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Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
il cJI ~ 

o 

6A~E1'ESil • 

21 Birinciteırin 1938 

Y oğurtcu hanı, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe Pazara 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde ırörüşülür 

Telırr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon,: •9442 

Posta kutusu N. 1261 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin~Mesl,eki Organıdır 

Harici E~onomi~ Ha~erler 
~ Türk-Yunan ticareti 

\ti11•d a başlayacağını yaztlığımız yeni Türk-Yunan ticaret an
~-~ llÖrüşmeleri bu hafta içinde başlamış olacaktır Atinaya 
''. heyet bu gün gelerek Yunanistana hareket edecektir. 
\ ~-••t•nla i' yapan ihracat tncirlerimiz gidecek olan heyeti-

ır rapor vereceklerdir. 

~ Berlin ticaret ateşimiz 
-~ rlin ticaret nteşeliğine tayin olunan B. Sait Rauf Berline 
~'l etmiştir. Yeni ateşe, Türk-Alman ticaret anlaşmaaının 

\
111
llbna ait direktifleri almıştır. Bu günlerde Almanyadan pi-

11:1~ büyük siparişler gelmesi beklenmektedir. Almanya he
P•yasadan muhtelif mallar satın alınmaktadır. 

----~------, .... ----~~----
ıı.~ evyork sergisi hazırlıkları 
, .. .'~rkta açılacak büyük beynelmilel sergide Türkiye pavyon· 
~ı ~ ... ~nşaatına başlanmıştır. SetJide biri "Devlet,, pavyonu di
\ b \Irk şehri,, pavyonu olmak üzere iki büyük pavyon yapılı

~\'lct pavyonunda Cumhuriyet ve inkilabımıza ait kültür, 
~ 11 gibi inkilap mevzularına dair eserler teşhir edilecektir. 
~~Şthrj pavyonunda büytik bir istirahat salonu, gazino, bah· 
ı ~~11.n.ta ve bir kütiiphanc bulunacaktır. Amerika her sene İz 
~~ Samsundan 30 milyon libre tütün \'e bir okndar üzüm, in 
ı.ı, ••ir mallarımızı ithal ettiğinden b•ı sergide ihraç malları· 

" lttuhtelif numuneler. teşhir olunacaktır. 

~nya hububat ihracatı Ayçiçeği 22.010 14.603 
Muhtelif 

t '11Yanın 1938 senesi 8 
•b· llıi~ •re ve hububat ibra-

Yekun 738.898 1.612.~2 

darları aşağıdadır: 
İhracat mınt akalarının ınuh· 

telif memleketler arasındaki 
8 aylık(ton} ayrılışı da aşağıdaki gibidir: 

~ 
~day 

1938 !937 Almanya 294.943 ton 
406.898 635.628 Çekoslovakya 126.177 

" \it 10-1.757 516.742 Yunanistan 101.924 
" ~ ~- 112.650 189.893 Belçika 47.992 

~ı-f 
,, 

18.189 
ısviçre 24.292 ,, 

~ ~ı1, .. Franıa 22 8\8 
18.624 136.277 " ~lılh Danimarka 20.760 
9.757 18.922 İtalya 

,, 
~lyt 8.454 22.062 

18.966 
" Muhtelif 81.026 ti~ek 2.540 1.106 
n 

Yekun 738.898 ,, 

b, ~iynet altınları basılacak 
\." tbb 
~~lllı •nemiz nikel 10, 5, 2,5, 1 kuruşluk paraları basmaya 
~~ttır, Bu iş bir buçuk sene sürecektir. Gümüş lira ve 50, 
l,tt '

1

1ukla• ın bı.ısılması bitmiştir. Yeni harflarla basılacak 
lllit b hrılan için müsabaka ile yapılan nümuneler oeğcnılme· 

~lı e.r~bhane kendi idarcs nde yeni bir nümune hazırlamakta· 
~. ~~nlerde altınların baınlmasıoa başlanacaktır. Yeni ahın
\l~"I <>O, 100, 50. 25 kuruşluk kıymette olacaktır. Bankalar 

'rı satacaklardır. 

'tj Bir haftahk ihracat 
\ı~

11

ı"ti te · · 'k' · h f • · d ı· b 1 \.~ if Şrının ı ınc: a taı,;ı ıçın e stan u gümrüklerinden 
'tı 1dış memleketlere ihrac olunan Türk mallarının yekun 
>ııltı 03,387 liradır. Bu kıymette olan mallar arasında fındık 
~ ~~~llrta, yün hah, kemik döküntüsü, kitre, kuşyemi, pala· 
\'til:d•ıi ile en fazla olarak taze ve tuzlu palamut balığıdır. 
t")' il rıtemleketler ise: Yunanistan, İtalya, Mısır, Filistin, 
\\ ~· Almanya, Fransa, fsviçre, Danimarkadır. 
~t. afta içinde aatılan tiftik ile yapaklar bu yekuna dahil 

"-------------------------
\ ~~d Pındık kontrolü başladı 
t\ ·-ı ~•ıı •rın ihracı sırasında devlet tarafından kontrol edilmek 
\ ~"d t-lan•o nizamnamenin tatbikine başlanmıştır. İhrac edi-

1~ ~ •kların cin• ve kalite itibarile ayni olması ve çürüksüz, 
~'"'~t· ıslak olmama11 lazım eeldiğinden bu hususlara dikkat 
'~a ' 111 dahi cezalandırılması icap edeceği için alakadarlar 

'\; "-~ fındıkların muayene ve kontrol yapılmadan çuvallara '•la &ktadır. İktisat Vekaleti kontrol memurları bu işi tel· 
llııılardır. 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

Borsada kayıtsız bazı dövizlerin eylül 938 
ayına aid "asati çek fiatları 

1 ikinci teşrin 1938 tarihin

den 31 ikinci teşrin 938 tarihi· 
ne kadar itibara alınması lizım 
gelen ve borsada kote olan dö
vizlerin vasati fiatları aşatıda 
J'Österilmi ştir: 

100 Danimarka 

kuronu 

Lira K,r. S. 
27 07 50 

Lira 

100 Norveç kuronu 30 

l 00 Finlindiya markı 2 

100 Eatonya markı 3.i 
100 Rupi •5 

Krı. S. 
47 50 
67 50 

23 25 
19 50 

Bu dövizler Borsada kayıdlı 

olmadıtından verilen fiatlar 
Komıerlikçe bir ıUna tHhhtld 
ve me.'uliyeti tazammun et
mez. 

İstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiat ları 

::oe=u========= 20.IO.IJS ========= 
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a ııfa\, 

Bostı:ın pallıcanı 

Yı•şil salala 

ı:ıı .ı .ııgı En ytlksck 
Kr.~. Kr. S. 

l\flO 

" . 

kılıı 

aılcd 

" 

ı\rlcı 

fo 

8 
1 
8 
4 

f> -= 
10 

s 
11 
!O-
5 -· 
t) 

~ -
•) ... 

4 
a -
::! 50 
l -

·o .. .. 

20 
10 -
8 

)il -

,, -
7 

1:? 

ı~ 

ı:~ 
ı·) ... -

ı:; 

7 

8 -
:l 

5 -
3 rıo 

=~ -
l rıo 

1 :!.'i 

\'eşil soğan 

Maydanoz 
l'ancar 

demet .ıu 

4-
il avuç 

" NiiııC 
I\ ırrnı7.ı turp 
Bayır turpu 1 -

,, 

kılo :!..J - :ıo -

Cinsi 
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Çeklrdekıi:ı: u:ı:um kilo 
Hezakı tlziimü 
Yaptnl'ak 
Milıkıle 

Balbıtl tııuın!i 

Sıynh ıızllın 

Aıııasyn f'lnıaı;ı 
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a) M NA K A SAL A R 

İnsaa1 . Tamirat - Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita ---
Nafıa Bakanlığından : 

Diyarbakır- izre hattının yüz altıncı kilometresile yüz 
otuz birinci kilometresi arasındaki altıncı kısım inşaat ve 
ray ferşiyatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 11 ikinciteşrin 938 tarihine müsadlf cuma 
günü saat 15 te V ekaletimiz Demiryollara inşaat dairesin· 
deki münakasa komisyonu odasında yapılacaktır. 

Bu işin muhammen bedeli bir milyon 800.000 liradır. 
Muvakkat teminatı 67750 liradır. 
Muvakkat projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık iş· 

leri genel şartnamesi, fenni şartname, vahidi kiyasi fiat 
cetveli, ahşap tra•ersle ferşiyat talimatnamesi, çimento 
normu, telırraf hath şartnamesi, plan ve profilden mürek
kep bir takım münakasa evrakı 50 lira mukabilinde De
miryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

Talihlerin bir defada en az 30().000 liralık bir yol 
veyahud demiryol işini müteabhid sıfatile yapmış olmaları. 

Bu işe girmek isteyenler referans ve diğer vesikaları·· 
nı bir istidaya bağhyarak münakasa tarihinde• en az se
kiz gün evvel Vekalet vermek suretile bu iş için ehliyet 
vesikası isteyecekler ve bu ehliyet vesikasını münakasa 
komisyonuna ibraz edeceklerdir. 
Münakasa tarihinden 8 ırün evvel yapılmamış olan müra
caatları nazarı itibara alınmıyacaktır. 

Muğla Tuğay Satınalma Komisyonundan 

Bodrum ve Küllükde iki pavyon hir mutbak uir tavJa 
yaptırılacaktır. Eksiltme kapalı zarftacJır. Rodrumun tahmin 
lmJeli 65840 !iı a ilk teminatı 4938 liradır. Küllüğün keşif 
bedeli 57841 liradır İlk teminatı 4338 liradır. İstekliler keşif 
plan ve şartnamelerini Muğlada Dağ. Tuğ. satınalma komis
yonundan 3 lira bedelle alabilirler. isteyenlere uönderilir. 
İhale 9.1 l.9a8 Çar~aınba günü saat 15 te. Muğlad: komutan
lık süınalma k:umi~yonunda yapılacaktır. Teklif mektubların! 
ihale saatinden bir ~aat evvel komısyona verilmesi. 

Konya Vakıflar Müdürlüğünden: 

lJgııı kaplıcasında yı1pılacak tamiratın fenni evrakında 
bazı tadilat icra edileceğinden 7, 12, 17.10.938 tarihinde 
yapılmış olan ilanın hükmü kalmadığı ilaıı olunur. 

• * • Konyanın Ilgın kazasında maruf kaplıca hinasında 
yapılacak tadilat tamirat ve ilavei inaaat keşfi mucibince im· 
palı zarf usulile eksiltmeye koamııştur. 

Keşif bedeli 24946 lira 1 kuruştur. 
İstekliler şartnameyi Ankarada Vakıflar Umum müdür

lüğü inşaat ınüdiirlüğlinden, İstaıılıulda İstanbul Vakıflar 
Başrnüdürlügünden, Konyada Konya Vakıflnr Müdürl üğün
den alabilirler. 

Ek:siltmc 9.11.938 tarihine ra ... tlayan çar~amba günü saat 
15 te Konya VakıfJar Müdürlüğünde toplanacak inşaat ko
ıni!;yonunda yapılacaktır. 

ı'\lııvakkaı Lemiııat 1870 lira 95 kuruştur. 
Bu eksiltmeye girecek olanların 1938 sene::ıiııc aid Tıca

rel orla;,ı vesika ı ve Nafıa Vekaletinden bu işe girebilecek
lerine dair alınmış vı•sika ve en aşağı 10 bin liralık bir bi
na inşaatını yapını~ ve muvaffak olmuş bulunduğunu bildirir 
vesika göstermesi ve bizzat yüksek mimar veya inşaat. mu
henclisi olınast veya bunlardan birisilc mü;ıtcreken teklif ya
pıp mukaveleyi hirlıkte imza eylemeleri lazımdır . 

Kasımpafa Orta okulu Satınalma Komiıyonundan 
Okulumuz binuında şartnamesi mucibince 999 lira 15 kuruş 

keşif içindeki tamirat 7.11.938 pazartesi ırünü saat 11 de l.tan
bul kültür direktörliiğil binasında liseler muhasebccilitinde top
lanaa okul konaiıyonunda açık eksiltme yapılacaktır. 

Bu işe ait ekıiltme t•rtnamesi ve keşif evrakı okulda srörü
lüp ögrenilir. 75 liradan ibaret muvakkat teminat ihale saatinden 
evvel liseler muhasebe veznesine yatırılacaktır. 

İsteklilerin en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptıklarıaa dair 
ihale gününden 8 gün evvel lstanbul Nafıa müdürlüj'ünden ve 
ticaret odasından aldıkları vesikalar veya temiaat makbuzlarile 
belli gün ve saatte komiıyona srelmeleri .. 

lııtan bul Telefon Müdürlütünden: 
idare ihtiyacı için yeni yapılacak 66 a::ied manbol, 175 aded ek 

odaaile kapatı, 950 metre bir kanallı çimento boru ve 4820 metre iki 
kanallı çimento ~oru kapata :zarfla eksiltmeye koaulınuştur . 

Muhammen bedel 19063,66 muvakkat teminat 1'430 lira olup ek· 
siltmesi 7 l 1 938 pazarteııi rünü saat 15 te müdürlük binasındaki sa
tınalma kcmisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin mavakkat teminat makbuzu 
veya banka mektubu ile beraber Nafıa Vekiletincılen alınmış ehliyet 
ve sair ve1ikalarını muhtevi kapalı :zarflarını o rün saat 14 e kadar 
komisyona vereceklerdir. 

Ehliyet vesikuı için eksiltmenin yapılacat• ründen en a:r: ıekiz 
2'ün evvel bir istida ile lstanbul Vilayetine müracaat edilmesi ve İ•
tidalarında en az 10000 lira lıyaıelinde bu işe benıer bir iş yaptı· 
tına dair it yaptıran dairelerden alınmıı vesika iliştirilmeıi mukteıti
dir. 

Şartnameler her gön Leva:znn dairemizde görülebilir. 

Sıvas Nafıa Oirektürlütüuden : 
6.10,938 de hale edilmek üzere münakaaaya konulan ve talip 

çıkmadığı:ıdan münakaaası 10 gün uzatıldıtı halde yine istekli 
zuhur etmeyen Sarıkışlada yapılacak 9008 lira 21 kuruş keşif be
delli 5 dershaneli ilkmektebin birinci kat intaatı 14.10.93~ den iti
baren bia ay içinde vilayet encümeninde pa.zarlalda ihale edilecek

tir. 
lateklilerin 685 lira 61 kuruı muvakkat teminat vermeleri ve 

vilayet makamından bo işe mabsuı olarak ehliyet vesikası al mıt 
olanların münakasaya ittirak e~ebilecekleri ve ehlijet vesikası 
için ekıiltme gününden 8 gün nnl istida ile vilayet makamına 
müracaat edilecek o zamana kadar yapmıt oldutu itlere ait veaa· 
ikin lef edilmesi. 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Lise'tsi 

Cinai Şekli Mahm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Münakasaıar 

ın,aat, Tamirat, Nafıa ifleri, Malzeme Harita 

Bergama Bakırçay ovaı;ı ve aehir ıılabatı amc
liyah (şart. 50 L) 

Bodrum ve Küllükdc yap. pavyon, mutbah ve 
tavla (şart. 3 L.) 

Hamam duvar inş. yalnız i~çiliği: 350 m2 
Okul binasına ait 44 pencerenin çerçevelerinin 

yapılması 

Sel yatafı ve Sarı•saklı üzerinde yap. tathirat 
ve islabat 

Samıun·Sıvas yoJunun arasındaki ekip kulübe
leri tamiri 

l.ıasyon-Ladik-Erbaa yolunuq arasıadaki ekip 
kulubeleri tamiri 

llkQlektebin 1 ci kat inş. (temd) 
Gürüm ceza evine akıtılacak eu işi 
lıt. Başmüd binasının kaldmaı tamiri 
Diyarbakır-Cizre hattının 106 ve 131 kilomet-

releri arasınd11ki 6 cı kısım inş ve ray fer· 
şiyah (fart. 50 L) 

Ilgın kaplıca binasında yap. tadilat, tamirat ve 
ilavei inş. 

Ilgın kaplıcl\sıntla yap. tamiratın fenni evrakın· 
da bazı tadiJit yapıldığından evvelki müna· 
kasa iptal olunmuştur. 

Kasımpaşada ortaokul binasında yap. tamirat 
Aygır deposunda yap. ilavei inş. 
Şehir hipodromunda yap. satış ve tediye gi· 

şesi: 40 ad. büfe: 4 ad. 
Menhol: 66 nd.-ek odasile kapafı: 175 ad.-bir 

kanallı çimento boru: 950 m.-iki kanallı çi· 
mento boru 4820 m. yapılma11 

kapalı z. 1564863 86 

,, 

aç. eltı. 

kapah z . 

aç. eka . 

" 

paz. 

" ,, 

6~f 40 - ve 
57842 -

• 
500 -

3989 74 

617 19 

9008 21 

1185 65 
kapalı a. 1800000 -

,, 

aç. ekı . 

,, 
,, 

24946 Ol 

999 15 
1418 38 
6924 78 

kapalı z. 19063 66 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari allt, Hastane Lev. 

Etil eter: 300 k. 
Eczayı tıbbiye: 46 kal. 

aç. eks. 

" 

k. 1 14 
936 19 

Elektrik - Havag•zı · Kalorifer ~tesisat ve malzmesi) 

Seri simens aıünile perforalör: 2000 tekerlek 
Etimesğut yata okulunun kalorifer tamiri 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Elbise: 38 tak. muşamba: 38 ad. gece bekçile· 
ri için (tcmd) 

Elbise bekti için: 110 kat (temd) 
Seririyat römleti dıktirilaa .. i: ıoco ad. 
Kösele: 4 kal. 

aç. eks. 

" 

pas. 

pa:ı. 

aç. eka. 

2700 -
4139 os 

2382 50 

Matbaa işleri - Kırtasiye • Yazıhane Levazımı 

Evrakı matbuanın tab ve teclidi: 80 kal. 

Kereste ·Tahta v.s. 

Çıralı .;am ağacı: 100 m3 (temd) 
Portatif çadır direğı: 45000 ad. - portatif çadır 

kazığı: 45000 ad. 

N!!_!iyat ·Boşaltma - Yükletme 

Kömür aakliyatı: 12 t. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaöları v.s. 

Lavemarin kömürü: 400 t. 
Sömikok: 100 t. 
Gürgen odunu: 200 t. 
Meıe odunu: 200 t . 
Sobalık kuru odun: 87 t. 
Dizel motör yağı: 6&00 it. 

MDteferrik 

Soba boruau: 2000 ad. 
Sedef düğme: 178550 ad. -beyaz kemik düf

me: 725 ad ·siyah kemik düğme: 750 ad.·şap· 
ka hava kupsolu: 3000 ad.-siyah sakandırak 

kayışı: 376 ad. • eiyah sakandırak dllfmes : 
750 ad . 

Nişastn kola: 12,5 t. (lemd) 
Tuz çuvalı: 50 k. luk 150000 ad.-100 k . lult: 

180000 ad . {şart. 1, 73 ve 3, 70 L) 
Çember raptiyesi: 3 t. 
İmla makinesi: ad. 
Keten tohumu• 15 t. 
Muhtelif malzeme au idaresi için: 33 kalem 
Kolye flanşı su işleri için: 17 kal. 
Kireç pülverizatör makinesi )istik hortemile: 

2 ad. 
Koşum mal zemesi temizlik işleri için: 14 kalem 
Kazma, faraş, kürek va.: 11 kal. 
Belleme, harar, gebre vs. : 18 kal. 
Dölcüm buşalcele: 500 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Patateı: 28 t. 
Pirinç: 14 t . 
Kuru ıoğan: 16 t . 
Sabun: 8,2 t. 
Mısır: 40 t . 
Yulaf: 250 t. 
Kuru ot: 30 t. 

aç. ekı. 4865 

aç eka 4700 
kupalı a. beb. O 10 

açık eks. 

aç. eks. 

" 
" 
" 

aç. eke . 

pu. 

• 

aç. ekı . 

kapah z. 

aç. eka. 

" 
" 
" 
" 

paz. 

aç. eks. 
,, 
" kapalı •· 

aç . elı:s. 

• 

" 
" ,. 
,, 

5000 -
2900 -
3200 -
3200 -
1087 50 
2370 -

2081 25 
34500 - .... 
73800 -

930 -
1600 -
1650 -
3434 -
4086 

894 
1191 55 
2081 -

1680 -
3920 -
880 -

3690 -
1700 -

kapalı z. 10500 -

60696 - Nafıa Vekileti 14-11-38 15 -

4938 - Ye Muğla Tuğay SAK 
4338 -

9-11-38 15 -

37 50 

300 -

46 29 

675 61 
52 73 
89 03 

67750 --

1870 95 

75 -

519 37 

1430 -

27 65 
70 21 

202 50 

178 68 

364 88 

352 50 
675 -

126 -

375 -
217 50 
240 -
240 -

81 47 
177 75 

156 10 
2587 50't'e 
4940 -

69 76 
120 -
123 -
250 60 
306 -

67 05 
89 37 

156 08 

126 -
294 -
66 -

276 75 
127 50 
843 75 
787 50 

Selçulı: Mrlt. Nabiye Muhtar . 
Kayıeri Vilayeti 

7-11-38 
24-10-38 15 -

" 
Sıtma Müc. K6çük Sayı K. 8-11-38 14 30 

Samaua Viliyeti 

" " 

Sıvu Nafıa Müd. 

" " 
inhisarlar U. Mlld. 
Nafıa V ek.ileti 

Konya Vakıflar Müd. 

" " 
,, 

Kasımpaşa Ortı1okulu SAK 
Ankara Valiliği 

,, " 

lıt. Telefon Mtld. 

lnhiaarlar U. Müd. . " 

PTT Lvz. Müd. Anlt. ve l11t. 
Aakaro V alil iti 

Samaun Emniyet Müd. 

Develi Kayaıakamlıtı 
Tıb Talebe Yurdu Müd. 
lataabul Belediyesi 

lat. Oraaa Baımüb. Muav. 

Nafıa Vekaleti 
M. M. V. SAK 

D. D. Yolları Stvas 

3-11-38 15 -

3-11-38 15 -

14-10-38 itib. 1 ay 
7-10-38 ,, 
9-11-38 14 -

11-11-38 15 -

9-11-38 15 

7·11-38 11 -
7-11-30 15 -
7-11-38 15 

7-11-38 15 

9-11-38 14 30 
9-11-38 15 -

6-12-38 15 -
31-10-38 15 -

24-10-38 14 -

10 gün urhnda 

7-11-38 14 30 

4-11-38 15 -

7-11-38 11 
7·12-38 11 

7-11-38 15 -

Gümr. Muh. Genel Kom. lst. SAK 4-11-38 11 
lzmir Lvz. SAK 5-11-38 10 -

11 -
15 

Eıkişehir Lvz. SAK 25-10-38 

" " Sa•s.ın Vilayeti 
Aaltara Belediyesi 

Tophane Lvz. SAK 

" . 

inhisarlar U. Müd. . ,, 

" ,, 
" " 

Eskitehir V eteriaer Dir. 
Ankara BelediyHi 

" " 
" Lvz. SAK 

latanbul BelediyHi 

" " 
" " lıt. Sular İdare1i 

Sıvaa Tüm. SAK 

" " 
" " 
" " 

Eskişehir Veteriner Dir. 
,, 

" " ,, ,, 
" 

25-10-38 
24-10-38 

4-11 38 
15 -
10 30 

22-10-38 11 30 
21-10-38 14 30 

27-10-38 14 -
7-11-38 15 -

9-11-38 15 30 
9-11-38 16 -

26-10-38 14 -
4-11-38 10 30 
4-11-38 10 30 

24-10-38 14 30 

7-11-38 14 30 
7-11-38Jkl4 30 
7-11-38 14 30 

14-11-38 13 e kadar 

4-11-38 16 
8-11·38 11 
7-11-38 11 
9-11-38 11 

26-10 38 15 
2-11 -38 11 
1· 11-38 11 

21 Birlncite,rin ~ 

Selçuk Merkez Nahiye Muhtarlığından : d• 
Köyümüzdeki temeli atılmış hamamın 350 metre murabba10

111. 
ve 75 santim kahahgmda duvarların işçiliği münakasaya koD 

~~ ~ 
Kireç, tuğla, kum. vesair malzemeıinin köy heyeti tar• 

müteahhide 't'erilecektir. 
7. 11.938 Paz:artelİ günü öğleden aonra ihale•i 

cağından taliplerin yevmi mezkurde Selçuk Köy 
bulunmaları illa olunur. 

-···· kat'iyeıi yar ti 
odaaında b•ll 

Ankara Valilitinden : ·rJe 
Şehir hipordromunda 20 adet satıı ve 20 adet tediye ıi••~~ 

4 büfe intası; 7 .11.938 pazartesi günü saat 15 de vilayet bı ~· 
dahilinde vilayet encümeninde ihale.i yapılmak üzere açık 
siltmeye konulmuştur. 

Ketif bedeli 6924 lira 78 kuruttan ibarettir· • ,1' 
Muvakkat teminatı 519 lira 37 kuruştur. İsteklilerin tıc d-' 

oda11 veıikası teminat mektubu veya makbuzu ile; ihale tarilai:~ 
en az 8 ıün evel villyet makamına müracaatla alacakları eh ,~ 
ves;kaaile birlikte yukar1da sözü geçen ıün ve aaatte vilayet I 
cümenine müracaatlerı. (Ehliyet vesikası için ihale tarihiad•ll _.r 
gün evvelden ıonra vaki olan müracaatlar nazarı itibare abD ,it 
yacak ve bu gibi iıtekliler eksiltmeğe girmiyecekleri.) Buo• 
keşif evrakı ve şartname nafıa midürlüğünde görüle'9ilir. 

·r .. et'' • • • Viliyet damızlık aygır deposunda seyis oda1ına ı • . ı". 
1418 lira 38 kuruş bedeli keşfin bir odanın 7.11.938 pazart~•1..,
nü 1aat 15 te viliyet daimi encilmeninde açık ekliltme ile 1~ ıt' 
yapılacağından iıteklilerin şartname ve projeleri görmek ~t• 
her gün vilayet veieriner müdürl6ğüne müracaatları ilin oluD 

* • • ~ , .... 
Bergamada Bakırçay ovası ve nehir ıılahatı amelyatı. 

Nafıa Vekeleti ilanlarına. 
• •• fobi 

İstanbul Başmüdürlüğü biuasının kaldırım tamiri. Bak: 
sarlar U. Müci. ilanlarına. ~ 
~~~~====-~~~~~~ 
1 açlar, Klinik ve ispençiyari alat: ---------------- -

* • • ~-" 
Etil eter ve eczayı tıbbiye alınacaktır. Bak: İnbi1&rlar U. 

ilanlarına. .ti"' 
~~~---.... iiiiiii---iiiiiiiiiiiiiiiii---i&iıiiiiiiiiiiiiiiiili~ n 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat v~ ~ 
. P. T. T. Len2:1m lüdürlüğünnde: . ef1 ~) 

İdare ihtiyacı için satın alınaca~ 2000 tekerlek seri •
1111 

' 
mürsüle perföratör banllı açık ekaıltmeye konulmuştur. . dır• 

Muhammen bedel 2700 lira muvakkat teminat 202,5 hr~o~•· 
Eksiltme 6.12.938 tarihine müsadif salı günü saat 15 de . yol' 

rada P. T. T. Umum Müdürlüğü binasındaki sahnalme ko1111' 

unda yapılacaktır. 1't11lıl' 
Taliplerin muvakkat teminat makbuzu veya banka rıı~,1,,ı' 

ile kanuni vesaiki hamilen mezkur gün Ye aaatta o ko1J11 

müracaatları. "'ıs'' 
Şartnameler Ankarada P. T. T. Lenzım ve İ11tanbuld• ·od" 

cıyan Hanında P. T. T. Levazım ayniyat şubesi müdürlükler• 

para11z verilir. 

Ankara Valiliğinden : t ~ 
Etimeağut yatı okulunun kalorifer tamiri 4139 lira 5 kur" 

şif bedeli üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. . e'Jtl' 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün kültür d~ d• ti 

lüğüne 't'e ihale günü olan 31. 10.938 pa:.artesi fiinü aaat 1 "# 
% 7,5 teminat akçesi husllli muhasebe veznesine yatırar:k ~ ~ 
yet daimi encümenine müracaatları ~ 

ez_ . 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzem!!!-. 

İstanbul Orman Başmühendis Muavinlihinden : (Jt,,-' 
Orman Umum müdürlügü hesabına malzemesi lstanbul ıı•-' 

Başmühendisliği tarafından verilmek şartile nümune ve şart ,.'JI 
si veçhile 4865 lira bedeli muhammen ile 80 kalem evrak• dl 

anın tab ve teclidi açık münakasaya konulmuştur. g/ 
Şartname ve nümunesi bedelsiz olarak lıtanbul Orrıı• 11 

mü hesdisliğinde görülebilir. . _ et ~ 
Ekıiltme ikiociteşrin 4 üncü cuma günü Hat 15 te Vıla'f 

1
,.,

nağında Orman Başmühendis muninliti dairesinde rııül' J 
komisy"onda icra olunacaktır. f,t•" 

Muvakkat teminat 364 lira 88 kuruştur. Teminatlar B~ 
Orman mes'ul muhaaebelikten alınacak makbuz ile Ziraat 

11na yahrılacaklır. ·bi ~ 
Eksiltmeye gireceklt:rin timdiye kacar 5000 liralık ı,ıı ~il 

leri yapmıt olmaları ve ehliyetlerile ilk teminat mukb11z!•' 
likte belli gün ve saatte sözü geçen !to~ 

Mahrukat Benzin-Makine ya&J.an v.s. 

d•-= İzmir Müstahkem Mevki Sahnalma Komisyonun / 

İzmir Tayyare alayı birlikleri ihtiyacı için ıoO"~ 
sömikok kömürü açık eksiltme suretile münakas•Y' 
muştur. 16 d# 

İhalesi 5 ikinciteşrin 938 cumartesi günü saat 
0
,d' 

Kışlada lzmir Müstahkem mevk\ satınalma komisY011 

yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 2900 liradır. 
Teminat muvakkata akçesi 217 lira 50 kuruştur· 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lıtanbul Sab11
'
1
"' 

Komiıyonundan : _.al 
. tıl "'' Deniz vasıtaları icin satan alınacak 400 ton la va111ar111

1 
c:•~ 

nün 4.11.938 cuma l'ünü saat 1 2 de açık eksiltmeai yapı • 
Evaaf ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
Tahmini tutarı 5000 lira ve ilk teminatı 375 liradır. 

(Denmı 4 üncü sayfada) 



~l Birincitefrin 1938 M0NAKASA GAZETESi 

~ıır 
p 11 so~an : 9 t . aç. eks. 360 - 27 - Eskişehir Lvz. SAK 24-10-38 ıs -
~:~teı: 12,S t. ,, 875 - 65 62 

" " " 
24-10-38 15 30 

P, ?ııt: 12 t. 
" 1200 - 90 -

" • ,, 24-10-38 16 -
/

1"ç: 20 t . 
" 

4500 - 337 50 
" " " 

25-10-38 11 -
~l.r: 15 t . kapalı z. - - 675 -

" 
Veteriner Dir• 1-11-38 15 -

~ Yun eti: 19,2 t. ,, 5760 - 432 - Samımn Aık. SAK 3-11-38 10 -tç· 
~ ~· llğ'ır veya koyun eti: 18 t. aç . eke. 4860 - 364 50 İxmir Lvz. SAK 5-11-38 15 30 
esıı · ytl ınış sığır eti : 107 t. kapalı z. 28890 - 2167 - n ,, 8-11-38 16 -

~llt •klık ot: 24 t. paz. - - Orman .Kor. Genel Komut. lst. 24· 10-38 10 -
~ 11 sotaa: 4,5 t. ,, 360 54 - n n " 

Aok. 24-10-38 10 -
~r eti: 54 t. (temd) 

" 
17280 - 1296 - .. " " 

lıt. 25-10-38 14 -
tyat: 22 t. kapalı z. 1773 - BurH Tüm . SAK 4-11-38 11 -'lllıcık1· 1c. 

~d ı un (1 senelik) .. 3843 - " " 
10-11-38 11 -

~ tyı~: 36 t. 
" 35535 - 2665 13 Samıun Tüm. SAK 7-11-38 10 -

e Q~ Üzüm: 3 t.-kuru zerdali: 3 t.-kuru erik: 3 t. paz. - - - - İst. Komutanlıfı SAK 22-10-38 14 -
~ tıır: 24,2 t . aç. ekı. 2662 - 200 - Bornova Ask. SAK 2-11-38 11 -
~t 10hn: 13,3 t . ,, 998 - 75 -

" 
,, 2-11-38 15 -

y lates: 25,7 t. 
" 

1799 - 135 -
" " 

2-11-38 16 -
:1•f: 430 t . kapalı z. 22145 - 1661 - • n 3-11-38 11 -
~l~tY•k: 27,6 t. ,, 24840 - 1863 • " B-11-38 15 -
~ ~rna: 9,6 t. aç. eks. 2208 - 166 - .. • 3-11-38 16 -
\ tıyc: 3,9 t. 

" 897 - 67 - ,, 
" 

3-11·38 16 30 
rotııarı: 220 t. 

" 
2750 - 206 25 Lüleburgaz Tüm. SAK 4-11-38 15 -

u_tı.ırt: 19640 it.. (temd) ,, 3928 - 294 60 Tophane Lvz. SAK 24-10-38 14 30? 
"lık pirinç paz. 2500 - 375 -

" 
,, 22-10-38 11 -

~ :. - .,. 

r inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Muham. 
bedeli Muvak. 

Ne\'i 
beheri 

Miktarı L. K. 
tutarı teminatı 

L. K. L. K. 
Eksiltmenin 

şekli sa atı 

~huı baş· 
u.ı .. 
'11lltlüğü bi-
~ııı~'tlın kaldırım 
1 iti işi 
eter 

't~ 

ll85 65 
300 kilo 1 14 J42 

" b~ı tıb biye 46 kal. -
• e. 

936 19 

89 03 pazarlık 14 
27 65 açık eks.14 30 

70 21 " 15 
1) trap-
~a~i 3000 kilo - 31 930 - 69 75 ,, 15 30 

j akincsi 2 ad. 800 - 1600 - 120 - ,, 16 
darenıizin İstanbul Başmüdürlüğü binasının kaldırım 
tanıiri işi şartnamesi mucibince satın alınacak (300) 
kilo etil eter, cins ve mikta rı listesinde yazılı 46 ka-

1 

lem eczayı tıbbiye numune~ine uygun olmak şartile 
satın alınacak 3000 kilo çcnber raptiyesi ve teahhü
dünii ifa etmeyen müteahhit hesabına şartnamesi mu
cibince yaptırılacak 2 adet imla makinası yukarıda 
hiıalarında yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye kon
llıuştur. 
l<eşif ve muhammen bedellerile muvakkat teminatla
r~ hizalarında gösterilmiştir. 
~.ksiltme 9.Xl.938 tarihine rastlayar çarşamba günü 
~talarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 

ubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
V Caktır. 

l<eşıf şartname ve listeler parasız olarak hergün sö
tij geçen Şubeden almabileceği gibi çember raptiye 
lllnıunesi de görülebilir. 
dsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatler· 
e Yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 

ildı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(7733) 1-4 

* • * 
ı 

q ~ Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 
Hııılo ınavi otomatik mürekkep açık eksiltmeye kon· 
ıı t, 

~ I~ Muhammen bedeli Sif İstanbul "I,, lira hesabile 
~ı 'ta ve muvakkat teminatı 30 liradır. 

\ ~ Eksiltme 4.Xl.938 tarihine rastlayan cuma gunu 
Ilı ~de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

Ornisyonunda yapılacakhr. 

Miktarı 

25000 top 

750 hobin 

~ ~ Oo m/m tefrikli 
tJe . ) JO'ara kağıdı 
liı t') 

1• rn vclirı bobin 
'a 

• 
$ * 

.Muhammen Be. 
lwheri 
l .. K. 

2.08 

tulaı ı 

Lira K. 

52000 

78 

iV·- Şartnameler parasız elarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabileceği gibi nümune de görülebilir. 
V- İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 

te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7532) 2-4 

••• 
1 - .Şartnamesi mucibince satın alınacak 12500 kilo 

nişasta kola 17.X.938 tarihinde ihale edilemediğinden 

açık eksiltmesi 10 gün temdit edilmiştir. 
ll - Muhammen bedeli beher kilosu 16,65 kuruş besa

bile 2081,25 lira ve muvakkat teminatı 156. IO liradır. 

111..._ Eksiltme 27.X.938 tarihine rastlayan perşeanbe günü 
saat 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV ......:.. ,;iartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu

beden alınabilir. 
V- İ steklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat

te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7732) 
... . . 

Muhammen B. Muvakkat Eksilt-
Miktarı Beheri Tutarı Teminat me 

Cinsi kilo L. K. S. Lira L. K. saatı 

40 lık ÇiYİ· 2000 17 25 345 25 88 14 
Fiber2m2 25m/m) 

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

" " 40 ,, ) 
1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak yukarda cins 

ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme ayrı ayrı açık 

eksiltmeye konmuştur. 
11 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza

larında gösterilmiştir. 

Ill - Eksıltme 24.X.938 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü hizalarında yazılı saatlerde Kaba taşta Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyenunda ya· 
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu· 
beden alınabileceği gi!Ji fiber nümunesi de görüle· 
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yuka
rıda adı geçen Komisyona relmeleri ilan olunur. 

(7239) 4-4 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 

3850 -

24 61 

Ebiltmenin 
~ekli saalı 

kapalı zarf 15 

açık ebilt 15.30 

İ stanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akıam 

saat 21,30 da 

ı ,rıı. kağıdı 
'~~il Şartnameleri mucibince satın alınacak yukarda cins ve miktarı yazılı 25000 top 

it kağıdı kapalı zarf usulile ve 750 bobin sigara kağıdı açık eksiltmeye konmuştur. 
l ' Muhammen bedellerile muvakkat teminatları yukarıda gösterilmiştir. 

'1-tt' tksıltme 8.Xl.931 tarihine rastlıyan salı günü hizalarında yazılı saatlerde Ka
\v it levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

KOMEDi KISM 

Yanıışhklar Komedisi 

ıı~ ~ Şartnameler 2.60 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şu
V tlkara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

\ '~e ...... eksiltmeye girmek isteyip te bu ebadda kağıt vermeyecek olan firmaların tek· 
\,~lıbt~leri ebadı ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrika· 

\ 1 esıne bildirmeleri ve münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 
~ lt~ .. J\çık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin eksiltme için tayin edilen gün ve 

tf ~~~~ Zde 7.5 g üvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri, kapalı 
~~~:•itmesine iştirak etmek istiyenlerin de mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik 

'\tı ~- e 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu .ihtiva edecek 
!\\ :a.ı. Z•rfları ekıiltnıe günü en geç saat 14,30 a kadar Alım Komısyonu Başkan-

'kbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (6720) 3-4 

Yazan: 
V. Şekapir 

3 perde 

TürkçHi 
Avni Givda 

!.mtiyu -.b.İhİ Ye J'UI İ.f&cırİ 
Direktörü: 1--.iı Girit 

BaaıSdıiJ 7er: ARTUN S.-ımını 
GRi.•,. Billıi .. ao1mk No. 10 

. . . . . -- - . ------ -=- - -·- ---
- - . -~ ~""-----·et ı- .. _ - -- - .__;.e_...-_~ -.---:- _- -

5ayfa 3 

··---------------· GELİYOR KIŞ 

Sayın müşterilerimize müjde 

Ankara 1937 Enternasiyonal Kömür Sergisinde 

Jüri Hey' elince AL TIN madalya verilen yerli 

EKONOMİK ve ŞIK 
markalı sobalarımızı her yerde arayınız 

Fiatlar ELVER t Ş L t D i R 

Enson model Avrupa Kromeli •e 
Emayeli sobalarımız da gelmiştir. 

Temin at:l ı ve uyu çabuk 

ısıtan Termosifon Hamam karan-
larımızı markamızla her yerde 

arayınız 

Her nev'i BANYO, LAV AB01 Mu11· 

luki Hava Gazı ocakları ve sıhhi le 

vu;ımınızı mağazamızdan satın alını:ı. 

ŞIK soba mağazası 

M. Şirakyan 
İstanbul Büyük Postane karşı.;ında, Türbe Hkak. No.6 .. .................... -.............. . -·---·u Ildefı : 

- .. ,,. .. -
Eksiltmeye konulan iş: 

l - Bergamada Bakırçay ovası ve nehir ia1ahab ameliyatı keşif 
bedeli (l ,564,863) lira (86) kuruştur. 

2 - Eksiltme 14.1 l.998 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
15 te Nafla V r:kaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme 
Komiıyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi mukavele projesi bayındırlık 
işleri genel şartnamesi fenni şartname ve projeleri (50) lira 
mukabilinde Sular Umum Müdürlüğün rlen alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i ~in isteklilerin (60,696) liralık mu
vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılaca8ı ıünden 

en az ıekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla 
birlikte bir istida ile vekalete müracaat ederek bu işe mah
sus olmak Ü%ete vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etme 
leri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunınıyanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler . 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz
mukabilinde vermeleri lazımdır. Pestada olan gecikmeler 
kabul edilmez. (7634) 1-4 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden: 

1- Trakya Umumi Müfettişliği Dairesinin 16473 lira 55 kuruş 
ketif bedelli buharlı kalorifer tesisatı ile binada yapılacak bazı ta• 
dilat ve inşaat işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi husuıi ve fenni 
şartname, keşif evrakı ve projeler Anknrada yapı işleri Umum 
Müdürlüğü ile Edirne Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

3- Bu işin ihalesi ikinci Teşrinin ikinci çarşamba günü saat 
15 te Edirne Nafıa Müdürlüğü odasındaki Komisyonda yapıla· 

caktır. 

4- Eksiltmeye girmek için 1236 liralık teminat vermek ve 
aşağıdaki vesaiki haiz bulunmak lizımdır. 

A - 938 senesine ait Ticaret odası kağıdı 
B- İhaleden en az sekiz gün evvel bu işe girebilmek için 

Nafıa Vekaletinden alınacak ehliyet vesikası 2490 sayılı kanuna 
göre hazırlanmı, teklif mektubları mezkur günde saat 14 e ka
dar Komisyon Başkanlığına verilmiş olması veya gön"-eri1mesi 

lazımdır. Postada gecikmiş mektublar kabul edilmez. l7357) 4 - 4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication Mode Prix Cautioa. Lieu d'adjudication et du 

------.~-----·-----d-'_a~~~u_d_k_a_t __ e_~_i_•_~_i_f_~P-~_v_~_o_h_e ___ ~ahluduCbn~ı 
Jours Heure 

A) Adjudications au Rabais 
~!truction-Reperetion-Trav. Publ lcs-Materlel de Conatructlon-Cartographla 

Travaux d'operation et amelioration de la Pli cach 1564863 86 60696 -
plaine Balcırçay Bergama (cah. eh. L 50) 

Constr. pavillon buanderie et ecurie a Bo- n 65840 et 57842 4938 et 4338 
druıa et Kulluk (cah. ch.L. 3) 

Maine d'oeuvre pour conııtruction mur d'un 
baia : 350 m2 

Constr. chiıısiı de 44 fenetres a la bitisııe 

ecele Primaire 
Rep. rueriteı d'ouvriers ı route Samıun-Sıvas 

,, ,, ,, • Ladik-Erbaa 
Constr. bat. ecole Primaİ!e (1 etage) (aj.) 

,, paves pour bitiment Dir. principale 
• et poııe rails du 6eme lronçon de la 

voie fem~e de Diyarbakır-Cizre entre les 
kilom. 106 et 131 ~ab. eh. L. 50) 

Trav. conııtr. modif. et repar. iı. la batiııse 

des bains thermaux d'llrm (.aj) 
Par suite medif. dossier technique des repar. 

bainıı tberıaaux llıın l'adjud. precedente a 
ete annulee. 

Conııtr. Menhola : 66 p.- Ekoduı avec leur 
couverture. le tuyau en ciment d'un cana! : 
950 m. et tuyaux a ciment a 2 canons 

Trav. de nettoyage et d'amelioration dea ri· 
vii:res Sel yatağı et Sarmısakh 

Rep. a la bitisse ecole second. Kasımpaşa 
Coa .. r. annexa au depôt efe tauraux a Ank. 

,, ruichets a l'hyppodrome a Anlt.- gui-

Publique 

• 
" Gre a gre 

" 

500 -

617 19 

9008 21 
1185 65 

Pli cach 1800000 -

n 

Pli cach 

,, 

Publique 

" 
n 

24946 Ol 

19063 66 

3989 74 

999 15 
1418 38 
6924 78 

37 50 

46 29 

67S 61 
89 03 

67750 -

1870 95 

1430 -

300 -

75 -

51, 37 

Min. Trav. Pub. Dir. Af. 
Hydrauliques 

Com. Ach. Brigade Muğla 

Muhtar Nabiye Selçuk 

Vilayet Kayseri 

.. Sa•111n 

" " 

14·11-38 15 -

9-11-38 ıs -

7-11-38 

24-10-38 15 

3-11-38 lS 
3-11-38 15 -

Dir. Trav. Pub. Sivaa 1 mois a partir du 14·10-38 
Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 9-11-38 14 -
Min. Trav. Pub. Dir. Gen. Conıt. 11-11-38 15 -

Cb. Fer 

Dir. Vakoufs Konya 9-11-38 15 -

.. 

Dir. Telephons latanbul 7-11·38 15 -

Coaı. de Lutte Cootre la Malaria 8-11-38 14 30 

a Kayseri 
Com. Ach. Ecole Second. K.paşa 7-11-38 11 - ' 
Vil. Aakara 7-11-38 15 -

• 7-11-38 15 -

chet• ventes: 20 p.- id. de payements: 40 p. 
buffets: 4 p. 

Prod uits Chimlques et Pharmecautlque•-ln•trument• Sanitalrea- Fourniture pour Hôpitaux 

Ethil Ether : 300 k. Poblique 342 -
Produits pharmaceufüıue!I : 46 lotl ,, 93S 19 

Electrlcite-Gaz·Chauffage Central (ln•tellatlon et M•teriel) 

Bandes perforatrices d'exped. ıerie Sie.nens: 
2.000 rouleaux 

Repar. chauffare central ecole internat Eti
me aut 

Publique 

" 

2700 -

4139 05 

Hablllement - Chauaaure• - Tiasus - Culr• 

Coıtumea : 38 compl~ts· lmperaıeables : 38 
p. (aj.) 

Grc a gre 

Gre a rre 
Costumes pour gardien• : 110 complet• (aj.) 

Confection chemiaes pr. clinique: 1000 p. 
Cuir: 4 lots Pu blique 2382 50 

Bols de Con•truction, P'lanches Poteaux ete 

Boi• de sapin resi neux : 100 m3 (aj ) 
Poteau pour tentes portatives : 45000 p.· 

Madriera : 45000 p. 

Traveux d'lmprlmerie-Papete~ 

Pli cach 
Pli cach 

4700 -
la p. O 10 

lmpreHİon et reliure: 80 lots P.blique 4865 -

Transport - Chargement - Oechagemant 
Chargement et dechargement houille : 12 t . 

Combustlble- Cerburant- Hulles 

Cbarbon lavemarine : 400 t. 

Semi·coke : 100 t. 
Bois d'or•e : 200 t.- ld. de ebene : 290 t. 

n pour poele : 87 t. 
Huile pour meteur Dieıel : 6600 k. 

Oivar• 

Tuyaux pour poelu : 2000 p. 
Divers boutoas en oa noira ete. 
Colle d'amidon : 12,5 t. (11j.) 
Sacs de sel en canevas de 50 k. : 150000 p.

ld. de 100 k. : 180000 p. (cah. eh. P. 173 

et 370) 
Attaches pour cercles : 3 t. 
Machines pr remplis1&ge : 2 p. 
Graine de •in : 17 t. 
Oes pieceı en fonte "bouchakle,, : 500 p. 
Divers materiaux pour Adm. Eaux : 33 lota 
Flanches pour colliera pr. Amd. Eaux: 17 lota 
Machine de pulveriHteur chaux avec trompe 

en caoutchouc : 2 p. 
Articles d'attelaıe pour voierie : 14 lots 
Piochcs, pelleı ete. : 11 lota 
Ceintures pour chevaux, Hcs, sanrlea ete. 

18 lots. 
P'rovi•iona 

Broyage ble : 600 t. 
Avoine : 900 t. (cah . eh. P. 234) (aj.) 
Viande de boeuf : 113 t. (aj.) 

Publique 

Publique 

" Publique 

" 
" 

Gre a rre 

" P11blique 
Pli cach 

Publique 

" 
" Pli cach 

Publique 

" Gre il gre 

Publique 

" 
" 

5000 -

2900 -

1087 50 
2370 -

2081 25 
34500 et 
73800 

930 -
1600 -
1650 -

3434 -
4086 -

894 -
1191 5S 
2081 -

Pli cach 9000 -

" 46800 -
Gre a rre 30110 -

27 65 
70 21 

202 50 

178 68 

352 50 
675 --

364 88 

126 -

375 

217 50 

81 47 
177 75 

156 10 
2587 50 et 

4940 

169 75 
120 -
123 75 

250 60 
306 -

67 05 
89 37 

156 08 

675 -
3518 -
2289 -

Com.Aoh. Econ. Monop. K.,ache 9-11-38 14 30 
9-11-38 15 -

" 

Dir. Economat PTT Ank. et lıt. 6-11·38 15 

Vil. Aıalcara 3ı - ıo-3s ıs 

Dir. SOrete Sa•sun 24·10-38 14 -

Kayı.nakamat Develi Danı 10 jour• 
Dir. Clab. des Ecoliers de Mcdecine - -
Com. Perm. Municipalite latanbul 7-11-38 14 30 

Min. Trav. Pub. Dep. Materiaux 7-11·38 11 
Coın. Ach. Min. Def. Nal. Ankara 7-l~-38 11 

• 
lnr. en Cbef Adjoint deı Forets lıt. 4·11 38 15 --

4 eme Exploit. Cb. Fer Etat Sıvas 7-11-38 15 -

Com. Ach. Commud. Gen. Surv. 4· 11-38 l 1 -
Douan. lst. 

Com. Acb . lntend. lamir 
Com. Ach. lntendaace Eskişehir 
Vilayet Samsun 
Muaidpalite Ankara 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

" Com. Acb. Econ. Monop K.tache 

• 

" 
• 

Dir. V eterinaire Eskişehir 
Adm. Ea11x lıtanbul juıqu'au 
Municip. Ankara 

n 
Co.. Ach. lntend. Ankara 

Com. Perm. Mun. latanbul 

n 

" 

S-t l-38 
25-t0-38 
24-10-38 

4-11-38 

10 -
11-15 
15 -
10 30 

22-10-38 11 30 
21-10-38 14 15 
27-10-38 14 -

7-11-38 15 -

9 11-38 15 30 
9-11-38 16 -

26-10-38 15 -
14-11-38 13 -
4-11-38 10 30 
4 -11-38 10 30 

24-10-38 14 30 

7-11-38 14 30 
7-11 38 14 30 
7-11-38 14 30 

Com. Ach. lntead. Ank. 3-11-38 15 -
Co•. Ach. Commaad. [at. Findikli 7-11-38 15 -
Com. Acb. Milit. Bayramıç 14-11-38 14 -

Cumartesi 22-10-938 

Sadeya.ğ (jndr. ~enci Komut.) J\'. 842 . z 
Urfa vıl. yap. pıyade karakolu binaları i11ş. (Urfa N:ıfıa Müd.) "' 84 
Motorin, gres, benzin. mobilgres va (Karacabey Har. Müd.) J\' 843 

Kuru ot, arpa, saman ve yem tuzu (Harta Genel Dir.) .\~ 843 
Çorbalık pirinç (Kırklareli Tüm.) .:\" 846 
Masa, sandalya, koltuk, dolap v.ı. (Orman Kor. G. Komut.) X· 844 
Demir çatı inş. (DDY) ~'i-· 844 
Gaziaemirde yap. künk ilavesi (lzmir Lvz.) .Y. 844 
* Odun (Kırklareli Orman Dairesi) X• 850 
Sicim ve mühür kurşunu (İnhis. U Müd.) J\~ 854 
Koyun eti, vişne reçeli v.s. (lat. Komut.) No 856 
Kömür naklı (Ank. Lvz) No 856 
Zeytinburnundalci talimgah hinasının elektrik tesisatı tamıri (Orııı•" 

Koruma Gen. Komut.) No 856 

Samedi 22-10-938 

Beurre (Com. Ach. Command. Gen. Gendar• Ankara) ro 842 
Consh. corps de g:ırde iı Urfa (Dir. Trav. Pub. Urfa) No 843 
Graisse r::ıobiloil ete. (Dir. Hara Karacabey) No 843 
Foin, orge et paille (Dir. Gen. Cartog-rapbiel No 846 
Riz pour soup~ (Oiv. ~irklareli) ~o 84~ ~ 
Tables, fauteuıls, armoıres ete. (Dır. Gen. Prot. Forcts ~nlt.) N° 
Constr. toiture en fer (Ch. de Fer Etat) No 844 
Trav de canalisation a Guiemir (lntend. lzmır) No 844 
• Bois (Dir. Forets Kirldııreli) No 8S4 
Ficelle et plomb pour cııchet (Dir. Gen. Monopoleı) No 854 
Viande et confiture (Command. lst.) No 856 
Tranıport houille (lntend. Anlı:.) No 856 
lnstal electrique (Command Gen. Prot. Forcts) No 856 

Müteferrik 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund•0
: 

Dikim evleri için 17855 adet küçük sedef düğme, 1z5 
d b d ··"ıt'e' 

a et eyaz kemik düğme 750 adet siyah kemik ug 01• 
3000 adet şapka hava kapsolu, 376 adet siyah sakıı0 , 

rak kayışı, 750 adet sakandırak düğmesi, 21.10.938 cll~jİ 
günü saat 14, 15 te Tophanede İstanbul levazım arnirh 
satınalma komisyonunda pazarlıkla ımtm alınacaktır· 

u11• 
* * * 2,000 adet soba borusu 22.10.938 cumartesi g ~· 

saat 1 J,30 da Tophanede İstanbul levazım amirliği sat;,. 
alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır· ~, 
teklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte ko 111 

yona gelmeleri. 

Çifteler Harası Direktörlüğünden : f.~ 
Hara için 15000 kilo keten tohumu ıle 40000 kilo Mısır 10·

1 ili' 
gününden itibaren 15 gün müddetle ayrı ayrı olarak açık ele' 
meye konulmuştur. ııı1 

Keten tohumunun muhammen bedeli 1650 lira olup ınuv•"ıil' 
temint 123 lira 75 kuruştur Mısırın muhammen bedeli 1700 
olup muvakkat teminatı 127 lira 50 kuruştur. 4 4' 

. Keten tohumunun ihalesi 26.10.938 Çarşamba günü sa•t l f1" 
Mı11rın ihalesi ayni günde saat 15 de Eskişehirde veteriner 

rektörlüğünde yapılacaktır. " 
İıteklilerin 2490 sayılı kanunn hükümlerini kaiz olmatar;.,,,

lıceza bu kanunun hükümleri dairesinde teminat vermeleri 1 

~- ~ 
Bu işe ait şartnümelPrİ görmek istiyenlerin, Eıkişehide "',ı· 

ner, Mahmudiyede Hara Direktörlüğüne müracaatları ilin olaJ .... 
Çember raptiyesi imla makinası 

Bak: İnhisarlar U. Müd. iJinlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyoound:.,:ı 
30 ton yeşil mercimek 4. 1 t.938 cuma günü saat 1. 11 

Tophanede İstanbul levazım amirliği satınalma ko~1'6' 
nuoda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedela 
liradır. İlk teminatı 360 liradır. 5 t' 

* • • 213~ kilo yufka 4.11 .938 cuma güoü saat lil~ 
Tophanede lstanbul levazım amirliği satınalma kO~ ~'' 
nunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeh 
lira, ilk teminatı 239 lira 62 kuruştur. ,, , 

* * * 33 ton bulgur 4.11.938 cuma günü saat 14, .~ 
Tophanede İstanbul levazım amirliği satınalma kO~~, 
nunda açık eksiltme ile alıoacaktır. Tahmin bedeh 
lira, ilk teminatı 284 lira 62 kuruştur. 

•• * 
40 ton mısır, ahuacPktır. Bak: Müteferik sütununda 

Harası Direk. ilanına. 


