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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

ıira 
. at kongresi \ 

L: lth· 
"llt~k ıı:ı. başında Anka· 1 
t ~c k.Zıraat ve Köy kong
b\, a tır, Kongraya 600 
~ta 2clecektir. Hnzırla-
•t ~~illa göre Türkiyenin 
'\ tl1°110ınik kalkınması 
'· l'·Yonel tedbirler alı· 
I>.· lltkiy z· -
"I ıı e ıra at mues-
ltt Yeniden kurulmatıı 

t ~ırilat . 1 t • ·ı 
llıeıııı ış e mesı ı e 
~~ eketin mnhsulatı

tıbi artırıcı kurumların 
ı }'esaslı işlere ait mü-
tıııı "~ılacaktır. Kongre-

•tıre . h ~ ceğı ta min e-
Oıı 

~flt t gre Başvekil B. 
~lit arafından mühim 

•çılacaktır. 

~ltk -
alacaklar -

l'\t 

~t '(tıın balıklarını alarak 
~ l.ırı.. . 
t i "'nıstan adalarile 

ab r r • 

Haftalık ihracatımız 
Eylul ayının son hafta11 için· 

de İstanbul gümrüklerinden dış 
memleketlere ihrac edilen Türk 
mallarından: Almanyaya 9750 
liralık koyua derisi, 783t lira· 
hk k~pek, 858 liralık yaprak 
tütün; Romanyaya 198.640 lira

lık yapak, 20S5 liralık mısır, 

1850 liralık susam: Amerikaya 
40295 liralık çamaşır s11bunu, 
350 liralık barsak; İngiltereye 
2112 liralık un,· 1251 liralık ke
pek: Yunanistaoa 750 liralık 

nuhud, 1720 fıısulya, 191 balık: 

Tunusa 372 nargile marpucu: 
Filistine 24519 liralık yaprak 
tütün: Kıbr}sa 2457 liralık yap· 
rak tütün: lsveç~ 741 kuşyemi: 
İıviçreye 1010 liralık tütün: Bu-
dapeşteye ;3425 liralık kabuk
lu ceviz: ltalyaya 900 liralık 

kuşyemi ve 144 liralık kahve 
değirmeni: Hayfaya 700 liralık 

pamuklu: Mısıra 680 liralık kuş· 
yemi: Bulgaryaya 686 liralık 

ııulıud ihrnc olunmuştur. 

.. 

Harici Etonomit Ha~erler 
Macaristan soğan istihsali 

1937-193S soğan kampanyası esnasında elde edilen umum so· 
~an rekoltesi 4800 vagon raddeaindedir. Bu miktarın 3500 vagon 
dış memleketlere ve bilhassa İngiltereye 100 kiloıu 9 pengö üze· 
rinden ihraç olunmuştur. Macar konserve fabrikaları 200 . 300 va
gon kadar sarf etmişler ve dahili istihlak de 70 1 vaıronu bul· 
muştur. 

Bu ıene yalnız Almaoyaya soğan ıevkolunacaktır. Macar aoğaıı 
müstahsillerinin istedikleri asgari fiat Mako iıtasyonunda teılim 

5 pcngödur. 

Cezair zeytin mahsulü 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

TAMIM 
Gümrük ve lnhiurlar Veltaletiııden: 

No. 1812 2303 
ÖZÜ: 

Vitrinlerin ve makıız:ı camekanları
nın ı.ürgülü kapaklarında kullanılan 
bilyah makaraların 541 numara ile 
resimlendiriilmesi hakkında. 

Vıtrinlerin ve mağaza cemekinlarının sürgülü kapaklarının lüzum
lu yerlerinde kullanılan demirden mamul bilyalı makaraların gümrük
lerce muhtelif tarife num:ıralar:na tathik edilmekte oldutu bu hususta 
Gümrükler Umum Müdürlüg-ünce yapılan yazışmalardan anlaşılmıştır. 

Tarife btı. ilcatındaki hirliği ternin etmek maksadile bunlar hakkında 
aşag-ıdaki izaha lüzum görüldü. 

Yukarıda sözü geçen demirden mamul bilyalı makaralar, makineler 
fulına dahil bilyalı yatak (rulman) mahiyetini gösteren bir nesne de
ğildir, sürgü kapaklı vitrin ve mağaza camekanlarında ve buna müma· 
ıil yerlerde kapakların kolaylıkln ilni geri hareketini temin eden ale· 
iade bir malcaradır. Bu iti barla bunun lcapı ve pencere takımları 

mefhumuna dahil edilerek tarifenin 541 inci numarası ile reaimlendi
rilmeai lazım yelir. 

Tatbikatın bu yo~da yapılmaıu lüzumu taınimon tebliğ olunur. 
25 8 1938 

No. 6395 2313 
ÖZÜ: 

3 kuruş üzerinden almması İcab 

eden ardiye iicreti h ... kkında. 
<.imrük Kanununun 41 inci madciesine müsteniden icra Vekilleri 

Heyetince hazırlanmış olan ~-721 .sayılı ve 21 5/ 1934 tnrihli kıırarna· 
me hükümlerine göre hangi hııllerde eşvanın 100 kiloswı~•n '-1 1

• • ~- tatyanın muhtelif 
lıııı 11'kledcıı balık ge

lltıı 
\ı~lt tnıza gelmeye Yumurta ihracatımız 

Temmuz ayı ve ağustosun ilk günleri hava normal gitmiş ve 
ıam yelleri esmemiş iıe de yağmursuzluk mahsule zarar vermiş· 
tir. Ceoubda Sousıe mıntakaıında meyvelerin vaziyeti kuraklık 
dolayısilc normalin dununda bulunmaktadır. Merkezde Kef hava· 
lisinde kuraklığa ı·agmen iyi bakım dolayısile zeytinliklerin nor
mal bir vaziyette olduğu, fılkat derinliği az olan topraklarda mey· 
velerin döküldüğü haber verilmektedir. Şimalde Tunus ve Bizerte 
civarında ağaçlarda bulunan mahsulün normalden az oldu§'u ve 
dökülme tehlikesi mevcut bulunduğu bildiriliyor. Umumiyetle bu 
ınemleket rekollcsinin vasat derecede olacağı tahmin edilmekte
dir. Geçen sene relrnltesi 55.000 ton •011 on aeııe vas.;l;i zeytiııya
ğı rekoltesi 46 150 tondı.-. 

ardiye ücreti alına.c:ıol'l-ı., J,.ı.ı •• - 0 d'.,. ... tavini \~zım gelir . . 
.. -····~·--···· - ' kına\ edil ığının ı b ·e u uhtevı-

\ · r.aman ı T ·ıe l·era er " 
muaıne en~n ne lesi bcyınnr.me-nin ttscı ı. ı \ . uayene heyetince ------.....,.,,,,..---- -- . Şimali Çinde \ ~t ,j lier sene torik Geçen eylül ayı içinde İıtan· 

-.. n bu aemı'lerd-n bul piyasasında~ .• .Ji,.. m,.-·' .. 
o " J ..... ~ ... -~·~· ' Bu mik· 

~ ·- . ..., 68142 Türk füa1ıdır. . 

Gümruk muııme . 1 vergi ve resun erı m 
enesı yapı ıp 

yatı eşyantn mua_y. bitmiş sayıhr. \' i i in bu 
tahakkuk ettiri~d~ğı l zamg~nmrüklerde paranın vezdney• !ea ';ümrçüklerde 

~ d Tbaren Merkczı ve h için 
\ t)3S scuesi \ Huiran an ı 'ıf • de ~eytin ve zeytinya5ı 
. . . . ünırük tarı eaın 

tatbik edılen y:nı _gk smi şöyledir: zeytin kıymet üze-J. "11poru gelmiştir. • 1. Yunanıstana 
•t h k . 3l6ti0 ırası 1 tasrih edilen gumru re konserve halinde Tetkik servıeı o an l" m olduğun an u . ·1· 
(

11 
eıabına balı pı- tarın 3 l-l l 7 \iruı lt a yaya 

hl \ satılan ve ta beC.elidır. 
b aınut sahn a ın· .. d 'ılen yunıur 
~ gou er d 256 san· ~ 11 ıeb~ple evvelki A\ anyaya a 

, • :ı. Kuru veya Numara ,,.,,,. 

d ·· de \5 " d \ 5 ri11 en yuz . "ı.erinden yuı. e 

.. n de tetkikatını yap•ası . ubı ıerviıılerce işi bitirildiğin n ı a-
:ı;ervıtı . 'k \ bevannamenın u 
muanıelenın ı m~ ı, - .:nden başlar. 

'l . . erte1ı gunu ~t t Ayrıca ~ 'ralık ınnl yollan: 
~~I~ anesi 5.7 ,S kuruşa dık ve .40fb 1ı ve Yunanisla· 

Taze zeytin: kıymet u litrede O, \34 

N n 498: Fıçılarda ı.eytinyağı: nı tarı ıının .. -ı ıini bildiririm. 
Bu yolda iş goru ıııe ı 9 1938 

ı, tlllluUar on kuruşa mıştır. Itnl\ayn \9\0 sandık ka· 
\ti o\ ba\ık tutulunca na gönderı en t satışları de-

umar •· 
r - iSfA~BUL S 

il 

l ~eceği tabiidir. Ba- dardır. Yumur. a p· n tutkun· 
... tr, hesabına rif ti 15 etmektcdır. ıyas . ·n 
"'L " vam Havalar aerilendiği ıçı 

TiCARET ve ZAHİRE BORS~ 
4.\0.938 

ihracları menedilen Fransada 
. i ;\\erkı'L l l.ilın<\•~ 

lstnohııl Udr•h:i es .~ ::. cuı.e 
l Yas ıneyva H 

Qı.ı ~ 8 b' 'ft dur d ~ gun 7- ın çı mal taleb\eri ıırtmakts. ır. . ~-~~?:!:~ ... hükümel meml:: 

topı.ın salı no • · 
hatları: Fi at\ ar 

tll'ıt. '!t....., ___ ~,,,,..-~~~-;:-T---7:;:~~---'!_., • 85!1.3<.10 
r. 1 s. s. c. 1. 531 .600 'ıyı:.~ hesaplar.'. ı ya 

~~-.;\eri ve kredılı Yugos av CEDVEL: 'l. . 
B 

e\ıni\c\ vaziyetı goz onu adde\erin ihracını muvakk 
eyn 11.k den bazı nı y ğı ham 
-d faasına t~a u e " \e şunlardır: apa • . 

~~ ~İO TAAHHÜDLER Kredili ithalat için Cüm~ur~~ kel mu a . . B addeler ezcuın . l ı'üt vuaıre. 
tmışbr. u ,,. d' keten, sıaa ' ' 

ten mene uk paçavra, kea ır, ıt " M k Benknsına verılmış 
, '-İiı:nburiyet Merkez yet er ez l 
"d h''dlcr yekün ar\: •rı lhnan hesap hu· olan taa u. l'r Hususı ı:flhıı.lnr 
~ iÖre 24 9 \938 ta"i· l{csını ıl.ıırc' T L \ 
ıt\ı. k" MEMLFKET T. ~ __.,;--:- zeyt"tnc"t\r'gi teş"ik 1 ~t t:tıg heuplnrı b~ ~- :;;.;;;.;--17 646.54 l u .862.160 \ta\ ya \ 
r ıttediH ithalat ıçııı Almanya · 525 
,'ht Merkez. Bankasına Avusturya 27 .2511 etmekte 

~~ la"hh k · ı · Belçika - 5 609 \ t' rilmeıi "ll\ı üdler ye un a~ı. 540 173 26, · z fn\ik\erin genç eş 1 

't t·L 1: Türkiye Cum- Çekoslavakya . 10.582 ey ı. zeytin\lkler meydan::ı 
t t lerkez Bankasındaki Estonya - 29 36.253 ve .Y~lnı . hususunda \937 se· 

11ta b k' f' l diya 4 .4 o- gctırı mesı olan lp\arı borçlu n ıye- ın an 80. \ 32 280.9 :> • \ül ayında açılmış 
llt-ı.. Fransa ti2. \70 nesı ey bu sene de 
~ MİKDAR T· L. Holanda 60.675 543 708 milli müsabakayk~ Zirııat ve 
} · 778. \13 · d 0 \unaca ır · d 

\~ a 9.875.000 lngiltere 46 10. ı ()() evam areti bu maksa -
162.000 İspanya 1.1i~:l,\ 9 28.?.027 Ormanlar Nez \ki müııabakaya 

~'ltı~ L İsveç 384 171.687 la bundan ev ve k olmak ü-
d· \"Ya 3.326.400 lsveçre 3\. 8 . · "k edenlere açı -

ipek, p:.unuk, pam 

3.127.500 4. 174 zere ' . . - abaka daha 

A\manyada ktymetsiz 
madenter ofisi 

. a 
Şimdiye kadar kıyı_n~taıObe;· 

d \er roürakabe of111 ( 
en hunnsste\le für unedle Me-

wac & d . ·ş ll ) adlı ofisin adı eğışmı · 
ta e f' 'n yeni adı sadece f Bu o ısı 

0· für Metalle)dır sözü geçen 
1
• ' , l \ 1 , yet inde, faaliy~~ ve

l 
1 1 

' 'felerinde başkaca hır de· 
ya vazı 
,,·.,:ıklik yoktur. 
~·... - . . 
Oıs piyasatarda za ytı n 

· yağt tiattara 

~ ıo.\ı:IB Paı.urteı:.i g11ııu k 
En a~agı r.n yilkSl' 

fıalı iı atı 

1 K ::; Kr. S. 
l in~i 

Bıunyn 

Lıııı.a ı r · · 
h.ılo '};J - m3ı 10 - l: 

Sakı ık alıa~ı 
ooınınlık lnıber 
Sı ~ ri lıub1.:r 
I< ır ılonıat•~bi 
::;u ık domatt•ı.ı 
Çalı ia::.ul:ı ct>ı 

uıırbunya kırmızı 

Lahana 
Kok kcıcvıı 

f\f mrıkalıagı 
patlıcan baş 

orta 
ufak 

Ho~;ao patlicaııı 
'.\lııyuanoı J demet 

~anc 

kıl o 

r ,, 
~J 

2 50 
4 

1 :\ 

~l -

4 
~l -

8-
2 51} 

\ 5\) 

1 -
:ı 

_fi() 

-50 

1:! -
li -
5-

t) -

10 -
4 -
7-

\";' 

ıo -
1) -

10 -

1-' -
:ı -
1 if> 
l 25 
4 -

- 75 
- 75 

:30-
\) -

12 -
14 ·-

clNSl 
A'l:ıığı Yu"l(arı 
Kr. Pa Kr.Pa. ----

5 s 27 -
B g. day yumuşak 5 -

u 4 37- 5 5-
" aert 

5 15_ 
kızılca 5 7,5- ' 

" l'k 4 2- - --
Arpa yem ı 3 32-

Anadol 3 30 -

Ç:vdar 4 - 4 2 50 
Mısır sarı 4 - 1 Kuş yemi çuvallı 5 lO 5 1 -

dökme 4 25 
" 

Ceviz kabuklu 

lç fındık 
Peynir kaşar 

15 20 16 

11 ıo 

60 - --,_.. 
Gelen Ton 

Buğday 
Un 
Arpa 

860-
45-

' ıy, 538.800 ı"ta\ya 39 978 3\6.82, \ ıştıra \ 000 i\a \5,000 liret mu-

lld~ l.nn4.300 Letonya \09 999 kafatlı yenı bır mus .. bakanın 
\. 'tr.. u' · t 619.236 d Bu musa 
.''\h" 10.\87.400 Macarıs an 1.610 23.190 açmakta tr. . 19.tO da ilan 

Hamburg: bur 
Lampant yüı.de 5, c.\.F. Ham sı 

100 kilosu RM. olarak 

(,'avuş ı\ .t.l\ınü. 
H.czakı ıi1.üınu 
Yilpıncak 
Mı\şkilC 

Siyah fıziim 
Amn:ıya dnıa,,ı 

in<'bolu e\nıa:-.ı 
Mfllaty:ı :ırıınırlu 

8 -
~) -

30-
ıo -
?.5 

B. Peynir 
Kepek 

Mısır 

51-
8,5-
15,5 

\5 
\ç 3\9.300 Norveç l23 ll85 S.735 neticesi 30 hazıran 
~.Çı~ 2.8 l 0.700 \ Lehistan 1 t .58) 15.444 o\uııactıktır . 
·'it 926.200 Yugosluya \.054 33.605 - -
;\ ~ıı 9().000 Yunanista\n \99.350 h "'ububa\ 

h 300 s s. c. · - 1 ced· Ar·ıantinde azır n . itı 44. . Yllkardaki 2 numara ı 
ı~. lan l .252.500 lde yazılı kredili ithal.atın va· . . . tatistik müdürıye· 

\ı.. •ç ve Arı an ın ıs .. e 
'I\ 764,300 . - va:ıiyetlerı: . . b'\d' dihi rakamlara gor llh 00 delerıne gor~ tının ı ır ıı. bulu· 

ı.360.2 Daha uı.un ve. ya \O 9 938 de ihracata haı.ır .. le· 
A.llı başka vadelı • hububat mikdsrları 4oy 

'Ya kadar vadeli Reaıni Husmn ııan 673 314 ton, mısır 
R.•sm·ı Hususi 1 şahıslar dir: Buğday t bumu .. daire er 

2
_
053

.566 ton ve keten o 
~~\:,~~~eler şahıslar T. L. T. L. 
~t T. L. T. L. 9-t 243 4()().333 ton. l \ 938 
~l ~ \6.'252.99.\ 4. 1 . Geçen seneye kıyasen . •' 

lji~ llıaı:ıva \.393.547 7.667.9\87 ~.661.372 774. l 14 b . mikdarlar ibrac o· 
«tt tnem. 43 \ .462 \ .62c5ifıvEL 3: den erı şu 

t~tı}ı k B nkalarında tutulan kliring lunmuştur. 
~l lt\ıf memleketlerin Mcr eı. a 
'tındaki alacaklarımız: Mikdar. T · L. 

Memleket 37,900 

Estonya 3.079.800 
ldalya 150.600 
Yunanisran 

\938 1937 
\ 623 392 3.667.46\ 

Butday ,·.315 .• 630 ij.694.759 
Mısır h 812 269 t.332.273 
Keten to umu . 

Türkiye 
Yuna11istan 
Tunus 

\5 9 1938 

90 
70 
72 

Londra: \ k 
Loko. tonu sterlin o ara 

3-10 9 \938 

l. ·ı· Farmaaötik 67-70 
ogı iZ • 

73
.80 

Yl·n1ck\ık 
Teknik yüzde 5 63 

Marsilya: _ k'l Fr olarak 
c.\. F. M arsıly a yuz ı · . 

15.9. \938 
w d 5 840-850 Lpmpan\ yuz e 

Newyork: 
Loco, galonu dolar olarak 

• 5 9 938 

Tağyir edilmiş 0,94 o,9S 
Yemeklik ı,75·ı,OO 

Şella\i 

Ayva 
Tnze ılll ır 

Kestane 

20 -
i-
20 -
l'! -
rı -
fl -
6-
t) -

Nar • ~ ~ 

Cevıı ~O -
.Muz 00 d~d ıoo -
ı· rncbı lıınon ı a ı·~ 
' ba• " harpuz Ala<'a • • 8 -. orta • 

ııfak • . 
_ • K ırkaı,:ac haş • 
l\avıııı orta• 

1 
\ 

• ufak• 
• H~sanbey bl\Ş • 
• oı la • . 

ufak• 

3 -
13 
8-
:ı 
11 
li 
2-

Giden Ton 

:w -
10 -
7 -
~I 

l<uş }'enıi 
Nohut 

----".:'"'9,5-
26 

ıı,s 
\9,75 

5 
" \H 
o 

31)0 -
\5 
\O -
4 

15 -
10 -
!) 

ın -
8-
4 -

A\yon 
K. fındık 
iç fındık 

- oış Fiat\ar 

" 
" Arpa 

Mısır 

Keten T. : 
Fındık G. ~ 

" 
L.: 

Unrpul 
Şikago 

Viııipek 
Anver.s 
Londra 

" 
Hamburg 

" 



Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzay~deler Lisetsi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

ln9aat, Tamirat, Naha i•leri, Malzeme Harıta 

Beton arme merdiven inş. 
Çatı tamiri 
Bursa Halkevi inş. (bir kısım} (~art. 350 kr} 
lst. Gümrük Başmüd. binası üzerinde yap. 

(Neom) işleri demir teıisatı 

Söke-Ortaklar yolunun esaslı tamiri (temd) 
Kayseri Halk Evi inş'. (tcmd) 

açık e1's. ::!423 -

• 
kapalı z. 70000 -
paz. 1750 -

• 
• 

Elektrik - Havagazı - Kalorifer (tesisat ve malze!!!!!.!) 

Kuru pil: 1220 ad. 
Yırmili manyatolu telefon santralı: 10 ad. 
Teleemprimör perforatör bandı! 1500 ad. 
Gerze kasabası elektrik tesiı. (temd) 
100 ad. masa telefonu münakaeası iptlll edildi 
J<aracabey kasab&11 elektrik teais. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Battaniye: 100 ad. 

Yatak: 100 ad.-yorgH: 100 ad ·nevre1im: 700 
ad.-yutık kılıfı: 370 ad. 

aç. eks. 

• ,, 

976 -
2500 -
2100 -

23933 -

kapalı z. 29844 40 

kapalı s. 825 -

,, 4835 -

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Reaim malsemesi: 18 kal. aç. eltı. 3637 68 

Mobilya ve büro eşyası, Mufamba-Hah v. s. 

Karyola: 100 ad. 

Kereste - Tahta v.s. 

Kestane ağacından dırek: 200 ad. 
Meşe park. e: 350 m. 

,-~~""""--'---'-LL.ı.-..l...ı.-l,-1J~tı-.n.e.kJ~-a;z: 4 lene· 
l::e·benzin: 2 tenekc-fitıl: 30 t op-üıtuo : 
k.·i'J'eıı: 30 k. 

::5l:>-U•o)11 80. 00 t {t•--) 

Oduo: 30 t. 

Rekompozo maden kömürü: 500 l. 

Müteferrik 

Benir: 1000-1500 baş (şart. 26 25 L) 
Amyantlı b kır rondela sürşof serpantin ı oru· 

luı için: 78000 ad. 

Sıvas Halkcvi projesinin teslimi bir ay temdit 
edılmiştir 

Çımento karo (trotuvnrlar için): 16000 ad. 
Top koşum katırı: 2300-2500 baş 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Pirinç: 12 t. 
Buliur: 18 t. 
Kuru fasulye: 18 t. 
Patates: 18 t. 
Kuru soğan: 10 t. 
Tereya~, nohut, şeker, salça vs (temd) 
Erzak (tcaıd) 
Knru fasulye: 72 t. 
Sadeya~ 
Yulaf: 400 t. 
Arpıı: 840 t. 

Kuru ot: 660 t. 
Un: 661 t. 

Sadeyağ: b t. (tcmd) 
Patates: 19,6 t.-lahıınn: 9,6 t.·prasa: 14,4 t.-11-

paoak: 12 t. 

Kuru soğan: 15 t. (temd) 
Yulaf: 40 t. (temd) 
Sadeyağ: 100 t. (temd) 

b Müzayedeler 

Bursada Altıparmak cad. un fabrikasına ait 
289 parça Dlakine, alit ve edevat 

lskarta çul: 1385 k ·iıkarta ip: 6124 k.·iskartn 
kınnap: 1713 k. 

Sulfür dö karbon: 170 k. 
İıkıırtn fİşe mantarı: 200,000 ad. 

• ip: 3839 le. 
n çul: 716 ,, 
,, k•naviçe: 2921 k. 
,, kınnap: 1228 k. 

Otomobil: 1 ad. (temd) 

Transformatör, aı~ır derisi, mukavva, İpekli 
menıucat, motosıklet ve radyo akHmı v.s. 

Ayna, battaniye v.s. köhne eşya: 66 kalem 
Manyııs gölünün saydiyc resmi ve ıwl11111ak 

hakkı (3 sone için) (temd) 

kapalı z. 1400 

aç. eks. 1750 -

.tç. eks. 1826 60 

,, 
,, 

kapalı z. 8500 

paz. beh. 350 
aç. eks. 2770 

nç. eks. 1440 
pıı:z. 4 7500 

aç. eks. 

" ,, 
,, 
n 
,, 

kapalı z. 
pıız. 

" 
kapalı z. 

,, 
paz. 

• 
aç. eltı. 

" 
pu. 
,, 

açık art. 

• 

paz:. 
,, 

aç. art. 
P•Z. 

aç. art. 
paz. 
aç. art. 

" 
pu. 
aç. art. 

k. o ~3.50 
,, o 09 

" o 09,50 
,, O 04,SO 
,, o 05,50 

8640 -
2500 -

17000 -
42000 -
19800 -
73001 40 
k. 1 10 
4600 -

1080 

2500 -

1198 86 

136 

19 -
787 

93 08 
452 76 
121 -

1278 20 
33000 

4750 -
132 

1181 20 

73 20 
187 50 
157 50 

2250 -

61 88 

437 62 

272 83 

105 -

131 23 

136 99 

263 
33 75 

637 50 

24750 -
207 75 

108 

211 50 
121 50 
128 25 
60 75 
41 25 

644 

1275 -
3150 -
1485 -
5450 -

195 -
345 -

81 -

6700 -

179 83 

20 40 
2 85 

118 -
13 96 
67 92 
33 ı~ 

95 86 

~----------------------~------------

Seyhan Defterdarlığı 
Konya Lisesi Dir. 
Bursa CHP İlyön. Başlc. 
lıt. Nafıa Müd. 

Aydın Vilay~ti Daimi Encümeni 
Kayseri CHP İlyön. Başk. 

lst. Judarma SAK 
PTT Lvz. Müd. Ank. ve lst. 
PTT Lvz. Müd. Ank. ve l.t. 
Ger&e Belediyesi 
PTT Lvz. Müd. Ank. 

6-10-38 14 -
17-10-38 14 -
20-10-38 13 30 

7-10·38 11 -

27-10-38 15 -
13-10-38 

20-10-38 15 -
21-11-38 15 -
23-11-38 15 -
6-10·38 16 -

Karacabey Belediyeıile Galatada 14-11 ·38 15 -
Bay Huan Halet 

Teknik Ok. Müd. Gümüşıuyu Mü- 21-10-38 - -
hHdiı Mektebinde 

" ,, ,, . 21-10-38 10 30 

Teknik Ok. Müd. Gümüşsuyu Mü- 21-10-38 11 30 
hendiı Mektebinde 

Teknik Ok. Müd. Gümüşsuyu Mü- 21-10·38 9 45 
hendis Mektebinde 

Trabzon Elektrik TAŞ 
D. O. Y. Haydarpaşa 

Afyon Vılaycti 

Konya Kültür Dir. 
,, inhisar. Başmud. 

İnhisarlar U. Müd. 

M. M. V. SAK 
O. D. Y. Haydarpaşa 

Sıvas CHP Başkaa. 

D.D.Y. H. paşa 
M. M. V. SAK 

Afyon Kor SAK 

" " ., ,, 

" 
,, 

,, ,, 

20-10-38 10 30 

12 10-38 15 -

10-10-38 14 
10-10-38 

20·10-38 :5 30 

20- 10-38 14 -
20-10 38 ıo 30 

- -
21-10-38 - -
20-10-38 15 -

18-10·.38 
ıa-ıo-38 
18-10-38 
19-10-38 
19-10-.38 

14 -
15 -
16 

Konya Kültlir Dir. l0-10 38 

14 -
15 -
14 -
13 -
15 

,, Köy Ebe Mek. Müd. 10·10-38 
Lüleburgaz Tüın. SAK 20-10-38 
Vize Ask. SAK 14-10-38 15 -
Konya Kor ,, 10-10·38 9 
Karıköso Aak. SAK 21-10-38 15 -

ıs -
15 30 

10-

" " " 21-10-38 
lzmit Tüm. SAK 7- 10-38 
Jandr. Genci Komut.Ank.SAK 22·10-38 
Orman Kor. Gen. K. lst. SAK 19-10-38 

Seliaııye Aılc. SAK 

• " M. M. V. SAK 
n 

Bursa Vakıflar idaresi 

lnhiıarlar U. Müd. 

• ,, 
" ,, 
• ,, 
,, 

" ,, 
" 

" n 

Taksim Fiat garajı 
lıt. Gümr. Satı~ Salonu 

lıtaabul Belediyesi 
Bandırma Malmüdiiılü~ü 

10-10-38 14 
7-10-38 14 
8·10-38 11 -

21-10-38 15 

21-10-38 14 

21-10-38 14 30 
21-10·38 15 -
21-10-38 15 15 
21-10-38 15 30 
21-10-38 15 45 
21-10-38 16 -
7-10-38 14 -

20-10-38 14 30 
12-10-38 15 -

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
llV'VV-...-.,vv-...-.,~,.-.JV\AA;A.,l\AAAf\.Af\.Af\o.A.A~~ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

,, ,, krible 
,, ,, marinlave 
,, ,, tuvönan 

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

Erzak 

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

Sabun birinci 

,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limoıı İtalya 

,, Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

,, ,, 2 ci 
Zeylin tanesi duble (936 mahsul) 

,, ,, ,, (937 ,, 
,, ,, t ci ,, ,, 
,, ,, 2ci ,, ,, 
,, ,, 3 CÜ n ,, 

Sade yağ Urfa (birinci) 

,, ,, (ikinci) 
,. Kars (erimiş) 
,, ,, (erimemiş} 

,, Trabzon 
., Vejetalin: 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahv-e muhtelif 

'ruzlu 

" 
" ,, 

Hava 

" ,, 
"fula 

kuru keçi 
,, koyun 

11 
manda 

,, sığır 

kurusu kuzu 
,, koyun 

" <>ğlo.k 
keçi 
koyun 
kuzu 

,, manda 
,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 
,, man~n 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Pamuk ipliği 

Vater yerli 4 Adana 
,, 
,, 
" ,, 
" ,, 

,, 6 
,, 8 
,, 10 
,, 12 

" ,, 
,, 
,, 

" 14 " 
,, 20 Yedikule 

",,24 n 

Ekstra ,, 6 ,, 
,, " 8 ,, 
,, n ıo n 

,, ,, 12 ,, 
,, ,, 14 ,, 

Va ter ecnebi 4 Hindiye 
,, ,, 6 ,, 

" 
" 

" 
8 

" 10 

,, 
,, 

,, ,, 12 . " 
Ekstra yerlı 14 lngiliz 

,, " 15 ,, 
,, ,, 18 ,, 
,, ,, 20 ,, 
,, ,, 22 " 
,, " 24 " 
,, ,, 15 italya 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 18 
" 20 
" 22 
" 24 

,, 
" 
" 
il 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

kilosu 
,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
" sandığı 

b. sandığı 

" kilosu 
,, 
,, 
,, 
• ,, 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" ., 
,, 

kilo u 

" 
" 
" tanesi 
,, 
., .. 

paketi 
,, 
,, 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 

" ,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
ti 

" ,, 

En az· En çok 

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

14.50 15.oO 
12.00-12.50 
l J .00- 1 ı .50 

-16.50 
-21,50 
-26,00 

·~ 

lu;o- ı65 
42 

4(1 55 
50..;" "1 
55- (l' 

ı ıo- 155 
48- 5(l 

ısO 
125 110 
105 

...... 
- 3<~ 
34- 42 
40- ,, 

155 16:> 

125- ı~ 
ıoo- 1 

80- 9'l 
ıoo- ı35 
90- ızO 

Kş.S. f{ş. S· 
321.46 

- 342.o6 
-362.66 
- JBJ.26 
-424.46 
_ 470.sı 
- 538.Sl 
- 559,31 

490,33 

330 340l 
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 



A 

______ ·_:_:N::_af.ıa isl~i ve l\1alzemesi -Ha ra 

'l..I Se h Nafıa Vekaletinden: 

af y an sa" b"l 50o !> sn ı aulama ana k 1 ~ld,n e kadar olan son ar . an~ ının kilometre 18 t 5CO d 
''• k, •ynlan İakriben 20 pkôl:.::ıle kdomctre 23+500 de bu kea~ 
ıs 2-";~ ·~··if bedeli 501.570 u:~;,.uzunluğundakô üçuocü ay-

da sı tme 27. l 0.938 tarihin . 
1,,, .~:~:;•k:lctô •ular umum e.:=~~~~~ü perşembe günü saat 
lıL 3.._ İıt ki" a apalı zarf usul ile yapılacakt su eksıltme kom is-
'4l 1 l e aler ek "it ır. ~ f eri sı me şartnamesi • 
""• mue·~-~~ ~artnam .. ;, fenn; şar;n~~=avcle P'."l"!• baymdor· 
' 4_ E • ı ın e sular umum müd" •• ve proıelera 20 liro IO 
ıı,ıuk ksıltmiye girebilmek i . . urlu~unden alabilirler. 
~ıı muvakkat t . çın ısteklılerin 19812 r 8 
1 •o a 8 omınat ve<mesi ve ek ·ı ora O ku· 
~bir i:t\d g~~ ovva! cllerôndc bulun:~ t~~:~ôn Y•~•lacağ• gün· 

Gıore va .' e vekalete müracaat ederek un • ve.,kalarla bir· 
\it ltıiidd . e.sıka almaları ve bu v . k . bu ışe mabsuı ol-
'lt et ıçınde "k esı ayı ıbraı. etm l . tdenıe .. l ve11. a talebinde bulunmıyanl e ~rı şarttır. ... er. ar eksıltm · eye ış· 

()it Konya Lise Direktörlü"'" d ıt ulu ı.un en: 
" •'- muzun sınıf bo"I . "ttsilt geıı ve çat k ııhiııe t me surctile Konya ku-ıt- d~ erestelerinin aktarılma 
• •• d"f ur arektö ı· d · " , tlli a. u eden paurtesi g" .. r u aıresinde 17. JO 38 
'' ;linp o~lanlann şeraôti anlama~·~:.::ı ~-4 de ihale ediieceğ;n, eme· unur. ıscye müracaat t 

\ıilay Seyhan Defterdarlığında . 
~ et h"k" n. •ıı u umct ko ğ . . ' lt\erd" na ının ıkınci k t - .. d~\' ıvenlerinjo söküle k b a ı uçuncü kata ba«l anı tt' . re etoo 11 6 ayan 

h oı'lll he ığı müddetce murur ve b rnıe yapılma::sı ve inşaa-
"'1 1 a şap rt "f u urun te . . ıra k . po atı muvakkat d" mını ıçin yapıla-
t eşıf b d ı· - mer ıven ~e d" 

1 

'•U 
8 

e • • uzerônden 6.10.938 1 .• 1• oıemc ı .. tibatı 
~Çık ek:tıtt 14 dek toplanacak komisyonc:ııı'ııhnle n_ıüsadif pcrşem· 

ı meye on ı a esı ya ı k -•teye . u muştur. Şarhıam pı ma uze-
•;•botın~lenn ~orgün ve ek•Htme~e ; e/ek ko4ifnameoini gö" 

e tcmınat akçesile müra tlş ıra. edeceklerin yüzde 
caa arı ılan olun ur. 

) ıo istanbul Nafıa Müd .. ı- -·938 ur uğundcn: 
J lır" cu~a günü saat 11 de ista 
t " kcşıf bedelli İstanb 1 G nbulda Nafıa Müdürliıh"" d 

1 ••p•I k " um•Ük B -d •"" e 
•''•im aca (Neom) ôşl"i demir t • ~şmu üdüğü bina" U· 
~.llık uştur. esısa ı pazarlıkla ekıilt . 
"I lveı nıı-

'lt.ıoı::ı e, ekıiltme ba "' 1 ltaj ıı;:,,, pıUJ"'' ~.:ııu XlR~Jr.uk .. itJan'- .,,.. • ..: .... r ..... 6 ... " ....... 

~il ilde görülecektir. 
1,ıt":~kat teminat 132 liradır. 
•l, hicrin en az 1500 Hrahk bu işe bonxer iş y•ptağ••• dai• 
',''~den almaş olduğu ve•\kalarla 938 yalma aid Tico<ct O· 

caıkalarile gelmeleri. 

t Buna C. H. P. İl Bnşkanhğından: 
,~'~lmcye konan iş: Bursa Cumhu<iyet alônand• yeniden inşa 
tıt 11~ Halkevi binasını-:ı inşaatının bir kısını. 
~11 ."mmen keşif bedeli 70 bin liradır. 
ı\ 'l aı şartname ve evrak şunlardır. '"c 'd 

MÜNAK \SA GAZETESi 

namDe - Tesviyei tilrabiye şose ve kargir İnşaata dair f 
E Hu • enn; şart· 

ıusı şartname 

~ ~ KGeşl~ cetveli, silsilei fiyat 

i 

. rafık proje ' metraj cetveli 

atıyenler bu şnrtnam 1 . nafıa dairesinden alab"l" el erı ve evrakı bedelsiz p 

1 

ı n er. olarak nal•• 

azar ık müddeti 27.10.928 .. dardır. perşembe gunü saat p on beş• ka· 

azarlığa girebilmek i . . vakkat teminat . çın ısteklilerin 1181 lira 20 k "'- vermt>•ı ve ihal d 8 uruşluk mu-
vesı~ası için vilayete mü e en gün evvel müte 
büyük ôşôn bodeli 12000 ;.acaat etmiş bulunma" ve ahhôtUk 
zat d;plomah mühend" "adan aşa{İ• olmama&• =ütca';:;~!'Iİ' en ıiyle müştereken t kl"ıfs veya mimar olması veya b 1 dı in biz· . e ı yapm un ar an b" • 
mest lazımdır aı;ı ve mukaveleyi b" l'k ırı-1 • ır ı le imza et-

ıtek lileri n yukarda a _ olan pazarteıi y ı.ılı gun ve .s~ate kadar toplantı 
racaatte bulun velper~~mbe günleri vıla t d ıünleri ma arı ılan olunur. ye aimi encümerııne mü-

• • • 
Adanada y t · n arına. · ,.. · ınşa.ıtı . Bak.· İnh U. fvlu-d" ıla· 1 ap. Uta nbarı ve b1şmücl anart . isarlnr 

Elektrik H ( ™ ' avagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem.) 

İstanbul J d an arma Satınalma K . omısyonundan : 

Miktarı c· . Tahmin bedeli İlk t . 
1220 .. ., lira . cmınatı 

C

. . . kuru pil 976 lıra kr. 
ınsı, mıkt t 73 1220 adod k ara, ahmin bedeli ve ilk temi t 20 

komô•yonunc:'" pil. ~ed_ikpaşadaki Is tan bul na ı yukaroda yazalı 
ok•iltmo il 20 bmne<teşrôn 938 perşemb J_•n~arma oahnalma 

Ş e satın alınacaktır. e gunu saat 15 te açık 
artname hergün adı ıız aldırılabilir. geçen komisyonda görülebilir 

istekl"I veya para· 
ı erin 2490 rı "lk .ayılı kanuna ·· 'b ve ı teminat I· gore ı rı:ızı İcab 

komiayonda bulu me..t lup veya makbuzlarile yazılı 
nma arı. 

eden vesikala· 
gün ve saatte 

1
. ı P. T. T. Levazım M-d- ı- -
aare ihtiyacı . . u ur uğunden: 

telefon santralı l e sı lme ile 10 aded y"ırm'ıl'ı lu ıçın açık k ·ı 
Muh a ınacaktır. mao)ato· 

. ammen bedel 2500 sıltmesi 21 teşrinisan· 9, 38 muvakkat teminat 187 5 l' l P T T 1 • pazartc · - ' ıra o up ek-
. . . umum müd- - sı gunü uat 15 yapılacakhr. U<iuk binasındaki sahnalma ~· _Ankanda İsteklil om .. yonuoda 

er muvakkat t . 
kanuni vcşRikile J> emınat makbuz veya bank 
müracaat cdecekleedr~ber o gün saat 14 de m ~ mektubu ve 

Ş 
r ır. ezkur koınisyona 

artnameler A k P. T T. aynı· , 't nhara P. T. T. levazım İ t b \ a ~" .. -::..J" •-·. s an ul RP.,,,,;ı.ı.. , 

7.9.38 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve '26.9.~8 puarte· 
si günü sant 16 ya kadar eksiltmeye konulan 23933 lira bedeli 
keşifli Gerze kasabası elektrik tesisine talib çıkmadığından 6. l0-38 
perşembe günü saat 16 ya kadar 10 ııün uz.ahlmıştır. 

\ Eksiltme kapnh ,.,f u•uliie yap•l•cakbr. TaUb olmak i•teyon· 

\ 

\erin bu babdaki keşif ve şartnamesini parasız. olarak Gerze be
lediyesinden alabilirler. Talib olacaldarın 20 günlük ilandaki tc· 

\ raiti haiz olmaları laumdır. ___ _ 

P. T. T. Leva'Z.ım Müdürlügünded: 

2li Eyiul 938 tar:hinde gazetelerde intişar eden 100 aded ma
sa telefonu ilanı görülen lü&uma binaen iptal edilmiştir. 

Karacabey Belediyesinden: 

Sayfa 3 

alma ko · . ..mısyonunda yapılacnk . . meyı gormek ve ilk . tır. lsteklılerin nümun 
bir gün •v r tomonatlaran• yahrmak - • vo şutna· 
eksiltme g;e_ın; k2ndar Yıldızdn bulunan ok . uzere eksiltmeden 

nu e 490 sayılı k . nıumuza gelmeleri 
ve evsafı cami teH'f anun ıle şartuamed ve 
knd"' kom' b• ı meMuplarmı eks\ltmed b.° yauh vesaôki 
malan ıa. • .::~:~ p aşkanhğmn makbuz muka~~;.;' saat. evveline 

! osta gecıkmeleri kabul d'l e vermış bulun· e ı mez. 

1\\ thaa işi · K ~ erı, ırtasiue, y t ı azı ıane Malzemesi 

18 kalem resim mal .• * * 
nunda Teknik okulu ~em~s~ nlınacaktır. Bak: M - mud. ılanianna. ensucat sutu· 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, M uşamba, Hah v.s. -

••• 
nikl~u~dct ~daryola alınacaktır. Bnk: ~ u mu . Hinm•· Men•ucat sütununda Tek· 

_Kereste, tahta ve saire 
Devlet Demiryolları ve L" l i M h ı mnn arı şl t U · u ammen bedeli 1750 r 1 e me mum idaresinden: 

ci mal meşe parke 20-10-9;'; o an 350 m. 400X70X24 ebatlı 1 in· 
Haydardaşada aar b" d .. perşembe günü saat on buç kt 
ekil • ••asa ah•h d k' k u • ı tm.e ile satın alınacaktir. n e ı omisyon tarafından açık 

Bu ışe girm k · · . e ıstıyenlerin 131 r 23 mınat vermeleri ve kan . ıra kuruşluk muvakkat t 
me - .. unun tayın ettin' "kl e-gunu saatine kadnr k . 51 vesaı e birlikte eksilt 

Bu işe ait şartname} okmıı!oua müracaatları liıımdır -
t d er omısyonda . a ır n parasız olarak dağıtılmak-

Trabzon Elektrik T · . Aşağıda evsaf ve b d urk Anoııım Şirketinden: 
ed"I e 8 1 yazılı ik" -ı cccğinden isteklil . ·r b 

1 
Y.uz aded direk ınübayaa 

azı ı e muracaatları ilin ol ır et üdüriyetine hemen 
Y 

·1 - erın ra zonda Ş k M 

o· kl ~ unur. 
ıre er duzgün ve b d boyları 8 ile 9 metre, te : aksız k~stane ağacından olacak ve 

dip çevreleri de asgar /o çe:~elerı asgari kırk beş santimetre, 
-- ı san.ımetre olacaklır. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
* •• 

1\ar 11o A1aı;nÇ mez.bahnsındn bir g 
gübresinin Beykoz ağnçlııma f ıda:~: zarftında bi~i~ecek 500 t. koyun 
ilanlarına. >.:ına aşıı:ıa ışı. B k• 1 t B 1 a • s • e ed. 

mek üzere •ç•k u•u\ile oksiltmeye konulmuştur. Şartname nal•• 
mfidü,lüğünden ahnnbifü. Mu•akkat teminat 136 lira 99 kuruşt~r. 
İsteklilerin tôca"t odan kayat vesika•\\• birlikte daim; encüm••• 

müracaatları. 

Konya \nhisarlar Başmüdürlüğüııdtn: 
BoşmüdU,\üğümüz kaşhk ôh\iyac• için pa'"'rhkla sah• ahnma" 

ge<ekcn otu• bin kllo kesilmiş oobahk odunu .. tmak isteyenle" 
l o. ı 0.938 gününde ihale• i ya pa\mak üx<e 26.9.938 gün Ün don ;ti -

baren 15 giin müdet\e eksiltmeye konulmuştur. 
Bu işe alakndar olanlarm şa•tnam•)Ô ber ğün oaat dokuzdan 

12 ye kadar levazım büromuzda gorebilirler. 
Muvakkat teminat 33 lira ';5 kuruştur. 

• * • 
- 500 ton rekompoze maden kömfi•fi satınohnacakbr Bak: lnh\aar

~ -. Eksiltme şartnamesi. 
~ Mukavele projesi, 
1) '"'" Hususi fenni ınali şartnaıne, 

t - Ketif hulasa cetveli, 

Nafı l vekaleti tarafınd:ın ınusaddak elektrik projesi mucibince 

Karacabey kasabasının 29844 lira 40 kuruş bedeli keşifli lokomo· 
bil ınakina ve elektrik techizatı şebeke, malzeme ve montafı ve 
bunların Karacabey iş mahalline kadar nakliyesinden ibaret elek· 
trik tesisatı 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye 

\ar U. Müd i\8.nlarına. * * • 
100 t. sömikok •lınacakU•. Bok: e<Xak aülununda Konya Küllü• 

~ ._ Projeler, l,
1

;- Bayand.,hk işleri genel ve yap• işleri fenni şartnameleri. 
ı,,/enler bu evrak• 350 kuruş mü kabilinde C. H. P. ,.krete~ 
~~n alabilirler. ~·ıo 9•1tme 20.9.938 tarihinden itibaren bi• ay müddetle olup 
~ 3S tarihine müoadil perşembe gUnü onat 1.5 da Bursa C. 
~~ hina .. nda başkauhk od .. onda ihalesi yapalacakbr. 

~le s~\tme kapalı z;.ırf uıuliledir. '~i "itmeye girebilmek için iotek\ilerin 4750 lirnhk nouvakkat 

' ııat . k d l•t verme,., yu ar a yauh evrak• kabul ve imza etmesi ve 

~daki vesıkaları haiz olup göstermesi lazımdır. 
''"k - Ticaret odasmda 1938 ıene•ine kayadh buiundutuna dab 

a '· ~lir - Naha müdürlütünden alonm•t bu işe girebileceğine dair 

C::. et vesikası. ~- :- Müteahhidin iQ başmda me•uliyeti fenniyeyi haiz bir yük· 
t'"uhcndis veya mimar bulundurma .. n• teahhüd eder vesika. 

" ~kli! mektupları yukarda yaz•h aaotten bir saat evvelin• ka· 
p · H. P. Başkanhğana makbuz mukabilinde verilecektir. 

l'1ıı. ••ta ile gönderilecek mektublaran yukarda ya .. h oaat• kadar 
,,,'~.olmaa• ve daş zarhn mühür mumile iyice kapahim•Ş ol· 
Ilı, U•mdar. Po•tada vuku• gel•• aecikmeler ...... dikkat• 

lt\•ı.. 

konmuştur. l inci maddede yazılı elektrik tesisatı 14.10.38 tarihine müsa· 
dif pazarteıi günü saat 15 de belediye binasında toplanacak en· 

cümeıı marifetile ihale edilecektir. 
Muvakkat teminat 2250 liradır. 
lstekliler keşif ve projeler, fenni ve mali şartnamelerle sair 

evrakı fenniyeyi Karacabey belediyesinden ve İstanbulda Galata 
Selanik bankası hanında 4 cü katta mühc.ndis Hasan Halet lşık-
pınardan bedeli mukabilinde alabilirler. 

Mensucat-Elhise-Kundura~Çaı 1aşır ".s. ---
Teknik Okulu MüdürHiğünden: 

Tutarı 

Kuruş Lira 
1400 1400 

825 825 
363758 31>37 .68 

HlOO \000 
450 450 
600 4200 

50 \85 

Cinıi Adet 

Karyola 100 
Battaniye \00 
Re•im malı.emesi 18 kalem 

Yatak ıoo 
Yorıan tOO 
Nevresim 700 
Yastık kılıfı 370 ---

5835 

ilk teminat 
Lira Ku. 
t05 
6\ 88 

272 83 

437 62 

Mütefe rik 
Devlet Oemiryoliara ve Limanlar İşletme U. Müdürlüğünden: -

Muhammen bedel\ 2770 lira olan 78 bin adet muhlelôf eb'add• 

su• şol serpantin boyu\ara için amy an lb batur ron del• 20. I 0.938 perşembe günü saat 10,30 da Haı darpaşada gar bi••" ôçindoki 
,.uoa\ma komioyonu tarafaodan •ç•k eksiltme usulile sabn ah· 

Bu iş• girmek ioteyenlerin konunun tayin ettiği veoaik ve 207 nacaktır. 

füa 75 kuruşluk muvakkat teminatlarla birlikte eksiltme günü 

santine kadar ko"Disyona müracaatları laı.ımdır. 
Bu işe •id şartnameler Hayda<paşa gar bioa,.ndaki ko•niayon 

tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 
• •, Mubammen bedeli 1440 li<' olan 16000 adet 25• '.l5 ebadındo 

çimento karo (ıretuva•la• için) 21-10 938 cuma günü saat I0.30 do Haydorpaşad• ga• b"n•" lçindek• komisyon ta,.hndan açak ekaillme 

ile satın alınacaktır. Bu işe g\rmok istiyenl.,in 108 lirohk muvakkat tominat •• konu· 
nun tayin elliği vesaiki• bi•likte eksiltme günü soolin• <ador komio-

yona r.ıüracaatları laumdır. Bu i • e ait şa<toamcler komi& yonda n para11• alarak dağatolm aktadu. 

-
Aydın Vilayeti Daimi Encümeninden: 

1, 1'apah zuf uıuiile okailtmeye konulan Aydan vil&yetinin Sö· 
,,:•taklar yolunda 14-18 kilometreler .,.,,.da e•aah tamirat 1 
~ ... ~ talip çakmadağmdan bir ay müddetle ikônci defa puarhğ• 

1 
ıı;ı\mıştır. ~•pdacak ôş: 4 kilometre uzunluğunda şo•• esa•h tami•idir. 

u işe ait şartnameler ve evrak şunlar4lır: 

Okulunauz ihtiyac• olan yukarada cins ve miktara il• tahmin 
bedali ve ilk tcm\nab ya,.h olan 5835 lira tahmin bedelli yatak· 
hane !ev au m • ihalesi yapılm• k ü "°'" 2 l . 1 O .933 tar \hine ra•tl• yan 
cuma gün6 saat 10.30 da kapah ,.,f uıulile digerlerô aç•k ek· 
siltm• ile karyola saat 9.45, battaniye saat 10 da, re•im malzc· 
mosô ,.at 11 de ekoillmcye konacakh•· Ek•ôltm• Gümüşsuyunda 
yüksek mühendôo moktebi muhaseloeıinde toplanacak olan sabn• 

Sıvas C. H. P. Başkanlığından: 
Müsabakaya konulmuş o\an Sıvas Halkcvi projesinin 

için meşrut oltm müddet bir ay temdid edilmiştir. 

teslimi 

teslim 
Proje\erin en son ;k\nciteşrinin \5 ine\ günü postaya 

edilmiş bulunmaları şnrttır. 
Projelere isim yerine rumuz konu\mas\ kabu\ edilmiştir. 

~ Eksiltme şartnamesi 
- Mukavele projesi 1 

C - Bayındırlık işleri genel prtnameıi 
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Milli Mildafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan 

alı zarfla eksiltmesine iatekli çıkmıyan l 000-1500 baş 

20.10.938 cuma günü ıaat 14 de M. M. vekaleti satınalma 

onunda pa:zarlığı yapılacaktır. İlk teminat 24750 lira olup 
esi 26 lira 25 kuruş mukabiıinde M. M. vekaleti ıatınal

misyonundan alınır. Beher ba, beygire 350 lira fiyat tah
ilmiştir. Pazarlığa girecekler kanuni teminat ve belgelerle 
k gün ve saatinde Ankarada M.M. vekaleti aatınalma ko
unda bulunmaları. 

• Kapalı zarf ekıiltmesine iıtekli çıkmıyan 2300-2500 baş 
şumu katırları 20. 10.38 cuma günü saat 15 de Ankarada 
aatınalma K da pa:zarlıkla utın alınacaktır. 
teminat 47500 liradır. Şartnan:esi 50 liraya MMV sahnalma 

an alınır. 
her baş katıra 450 lira fiyat tahmin edilmittir. 
zarlıta girecekler kanuni teminat ve 2400 sayılı kanunun 2 
cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte pazarlık gün ve 

nde MMV satınalma Ko. da bulunmaları. 

P. T. T. Levazım Müdürlü~ünden: 
are ihtiyacı için aabn alınacak olan 1500 aded teleemprimör 
ratör bandı açık ekıiltmeye konmuştur. 
uhammen bedel 2100 lira muvakkat teminat 157,5 liradır. 
ksiltme 23.11.38 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de 
umumi müdürlüğü binasındaki Sl\tınalma komiıyonunda ya
aktır. 

aliblerin muvakkat teminat makbuzu veya banka mektub1le 
uni vesaiki hamilen mezkur gün ve saatte aatınalma ko•iıyonu
müracaatleri. 
Şartnameler Ankarada PTT levazım İıtanbulda Beyotlunda 
T levazım ayniyat 'ubesi müdürlüklerinden paraaız verilir. 

lstanbui Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
İstanbul komcıtanlığına bığlı birlikler için 3300 adet soba boru-
350 soba tahtası 350 tane alaturka soba boruıu dirseği ile 350 

e kırma yerli ıoba dirsegi şartnamesine bağlı evsafı dahilinde 
ın alınacağından pazarlığı IO. JC).938 p&ıartesi günü saat 10 da 
ndıklıda komutanlık ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

r zak, Zahire, Et ve Sebze: 

lstanbul Komutanlığ' Satınalma Komiıyonundan: 
İstanbul komutanlağı garnizonunda bulunan kıtaat eratı için 

artnamesindeki evsafı dahilinde 1500 liralık pilivlık ve 500 lira
ık çorbalık pirinç komutanlık ambarına teılim edilmek ıuretile 

ıatın alınacaktır. 

Bu evsafta pirinç bulunmadığı takdird~ taliplerin beraberle
rinde getirecekleri nümunelerden alınacaktır. Pazar1ığı 7. I0.938 
cuma ıünü aaat 14 de Fındıklıda komutanlık aatınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

zarıılı ~){fı...,..ı Ln-.. +.,,.J,1r1na halrlLhidiJEle.1. için 10000 kilo no-
. .Y.:S8 cuma ~Ünü saat 15 d au ' caunacaj.lından pa· 

tınalma komis· onunda 1 k ' e Fındıklına komutanlık s • f J yapı aca hr. a-
. • .. stanbul ko:nutıınlığııta b lı . . 
lıralık yulaf şartnaınesine ba""l ğ bırlıkler hayvaıtatı için 5000 
dan pazarlığı 14 10 938 " ı evaafı dahilinde ıatın 1 · · cuma - - a ınacağın-
tar.hk sntıoalrna k . gunu saat 14 de Fındıklıda komu-

• . oınıayonunda yapılacaktır 
. • • Iııtanbul komutanlığı birlikler .• 

kılo saman şartnamesine b J ındekc hayvanat için 63100 
dıın paurlığ1 14 IO 938 ağı evsafı dahilinde satın al 

· · cuma gün - ınacağm-
nıu~anlık aatınalmıt korniı o u saat 14,30 da Fındıklıda ko-

IıtanbuJ komutan) ıw b!J~~nd.a yapılacaktır. 
k 1

• 1 ır l•Jerınd k" h 
uru ot '" rtnarnesine bağlı ev f e ı . . ayvanat için 70000 kilo 

pazarlığı 14. 10.938 cuma günü sa t d;;ılınde satın ahnacağmdan 
satınalma komisyonunda yapıla::~f te Fındıklıda komutanlık 

* l t & ır. 
* • 1 anbuJ komutanlı" b · I"kl 

kilo kuru ot şartnamesine g~a ~r ı erindeki hRyvanat için 77000 
dan pıızarlı"'"ı 14 10 936 ğ ı evsafı dahilinde satın alına ~ 5 • • cuoıa gü - cagın-
ınutanlılr •ntınalma kornisy dnu saat 15.30 da Fındıklıda ko-

onun a yapılacaktır. 

Orman Koruma G & K 

MÜNAKASA GAZETESi 

İzmit Tümen Satınalma Komiıyonundan: 

Aşağıda mevkileri mıktarları muhammen bedeli ve ilk temi
natları yazılı 661,000 kile un bir ay mü.:fdetle pazarlığa konul
muştur. ilk pazarlığı 7. I0.93'S cuma günü saat 15.30 da İzmitte 
tüm Alım Komisyonunda yapılacaktır. Her mevkiin ihtiyacı ayrı 

ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. Şartname Ankara, fıt. Es
kitehir Levazım Amirliği ve İzmitte Tüm Satınalma Komisyonun
da görülebilir. İıteklilerin belli ıün ve saatte ilk teminatla~ile 
beraber pazarlık için İzmitte Tüm Satınalma Komiıyonuna mü· 
racaatlaaı. 

Mevkii 

l•mit 
Adapazarı 

Tuzla 
Gebze 

Miktarı 

kilo 
25.5,000 
225,000 
70,000 

111,000 

661,000 

İlk teminat 
lira 
2026 
1892 
604 
928 

5450 

Mu. be. 
ku. sa. 

10 59 
il 20 
11 49 
it 49 

Konya Köy Ebe Mektebi Müdürlüğünden : 

Tutarı 

lira ku. 
27004 50 
25200 

8043 
12753 90 

73001 40 

Köy ebe mektebinin 938 yılı ihtiyacı için eksiltmeye 
konulan erzakı meyanında makarnanın bedeli haddi layık
ını bulmadığı cihetle 10 gün daha temdid edilmiştir. Ta · 
liplerin 10.10.938 pazartesi günü saat on üçde Uoğum evin~ 
de tetekkül edecek olan komisyona müracaatları ilan olu
nur. 

Jandarma Genel Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan: 

Müıtakil Jandarma taburu hayvanları ihtiyacı için açılan açık 
ekıiltmesine iıtekli çıkmadığından bir kiloıuna dört buçuk kuruş 
fiyat biçilen elli bin kilodan yetmiş bin kiloya kadar ku
ru ota bir kilosuna bir bucuk kuruş fiyat tahmin edilen kırk biu 
kilodan altmış bin kiloya kadar saman ekıilt!11eıi IO. I0.938 pa
zarteıi günü ıu.t on bire kadar uzatılmıştır. ilk teminat 303 lira 
75 kuruş olup şartnamcai paraan: komisyondan verilen bu eksilt
meye ııirm . k iıtiyenlerin ilk teminat ile belli ıün ve saatte ko
misyonda bulunmaları. 

Vize Aıkeri Satınalma Komiıyonnndan: 

Oemirlcöy Hd. A. için bir defada teslim edilmek üıere 2500 
liralık sadeyağ pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 14.10.938 
cuma günü saat 15 de Vize aatınalma komiıyonunda hazır bu
lunmaları. 

Konya Kültür Direktörlüğünden : 

Muhammen 
Nevi Az Çok bedeli Teminatı 

Toz şeker 20()() 2500 28 52.50 
Bulgur Karaman 400 800 1 l 1 
~\l~Ut •~g';f~ 300 400 7 2.25 
Patates iri l300 2000 4 ~;-.~" 
Tereyağı 1500 2500 6 11.50 
K .. ıso 2so 8:;; 

omür Sömikok " ::2 
K 80 ton 100 ton 3 5 

. ız Oğretmen Okulu ihtiyacı j i 263 
eksıltmesi yapılan k d . ç n 28.9.938 çarşamba 0 - -k yu ar a canı ve 'kt ,.ırnu 
•cağa teklif edilen fiatlar h dd' JA mı arı yazılı yiyecek ve ya-

temdi!: e-dilerek tekr k "ita ı ayik görülmediğinden IO gün 
Bu eksiltme IO l~r9;8 

11 ~~ye konulmuştur. 
t 14 . tarıhıne teaad-f d 

saa de Kültür Direktörlü· - d u e en pazartesi günü 
gun e yapılacağı ilan olunur. 

Afyon Kor Satınalma Ko · d 
mısyouun an: 

Atağıda cins ve miktarları azılı . 
yazılı gün ve saatte açık eksiJt~e il 5.hk~lem. yıyecek yanlarında 

Evaaf ve şeraitini ö ren . . e ı a elerı yapılacaktır. 
~e iıtekliJerin de her crnıe :i~ka ıstıyenler her gün iş zamanında 
rıfo satınalrna k - şağıda yazılı teminat makb J 

omııyonuna müracaat. uz a-

5 Birinciteşrin l 9.18 

Sılimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Selimiye tümen ve Karadeniz Boğazı birliklerinin mart 939 sonuna 
kadar ibticaçları olan 15000 kılo kuru soğan 28-9-038 çarşamba günü 
yapılan eksiltmesine hiç bir istekli müracaat etmediğinden bu ı>o2"a

mn yeniden açık eksiltme ıuretile satın alınmasına karar vt:rilmiştir. 

Eksiltme 10.10.938 pazartesi günO 1aat 14 te Selimiye Tümen as
kr-rlik dllire i binasındaki tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
15000 kilo kuru soğanın tahmini fiatı 1080 lira olup muvakkat temi
natı 81 liradır. lstoldi lerin eksiltme saatiaden evvel bu teminatı tü
men muhasebe veznesine yatırmaları lazımdır. 

isteklilerin bu işle meşgul olduklarına dair vesika ibraz etmeleri 
şarttir. 

••.Selimi ye garnizonu birlikleri hayvanatı ihtiyacı için aalteri evsaf 
dahilinde 40000 lı:ilo yulaf 3-10-938 pazartesi günü yapılan pazarlığın
da verilen fiyat pahalı görüldüğünden mezkur yulaf yeniden puarlık

Ja alınacaktır. 
Pazarlık 7-10·938 cuma rünü saat 14 de Selimiye tümen aalı:erlik 

daireai binasındaki tümen ııatınalma komiayonunda yapılacaktır . 

Pazarlık sonunda takarrur edecek fiyat üzerinden yüıde 15 temi
nat derhal tümen muhasebe veznesine yatırılacaktır. 

Yukarda yazılı miktar yulaf defnteıt alınacaktır. Yulafa ait evuf 
komisyoaumuıda görülebilir. 

b) ZAYEDELER 
••• 

Bursa da Aiti parmak. caddeaindeki un f abrikaaına ait makine ve 
alit ve edevatı satılacaktır. Bak: Buru Vakıflar Müdürlü~ii ili.nına. . "' "' 

t~karta çul, ip ve kınnap, sülfür dö karbon , şişe mantarı ve ka · 
naviçe satılacaktır. Bak: İnhis Um. Müd. ilanlarına. 

Kayseri C. H. P. İlyönkurul 
Başkanlığından: 

Eksiltmeye konulan Kayseri Halkevi 
ğından ayni şerait altında 3. I0.938 den 
pazarlıkla ihale edileceği ilan olunur. 

in,aatına talip çıkmadı
itibaren on gün ıonra 

(7160) 4 

-
1 O.O.YOLLARI işLETME u. MUDÜRLÜÖÜNOEN 1 

Muhammen bedeli 22220 lira olan 79 kalem liıtik fren ve şo
faje hortumları 17. 11.1938 perşembe günü ıaat 15 te kapalı zarf 
usulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1666.50 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği veaikaları ve tekliflerini aynı gün ıaat 
14 e kadar Komiıyon Reisliğine vermeleri l&zımdır. 

---··· ~"' "oJvT°K -'.:r'naın!. •t-•--,..-- ..ı.: .... ; .. ,.ı,.,,. 
Y o aen aağıtuacaktır. 

(7064) 2-4 

ır 
le == ---
Müteahhitlerin Takvimi 

Perşembe 6· l 0 -38 
Bronz .tel (PTT Lvz. Müd) ·'~ 797 
Çam dırelt (fst. Telefon Müd.) .\~ 8 23 

Sild;r~; ~:r~i4 ekoıek pişirmesi. ~.:ıman ve odun (Gııziantep Aılc. 
Kuzu.' koyun. aığır v. ı. et (Dtniz Lvz.) .Y 825 
!•bbı .ecza ve malzeme (MMV) X 825 
Su tesısatı iç" ı 

ın ma zerne ve ıandık ra ti e . (İ h 
Sıra {Konya Kültür Dir.) J\~ 827 p y il n . U. Müd.) .\· 827 
Masa, sıra ve elbiıe do labı (1 h. U 
İliç {lst Beled.) .\~ 827 n " · Müd.) .\' 827 

Kok kö~ürü (Hariciye Vek') .\: 827 

ene omutaıılıfı İstanbul S t 1 K · a ına ma Z f b omısyonundan . 
ey ın urnundaki or:nan korum . 

19600 kilo patıttes 9600 1ı:·ı 1 h a genel komutanlı~ı talimgahı 
ıı k , ı o • ana 14400 1ı:·ı ıçın 
pana açık ekRiltme ile s t 1 ' ı o pırasa, 12000 ld 

günü saat 10 da G 1 1 d uTın ıı ınecaktar . ihalesi 19.10 938 ıbo 
k a a a a opcular cadd . d . farşam a 

oruma ambarı binasındaki lc:ornis o t esın e 176 numarada orman 

Ton 
12 
18 
18 
18 

Muhanımen Muvakkat ihale 
fiyat teminat Saat 

pirinç 
bulgur 
kuru faıulye 
patates 
kuruıoğan 

23,50 211,50 
9 121 50 
9.50 128,25 
4,50 60,75 

a-ünü 
ıs. I0.938 sah 14 
18.10.938 aalı 15 
18.I0.938 salı 16 

~:~eumarın. k.ömür~ ve ıömikok (MMV) \ '. 827 
. m evı ınş . ( ı~1anisa Vnl) .\~ 826 

BÇelıkpalaata yap. kalorifer tesis. (Bur•a K 
'- İ aplıc. TAŞ) J\: 826 ~y~aa; ( ıt. Deniz Tic. Müd.) ,, ; 826 

Somıkok (Konya Val.) .\~ 826 
Tıbbi malzeme (] d G-
S d . . an r. en. Komut. Ank .) \-:. 826 

" .eyağ (Nı~de Aık. SAK) .\~ 828 .. 
Yukarda yasılı dört kal by n . •rafından yapılacaktır. 

e b d il em se zenrn heyet· 
n e e eri '4600 liradır. ı umumiyesinin muham -
Şartnameleri her gün k . -
MuvaHat te · t h o~ııyonda gorülebilir. 
I mınıı ı eyetı mecmu 345 ı · 
stelrlilerin muvakk t t _ ası ıradır. 

a emınatı makb 1 . l b 
aatte komisyona müra ti 1 uz arı e eraber belli au-n 

caa arı i in olunur. ,. ve 

J~r.d~rma Genel Komutanlı ı Ank 
Bır kıloauna 110 kuruş fiat ~ahın·. Sa~ınalma Komisyonundan: 

adar sade ya~a ait it l rn edılen 4000 den 6000 k"J 
1 _ apa ı zarf eksilt . d ı oya 

a ı gorüldug-ündcn 22 10 938 oıesın e teklif edilen {" t 
ın alınacaktır . . cuınutesl günü saat onda pa• 1 kıal pa-. ·•r 1 il !ia · 

Şartnamesi paraqz olarak k . 
•hlc karışmak istiycnlerin 495 Ji:~:~y~~d:n ~lınabitecelc olan bu pazar 
•n a 111eklub eıııınat sandık kb 
al u ve {Jartnamede yazılı bel ... l"le . · ı k . ma uzu veya 

arı. 6 rı ı e omııyo b Da •şvur · 

Lüleburgaz Tüm S t 
Tuın birlikleriniıt ihrıyac ... a ı7n2ılma Konıiıyonundan: 
k ı açın 000 k' I k 

aca tır. Kap.ılı arfln ihalesi 20 10 93 ı o uru fasulya ıatın alı~ 
uhammen bedeli 8640 li d .

1 
· 8 perşembe rünü saat 15 t d. 

k k . . ra ır, ı k temi t 64 . e ır. 
uma ıstıycnlerin hergün, eksiltme _na. 4 lıradır. Şartnameyi 

an unun 2-3 üncü maddelerindeki ~~ Tırak edeceklerin. 2490 •ayılı 
tte Lüleburzu tüm ı Al K vesı a arla birlikte belli gün 

a. . o. na nıürac ti ve ıa-aa •ra . 

JO 
5,50 41,25 

ı 9.J0.938çarşamba14 
19· I0.938 çarşamba 15 

Koaya Kor Satıoalma Komisyonundan. 
Konyadaki birliklerin 400 000 . . 

lığı IO. I0.938 pazartısi .. - . kdo yulafın ilk pazar-
. . gunu saat 9 d 1 k 

namesı Komısyonda Kor İ t A k a yapı aca hr. Şart-
dadır. İstekliler, şartna~ey~. Kon d:ra .. Lv .. ~m. Sa. Al. Ko. 
men tutan 17000 1· d 1 k gorebıhrler. Muham-. . ıra ır. f te · t 12 . 
lılerın 10. 10.9.iS paza t . - .. mına ı 75 hradır. İıtek-

r esı gunu saat 9 d K 
sa. al. Ko. da bulunmaları. . a onyada Kor. 

- Karacabey Haraıı Direktörlüğünden: 
Mue1Seııe müstaheernini ia eıi .. 

çık ekıiltmeye konulmu t ~k . ıçın 5000 kilo vejetalin yağ • -
on beşte hara merk . dş ur. sıltıne 18. I0.938 salı günü 
Jc• h ezırı e yapılacaktır 5000 k.1 . saat 
. un mu ammen kıymeti 3JOO lira ol . ı e ve1etalinin ye-
lıradır. iıteklilerin 24~0 N l k up muvakkat teminatı 235 
'it , o. u anunun h-k- 1 . 

sı me günü harada m .. t kk"l u um erı dahilinde k k . u eşe ı komisyon e -
~e ısteyenlerin İılanbul Ba tar M .. - "a _ve şartnarneıini gör · 
ııne müracaatları. y udurluğune ve hara muhasebe-

Elb~se v~ f~~ in (Samsun Belcd.) .Y 828 
Elb11e dıktırılmcsi (lkfüat Vek.) .\~ 828 
Bulgur (Samıun Aılı:. SAK) X 828 ' 

~~!• mrlc. okulu tamiri (lzmir Vil.) X 829 
u meıe odunu (Konya Huı . Muh Müd . 

Sadeyağ (Telcirda~ Tüm.) .\! 832 . ) .\~ 830 
Odun ve kö ~ (K- b 
Y 1 f (Ed· mur uta ya Lisesi Dir.) .. \! 832 

u • ırne Tu~) .\~ 838 
Acibadem-Küçük a 1 
Okul binası inş . ;K~~ca y~l~n~nMtamiri (lst. Beled.) .\! 833 
Kö - . - ere oyu uhtar.) .\~ 833 

pru tamırı (Maniıa Vıd .) .\ ~ 833 -

~enıleket hast. yap. arteziyen işi (M.ırıisa Va!. ) .\:. 833 
adeyağ, mercimek, kuru fasulya soJı.aıı 

.\! 833 ' & vs (Kayıeri Tayyare Fabr.) 

Elbiıe (Manisa Kültür Dir.) .\'. 833 
Un (Kara Aslı:. SAK) .ı\! 835 

Kar zözlü~ö , eldiveni ve başlığı (T h L 
İncesu ilkokul biaası t . . (K ~p ane vz.) "'~ 835 
S amırı •yserı Vıl ) y 836 
~bun, zeytinya~ (lzmir Gümr. Muh. Tab • ~. 

Fıltre malzemesi (A k L .) .\! 838 K n ara vz.) X 839 
araman Gazi okulu tamiri (Kon va K" Jt -

Çan~a bez.i _<Tophane Lvz .) .Y 837 u ur Oir.) .Y 839 

~~-mı tamın Ozmir Vakf. Müd.) ,\; 837 
ub ve spor salonu inş . (İzmir CHP il -

Tavuk ve piliç dst. Komut.) .\~ 837 yon. B.ıışk) .\ : 837 
Saman (Ank. Lvz) .ı\~ 840 
• Köhne eıya (Anlc. Lv.r:.) ·'; 840 

•i 
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inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

ı. l - Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptın· 
IQCtk tuz anbarı ve başmüdürlük apartımam inşaatı 
._;,Uc·938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden kap Jı 

Uaulile eksiltmey~ konmuştur . 
..... ~ - Keşif bedeli 22 917 lira 15 kuruş ve muvakkat 

:11•tı 1718 lira 79 kuruştur. 
n.. il Eksiltme 20.X.938 tarihine rastlayan perşembe 
~ •aat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube-

l kı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 'V -Şartname ve projeler 115 kuruş bedel muka· 
't de lnhiaarlar Umum Müdürlüğü Leva2ım ve Mubaya
~.Ubesile Adana Ve! Ankara Başmüdürlüklerinden alına· 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni ev
. •e vesaikini ihale gününden 3 gün evveline kadar 

tk"-rlar. Umum Müdiirlüğü İnşaat Şubesine ibraz ede
v'Yrıca ehliyet vesikası alınması lazımdır. 

ha ~ - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 
ikı lbaddede yazıla İnşaat Şubemizden al!nacak ehliyet 
llı ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya te· 
t mektubunu ihtiva edecek olan kapalı ı:arflarm ek· 
e R'Ünü en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen 

l<ornisyonu Baskanlığma makbuz mukabilinde veril-
lizımdır. • (7140) 1-4 

* 'I *• daremizin Gazientep fabrikası için şartnamesi muci-

1- Şartname ve projeleri mucibince idaremizin Kay· 
seri Başmüdürlüğü binasında yaptırılacak kalorifer tesi
satı, septik çukuru, saraiç ve dinamo ile bina arasında 
yapılacak iıpirto satış deposu snudurma inşaatı bir 
kül halinde açık eksiltmeye konmuştur. 

ll- Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 7660.43 lira 
ve muvakkat teminatı 57 4.53 liradır. 

ili Eksiltme 14.X.938 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 16 da Kabataşda Levı,tzım ve Mubayaat şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 39 kuruş bedel mukabilin
de İnhisarlar Umum Müdürlüiü Levazım ve Mubayaat 
Şubesile Kayseri B:ışmüdürlüğünden alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin bir muka-
vele ile yaptıkları iş bedelinin on bin liradan aşağı ol
maması ve kendileri bizzat mimar veya mühendis olma
dıkları takdirde fenni ehliyet ve iktidarları İnhısarlar 
İnşaat Şubesine tanınmış bulunması ve eksiltme günün
den bir hafta evvel İnhisarlar İnşaat Şubesinden fenni 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VJ- İsteklileriu kanunen kendilerinden aranılan ve· 
s ik ve inşaat şubesinden alacakları fenni ehliyet vesi
kası ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birJikte eksiltme 
için tayiıJ edilen gün ve saatte yukarda adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (6892) 3-4 

... . ~ •atın almacak 500 ton Rekornpoze maden kömürü 
Zarf uıulile eksiltıneye konmuştur. 

' Muhammen bedeli beher tonu Mersinde. Vagonda 1- ldararemizin Kabataş şarap imlahanesi ile anbar 
17 lira hesabile 8500 lira ve muvakkat teminatı arası geçidinin şartnamesi mucibince demir çatı ve ca-
lirad•r. mekanla örtülmesi işi pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

....._ Eksiltme 20 X 9.\8 tarihine rastlayan perşembe ll- Keşif bedeli 1043 90 lira muvakkat teminatı 78.30 
dtaa.t 15.30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu· Jiradır. 
tlu Alım Komisyonunda yapılacaktır. Jll- Eksiltme l 2.X.938 tarihine rastlayan çarşamba gü-
- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen nii saat 14 de Kabataşta Levazımve Mubayaat şubesin· 
tn alınabilir. deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
-Mühurlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile °!o 1.5 JV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
!be parası makbuz veya banka teminat mektubunu şubeden ulınab ilir. 
t~ecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün Ye sa-
l 0 

e kadar yukarda adı geçen Alam Komisyonu ate yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
"hiıoa makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. '~"'' ·ı A 

Komiıyooundan: 

l\töıedeki birlik\erin hay

ic;in 840 ton arpa ve 660 
lye halinde kuru ot ka
l"fla eksiltmeye konul-

'" Arpanın tahmin bedeli 
liradır. ilk teminatı 31 SO 

Otun tahmin bedeli l~.800 
' teminatı 1485 liradır. 
tıi ı l.10.938 cuma günü 

15 tedir. Teklif mektupları 
l4 e kadar komisyona ve· 

0\111a11 arpanın iki lira 

llQ bedelsiz olarak şartna· 

i komiayondan gönderilir. 

iler tayin edilen günde 

ltı.ıinatlarile komisyona ıel-
ti, 

<7 179) l-
4 ~ııuhammen Be. O/o \ 5 Eksıltmenin 

,ıvı • t Bulunduğu 

' Cinsi 

Iskarta çul 

" ,, 
ip 
kıunap 

Sülfürü dö kar· 
bon 

lskarta şişe 

Miktarı 

1385 Kg. 

6\24 " 
1713 " 
9222 

170 
190 ,, 

h · 1'utarı temına ı Şeklı' sa_at Be en K mahal 
K. S. Ura K. Lira . -

Ahır kapı açık art. l4 
1198 86 179 83 

13 

Cibali fab. Pazarlık 14 30 
80 136 - '20 40 

Paşabahçe F. 15 
2 85 " 10 \9 -

mantarı 200000 adet 

Iskarta ip 3839 kilo 
20 50 787 -
13 93 08 

118 -
13 96 

Senısipaşa D. 
~ 

15 15 açık art. 
Pazarlık 15 30 
açık art. 15 45. 
Pazarlık 16 
yazılı usullerle 

,, 
Çul 716 ,, 

" kana viç.e'l92 l " 
" kınnap 1228 " ,, . 
ı _ Yukarda cıns ve 

l da aösterilmiştir. satılacaktır. . ll ·ı .. de '5 teminatları hiza arın • d K 
ll- Muhammen bede erı e yuz .... hizalarında yazılı saatlar a a· 
lll- Arttırma 21.X.938 tarihine r~stlay.an cum: gui:;onunda yapılacaktır. 

M b at şubesındekı sataş om bT 
bataşta Levazım ve u aya l d w u mahallerde görüle ! ır. l 

lV- Numuneler malzemenin bu. un l u~l birlikte yukarda adı geç.en komisyona ge . 
V- İsteklilerin yüzde 15 temınat arı e (7161) t-4 

5 76 67 92 " 15 50 4 2 
33 15 Şark dep. 

18 - ·~ıt - l eme hizalarında 
miktarı yazılı 1 kalem ma z 

meleri ilan olunur. • * * 
:\] uhanımen bedeli 

Beheri Tutarı teminat 

L l\. S. L. K. _Lira ~" :\lik tarı 

Muvakkat 
Eksiltmenin 

~şe~k~li~~gu_ .. ı_ıu_· ___ s_aall.., 
14 

KIŞ GELİYOR 

Sayın müşterilerimize müjde 

Ankara 1937 Enternasiyonal Kömür Sergisinde 

Jüri Hey'etince ALTIN madalya verilen yerli 

EKONOMİK ve ŞIK 
markalı sobalarımızı her yerde arayınız 

Fiatlar EL V E R İŞ L İ D l R 

En son model Avrupa Kromeli Ye 
Emayeli sobalarımız da gelmiştir. 

Teminatlı ve ~uyu çabuk 

ısıtan Termosifon Hamam kaıan

larımızı markamızla her yerde 
arayınız 

Her nev'i BANYO, LAV AB01 Mua

luki Ha•a Gazı ocakları ve B1bhi le

vazımınızı mağazamuıdan satın alınız. 

ŞIK soba mağazası 

M. Şirakyan 
İstanbul, Büyük Poıtane karşııında, Türbe sokak. No.6 , ........................................ 1, 

&L_ 

İstanbul Belediyesinden: 

Karaağaç mezhahasıııda bir ::;ene zarfında hirikecek tah
miııen 500 ton koyun gübresinin Beykoz ağa\;lama fidanlı

ğına taşıma işi açık eksiltmeye kenulınuştur. 
Beher tonun nakliye.;;ine 70 kuruş hede! tahmin edilmiş

tir. Şartnamesi Lı~vazım Müdürliiğiinde görülebilir. f teklilcr 
'.l490 sayıl1 kanunda yazılı vesika ve 26 lira 25 kuruşluk 
ilk tCIHİlJat llJt\klııt7 VPV::I m<>l•t,,l,;I • l •• -

1 

• • * 
. .. ıı olan ve hepsine 1307 lira be· 

l •ü<::kiinler evıne luzm~ l k ... le 240 kilo im·e kö· 
del tal;min olunan 300 kılo kak ınl oseve' 80 tane yerli me· 

• .l , 1 00 aya u ase 
... le 825 avıık vıuaıa c . L . Müdürlütrün-
~e ' J k Sartnamesı evazım " . 
~iu pazarlıkla almaca. tır.2..,,490 lı kamın'4a yazılı vesıka 
"' l l ·ı· l~teklıln sayı k h'l dr. f!;ilrii e ıı ır. ı:ı '. . kbuz veys ıne tu ı e 

3 k 1 k ılk tr.ınınat ına E 
ve 9B lira uruş u · .. .. ~ t 14 buçl\kta Daimi n· 
beraber 5.10.938 Çar~amba gunu ~aa (6647) 
cümcnde bulunın:.ılıdırlar. 

- -
Z!2 

Müteahhit ve 
Nazarı Dlkkat:ına 

d k \l nacağınız alehlmum 
Taahhüt ve tesiımtlarınız a u a . 

. d : boru ve teferruatı ıle 
F t alvanız ve em.r d k 

on ' g 1 . i mübayaa e er en 
Kalorifer ve sıhhi ma zemesın 

bir kerre de 

izi N.KAZEZ 
ediniz 

Cinsi 1 18 90 2972 50 222 93 
k A 'lt ı ·•soo ton 5 Kalın makiua ar;H 1 " c 90 _ ı 350 - t O 1 :. 

Bu akşam Takrirlik kağıd 1500 " _ 75 _ 562 50 42 l9 

açık eks. 7 X·938 
,, " 

14 30 
14 45 

" " " 
saat 21,30 da 1 T k ·l'k kairıJ 750 " 117 

es ere ı o [ OOOO ded _ :-39 1560 - - " " 
Be)•aı mckttıhluk zar 40 a 

KOMEDİ KISMI 1 55 

1 
No. 5 1 97 393 96 29 " " ' kA ~ ıdı 20000 tab. 

1 
Tampon snnger ·a~ -

" 

,, 

15 -

15 30 
!'!.-- ........................ ... ................................. ' ~ 

16 ~anhşhklar Komedisi 
3 perde 

Türkçeıi 
Avni Givda 

600 kilo 65 66 66 l k . 775 235 50 17 pazaı ı. " 
Siyah kurşun kalem 20000 aded 1 1 - 2250 - 168 75 açık cks. 10.X 938 ~! 30 

K .... .., k"rl>on kaaıdı '2500 kııtu 90 
1 

r.::o _ 1 ı 25 pazarlık ,, 

• ... ~EHEMMlvETLE NAZARI olKKATA · ~ 
~ ~~ . 
,. --~ Ct,#I"- ... t =:~ l uçu.... ·• .r') • d d 30 - a . c: 15 -

Kağıd zımba makırıe:H 500 a e 62 - 1860 - 139 50 açık ~k-. ':k yazılı 
A •• 3000 " k •ukanda cıns ve mı tarı , Klasor . ·'hince c:atın almaca ) . k tur 

1- "artnanıc vo ıı\iınundcrı mm.ı .. . -.l ~ullerle ayn ayrı eksıltmeye ·onınu~ . 
·s l · 1 • la gosterı en n~ . . 

~!el!!!!~~~!!!!!!!!!~~~~~~ 9 ka\enı kırtaı:ıiye levazımı ııza ar.ne . t\ rı hizalarında göstenlmıştır. 1 
· kkat teınına a 1\1 b ·aal Şu )e-

li- 1\1uhamınen bedellerı mu va l d K ulı·ıtaşta Levazım ve u ay 

DiHıldlrl: Umail Girit 

1~ l .. ve saat ı>r e .. ' l \L- Eksiltme yukarıda. yazı ı gun , . , 
. K ıis onunda yapılacaktıı. 

sinpekı Ahın onl y . .; . olarak her gün süzü 
l V -- ~artııame er para. ıı 

leri görülebilir. . d · 1 n gün 
V - lsteklilerin eksiltme için tayın e 'ı e . ·ır 

K · ona gelme en ı an 
larile birlikte adı geçen omı::,y 

· 'b' numune· geçen ~ubedcn almabıleceğı gı ı 

ve saatlerde yüzdı: 7 ,5 

olunur. 

·· me para-guven 
(6721) 4-4 

~ -~'': . 
• . . bunlarını askeri evsafa uygun her ~ 
~ Beyaz ve pırına sa d k' adre~le bulabileceksiniz ~ t yeA:n CT~1;~~ş•ğS~bun Fabrikası ~ 
~ İzmir, İkinci Mıhcılar sokağı No. 4-6 •••~ 
• ~··••&&...ılııı..A...ılııı..AAAAA• .......... -
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ABONNEMENTS : Quotidien des Adjudication 
Ville et Province ... 

3 
6 

12 

MOIS Ptn 
.. 

., 

450 
850 

1500 UNAKASA 
ADMINISTRA 1 IU 

Yoghourtchou Han 
1 er Etnge, N 3-4 

G .1 ta, Pcl'!' hembe Baz:-tr 

GAZETESi 
Etrnnger : U •oiı Ptr1. ~700 

Le No. Ptrs. 5 

• T eMphone: 49442 

Boitt- Poıtale N. 1261 

Pour la Publicit~ aadreaaer 
İl l' Adminiıtratioa Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresııe Tl:legraphique: 
1 tnnbul 1ÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mode Prix Cautioa. 

d'adjudicat estimatif provisoire 
ı-:-~~~~~-:-~~---=-~~~~~~~-~~~~~~~._;. 

) Adjudications au Rabais 

Objet de l':ıdjudication 
Lieu d'adjudication et du 

Cahier dea Cbarrea -
Jours Heure 

Constructlon-Repar11tion-Tr11v. Publics-Materiel de Construction-C11rtogr11phle 

onstr. escalier en beton·arme 
Rcpar. toit 
Con5tr. maison du Peuple iı Buua (une par· 
tie) (cah. eh. 350 p.) 

lnstall. met. (Neom) sur la bitisse de la Oir. 
Princip Oouane lat. 

Publique 
Publique 
Pli cach. 

Gre a rre 

Rt>p. de lıı route Söke-Ortaklar a Aydin (aj) Pli cach. 
Constr. Mıison de Peuple de Kayseri • 

2423 -

70000 

1750 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallatlon et Materiel) 

Pilea seches: 1220 p. 
Centrııl pr. telephone magncto: 10 p. 
Bande de teleimprimeur et perforateur: 1500 p. 
lnıtall. electrique bourg Gerze (ai) 
L'adjudication concernant l'achat d' appareils 

Publique .. 
,, 

976 -
2500 -
2100 -

23933 -

4750 --

132 -

1181 20 

73 20 
187 50 
157 50 

Defterdar at Seyban 
Dir. Lycee Konya 
Presid. Parti R.P. Bursa 

Oir. Trav. Pub. lst. 

Vilayet Aydın 
Prsid. C.H.P. ne KaysP.ri 

Com. Ach Gendarm. G.paşa 
Dir. Econom. P.T.T. Anlc. et lıt. 
Dir Economat PTT Anlc. et lst. 
Municip. Gerze 
Dir. Ecoaomat PTT Anlc. 

6-10-38 14 -
17-10-38 14 -
20-10-38 13 30 

7-10-38 11 -

27-10·38 15 -
13-10·38 

20-10-38 15 -
21-11-38 15 -
23-11-38 15 

6-10-38 16 

telephoniquu de table a ete annulee 
lnıtal. electrique de Karacahey Pli cach. 29844 40 2250 Municip. Karacabey et M. Haaan 

Halet, Galata 
14-11-38 15 -

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuir• 

Couvertureı de lita: 100 p. 

Matelııs: 100 p.· couverturcı: 100 p.• nevre 
sim: 700 p. faies d'oreiller: 370 p. 

Travaux d'lmprimerie-Papeterl! 

Articles de detııin: 18 lots 

Pli cach. 

" 
4835 

Publique 3637 68 

Ameublement pour Habitatıon et Bureaux-Taplsserie ete. 

Litı en fer: 100 p. Pli cach. 1400 -

'i ~ıdons- benzine: 2 bıdona· meche: 
graısse: 70 k.- Moupe: 70 le. 

30 p.· 

,, 
Srmi·coke: 80-100 t. (aj) 
Boi : 30 t 

Charbon recompose: 500 t. " 
Pli cach. 8500 

_B_o_is~d;..;e;_;;C;.;:o;.:.n:.:s:.:.t:.;ru:;c~t~i!!o!!n!..!,P:.!l~e!!n~e~h.!e!s...;P!'.:20t~eaux ete 

Poteaux en bois de chataiane de 8 . 9 -
d l 6 a m. e ongueur: 200 p. 

Parquets en bois de chene: 350 m. 

Divers 

Chevaux: 1000- 1500 teles (cah eh. L. 26-25) 
Rondelles en cııir a amil"rıte "r tuy . ,, · aux ser· 
pentını surchauffeur: 78000 

L d"I · p. 
e e aı pr. le dressement deı p . t b" 
f M . roıe s a· 
ısse aııon du Peuple Siv3s ·ı. 1 · d' . · a e e pro oa-ge un moıa 

Carreaux en ciment pr. trottoirs: 16000 
Mulets d'att J I' · ı . p. • e ııge pr. artı lerıe: 2300-2500 
tetes 
Proviaions 

Haricots aecs: 72 t. 
Beurre 

1 Avoine: 400 t. 
Ürge: 840 t. 
Foin: 660 t. 
Farine: 66 J t. 

Rız: l2 t .- hles concasıcs· 18 t· h · t 
18 t. · arıco s ııeca 

~~mmea de terre: 18 t.- oirnoas: 10 t 
ıgnons, beurre, pommes de terre f . 

ete. (aH , romage 

Diverses proviaions: (ııj) 
Beurre: 6 t. ( aj) 

alc Pomme de terre: 19,6 t.- poireaux: 14 4 
ü ete. , t. 

Oignons: 15 t. (aj) 
) Avoine: 40 t. 

lO Beurre: 100 t. (aj} 

it 
2 B) Adjudications iı la surenchere 

Mııchines, outila et acces 289 •• 
a-ı trouvant . 1 • • • • pıeces se 

1 • a a mınoterıe s11e rue Altıparmak 
n a Bursa 
1~u1 e.. camelote: 1385 le: • f" il · ıce e camelote: 

6124 k.- corde camelote: 1713 le . 
Sulfure de carbon· 170 k. 

urgBouchons cıımelotes de bouteilleı: 200000 p. 
in F'icelle camelote: 3839 k. 

arfgute camelote: 716 k. 
i 8~anavis camelote: 2921 k. 
in ı:::orde camelote: 1228 it. 
auAuto modele: 519 (ıj) 

Publique 1750 -

Gre a gre la t. 350 
Publique 2770 _ 

Publique 1440 -
Gre a gr.! 47500 -

Pli cach. 8640 _ 
Gre a gre 2500 _ 

" 17000 -
Pli cach. 42000 _ 

,, 19800 -
Grc a gre 7300 ı 40 
Publique __ 

" 
" 

· Gre a gre le k. 1 10 
Publique 460!.J _ 

.. 
Grc a rre 

" 

Publique 

" 
,, 

Gre a gre 
Publique 

,, 
Gre a gre 
Gre iı rre 
Publique 

1080 -

5700 -

2500 -

1198 8, 

136 -
19 -

787 -
93 08 

452 76 
221 -

üm frıınsf~rmateur, peau, carton , bnrnaiı, tissua 
en soıe, acc. de motociclette et de radio ete· 

PuClique 

61 88 

437 62 

272 83 

105 -

263 
33 75 

637 50 

131 23 

24750 -
207 75 

108 

644 -

1275 -
3150 -
1485 -
5450 

195 
345 

81 

179 83 

20 40 
'/. 85 

118 -
13 96 
67 92 
33 15 

Dir. Ec. Tech. a l'Ecole Genie 21-10-38 10 -
Civil a Gümş5üuyu 

" 

Dir. Ec. Tech. n l'Ec. Gcnie 
Civil a Gilmüşsuyu 

21-10-38 10 30 

21-10 38 11 -

Dir. Ec. T ech. lıt. Ec. Genie 
Civil a Gumöşsuyu 

21-10-38 9 45 

Oir. Culture Konya ıo 0 3 -1 8 14 -
" " " 10-10·38 

Com. Ach. Econ Monop K.tacbe 20 ·10-38 15 30 

S .A. T. Electricite a Trabzon 

1 ere Expl. Ch. de Fer Etat H. paclı 20·10-38 10 30 

Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Anlc. 20-10-38 
Adm. Gen. Ch. de fer 20·10·38 

. ~tat Ank. Bureau Exped. H.paşa 
Presıd. PRP Sivas 

14 
10 30 

lere Expl. Ch. de Fer Etııt H.pacha 21-10-38 10 30 
Conı. Ach. Mın. Def. Nat. Anlc. 20·10-38 15 -

Com. Ach. Div. Lüleburgcz 
,, Mil. Vize 
• ı Corp• Armee Konya 
" Mil. Karaleöse 

20-10-38 
14-10-38 
10·10-38 

21·10-38 

15 -
15 -
9 

,, 
" Oiv. lzmit .. Corps Armee Afyon 

"' Dir. CuJture Konya 

21·10·38 
7-10-38 

18-10-38 

15 -
15 -
15 30 
14 16 

I 9-10-38 14 15 
10-10-38 14 -

" Ecole Sage·femmes a Konya 10_10_38 
Com. Ach. Comm. Gen. Gend. Ank. 22-10 38 

13 -
10 -
10 -'' " ., Protection 19-10-38 

Foretı lst. 
Com. Ach. Mil. Selimiye 

" 
Com. Ach. Min. Del. Nat. Ank. 

Adm. Vakoufı de Bour1a 

10-10-:18 14 -
7 10·38 14 -
8-10-38 11 -

21-10·38 15 

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 21-10-38 14 

" 
,, 
,, 
• ,, 

21-10-38 14 30 
21-10-38 15 --
2110-38- 15 15 
21-10-38 15 30 

Garage Fiat a Talcalm 
Salle deı Ventı Dou. lıt. 

21-10-38 15 45 
21·10-38 16 --
7-10-38 14 -

Avis ficiels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat 

90 000 pieces de douilles de tirefondı en boiı de chene pour 

traverreı en beton d'une valeur estimative de 13.500 Ltqı. aeront 

acheteea par voie d' adjudication ıous pli cachete le mardi 18 oc· 

tobre 1938 a 15 h. 30 au loca! de l' Adminiatration Generale ıi 

Ankara. 

Ceux qui deıirent y prendre part doivent remettre a la Pre· 

ıidence de la Commission le jour de l ' adjudication jusqu'a 14 h. 

30 leura offreı, une garantie proviıoire de 1012,50 Ltqs. et )es 

certificats exigeı par la loi . 

Les cahiers des chargea ıont distribueı gratuitement a Ankara 

par le Service des Approviıionnements et iı Haydarpaşa par 

le Bureau de Reception. (7065) 2-4 

il Memento des Fournisseurs 

Jeudi 6-10-938 

Fil en laıton (Dir. Ecoııomat P. T. T.) No 797 
Pofeaux en bois de sapin (Dir. Telephones lst ) No. 823 
Beurre, riz paille, bois ete. (Com. ı\ch. Milit. Gaziantep) No 821 
Viande de mouton, boeuf, agneau (lnt. Marit.) No 825 
Produits ph"rmaceutiques (Minist. Def. Nat.) No 825 
Articles pr. adduction d'eau et altaches pr. cıııssea (Dir. Gen. Mo• 

nopoles (No 827 
Banc (Dir. Culture Konya) No 827 
Tableı1 banca et rarde-robe (Diı. Gen. Monop .) No 827 
Colc.e \ Minıst. dcı Aff. Etrang.) 827 
Semı-coke et eh ı 1 • 
Conıtr h" . ar JOn ave warıne (Minist. Def. Nat.) No 8'27 

1 
. . opıtal accouchement (Vil. Manisa) No 826 

nı;tal. chauffag• c t 1 • Ç l"k 
') en r:ı a e ı palas (S.A T E Th B ) 826 rapeaux (D' C aux er. ursa 
S . ır . omnıe ce Maritime Ist.) No8:l6 
• cmı·coke (ViJ. Konya) No 826 
Articlee sanitaires (C'o"D Ach C 
Beurre (Com Ach a1.1. ' N" · . oınmand . Gen. Gendr. Ank.) No8'.l6 
C · • n 1 ıt. ığcfc) No 8.28 
C oı~um~s et chaussures (Municip. Sam•un} No 828 

Bl~n ectıon d: costunıes (Minist. de l'Economie) No 828 
es concasses (Com A 1 M· ı· c R . • . . . c ı . ı ıt . vamsun) No 828 

B e~. bat. e~cole prirnaire a Urla (Vıl. lzmir) No 829 
oıs de ebene (Oi C h· ı · . 

Be (O· T . r oırıptıı ı ıte Particul. a Konyı.) No 830 
~rre ıv. elcırdağ) No 83'2 

Boıs charbon et provision (J>ir L . 
A . . · ycee Kutıılıya) No 832 
voıne (Brırade Edirne) No 838 

Constr. route ı\cil.ıad K "" ilk 
b" . em· uç Çamlıca (Municip. fst.) No 833 

Re;• pont a(tV. · ıecoMle ~riaı) 1'İre (Mouhtar Vil. Koldere) No 833 
· ı anısa No 833 

RNeuorr8e3, 3lentilles, oignons, haricots secs ete. (F b 
a r . Aviat. Ka}serı) 

Co~tumes (Oir. Culture Manisa) No 833 
Farıne (Com. Ach. Mi tit. Karı) No 835 
Lunetteı ga ı t b 
R . b", . n s ~ capuc ons pr. neige (lrıtentl. Tophane) No 835 
S ep. at. e~ole a lncesu (Vil. Kayserı) No 836 

avon et huıle d'oliveı (Com Aclı B . 
A~ticle~ pr. filtre (lnt. Ank) .No 8J9 ataıl. Surv. Douıın. lzını r ) 838 

Rep. bat. ccole Karaman (Dir C it K 
T ·1 · u urc onya) No 839 
~· e pr. saca (lnt. T"pharıe) No 837 

C
Rep. mosquee (Dir. Vakoufs L:mir) No 837 

onstr. club et salon (P 
Po 1 (C pr. sport r. P. R. fzmir) No 837 

u es ommand. lst.) No 837 
• Pai!l.o (lntand. Mil. Anle.) No 840 

Obıetı camelote ( ,, ) Nı> 840 

La traduction en allemand des ca

hiers des charges des trois ponts a 
construire sur la lig ne f erroviaire Di
yar bakir-Cizre est prete. 

S'adresser a la Mai on de Traduction 

A. T • VFIK 
GaJata, Sigorta Han Telephone: 41634 

ou a l' Administration de not re journal 

>CXX>ooc 


