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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

~arici Etonomi~ Ha~erler 
~&lar yapak alıyor 

Ytt 
. - Rusya nam ve be-

k P•yasanıızdan yapak top· 
Ilı~ l•dır. En son yapılan 
t allıeleve göre izmir ya· 
~dan kilosu 57 kuru4tan 
\ b· bul olarak ıon.ooo ki
l ır Parti ile yine fob İs

ıOQo \'e kilosu 65 kuruştan 
>t kiloluk Trnkynnın lcıvır
~t.P~klarındnn satın almış
'~ U•ların daha bir miktar 
dala.cllkları tahmin edil-

~ ır, _ 

,, ~tekrar indirilecekmi? 
~ ~ber nhın malı mahf el- 1 
t, Yledi(line göre, bir .a

~~ct~ inin ileri sürdOğü 
t~tı hılifuıa olarnk maliye 

~ttij lllahfelleri Reisicumhu
~~ 'b selıihiyetin temdid i
ct11ıı 

~tt 'Ylllıunakta ırlar. Bu se-
ı tıı teındid edildiği takdirde 
qi ~burun doların altın kıy· 
~~ı· 933 '.lenesi nisanındaki 
• •ııe ~ d 1 l' • lllt naz!\ran yuz e e ı 

tı ~ tnış nisbetinde indire
Ylennıekte idi. 

e 

Alman Yugoslav görüş
meleri 

On gün evvel Belgradda Al
manya ile başlıyan ticari müza
kereler müsaid bi şe :cilde ve sa
mimi bir hava içinde devam et
mektedir. Bu müzekereler neti· 
cesinin bütün memleketin ikti
sadiyatı için faydalı olacağı ü-

mid edilmektedir. Müzakereler 
esna&lnda nisbeten çetin mese· 
leler de tetkik edilmekte ise de 
iki tarafın mutekabil anlayışı 

snyesintle bunların da tnmamile 
halledileceğine şuphe yok tur. 

Bu müzakerelerin hiç olmazsa 
gelecek haftanın sonuna kadar 
devam edeceği tahmin edilmek
tedir. 

Hitler Yugoslayva otomobil 
kulübünün ikinci reisi Yanko
viç ile diğer azaya Yugoılavya 
iie Almanya arasında otomobil 
turı~minin inkişafı yolundaki 
faaliyetlerinden dolayı yüksek 
trütbedeo oiş11Dlar vermiştir. 

Haberleri 
~lık ihracı artıyor 

•tb 

i İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHiRE BORSASI 

15.10.938 
' e h vaların müsait de· 

''ttı . ~~ tsı nden marmarıı.da 

~lb ltıut v torik tutulmaya 
' 

1•tır. Bir haftadan beri 
~, y 

Ilı unanistana ihracat 
r, l' b 

1 ııu ırnanımıza on eş 

'ıı Yunan gemisi ile beş 
~ " 1 Puru gelmiş ve bnlık 
h._?c koyulmuştur. Pal~ 
tG~ '~lı:ırından şimdiye k11-
~ıtl.11ckaen bin çift ihrnc 1 

~4\ ~t. Bunların çıfti 4 5 
~"d•r satılmıştır. Hava- l 
b,l ı •dığı takdirde ihracat- ı 

' 
1 ıtl ~-~ llrın artacağı tahmin 
lötdır. 

------
•ın 
~ c rekoltemiz eyidir 

•t ile p· . 
\.. ırınc mahsulü her 

~:ır· 

~.~ 0lrnuştur. Tosya, 11-
~I •ıııoni mıntıkalarında 

1\d~Ok bereketli olmuştur. • 
~d !leçen seneye nisbet· 

\ ~lt~Yİtrni fazlalık vardır. 
~I b· "eren bölgelerde iıe 

)~,;re Yetıniş beş ve sek

,'<!, b·fıı:ı}alık ~östermittir. 
t\lıt ır çeltik frbrikası ku-
1 ~oİ Bu sayede köylü 

\Ilı~ ':Ylıkla temizletmek
.'\~ ~tıu 

1 >, .rıdur. Geçen ıene 
' 1 • ~lıı Çın aranılan fazla 
tı b11ın d . 
~ttitl' a ığı ve fıatın da-
llctt) 

1 olmaması komşu 
ı. 'ttı e Pirine işini geri bı
~ • B 
it tbr ll sene Romanyayn 

''t~c etrnemiz ihtimalle-
r. 

, ____ _ 
Fi atlar 

CiNSi Aşağı Yukarı 

Kr. Pa. Kr .Pa. 

Buğday yumuşak 5 12,5 
,, sert 5 -

" 
kızılca 4 35 

Arpa Anadol 3 37,5 
Kuşyemi çuvallı 5 15 

Kuşyemi dökme 4 30 
5 

5 JO 
5 12 

17,1) 

Ceviz kabuklu 16 20 - 17 10 
Z. Yağı 40 - 42 20 

Gelen Ton 

Buğday 435 
Arpa 15 

Un 45 
Nohut 55 
Mısır 22 
Fasulye 128 
z. yağı 12 
K. fındık 6 
İç ceviı: 6 

Giden Ton 
Arpa 116 

Dış Fi atlar 
Buğday Lİ•erpul 

" 
Şikago 

" Vinipek 
Arpa Anvers 

Mısır Londra 
Keten T. : 

" 
Fmdık G.: Hamburg 

,, L.: ,, 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahede Itri 

Kararname No: 9-t66 

2430 sayılı Muamele Vergiıi Kaııununun ikinci maddeaine 3535 sa
yılı kanunla eklenen S fıkrasile verilen salahiyete müsteniden muhar-

rik kuvveti beş beygire Ve (Ünde çalıştırıldı~I İŞCi uyası H fu(a O· 

aa ka<lar olan sınai müeaseıelerden nevihtri ba~la listede yasılı züm
relere dahil olanların mezkür kanuuun neşri tarihi olan 16. 7.938 tari
hinden muteber olmak üzere muamele vergisinden auaf tutulması 
Maliye Vekilliitnin 24.8.938 tarih ve 23204 258 26281 sayılı tezkere· 
ıile yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 24.9.938 tarihin
de ooanmıştıF. 

24;9/ 193i 

Toprak sanayiiden: 
T cbeşir yapan mÜeHeıeler 
Madeni eşya sanayirnden: 
Cilacılar 

Bıçakçılık, desterecilık, çakıcıl.k 
Her nevi maden döken aaüeı· (Yalnız döküıa dolayııile, dökülen 
seseler parçayı işlemek .suretile moaulit 

vücude getirenler bariçtir.) 
Dövme bakır ııaal eden müeı- (Cili dolayıaile,) 
ıeıeler 

Tel keımc i111alithaneleri 

Tahta sanayiinden: 
Tornacılar 
Oymacılar 

Sepet yapan miiesaeulcr 
Parmaklık yapan müe11eıeler 
T ez~ahçılar 

Fıçı yapan mÜeHeseler 
Sandık ,, ,, 

(Kanral laalincıleki teli ambaliz 1&D

dıldarında kullanmak üzere muay
yen uzunlukda kesea İaalitlaaneler.) 

(Farın küreği, merdlVen, bayrak di· 
reği ve benzerlerini yapanlar.) 

Ambalaj sandıta yapan müesseseler 
Oyuncak yapan müessHeler 
Manken yapan müesseseler 
Kürekçiler (Deniz vasıtalarına mahsus kürek 

yapanlar) 
Kuş kafesi yapan miieHeıeJer 
Tahtadan küçük eşya yapan 
müesseseler 
Kutucular 

ıüesseeeler 

" 

Çıkırıkçılar 

Tavla yapan 
Takuny• ,, 
Mekık " " 

(Pirotrafi) 

(Kutu, tel dolap, çenber elek, kasna
tı v• benzerlerini yapanlar) 

Araba tamir eden müesseıeler (Yalnız tamir dolayııile) 
Kundura kalıbı ve ökçesi yapan müesseseler 
Gıda sanayiınden: 
Arpa kırıcıları - hayvan yemi -
Arpa, mercimek vesair hububatı un haline retiraeksi~in ezip par· 

çalavıın müesscıeler. 

Mensucat sanayiinden: 
Havcılar 

işlemeciler 
Mendil için har:ırlanmış mensucat üzerine çizri ~asan müeaseıeJer 
Yazmacılar ve basmacılar. 
Hayvan eğerlerinin altına konan keçeleri imal eciea müesseseler. 
Müteferrik sanayiiden: 
Kayıt ve mukavve kesen müesseler 

,, ,, ,, Ü.zerine çizgi basan müesıeHler 
Konfeti, ıerpantin ve tuvalet lciğıdı yapan müeaseseler 
Kafıt danteli yapan müesseseler 
Kemik. ve boynuzdan ve pliatik ınadllelerden a~ızlık, tesbih ve 

tarak İmal eden müesıeseler (sair plistik eşya imalatı hari9tir.) 
Taka ianalithanelcri (mensucat tezgihlarıada kullanılan aletlerı ya

pan müesseseler. 

a) MÜNAKASAL R 

İnşaat - Tamirat · Naf!a işleri ve Malzemesi -Harita 

Harta Genel Direktörlüğünden : 
Harta Gen. Drk. dairesi müttemilatıc.dan tamirhane ve bir 

pavyon çatı11ndeki eıki kiremitler ke,fi mucibince yenisiyle teb
dil edilmek ve yerlerine konulmak işi pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlık 17.10.938 pazartesi günü saat 10 da Cebecide harta 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. Komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 480 lira 47 kurut olup muvakkat teminatı 36 lira 
4 kuraıtur. Banka mektubu veya vezne makbuzu kabul olunur. 

M. M. Veklleti Satınalma Komisyonundan 
Eıkitehirde yaptıralacak uçuş yoluna 12.10.38 gününde istek

li çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 283,878 lira olup ilk tem i natı 15IOS liradır. Ek· 
siltmeıi 3.11.93~ pazartesi günü saat 15 de M. M. Vekaleti satın· 
alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 14 lirn mukabilinde 
komisyondan alınabilir. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
Ankarada Devlet mahallesinde yapılacak sulama işleri işletme 

merkez binası keşif bedeli 219 337 lira 41 kuruştur. 
Eksiltme 9/ 11/938 tarihine rastlayan çımpımba günü .aat 15 de 

Nafıa Vekaleti Sular umum MüJürJütü su eksiltme komiavonu o
dasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

İıtekliler eksiltme şartnamesi mukavele projesi, bayındırlık 
itleri ~enet fartnameai, fenni tirtname ve projeleri 10 lira 97 ku· 
ruf mukabilinde Sular Umum Müdürlüğilnden alabilirler. 

Ekıiltmeye ıirebilmek için istekliler 12 217 liralık muvakkat 
teminat •ermeıi •e eksiltmenin yapılacatı ıünden en az sekiz 
gün evvel ellerintle bulunan bütün vesiknlarlıı. birlikte bir istida 
ile vekalete müracaat ederek bu ite mahıus olmak üzere vesika 
almaları ve bu vesikaları ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 
veıika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

Mutla Viliyetind~n: 

Eksiltmeye konulan iş: Ula'da yaptırılacak 19776 lira 27 kuruş 
keşif bedeli Ula ilk okul inşaatı kapalı zarf uıulile eksiltmeye 
çıkarılmıftır. istekliler eksiltme şartnamesi ve buna müteferri di
ğer evr"kı Muğl"' Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. Eksiltme 31 
1. teşrin 9.18 pazartesi güaü saat 17 de Mutia Vilayeti Daimi En· 
cümeninde yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulile olacllktır. 
Muvakkat teminat 1483 lirn 22 ku. uştur. İsteklilerin af ağıda yazı· 
li vesaiki ibraz etmeleri lazımdır. Ticaret Odasına kayıdlı bulun
duklarına dair. Vilayet makamından ehliyet vesikası almak ıçın 
ihale gününden sekiz giin evvel res nen rnürac aUe ba iş için ve
sika almaları liı.ımdır. 

Müzeler Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden: 

Yapılacak itin cinıi ve 
mahiyeti 

Keşif bed. Muvak. Ekıiltmenin nere
lira kr. teminat de ve hangi tarih ye 

miktarı saatte yapılacağı 
lira kr. 

Türk •e İılim eserleri mü· 5489 24 412 00 
zesindeki tabhane bina· 

Asarıatika müzele
ri genel direktörlük 
dairesinde 1.11.38 sının tamiri. 

tarihinde salı günü 
saat 14 tedir. 

Süleymaniye Türk ve İılam Eserleri müzesinde muhkükit mü· 
zesi ittihaz edilen Tabhane binasının bermucibi keşif tamiri yukar
da yazılı gün ve saatte açıkeksiltmeye konulmuştur. Keşif ye 
f&rtoameyi görmek istiyenl&rid müzeler ınimarlığrna, tamir edile · 
cek yeri maha\len istiyenleriıı Türkve islim Eserleri müzesi direk
törlüğüne talip olanların da en az 3000 liralık bu işe benzer 
iş yaptıklarından idarelerinden almış oldukları vesikalara is

tinaden lıtanbul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel mü
racaatla almış oldukları ehliyet ve 193B yılına ait ticarat odası 
veıikaları ve muvakkat teminat mnkbuzlarile eksiltme gününde 
mü:ıeler arttırma ve ekıiltme komiıyonuna müracaat etmeleri. 

İçel Nafıa Müdürlüğünden 

2650, 11 lira bedeli keşifli Menin memleket hastanesi ikmal 
inşaatı 12.10 938 tarihinden itibaren açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 31.10.938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü ıaat 
15 de Mersin Vilayet encümeninde ihale edilecektir. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 198.77 liralık muvakkat temi
nat paraıile husuıi muhasebe veznesine yatırmaları veya o mik
tar teminat mektubu ticaret odası ve vilayetten alacakları ehliyet 
vesikasını encümene ibraz etmeleri lazımdır. 

Fazla malumat almak istiyenlerin Nafıa Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ilin olunur. 

Çorum Defterdarlıktan 

Hükumet binasıntla icra kılınacak 900 liralık tamirat 6.10.938 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş 

olup 21.10.938 tarihine müsadif cuma günü Defterdarlık maka· 
mınlla eksiltme icra kılınacatandan talip olanların mezkur günde 
teminata muvakkate akçası olarak teslimi sandık etmek suretiJe 
Defterdarlık mskamına gelmeleri ve izahatı kafiye almak ve ya-

pılacak tamire ait proje ve şartnameyi görüp tetkik etmek isti· 
yenler her gün varidat dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur. 



Bu gün Han olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Lisetsi 

Cinııi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Münakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Uzunköprü tütiin bakımevinde yap. beli ve 
kömürlük inş. (şart 4 kr) 

Şişli çocuk hastane.i intaniye pavyonunun ik· 
mali inş. 

Menin Memleket hast. ikmali inş. 

HükOmet bin11sında yap. tamirat 
Çanakkalede yap. iskele inş. 
Eslişehirde yap . uıruş yolu inş. (şart. 14 L) 

(temd) 

paz. 791 45 

aç. eks. 4821 39 

" 2650 11 
" 900 -

kapala z. 40620 19 

" 
283870 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alAt, Hastane Lav. 

Alet Sıvas Numune hast. için: 66 kalem 
Lııboratuvu malzeaıeai Gureba hast. içiD: 100 
bleın 

Laboratuvar kimya eczası: 50 kalem 
Tıbbi ilaç: 22 çe~it (temd) 

aç. eks. 

" 

" 
paı:. 

Elektrik· Hava gazı· Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Amasya elektrik santralına konulacak ikinci kapalı •· 
lokomobil ıuru bu (temd) 

Matbaa işleri · Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

1226 30 
1000 -

450 -
8888 

59 36 lnhiaarlar U. Miid. 2-11-38 14 -

362 - lst. Sıh. Müeaseı . AEK 2-11-38 14 30 

198 77 içe) Nafıa Müd. 31-10-38 15 -

' Çorum Defterdarlığı 21-10 3~ - -
3064 65 Çanakkale Mst. Mvk. SAK 2 11-38 11 

15105 - M. M. V. SAK 3·11-38 15 

91 98 lst. Sıhhi Müe&1. SAK '.l-11-38 1!' -
75 - lat. Vakıflar Müd. 31-10-38 15 -

33 75 
" • 31-10-38 15 -

666 60 Tophane Lvz. SAK 19-10-38 15 30 

Amuya Belediyesi 16· 11-38 15 -

Mukavva: 672 k. · çiriş: 37 k. paz. - - yüzde ıs - Tophane Lvz. SAK 20·10·38 14 15 

Kereste· Tahta v.s. 

Meşe azmanı 183,480 m3: 550 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaöları v.s. 

Meşe köaürü: 8757 k. 

Müteferrik 

59 sayılı motör makine tamiri 
Yataklık p1muk: 1300 k. 
Soba boruau: 1500 ad.- alafranga- dirııek: 500 

ad.- alaturka diraek: 500 ad. 
Sabunlu kösele: 10 k.· mum: 1 le: . - sarı vakıta 

bütün, parça, saraç ipliği: 4 paket· saraç 
iğnesi: 1 kutu- tire kolan: 14 k.· ince va· 
keta: 14 k.· amerikan beai: 17 m.- ıaraç 

ipliği: 14 yumak- büyük toka: 40 ad.- kü
çük toka: 40 ad. 

Saplı yular başlığı: 50 ad.-ip yular: 35000 ad. 
yem torbaaı: 420 ad.·bellome: 527 ad.-geb
re: 2050 ad.·kalbur v.s. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Pirinç: 10 t. (temd) 
Mercimek: 10 t. 
Sabun: 5550 k. 
Arı:a: 90 t . 
Yulaf ve arpa: 500 t. (temd) 
Sadeyağ: ~9999 k. (temd) 
Yulaf: '430 t. 

,, 315 " 
Yulaf: 430 t. 
Sadeyağ: 17,6 t. 

b Müzayedeler 

Matbaa makineleri 

Ekmek kırıntııı ve yemek artıkları 
Ev enkazları 
K öhne araba, kazma, balta vs. 
Can kurtaran ıimidi: 25 ad.-el kantarı: 1 ad . 

dökme harp: 27 ad. 

Şerit, !istik boru, yntak ve yastık 

kapalı z. 11008 80 

paz. 

paz . 
paz. 

" 

" 

" 

aç. eka. 

" 
" 
" 

paz. 
kapalı z. 

" ,, 
" 
" 

açık art. 

• 

paz. 

• 

aç. art. 

380 -

2500 -
1200 -
2220 -
4500 -

22000 -
30450 -
22575 -
16537 50 
22145 -
24840 

198 80 
6.!0 -

54 

· M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
Keşif bed<!li 8249 lira 21 kuruş olup harp okulu ahır çatı ara· 

si ve helası yapısı kapala zarfla ekıiltmeye konulmuttur. . , 
llk teminatı 618 lira 70 kuruş olup şartnamesi 42 kuruş mu· 

kabilinde komiayondan alınır. 
Eksiltmeai 1.11.938 1ah ıünüsaat 11 dedir. 

Çanakkale Mst. Mvk. Satınalma Komisyonundan: 

Çanakkaledc Mst. Mv. için yapılacak iıkcle kapalı zarf usulile 
ekıiltmeye konulmuştur. ihalesi 2.11.9.18 çarşamba günü aaat 
11 de Çanahkalede Mst. Mv. Sahnalma Komiıyonunds yapılacak
tır. Yaptırılacak iıkelenin keşif bedeli 40620 lira 19 kuruş ilk te· 
minalı 3064 lira 65 kuruştur. inşaata ait huıusi şartname karada 
yapılacak iskelenin fiyat tahlili beton bölüklü iskele etüdü ilk ke
şif cetveli ve planlar Ankara, istanbul Levazım Amirliği Satınal
ma Komisyonund·a görülebilir. Çanakkale Mıt. Mv. Satınalma 
Komis.)Onunda da görülebilir. lıtekliler 2490 sayılı kanunda yazı· 
h vesikalarla bu miktar iıkcle işini müteahhidin veya mühendi
sin muvaffakiyelle yapmış olduklarına dair vesika ve Nafıa ve
kaletinin ehli~ et ve müteahhitlik veıikalarile teminatı muvakkate 
makbuzu veya banka mektuplarile beraber teklif mektuplarını 
havi kapalı zarflarını ihale günü olan 2.11.930 çarşamba l'Ünü 
saat 10 a kadar Çanakkalede Mst. Mv. Satınalma Komisyonuna 
makbuz mukabili teslim edilmesi. 

825 66 

29 -

187 50 
90 

165 50 
337 50 

2062 50 
2283 75 

1661 -
1863 -

1-t 85 

D. D. Y. Haydarpaşa 

Tophane Lvz. SAK 

Gümr. Muh Gen. K. lıt. SAK 
Tophane Lvz . SAK 

" " . 
Vize Tümen SAK 

" . 

Kaatamonu Ask. SAK 

" " 
" " 
" " Konya Kor SAK 

Lüleburraz Tüm. SAK 
Edremit 

" • 
" " ,, 

Bornova Ask.. SAK 

" " 

Beyoğfo 4 üncü Sulh Hukuk 
Hakimliği, lst. Fincancılar Se· 

llmet matbaa11 
lst. Liseler Muhasebeciliği 
Anlura Beled. imar Müd, 
lıtan bul Belediyesi 

1-11 38 1:5 -

20-10-38 14 30 

~ı-10-38 10· 
20-10-38 14 -
19-10-38 14 30 

21-10-38 10 -

21-10-38 15 -

21-10-38 14 -
21-10-38 14 -
21-10-38 14 -
21-10-38 14 
19-10-38 10 -
3-11-38 15 
7-11-38 14 
7-11-38 16 
3-11-38 11 
3-11-38 15 

19-10 38 14 -

19-10-38 
27-10-38 
20-10-38 

13 -
10 -
13 

8 10 lıt. Lim. Sah. Sıb . Mrk. Eks. K. 18·10·38 14 

İst. Gümrükleri Başmüd . 20-10-38 13 

lıaçlar, Klinik ve ispençiyari al at: 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ordu Sıhhiyesi için alınacak 22 çeşit tıbbi ilacın ka
palı zarfla eksiltmesinde verilen fiat pahalı görüldiiğünden 
pazarlıkla eksiltmesi 19. t 0.938 çarşamba günü saat 15,30 
da Tophanede İstanbul levazım amirliği satmalma komis
yonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 8888 lira 
ilk teminata 666 lira 60 kuruştur. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisa!_ve Malzem.) 
A nıasya Belediyesinden: 

Am.ı ya elektrik ·antralma konulacak ikinci lokomob•l 
gurnLu ·çin kapalı zıırf usulile il:m edilen miiı akasaya talip 
zuhıır Ptmediğinden münakasanııı yenilenmesine ve ihalenin 
16 Teşrini ani 938 tarihint: rastlnyaıı 1;ar~anıha giinü saat 
15 le yapılma:-.ına belediye t'rıclimeniıwe karar verilmi~ ol
makla evvelki şerait dairesinde hu i:,;e talip olanlnr!n iha)ı> 
günü muayyen zamandan bir saat evveline kadar teklif mek
tublarını Amasya Belediyesine vermeleri lüzumu ilrı ~ olunur. 

••• 
13 :yoğlıı telefon -=antralı kalörifer t~ -;İ::ıa tı. Bak· t~ı. Tele· 

fon l\lüd. ilanlarına. 

. 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeın~ 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund; 
672 kilo mukavva ile 37 kilo çiriş 20. 10.938 ~e~!~ ,,ır 

günü saat t 4, t 5 te Tophane İstanbul levazım amırlıll ~~ 
nalına komisyonun da pazarlikla eksiltmesi yapı.ıac1j~ isteklilerin yüzde 15 teminat ve kanuni vesıks 
beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

Mobilya, Ev ve Baro eşyası, Muşamba, Hah_!! 

Milli Müdafaa Vekaleti Sa tınalma Komisyonundan: /ı 
Ordu ihtiyacı için 600 adet portatif sandalye, 300 adet 

11 
I 

tff maaa, 300 adet manevra sandığı kapalı zarf usulile ••; 1,1 
nacaktır. Hepıinin tahmin fiyatı 9000 liradır. Eksiltme d~) 
çar,amba günü saat 14 te M. M. V. satınalma komisyonull ol' 
pılacaktır. İlk teminatı 675 lira olup fartnamesi bedelıis 
komisyondan alınabilir. 

• • • ır 
Muhtelif mefruşat eşyası alınacaktır. Bak: İnhisar' 

Müd. İlanlarına. 

Kereste, tahta ve saıre ,_ 
Devlet Demir Yolları ve Limanları İşletmesi Ull' 

İdaresinden : ; 

Mnhammen bedeli 11003 lira 80 kuruş olan 183,480 ıııettfı 
kibı muhtelif eb'atta 550 adet me.şe a:ımanı 1.11.938 ıalıoiJ 
ıaat 15 de Haydarpaşada gar binası içindeki aatınaJ01a " İ 
nu tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. .

1
, 

Bu işe iİrmek iştizenler kanunun tayin ettiği vesaik ı ~ 
lira 66 kuruşluk teminat ile teklif mektuplarını muhtev-i ':-,; 
nı ek•ittme günü saat 14 e kadar komiıyon reisliğine ft 

lazımdır. _,il 
Bu işe ait şartnameler Haydarparada Gar binasında ııo 

tarafından paraaız olarak dağıtılmaktadır. 

1.ahrukat Benzin-ft\akine yağlan v .~. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komiayonundan 11 Cümüşsuyu hastanesi için 10000 kilo mefe kömürü b•I 
fı dahilinde satın alınacaktır. O P 

Pazarlığı 20 birinciteırin 938 perşembe günü aaat 1 ı,3 
pılacaldır. 

' Konya Valilitinden: ·d•" 
Huıusi muhaaebe bütçeıile idare edilmekte olan 1 lı 

müeasesclerin bir yıllık ihtiyacı olarak tesbit edilip kaPd
1

1i 
uıulile eksiltmeye konulmuş olan 8811 lira muhammen bt1,1ı 
ton ıömikok maden kömürüne istekli çıkmadıtından do te''.J 
hrma ve ekıiltme kanununun 40 ıncı maddesi hükmüne ;~4 

bu alım işi 25110/938 günü akşamına kadar pazarhk yolile ili 
yapılmak üzere eksiltmeye konulmuş olduğundan istekliler tjı 
lira teminat akçesile veya banka mektubile ayni tarihte 
Daimi Encümenine müracaatları illn olunur. 

d'' İstanbul Levazım Amirliği Sat111alma Komisyoourı 

Ütü için 8757 kilo meşe kömürü 20.10.938 ~e~#ı 
günü saat 14,30 Ja Tophanede İstanbul levazım aııı•~tı' 
tınalma Komisyonunda pazarltkla cksıltıne i yapıl~cs~ ı,e 
tcklilerin yüzde 15 tenıİTıat \C kanuni vesikalarıle 
belli saatte ırnınisyona gelmeleri. 

* * • 
Mangal kömürü ve odun alınacaktır. Bak 

Tekirdağ Ask. SAK il!l.nına. • 

Müteferrik 

İıtanbul Komutanlığı Satınalma komisyonundan .,,tr 
Çatalca müstahkem mevki komutanlıtı için 172 tane~· ı~ 

tane kelebekli rabıt vidası, 180 tane demir kaim mesô~'j,t• 
ne yeşil fiacan satın alınacağından açık ekıiltme ile ıb• f 
birinciteşrin 938 pazarteei günü saa.t I0,30 da yapılacaktır· 5' 
men kıymeti 118 lira 80 kuruştur. ilk teminatı 9 liradır· b1tll 
mesi ihale gününden maada her gün komisyonda görüle ıı 

• • • Müstakil topçu taburu için lüzumu olan 14 nuııı•r;,ı f 
kilo oluklu aaç satın alınacağından pazarlığı 24 birinci t~ .... 
pazartesi ııünü saat 11 de Fındıklıda komutanlık saba • 
misyonunda yapılacaktar. 

Selimiye Askeri ~I:;' KomiıyonundaP: ~ 
Selimiye tümenine bağlı birliklerinde mevcut tanıire ılfı? 

muhtelif tip ve numarada 150 yi mütecaviz sobanın tuJ1'~• 
kapak gibi noksanları ve saçları yaptırılacak bundan b'!I' 
adet ıoba borusu ile IOO adet tavan dirseği ve 40 adet J 
aeği ile 77 adet soba tahtaaı pazarlıkla satın alınacaktır· ıs~" 

Pazarlık 21 10/938 cuma günü saat 14 te Selimiye tiidl:ı/J 
lik dairesi bina11ndaki Tüm satınalma komisyonunda y•P1,r~ı 
Talipler tamir edilecek sobaları Selimiyedeki alaylarla 11~ 
daki ve Karadeniz boğazındaki alaylara müracaatla f~rd'ol'- '/, 
satın alınacak malzemenin ne\•i ve miktarını da koıııilf Jsıl~ 
müracaatla öğrenmeleri lazımdır. Pazarlık sonunda tab•lı ,
cek bedel ÜZf'rinden yüzde 15 kati teminat derhal tüıııe~ 
sebe veznesine yatırılacaktır. Taliplerin bu işlerle meflıJ 
!arına dair vesika ibraz etmeleri lazımdar. 

.. -· Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıtı İstanbul Satıo 
Komiıyonundan : ,-' 

o ' 59 aayılı motör makina tamirinin 21.I0.938 cuma ı•0 
da pazarlığı yapılacaktır. 

Tahmini bedeli 380 lira ve ilk teminatı 29 lir•dır· 
Şartnameıi komiıyondadır. Görülebilir. 



ııııı..... Sayfa 3 
iQ 

Vize Tümen Sabnalma Komiıyonundan: 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı tevhit semerleri ıçın tamir 
lllllltcmesi 21.10.938 cuma günü saat 10 da pazarlıkla satın alına
caktır. Taliplerin o gün Vizede Tüm sahnalma komisyonunda ha
:tır b 1 u unmaları. 

Miktarı 

IO 

1 
2 
4 
1 

24 
14 
14 
17 
14 
40 
40 

kilo 

" 
Bütün parça 
Pak~t 
Kutu 
Metre 
Kilo 

" Metre 
Yumak 
Adet 

n 

Cinsi 
Sabunlu köıele 

Mum 
Sarı vaketa 
Saraç ipliği 
Saraç iğnesi 
Tire kolan 
Kalın vaketa 
İnce vaketa 
Amerikan bezi 
Saraç ipliği 
Büyük toka 
Küçuk toka 

1 tauhul Levazım Amirliği Satınalma Kom isyonıııı dan: 

l 13()() kilo yataklık pamuk 20.10.938 perşembe ıünü saat 14 de 
ta0Phanede İstanbul levazım amirliği satınalma komisyonsnda pa
k rlıkta eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin yüzde 15 teminat ve 

11.nuni vesikalaile beraber oelli saatte komisyona gelmli~ri. 
• t • • 1500 adet soba borusu, 500 adet alafranga, 500 adet ala-

~tka dir ek 19. I0.938 çarşamba günü saat 14,3~ da Tophanede 
Pı~1lr>bul levazım amirliği komisyonunda pazarlıkla ekıiltmesi ya
t :caktır. İsteklilerin yüzde 15 teminat ve kauuni vesikalarile be-

Q. er belll saatte komisyona gelmeleri. 

~, Zahire, Et ve Sebze: 

İslahiye Tugay Satınalmn Komisyonundan : 

~ islahiyedeki kıtaatın senelik ihtiyacı olan ()54000 kilo arpa 
tt~a bu miktar yulafın gerek kapalı zarfla eksiltmesinde ve ge
ta ae bir ay içinde pazarlıklannda istekli çıkmadığından iki pa-

tlıiı 19 1 ci teşrin 1938 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
~uhammen tutarı 29430 liradır. 
lk teminatı 2208 liradır. 

i Şartnamesi İstanbul, Ankara levazım amirlikleri lslahiycde tu
ll}' satınalma komisyonundadır. 

İstanbul Belediyesinden: 

Cinsi Beher kilosunun 
ınuhanfinen bedeli Kilosu 

l\.uru üzüm 25 kuruş 12035 
l\.uru kayısı 62 kuruş 1825 
l\.uru zerdali 40 kuruş 600 
l\.uru vişne 40 kuruş 50 

)tık8elediye hastanelerile diğer müesseselerce lüzumu olan ve 
Ilı llrıda cinsile miktarları yazılı bulunan kutu meyva açık eksill
to~e konul?luştur. Listesile şartnamesı Levazım müdürlüğünde 
t;ı t~lebilir. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 330 li
Ptr kuruşluk ilk teminat makbuz ve mektubile beraber. 26.10.938 

hrnbe günü sant 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Gııziantep Askeri Satınalma Komisyonundan: 

tıd l-I0-38 tarih saat 9 da kapalı zarf ile eksilmeıi yapılacak aşa
lllq il. cins ve miktarları yazılı erzaklar gününde istekli çıkma ·ış 
11~1

11hndan eksiltme kanunu mucibince bir ay müddetle pazar
'~a i\ eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin 3-11-38 perşembe günü 
itti~ 9 da 40 SV. A . kışlası sa. al. komisyonunda evrakı müsbite
Ciıı,~ nıüracaatı ilan olunur. 

ı Miktara M. tem. Muh. bedel ihale tarihi 
kilo lira kr. lira kr. 

825000 2189 94 28122 50 3. 11.38 sn. 9 
415POO 3735 49890 

" " .. 
175000 2781 44 35752 50 " " " 575000 1776 75 23690 

" " " 

Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Muvakkat 

~ıll . Miktarı teminatı İhale 
~-~1 

Hangi kıta için kilo lira kr. gunu Şekli Saatı 
teı Tekirdağ lutoları 49000 331 17. I0.938 açık elts. 16 

~;rı Malkara ,, 18000 139 ,, ,, ,, 
(:)d llal K. Tekırdağ" 20000 72 19. I0.938 ,, ,, 
~lıl~rı ,, ,, 380000 427 50 ,, kap. zarf " 

11 
tır ., ,, 40000 375 20 ,, n ,. 

t· Malkara ,, 14 00 136 50 ,, ,. ., 
tqlll 1111 ve mıktarlan ile ihale günü ve saatleri yukarıda yazıli 
~~;rde Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyonu tarafından yagı 
~.l' 1 ve fazla maliimat almak isteyenler hergün Komisyanumuza 

11.caat ederler. 

Kırklareli Tümeni Satınalma Komisyonundan: 
l' .. 

''ıı, ~ınen birlikleri için 200 kilo ayva reçeli, 1000 kilo zeytin 
1\.~~ı, 500 kilo beyax peynir, 10 ton makarna, 2500 kilo evsaflı 
lQlllerıllk Pazarlıkla 17.10.38 pazartesi günü saat 16 da Kırklareli 
tıt,ll • Batınalma komisyonunca satın alınacaktır. Taliplerin tü-

••tınalma komisyonuna müracaatları. 

İstanbul Askeri Fabrikalar müdürlüğünden: 

~ ıı 3~~ lira muhammen bedel ile Bakırköyündeki erlere ait 34 
~ f-b .0 ekmek 1 l I 938 salı günü saat 14 de Salıpazar.nda aske
tıı,)e '~ltalar yollama11ndaki sabnalma komisyonunda açık eksHt

~· ~t 0.nulacaktır. 
ı 1• ~ C~lılerin %7,5 muvakkat teminatı olan 255 lirayı her hanri 
~ ~-' ıtıüdürlüğüne yatırarak alacağı makbuzla birlikte 2-490 No. 
~Qll :unun 2 3 üncü maddelerindeki vesaikle birlikte mezkür 

e saatte komSsyonda bulunmaları, 

MÜNAKASA GAZETESi 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- Tefrişi takarrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, 

Erzurum, İzmir, Konya, Akhis!lr, Afyon ve Yalova idare
leri için idaremizce kabul edilen tipler dahilinde ve şart· 
nameleri mucibince yaptmlacağı ve 22.VIIl.938 tarihihin· 
de ihale edileceği evvelce ilan edilen 1348 parça eşya 

ihale edilemediğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltme· 
ye konmuştur. 

ll- t 348 parça eşyanın muhammen bedeli 30776 lira 
61 kuruş ve muvakkat teminatı 2308,25 liradır. 

lll- Eksiltme l.Xl.938 tarihine rastlayan sah günü saat 
15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm 
Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- 1348 parça eşyaya ait yeni müfredat listeleri ile 
şartname ve resimleri 153 kuruş bedel mukabilinde fsta n
bulda adı geçen Komisyondan ve Ankara İzmir Başmü· 
dürlüklerinden alınabilir. 

V- 13i8 parça eşya eksiltmesine iştirak etmek İ!te· 
yenlerin bir defada asgari 20.000 !iralık böyle bir işi 
muvaffakiyetle yapmış olduklarını gösterir vesikayı İnhi· 
sarlar inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca bir fenni eh
liyet ve eksiltmeye iştirak vesikası almaları lazımdır. 

Vl- Mühürlü teklif mektublarını kanuni vesaik ile V inci 
maddede yazılı inşaat Şubemizden alınacak eksiltmeye 
iştirak vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapah 
zarfların ihale günü en geç saat l 4 e kadar yukarıda adı 
geçen Alam Komisyonu Başkanlığma makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (7 438) 1-4 

••• 
1- İdarece kabul edilen tipler dahilinde, resim ve 

şartnameleri mucibince yaptırılacak cm~ ve mik· 
tarı müfredatı listesinde yazılı 17 parça eşya 

pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
il Muhammen bedeli (734,47) lira ve muvakkat te

minatı (55.10) liradır. 
lll- Pazarlık I.Xl.938 tarihine rastlayan salı günü saat 

15.30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve listeler parasız olarak hergün sözü 
geçen Şubeden alınabileceği gibi resimleride gö
rülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güv <' nme paralarile birlikte yu· 
karıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (7•J7) 1 4 

* •• 

1- Şartname ve nümunesi mucibince 20 X 25 eba
dında 1 O milyon silindirik rakı mantarı pazarlık us.alile 
satın alınacaktır. 

ll - Muhamınen bedeli beher bin adedi 400 kuruş he
sabile 40000 lira ve ml~ v akkat teminatı 3000 liradır. 

lll- Pazarlık 3 t .X.938 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde luhisarlar 
Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmü
dürlüklerinden alma bilir. 

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) 2-4 

2 

İstanbul Telef on Müdürlüğünden: 
24.10.938 Pazartesi günü saat 14 de İstanbul Telefon Müdür· 

lüğü Eksiltme Komisyonu odasında 876 lira keşif bedelli Beyoğlu 
Telefon Santralı kalörifer tesisatı pazarlığa konulmuştur. 

Mukave•c, eksiltme. Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartname\eri, proje keşif hülasaıile buna müteferri diğer evrak 
her güo Levazım ~airemizde görülebilir. 

Muvakkat teminat 66 liradır. İsteklilerin en az 500 liralık ltu 
işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara 
istinaden İstırnbul Vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün ev· 
vel müracaatla alınacak ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret Oda1ı 
veııikalarile gelmeleri. (7294) 

t~T~EHE'MMTviTI.ENAIARl~KKArA!~ ....... ~ 
~ __.. ~ 
~ . 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Beyaz \'e pirina sabunlarını a kc·ri evsafa uygun her ~ 
~ ) erden ucuz yalnız aşağıdaki adre:::ıle bulabileceksiniz ~ 

~ A. S. T u r a n Sa bu n Fa b r i kas ı ~ 
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Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
,-.,,,..,..,,..,..,~~~~VVVV"-"'fV-.fV-.nA,__AAA~~ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

n " krible 

" " 
marinlave 

,, " tuvörıan 
Kok kömürü (fabrikada) 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Erzak 

Pirinç Tosya 
,, yerli Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 

n ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

" Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

" " 2 ci 
Zeylin tanesi duble (936 mahsul) 

" ,, " (937 ,, 

" 
n 1 ci ,, 

,, " 2 ci " 
" n 3 CÜ ,, 

Sade yağ Urfa (birinci) 

" ,. (ikinci) 
• Kars (erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

,, Trabzon 
., Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

,, 
,, 

" 

Deri ham ve işlenmiş 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 

" 
,, manda 

,, ,, sığır 

Hava kurusu kuzu 
,, ,, koyun 
,, ,, oğlak 

Tula keçi 
,, koyun 

<;alamura kuı:u .. ınanda 

,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 
,, man~a 1 ci 

Meşin elvan l ci 
,, beyaz l ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
., beyaz 1 ci 

Pamuk ipliği 

Vater yerli 4 Adana 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 6 
,, 8 

" 10 
" 12 
" 14 

" 
" 
" ,, 

" ,, 20 Yedikulc 

" 24 " Ekıtra ,, 6 
8 
ıo 
12 
14 

" 
" • ,, 
" " " 
" " " 
" " 

,, 
Vater ecnebi 4 Hindiye 

" 
" 
" 

" 6 
" 8 
" 10 

" ,, 
" 

" n 12 n 

Ekstra yerli 14 İngiliz 

" ,, .. .. .. 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
15 ,, 

" 18 ,, 
" 20 " 
" 22 " 
" 24 " 
" 

15 ltalya 

" 18 
" 20 
" 22 
" 24 

,, 

" 
" 
" 

kilosu 
litreı;i 

kilosu 
tonu 

" 
" .. 
" 
" 
" 

kilosu 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 

sandığı 

b. sandığı 

" kilosu 

n 

" 
" 
• 
" 
n 

" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" ., 

" kilosu 

" 
" 
" 

tanesi 
,, 
., .. 

paketi 

" . 
" .. 
" 
" ., 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

En az-En çok 

-14,75 
-15,20 
-7 
-16.00 

14.50-15.00 
12.00-12.50 
l l.00-1 l.50 

-16.50 
- 21,50 
-26,00 

21.50-
25 - -
-. -
30.00-. 
28.00-. 

19-

24 
26 
52 
31 
29 
20 
25 
28 

20 -21 
-900 

8 50 9.-
- 5,50 

45- 48 
32- 36 
22 - 26 
18- 21 

15 
-105,-

100 
80- 88 

- 68 
-77,50 
- 46 

295- 600 

300 500 
295- 360 

101.25-102.25 

160- 165 
40 42 
50- 55 
55- 60 

110- 155 
48 - 50 

125 130 
105 110 

34- 35 
40- 42 

155 - 165 
125- 130 
100- 120 
80- 90 

100- 135 
90- 120 

Kş.S. Kş. S. 
321.46 

- 342.06 
- 362.66 
- 383.26 
- 424.46 
- 470.81 
- 538.81 
- 589.31 

~ 490.33 

330 340, 
360 365 
370-375 
390 400 
430 440 
650-725 
670-730 
680 750 
700-775 
730-815 
780-830 
630-635 
670-675 

- 690 
-730 
-780 
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Pour 1 P u bliciM s 'adresser 
a l' Adminiabation Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

A.dre se l'elegrnphique : 
ı.tnnbul UÔNAKASA 

· dj dications Ouvertes Aujourd'hui ., T ableau Synoptique des 
~--------------------.....:.:-----------:-:--:---------::::-'.""--------::~'7:""~-----.:=:-:ii.::i;:".~:7:':::-:7"7.7-----------~----~ 

Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du Jours Heure 
d'adjudicat estimatif provisoire Cahier des Cbargeı Objet de l'adjudication 

---~--~-------,~--~---_........., ________ __ 
A) Adjudıcations au Rabais 

Construction-Reparation-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographle ___ , ___ _ 
Constr. vespuienne et depôt de charbon au Gre a gre 791 "5 59 36 Com. Ach. Econ . Monop. K .tache 2-11-38 14 -

dispensnire de tııbacs a Uzunköprü (cab. 
eh. P. 4) 

Achcvemcnt constr . pavillon maladies conta- Publique 4821 39 362 - Com. Acb. Dir. Hyg. et AHist. Soc 31-10-38 15 
gıeuses a l'hôpital des enfant8 a Chichli Ca~aloğlu 

Achevcment construction hôpit.:ıl Reg Mer in " 2650 11 198 77 Oir. Trav. Pub. lçel 31 -10-38 15 -
21 - 10.:~8 Rep. au konak gouvernementnl a Çoı um ,, 900 Vilayet Çorum 

Constr. debarcadaire a Çanak. Pli cach 40620 19 3064 65 Com. Acb. Place Forte Çanak. 2-11-38 11 -

Prodults Ct.imiqı•es et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires- Fourniture pour Hôpitaux 

Instrumentı pour hôpital Model Sivas: 66 lot. 

Article!I pour laboratoire : 100 lots 
Produits chimiques : 50 lots 
Med ıcaments : 22 lota (aj.) 

Publique 1226 20 

,, 1000 -
,, 450 -

Gre a grc 8888 - · 

ElectricitC-Gaz-Chauffage Central (ln&tallatlon et Meteriel) 

2eme groupe de locomobile a ajoutcr a l'inst- Pli cach 
latıon electrique d' Amıı1ya(adj ) 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete 

Boia de ebene 143,480 m3 : 550 p. 

Traveux d'lmprimerie-Papete':!! 

Carton : 672 k. 

Pli cach 

Gre a grc 

11008 80 

Combustlble- Carburant-Huiles 

Cbaı bon de boia : 8757 k. Gre a grc - -

Dlvers 

Rep. machiae moteur No 59 

Coton pour lits 1300 k . 
Tuyaux pour pocles : 1500 p.- Coudes pour 

. poeles : 1000 p. 
Divers articleı pour rep. de ııelle 
Bridcs, sacs a f ourraı:-e, ceintures, eponges 

ete. 

Provisions 

Confiture de coing : 2 t .· Olivcs: l t - Fro· 
mare blanc : 500 kilos- Macaronıı; : 10 t.· .. 
Beurre : 2,5 t. 

Fromage blaac : 4750 !.: .- Fromııge kacher : 
1800 k. (ııj .) 

Pııin : 34 t. 
Avoin : 67710 k.· Foin : 54168 k. 
Viande de bouf ou de chevrc : 120 t . 
Viandc de boeuf ou de mouton ou bien de 

chevre : 61 t. 
Savon ; 16 t . 

,, : 1 t.- Huıle d'olive . 1125 k · Lentıl
les rouges: 620 kıloa- Raisin sec : 640 k.
Snuce: 782 k.- Fromııge blaac: 675 k. (aj .) 

Bois : 109 t.· Oignonıs : 7 ,4 t .- Pi\ille : 277 
t.- Pomme de terre : 15,6 t. (ııj.) 

• Beurre : 22 t. 
Haricots accs : 8,4 t. 

Blcs coecaases : 9 t . 
Pois chiche : 8 ,4 t. 
Beurre : 2454 k. 
Riz: 10 t.- Lentilles : 10 t.· Savoo: 5550 k.

Or e : 90 t . Caj.) 
Avoine : 36 t . 
Oignons : 4,5 t . 

Avoine et orre: 500 t. 
Beurre: 29.999 k. (aj) 
Avoine: 430 t. 

,, 315 t. 
,, 430 t. 

Beurre: 17.6 t. 

Gre a gre 

• 
" 

,, 

" 

Grc a gre 

Publique 

.. 
Grc a gre 
Pli cach 

" 

" 
Grc a gre 

Publique 

Pli cach. 
Publique 

" 
" ,, 

" 
Gre :ı gre 

• 

,, 
Pli cach. 

,, 
" 
" ,, 

B) Adjudicahons iı la surenchere 
-----=-------,_..--..._--~ 

Diver es provisiona 
Auto mıırque Ford 
Boiı de upio : 404 m3 
Bouees de sauvetage: 25 p.- balance a main: 

27 p. ete. 
R11ban tuyaux en caoutchouc mntelas oreiller 
Voitures carnelotcs, piochea, haches ete. 

Publıquc 

" 
• 

Gre iı grc 

Publique 
Gre iı gre 

380 -

3400 -

21600 -
13420 -

6401J 

1008 -
1035 -
882 -

le k. 1 30 

360 

22000 -
30450 -
22575 -
16537 -
22145 
24840 -

80ll -

54 

91 98 

75 -
33 75 

666 60 

825 60 

Com. Ach. O. Hyg. et As~ia . Soc. 
Cağaloğlu 

Dir. Vakouf~ Iıtanbul 
,, 

Com. Ach. lntend . lıt. Tophane 

Municipalite Amasya 

2-11-38 15 

31-10-38 15 
31-10-38 15 -
19-10-38 15 30 

16·11-38 15 -

ler Expl. Ch. de Fer Etat H.pa~a 1-11-38 15 

Com. Ach . lntcnd. lst. Tophane 20·10-38 14 15 

Com. Ach. Intend. lıt. Tophane 20-10-38 14 30 

29 - Com. Ach. Cemmand. Gen. Surv. 21-10-38 10 -

272 63 

255 -

1620 
1006 -

61'0 

1773 -
75 60 
77 62 
66 15 

240 -

54 

2062 50 
2283 75 

1661 
1863 -

24 31 

152 02 
8 10 

Douan. lst. 
Com. Acb. lntend. Iıt. Tophane 20-10·36 14 -

" 

Com. Ach. Mılit . Viz~ 

• 

Com . Ach. Oiv. Ktrklareli 

Com. Perm. Mun. lstanbul 

19-10-38 14 30 

21-10-38 10 
21-10·38 15 -

17. 10-38 16 -

24-lC-38 14 30 

Com. Ach. Fab. Mil. Iıt . S pazar l-11-38 14 
Municipalitc Ankara Vendrcdi et mardı 
Com. Ach . Brigade lslahıye 2-l l-38 15 -
Com. ı\ch. Plıco Forte lzmır 28-10-38 12 

Com. Ach. Corps Armee Konya 28-10-38 11 
Com. Ach . Bat. Surv . ıl. 17-10-38 10-16 

Douan. lzmir 

Com. Ach. Militaire Bergama 

Com. Adı. Div. Brouııse 
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

" ,, 
Com. Aeh. Milit. lıparla 

Com. Ach. Milit. Kastamonu 

18-10 38 9 16 

4-11-38 11 -
2-11-38 15 -
2-11-38 14 -

2-11-38 14 30 
19-10-38 11 
21-10-38 14 -

Vilayet Ank.ra L11ndi, Jeudi iı 15 h 
Coaamand. G~n. Proctection iı partir du 15·10·38 

Forctı Aalc. ~t Ist. 
Com. Acb . Corp Armee Konya 

" Di11. Lüleburgaz 
,, Div. Edremit 

" ,, MiJit. Bornova 
,, 

8eme Expl. Ch. de Fer Etnt lzmir 
Defterduat Jzmir 
Oir. Forets lzmir 
Com. Ach. Office Sıınit. Post. 

lıt . a Galata 
Dir. Ventcıı Douaneıı lst . 
Com. Per . Municip. lst. 

19-10-38 10 
3-11-38 15 -
7-11 ·38 14 -
7-11-38 14 -
3 ·11-88 11 
3-11-38 1.') -

9-11-38 15 -
27-10-38 15 -
21-10-38 14 -
18-10-38 14 -

20-10·38 13 -
20- 10-38 13 -

Avis 
Du Ministere des 

ublics 
ravaux 

La date et l'heure de l'adjudication des ponts de l(ıı' 
ruçay, Salat et Batman, a construire sur la ligne ferr~· 
vioire Diyarbakir-Cizre, qui ont ete fixees dans les avı: 
parus et a paraitre dans lea Noı. du 27 Septembre, 8 e 
18 Octobre et du 2 Novembre 938 deı journaux "Ulu5 ıı' . "r .. r. "Kurun,, "Sontelgraf,, "Münakasa., en F rançaıs et ~ 
kische Post., en allemand, ainsi que dams les Nos. du d 
Septembre, 8 et 18 Octobre et du 2 Novem~re ~38 ,: 
l'Officiel "Resmi Gazete., comme devant avoır Iıeu .. 

938 • 5 b · • d'f' · l · ı'ssıte 11. t 1. a 1 eurs ont ete mo ı ıees, vu a aec 
et portees a Samed,i, 12.11 .938 a 1 l heures. ,. 

ff . . qtJ ıı Les plis contenaot les o res serout acceptes JUS 

une heure av ant l'heure fixee pour I' adjudication. 
(7012) (~27) 2-5 

E o E LEY 
(Devam) 

istanbul Gümrükleri Bnşmüdürlüğünden: 
aıı 

MKN 3823 KS 16 K 500 G 17 L 60 KD 42 adet müstamel Y .. t 
~1bev 

yelek ve ceket MKN 3838 KS 62 K 250 LD kanları P· tu 
32

66 
MKN 3259 KS 22 K 950 G 31 LD ıuni ipek mensucat MKN 

1 
I°' 

KS 14 K 800 G 22 LD kasaraııt p. mensucat MKN 3573 KS 2
3

,gg 
13 L 50 KD kasarsız p. mensucat ihale günü 9-11-938 MKN ı ı1 
KS 47 K 23 LD kaıarsız p . m~nıucat MKN 3647 KS 216 1' p· 
LD kasa11ı:ı p. mensucat MKN 3648 KS 22 K 35 LD kasarsıı: ,t 

K p5UC mensucat MKN 3935 KS 47 K 400 G 36 LD aaarsız P· me 
4

395 
MKN 4398 18 K 29 L 45 KD kuaraııt P. mensucat MKN ~.,~ 
KS 27 K 150 G 20 L 35 KD kuaraız p. mensucat ihale g~eı 
11.11.938 MKN 4175 KS 21 K 500 G 22 LD pamuk haın 

41
()0 

MKN 4111 KS 33 K 900 G 18 LD kuaraız p. mensucat MKN ı.,0 
KS 32 K 22 LD pamuk basma MKN 4108 KS 46 K IOO G33. ıı· 
ipliti boyalı p. mensucat MKN 3950 KS 14 K 440 G 14 LD ~~~,
ği boyalı p . me nsucat MKN 3948 KS 48 K 30 L 30 KD nıo eıı · 
mel ceket ve •elek MKN 3831 KS 19 K 77 LD kaaarhk P· ı1l p• 
sucattan tülhent MKN 3795 KS 21 K 500 G 17 LD kasarlık eıı' 
mensucat MKN 3649 KS 60 K 67 L 50 KD ipliği boyalı P· ~.,a 
sucat MKN KS 62 K 52 LD kasaraız p. mensucat ihale gtı p· 
14.11.938 MKN 3595 KS 27 K 600 G 20 L 70 KD kaaarsıı ti 
mensucat MKN 4183 KS 8 K 550 G 18 adet suni ipek mıısa p'' 
karyola örtüsü MKN 4182 KS 12 K 950 G 50 L 36 KD ipe~,rl 
muklu mensucat. (Devamı 

İzmir Defterda ılığından: ,,,et1 

Cumhuriyet müddei uınumiliğindeo müdevver 800 lira kıJ 0et 
K . . 1 ıı 

muhammeneli 9.H modeli 21 beygir kuvvetinde upe tıpı şçı~ 
Fort otor.:ıobili 12.10.38 tarihinden itıbaren 15 gün müddetle · bııı' 
arttırma uaulile müzayedeye k~nulmu.ştur._ İhal.ea_i 27. ~0.38 !~~rıa· 
de perşembe günü saat 15 tedır. Tnlıplerın mıllı emlak ın 

ğüne müracaatları. 

izmir Devlet Demiryollarından: 17ı,· 
Baamane ve Alsanc~k ambarlannda sü~ür~ek sureti le. :~.9~ 

nan aşağıda cins ve mıktarı yazılı muhtelıf cıos hububat ! .,.,ıı 
çarşamba günü nat 15 le Alsancakta 8 inci işletme koın•'Y0eç'" 
da ayrı ayrı olarak açık artırma suretil~ satılacaktır. Sözü .. g ,,,t 

-d- 1-kı · rrıur• ·" hububat Alsancak ye Basmane ambar mu uru erme .. ıı•ıı~ 

edilmek ıuretile görülebilir. isteklilerin işe girmeğe manıı "ıi 
nuni bir halleri bulunmadığına dair beyannameler ve ınu~ıı f"' 
teminatın da yatırıldığına dair muktnzi makbuzlarla koııı•' ,r· 

Ş 1 k . d ı. olı" t· müracaatları lazımdır. artname er omHyon an parası şt" 
Muhammen bedel 22400 kuruş muvakkat teminat 2431 kurO 

Toplantının Takribi Beher kiloso00 ~ıf' 
Nerede bulunduğu cinsi miktarı takdir edile~ıı' 
Alsancak ambarında zahire 25000 kilo 75 ıant• 

hurda incir 300 ,, 3 kor0.~ 
karışık arpa 10000 ,, 65 sarstı " " Ba1mane •• 

Ye buj'day lcıl'ııf 
bRkla 5000 ,, 1,25 ,, 

" 
fzmir Orman Başmühendiıliğind~n : bol""~; 

Kemalpaşa ilçesinin Yukarı kızılca köyii cıvarında çırı 
Ömer yokuşu Devlet ormanından 404 metre mikab çarn eŞ ıt'ilt6 

lgün müddetle serbest artırmaya çıkarılmış\ır. Beher metre 

bının muhammen bedeli 505 kuruştur. ., 

l .. tJI' Muvakkat teminat 153 lira 2 kuruftur. ,. 
- t 14 efe İhale 2 l. I0.938 tarihine müaadif Cuma gunü saa 

01
, 

Orman başmühendisliğinde yapılacaktır. t'eıı' e· 
l O b -h d' l'ğ" den ..,e ·ıt Şartname ve proie er rman aş mu en ıs ı ın l< ı. e 

paşa bölğe şefliğınden parası..: alınır. Fazla tafsilat alın• eflif111 

yenler Orman başmühendisliğine ve Kemalpaşa ölge 4 

mür1eaatları ilia olunur. 


