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l 1 Birincitetrin 1938 

İDAREHANE: 
Y oğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazara 

İLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde 2örüşülür 

Tel~r.: İst. MÜNAKASA 
Telefon.: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

~arici Etonomit Ha~erler 
Ce:zairde zeytin mahsulünün 

durumu 

! Memleket Haberleri 
Doktor F unk gidiyor 

ıı. •• , 
. ar kurak ve çok sıcak devam etmekte, sam yelleri eı · t Tezehhürün iyi olmasına rağmen meyvaların fazla mik· 

lt 0külınüş olması dolayiıile bu sene normalrn dununda bir 
\1 tld~ edileceği anlaşıl maktadır. Geçen mevsim mahsül iyi 
td~tldırilmiş olduğu cihetle zeytinliklerin bakımına itina edil
ltt~~· (Geçen sene rekoltesi 15.940 ton. Son on sene vasati 
~t .

1 15.864 ton) dur. 
:

1 
leytin ağacı dikenlere ve yabani ağaçları atdayanlara 

l~Qıek ıuretile hükümet zeytinciliği teşvikte devam etmek- ' 
t ağaca kadar ağaç başına 2 fnnk verilmektedir. Bu 
~ .2t?çen sene verilen primden azdır. Bir şahsa verilecek a
dıt~?' nıikdarı 325 franktır ki bunu elde edebilmek için 200 
'h ıltniş ve tutmuş olmalıdır. 100 ağııç aşılnyan müstahsil
' ç başına l ,25 frank , !>undan fazla ataç aşılayana ağaç 
't 0,75 frank verilmektedir. Aşı için tediye edilen azami 

lf. 20() frangı aşmamaktadır. 
1 
r•tetin fazlalığı dolayısile elde edilen pirine yağlarının fazla 

~l~uğu görülmüş ve bu sebeble pirine fabrikaları faaliyet · 
t lıl etmişlerdir. Bu fabrikalar 1 inci teşrinde tekrar faali· 

}~Ç.~ceklerdir. 
• tı ıeytinyağı stokları tükenmiş gibidir. Piyaaada pek az 

ı~ ~tdır. 1938-39 rekoltesinin mahalli ihtiyaca kifayet etmiyece· 
~lticten arafit yağı ithali mecburiyt-ti haııl olacağı tahmin 
~tedir. Halen asidli yaQ'ları kentali 525-650 frank arasında 
lldır. 

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

[ lJgoslavya-İsviçre ticareti 
ta!~•lnv - İsviçre muhlelif iktisadi komisyonu Belgradda tek· 
~~t 'tıınış ve yeni kontenj anları teshil etmiştir. 
~t, 0•lavya İsviçreye bilhassa daha fazla yaş meyva ve yumur

c edece :etir. 

~tıanistanda 1938 yılında yaş 
üzüm ihracatı 

g''•h· b 'Yetdar bir menbadıın alınan haberlere nazaran Yunanis-
\tllt \l :Yılki yaş ilzüm ihracııtı geçen yıldan bir misli fada ol· 
\~lı,· Yalnı:ı Avrupa memleketlerine vaki ihra~at 400 vagonu 
\"tı olup deniz tarikile Mısıra yapılan yaş üzüm sevl<iyatı bu 
\~ tl haricinde kalmaktadır. Yaş üzüm ihracatının ikinci te~· 
\ 'lıı ıaı sonuna kadar aynı hararetli seyri takib edeceği tah

tltrı ak tadır. 

~~üm çekird:k'ıerinden yağ 
\ . ltıll 
'\tı b "}'ada üzüm çekirdeklerinden yağ istihsaline başlanmıştır 
~ it "icıları birliği , bütün bağcılara cibrelerin çırçır fabrika
Q'~itı •li.rn edilmesi yolunda talimat vermiştir. Bu hususu te
tGllı t 1 rrıdiye kadar 50 kadar çırçır makinesi kurulmuştur. 

\q, l' Çekirdeklerinden her sene 1 milyon litre kadar yüksek 
-t İstihsali olunabileceği ümid edilmektedir. 

~'nerikada ekonomik faaliyet 

~1... . endeksi 
'ı ~- t trıık faaliyet endeksi ağustos ayında 88 e çıkmıştır. Bu 
~ oı Ctıırnuzda 83 haziranda 77 idi. Eyliil endeksinin 90 cida· 

~~~td'cağı beklenmektedir. Son zamanda otomobil sanayiinde 
'ldit~ olunan faaliyet üzerine endeksin 100 e ç1kmaıı mub-

~ekoslovakyada 100 kronluk 

~·~ b6yle ı!<~~l~~ ~ğ~~~.!~~anknol oluak değil 
\'~t. :'.?1i kağ'ıt para olarak tedavül edecektir. Bu tedbirden 

lıt, 0ıü a-eçen paraları mecburi alhn karşılığından kurtar-

Alman İktisat nazırı doktor Fuok dün şehrimize dönmüştür. 
Bay nazır, bu gün Berline avdet edecektir. Almanya ile aramız

da yapılacağını evvelce haber verdiğimiz kredi anlatması için iki 
hükümet araıında esaa itibarile mütabakat husule gelmittir. Böy
le önemli bir anlaşmanın iki memleketin iktisadi birlitine doğru 
ümid verici inkişaflar temin edeceğine şuphe bırakmamaktadır • 
İktisadi ve Mali m~hafilden aldığımız malumata göre iki devlet 
arasında yapılması takarrür eden ihtiaaC:i işler bu mehafilde bü· 
yük bir memnuniyetle kartılanmıthr. 

lsveç anlaşması fesh edildi 
Türkiye ile İıveç arasındaki 31/ 11/ 1937 tarihli ticaret ve kle· 

ring anlatmalarının feshi İsveç hükumeti tarafından ihbar edil · 
miştir. Buna nazaren ticaret anlaşmasının 5 inci ve klering anlaş
masının 10 uncu maddeleri hükümleri mucibince mezkur anlaş
malar 1/ J 11939 tarilıinde mer'iyetten kalkmış bulunacaktır. Bun
ların yerine yapılacak yeni anlaşmalar için yakında görüşmelere 

başlanacaktır . 

Kontrol dairesi 
Dördüncü vakıf handa bulunmakta olan ihracat maddeleri Kon

trol dairesi bir kaç ıüne kadar liman hanında huıusi bir daire· 
ye nakledilecektir. Yumurta kontrol memurları da aynı daireye 
geçeceklerdir. 

ıs r. MEmrnz HALI 
Y A':5 ~Ettz~: VE MEYVE FlATLAl~ 

Jl). 10.938 
En aşağı En y Ok sek 

rıa tı fi atı 
Cinsi 

ilam ya 
Sakızkahagı 

Eınsalı Kr .S. Kr. S . 
Kilo 25 - !\O -

•Dolmalık bliber 
Sivri büber 
Kır domatesi 
Sırık domatesi 
Çalı lasulyesı 

Y e~il fasulya 

Ayşekadın 

Bar!Junya kırmızı 

Lahana 
Ispanak 

Kok kNCviz 

l'ırasa 

kıl o 

7 - 12 -
7 -
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:1 50 

9 -
ıo-
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fj -: ~-
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) qıl sala ta vU Oi.l 
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Ma:ı daııu;ı demet 
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•' 
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S ıyıılı uı.ilm 

Amasya elnıaı.ı 

lnelıolu elması • 
ln~iliz elması ttaraklı) 

F ircnk armudu 
Malatya armudu 
~eftalı 
Ayva 
Taze ıııcır 

Kestane 
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C evız 
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Karı.ıu z Alaca lıa ~ • 10 - 12 -

" orta • 7 8 -
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İSTANBUL 

TİCARET ve ZAHiRE BORSASl 

10.J0.938 

Fi atlar 
CiNSi Aşağı Yukarı 

Kr. Pa. Kr.Pa. 

Buğday yumutak 5 
" ıert 4 

Arpa Anadolu 3 

8- 5 28 
27,5 5 5 
31 - -

Keten tohumu 9 35 -

Badem içi acı 60 

Ceviz kabuklu 15 20-
Peynir beyaz 37 2 

Z.yağı yemeklik39 

65 

16 20 

38 9 
40 20 

Gelen Ton 

Buğday 

Arpa 

Fasulye 

Nohut 

Pamuk 

Un 

Mısır 

Kuş yemi 

Çavdar 
Kepek 

Giden 

yoktur 

1894 

207 

38 

55 

173 

50 

43 
15 

19 
38 

Ton 

Dış Fiatlar 

Buğday 

n 

" Arpa 

Mısır 

Keten T. : 

Linrpul 

Şikago 

Vinipek 
An ven 

Londra 

" 
Fındık G. : Hamburı 

" 
L.: " 

3,36 

3, 
2,77 
3,10 
3,14 
6,58 

80 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

Cüz'ütaın halindeki kıt'alar alımlarına münhasır olmak üzere Jan
darma Genel Komutanlığına 2000 ve müstakil taburuaa 1000 liralık 
pazarlık 1alihiyeti verildi2'i haldunıia. 

Maliye Vekaletinin 13 163 137 -59 No. h TAMiMi: 

2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 46 ıncı mad
de$inin (A) fıkrası mucibince kıt'atın ve bilhassa daimi harekatta bu· 
lunan seyyar jandarma birliklerinin mühim ve müstacel ihtiyaçlan İ· 
çin cüz'ü tam halindeki kıt · aların ih tiyaçlarına mahıuı ve münhuır 

olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığına (2000) ve müstakil Jan
darma taburlarına da (1000) liraya kadar pazarlık salahiyeti veril
mesi İcra Vekilleri Yükselt Heyetince 28 7/ 1938 tarihli ve 2 9341 
•ayılı kararname ile kabul edilmiıtir. 

Ona göre muamele yapılmasını ve keyfiyetin merkez ve mülha
kat malmemurlarına da teblifini rica ederim. 22 8 1938 

(4-l0.938 tarih ve 4028 No. h Resmi Gazeteden) 

Türk.iye - Almanya Ticaret Mııkavelenamesi mucibince tacirler 
eşyasının tabi olacatı t:uifeye dair verilen resmi malumat hakkında. 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinin 2042-?328 No. h T AMlMl: 

1- 27 5 930 tarihli Türkiye - Almanya Ticaret Mukavelename•i· 
nin 19 uncu maddesinde (Allid Taraflar, tacirlere i'Ümrük tarifeleri 
ve :ilhassa muayyen bir meta üzerinden istifa edilecek rüsum mik
darı hakkında resmi malOmat istihsal eylemek imkanını vermek için 
muktui tedbirleri almavı taahhüd ederler. istida, idhalat memleketi
nin nizamları mucibince: metaın bir nümunesini veyahut mufasul bir 
tarifini. bunun bir aureti11i veya fotografisini ihtiva eylemelidir) de · 
nilmektedir. 

2- Tacirlerin bu madde hükmüne istinaden Gümrük.ler Umum 
Müdürlü2'üne vaki müracaatları üzerine iş inceler.erek kf'ndilerine ge· 
rckli cevaplar yazılmaktadır. Alikalılann eşyalarını gümrükten geçi
rirken bu yazıları gösterek tarife tatbikatınıo buna röre yapılmasını 
istemeleri pek varid oldufundan yanlışlığa mahal. kalmamak üzere bu 
cevapların mahiyeti ve gümrülcleri •e dereceye kadar ilzam edeceği 
aşağıda i.ıall olunmuştur . 

A) Mükellefin izahatına ve rönderdiği numuneye veya resimlere 
göre yazılmakta olan bu cevablar tacirlere sipariş edecekleri emtia 
için ödeyecekleri rümrük resmi hakkında malumat mahiyetindedir. 
Bunlara aid eşyanın kataloğu, nümunesi ve evsafını rösterir tarifeleri 
merkezde dosyasında kalmaktadır . 81.1 itibarla yalnız cevapların tet· 
kik ve mütaleasın ın tarife tatbilcı için kili gelmiyeceği aşikirdir. 

Binaenaleyh eşya uhibleri tarafından bu türlü yazılar muayene 
heyetlerine ibraz edilerek bunlara röre tatbikat yapılması istenildiği 
takdirde iyice tetlcikile beyan ve muayene edilen eşyaya cins, nevi ve 
evsafça tamamen mutabık görülmedikçe bunlar itibara alınmıyacak 
ve tatbikat muayene neticeııine röre yapılacaktır. 

B) Beyan ve muayene edilen eşya için, nevi ve sair evsafı itiba · 
rile bu cevablarda göıterilenlere tevakuf etmekle beraber bunda ya· 
zılı tatbikatın o zamana kadar yapılan tatbiklere ve tebliflere uygun· 
suzlutu rörüldüfü takdirde dahi muayene heyetleri keyfiyeti idare 
a•irlerine bildirecekler ve idare amirleri de aynı kanaata ittirak et · 
tikleri ıurette mübayenetı izah eder bir yazı ile Gümrükler Umum 
Müdürlüğünden (Tarife Md.) emir istiyeceklerdir. 

Bu yolda iş görülmesi taıainen teblit olunur. 23 9 1938 
(4·10 ·938 tarih ve 4028 No. lı Resmi Gazeteden) 

İstanbul Hayvan Borsası 
Diri Sat:ışlar Cet:veli • - IO.t0.938 

Çeşit 

Beyaz Karaman 
Kıul Karaman 
Dağlıç 

Kıvırcık 

Karayaka 

Kuzu 
Süt Kuzuau 

Tiftik 
Keçi 
Oğlak 

Ş,ark Öküzü 
Öküz 
İnek 
Daaa 
Boğa 

Manda 
Malak 

Sayısı 

844 
1886 
~ 15 

450 

92 

36 

32 
18 

17 
34 

= 

\ 

En afatı En yükarı 
Ağırlığı Kş. S. Kş . S. 

36948 
93424 
8294 

14710 

2127 

1442 

11714 
4474 

7071 
5960 

15 -
12 -
19 50 
13 25 

15 -

19 50 
18 25 
21 25 
23 50 

23 -

11 13 

8 - 12 -
8 - 12 -

9 
9 

ıo 

12 
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Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Lisetsi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

lnfaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harrta 

Umumi hela inş. aç. eks. 
Hükilmet konağı inş. (temd) 
Fırın tamiri 
Trakya U. Müfettişliği dairesinde yap. buhar

lı hlorifer tesisatı ile binada yap. baza ta· 
dilat ve inşaat işleri 

paz. 
,, 

kapalı z. 

" aç. elca. 

2383 21 
18300 -

983 -
16473 55 

2900 -
517 39 

Sandık bina•mıda vücude getitilecek salonu teaisatı 
satış feııitı Verem dısparserir de yııp. tamirat 
Malatya Memleket bast. ikmali inş. ve sıhhi e-

lektrik buhar havalandarma ve iıterilizuyon 
tesiıatı 

kapalı z. 101041 99 

Konyada lacemınare ve Karatay medreselerile 
İplikçi camii tamirleri münakaııaları iptal edildi 

Kiiğadhane köyünde camii önündeki 563 No. lı 
adi kaldırımın kum ve taşa köyden temin e
dilmek üzere tesviyeıi ustalığı ile Kıvırcık ve 
53lhırne ıokaldarmdan mecra ve adi kaldırım 
inşaatı 

Elektrik - Hava gazı - Kalorifer (tesisat ve ma iz emesi) 

Trakya U. Müfettişlıği dairesinde yap. hlori
fer tesisata (bak jnşaat ~ütun.) 

kapalı :a. - -

Malatya Mealeket hast. yap. elektrik tesisatı 
(Bak inşaat ıütun.) 

Matbaa ı,ıeri • Kırtasiye · Yazıhane Levazı mı 

" 

Matbu evrak: 68 kalem aç. eks. 1987 -

MDtaferrik 

Çimento: 30 O t. (şart. 260 kr) kapalı z. 52500 
Kuan, alev ve duman borularile lokomotif ı· 

" 199000 -
çin frenin çelik ve hava boruları (şart. 995 kr) 

Silindirik rakı mantarı: 10 milyon ad. ,, 2 L) 
Kamyonet: 2 ad (temd) 
Bayrak: 3 kalem 
Ateş tuğlası: 17 kalem 
Ray: 100 kim 8000 t. lşart. 28,80 L.) 
Taranmış kenevir: 2 t.-ingiliz sicimi: 200 k.-

lcenc•ir ip: 2,2 t.·katranlı kenevir ip: 1.8 t.
kalafat: 200 k.-halat: 1200 k. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Buigur: 44 t. 
Kuru fasu&ye: 44 t. 
Pirinç: 2!> t. 
Sabun: 7,7 t. 
Sadeyağ: l 1 t. 
Elemek: 70-90 t. {temd) 
Sadcya2': 4 t (tcmd) 
Kuru üzüm: 3 t. 
Sabun: 300 k. 
Sebze patates, kuru sağ n, süt, zeytın, tereya2' vı 

b Müzayedeler 

Eski çuval: 10000 ad. 
Şişhane karakol binası enkaza 
Muhtelıf cıns eşya: 100 kal. 
Müstamel köhne eşya: 72 kal. 
Köhne eşya: 14 kalem 

- -~ .... -.-. 

paz. 40000 
aç. elcs. 4800 -

,, 2445 50 
kapalı z. 13000 -

" 576009 93 

• 5280 -

lı:apalı z. 5280 -
aç. ekı. 3520 -
kapah ıı:. 7020 -
aç. elı:ı. 3388 -
kapalı z. 11000 -
pu:. 

,, 
aç. eks. 510 -
pcız. k. o 31 
.ıçık eks. - -

aç. art. 

" 667 37 
,, ııo 06 

paz. 258 25 
,, 

İn ıı t 1 tirat • afıa ış eri ve Malzemesi-Haı ita 

Kağıthane Köy Heyeti İhtiyariyesinden: 
Kağıthane köyünde Cami önündeki 563 numaralı adi 

kaldırımın kum ve taşı köyden temin edilmek üze
re beher metre murabbaı tesviyesile ustalığının eksiltmesi 

Keza Kıvırcık ve Salhane sokaklarından mecra ve adi 
kaldırım inşası lrnşif raporları ve şeraitleri mucibince ek· 
siltmesi ünakasaya konulmuştur. Talip olanların mezkür 
köy ihtiyar meclisine müracaatları. 

Burııova A keri Satınalma Komi youunrlan : 

983 lira bedeli ke~fı olı:ıa cihetı aı:;keriyeye ait bir furun 
taımr ve maden köınürüiyle ya~ıJacak bir ~ekilde tcıdil ve 
ifrağı pazarlık ~uretile yapılacaktır. 

Paz rlığı 12.l ).938 çar~amba günü aat onda Bumova 
a keı i atınalma komisyonunda yap:lacaktır. 

ilk teminatı 74 liradır. 
Keşif ve fenni şartname ı her giin komisyonda göriile

})lli • 

ı .. teklıleı ın yukarıda hildirılen gün ve saatte teminatla
riyle lnrlıktc adı geçen J~oıniı:ıyo. a gelmeleri ilan olunur. 

Hızan Kaymaı>aınlığındnn: 
Son tıp pılana göre 18100 lira bedel üzerinden 15 gün 

müddetle kapalı z..ırf usulile münaka aya bırakılan Hizan hü-

178 75 Kayseri Belediyesi 19-10-38 1'4 
1372 50 HizaD Kaymakamlı~ı 21-10-38 15 

74 - Burnna Ask. SAK 12-10-38 10 
1236 Edirae Nafıa Müd. 2-11-38 15 

yüzde 10 - Emniyet Sandığı 27-10-38 
38 80 lıtanbul Belediyeai 26-10-38 14 30 

6307 10 Malatya Valili~i 27-10-38 14 -

Konya Kültür Dir. 

Kiğadhane Köy Heyeti İhtiyariyesi 

Edirne Nafıa Müd. 2-11-38 15 

Malatya V alilifi 27-10-38 14 

149 25 Kocaeli Vlliyetı 31-10·38 15 -

3875 - D. D. Y. Ank. Haydarpaşa 25·10-38 15 30 
11200 ,, 

" " 
28-11-38 15 30 

3000 İAhiaarlar U. Müd. 31-lo-38 14 -
360 

" " ,, 26-10-38 14 -
182 42 YtUr.ıek Ziraat Enst. Rek. Aok. 26-10-38 10 -
975 - Ask. F ab. Um. Müd. Ank. 30-11-38 15 -

26790 40 D. D. Y. Ank. Haydarpaşa 25-11-38 15 30 
396 - D. D. Y. Haydarpaşa 27-10 38 15 -

396 - Kayseri Kor SAK 21-10-38 15 -
194 -

" 
,, 21-10-38 16 -

525 50 
" " 24-10-38 15 

246 60 • " 24-10-38 16 -
825 -

" 
,, 2S-10-38 ıs 

675 - Balıkesir Ortaokulları SAK 24-10-38 15 -
412 50 

" n " 24-10-38 15 -
59 25 Diyarbakır Aık. SAK 17-10 38 10 -

6 98 latanbul Beledıyui 13-10-38 14 30 
- - lst. Erkek Öğretmen Ok. SAK 26-10 38 14 

75 - D.D.Y. fzmir 3-11-38 15 -
lst. Defterdarla~ı 24·10-38 14 -
• " 24-10·38 14 -

19 38 latan bul Belediyesi 13-10-38 14 30 
- - M. M. V. SAK 13-10-38 14 -

kümet konağı inşaatına istekli çıkmadığından iş bir ay müd
detle ve pazılık suretile açık ek ... iltmeye bırakılmıştır. istek
lilerin 1372 Jira 50 kuru luk dipozito akçaları veya teminat 
mktublarile ihale günü olan 2 J.10.938 cuma günü Eaat 15te 
Hizan maliye dairesircl~ müteşekkil komisyoncia proje plcl.n 
ve keşifnamelerini görmek üzere Bitlis nafıa müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

.l\lalatya Valiliğinden: 

Kapalı zarf usulile eksiltmiyı! konu 1an iş: Ma 1atya ıııem
Jeket ha~tanesi ikmali inşaatı ve sıhhi, elektrik, buhar, ha
valandırma ve İ!-ilerlizasyon te~isatıdır. 

İnşaat ve tesisatın heyeti umumiye inin keşif bedeli 
101041,99 lira ve muvakkat teınirıat 6307, 10 liradır. 

Hu işe ıtid evrak Mal4tya, Ankara, İstanbul Nafıa Mü
dürlüklerinde görülebilir. 

Eksiltme 27.10.938 tarihine müsadif perşembe günü sa
at 14 de Vilayet daimi encümPninde yapılacaktır. 

İsteklilerin şimdiye kadar, mukavele ile laakal 40 hin li
ralık bir in:)aat veya tesisat işi yaptddarını gö;;terir hir vesi· 
ka ile birlikte ihale giinündcn en az sekiz gün evvel Vila
yete ınüracaatle bu işe girebileceklerine dair ehliyet vesikn ·ı 
almaları lnzım<lıı. 

İsteklilerin yukarıda yazılı muvakkat teminat ve ehliyet 
vesika ile birlikte ihale saatinden bir saat evveline kadar 

tek.lif mP.ktublarını makbuz mukahilinde Daimi Encümen 
Heisliğine vermeleri lazımdır. l'o tadak1 gecikmder kabul 
olunmaz. 

,------------------------~ İs tan bul Belediyesinden : 
ası" 

Hepıine 258 lira 25 kuruş ltedel tahmin edilen Le.~ P'' 
anbarıoclaki 72 kalem muhtelif müstamel ve köhne eş~e •'° 
zarlıkla .. tılacaktır. Bu eşya Levazım anbarındadı.r. 38 ııır 
rakı Encümen kaleminde rörülebilir. İstekliler 19 lıra 

3
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ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubi!e beraber 1 
11111

.,,,· 

pertembe fÖDÜ uat 14 buçukta Daimi Encümende bil 
hdırlar. 

• 
• • ııufllf 

Tephirhanelere lüzumu olan ve beher kiloıuna 3.1 t.-
bedel tahmin edilen 300 kilo ubun pazarlıkla alın~cak~ ~ıı· 
rakı Encümen kaleminde görülebilir. istekliler 6 lır• 3•1~ 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 1 .,,,1r 

1 perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bul&1ll 
dırlar. 

~------------------------~ 
Emniyet Sandığından : 

11
,, 

Sandık lsinasında yÜcude getirilecek ıatış salonunun ~ .J'' 
ketif tesisatı şartnameıi mucibince 15 gün müddetle kap• 
ekıiltmeye konulmuştur. ti ,. 

Yapılacak itin reaim ve şartnameleri Sandık Fen tfey• 
rosunda tetkik olunabilir. . f• ~ 

Eksiltmeye gireceklerin yüzde on pey akçesi vernıelerı f"' 
güne kadar yapbğı işler hakkındaki kabiliyetlerini göıtereO 
iki tekliflerine bağla aları şarttır. b•*'" 

Sandık idaresi talıbler arasında tercih 1erbelliıini 11111 

e~~ ~ 
Teklif mektubları en çok 27.10.931 tarihine musadif perf 

riinü öğleden evvel Müdürlüğe verihnelidir. 

Kayaeri Belediye.inden: .ı-•~ 
tırP"."" 

Kiçikapu mevkiinde gösterilecek olan mahalle y•P1g.ıV 
üzere 2383 lira 21 kuruş bedeli keşifli umumi hali in•~ab k ii•~ 
tarihine rastlayan çarşamba ıünü Hat 14 de ihale edılıııe de r.-~ 
açık münakasaya vaz edilmiş olduğundan talibleriıı yiiı bel' 
buç•ık teminatı muvakkata akçesi olan 178 lira 75 kuruf1~1ef' 
diye veznesine vermeleri ve şartnameyi rörmek th:ere be 
müracaatları. 

İzmir İnhi1&rlar Başmüdürlüğiinden: .1 
•tir • 1 

Foça tuz ambarlan kiremitlerinin aktarılma ve taııı1'rr•dl'', 
zarlığa konulmuştur. ~eşif bedeli 360.~0 tem.~a~tı ~·~1~ııtıl~ Keşif ve şartnameaı levazım şubemızdo gorulebılır. ..,.
temiHt paralarile 13. l 0.938 günü saat 15 te BaşnıüdürlU 
deki komisyona relmeleri ilan olunur. 

Konya ili Killtür Direktörlüğünden: i' 
Uluı ga:ı.eteıinin 28.9.938, 1.10.938, 4.1?·~38-tarihli v~.~ıt 

riyet gazetesinin 29.9.38, 1.10.38 4-10-38 tarıhlı nushalarııı i~ 
. . 1 . · ·· · tadl da lnceminare ve Karatay medreaelerıle plıkçı camıının 1 ,ı 1

, 

aid ihale ilanının Küllür Bakanlığının 4034/1848 sayıla .,e el,,ıİ 
tarihli emir ve muciblerile lnceminare ve Karatay ınedr•• ~ l 
tamirleriniu görülen lüzum üzerine emaneten yapılaaasıo•il ol 
verilmi' olduğundan yukarıda sözu geçen ilanların hiiklll 

dıtı ilan olunur. ~ 

~!!'!!!!!!!!!!~~~~~~~ 

~~!rik, Havaga~ (Kalorifer Tesisat ve~ 
"' .. 

Malatya Memleket haataneıinde yap. elektrik teıisatı· 
inşaat sütununda Malatya Valiliği ilanına. 

e~~~~~~~~~~~~. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malze~ 

,, 

Kocaeli Vilayetinden: ~ 

Vilayet Hususi muhasebe daireleri için ceaı'ao ~ lı' 
lem matbu evrak yaptırılacaktır. Bunların mubaı:JJ'° ~ 
deli 1987 liradır.. t ı~; 

İhale birinciteşrin 3 l inci pazartesi günü sa• ti'' 
aç1k eksiltme suretile yapılacaktır. İsteklilerin 149 .~~ 
kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya bank• .... r .. 
zile o gün zikr edilen saate kadar vilayet maka~10e., 'I 
namelerile nümunelerini görmek isteyenlerin enculll 

lemine müracaatleri. J 
~--__......,..._,,...--/· 

Müteferrik 

Yüksek Ziraat Enıtitü.ü RektörlüğGnden: 1. 
Kurumumuz binalart için lü:ı.umlu olan aşağıda eb'a~ ;:e'{ 

leri yazılı üç kalem Bayrak açık eksiltme uıulile satın 11 1 ıte~ 
ihalesi 26.10.9.jS çarşamba günü saat 10 da Ankarad;tı'' i 

lük binasında müteşekkil Komisyon tarafından yapılac•42 l~~I 
Muhammen bedel 2445,50 ve muvakkat teminat 182, f"" 

Daha fazla izahat ve parasız şartname almak iıtiyenlerİ" 
Daire Müdürlü~üne mürauatları, 

Aded Eb' atları 
150 150 x 100 Naturel 

4 1500 x 1000 
2 1125 x 750 n 

• 



Sayfa 3 

Devlet Demir YoUarı ve Limanları İşletmesi Umum 
İdaresinden : 

Muhammen bedeli 52500 lira olan 3000 ton çimento 25.10.938 
•alı günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bi
llaııbda sabn alınacaktır. 
le Bu ife girmek isteyenlerin 3875 liralık muvakkat teminat ile 
k •rıunun tayin ettiA"i vesikaları .-e tekliflerini ayni gün saat 14,30a 
J,.•dar komiayon reialiğine vermeleri lazımdır. Şartnameler 260 
Uruıa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ıatılmaktadır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satınalma Komisyonundan: 

3() l'ahmin edilen bedeli 13.000 lira olan 17 kalem ateş tuğlası 
t· .l J.938 çarşamba ıünü 1aat 15 te kapalı zarfla ihale .-dilecek
ır, Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin mu
"~kkat teminat olan 975 lirayı havi teklif mektublarını mezkür 
rnde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
490 •ayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkür gün 

"e saatte komisyona müracaatları. 

Devlet 9emiryollar ve Limanları İşletme U. İdaresinden 

b Muhammen bedeli 576009,93 lira olan 100 kilometrelik tekri· 
~rı .8000 ton ray 25.11 938 cuma günG saat 15,30 da kapalı zarf 

ulııe Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
le Bu işe girmek iatiyenlerin 26790.40 liralık muvakkat teminatla 
, •rıunun tayin ettiği veıikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 

kadar Komisyon R~isliğine vermeleri lazımdır. 
._ Şartnameler 2880 kuruşa Ankarada ve Haydarpaşa veznelerinde 
tılınaktadır. 

* • * Muhammen bedeli 5280 lira olan 2000 kilo taraıı
~11~ kenevir, :.()() kilo İngiliz ~ıcimi, 2200 kilo muhtelif ebatta 
.
1
enevir ip 1800 kilo katranlı kenevir ip, 200 kilo kalafat İpi 

1 
P 120() kilo muhtelif cins halat 27-10-938 perşembe giinü 
aat 15 de Haydarpaşada ~ar binası dahilindeki komisyon ta
tafından kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
laı Bu i~e gi~mek ~ ~iyerıl.erın 396 lir~lık ~ıı~m.ıkkal teminat ve 

ıunun tayın ellığı ve ıtalarla teklıflcrını muhtevi zarfların 
ay . 
1 

nı gün aat 14 e kadar komisyon rei li~ine vermeleri )[ı. 

11
1tndır. Bu işe ait şartnameler komi yoııdan parasız olarak 
ağııı 1 ın,ıktadı r. 

* * • 
& 2 ~det kamyonet ile 10 milyon mantar alınacaktır. 

ak : inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

~, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Erkek Ôğr~tmeo Okulu Sahnalma Komisyonu 
Başkanlı~ıodan: 

Miktarı İlk teminatı 
ı.. kilo lira kr. 
"~r ~ u soğan 1000 6 38 
"~lates 1000 6 38 
1 lt'l 
S~ 1 Ya zeytini 600 13 50 

:\~~- . 1000 9 
't rı yoğurdu 1000 13 50 
I(_ tteyağ 100 8 63 
1(. ~, Gıümfi 15 O 23 
I(_ ~ru incir 200 2 45 
~ ~l'u Üzüm 300 4 05 
~ ~tu erik 150 2 25 
~ llru kayıaı 150 5 63 
~ru . t vışne 150 3 38 

~ t"ia: içi 100 3 60 
~~•nak 1200 5 40 
~l''•a 1000 3 
~ b•na 1200 4 50 
l(.~"kuç 500 2 25 
'r kereviz 350 2 63 
.\:l>talc kereviz 350 1 32 
~•ita 400 3 
~ '~e bakla 400 1 50 
~!acar 400 O 90 
~ "-izotu 500 1 18 
~:~lk (l2mir, Adana) 500 5 63 
'1, •k yerli 500 2 25 
ı. tuı 
'\1\>ı 3000 aded 4 50 
~ 'cık salata 1200 ,. O 90 
li tn•bahar 600 6 75 
~:orı 2000 : 4 50 
b l'dlnoz 3000 2 25 tte ,. 
~ Otu 8()() 0 60 

Tutarı 

lira kr. 
85 
85 

180 
120 
180 
l 15 

3 
34 
54 
30 
75 
45 
48 
72 
40 
60 
30 
35 
17 
40 
20 
12 
25 
75 
30 
60 
12 
90 
60 
30 
8 '•e ,, bC)1 •oğan 1200 kilo 1 35 18 

~it '-'•lık biber 500 ,, 2 63 3~ 
"tpltıa arpa 7000 ,, 3 J sn 4'20 
~t 1. 8•ınanı 2500 4 69 62 50 
~lı~elc 2500 ,. 8 91 118 75 

~-1': ~t 2500 5 63 75 
~•tı.ı bıber (dövülmüt) 15 1 07 14 25 
't'-ı. Ilı biber ,, 15 29 3 75 
be) 1 

babar 10 1 20 16 7•t ••lçuı 300 5 63 75 

~.~~t•rıbu Eerkek Öğretmen Okulu ihtiyacı için yukarıda cinsi 
' 1 1tl'lı rı Ve tutarlarile ilk teminatları yazılı erzak ve ıebze açık ek· 
11 d:~e konmuttur. Eksiltme i6. IO.J8 çarşamba günü saat tam 
t,tl.fı atanbul kültür direktörlügü l.inasında topla~cak komisyon 
tC)ıı1, '-dan yapılacaktır. isteklilerin mezkur gün ve saatte komis-
lıl~ ;.e Şartnameleri görmek isteyenlerin Je erkek öğretmen o

•rektörlütüoe müracaatleri ilin olunur. 

Diyarbakır .A.keri Satınalma Komisyonundan: 
1' .. 

'çı~ ~~are alayıoın senelik ihtiyacı olan üç bin kilo kuru üıüm 
'" ·ı 11 tme ile ahnarak mukaveleye batlanacaktır. 

• 

MÜNAKASA GAZETESi 

Muhammen bedeli beş yüz on lir• muvakkat teminatı etli do
kuz lira yirmi beş kuruşlu. 

Evsaf ve şartnamesini istekliler hergün mesai ıaatlerinde Di
yarbakır levazım amirliği aatınalma komisyonunda görebilirler. 

17.10.938 pazartesi günü saat onda ihalesi yapılacağından is
tekliler kanunun teıbit ettiği vesaik ve temioatlarile beraber sa· 
tınalma komisyonuna müracaat etmeleri ilin olunur. 

Kayıeri Kor Satınalma Komisyonundan: 
Muham. Muvak. 

Erzakın Miktarı bedeli teminatı İhale Gtln ve 
cinsi kilosu lira lira kr. tarihi aaah İhale Ş. 
Bulgur 44000 5280 396 21. 10,38 cuma 15 kapalı zarf 
Kuru fasulya 44000 3520 194 ,, ,, 16 a;ık eks. 
Pirinç 26000 7020 525 50 24.10.38 paz.tesi 15 kapalı zarf 
Sabun 7700 338R 246 60 ,, ,, 16 açık eks. 
Sadeyağı 11000 11000 825 25.10.38 salı 15 kapalı zarf 

Kayseri garnizonu kıtaatının bir senelik ihtiyacı olan yukarıda 
cins, miktar, muhammen bedeli, muvakkat teminatlarile ihale gün 
ve saatı ve şekli yazılı iaşe maddeleri eksiltmeye konuldu. 

İhale kor karargahında aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Talihlerin kapalı zarfları ihale saatından en a:r bir saat eyvel 

komisyona vermiş olmaları. 

Balıkeser Ortaokullar Satınalma Komisyonundan : 
Teşrinevvel 938 gün ve 3999 sayılı Türkdili gazetesinde iha

leleri on gün temdit edilmiş olan 18 kalem erzak meyanında ya· 
zılnuş olan ekm~k ve sadeyağı ilanı; pazarlık suretile kaydı li:ıım 
gelirk:en sehven temdit şeklinde neşredildiği görülmüş olmakla 
keyfiyet tashih n zirdeki şekilde ilin olunur . 

Kilo Kilo Tshmini Fiat Muvakkat Teminat 
Adı Azı Çotu K. S. Lira K. 
Ekmek 70000 90000 10 675 
Sade)ağ 4000 5500 100 412 50 
Ortaokulların mayıs 939 sonuna kadar ihtiyacı bulunan ekmek 

ve tereyağına veırileo fiatler layık hadde görülmediğinden komi
syonumuzca bunlarıo bir ay içinde pazarlıkla ihalelerine ve ihalesi 
de 24 Teşrinevvel 938 pazartesi günü saat 15 de yapılacağından 
taliplerin teminat akçeler\ ile birlikte Kültür Direktörlüğundeki 
komisyona müracaatları. 

= -
b) Ü Z A V E D E L E 

fzmir Devtlet Demiryollarından: 

Aşağıda miktar ve muhammen kıymeti yazılı idaremize ait 
10000 adet eski çuval 3.11.398 perşembe günü saat 15 de Al.an
cak sekizinci işletme komisyonunda açık artırma suretiyle satıl
acaktır. isteklilerin işe girmeğe mani kanuni bir halleri bulun
madığına dair beyannameler ve muvakkat teminatın yatırıldığına 

mütedair muktazi makbuzlarla muayyen gün ve saatte komisyona 
müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyonda parasız ah
nir. 

Cinsi 
Eski çuval 

Miktarı 

10000 

Beherinin muhammen Muvakkat 
Kıymeti Teminat 
9,50-10 75 

İstanbul Defterdarlığından: 
Cinsi ve bulunduğu mevki 

Beyoğlunda Şişhane yokuşunda kain Hki 

Muhammen bedeli 
Lira Ku. 

Şişhane karakolu binası enkazı. 667 37 
Ayasofyada Sultanahmet çtşmesi arkuında kain Adliye Ema· 

net dairesinde saklı muhtelif cinste yüz kalem eşya. 110 06 
Yukarıda cins ve bulundukları mevki yazılı enkaz ve eşya hi

zalarındaki muhammen bedeller üzerinden açık arttırma usulile 

ayrı ayrı satılacaktır. Her ikiıioe ait tediye şeraiti diğer şeraitle
ri öğrenmek iıtiyenlerin bcrgün Milli Emlak idaresine Ye müzaye· 
deye gireceklerin de 24.10.938 pazartesi günü saat 14 te yüzde 7,5 
pey akçelerile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gel· 
meleri. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Ankara hava malzeme deposunda mevcut 14 kalem köhne 

eşya pazarlık suretile satılacaktır. Hepsinin tutarı 12 lira 95 ku· 
ruştur. 

İhalesi 13.10 938 perşembe günü saat 14 de vekalet aatınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

ısteldilerio mezkür eşyayı görmek için Ankara hava malzeme 
deposana ve ihale saatında komisyona müracaatları lazımdır. 

Kayseri C. H. P. İlyönkurul 
Başkanlığından: 

Eksiltmeye konulan Kayseri Halkevi inşaabna talip çıkmadı
ğından ayni şerait altında 3. I0.938 den itibaren oo gün sonra 
pazarlıkla ihale edileceği ilin olunur. (7160) 4-4 

« • ==== 

Müteahhit ve Müesseselerin 
Nazarı Dikkatına 

Taahhiit ve tesisatlarınııda kullanacıığuız alclüınum 

Font, galvaniz ve demir boru ve teferruatı ile 
Kalorifer ve sıhhi malzemesini mübayaa ederken 

bir kerre de 

• • 
.iZi N.KAZEZ 

Ticarethanesine müracaat ediniz 
(Telefon: 49392) 

Galata, Mahmudiye caddesi, No. 39 da 

Evsafı ile fiyatları her türlü rekabetten üstündür -* * * ~~~~~~~~~~e 

J 1 Birinciteşrin 1938 

• 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
!~ Şartname ve nümunesi mucibince 20 X 25 eba

drnda IO milyon silindirik rakı mantarı pazarlık usulile 
sa tın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli beher bin adedi 400 kuruş he
sabile 40000 lira ve m1...vakkai. teminatı 3000 liradır. 

lll- Pazarlık 31.X.938 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde İohisarlar 
Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmü
dürlüklerinden alınabilir. 

V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7311) 1 -4 

* •• 
l - ldaremiıin Yay~an ve Çnrnaltı tuzlaları ıçın memur, 

amele ve lüziimunda hafif yiik naklinde kullanılmak üzere 
~atın alıııac ğr ve 27.IX.938 tnrilıinoe ihale edileceği 
ilan edilen :2 adet kamyonetin şartname inde tadilat ya
pıla.~a~ından yeniden açık eksiltmeye ıwnulmuştur. 

1 l- ~hıhamrn t n b~deli belı~ri 2400 lira he:;abil, 4800 lira 
ve muvakkat teıniuatı 360 liradır. 

111- ~k:;iltme 26. r .9,-\8 ta ıhine rastla) an çarşamba günii 
::ıaat 1 l de Kabataş Levazını ve Mubayaat Şubesindeki 
Ahm Komisyonunda yap1hıcaktır. 

lV Muaddel gnrtnaıneleı para ~z olarak hergürı ::ıözli ge~eıı 

~ubcdı::n alınnhilir. 
V - Eksıltıneye iiitirak etmek isteyenlerin kataloğlarile ka

roseri, ;;;ekli ve dahili takı-irnatını gö ·terir bir plan ile 
benzin ::ıarfiyatını gösterir f~nni tekhflerini ihale günün· 
den 5 gün evvefüıe kadar lnhi::ıarlar tuz fen Şubesine 
~ermeleri 'e te!diflerini1ı kabulünü mutazammın vesi
ka almaları lazımdır. 

vı lstekhlerin ehiltmc ıçın tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 giivcııme paralarile hirlikte yukarıda adı ge-
çen 1\ omisyona gelmeleri ilan olunur. (7312) 1-4 

• •• , 

l - Teahhüdünü ifa etnıiyen müteahhit hesabına :lOO 
kilo matbaa hurufatı şartnamesi mucibince pazarlık usu
lile satm alınacaktır. 

ll - Pazarlık 24.X.938 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü saat 15 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili- Şartname parasız olarak her gün sözü geçen şu
beden alınabilir. 

lV- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa
atta yüzde 7,5 giivenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. {7244) 2 -4 
••• 

1- İdaremizin Yavşan Tuzlasına getirilecek tatlı suyun 
Tuzlaya isalesi için şartnaınesi mucibince 25000 metre in
şaat tulünde 60 m m kutrunda font boru ve listesinde 
müfredatı yazılı hususi aksamı kapalı zarf usuliyle satın 

alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 25000 lira ve 

muvakkat teminatı 1875 liradır. 
IJI- Eksiltme 19 10·938 tarihine rastlıyan Çarşamba 

günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak her gün Levazım ve 
Mubayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüğünden 
alma bilir. 

V- Ekşiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların ihale 
ıününden 7 gün evveline kadar fiatsız fenni teklif mek
tup ve kataloğlarıoı İahisarla~ Umum Müdürlüğü Tuz Fen 
Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta zam· 
mın vesika almaları lazımdır. Bu vesikayı haiz olmıyanlar 
münakasaya iştirak edemezler. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 7 
inci maddede yazılı Tuz Fen Şubesinden alınacak eksilt
meye iştirak vesik5sı ve yüzde 7,:i güvenme parası mak· 
buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat IO a kadar 
yukarda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığma makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. (6011) 4-4 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden 
1- İdare ihtiyacı için 6ô aded menhol kapnk ve bileziği 

açık eksiltmeye çıkarılmııtır. 
2- Muhammen bedel 1980 muv .. kkat teminat 149 lira olup 

eksiltmesi 18 10/938 sah günü saat 14 te Müdürlük binasında Sa· 
tınaloıa Komiıyonunda yapılacaktır. 

3 İsteklilerin, muvakkat t"ıninat makbuz veya b.snka mek· 
tubile kanuni vesaik\e, o gün uat 14 e kadar mezkür Komisyona 
müracaatleri. 

4- Resim ve nümuneleri her gün Levazım Dairemizde i'ÖrÜ-
lebilir. (7076) 

l.mtiyu sab.ilu Ye 7azı ~ 
Dirddörii: l .ımil Girit 

Baıı!dığı 7cr: ARTUN Ba,ımevı 
, R il .~ ao Nn li) 
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A) Adjud ications au Rabais 

Construction - Rcparation-Trav. Publics-Materiel de Construction- Cartoaraphle 

Constructıon veapasicnnc 
,, konak gouvernemental (aj.) 

Reparati on four 
lnstal. chouffage central et quclques modif. 

et repar. a la batissc lnspection G en. de 
Thrace 

lnstall salon de vente 
Repar. au dispensaire dcs tuberculeux 
Achevcmcnt constr. et in.st. san it. electr. et 

de stfri lisation iı 1 'hôp. Regional M~latya 
Les ııdjudications concernant lcs repar. des 

Medresses lnceminare et Karatay et de la 
mosquee iplikçi iı Konya ont ete annul ·es 

Main d'oeuvrc constr. pave 563 m2 au village 
Kag-ıthane et conatr. canalisation et pave 
danı rues Kıvırcık et Salhane 

Publique 
Gre a gre 

,, 
Pli cach 

,, 
Publique 
Pli cach. 

2383 21 
18300 -

983 -
16473 55 

2900 -
517 39 

101041 99 

Electricitc-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnstal chauff age central iı la batissc lnıpec· 
tion Gen. de Tbrace (Voir Conetr.) 

lnstallııtion elcctriquc iı l'hôpital R egional 
Malatya (Voir Conatruction) 

Travaux d'lmprlmerie-Papeterle -
lmprimecs : 68 lots 

Divers 

Cimcnt : 3000 t. (cah. eh. P. 260) 

Des tubea iı fumee et iı flıımme de chaudiere, 
des tuyaux etrieıs en ncier et des conduites 
d'air de frein pour locomotives (cah. eh. 
P. 995) 

Bouchons cylindriques pour bouteıllcı de raki: 
10000000 p. (cah. eh. L. 2) 

Camionncttes : 2 p. (aj .) 
Briquc refractaircs: 17 lob 
Rails 100 kim.: 8000 t. cah. eh. L. 28·80) 

Lin pcignec: 2 t . ficelle anglaiıe: 200 k.- fil 
en lin: 2,2 t.· fıl en lin goudronnee: 1.8 t. 
corde de calfeutrage: 200 k. cable: 1200 k. 

Drapcaux : 3 lots 

Provisions 

Ble concasıe: 64 t. 
Beurre: 11 t . 
Farine: 550 t. (aj.) 
Ri:ı:. pr. soupe: 30 t. (aj.) 
Farınc: 450 t. (ııj) 

,, 200 " .. 
,, 430 ,, 

" 
de minoteric : 200 t. (aj ) 

Bles concaasrs: 44 t . 
Haricots sccs: 44 t. 
Riı: 26 t. 
Savon: 7. 7 t. 
Be ur re: 11 t . 
Pain: 70 t. {aj.) 
Beurre : 5.5 t . (aj. ) 
Raisins secs: 3 t. 
Legumea, pommeı de tcrre, oignons, beurrc, 

lait ete. 
Savon : 300 k. 

Pli cach 

• 

Publique 1987 -

Pli cach 52500 -

,, 199000 -

Gre a gre 40000 -

Publique 4800 -
Pli cach. 13000 -

" 
576009 93 

,, 5'280 -

fublique 2445 50 

• 
Pu~;lique 

n 9900 -
Grc n gre 45500 -
Pli cııch le k. O 18 
Gre a gre 58500 -

,, 28000 -
Pli cach 53750 -

" ,, 5280 -
Publique 3520 -
Pli cach 7020 -
Publique 3388 -
Pli cacll 11000 -
Gre a gre 
Gre a gre 

Publique 510 -
• 

Gre a rre le k. o 31 

B) Adjudicat10ns a la surenchere 
Sncs vidcs: 10000 p. 
Decombre batisııc corpı de ~arde Şı~hane 
Divers objetıı 
Articlcs camelotes : 14 lots 
Objets u l s et camclotes : 72 lota 

Publique 
Publique 

,, 
Publiquc 
Gre iı gre 

667 37 
110 06 

258 25 

178 75 
1372 50 

74 -
1236 -

10 pr. cent 
38 80 

6307 10 

149 25 

3875 -

11200 -

3000 -

360 -
975 -

26790 40 

396 -

182 45 

742 50 
3412 50 

405 -
4175 -
2100 -
3937 56 

396 -
194 -
525 50 
246 60 
825 -
675 -
412 50 
59 25 

6 98 

Municipalite Kayseri 19 10-38 14 
Kaymalcamat Hızan 21-10·38 15 
Com. Ach. Milit. Bornova 12-10·38 10 
Dir. Trav. Pub. Edirne 2-11-38 15 -

Caisıe Monta de Piete 27-10·38 
Com. Perm. Mun. lıtanbul 26-10-38 14 30 
Vil. Malatya 27-10-38 14 -

Dir. Culture Konya - -

Conseil des Ancicns du Village KiR-ıtbane -

Dir. Trav. Publ. Edirne 2-11-38 15 

Vilayet Malatya 27-10-38 14 

Vilaye\ Kocaeli 31-10·38 15 -

Adm. Gfo. Ch. de fer Etat Anlc. 25 - 10·38 15 30 
Caiısea H ı\ydarpaşa 

Adm. Gen . Cb. Fe .. Etat Ank. 28-11-38 15 30 
Caiues Haydarpaşa 

Com. Ach. Econ. Monop K.tache 31-10-38 14 

" 26 ·10-38 14 
Com.Ach.Dir.Gen.Fabr.Milit . Aak. 30-11-38 15 -
Administ. Gen. Chcmin de Fer 25-11-38 15 30 

Etat Anlc. Caisscs H.paşa 
1 ere Expl. Ch. de Fer EtatH.pacha 27-10-38 15 -

Dir. lnatilut Agricolc Ankara 26-10-38 10 -

Com. Ach. Oiv. Vize 20-1(1-38 ıs -
" " 

19-10·38 15 -
Com. Ach. Milit. Samsoun 15-10-38 10 -

,, ,, Oiv. Kirklareli 22-10-38 11 -
.. ,, Mıl. Kara 20-10-38 10 -

" " 
,, " 20-10-38 11 -

,, 
" 

Corps Armee Kayseri 26·10-38 16 -

" 
,, Bataillon Front Birecik. 25-10-.;\8 ıs -

Com. Ach. Corps Armec Kayacri 21-10-38 ıs -
n 21-10-38 16 -

" 24-10-38 15 -
,, 24-10-38 16 -

.. 25-10-38 15 -
Co:ıı. Ach. Ec. Second . Balikeair 24-10-38 15 -

n 24-10-38 ıs -
Com. Ach. Militaire Diyarbakir 17-10 38 10 -
Dir. Ecole Normale lstanbul 26-10-38 14 -

Com. Pcrm. Municipalite Istanbul 13-10-38 14 30 

75 - 8 eme Exploit. Ch. Fer Etat lzmir 3-11··38 15 -
Oefterdarat lstanbul 24-10-38 14 -

n 24· 10·38 14 
Com. Ach . Min. Def. Nat. Ankara 13-10-38 14 -

19 38 Com. Perm. Municipalıte latanbul 13-10-38 14 30 

Çarşamba l 2- l 0-938 

Harp pa\ceti (MMV) X! 798 
Ferro mangan (Aılc. Fabr. U. Müd.) -'~ 801 
Elektrolit tutya ., ., n ,, .,! 801 
Koyun eti (İst. Komut.) .~ .. 828 
Battaniye (MMV) .,z 830 
Eskişehir tayyare meydanında uçuş yolu inş. (MMV) J\". 830 

ilaç (Tophane Lvz.) ~ 831 
Speıial yerli malı illcı, uyu,turucu iliç (Tophane Lvz.) J\~ 833 

Çam direği (DDY} JY• 833 
Demir çatı ve camekan (İnbis . U. Müd.) .;\!- 833 
Evrakı matbul\ (İçel Kültür Dir.) ,,,~ 833 
Ameliyat gömleği (MMV) .:\! 833 
Arpa (Diyarbakır Lvz.) ~= 833 
Hükumet konağı int. (Bolvadin l' aymakam.) ·'~ 835 
Odun (Kırkag-aç Aık . SAK> .\~ 836 
Saman ,. • ,, .'\! 836 
Arpa (Balıkesir ,, ., .\~ 836 
Krib le kömür, meşe odunu (TürlclcuşM Genel Dir.) J\". 839 
Sadeyağ, un llslahiye Tuğ. SAK) ~~ 837 
Odun (Balıkesir Ask . SAK) .ı,._ 840 . 41 Motorın , vakum, gax, benzin , fitil, üıtübü, gres (Afyon Vil. ) .I'\! 8 .. d.) 
* Manyu gölünün saydiye resmi ve avlamak hakkı(Bandırma MalııtU 

.\: 841 
Profil potrel Clat. Komut.) .~! 842 
Harbiyede ordu evi boya ve badana işı {lst. Komut.) J\'! 842 
• Meşe kömürü ve odun (Dörtyol Orman Bölre Şefliği) .,: 843 
Lavamarin kömürü, sömikok kömürü (MMV) x~ 845 .. d.) 
Soba kurulması, boru, dir1ek , fırıldak, tabla v.s. dat. Gümr. Ha~oııı 

.Y! 845 
Sabit raf yapılması (lst. Gümr. Başraüd.) J\! 845 ~ 846 
Hademe için elbise ve palto (Türle Hava Kur, G. Mrk. Ank.) . ı• 
Pamuk atılmım (An.k . Lvz.) .;\~ 846 
Bulgur (Ank. Lv.z.) .\':. 846 
26 çeşit malzeme (lıt. Komut.) .\~ 846 
Krible kömürü (lst. Komut.) N. 846 

Mercredi 12· 10·938 

Paquets de guerre (Min. Def. Nat.) No 798 
Ferro mangan (Dir. Gen . Fab. Milit) No 80 1 
Zinc electrolite ( ,, ) No 801 
Viande de mouton (Command. lst. ) No 828 
Couvcrture de lit (Min. Def. Nat.) No 830 N•'.) 
Constr. voie survol a la place d'aviation d'Eskişehir (Min . Def· 

No 830 
Medicaments (lntend. Tophane) No 831 

,, specialites indig. (lntcnd. Tophane) No 833 
Poteaux en sapin (Ch. de Fer Etat) No 833 
Toit en fer avec vitrine (0 r. G en. Moaopoles) No 833 
lmprimees (Dir . Culture leci) No 833 
Chemiseı d 'operations (Min. D ef. Nat.) No 833 
Orıe (lntend. Diyarbakir) No 833 5 
Cônstr. konalc gouvernemental (Kaymak.mat Bolvadin) No 83 
Bois (Com. Ach. Milit . Kırkağaç) No 836 
Paille ( " ) No 836 
Orge ( n Balıkesir) No 836 
Chıı.rhon criblc, boıs de chene (Dir. uı;o. Tiirkkuşu) No 839 
Beurre, farine (Brigade lalahiye) No 837 
Boia (Com. Ach. Mıl. Balikcsir) No 840 
Motorine, vacoum, petrole, benzine ete. (Vil. Afyon 841 
• Droit de pechc du lac Manyas (Dir. Fisc Bandirma) No 841 
Poutrelleıı (Command. lst.) No 842 ııt 1 
Pci•ture et badigeonnage ıa1.ison armee a Harbiye (Comınancl· 

No 842 .. trol) 
• Cbarbon de bois de chcne et bois de chene(Chef Forets D0

' 

No 84:l 
Charbon lavcmarin, semi cole (Min. Def. Nat .) No 845 845 
Mootage poeles et tuyaux, ete. (Dir. Princip . Douaa. lat.) No 
Fabrication etageres fixeı (Dir. Princip. Douan. lst.) No 845 . tio' 
Habib et paletots pour ıubalternes (Comite Central Ugue A"'' 

Ankara) No 846 
Ble concaaae (lntend. Ankara) No 846 
26 sortu matcriel (Command. lst.) No 846 
Houille criblee (Command. lstanbul) No 846 

• A. TEVFiK Tercurrıe evi 

==== Galata, Sigorta Han Tel. 41634 ~ 


