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3 AYLIGI 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylığı 2700 

Sayısı S kuruş ~ 
Resmi makbuz mukabili olma· 

~ yan tediyat makbul deiildir. 
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PAZARTESi 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
I 

6A~E'fE.Sll 

17 Birinciteşrin t 938 

.................... 
~ İDAREHANE : 

Y oğurtcu hanı, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe Pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizdc görüşülür 

Tclgr.: İst. MÜNAKASA t 
Telefon.: 49442 

Posta kutusu N. 1281 

...~ ....... ,,....... ............. ,. ........ 
Um u m T Ü c car 1 ar ı n ve M Üte ah h'.i t l erin Mesleki Org anıdır 

Türk -İtalyan ticareti 
~~ '-ni bir ticaret anlaşması ile italya· Türkiye arasında ticari 

l\lfın teminine doğru yeni bir yol açılmıştır. 
~~l tıluırada imzalanan anlaşmanın henüz metni gelmemif ol
t~l a beraber, iki hükümet arasında mevcut ticari münasebatı 

tren ithalat ve ihracat vaziyetine ait h:ahntı veriyoruz: 

't- İhracat ve ithalat 
~1 ~tkiye-İtalya ticaretinin istatistiklerimize göre senelik yekün-

1 °unıaralı tabloda görillmektedir. 
~~Urnaralı tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere 1talyadan 
~ •tınıız 1925 senesinde iz:ımi kıymetini bulduktan sonra bil· 
ltt ~9 1930 dan itibaren muntazam bir surette azalmış ve niha-
~ 36 da takriben 2 milyon liraya inmiştir. ltalyan mali arı 

'S;}6 de umum ithalatımızın takriben yüzde 21 ini teşkil ederken 
da takribi olarnk ancak yüzde ikisini teşkil etmektedir. 

Tablo: 1 
"eler (1000 T. L.) 

İthalat U. ithalatımıza İhracat U. ihraca· Fark 
göre nisbeti 0 

0 tımızıı göre 
lın, nis 1'eti % 
I~~ 28.~53 19.6 15201 17.1 13152 

l~s 40984 21.2 3-t884 22.0 6100 

I~ 43-47 18. 1 50274 26.S .+- 6796 
uc7 37096 15.8 51752 27 8 + 14656 
~ 26054 12.3 37022 23:. + 10968 
l~ 26426 11.8 31616 18.2 + 5190 
'93o 32032 12.5 33845 21.8 + 1813 1 

ıs31 20391 13.s 32011 2ı.1 + 1 ıs20 
'932 18450 14.6 39752 24.2 + 12302 
~l 11074 12.9 16359 16.1 + 5285 
~ 8540 l 1 .4 12968 13.5 + 4428 
~s 7395 8.5 10301 ı 1.2 ..ı 2912 
~ 5669 6.4 9493 9.9 + 3824 

it ı 2026 2.2 4343 3.7 -+ 2317 
'~~Ya.Ya ihracatımız 1926 da 52 milyona yakınken 1936 da 4,5 

ltı.ı lıradan aşağı düşmüştür. 
\ !'Ya yaptığımız ihracat 1925 de umum ihracatımızın takri-
y~ıde 27 sini teşkil ederken 1936 da yüzde 4 nü bulamamıştır. 

\ıı~ tıı:ı dikkate şayan olan cihet şudur ki İt~lya ile olan tica
~ııı._ıı 1923-1924 senelerinde pasifken 1925 den itibaren munta· 
\ 

11
• aktif bir sahaya girmiş ve son seneye kadar böyle devam 

tlır. 

,936 Başhca ihracat maddelerimiz 
~ti ·1936 senelerinde itnlyaya ihrac ettiğimiz en mühim mad
t,~ kıymetleri il No. lı tabloda gösterilmiştir. 

'\ılq loda görüldügü gibi halyaya ihrac ettiğimiz en mühim 
\ıı, ~ltr pamuk, yumurta, fındık, kuru üzüm, zeytinyatı, tütün 
~- eten tohumu, incir, arpa ve maden kömürüdür. 

't,till'ıulc ihracatımız 1930 dan itibaren mütemadiyen düşmüş ve 
~ ihhad~ini 1935 de bulmuştur. 1936 da iae yeniden yükselerek 
y

11 
racat kıymetinin takriben dörtte birine varmıştır. 

~,t ll'ıtırta ihracatımız 931 de azami haddini bulmuş, 932 den 
~lıı~ll mütemadiyen düşmüş ve 936 da ise yükselmiye yüz tut-
" t, 
"ıııd 

\)1 ~'.k ihracatımu 930 da takriben 3,5 milyonu bulmuşken de-
~~ ~r •urette düşerek 936 da takriben 60 bin liraya inmiştir. 

~.~tıt~tıııya{tı ihr.acatımız pek gayri muntazam bir 1eyir takip et
'lll d~ 93t de birden bire yükselerek 5 1/4 milyonu bulmuşken 
it ~GtG 65. bin hraya inmiştir. 
~~Q tı ıhracah 931 de 9 milyon iken 932 de bunun üı;te birine 
'llıı11 4l ve sukut çok kuvvetle devam ederek 936 da bin lirayı 
~ t lir. 

1
t, ~~\ı liıüm, yaş ve kuru deriler. keten tohumu ve incirin İtal· 

"'.t•cı 1930 dan itibaren mütemadiyen azalmış ve bu gün 
.\ı,1>1Yetai2 bir miktara inmiştir. 

\tı il ihracatımız 1930 da 8 bin lira iken 1934 de bir milyon 
Ilı h~erek 1935 de t, 5 milyonu bulmuş, 1936 da ise takriben 
l.ı "-•ly . . t' \·~d ona ınmış ır. 

\ \t-b tıt kömürüne gelince, o da aynı seyri takip etmiş. 1930 da j 
1 ı ~ı:ı. ıs itin lira iken 934 de bir milyona yükselerek 935 

llıılyoou bulmuf ve 936 da ise 900 bin lirayadüşmüştür. 

~ Başlıca ithalat maddeleri 
('ıı ~ senelerinde ltalyadan ithal ettiğimiz en mühim mad
~I}' 1Ynıetleri ili No. lı tabloda j'Ö•terilmittir. 

\. 't, 'fıldan ithal ettiiimiz maddelerin en mühimleri pamuk men
)~t) 'ıtıuk ipliği, yün, kıl ve iplikleri, yün ve kıl menı ucat, 
~,~tr, kağıt ve makinelerdir. 
,~~ Uktu nıenıucat ithalitımız 930 dan itibaren muntazam bir 
·"'1ı~ ~ıalarak 9 milyondan 1,5 milyon liraya düşmüştür. 
\~İtı 'r.liği ithalltı da 931 de 2 milyon lirayı bulmuşken 936 da 

'.\ Gıı ~tadan aşatı düşmüştür. 
t~ ~ ıl 'Ve iplikleri 930 dan sonra bir yükselme ıeyri takip 

~ 1t, S· 2 de, 930 a nisbetle, 2 mislini bularak bir milyonu geç
~~ltlt tt.hara bu ithalat maddesi kuvvetle sukut ederek 936 da 

\ Gıı " ın liraya inmiştir. 
~lıttt e kıl mensucnt ithalitımız 930 dan itibaren muntazam 
;'~"tt azalmış ve 936 da pek cüz'i bir mikdara inmitlir. 
~ i11 t:'. Çay ve kakao ithalih 930 da 761 bin lira iken 936 da 

'-lıttir , 

Harici E~onomi~ Ha~erler 
Pirede pamuk borsası 

Yunan iktisat nezaretinde pamuk müıtahıili, fabrikatör ve tüc
carlardan müteşekkil bir tcplantı yapılmıştır. Görüşmeler sonun
da Yunan pamuklarının dünya piyaularında tanıtılması için bir 
paır.uk borsasının kurulmuına karar verilmiştir. Yeniden kurula
cak bu borsanın Piredeki ticaret ve zahire borsasında diğer mad· 
delerle birlikte müşterek olmasını hükümet muufık ~örmü,tür. 

Balkan ihracat ofisi 
Bu ayın 24 üncü günü, Ati

nada Balkan devletlerinde Tür
kiye, Yugoılavya, Romanya ve 
Yunanistan tarafından 2'Önde· 
rilecek delegeler ile bir Balkan 
ihracat ofisi konseyi toplana
caktır. Bu konseyin en ziyade 
Balkan anlaşmasına giren .lev· 
lf'tlerin ihracat mallarının bir
birlerine raki b olmayacak su-
rette ihracını temin için tedbir
ler düşünmektir. Bu müzake
relerin sonunda müşterek bir 
Balkan ihracat ofisi kurulması
na doğru gideleceği tahmin e. 
dilmektedir. 

1 Bulgar üzümlerinin ihracı 
Geçen sene içinde Bulıarla

rın Avrupaya ihrac ettikleri 

ıofrahk yaş üzümlerdea Alman· 

yaya 28,779 ton, İnıiltereye 3,032 
ton, Avulluryaya 1762 ton, Çe
koslovakyaya 792 ton, lneçe 
439 ton, Polonyaya 61 l ton, 
Norveçe 118 ton, diğer mem
leketlere dahi 448 ton mikta
rında yaf üzüm ih rac edilmiş· 

tir. Bu sene bu miktar biraz 

daha artmıştır. 

İnşaat . Tanirat · Naiıa ışleri ve Malzemesi-Harita ---
İstanbul Defterdarlığından: 

Keşif bedeli 9999 lira 10 kuruştan ibaret bulunan Vi
layet konağının tamiratı işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
isteklilerin mukavele, eksiltme genel ve özel fenni şartna· 
melerile proje ve keşif hulasasını görmek isteyenlerin 
Milli Emlak idaresine her gün ve eksiltmeye girmek üzere 
de bu işe benzer 5 bin liralık iş yaptığına dair idarele 
rinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vila
yetinden eksiltme tarihinden sekiz gün evvel müracaatla 
alınacak ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret odası vesikaları 
ve 750 liralık muvakkat teminat akçelerile 31.10.938 pa
zartesi günü saat 14 de Milli EmlBk Müdürlüğünde top
lanan komisyona müracaatları. 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: A tı kaıacla Jnndarma Subay okulu 
arka~ındaki . .Jandarma matbaa ı ikınalı inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 19,757 lira 50 kuruştur. 
Ek iltnıe l. t J.938 salı günü saat 11 de Nafıa Vekaleti 

yapı işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf u~ulile 
ynpılacakır. 

Eksiltmeye girebilmek için i:steklilcrin 1481 lira 85 ku
ruş muvakkat teminat vermeleri lfLZimd!r. 

Ek ,;ltme şartnameı-1i ve buna müteferri evrak bir Jira he· 
del mukabıliııde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

İsteklilerin teklif ınektuularını yuıc::ırda yazılı saatten bir 
saat evveline kadar yapt i~leri eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kahul cdilmeı. 

istanbul Belediyeıinden: 

Keşif bedeli 3165 lira 51 kuruş olan Acıbadem Küçükçamlıca 
yolunun tamiri pazarlıkla yaptırılacakhr .. Keşif evrakile şartna
mesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 sayılı ka
nunda yazılı vesikadan başka en az iki bin liralık !>u işe benzer 
iş yaptığına dair Nafıa müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve 
938 yılına ait Ticaret odası veaikasile 237 lira 41 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber l. l l.931 uh rünü saat 
14 buçukta daimi encümende bulunmalıdırlar. 

İnönü Belcdiyeainden: 
İnönü kasabasında yapılacak 15~89 lıra 19 kuruş bedel keşifli 

Belediye binası inşaatının 2750 lirnlık kısmı 5.10.938 tarihinden 
itibaren 26. 10.938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 e ka
dar olmak üzere 21 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme İnönü Belediye dairesinde toplanan encümen huzurile 
yapılacaktır. 

!\1uvakkat teminat 206 lira 25 kuruştur. 
lşteklilerin aşağıdaki vesikaları ibraz etmeleri şarttır. 
A - Muvakkat teminat inönü Belediye undıtına yatırdıkla

rına dair makbuz. 
B - ihale gününden laakal sekiz gün evvel Bilecik Nafıa 

müdürlüğüne müracaatla alacakları ehliyet ve1ikası. 
C - 1938 yılına ait ticaret odası vesikası. 
İsteklilerin keşif ve buna müteferri evrakı inönü Belediyeıin

de görebilecekleri ilin olunur. 

Kars inhiıarlar MüdürUlğünden: 

Şartname ve nümanesi mucibince Kanta yaptırılacak idare 
binası inşaatı kapalı zarf usul ile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 40.237 lira 20 kuruş ve muvakkat teminatı 3,017 
lira 79 kuruştur. 

Eksiltme 31.10.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14de 
Kars Müstakil Müdürlüğünde müteşekldl komisyonda yap.lacnktır. 

Şartname ve projeleri 201 kuruş bedel mult,.bilinde İıtanbul 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat tubesile Ankar 4 BE şmüdürlü
ğünden ve Kars Müstakil Müdürlüğünden alınabilir. 

Eksiltmeye ittirak etmek istiyenlerin Nafıa Vekaletinin 12.i.938 
rün ve 67 numaralı tamimi mucibince ehliyet vesikasını haiz bu
lunması lazımdır . 

Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesnikle Nafıa Vekaletinden 
alınacak ehliyet vesikasını yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu 
veyahud banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 

zarfları eksiltme günü en geç saat 13 e kadar Kars lahisnrlar 
Müstakil Müdürlüğünde müteşekkil komisyon başkanlığına mak
bu:r: mukabilinde verilmiş olması ve posta ile gönderilecek mek
tubların da bu .aate kadar Komisyonda bulundurulması lb.ımdır. 

Postada i'ecikmeler kabul edilmez. 

Uaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Gazi Terbiye Enstitüsü Direktörlüğünden: 

Gazi terbiye enstitüsü kimya la borata varı için muhtelif ecza 
v~ alet alınacaktır. Muhammen bedeli 670 lıra, muvakkat temi· 
nah 50 lira 25 kuruştur. 

İhalesi açık eksiltme ile 31.I0.938 pnzartesi günü saat 15 te 
mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek isteyenler her gün enltitü direktörlüğüne 
müracaat etmeleri. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzem.) 
~~ ... -~ 

••• 
Muhtelif telefon malzf'mesi alınacaktır. Bak: fsta nbul Telefon 

Müd. ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çnmaşır v .s. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden: 

Vekilliğimiz müstahdemleri için kumaşı Vekaletten verilmek 
üzere 18 adet palto diktirilecektir. 

Muhammen bedel beher palto için 8 lira olup muvakkat te
minat 10 lir 80 kuruştur. 

ihale 18. 10.938 salı günü öğleden sonra saat 15 te Vekalet 
binaaında levazım müdürlüğünde yapılacaktır. 

isteklilerin teminat akçelcrini Vekalet veznesine yatırarak ala
cakları makbuzlarla belli gün ve saatte levazım müdürlüğünde 

hazır bulunmalara. 

Mobılya, Ev ve Bfiro eşyası, Muşamba, Hah v .s. 

Sıhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Hudut ve Sahiller 
Sıhat Umum Müdürlüğünden: 

Umum mfüılürlüğümüz için iki kitap dolabı ve bir masa açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 690 lira muvakkat temi· 
natı 51 lira 75 kuruştur. Teminat muayyen zamanda muhasebe 
şubemize yatırılmış olacaktır. 

İhale l. ll.93i sah rünü aaat IO da umum müdürlük satınalma 
komiayonunda yapılacaktır. Matbu ve fenni şartname keşif ve 
planları görmek iıtiyenler Ayniyat şubesine bedelsiz olarak mü· 

racaatları. 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 
e 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Lisetsi 

Cinsi Şekli Mabm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Münakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Karata yap. idare binası in,. (şart. 201 kr) kapalı z. 40237 20 
Acibadem·Küçükçamhca yolunun tamiri paz. 3165 50 
Jandarma matbaası ikmalı inş. (şart. 1 L) kapalı z. 19757 50 
Vilayet kona2ının tamiri aç, ekı. 9999 10 
l11önü kasabHında yap. belediye biaaaı in~. • 15489 19 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Kimya laboratuvarı için ecza ve alit 670 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Palto diktirilmesi: 18 ad . beh. 8 -

Mobilya ve bDro eşyası, Mutamba-Halı v. s. 

Kitab dolabı: 2 ad.-masa: 1 ad. aç. ek&. 690 -

Kereste ·Tahta v.s. 

Çıralı lcadron: 75 ad.-beyaz. tııhta: ~50 ad.-kad· 
ran: 50 ad.-ba~dadilik: 25 paket 

.açık eks. - -

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Krible kömürü: 45 t.•ıaeşe odunu: 15-25 t. (temd) 

MOteferrik 

Bayralc: (teıad) 
17. 11.38 de alınaca~ı ilaaı edilen 79 kalem His

tik fren ve şofaj hortumları alın•Uı ıarfıoa· 
zar edıldi 

Makkap, eğe, teıtore, freze erkek ve pafta: 
305 kalem (şart. 4,65 L) 

Bezli !istik hortum: 4 kalem 
Avadanlık malzemesi tayyare fabrikası için: 

919 kal. (şart. 230 kr) 
Kazma: 200 od,·kiirek: 250 ad, 
Soba borusu: 3300 ııd.-soba tahtası: 350 ad.

alaturka soba boruıu dirseği: 350 ad.-kırma 

yerli soba dirseği: 350 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sabun: 107,9 t. (şart. 181 kr) 
Yecıelclik ot: 8190 k. yataklık kuru ot: 24 t.· 

su11an: 8190 k.·arpa: 12285 k. 
26·10-38 de alınacatı ilan edilen 844 t. kuru 

otun alınmas1 aarfınazar edi idi 
Ua: 520 t. 

pu. 

lcapalı z. 92957 -

aç. eks. 3481 -
kapalı z. 45500 -

aç. cka. 404 95 
paz. - -

kapalı ı. 36114 13 
pu. 

kapall .z. 

3017 79 lahi1arlar Müd. Kara lst. ve Anlı:. 31-10-38 14 -
237 41 latanbul Beledıyeai 1-11-38 14 30 

1481 85 Nafıa Velcileti 1-11-38 11 -
750 - lıt. Defterdarlığı 31-10-38 14 
106 25 lnönii Belediyeai 26-10-38 14 -

50 25 Gazi Terbiye Enıt. Oir. Anlc. 31-10·38 15 -

10 80 Gümrük ve lnhis. Vele. Anlc. 18-10-38 15 -

51 75 Sıh. ve fçt. Muav. Vek. Anlı:. 1-11-38 10 -
• 

48 52 lstanbul Belediyesi 1 11-38 14 30 

Türkkuşu Genel Dir. An~. 24-10 38 15 -

lst. Oeaiz Ticareti Müd. 18-10 38 14 30 
D. O. Yolları Ank. 

5897 85 Aalc. Fabrikalar U. Müd. Ank. 5-12-38 15 -

261 08 O. O. Y. Haydarpap 3-11-38 10 30 
3412 50 M. M. V. SAK 4·11-38 15 -

37 50 Ankara Belediyeai 1-11-38 10 30 
İat. Kemut. SAK 18-10-38 10 -

~708 56 Deniz Lvz. SAK 1-11-38 ı 1 30 
Ormaa Kor. Gen. K. Galata Tep- 21-10-38 10 

çular cad. 
lıtanb•I Komut. SAK 

4110 - Balıkesir Kor SAK 3-11-38 16 
Y•laf: 170 t. açık eks. le. o 05 25 760 - Polatlı Aak. SAK 1-11-38 15 
Sabun: 1,5 t. 

" 
le. o 45 51 - • ,, 1-11-38 15 -

Patates: 6 t. ,, k. o 06 27 - ,, 
" 

1-11-38 15 -
Arpa: 220 t. kapalı .z. o 04 25 220 - ,, 

" 
1-11-38 15 -

Ot: 270 t. ,, le. o 04 810 - • • 1-11-38 15 -
Un: 60 t. 

" 
k. o 11 25 507 - ,, ,, 1-11-38 15 -

Buliur: 60 t. 
" 

7200 -
Sabuo: 7 t. aç. eks. 2800 -
Zeytin: 6 t. (temd) ,, 1800 -
Nohut: 54 t. kapa&ı 2. 7020 -
Pucar: 60 t. aç. elts. 3000 -

b Müzayedeler 

Çam ağacı: 203 ad. (450,950 m3) aç. art. beh. m3 4 60 ---
Kereste, tahta ve saire 

İstanbul Belediyesinden: 
• beherinin muham. bed. 

75- adet çıralı kadron 4X 6X8 boyunda O 96 
300 ,, beyaz tahta 4X25X t 50 ,, O 70 
250- ,, ,, ,, 4x25x2 50 ,, ı ıo 

50- ,, kadron Sx 3 x 4 ., O 30 
25- paket bağdadilik 4 X 2,5 X 1,5 ,, 3 00 

Bllhçeler Müdürlüğüne lüzumu olup miktar, cina ve mubam· 
men bedeli yukarıda yazıla bulunan kereste açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İıtekli
ler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika, ve 48 lira 52 kurutluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 1.11.938 salı günü saat 
14 buçukta daimi encümende bulunmalıdırlar. 

ahrukat Benzin-Makine yağları v .s. 

Türkkuşu Genel DirektörlüğClnden: 

Türkkuşu müe111eseleri için açık pazarlık suretile alınacağı 

ilin edilmiş olan 45 ton krible kömiir ile 15 25 ton kesilmiş ku
ru meşe odununun 12.10.38 çarşamba günü yapılım ekailtmesinde 
verilen fiat haddı layıkında görülmediğinden ihalesi 24.10.38 pa· 
zartesi günü saat 15 e talik edilmiştir. 

isteklilerin vesaik ve teminatlarile müracaatlara. 

.Müteferrik 

Vize Tümen Satınalma Komisyonundan : 
Vize Tüm birlikleri için aşağıda cinı ve miktara yazılı mutabi

ye eşyası 21.10.938 günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin bildirilen gün ve saatte müracaatları. 

540 - Ankara Lva. SAK 8-11-38 15 -
210 - ,, .. 5-1 ı -38 11 
135 -

" ,, 21-10·38 15 -
526 50 • ,, 7-11-38 15 
225 - Ankara Ziraat Vekaleti 30-10-38 15 -

155 60 Ankara Orman Başmiıbendia. 20· 10-38 15 

50 adet aaplı kayış yular başlığı, 350 adet ip yular sapı, 
397 adet ip yular ba~lığı, 420 adet yem torbası, 527 adet belleme, 
742 adet keten kolan, 2050 adet gebre 2 adet tırnak numara de· 
miri, 450 adet maya malzeme demiri 10 adet arpa ve saman 
kalburu, 551 adet çul, 7 adet tavla halata, 500 adet sünger. 

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden : 
Müdürlüğümüz için alınacak bayraklar hakkında yapılan açık 

eksiltmiye talih zuhur etmediği ve keyfiyet 10 gün müddetle tem
did edildiği halde gene müracaat eden olmadığı cihetle ayni şera
it dairesinde pazarlıkla mubayaa edileceğinden talihlerin 18. ll'.38 
salı günü aaat 14,30da muhasebe veznesine yatmlmış 57 lira 84 ku· 
ruşluk teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte Müdiriyet Satın· 
alma Komiıyona müracaatlara ilin olunur. 

Devlet Demir Yolları ve Limanları İşletmesi Um um 
İdaresinden : 

17. 11.938 tarihinde yapılacağını ilan ettigimiz 79 kalem laatik 
fren ve tofaj hortumlarına ait ekailtme i'Örülen lüzumu binaen 
feshedilıı.ıittir. 

• • • Muhammen bedeli 3481 lira olan 4 kalemden ibaret bezli 
laıtik hortum 3. J 1.038 perşembe günil saat 10.30 da Haydarpaşa
da gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile 
ahnncaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 261 lira 8 kuruşluk muvakkat temi
nat vermeleri Te kanunun tayin ettiği veuikle lıtirlikte eksiltme 
günü aaatine kadar ko111iıyona müracaatlara lazımdır. 

Bu işe ait şart._.ameler komiayondan paraaız olarak datıtılmak
tadır, 

Mill1 Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Tayyare fabrikalan için 919 kalem avadanlık kapalı zarfla ek
ıiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 45.500 lira olup ilk temi· 
natı 3412 lira 50 kuruştur. 

tısı• 
Eksiltmesi 4.1Ul38 cuma günü saat 15 de Vekalet satın• 

komiayonunda yapılacaktır. 
Şartname•i 230 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir· 

Ankara Belediyesinden: 
ıs 

Fsn heyetine alınacak 200 ka:ıma ve 250 kürek vesaire 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 404,95 liradır. 
Murakkat teminatı 37,5 liradır. ıııı•' 
Şartnımıeıini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kal• ,r 

ve iateklilerin de 1.11.938 sah günü saat 10,30 da Belediye '" 
menine müracaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
305 kalem makkp, eğe, testere, freze. erkek ve pafta ·~.ı 

c'" Tahmin edilen bedel 92.957 lira olan yakarda miktarı "e fi' 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü nıerket pi 
tınalma komisyonunca 5.12.938 pazartesi günü saat 15 ~~ ~: ~ 
zarfla ihale edilecektir. Şartname 4 lira 65 kuruş nauhabıhn 
misyondan verilir. te~~I 

Taliplerin muvakkat teminat olan 5897 lira 85 lcuruŞ ,1' 
~ektuplannı mezkur günde saat 14 e kadar komiıyoaa ~er:,d 
rı ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncU tl,tl' 
delerindeki vesaikle mezkur gün saatte komisyona müraca• 

iıtanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : f'J'' 
İstanbul Komutanlığma bağlı birlikler için 3300 •.o~a :;, t•. 

350 soba tahtaaı 350 tane alaturka soba borusu dirseğı ıle afı d• 
ne kırma yerli soba d irseği şartnamesine bağlı e"' 1ao• 
bilinde satın alınacağından pazarlığı 18 ilkteşrin 938 ıah 

1
,f 

saat IO da Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuoc:l•ıeti• 
lacaktır. isteklilerinin belli iÜn ve saatte komisyona getııı• 

Erzak, Zahire, f t ve Sebze: 

Buna Tümen Satınalma Komisyonundan : .~· 
Bursa garnizonunun ihtiyacı olan 22000 kilo sadeY ıııı' 

nın 4. 11.938 cuma günü saat l l de Bursada sat•0
' il~ 

komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır·1 fi' 

teminatı 1773 liradır. Şartneımesi İstanbul Ankara "edle# 
zım amirlikleri sabnalma komisyonunda ve Bursa tü 
aatınalma komisyonunda hergün parasız görülebilir· 

Orman Koruma Genel Komutanlığından : 1'11 

Orman Koruma genel komutanlığının İstanbuld~,11ı~ 
luoaD talimgih eratı ihtiyacı içın 4500 kilo kuru sol jtl 

pazarlık suretile ihalesi 15. I0.938 günü saat 11 de~ l 
haren Ankarada Yenişebirde komutanlık binasındal<• 
tmalma komisyonunda yapılacaktır. ur' 

Muhammen bedeli 360 lira olup kati teminata 54 
du. -~ 

Şartnamesi hergün parz.sız olarak komisyonda go;
11 

t' 
bilir. İsteklilerin kati teminat makbuzlarile ihale gü 
saatinde mezklir komisyona müracaatları. 

Kastamonu Askeri Satınalma Komisyonundan: .~tf1 

Alay eratının senelik ihtiyacatı olan aşağıda cins v~ ~;iıl, 
yazalı erzak 10.10.938 günü ihalesi icra kalınacaktır. Jılt ,d4 I 
verdiği fiat muvafık görulmeyerek kanunun 43 üncü ; cıl 
mucibince on gün uzatılmış olduğundan taliplerin 21. ı0 .9 e ~~ 
günü tekrar ihalesi icra kalınacağından taliplerin yevmi ısı 
da alayda müteşekkil komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Bedeli Muvakkat teminat 
muhammeni Lira Kr. 
2500 lira 187 50 

1200 ,, 
2220 " 
4500 ,, 

90 00 
165 50 
337 50 

ihale rünü 
21.10.938 cuma 

saat 14 
,, ,, 

" " ,, ,, 

Miktarı 

10,000 ki. 

10,009 • 
5550 ,, 

90000 ,, 

İslahiye Tugay Satınalma Komisyonundan : 

İılahiyedeki kıtaatın 93H hazirnn sonuna kadar ihtiY11~~ıı11 
120.000 kilo sığır veya bu miktar keçi eh kapalı zarf 
eksiltmeye konulmuştur. ıııl 

Şartnamesi İstanbul, Ankara levazım amirliği satınaıııı• 
yoıılarındadır. Şartnameler komisyondadır okunabilir. 

Muhammen tutarı 21600 liradır. ı 

ilk teminata 1620 liradır. .. ,i 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 2.11.93~ çarşamba güttıl 

de İslahiyede tuğay satınalma komiısyonda yapılacaktır· 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 1,ıı ~ 
10. I0.93S tarihinde kapalı zarfla eksiltmeye konulınUf 0 b'4~ 

ton şehriye ve 15 ton makarnaya verilen fiat komisyonc• e i 1 
layık görülmediğınden bir ay zarfında intaç edilmek üıe',.t 1 ı' 
eksiltmeye konulmuştur. İhale 27. 10.938 perşembe günÜ ''ıııı'1 
Balıkesir kor satınalma komisyonunda yapılacaktır. Mu"' 1 
minatı 394 liradır. . ııııJ'ıf~ 

Evsaf ve tartlar komisyonda görülebilir. Taliplerın. ,ı ~ 
ikinci ve ücüncü maddelerinde yazalı belgelerle ve teııı•~ıet1' 
buzlarile birlikte mezkur gün ve saette komisyona gelrı' 

Selimiye Tliınen Satınalına Komisyonundan: 
0191

1 

Selimiye T um. satmalma komiı,yonun ihiyacları .,l°,~ 
bin kilo kuru o~an açık eksiltme suretile satın 3Iıtl· ı' 

Eksiltme ~ İkinciteşrin 938 çarşamba günü ssst .ııtl~ 
Selimiyc tümen ac;kerlik dairesi binasındaki tüınell 
ma komisyonunda ) apılncaktır. 9 

15 lıin kilo kuru soğanın tahmini fiyatı t 290 Ji! 
muvakkat teminatı 96 lira 75 kuruiitur. tiJ 

isteklilerin P.ksiltme saatinden evvel bu tenıintıtı 
muhasebe veznesine yatırmaları lflzımdır. 

• 



Ankara Valiliğinden: 

0 Vilayet damızlık aygır rleposundaki damızlık hayvanatı
ı:; enelik ihtiyacı icin mubayaa olunacak 36 hin kilo yu
~a Pa~arlık suretile satın alınacağındaT\ isteklılerin her pa· 
rtesı v h ·· 1 · 15 · ı · d · • ll:ı • e perşem e gun en saat te vı ayet aıım encii-
tnıne müracaatları ilan olunur. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Suite de la 4 eme page 

~0~e (Voie Acrienne Etııt) No 842 
"\Vo· ta •ne (Com. Ach. Milit. Vize) No 843 
' ~at •. preparatoire au konak gouvernemental (Vil. Malkarıı) No 843 
~e aıı".?" (Vil. b:mir) No 844 
L· p. bat. pour ouvrier et constr. mur (Vil. Anlc ) No 850 
l\~;e (Min. Def. ~ at.) No 850 
C 0 bus (lnt. Tophane) No 850 
~ııstr. bat . corpa de garde (Com. Ach. Bataillon Surveil. Douan. 

, ıırıir) No 851 

~ouees de sauvetage, balances a main ete. (Office Sanitaire Port 
at.) No 852 

"-..~!!!!!'!!~~~~~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'llllllll'!ll~!!IJ!!!mm~-
İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 

i24~- İdare ihtiyacı için 2l20 aded boru başı kenedi 3 lik, 
)

1 10 
aded boru başı cıvatası, lOOO aded kablo dirseği plan No. 

-d llO nded galvanizli tevzi kutusu diraek demiri No. 7 ve 600 

MÔNAKASA GAZETESi 

,# __________________ om. _______ '~ 

GELİYOR iŞ 

Sayın müşterilerimize müjde 

Ankara 1937 Enternasiyonal Kömür Sergisinde 

Jüri Hey'etince ALTIN madalya verilen yerli 

EKONOMİK ve ŞIK 
markalı sobalarımızı her yerde arayınız 

Fiatlar E L VE R. i Ş L t D i R 

Enson model Avrupa Kromeli ve 
Emayeli sobalarımız da gelmiştir. 

Teminath ve r,uyu çabuk 

ısıtan Termosifon Hamam kazan-
lanmızı markamızla her yerde 

arayınız 

Her nev'i BANYO, LAVABO, Mua· 

luki Hava Gazı ocalcları ve sıhhi le

vazımmızı mağazamır:dan 5abn alınız. 

ŞIK soba mağazası 

M. Şirakyan t; demir örgülü çubuk 8,5 lik açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
t!t.· - Muhammen bedel 1415 munkkat te .. inat 107 lira olup, 
Sa/itmesi 18 l 1J938 cuma günü saat 15 te Müdürlük binasında İstanbul Büyilk Postane karşısında, Türbe aokak. No.6 ~tıal'!la Komisyonunda yapılacaktır. ı \. 
lııbu; lstekl~lerin,. muvakk~t teminat makbuz nya ~anka mek- ••••·••••••••••••••••••••-
~ h kanunı vesaıkle o gun saat 15 e kadar mezkur Komisyo· 

ttluracaatlnri. 

1 4- R . - l · h - L D . tb·ı· esım ve numune erı er gun evazım aıremizde görü• 
• ır. (7075) 

'--~~~~~--------~~~---....-~-
Polis Mektebi Müdürlüğünden: 

miktarı 
Cıııai 
D,tı 

ıç koyun eti 7000 kilo 

Muham. kıymeti Tutarı İlk teminat 
Kr. S. L. Kr. L. Kr. 
-~ 

47 00 329C 00 ) 
nt~ 34s oo 

aı karnman eti 3600 n 45 00 1350 ()() ) 
1 

01~11 b Mektebimizin 939 senesi Mayıs nihayetine kadar ihtiyacı 
)tçh· u hususa müteallik tenzim. o lunan şartnamede yazıldığı 
tkı;ı ıle yukarda müfredatı gösterılen etin satınahnması için açık 

2 
hneye konmuştur. 

r,1d- Eksiltme 25.10.838 günöne müsadif salı günü Boat 10 da 
l\c 

1
12da Poli• Mekt bi bina11nda a;atınalma komiıyonunda yapı· 

'"tır. 
3- B l ·t · ·· k lbi~ un ara aı şartnameyı gorme isteyen taliplerin mektebi-
e l'llür ca tları ilan olunur. (7310) 3-4 

• 

25 Teşrinievvel 938 sah günü ıaat 15 te Ankarada Nafıa Ve
kaleti Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme 
Komisyonunda ceman 1620 lira muhammen bedelli Haydarpaşa· 
da Tinç altında teslim şartiyle kuru gürgen ağacından yapılmış 

700 adel tahta kar küreğinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 136,50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vekaleti 

Malzeme Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 
fstcklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesika

larla birlikte aynı gün saat 15 t~ mezkur Komisyonda hazır bu· 
luomaları lazımdır. (4207) (7265) 3- 4 

8Hı!drğı 7cr: ARTUN Bar.ıme"-ı 
Galııbt BillU,. solmk No. lll 

imtiyaz aalübi V YUI İf 
Dirdı:tiirii: lamail Girit 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
I~ l - Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptırı
ın~;k tuz anbarı ve başmüdürlük apartımanı inşaatı 
~~/C93g tarihinde ihale edilemediğinden yeniden kapa lı 

Usulile eksiltmeye konmuştur. 
!trol·) - Keşif bedeli 22.9 t 7 lira 15 kuruş ve muvakkat 

1 natı 1718 lira 79 kuruştur. 
t~ıı~ll Eksiltme 20.X.938 tarihine rastlayan perşembe 
•itıdu saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube-

1ekı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
ıı· V - Şartname ve projeler 1 1 ~ kuruş bedel muka· 

~t '~de İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubaya
biı·ŞUbesile Adana ve Ankara Başmüdürlüklerinden alına· 

it. 

t~k V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni ev
i~h· \le vesaikini ihale gününden 3 gün evveline kadar 
tt~8<ltlar Umum Müdiirlüğü İnşaat Şubesine ibraz ede-

V ayrıca ehliyet vesikası alınm<ısı lazımdır. 
\ı i l - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 
~ta~i nıaddede yazılı İnşaat Şubemizden alinacak ehliyet 
llıiıı ftsı ve yüzde 7,5 güvenme para ı makbuzu veya te· 
t' l at ttıektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ek· 
~lıllle günü en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen 
llıt~ ~omisyonu Başkanlığına makbuz mukabiliı.de veril· 

lazımdır. (7140) 4-4 

* • • 
Muhammen Be. 

Muhammen B. Muvakkat Eksilt-
Miktarı Beheri Tutarı 

Cinsi kilo L. K. S. Lira 
Teminat 

L. K. 
me 

sa atı 

40 lık ÇiTİ· 2000 17 25 345 25 88 14 
Fiber2ın2 25m/m) 

,, ,, 30 " ) 240 3 40 - 816 61 20 14 30 

il 

I 
" 40 ,, ) 

· Şartnameleri mucibince salın alınacak yukarda cins 
ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme ayrı ayrı açık 

eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 

larmda gösterilmiştir. , 
ili - Eksıltme 24.X.938 tarihine rastlayan pazartesi gü· 

nü hizalarmda yazıla st2atlerde Kabataşta Le-.azıaa 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

ıv Şartnameler parasız olarak hergün söıü geçen Şu · 
beden alınabileceği gi~i fiber nümuneıi de görüle-
bilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
lerde yüz:de 7,5 güvenme paralarile birlikte yuka
rıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(7239) 3-4 

Muvakkat 

~ 
Beheri Tutarı teminatı 

L. K. 
Eksiltme 

" 

~lt~· "-artabli için,, 
~· "''" ltjll " 
~bli ~ ~öşe "Kar· 

Miktarı 

1000 metre 
1600 ayak 
3200 adet 

L K. S. L. K. 

- 40-
- 37 50 
- 10 

400 -
600-
320 -

30-
45 -
24 -

saati 

14 
14 30 
15 -

1 
1Çın 

~'tt 'i;. Nümuneleri mucibince satın alınacak yukarda cins ve miktarı yazılı 3 kalem 
l~ lı malzemesi ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 
ııı - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

~ilb";- Eksiltme 19.X.938 tarihine rastlıyan çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde 
iV aşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisy nunda yapılacaktır. 
y - .Nümuneler her gün sözü geçen Şubede görülebilir. 

~\till ~ isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme 
arıle birlikte yukarda adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(7139) 4-4 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam 

saat 21,30 da 

KOMEDİ KISM 

Yanıışhklar Komedisi 

Yazan: 
V. Şekspir 

3 perde 

Türkçesi 
Avni Givda 

Sayfa 3 

j 1 Toptan Satış Fiatları 
1 ., İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
ı~~~~ 

1 

En az- En çok 

1 

il 

1 

1 

1 

i l 

l 
1 

1 

i 
1 

1 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

n n krible 

" " 
marinlave 

n n tuvönan 
Kok kömürü (fabrikada) 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Erzak 

Pirinç Tosya 
n yerli Bombey 
n ecnebi {Hindiye) 

Sabun birinci 

.. ikinci 
n Pirina 

Şeker yerli toz 

" ,, küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

n Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

,, ,, 2 ci 
Zeytin tanesi dubie (936 mahsul) 

n n n (937 ,, 
,, 
n 

n 1 ci 
,, 2 ci 

n 

" 
n n 3 CÜ ,, 

Sade yağ Urfa (birinci) 

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

,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

n 

" 
n 

Deri ham ve işlenmiş 

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

" 
Hava .. 

" Tula 
,, 

,, sığır 

kurusu kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

'\alamura 
koyun 
kuzu 
manda 

" 
,, sığır 

Kösele aığır 1 ci 
,, man~a 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan l ci 
,, beyaz 1 ci 

Pamuk ipliği 

Vater yerli 4 Adana 
,, 

" .. 
n 

" 
n 

" 6 
n 8 
,, ıo 

n 12 

" 14 

n 

" 
n 

,, 
,, 20 Y ed;kule 

" " 24 n 

Ekatra ,, 6 
" 

n • 8 " 
n n 10 " 
" ,, 12 " 
n n 14 " 

Vater ecnebi 4 Hindiye 

" 
" 
" 

n 6 
" 8 
.. 10 

" 
" 
" ,, ,, 12 n 

Ekstra yerli 14 İngiliz 

" 
" .. .. 
,, .. .. 
n 

" 
" 

" 15 
" 18 
" 20 
.. 22 
.. 24 

n 

" ,, .. 
" ,, 15 İtalya 

,, 18 n 

.. 20 " 
" 22 .. 
" 24 " 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" ,, .. 
" 
" 
" 

kilosu 

n 

n 

" 
" 
n 
,, 
,, 

sandığı 

b. sandığı 
.. 

kilosu 

" 
" 
n 

• 
n 

n 

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

çifti 
kilosu 

" 
" 

çifti 
kilosu 
çifti 

" ., 
,, 

kilosu 

" .. 
,, 

tanesi .. 
•• .. 

paketi 
,, 
.. .. 
•• 
" .. 
" 
" 
" .. .. 
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14.50-15.00 1 

12.00-12.50 . 
11.00-11.50 

- 16.50 1 

- 21,50 1 

-26,00 

21.50- 24 
25- - 26 
-. - 52 
30.00-. 31 
28.00-. 29 

19- 20 
- 25 
- 28 

20 --21 
-900 

8 50 9.-
- 5,50 

45- 48 
32- 36 
22 - 26 
18- 21 1 

15 
-105,-

100 
80- 88 

- 68 
- 77,50 
- 46 

295- 600 

300 500 1 

295- 360 1 

101.25-102.25 1 

1 

1 

160- 165 1 

40 - 42 
50- 55 
55- 60 

110- 155 
48 . 50 

125 130 
105 - 110 1 

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 
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680 - 750 
700-775 
730-815 
780- 830 
630-635 
670-675 

- 690 
-730 
-780 
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GAZETESi 

ADMINISTRA TtO.l'i 

Y ogbourtchou Htm 
ter Etage, N. 3-4 

Gulata, Perchembe Ba:ıar 

TEIEphone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Pour la. PoblicitE s'adreaser 
a l' Adminiatration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse T~lEgrapbique: 

l•tanbul MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mode Prix 

d'adjudicnt estimatif bjet de l'adjudication 

A) Adjud ıcations au Rabais 

Caution. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbarge• 

Jours :ieure 

Construetion-Reparetion-Trav. Publles-Materiel de Construetion-Cartographie 

Constr. bit. adminıstrat on iı Kars (cah eh. 
P. 201) 

Rep. s route Acibadem Küçulcçamlıca 
Acl cvt!ment construchon bahsse imprimerıe 

(cab. eh. L. 1 (aj.) 
Constr. voie survol aviation a Eıık.işehir (cah. 

eh. L. 14,20) (aj.) 

Pli cach 

Gre iı. gre 
Pli cach 

n 

40237 20 

3165 50 
19757 50 

283870 -

3017 79 

237 41 
1481 85 

15105 -

Dir. Monop. Kan, Aak. et lst. 

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Minist. Trav. Pub. 

31-10-38 14 

1-11-38 14 30 
1-11-38 11 -

Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 3-11-38 15 -

Constr. konak vilayet lstanbu' Publıque '999 10 750 - Dir. Biena Nat. lstanbul 31-10-38 14 -
26·10-38 14 -Construction batııse municipalitc iı lnönü n 15489 19 206 25 Municipalit~ lnön6 

Produıts Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires- Fournlture pour Hôpitaux 

Mcdicamcnts et mstruments pour laboratoirc 
de chimie 

670 -

Hablllement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Confection paletots : 18 p. Publique la p. 8 

Ameublcment pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

50 25 Dir. lnstitul Gazı Terbiye Ank. 31-10·38 15 -

10 80 Min. Douaaes et Moaopoleıı Ank. 18-10-38 15 -

Bıbliothcques: 2 p.- Table : 1 p. Publique 690 - 51 75 Ministerc Hygiene et Assist. 24-10-38 15 -

Bois de Construetion, Planehes Poteaux ete 

Cadron reıineux : 75 p.- Planchcs : 550 p.
Planches: 250 p.· Cadrons : 50 p.- Baguct
tea : 25 pnquetaı 

Combustible- Carburant-Huiles 

Charbon crible : 45 t.- Bois de ebene: 15-25 
t. (aj.) 

Divers 

Drapeaux (aj.) 
L'adjudication du 17-11-38 concernant l'ach:ıt 

de 79 lota des trompes pour frein ete. a 
ete annulee 

T rompe en toile caoutcbout · e : 4 lots 
Forreuse, lime, scie, mnchine iı fraiser ete. 

305 Jots (cab. eh. L. 4,65) 
Outils et instrüments pour fabrique aviation: 

919 lota (cab. eh. P. 230) 
Piochcs : 200 p.- Pelles : 250 p. 
Tuyaux pour poele : 3300 p.- Plate;ıux pour 

poele : 350 p.- Coudea pour pocle iı la 
turque : 350.- Coudea pour pocle: 350 p. 

Proviaions 

Savon : 107,9 t. (cab. eh. P. 181) 
Foin, orge et paılle 
L'adjudıcation du 26-10·38 concernant l'achnt 

de 844 t. de foin a e c nmıul e 
Farine: 520 t. 
Avoiae: 170 t 

SavoD: 1,5 t. 
Pomme de terre: 6 t. 
Orge: 220 t. 
Foin: 270 t. 

Publique 

Gre a gre 

Publique 
Pli cach 

n 

Publique 
Gre a gre 

Pli cacb 
Gre a gre 

Pli cach. 
Publique 

n le 

n le 
Plı cach. 

n 

3481 
92957 -

45500 -

404 95 

36114 13 

k. o 45 
k. o 06 

48 52 

261 08 
5897 85 

3412 50 

37 50 

2708 56 

4110 -
760 -

51 -
27 -

220 
810 -

Sociale Ankara 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 1-11-38 14 30 

Dir. Gen. Türkkuşu Anlı:. 24-10-38 15 -

Dir. Commerce Maritime lstanbul 18-10 38 14 30 
Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 

ler Expl. Ch. de Fer Etat H.paşa 3-11·38 10 30 
Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mit Ank. 5-12-38 15 

Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Ank. 4·11·38 15 

Municipalilc Ankara 1·1 i-38 10 30 
Com. J\ch. Commınd. Ist Findikli 18-10·38 10 -

Com. Ach. lntend. Marıt. K.pa~a 1-11-38 ll 30 
Command. Gen. Prot. f orcbı Iat. 21 10·38 10 -
Com. Ach. Command. lst. Findikli 

Com. Ach. Corpı Armee Balıkesir 3-11-38 16 -
n Milit. Polatlı 1-11-38 ıs -

" 1-11-38 15 -

• 1-11·38 15 

" 1-11-38 15 
,, 1-J 1-38 15 -

Fariae: 60 t. 
" le k. O 11 25 507 - n 1-11-38 15 -

Ble cor.cuae: 60 t. 
Savon: 7 t. 
Ol'ves: 6 t (aj) 
Pois chich: 54 t 
Betteraves: 60 t. 

B) Adjudicat!_ons a la surenchere 

" 
Publique 

" Pli cach. 
Publiquc 

7200 -
2800 -
1800 
7020 -
3000 -

Bois de sapin : 203 p. (450 950 m3 ) Publique le m3 4 60 

İstanbul Levazım Amirliği Satıaalma Komisyonundan: 

Harp akademisi eratı için 8400 kilo kuru fasulyenin açık ek
s'ltmcsi 2·11 38 çarşamba günu saat 15 de Tophanede İstanlı.ul le
v.nz.ım amirliğı aabnalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be· 
del' IGOS lir ilk teminatı 75 lıra 60 kuruştur. Şartnamesi ve nü
munesi komisyonda iÖrülebilir. 

Ankara Levanm Amirliği Satınıılma Komisyonundan: 
Ankaragn rni2on birlik ve müeueselcri ihtiyacı olan 7 bin ki

lo sabunun açık eksiltmesi 5.11.38 saat 11 de Ankara Lv. a.mirli
ği satınalm komiıyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 2800 lira, ilk teminatı 210 liradır. 

Konya Kor Sahnalma Komisyonundan: 

Konya kıtııatının senelik ihtiyacı olan 16000 kilo sabunun ka· 
palı z rf usulılc ek ilt eye konulmuıtur. 

540 - Com. Ach. lntend. Ank. 8-11-38 15 -
210 - n 5-11-38 11 -
135 - ,, 21-10-38 15 -
526 50 n 7-11-38 15 -
225 - Minıst. Arricult11re Ank. 30-10·38 15 -

155 60 lng. e11 Chef Forctı Ankara 20-10-38 15 -

Ş11rtn2meai Konyada 5 Kor aatınalma komiıyonlarıncladır. 
istekliler fartnameyi komisyoda okuyabilirler. 
işbu 16000 kilo aabunun muhammen tutarı 6400 liradır. 
Şartnamesindeki yüz.de 25 mıkfiar faz.lası ela dahi olduğu halde 

ilk teminatı 609 liradır. 

Eksiltme 28/10 938 tarihine bt.adüf eden cuma rünü saat 11 
de Konyada 5 Kor 1atınalma komisyonunda yapılacaktır. 

iz.mir Müıtabken Mevki Satınalma Komiıyonundan: 

izmir Müstahkem Mevki Seferihisar Ye Çeıme mıntakasındaki 
lutaatın 61000 kilo kesilmiş sığır eti veyahud koyun eti veya bu· 
rulmuş keçi eti ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

ihalesi 28 10 938 cuma günü saat 12 de Kışlada İzmir Müıtah· 
kem Mevki Sabaalma Komisyrnunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı J3420 liradır. 
Teminat muvakkat& akçası 1006 lira 50 kuruştur. 
Şartn&mHİ ber gün komiıyoada rörllebilir. 

Avis Officiels 
De l'Administration Generale des Cheıt1iıı5 

de Fer et des Ports de I'Etat Turc 
sıJ\ 

Drs tube · a fumre et ~l flamme de chaudiere, des tuY 
0 
• 

• . , . d <l . d' . d ı· . r ıoc etıres en acıer et es con uıtes aır e reın pou ·bt:' 
motives d'unc vuleur estiınative de 199Ll00 Ltq:;. seront .at '/J 
tes par voic d'adjudication sous pli cnclıete le Lu~dı Ge' 
Noveınhre 1938 a 15 h. 30 au local de l'Administratıon 
nerale a Ankara. . 1• 

il Ceux qui desirent y preııdre part doivcnt reınrttr~ 
0
·; 

Pre:;idence de la Comission le jour de l'adjudication J 0~ıq'
l 4 h. 30 leurs off res, une garantie provisoire de 11200 
et les c rtifıcats exige::; par Ja loi. cjfJ 

Les cahiers des charges sont P.n vente au pri:x de 
3 

........ 
Ptrs. aux Cai .. ses d'Ankara et <le Ha) darpncha (7343) 

Salı 18· I 0·938 

İdrofil gaz bezi ve pamufu (MMV) .!\! 828 ~ 
Aleminyum manı,on (PTT Aak.) ~: 828 
Yulaf (Vize Tüm.) .\: 830 (~il~ 
Demir boru ve teferruatı, saç, çelik yuvarlak demir ve çimento 

Beled.) .::. 836 
Beton traversi için meşe tirfon duyu (DDY) .\! 838 
Sitil ipi ve kanaviçe (Tophane Lvz.) ~! 838 
Demir gaz borusu (DDY) ~'~ 839 
HtıkOmet konafı in~. (Balakesir Vll.) J\~ 838 
Lise inş. (Afyon Vil.) .\. 839 
Sadeya~ (MMV) X 838 
Posta nalrliyats (lst. PTT Mftd.) JY: 838 
Menhol kapak ve bileziği (lst. Telefon Müd.) .\' 839 s1 
Kerevet inş. pencere tecdid tadil ve tamiri (lnhis. U. Müd.) ,\• 
Bakımevi tamiri (Edirne lnbisrlar Müd.) .\~ 838 
Hela tamiri {lzmir Liııe ve ortaokullar SAK) ."'.\~ 838 
Dizel motörlü pompa filtre malzemesi (Anlı.. Beld.) .\' 837 .. ıı1 

) ;' 1'-1 Sinop motörü tekneıi tamiri (lst. Limanı Sah. Sıhiye Merk. , 
Digalen (Tophane Lvz.) ~· 837 ~8' 
Demir kapı ve parmaklık inşaatı ile ihata divarı (Ank. Beled.) 
Odun sömikok ve çirA (Ank. Beled.) .;\~ 837 
Vejetalin yağı (lst. Baytar Müd.) N! 840 
Pirinç, bulgur, kuru f ıısulye (Afyon Kor SAK) .Y 841 
Kanal inşaatı (Devlet Hava Yolları) .i\~ 842 
Otobüa garajı inşaatı (Anlc. Beled.) .\: 842 
Kok kömtirö (Devlet Ha.ayol.) ~'\~ 842 
Yulaf tViz.e Aılc. SAK.) X• M3 
Hükümet konağı kaba inşaatı (Malkara Vnlilğ.) 11' 843 
* Hurda eşya ile kamyon ankazı (fzmir Vıl.) ~\~ 8 4 
Maden kömürü (Konya lnhiı. Müd.) .:\~ 844 jfll 
Amele binası tamiri ile müd. binasının divarı tahkimatı v. lf· 

(Ank. Val.) ,,; 850 
Kitap (M.M.V.) X 850 
Otobüı (Toph. Lvz.) X• 850 
K. ıotan, patates odun (Berga111a Ask. SAK) .\"• 851 • ~t 
,MuhAtaza karakolu inşaatı (iz.mır Gümrülc Muhafaza taburu) .\ J'tp 
* Can kurtaran eimidi, el kantarı vı. (lst. Lim. Sah. Sıh. Mrk·) 

Mardi 18· 10-938 

Gaz et coton hydrauphile (Min. Def. Nat.) No 828 
Manchon en aluminium (Dir. Economat PTT.) No 828 
A voine (Div. Vize) No 830 
Tuyaux en fer, tôle, acier, ciment ete. (Mun. Ank.) No 836 3" 
Douilles de tirefondı en bois de chene (Ch. de Fer Etat) No 
Canens et ficelle (lnt. Tophane) No 838 
Tuyaux a gaz. (Ch. de Fer Etat) No 839 
Conat. kor.ak gouvernemental (Vi. Balilcesir) No 838 

., lycee (Vilayet Afyon) No 839 
Beurre (Min. O f. Nat.) No 838 
Transport postaux (Dir. PTT. lst.) No 838 
Couvercle et bracelets Menhol (Dir. Telephones lst ) No 839 
Rcp. fenetres ete. (Dir. Gen. Monopoles) No 838 s'8 

" dıspensaires de tabacs (Dır. Monopoles Edırne) No ~ 
" vespasienne (Dir. Ecoles S:cond. et Lyceeı l:ımir) No '851 

Pompe a moteur Oiesel et materiel de filtre (Mun. Ank.) N; 
Rl>p. coqu .. moteur Sinop (Office Sıınitaire Port lst.) No 83 
Digaltın (lnt. Tophane) No 837 
Constr. mur et porte et parapet (Mun. Anlc.)No 837 
Boiı, semi-coke et bois resiaeu.x ( " ) No 837 
Beurre veg·talınc (Dir. Vetcrinaire lat) No 840 
Bles concass s et haricota (Corps Armee Afyon) No 84! 
Constr. cana! (Voie aerienne Etat) 842 
Constr. garage (Municip· Anlc) 842 

(Lire la • uite en 3eae p•ıe) 


