bir aut 
evvel komiıyona verilmiş olacaktır. Şartnameıl İstanbul levazım 
amirliti Bursa Bahkesir kor ve Çanakkalede Müı . mevki ıabn
alma komiıyonuada görillebllir. 

"' . "' 
3 adet rediksiyonlu motör alınacaktır. Bak: İnbis. U. 

Müd. ilAnlarıoa. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Isparta Tümen Satınalma Komiıyonundan 

Teflenni kıtasının ihtiyacı olan 311.000 üç yüz on bir bia ki· 
lo yulRf kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 
Isparta Tüm 1atınalma komisyonunda okunabilir. 

fıbu 311.000 kilo yulafın muhammen tutarı 15550 liradır. 
Şartnamoesindeki yüzde 25 miktar fazlasına dahil olduQ'u hal· 

de ilk teminatı 1283 liradır. Ekıiltme 26.12.938 pazartesi sıünü 

saat 14 de Isparta tümen satınalnıa komisyonunda yapılacaktır. 
istekliler 26.12.38 pazartesi sıünü saat 13 e kadar teklif mek

tuplarını Isparta tümen satıoalma komisyonu baıkanlığına Yerecek 
veya göndereceklerdir. Bu saatten sonra verilen ve yahut gön· 
derilen mektublar alınmayacaktır. Saat ayarı tümen daire uatile 
yapılacaktır. 

Orman Koruma Genel Komutanlık İstanbul Sahnalma 
Komiıyonundan: 

1- 22 12.38 tarihinde Zeytinburnu talimgahı ihtiyacı için açık ek· 
ıiltme ıle münakasaya konan sadcğağ:nın tutarı 5 bin liray1 ıreçmoıi 

dolaynile kanuni esaslara uymadığından keenlemyekOn addedilmiş ve 
ihalenin uzamasından dolayı pazarlıkla ahnan mikdar tenzil edilerek 
4700 kilo ıındeyığ yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

2 ihalesi 20.12.38 salı günü saat onda Galatada Alemdar huın-
daki orman koruma anbar binasındaki utmalma komisyonunda yapı· 

lacaktır. 

3- Muhammen bedel 4935 lira olup muvakkat teminatı 371 liradır. 
4- Şartnamesi her gün parasız olarak komisyonda görülebilir. 
5- İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve şartnamesindeki ve• 

silcalarla ihale gün ve saatinde komisyona müracaatları ilin olunur. 

Kırklııreli Tümeni Satınalma Komisyonundaa: 
96 bin kilo patatea kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. Kilosu· 

nun muhammen bedeli 8 kuruş olup ilk teminatı 576 liradır. ihalesi 
17.12.38 cumartesi günü saat 11 dedir. istekliler şartnamesini her rün 
ııatınalma komisyonunda göıebilirler. Kı.nunun 2· 3 üncü maddelerin· 
deki vssaik ile teminat mektublarını belli gü.ı ve 11aattcn en az bir 
aaat evveline kadar Kırldarelinde tümen satınalma komisyonuna ver· 
mel eri. 

İzmir Emrazı Sariye Hastanesi Başhekimliğinden: 

Açık ek iltıne ile alınacağı ilan edilen koyurı eti eksilt· 
me.sirıin bitiş tarih olan 28 ikincıte~rin 938 tarihinden ıtı· 

bareıı bir ay içinde pazaılıkla alınacaktır. Y ı.izd~ 7.5 mu vak· 
kat teminata l 94 lira olup isteklilerin her pazartesi gunu 
emrazı sariye hastarıesinne saat 11 de toplanan ksmisyona 
muvakkat teminat ınakbuzlarile birlikte mürncaatları, 

Kırklare!i Tümen Satanalma Komisyonurtdan : 

Kırklareli tümen birlikleri için 70000 kilo pilavlık pi· 
rince verilen 22 kuruş 7 ~ santim fiat makamca pahalı 
görüldüğünden mezkur pirinç yeniden kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Beher kilosunun m•hammen bedeli 25 
kuruş olup ilk teminatı 1312 lira 50 kuruştur. ihalesi 
26-12-938 pazartHi ıünü saat 15 tedir. 

b) Ü Z A V E O E L E R 

Üsküdar·Kadııı::öy ve havalisi Halk Tramvayları 
Türk Anonim Şirketinden: 

Beheri 300 beygirlik iki ve 50 beygirlik bir M. A. N. 
markalı 3 Dizel motörü ile dinamoları, takımları ve yedek 
parçalarını havi olmak üzere teferrüe.tı ile ucths fiatla satı· 
lıktır. Taliblerin tafsil!t almak üzere Şirketin, Bağlrırbaşın
daki idare merkezine müracaatları. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

! İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ' 

l - İdaremizin Bahariye tütün işleme evine yeniden şart· 
name ve projesi mucibince yapbrılacak 729.80 lira 
keşif bedeli iskele inşaatı 1.Xll.938 tarihinde ihale 
edilemediğinden açık eksiltmesi t O gün temdit edil· 
miştir. 

il - Eksiltme J2.XII.938 tarihine rastlayan pazartesi 
gilnU saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubnyaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacağından 
isteklilerin inşaat şubesinden alacakları fenni ehliyet 
vesikası ve yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte 
yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8970) 

• • • 
I- İdaremizin İzmir Tütün Fabrikasıudaki bantlı tef· 

rik masaları için şartnamesi mucibince 
gir kuvvetinde "3,, adet rediksiyonlu 
satın alınacaktır. 

beheri yarım bey
motör pazarlıkla 

il Hepsinin muhamm~n bedeli 40Q lira ve muvakkat 
teminatı 30 liradır. 

lll- Eksiltme 23.1.939 tarihine rastlıyan pazartesi gü· 
nü saat 14 de Kabataşta LeYazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 
V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız tekJif

lerini ihale gününden en az bir hafta evveJine kadar İn
hisarlar Tütün fabrikalar Şubesine vermeleri ve teklifle· 
rinin kabulünü mutaıammın vesika almaları lazımdır. 

Vl- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

ıeçen Komisyona gel'lleleri ilan olunur. (8968) 1-4 

Cinsi 
Elbise ve 

kasket 

Miktarı -195 takım 

••• 
Muhammen B. 

beheri tutarı 
L. K. L. K. 
21- 4095-

y. 7,5 Eksilt-
teminat menin 
k, K . ..J!!li_S_a_at_ı 

307 13 açık 14 

Palto 69 adet 15 - 1035 - 77 72 14 30 " 
İskarpin 213 çift 4 10 873 30 65 50 pazarlık 15 

1- İdaremiz müstahdemini için yuknrıda cins ve miktarı 
yazılı üç kalem eşya numune ve şartnameleri muci· 
bince hizalarında gösterilen usullerle satın alınacak· 
tır. 

il - - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala
rında gö terilmiştir. 

111- Eksiltme 15.XU.938 tarihine rastlayan perşembe gü· 
nü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla

caktır. 
l V- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu· 

beden almabileceği gibi numunelerde görülebilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 

lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8662) 3-4 

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

namesi muci~ince dört adet altdan sürme araba ile 
lOOXl 10 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 t 4 de Kabatışda Levazım ve Mubayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her i'Ün parasız olarak sözü geçen Şu· 
beden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni 
tekJiflerini tetkik edilmek 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 sa ette 
yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8712) 3-4 

* * • 
1- İdaremizce temin edilen kamyon 

rile torba muşambalarınm dikim 
eksiltmeye konmuştur. 

araba muşambala· 
işi pazarlık usulile 

11- Pazarlık 20.Xll.938 tarihine rastlayan salı günü saat 
14,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Ştsbesin· 
deki Alım Komisyonuuda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler hergün sözü geçen Şubeden alınabile
ceği gibi dikış örneği ve dikiş vaziyetinde görülebilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme para!arile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8834) 2 --4 

lm:iyu aabibi ve yazı if&.'İ a115dığı 7er: ARl"UN .DU-.ınıcv 

D irektilri: il Girit G.ak.u Bil fa s.o No. lll 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptu 450 
6 850 

12 1500 

Etranger : 12 moiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. 

VENDREDl 

Q otidien des djudication 

A 1 

ADMINISTRA 1 101:\ 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

G alata, Perchembe Baı. ... r , 

T~l~phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Pour in Poblicit~ ı' dresaer 
· l' Administretion Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adre ae T~Mgr phique: 
latanbul - MÜNAKASA 

~ -
es Adjudications Ouvertes Aujourd'.hui 

Objet e J'a ~r. ic ti n 
Mode Prix Cautioa. Lieu d'adjudication et du 

Jours H et re 
'adjudicat _es __ t_i_at_i_f _ _ ,_ro_v_i_so_ir_e_~ _Cohier d~ Charf!'cı 

au Rab is 
C n tractlon-R peration-Tnv. Publies-Materlel de Conatructlon-Cartographle 

Conatruetion ecurie et veatiaire a l'abattoire 
de Bornova. 

Conatr. konak r•uvernemental iı Dikili 
,, mur de soutainement a la bat. ecole 

Sccondaire 
Cooıtr. debarcadaire au dispensaire de tabacı 

a Bahariye (aj.) 
ConBtr. chausaf.e rue işgüzar iı Heybeli ada 

,, etageres dans la cave de la Dir. du 
service Personnel 

Trav. coostr. carıalisation et route en beton 
dans jardin Dir. Gen . Office Sanitaire (cah. 
eh. 81 P.) 

.. ~epar. route jonction ecole cavalerie iı Aya
sağa 

Gre a gre 844 05 

PJi cach 14984 06 
1163 80 

Publique 

Gre a rre 
Publiqıae 

Pli cacb. 

Publique 

729 80 

3075 32 
598 -

16116 70 

4117 72 

63 30 

1124 -
87 29 

230 65 
44 85 

1208 75 

308 83 

Municipalite Bornova 

Dir. Trav. Pub. iz.mir 
Kaymakamat Develi 

10·12-38 11 -

24-12-38 11 -
12·12-38 15 -

Com. Acb. Econ. Monop K.tache 12-12-38 16 -

Com. Perm. \tunicipalite lstanbul 26-12 38 14 30 
,, 26-12-38 14 30 

Oir. G ea. Of. Saoit. Littor du Mi- 26·12-38 ı 1 -
nist. Hyr. et Ass . Soc. Ank, et 
OH. Sanit. Port lst. 

Com. Perm. Municipalite latanbul 26-12-38 14 30 

Produlta Chimlquea et Pharmeceutlques-lnstruments SanlhllrN-Fournlture pour H6pftaux 

lnıtruments de chirurgie : 30 lots (cah. eh. Pli cach 53000 - 3915 - Com. Acb. Min. l>ef. Nat. Ank. 26-1-39 11 -
P. 267) 

Electrlcite-Gaz-Chauffag Central (lnatallatlon et Materiel) 

Ampoules electriques : 5000 p. 
Ma te ri el pour reparation inatallation electri

que : 29 lota 
lnstnllation chauff age centrale a la pepiniere 

de la foire culture pare 
Cable pour centrale : 1000 qı .- ld. doublc : 

10000 m.· ld . triple : 5000 .- Cordon 
telephoniqueı : 2900 p. 

Appareils telephoniquee combines a courı: 
250 p .- ld. anı cours : 250 p. 

Appareils de filtre pour la centrale electrique 
de Gerede y compris montoge 

Hobili ment - Chauasurea - Tlssus 

Etoffe : 750 m. 

Cuir : 1240-1400 k . (aj ) 
Pantoufleııı: 26 ı pairea 
Confcction de costumea pr. ouvriera de voi· 

rie: 1200 p. 

Travaux d'lmprlm rle-Papete~ 

Publique 
,, 

Publique 

Pli cacla 

Cuir• 

Publiquc 

" 

1350 -
2753 50 

1950 -

3833 20 

9500 -

3575 -

975 -

2310 -
Gre a gre lıı. paire 1 20 

Publique la p. O 65 

lmprimes : 13 lotı 

Bols de Constructlon, Planche 

Gre a gre 

Poteaux ete 

680 -

Planches en bois d'c?me, tilleul, ıapin, noyer 
et frene de diff. dim. 

Combustlble - Carburant-Huiles 

Charbon O, 10: 15 t .- semi·coke: 15 t. moto
rine : 20 t .- benzine: 150 bidona· huile pr. 
machines: 384 k.- petrole: 15 bidona 

Houille recompoaee: 510,393 t. 

Motorine chaque 
machinc 

Gazoil: 75 t. 

Dlvers 

,, 
mois: 1200-1500 k.- buile 

.. : 200 k. 

Fabrication de voilure pour appareil nettoya· 
ge fosse septiquc 

Moteur a reduction : 3 p . 

Rep. motopompe 
Appareila Nahküler pr . fabr. glace • Karaağaç 
Chevaux de monture 
Arbres et plants pr. la Dir. des jardiııs 

Fabrication caı rouerie et placcs pr. chaufleurs 
de camions Chevrolet: 9 p. 

f'rovl iona 

Broy ge ble : 1150 t . 
Riz pour pilav : 70 t. (aj.) 
Viande de mouton (aj.) 

Macaronis, viande, savoa, son, ri~, fariae, 
beurre, huile d'oliveı ete. 

Epinards: 1350 k.- poireaux: 1350 k.- cheux: 
900 it. 

Epinards: 4050 k.- poireaux: 4050 k.- choux: 

2700 k. 
Epinards: 4590 le.- poireaux: 4590 k.- cbouıı:: 

3060 le . 
Epinards: 3780 k .· poireaux: 3780 k.· choux: 

2520 k. 

Publique 1040 -

Pli cach. 7711 09 

Pli caçla. 

Publique 

Gre i. rre 
Publique 

n 

,750 -

186 50 

400 -
1000 -
1100 -

Gre a rre - -
Publiquc 909 25 
Pli cach lap. 600 -

Pli cacb 

" Gre i. rre 

Publique 

,, 

,, 

n 

9904 72 
le k. O 25 

171 -

513 -

703 80 

487 80 

B) Adjudicatrons a la surenchere 
Motcur Diesel CV 16: 1 p. p. (aj.) 

Oecombreı de bati ae. 

Gre a rre 
,, 

350 --
200 -

101 25 
206 75 

287 50 

712 50 

73 13 

173 2S 
46 -
58 50 

51 -

78 -

593 34 

731 25 

14 -

30 -
75 -
82 50 

68 19 
405 -

742 85 
1312 50 

124 -

12 83 

38 48 

52 79 

35 91 

Municipalite iz.mir 

n 

23-12-38 16 
23-12-38 16 -

Presid. Comite Foire et Mun. iz.mir 12-12-38 16 -

Oir. Tclephones lataııbul 

Dir. Telephonea lstanbul 

Municipalite Gerede 

Com. Acb. Lycres et Ecoles Se
condaires b:mir 

Com. Ach . Gendarmeric G.paş 
Com. Perm. Municipalıtc lst. 

" 

Com. Acb. lntend. lst. Tophane 

23-1-39 14 -

23-1-39 15 -

5-1-39 

20-12-38 14 -

13-12-38 11 - -
12-12-38 14 30 

26-12·38 14 30 

15-12-38 14 30 

c~ m. Perm. Municipalite letanbul 27-12-38 14 30 

Chef Med. Hop lnternat. Moria 22-12-38 10 -
Şinasi n ManiH 

Co . Ach. Command. 8ase Navale 23 ·12-38 15 -
Marmara 

Muaicip. Karamürsel dans 20 jours 

Dir. Economat P.T.T. Anlc. et lst. 24-1-39 Hi 

Municioalite lzmir 

Com.Ach. Econ. Monop. K.tache 
Co • Perm. Mun. lıtanbul 

,, 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Com. Perm. Mun. lstanbul 
Com. Ach. Place Forte Çanak. 

23-12-38 16 -

23-1-3, 14 -
26-12-38 14 30 
14-12-38 14 30 
juıqu'a fin dec. 
27-12·38 14 30 
26-12·3~ 11 -

Co•. Ach. lntend. lst. Tophane 26-12-38 15 
Com. Acb. Div. Kırklareli 26·12-38 15 
Chef Med. Hôpital Ma- 1 moia a partir du 28·.11-38 

ladieı Contag. lzmir 
Chef Med. Hôpitat (nternat. Moria 22-12-38 10 -

Şiması a Manisa 
Com. Ach. Iat. lzmir 23-12-38 15 -

n 

,, 

" 

Vilayet Balikcsir 
Defterdarat lıtıınbul 

23-12-38 14 30 

23-12-38 16 -

23-12-38 15 30 

29·12-38 10 - . 
12-12·'8 14 -

vıs 

De l' Administration Generale des Chemin5 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

Des pioches, pelles, fourches et rateaux • 8 articleS 
d'une valeur stimative de 47700 Ltqs. seront achete• 
par voie d'adjudication sous pli cachete le Jeudi 18 Ja~· 
vier 1939 a 15 h. 30 au lec l de l' Administr tion Gene· 

rale a Ankara. 
Ceux qui desirent y pre d.-e part doiveııt remettr~ 8 

la Presidence de la Commission le jour de l'adjudicatıoıı 
jusqu'iı 14 h. 30 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 
~30 Ptrs. aux Caisses d' Ankara et de Haydarpaşa. 

(8809) 3-4 

Cumartesi 10.12.938 

Sömikok (Adapazarı Orta Okulu Dir ) .\! 903 
• Çam ağacı (Denizli Vıl. Orman Çevirge MOd.) }ı"o 881 

Çantalık bez (MMV) X• 890 
Ispanak, lahana ve pırasa (lst. Komut.) .\~ 898 
Sığır eti (Eskişehir Lvz.) .Y 900 
inhisarlar mamulatı nakli (inhisarlar Adana Başmüd.) !\"• 901 . 02 Nafıa köprüsüne yap. mahmuz (Edirne Meri.; Su işleri Müd.) ~'\ 9 

Arpa vcı un {Erci Seyyar Jandarma Komut ) ~\! 903 

Samedi 10-12-938 

Semi -coke (Oir Ecole Secondaire Adapnzar) No 903 
Orge et fari11e (Com. Gendarm. Ambulantc Ercis) No 903 
• Bois de aapin (Dir. Forcta Vıl. Denizli) No 881 
Toile pour hovresncs (Min. Def. Nat.) No 890 
Epinarda, poirreaux et choux (Command. lsıanbul) No 898 
Viande de boeuf (lntend. Eskişehi r) No 900 1 
Transport d'articles monopolisea (Dir. Monopolcs Adana} No 9? pi) 
C onstr. crgots au pont N fia (Dir. Af. Hydrauliques Meriç iı E.dıf 

No 902 

latanbul Gümrükleri Basmüdürlüğünden : lı' 
f'r Mezat kaime No . 11 3795 kanuni ıiklcti 21 kilo 500 graaı 0 O ~ 

ıtında 17 lira değerinde lcaaarlı pamuk menncat MKN 4132 KS 3 ı,O 
800 g 22 LD ham pamuk ipliği MKN 4116 KS 34 K 400 g ıo k ~ ~u 
ham pamuk ipliği MKN 3838 KS 62 K 250 LD kasarlı paıııllt!<~ 
tülbent MKN 3834 KS 45 K 150 g. 225 LD suni ipek mensucat f.sqS~ 
4264 KS 22 K 112 LD debbağlanmış boyalı vidala deri MKN f(S 15 
KS 5 K 800 g 20 L. 25 KD ipekli pamuklu entari MKN 4158 ·tıiP' 
K 500 g 16 LD kasarsız pamuk mensucat 1549 sayılı ~·~un ~u~~ite' 
ce 12-12-938 E"Ünü aaat 13,5 te 2490 sayılı kanun hukumlerı ,çı~ 
sinde Sirkecide Reşadiye caddesindeki gümrük salıt salonund• ,tııl" 
artırma ile satılır. İsteklilerden yüzde yedi buç~k. pey akçeıi 111~11d•' 
zile maliye ünvan tezkeresi istenir pey akçelerının saat 12 ye 

vezneye yahrılması mecburidir. 

İstanbul Lcvuı A irlifli Satı alma Ko iayonundan: 2.qsB 
Nakliye okulunda mevcut 2500 adet boş benzin tenekesi 15~1 ııtıP' 

Per~embe günü saat 14 de Tophanede İstanbul levı.zım amirliği •del• 
T h • bC: , 

alma komisyonunda pazarlıkla arttırması yapılacaktır. a ının d ıı• 
225 lira, teminatı 33 lira 75 kuruştur. Tenekeler Orhaniye e 

ldiye okulunda görülür. eı:es 
• • • Ölçme alayında mevcut 1200 adet boş benzin tenv•ı'"' 

15-12-938 perşembe günü saat 14 de Tophanede lstanbul lec•ııt•' 
amirliği satınalma komiayonunda pazarlıkla arttırmuı yapıla .~-~
Tahmin bedeli 180 lira teminatı 27 liradır . "f ene keler OavutP 

Ölçme A. da görülür. \j 
Edirne Gümrük Mildürlüğünden : •t'. 

· nsl ,' Kap adedi Nevi Devi Değeri Ağırlığ-ı Eşyanın cı ~ 

Lira K. Kilo Gr. i 
151 Çuval . 1~77 14770 K~ru fas~ı:;ss per 

Yukarda yazılı sahıpaız eşya açık artırın suretıle 15· 2 lı ~tP( 
şembe gfinü saat 14 de satılacağından isteklilerin kıymeti oıu : tı•f 
ninin yüzde 7 ,5 olan 110 lira 77 kuruş pey akçesini müzayedeY ute~ef 
lamadan evvel gümrük veznesine yatırmış bnlunmak veyahut P1 ıı-•ç'' 

h ·ı b 1 k ·ı Karallb I~ bankalardan kefalet mektubunu amı u unma şartı e I rı ı 
Edirne gümrük müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaat 

11 

olunur. 


