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~ ........................................ ...... 
~ ABONE ŞARTLARI: t 

~ TGrkiye için Kuruş ~~ 
3 AYLIGl 450 

6 " 850 
" 12 " 1500 
, Ecnebi memleketler için ~ 
~ 12 aylığı 2700 • 

~ Sayısı 5 kuruş • 
~ Resmi makbuz mukabili olma• ~ 
~ yan tediyat makbul değildir. ~ 
~ .... ,,....... .................. ~ .......... 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
il ~ 

............................................... 
; İDAREHANE: ~ 
~ Y oğurtcu han, 1 ci kat ~ 

~ No. 3 ve 4 ~ 

~
j G lata. Perşembe pazarı ~ 
~ iLAN ŞARTLARI 

İdarehanemizde görüşülür 

~ Telgr.: İst. MÜNAKASA ~ 
~ Telefon. : 49442 ~ 

~ Posta kutusu 1
• 1261 ~ ... ................. ~ .......................... ... GA~E'fESfi 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Jarici E~onomi~ Ha~erler 
Q'f unanistanda üzüm vaziyeti 

'ttti~lt bozumuna devam edilmekte ve bir taraftan da üzümlerin 
trd k -t e urutulmasma çahşılmaktadır. Son günlerde ha\'aların 

i til•ttin geçmesi üzümlerin iyice kuruması için sergilerde bir 
11 fazla bırakılmasını İcab ettirdiği anlaşılmıştır. 

~vustralyanın üzüm rekoltesi 
I\\' 

'to Uıtralyanın yeni sene sultaniye üriimü rekoltesi evvelce 55 
"tuıı tahmin edilmekte iken son heaablara nazaran 64.000 ton 
ı\\> lll<lhallinden gelen haberlerden anlaşılmıştır. 
ııı,~•t~alyanın yeni sene kuş üzümü rekoltesi 20.000 ton oldu

alınden gelen malumatlardan öğrenilm;ştır. 

Hah rleri 
~ .............. ____________ _ 
So11~~z fındık s~hşları 

,\,1 dafta. içinde lstanbul pi
~~tr~ 'Pa.n ceyiz ihrac edilme· 

11\trı 'Yasaya fındık ithalatı 
~\t aınış iısede stoklardan 
~ ~l'apılmıştır. Afrikaya 
~.~torlt o, Yenizelanda 9575 k. 
'ifl ~il a 5040 k. Kanadaya 
~~ ~· AYustralyaya 10400 
ı~, 1111Yaya 20000 k. Dani

~· t..l' 5040 kilo iç fındık 
~~l~a.fyaya 1950 kilo -sivri 
\ P,t 1ndık gönderilmiştir. 
'~~tı kabuklu cevizlerin-
~t'l:1° kilo kilosu 15-15, 15 

\ tl~oe IOOOO İnebolu ce
"-'' ' kuruttan, 60.000 
~ G.~:~İzi 15-15.50 kuruş· 
~ \> vvu kilo Samsun malı 16 
~ 'lltt,: 15.000 kilo 15,30 
\.}~0• Çanakkale ma· 
~~ltt kilo 15 kuruştan 
~:~ıı .1'· Akçekoca fıııdıkla· 
.~, ~; 32620 kilo 72,5· 77 
\ ~ilo 11.sında ve Ordunun IO 
\.~~ 5~3 kuruştan ve Gire
't"'llııft O kilo 75 kuruştan 
\,1 lti~t.k lstanbulda 8 ton iç 

ıııbullu fındık var-

~1tt,~k0k çorapları 
Sıatıd Çorapları~ın Kontrol 
-~ iltdı için iktisat Veka· 
~ı/"Pılan tetkikler. niha· 

l'tı11 t )tı:ı· ş ur. Erkek çorapları 
'~ ~-1 

bir kontrol nizam na· 
~I ~it} 

ı~ )'ı"d anacaktır. Bu suret-
~Ot &. bundan onra sağ
t~,~~ bulmak mümkün o-

tır. 

Almanlar deri alacaklar 
Almanyadan piyasamıza 2elen 

sipariş m!!kluplarına göre Al· 
manya için mazı ve palamutla 
işlenmiş olan sahtiyan He keçi 

1 uglak ve hava kuruıu koyun 
derisi toplanmak üzere yeni 
angajmanlar yapılmıştır. Ala
man ticarethaneleri mümessili 
olarak şehrımizde bulunan ze
vat Türk tüccarlarına bi.- ziy -
fet vererek iki memleket ara
•ındaki ticaretin inkifnfı için 
görüşmeler yspmışlardır. 

300 hin kilo yapak 
satıldı 

Dün Trakyanın kıvırcık yn· 
paklan için tistekli işlerin baş 
layacağını yazmıştık. Filhakika 
Sovyet·Rusya için piyasalerımı· 
za siparişler verilmiştir. Bu si
parişlerde Rusya hesabına ya
pak toplanmıştır. Tr•kya ya· 
paklarından 3o ,000 kiloluk mü
him bir parti satın alınmıştır. 

:>atılan bu mallar kilosu 64 ku· 
ruştnn verilmiştir. Yerli fabrı· 

kalarımız içi dahi eyi mallardan 
mübayan yapılmaktadır. Kilosu 
49 kuruştan 19 balya kirli yün 
dahi dün satılmıştır. Samsun 
ve Trabzon malı keçi kılların· 

dan kilosu 49.5 t arasında 27 
balya ihracat için satılmıştır. 

İııtanbul Hayvan Borsası 
[\.~it-: 
: ~Sat:ışlar Cet:veli. - 7.10938 

~Ç t ş i t En ••ağı 1 En yükarı 
ıı, Saym Ağırlığı Kş. S. 1 Kş. S. 
r '>at 1( 
~ıı 1\ •rarnan 516 22637 17 - 13 -
~~tlıç "'arnan 3261 173106 16 50 18 50 
~t·~l:tlt 357 12957 17 - 33 75 
~ &.~'ita 380 12187 16 - 20 -
~~tı 5' 1596 17 - 19 

-t 1\ mı 3694 16 50 20 -
~tftı~ U2\.Jıu 
t. 
t ·~· Jt~ 
~t~ ~. 
Jt ÖL,., 
''Q~ "ll2ij 

b'~ 
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1 

1293 

24705 
10791 
5320 
1083 

ltl80 
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9-
9-
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IJ -
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12 50 
12 -
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10 -
10 -

ıs r. \TEnırnz H \ı.ı 
'ı AS;SEBZI: VE MI~YVJ~ FlATI AR . iSTANB~L 11\\ensucat-Elbise- undura-Ça naşır v.s. 
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7 10Jl38 
stanbul Levazım Amirliğı Satınalma Komisyonundan En a,a •ı En yüksel, 

fiatı fi atı 7. I0.938 5000 adet pati~ka yalak çarşafı 25.10.938 sah günü saat 14 30 dn 
Fiatlar Tophanede Lv. Amirliği Satınalma Komisyonunda kapaiı zarfla Cin"i I:ııısali Kr .S. Kr. S. 

Bamya 
SakızkabDt:ı 

Dolmalık hUbcr 
Sivri hiıber 

Kilo 22 - :ıo - CiNSi Aıtağı Yukarı eksiltnıesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 5750 lira ilk teminatı 431 
Kr. Pa. Kr.Pa. lira 25 kuruştur. H - 11 -

fı - 8 -
7 fll-

Kır domatesi 
Sırık domat('st 
Çalı fasulye. i 

Yeşil fasulya 

Ayşekadın 

Harbıınya kıı 11111.ı 
Lahana 

4 5 fıO 
ıj 8 -

12 14 
10 14 

Buğday yumuşak 5 
,, sert 4 
,, kızılca 5 

Mısır sarı 3 

21- - -
35- 4 36 -
6- 5 7-
37-- -

Kuşyemi çuvallı 5 11- 5 16,50 

Ispanak 

Kok kcrcvı;t. 
Pırasa 

Arnıakabnı;ı 
l'atlıı cııı lıaş 

ıı- ıo
rı 50 8-
8 10 

kilo ::i - ~ -

4 5 

ad!'ıl G - 15 -
:ı a .ıu 
:! 2 50 

,, dökme 4 24-

Keten tohumu 9 35 -

Ceviz kabuklu 15 JO -
iç fındık 72 -
Yapak anadol 48 -
Yün ldrli 53 -

ortn 
ıılak 

Host:ııı patlıcanı 
1 - 1 25 ., .. ~ 5U Gelen Ton 

75 Yr,ıl salata 

Yeşil soğan 

l\!ıı) ılanoz 

Pancar 
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ı5 1 50 Buğday 
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Nane 
<;nvu~ uzurııı l.ılo 

C: ekir deksi z ıızıım 
Hcı:ilkı ıızUıııii 
'ı'ııpıntak 

~lıışkile 

Ballın! u1.ılınıı 

Sıynıı ıızııııı 

Amasya elına~ı 
lıwbolu elması • 
lngiliı: elması (tnmklı ı 
l'ırt ıık ıırıııııdıı 

Malaty,ı .ırııımlu 

~efı.ılı 

Ayvıı 

1 vcz 
Taze llH. ıı 
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Kcst.ıııı• 

N.ır 

Cevız 
Mtı.ı • 4U - 80 
'ı ı•rlı lııııoıı fı)() ad<'d 
Ern<'hi lımon ı )J :ıded ~Ol' - 350 -

Kcırpuz Alnc;ı ba~ • 
,, orta 1! 

ııf:ık " 
hnvuıı h ırJ,aı;;u· ba~ " 
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• • ıılak» 
" Hasnııhı ,. baş • 
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14 ,, 
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ırı -
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Un 
Fasulye 

Mısır 

Keten tohumu 

Yapak 

Mercimek 
Afyon 
Tiftik 
B. Peynir 

Kuş yemi 

Nohut 

iç fındık 

Giden 

Dış Fiatlar 

Bugday 

" 
n 

Arpa 
Mıaır 

Keten T. 

Fmdık G.: 

,, L.: 

Liverpul 

Şikago 

Vinipek 
An ven 
Londra 

" 
Hamburg 

,, 

260 
97 
60 

24 

79,75 

49,50 

261 
22 
11,5 
9,25 

Ton 
JO 
25-
15, 5 

İnşaat . afıa isleri ve Malzemesi -Harita 
----·M~~----------------....;.~-----------------------~ 

fzmir müstahkem mevki Satın Atma Komisyonundan: 

İzmir tayyare alayı için Gar.iemirde yaptırılacak 4590 lira be
deli keşifli beton künk ilavesi açık eksiltme suretile münakasa· 
ya konmuştur. 

İhaleıi 22 birinci teşrin 938 cumartesi günü saat onda kışlada 
İzmir müstahkem mevki sntınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Teminat muvakkata akçası 344 lira 25 kuruştur. 
Şartname, keşifname ve resmi her gün komisyonda görüle

bilir. 

Konya Hususi Muhasebeden : 
210 lira 39 kuruş bedeli keşifli hususi Muhasebeye ait Kolor· 

du hayvan haatahaneıi olarak kullanılmakta olan Maarif Hanının 
tamiratı 26.9.938 gününe kadar açık eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltmeye tahp çıkmadığından işin 25.10.938 salı günü saat 15 te 
Vılayet daimi encümen oduıda pazarlık turetiyle ihalesinin ya
pılma11na karar verilmiş olduğundan talip olanların ihale günü 
Vilayet daimi encümenine müracaatları ilin olunur. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari ahit: 
----------~----------------------•• * 

12 kalem ilaç alınacaktır. Bak: İst. Belediyesi ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, (Kaloriter Tesisat ve Malzem.) 
Devlet Demir Yolları İşletme Umum Müdürlügünden: 

14. I0.938 cuma günü saat 15 de ekslltmeıi icra edilmek üzere 
ilan edilen Sıvnıı atölyesi elektrik tesisatı görülen lüıum üzerine 
4.1 l .938 cuma günü saat 15 e tehir edilmiştir. 

Mobilya, Ev ve Bilro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

İzmir Müstahkem mevki Satın Alma Komisyonundan : 
İzmir tayyare alayı birlikleri için pazarlık suretile 80 aded 

demir karyola salın alınacaktır. 
İhalesi 13 birinci teşrin 938 perşembe günü saat onbir de 

kışlada İzmir müstahkem mevki satın alma ko ~isyonunda yapila
caktır. 

Tahmin edilen tutarı 640 liradır. 
Teminatı muvakkate akçesi 48 liradır. 

• • • 
J60 tabure alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Kereste, tahta ve saıre 

İstanbul Komutanlığı Sarınalma Komisyonundan : 

Nakliye ve motörlü birlikler okulu için bir buçuk metre mu· 
rabbaı kereste ile yirmi kilo muhl<!lif boyda çivi sabo ıılıuaca· 
ğındnn pazarlığı 10 teşrinievvel 938 pazartesi günü saat 14.30 da 
Fındıklıda komutanlık ı;atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

• ahrukat Benzin- lakine yaR"iart v. s. 
Konya İnhisarlar Başmüdurliiğünden: 

Başmüdürlüğümüz bina.ııının kışlık kömür ihtiyacı olarak tes
bit edilen 1485 lira muhammen bedelli 45 ton Sömikok maden 
kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. 

ihale 18.10.938 salı günu saat 15 te İnhisarlar idaresinde yapı· 
lacaktır. 

Muvakkat teminat 111 liradır. 

Talip olanlar şartnameyi görmek üz.er" inhisarlar idaresine 
müracaat edebilecektir . 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane A\alzemesi 
... * 

350 kilo harf alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

--Miiteferrik 
İstanbul Levazım Amirligi Snlln Alma Komisyonundan: 

400 kilo 25 No. 2800 kilo 60 NoJu bej renkte keten ipliğinin 

kapalı zarfla eksiltme_si 24. I0.938 pazartesi günü saat 25 le Top· 
hanede İstanbul Lv. Amirligi Sahncı.lma Komisyonunda yapıla
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 35000 lira ilk teminatı 2ô25 liradır. 
Şartnamesi 175 kuruş mukabilinde Komisyondan nhnır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhtı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

15, 19, 27, 23, ve 29 sayılı molörlere alınacak 7 kalem kelvin 
marka yedek makina parçalarının müteahhidi nam ve hesabına 
1.10.938 cumartesi günü saat 11 de yapılacak açık eksiltme ine 
talip çıkmadığından l l.10 938 salı günü ı;;ıtat 11 de yeniden müte
ahhidi nam ve hesabına açık eksiltmesi ynpılacakbr. 

Tahmini tutarı 1118 lira ve ilk teminatı 84 liradır. 

İstaubul Komutanlıgı Satınalma Komisyonundan : 
Müslnkil topçu taburu için lüzum olan 14 numaralı 850 kilo oluk· 

lu saç satın alınacağından pazarlığı 10.10.938 p:.ıznrtesi günü saat 
10,30 da Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

* • * Nakliye ve motörlü birlikler okullu için lüzumlu olan 13 
Çf'şit yapı malzemesi satın alrnncağından pazarlığı 10 teşrinievvel 
::ı38 pazartesi günü saat 9.30 da Fındıklıda komutanlık muay ne 
komisyonunda yapılacaktır. 

---~ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sntınalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (8800) lira olan 4 ton nikel askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 24.11.938 
perşembe 2ünü saat 15 de kapalı zarf usuliyle ih ıle edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyonda verilir. 

Muvakkat teminatı 660 liradır. 

• • * 
Boğaziçi motörü tamiri. Bak İst. Belediyesi ilanlarına. 

• * * 
4 adet baskül alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. illnlarına. 
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u gün iian olu nan Mü na kasalar ve Müzayedeler Lisetsi ,ımmı_::ıc:ııı--~a:::ıııı=m;::ı:ı~ı:::zs3-=:ıım:ı=~ı:::mııı--.-.·., 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat İs ta l Be ediyesinden : 
a MOn kasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Mnlzeme Harıta 

Manyasta koruma havuzu ikmnli inş. 

Gaziemirde yap. beton künk ilavesi 
Hayvan hast. yap. tamirat 
Ank. istasyontmda yap. demir çalı (ş rt. 32 kr) 
D:\ğcılık kulübü binasının tamiri 

ecidiyeköyü için 150 hektar dahilindeki müs
takbel planın yap. 

Ayazağadaki ırnvari binicilik okulunun tamiri, 
transformatör binaaı inş. ve harici elektrik 
tesis. (şart. 33 kr) (temd) 

Edebıyat fakültesinde ahşab tavan iınnli 
Teşrih enstitüsünde sıcak •u :Caz.anı tamiri 
Orhaniye kışlasında yap. garaj, ahır ve han-

gar tamiri (şart. 43 kr) (temd) 
Harbiyede tesis edilecek ordu evi olan kısmı 

boy ve dış kısmının boyan ası 

aç. eki. 

aç. elts. 
paz. 
kapalı z. 
aç. eke. 

,, 

paz. 

,, 
,, 
,, 

aç eks. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari atat, Hastane Lev. 

Katgut: 50000 kutu (lemd) paz. 

714 -

4590 -
210 39 

6374 70 
1265 40 
4500 -

6464 -

138 46 
220 -

951S 80 

933 68 

12500 -

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

Konya mrk. kalhane büyüğündeki barut depo
euaa kadnr yap. telefon tesııı. 

Üsküdar süt ve mektep cocuklıırıdispnl}_Serınin 
ban} o kazanı ve lı::alorıfer tesis. tamirleri 

Beyoğlu telefon sımtralı kalorifer tesis. 
Sıva ;ıtölyesi de yap elektrik tesis. (teo:ıd) 
Arşıv daireııinde yap. evrak aııı.nsörü tesiı. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Pati&bı yatak çarşafı: 5000 ad. 
Kadın iskarpinı: 26 çift 
Yerli kalın bezden yatak kılıfı: 

yerlı,, ,, yastık ,. 
lskcırpin (temd) 
Havlu: 10000 ad. (temd) 

1000 ad. 
1000 ,, 

aç. eks. 

paz. 

" 

paz. 

kapalı z. 
aç. eks. 

,, 

,, 

" 

7Sl 92 

183 8S 

876 -

1219 -

57SO -
119 60 

3730 -

çifti s -
3500 -

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Matbaa hurufatı: 350 k. (temd) aç. eks. 875 

Mobilya ve büro eşyası, Muşamba-Halı v. s. 

Demir karyola: 80 ad. 
Tabure: 160 ad. 
Linelyom ve muşamba 
Büyült yazı asası: 23 ad.-küçük yazı masası: 

40 ad.-sabit koltuk: 35 ad.-sandalya: 96 ad.
etajer: 38 ad.-telefon sehpası: 5 ad. - camlı 
dosya: 30 ad.-daktilo masası: 16 ad. - ceza 
dolııbı: .'.\ ad. 

Mefruşat: 20 kal. 

Kereste - Tahta v.s. 

Kereste: 1,5 m2 
Mahrukat, Benzin,; Makine yağları v.s. 

Mnzot: 20 t. 
Maden kömürü: 45 t. 
Kok: 45 t. (temd) 
Vakum: 1000 k.-valvalın: 300 k.-gres: 1300 k. 

motorin: 445 k. 

Kriple kömürü: 43 t.·meşe odunu: 25 t. 

Müteferrik 

Kelvin marka ycı:lek makine parçaları: 7 kal. 
(temd) 

Eğer takımı: 173 ad. 
Kamyon: 1 ad 
Bej renkte keten ıpliğı: 400 k. No 2S ve 2800 

k. No 60 (şart. 175 kr) 

Baskül (yerli): 4 ad. 
Tahta knr kureği: 7 O ad. 

Bnyrak (temd) 
Yapı malzemesi: 13 çeşit 
Soba tamiri 
Oluklu saç: 850 k. 
Çivi: 20 k. 
Nıkel: 4 ton 

Erzak Z hire, Et, Sebze v.s. 

Koyun eti: 7 t -beyaz karaman eti: 3 t. 
Süt: 2000 k.-yo~urt: 1500 k.-kuru fıısulya: 250 

k.-soğan: 500 k. patates: 600 k.-aalça: 88 k. 

(temd) 
Sabun: 300 k. 
Makarna: 34,8 t. (temd\ 
Erzak:: 9 kal. 
Sadeyağ: 26 t. 

" 28 " 
Ekm klik un: 140 t. 

,, 

Kuru ot: 844 t. (temd) 
Yulaf: 36 t. 
Yataklık ot: 20 t. 

b üzayedeler 

Vefat eden eşhasın eşyaları 
Hurda e~ya 1111 kamyon ankazı 
Kösele lmpıntıeı: 11 t. 
Marangoz ve araç malzemesi 
Boş teneke 

,, benzin tenekesi: 1200 l\d, 
Çeltılt: 200 t. 

pa.z, 
,, 
• 

aç. cks. 

,, 

paz. 

açık ek•. 

" 
paz. 

,, 

640 -

33 80 
4970 30 

4000 -

148S -

aç. eks. 1118 

·kapalı z. 10380 -
aç. eks. 3200 -
kapalı z. 35000 -

ç. ekrı. 

,, 

paz. 

• 
" 
" 

kapalı z. 

açık eks. 
pu. 

,, 
• 

kapalı z. 

• 

• 

pa:ı.. 

aç. art. 

" paz. 
aç. art. 

• ,, 
,, 

637 -
18W 

8800 -

k. o 31 
6960 -

19240 -
21000 -
21000 -
21944 -

540 -

433 so 
220 -

177 02 
120 -

53 55 

344 2S 

479 -
94 90 

337 50 

485 -

639 -

70 -

900 

56 40 

13 79 

66 -

91 45 

431 25 
9 -

'279 75 

138 75 
262 50 

65 63 

48 -
43 20 

372 7S 

300 -

111 

114 37 

84 -

779 -
240 -

262S -

48 78 
136 50 
57 84 

660 -

348 

b 98 
552 -

1443 -
1575 
1575 -
1646 -

40 50 

33 -

14 -
9 

lialıkeair Nafıa Miid. 

lzmir Lvz. SAK 
Konya HuaUIİ Muhas. Miid. 
D. D. Yolları Ank. Sirkeci 
latan bul Belediyesi 

,, ,, 

1st. Komutanlıtı SAK 

1.t. Üsıiversltesi ,, 
,, ,, 

İstanbul Komut. SAK 

,, ,, 

M. M. V. SAK 

Konya lnhia. Ba~müd. 

latanbul Belediyeai 

lst. Tele fon Müd. 
D.D.Y. Ankara 
Nafıa Veknleti 

20-10-38 15 -

22-10-38 rn 
2~-10-38. ıs -
22-10-38 12 
25-10-38 14 30 
24-10-38 14 30 

21-10-38 10 

10-1~38 11 -
10-10-38 11 -
21~10-38 10 30 

17-10-38 11 30 

20-10-38 11 30 

13-10-38 10 -;-

10-10-38 14 30 

24-10-38 14 -
4-11-38 15 -

24-10-38 11 -

Tophane Lvz. SAK 25 10-38 14 30 
Gümr. Muh. Genel Kom. İst. SAK 24-10-~8 11 
Ankara Mektepler SAK 1~10·38 10 -

Siyual Bilgiler Okulu SAK 
M. M. V. SAK 

lrıhiaarlar U. Miid. 

h:mir Lva:. SAK 
lat. Liseler SAK 

14-10-38 14 -
13-10-38 ıs -

24-10-38 16 -

13-10-38 11 -
ı~ıo-38 ıs 
10-10-38 11 lst. Üniversitesi SAK 

Ormaa Kor. Gen. K. Ank. ve lıt. 22-10-38 l1 -

M. M. V.SAK 

lst. Komut. SAK 

Edremit Belediyeıi 
Konya lnhis. Haşmüd. 
Konya Doğ'umevi Baştab. 
Jıt. Komut. SAK 

Türkkuşu Genel Dır. 

Gümr. Muh Gen. K. lst. SAK 

" ,, 
lstaabul Belediyesi 
Tophane Lvz. SAK 

lnhisnrlar U. Müd. 
Nafıa Vekaleti 
lst. Deniı: Ticareti Müd. 
lat. Komut. SAK 

,, ,, 

24-10-38 14 -

10 10-38 14 3U 

lS-10-38 
18-1~38 15 -
21-10-38 13 -
10-10 38 14 

12-10-38 14 

11-10-38 11 

24-10-38 ıs 

14-10-38 14 30 
24-10·38 lS -

2S-10-38 
25-10·38 
15-10-38 
10-10-38 
17-10-38 

14 -
15 -
12 -

,, " 10-10-38 

9 3(1 

14 -
10 30 
14 30 
ıs -

n " 10·10-38 
Aak. Fabrikalar U. Müd. SAK 24-11-38 

Tebbirhanelere lüzumu olan ve beher kilosuna 31 kurut 
bedel tahmin edilen 300 kılo sabun pazarlığa konulmuştur· 
Evrakları Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 6 )bir• 
98 kuruşluk ilk temin t makbuz veya mektubile bera er 
10.I0.938 pazartesi günü sant 14 buçukta Daimi Encürneode 
bulunmalıdırlar. 

••• 
Keşif bedeli 183 lira 85 kuruş olan Üsküdar süt ve ınel<

tep çocukları dispanserinin banyo kazanı ile kalorifer tesis•· 
bnırı noksan olan kısımlarının tamiri pazarlığa konulmuştur· 
Evrakı Encümen kaleminde görülebilir. 

istekliler 13 lira 79 kuruşluk ilk teminat 
tubile beraber 10. 10.938 pa:r.artesi güaü 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

lr makbuz veya ıne 
saat 14 b!1çukt• 

(l Memento 

Pazartesi 1O·I0·938 

Yulaf (Konya Kor) ',' 841 
Erzak ve mahrukat (Konya Ebe Mele.. Müd.) ,\"'i! 841 
Odun (Konya lnhis. Müd.) .\• 841 
Sömikok (Konya Kültür Dir.) J\'• 841 
Pirinç, patates, kuru fasulye vs. (Kırklareli Tüm.) X• 842 
Tencere, tepsı v.s. (Ank. Lvı:.) J\~ 842 

•• 'Saç soba, boru, dirsek vs. (Kırklareli Tüm.) .\: 842 
Yulaf (Edirne Tuğ.) X 842 
Binek koşumu (Merzifon Ask.) .\' 830 
Erat pavyonu inş. (MMV) X 830 
Fabrika unu (Beytüşşebap Ask.) .\! 830 
Sadeyağ (Lüleburgaz Tüm.) .\: 831 
işaret çivisi (DDY) ~\~ 831 
Sadeyağ (lzmir Lvz.) J\! 831 ~ t.ııl' 
Kaşık, çatal, tabak, bardak, peçete, yatak çarşafı, sofu örtu&0

• 

taniye vııı. (lst. Liseler SAK) X 831 
Mna kasket elbise (PTT Lvz. Miid.) X 831 
Mot ilya (Nafıa Vek.) ,\;. 832 
Vılayet konağı tefrişi (Ank. Val.) i\~ 832 
Nohut {Balıkesir Ask.) .;\~ 832 
Yulaf (Edremit Tüm.) .:\! 832 
Pavyon tamiri (lst. Nafıa Müd.) .\~ 832 
Parmaklık inş. (Ank. Val.) .\! 832 
Şehriye ve makarna (Bıılıkesir Ask.) .\! 832 
Hastane tamiri (Samsun VH.) .\: 834 
Maden kömürü (Samıun Ask. SAK) ~\~ 834 
Patates • ,, ,, .,\: 834 
Erzak (DDY Konya) .Y 834 
Sadeyağ (Edirne Tuğ.) X. 83S. . . 
Erenköy istasyon yolunun tamırı (lst. Belcd.> • 83S 
Balya mrk. mele:. tamiri (Balıke1ir Vil.) X 838 
Erzak (Kastamonu Aak. SAK) X 838 
Kok (Balıkes r VH.} ;\' 838 
Çıvatıı ve somun (Türkkuşu Gen. Dir.) J\~ 839 
Yol tamiri (Isparta Beled.) .\! 837 
Sömikok (Konya Lisesi Dir.) ~\! 837 
Soba borusu, tahtn ve dirsek (lst. Komut.) .\: 840 
Kuru ot ve saman Uan-lr. Gen. Komut. Ank.) .\~ 840 
Erzak (Balıkesir Ortaok. SAK) .\~ 840 
Kuru eoğan <Selimiye A k SA ) .;\°'i! 841 
Telgraf fincanı (Nafıa Vek.) .\' 798 
Tersi~ malzemesi (MMV) .\' 799 
Sıvas atölyesi kaznn temizleme tesis. tODY) • : 799 
Zaman müşiresi telefon santralı (PTT U. Müd ) :\! 800 
Telgraf finennı (Nafıa Vek.) \' 801 
Elektrik tl'sisatı için malzeme (Çankırı Beled.) X 822 
Yazlık elbise (Gümr. Muh. Genel Komut. lst.) .\; 8'1.7 
Sığır eh (Vize Tüm.) \' 824 
HükOmet koLağı inş, (Yozgat Nnfıa Müd.) ~\ 825 
Et \Erzurum Ask. SAK) .\' 82S 
Tarıh, dil ve coğrafya fakültesi 938 yıh yemeği (Ank. Tnrıb• 

Coğrafya Fakültesi) X 826 
Kağıd, klasör v.s. (lnhis. U. Müd.) X 828 
Erat kundurası (MMV) X 829 
Pavyon, mutbak ve tabla inş. (Muğla Ask. SAK) .\• 829 
Sandıklık tnhta (lnhis. U. Müd.) .~: 829 
Bina tamiri (lst. Beled.) :\' 829 
Pavyon ve tabla inş. (M ğla Ask. SAK) !\' 8"9 
1-fükümet lonağı inş. ( uğla Nafıa Müd.) :\~ 829 
Kayış palaska v.ı. (jandr Gen. Komut. Ank.) .\' 830 
E.rdek liman dairesi ınş. (Balıkesir Nafıa Müd.) .\ 830 
Jandr. matbaası ikmalı inş. (Nafıa Vek.) .:\; 830 
Şose tamiri (Çorum Val.) .:\ 830 
Boğa deposu inş. (Ank. Val.) .:\~ 830 
Demir parmaklık inş. (Ank. Vali.) .Y• 830 
Ankara garı hoparlör tesis. (DDY) ,,~ 830 
Eczayı tıbbiye (İst. Beled.) ~\ 830 
Yolcu iskeleıi ile salonu tumiri (Samsun Beled.) N. 843 
cyoğlu hnst. yap. tamirat (lst· Beled.) N. 843 

Mahmudıye okulunun tamiri " " N. 843 
Yıldızda Polıs Mektebi Müd. 
Gireson Memleket Hast. 

2S-10-38 10 
10.9.38itib. \ AY 

Elbise (Sıva& Beled.) N. 843 
Kıtap bastırılması (fst. Beled ) N. 843 
Dolap (lııt. Beled.) N. 813 

lııtanbul BelediyHİ 
lzmir Lvz. SAK 
Kosıya Liıe~i Dir. 
Euurum Ask. SAK 

" ,, . 
Gireaon ,, • 
lst. Komut. SAK 
Ankara Valiliği 

,, Mektepler SAK 

lzmir Memleket Hast. 
,, Villyeti 

Tophaı.e Lvz. SAK 
M. M. V. SAK 
lııt. Komut. ,, . " ,, 
Buraa Yenişehir Belediyesi 

, 

10-10-38 14 30 
10-10-38 lS -
10-10-38 
28-10-38 11 -
27-10-38 11 -
28· 10-38 15 -
26-10-38 11 
10· 10-38 
10·10-38 10 

26-10·38 9 
18-10-38 11 
14-10-38 14 
13·10-38 14 -
10-10-38 11 -
24-10 ·38 10 30 

21-10 38 

Karyola (Siyasal Bilgi. Ok ) N. 843 
Türk antrasiti (Niğde Kültür Dir.) N. 843 
Sömikok (Sıvas PTT Müd.) N. 843 
Araba malı:em::si (lst. Beled ) N 843 
• Köhne eşya (lst. Beled.) N. 843 

Liseler Alım Satım KomisyonundaJ1: " 
ı)•' 

Komisyonumuza bağlı Ere köy Lisesinin Şubesi Çamlıca te r' 
nin ihtiyacı olan 160 taburanın 10.10.938 pnzartesi saat 15 
zarlıkla ihalesi yapılacaktır. f 
Teminatı 43,20 liradır. tclı". 
istekliler Liseler Muhasebeciliğine yazacakları teminat ffl:. ,-el~ 
ve bu gibi işleri yaptıklarına dair Ticaret oda.sının 938 yı $el~ 
kaaile beraber belli gün ve saatte sözü ieçen Komisyona 1 
1 

• ,..,o 
erı. ıt'ı'ı 

Şartnameyi görmek isteyenlerin Galatasaray Liıesinde R'~1256 
Sekreterliğine müracaatları • 



MÜNAKASA GAZETESi 

1 n hisarlar U. M .. dürlüğünden: 
l 

ti ...._ 5.X.938 tarihinde ihale edilect ~i ilıin edilen çrşit-
tıı~artnamesine ekli listede yazılı 350 kilo hurufat kuat 
brike basılmış yazı ve harf niimuııc le rine uygun ve yerli 
Utta ınamulatı olmak şartile yeniden açık eksiltmeye kon· 

>'lUr 

Yl~r..:_ Muhammen beıl~li beher kilosu 250 kmuş hesn
ır/375 !ira ve muvakkat tenıinall 65,63 lirad r. 
l - l•,ksiltme 2 l.X.938 tnritıine rastlıyan pazartesi gunü 
ıo l6 da Kahataşta Levazım ve \lubayaat Şubc~indeki 
IVl\oıni yonıında yapılacaktır. 
h ,,- '.ı;'artnaıııeler parasız olara1'. her «ün siiıü geçen 
eeıen 1 . . '"' V a ınabılır. 

~d - l teklilerin eksiltme için tayin edilen gün \iC saatte 
~ rıı~ 7,5 giivenme paralariyle birlikte yukarıda aılı geçen 

Yona gelmeleri ilan olunur. (7270) 1-4 

1 ••• 
~b ..... İdaremizin nakliyat şubesi ıçın şart amesi muci-
1 a~c Yaptırılacak açık güverteli, armalı ve tam teçhizatlı 

11
et çektirme (Tekne) açık eksiltmeye konulmuştur. 

~~ ;- Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat temi
l 37.so liradır. 

~alil_ Eksiltme l 1.X.938 tarihine rastlayan salı gunu 
dtki l5.Jo da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin 

1:lırn Komisyonunda yapılacaktır. 
~b d ..._ Şartnameler parasız olarak her gün 8ÖZÜ geçen 
~ en alınabilir. 

~ r - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
ttç liıde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

tıı l<omisyona gelmeleri ilan olunur. (6819) 4-4 
1 ••• tj; Şartname ve projeleri mucibince idaremizin Kay

'ttt1 aşnıüdürlüğü binasında yaptırılacak kalorifer tesi
)~P:l septik çukuru, sarniç ve dinamo ile bina arasında 
~l hac~k iıpirto satış deposu snudurma inşaatı bir 

it alınde açık eksiltmeye konmuştur. 
•t rt. ...... Heyeti umumiyesının keşif bedeli 7660.43 lira 

llJll\'akkat teminatı 57 4.53 lira.dır. 
~l - Eksiltme 14.X.938 tarihine rastlayan cuma gunu 
~lıttı 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat şubesindeki 

ly l(omisyonunda yapılacakhr. 
t l - Şartname ve projeler 39 kuruş bedel mukabilin
~~bell~isarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat 

,/
1le Kayseri Başmüdürlüğünden alınabilir. 

'tlt . Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin bir muka
~ittıt ıl~ yaptıkları iş bedelinin on bin liradan aşağı ol
Cı~ı ası ve kendileri bizzat mimar veya mühendis olma
l~lliltı takdirde fenni ehliyet ve iktidarları lnhısarlar 
~il~· Şubesine tanı!lmış bulun~ası ve eksiltme günün
%~ •r hafta evvel inhisarlar inşaat Şubesinden fenni 

V~t \'esikası almaları lazımdır. 
'ik - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve
~~1 "e inşaat şubesinden alacakları fenni ehliyet vesi
~ \'e yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme 
~j~~ layfo edilen gün ve saatte yukarda adı geçen ko-

0tıa gelmeleri ilan olunur. (6892) 4- 4 

* • • 
Muhammen Be. 

1 - Şişeli içkilerin anbalajında kullamlmak üzere şart· 
namelerine ekli listelerde eb'ad ve miktarı yaıılı 4572.63 
metre mikabı kesilmiş sandıklık tahta 16.8.938 tarihinde 
ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltme· 
ye konmuştur. 

ll- Muhammen bedeli beher metre mikabı 36·30 lira 
hesabile 1659 6 lira 47 kuruş ve muvakkat teminatı 
9549.32 liradır. 

Ill- Pazarlık 10.10.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve mubayaat şube· 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV Şartnameler 830 kuruş bedel mukabilinde İnhi-
sarlar levazım ve mubayaat şubesile Ankara ve İzmir baş 
Müdürlüklerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
ta muvakkat teminat paralarile birlikte yukarda adı ge-
çen komisyona gelmeleri ilan olunur. (6732) 4-4 

Cinsi 

Matbaa levazımı 
(10 kalemde pi· 
rinç çızgı •es~ire) 

Miktarı 

200 kilo 

* * • 
Muhammen 

bedeli 
L. K. --800 -

% 7,5 
teminat 

L. K. Saati 

60 - 15 30 

Boy levazımı 22 kalem 400 - 30 - 16 -
l Nümunelik resimleri ve şartnamesi mucibince satın 

alınacak matbaa levazımı ile listesinde cins ve mik
tarı yazılı 22 kalem boya levazımı ayrı ayrı açık 

eksiltıı:eye konmuştur. 

1 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala· 
rında gösterilmiştir. 

lll- Eksiltme 20.10.938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mu
bayaat Şubesiudeki Alım Komisy nunda yapılacaktır. 

iV-Boya malzemesine ait listeler matbaa levazımının 
şartnameleri parasız olarak her gün sözü geçen Şu
beden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatler
de yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7138) 2-4 

• • • 
l - Listesinde cins ve miktarı yazılı 119 knlem tesviyeci 

aletleri açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
il- Muhammen bedeli 754.93 lira ve muvakkat teminatı 

5G. l 2 liradır. 

lll Eksiltme 13.X 938 tarihine rastlayan perşenbe günü 
saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube

sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lV- Listeler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden 

alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (7197) 2 -4 

Muvakkat 
1 . 

~ 
Beheri Tutarı teminatı 

L. K. 
Eksiltme MÜZAYEDE 

l~iı:ı " " 

Miktarı 

1000 metre 
1600 ayak 
3200 adet 

L. K. S. L. K. 

-40-
- 37 50 
- 10 -

-IOO -
600 -
320 -

30 -
45 -
24 

saati 

14 -
14 30 
15 -lttbli ç. köşe "Kar· 

1Çin 

~-~~ b· Nümuneleri mucibince satın alınacak yukarda cins ve miktarı yazıla 3 kalem 
I~ lı rnalzemesi ayrı ayrı açık eksiltmeye konmt~ştur. 
IJı ...._ Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

~b ' Eksiltme 19.X.938 tarihine rastlıyan çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde 
ı\,taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
V - Nümuneler her gün sözü geçen Şubede görülebilir. 

b~lll ':-- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7 ,5 güvenme 
lltl(e birlikte yukarda adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

* • * 
Muhammen 

Miktarı 

Beheri 
L. K. S. 

6000 kilo 30 50 

~ Cinsi ~~~ 

bedeli 
Tutarı 

Lira K. 

1830 

(7139) ı-4 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

137 25 

Eksiltme 
saatı 

14 -ı. kd~ anbalaj 
"'~~ Rıdı 
~i.q:! 24000 )) 7 - 16 80 126 - 14 30 
IJ't" a kola 12500 » 16 65 2081 25 156 10 15 -

lipu 5000 » - 41 15 2os1 50 156 57 ı5 30 
~ı~ l~ Şartname ve numuneleri mucibince satın alınacak yukarda cins ve mikdarı ya

l( kalem malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 

İzmir Vilayet Daimi 
Encümeninden 

Nafıa atölyesinde mevcud ve 
müfredatı dairesinde mahfuz lis· 
tede yazılı 433 lira 50 kuruş 
muhammen bedelli hurdn eşya 
ile bir kamyon enkAzı ve bir 
tenezzüh otosu 2490 sayılı ita · 
nuıı hükümlnine tevfikan 15 
gün müddetle açık artırmaya 
konulduğundan isteklilerin te
minat akçelerile 18. 10.938 pa· 
zartesi günü saat J l de nafıa 
atelyesinde toplanacak komisyo· 
na baş vurmaları. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam 

saat 21,30 da 

KOMEDİ KISMI 

Yanııshklar Komedisi • 
3 perde 

Yazan: fit - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
~~ t\ ....._ Eksiltme 17.X.938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizalarında yazılı saatler· 

ly <tbataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
-~biti~ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabileceği gibi \ 

\! 'J ~ağıdı ve üstüpü nümuneleri de görülebilir. 

V. Şekspir 
Türkçesi 

Avni Givd1ı 

~,l'ıtl ....... isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 1 ,5 güvenme ı 
lltıle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri iliin olunur. (6978) 3 - 4 

lmtiynz. : ve Y itleri 
'l i?"Clı:W.ı-L : lanWJ Giri~ 

6aıııldığı 7cr: ARTUN lh;-unevı 

Gıı.lau Billür ao!ı N~ 10 

Sayfa 3 

Her Sene Zengin ikramiyeler Dağıtan 

Türk N aarif Cem.yeti 
EŞYA İYANGOSU 

M 5.11.938 de çekiliyor. Biletler 

Bir Lira mukabilinde Cemiyet 
Merkez ve Şubelerile Piyango bayr 

ve Yeni Postane karşısında 

Erzurum hanında satıhnaktadır. 

iye: 20, o kra • ra 

· nhisarlar U. Müdü lüğün.den: 
Tartma Muhammen B. % 7,5 tem. 

Cinsi Miktarı Knbiliyeti Lira Lirn Kr. 

Baskül l adet 200 kiloluk 128 

" 
1 " 300 

" 
128 

,, " 500 " 
133 

" 
.. 1000 ,, 248 

4 adet 637 44 78 
I - Şartnameleri mucibince satın alınacak yukarıda 

tartma kabiliyetleri yazılı muhtelif çekerde yerli mamulatı 
4 adet baskül heyeti umumiyesi birden açı~ eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Muhammen bede i ve muvakkat teminatı yukarıda 
gösterilmiştir. 

lll- Eksiltme 25.X.938 tarihine rastlayan salı günü 
llaat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 200, 300, 
ve 500 kiloluk basküllere ait fiatsız fenni tekliflerini 111-
hisarla r Tütün Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne ve 1(\00 
kiloluk basküle ait fenni teklifi de İnhisarlar tuz fen Şu
besine vermeleri lazımdır . 

VJ - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7269) 1-4 

İstan ul Belediyesi d n: 

Tr phirhanelere lüzumu olan ve hep ine 2113 lira 10 ku
ru ş bedel tahmin edi.en 12 kalem ilaç aç ı " ck-.iltmeye ko
nulrmıştur. Listesile şartııame~i Levazım \1üdürlıiğurıde gö
riilehilir. l tekliler ~490 a vılı knnunda yazılı ve~ika ve 158 
lira 18 kuruşluk ilk tenıinJt ınnkbuz veya ınektuhil~ bera
ber l?.10.938 pa?.artcsi günü s :ı ıt 11 buçukta Daimi Eıı<·ü-

mende bulunmalıdırlar. (7027) 
~ 

* • 
Onarılmasına liizum gôriilc>n ltfaiye Boğaziçi ınotörü açık 

ı~ k~iltıııe ifr lamir etti rileef'ktir. KPşfi ~600 lirad ır. Kr:? İf ev
rakilc ı;;.ırtnamP i L · vazım l\Hidurlüğünde gönileoilir. f._tekli
ler 2490 ., yılı kamında yaııh vesika ve 270 li nlık ilk te
minat muklıuz \nya ın Pktubile lınaber 17 10.938 pazartt'-•İ 

giinii aat l 1 buçukla Daııni Enetim nele bul uıımalıdırla r. 
(70:!6) 

. ,, ,, ,, -,, 
0.0.YOLLAQI iSLETME U. MUOUfllUGUNDEN • 

Muhammen bedeli 19200 lirrı olan 350 m3 muhtelif büyük
lükte meşe nzman kapalı zarf usulile 17.10.938 pazartesi günü 
saat 11 de Sirkecide 9 işletme müdürlüğünde satın alınacaktır: 
• İsteklilerin yüzde 7 ,5 niıbetinde teminat ve teklif mektubln

rile kanuni vesikalarını ihth·n edecek olan kapalı zarflarını aynı 
gün saat 10 a kadar Komisyona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Sirkeci ve İzmir İşletmeleri ko· 
misyontarile Ankarna n Malzeme dairesinden verilmektedir. 

(6999) 4 4 

İstanbul Vak fla~ 
Direktörlüğünden: 

Cinsi 

Eczayı 

tıbbiye 

Mikdarı 

Kalem 

26 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kuruş 

I089 26 

ilk 
teminat 

Lira Kuruş ihale günü 

81 70 20.10.38 Perşembe 
Saat 15 te 

Gurebıı haıtahanesindeki Tıp Fakültesi Dahiliye seririyatına 
lüzumu olan yukarıda cins ve mikdarı yazılı eczayı tıbbiye açık 
eksiltmeye konulmuştur. İhalesi ynkarda yazılı gün ve saatte Va
kıflar Başmüdürlüğü Binasında toplanRn Komisyonda ya ılacnk
tır. Şartnamesi her gün Levazım Kaleminde görülebilir. (7105) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'.hui 
()bjet de l'adjudication Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du 

---------~-----·-----d-'a_d_i_ud_i_c_at __ es_t_im_•_t_if __ P_r_o_v_is_o_ir_e·- _,fahier des Cbargeı 
Jours Heure 

A) Adjudications au Rabais 
~~tr_u~_tion-Reparation-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Instal. a Gaziemir de tuyaux en beton p. trav. 
de canaliaation 

Rep. hôpital des animaux 
Achevement conıtruction bassin a Manyas 
Constr. toit en fer iı. la gare d' Ankara (cah. 

eh. P. 32) 
Reparation batisse club •Dağcılık., 
Dressement plan de 150 hectares de Meci· 

diye köy 
Constr. plafond en bois a la faculte de lit

terature 
Reparation chaudiere 

n garage hangar et ecurie a la caser-
ne d'Orhaniye (cah. eh. P. 43) (ııj.) 

Trav. peinture maison armee int. et exter. 
Re par. depôts orge et paille, constr. batisse 

transform•teur et instal. electr. exter. de 
l'ecole de cav.ıılerie a Ayazağa (cah. eh. P. 
33) (aj .) 

Publique 

,, 

" Pli cacb 

Publique 

• 

Gre a gre 

,, 

Publique 
Gre a gre 

4590 -

210 39 
714 -

6374 70 

1265 40 
4500 -

138 46 

220 -
9515 80 

933 68 
6464 -

344 25 

53 55 
479 -

94 90 
337 50 

639 -

70 -
485 -

Com. Acb. lntend. Jzmir 22-10-38 10 -

Dir. Comptabilite Particul. Konya 25-10-38 15 -
Dir. Trav. Publ. Balikesir 20-10-38 15 
Adm. Gen. Cb. de fer 22-10-38 12 -

Etat Ank. Caiıses Sirkeci 
Com. Perm. Mun. Iatanbui 

n 

Com. Ach. Üniversite lst. 

25-10-38 H 30 
24-10·38 14 30 

10-10·38 11 -

" 10-10-38 11 -
Com. Ach. Command. lst. Findikli 21-10-38 10 30 

., 

" 

17-10-38 11 30 
21-10-38 10 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hôpitaux 

Catgute: 50000 boites (aj) Gre a gre 12500 - 900 - Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 20-10-38 11 30 

Electricite-Gaz-Chauffage Centraı · (lnstatlation et Materiel) 

lnstal. telephonique au depôt de poudre 
Repar. chaudiere bain et chauffage central 

dispenııaire creche a Uskudar 
Instal. chauffage central a la central teleph. 

a Beyoğlu 
lnstallation electrique a l'atelier de Sivas (aj.) 

Publique 
Gre a gre 

,, 

lnstall. ısceoseur pr. archive Gre a gre 
Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Drap de lit en batiste: 5000 p. 
Eıcarpins pr. dıı.mes: 26 paires 

Hansse pr. eıetelıı.ı en tolle indigene et grosse 
1000 p. taies d'oreiller: 1000 p. 

Pli cach. 
PubJique 

,, 

751 92 
183 85 

876 

1219 -

5750 -
119 60 

3730 -

Eııcıı.rpins (aj) ,, la paire 5 
Essuie-mains: 10000 p . (ai) " 

3500 -

Travaux d'lmprimerie-Papete':!! 

Cıı.racteres d'imprimerie : 350 k. (ai.) Publique 875 -

Ameubtement pour Habitation et Bureaux-Tapisseri~ 

Lits en fer: 80 p. 
Tabourets : 160 p. 
Linoleum et toile ciree 
Tables de bureau: 63 p.· Fauteuils fixes: 35 

p.- Chaises : 96 p.- Etageres : 38 p.- Ar
moires ete. 

Articles d'ameublements : 25 lota 

Gre a gre 

" Gre a gre 
Publique 

" 

640 -

32 80 
4970 30 

4000 -

Bo is de Construction, P!anches Poteaux ete 

Bois de conıtr. 1 ,5 m2 

Combustible Carburant - Huiles 

Mazout: W t. 
Semi-coke, 45 t. 
Coke: 45 t. (ai) 
Vacoum: 100 k. v11lvaline: 300 k. graısee: 

1300 k.- motorine: 445 k. 
Charboo criblı~ : 45 t.- Bois de ebene : 25 t. 

Oivers 

Pieces de rechanges marque "Kelvin., pr. mo• 
teur No 15. 19. 27. 28 et 29: 7 Jots (ai) 

Fil en lin couleur heige No 25: 400 k. et 
No 60: 2800 k. (cab. eh. p. 175) 

Bucules (indirene): 4 p. 
Pelle en bnis pour neige : 700 p. 
Camion : 1 P• 
Harnais : 173 p. 

Nickel : 4 t. 
Drepeaux (aj.) 
Materic:ıl con.truction 13 lota 
Reparation poele 
Tôle ondulee : 850 k. 
Clouıı : 20 k. 

Provisions 

Macaronis: 34.8 t. (aj) 
Provision: 9 lots (aj) 
Beurre: 26 t. 

,, : 28 t. 
Farine pr. pain: 140 t. 

8) Adjudications a la surenchere 
Dechets de cuir: 11 t. 
Camion, auto et autres arliclt's camelote 

Publique 

" Publique 
Gre a gre 

Gre a gre 

1485 -

Publique 1118 -

Pli cadı. 35000 -

Publique 

" 
" Pli cacb 

,, 

Gre a gre 

" ,, 

" 

637 -
1820 -
3200 -

10380 --

8800 -

Gre a gre 6960 -
Publique 
Pli cach. 

,, 
,, 

Gre a gre 
Publique 

19240 -
21000 -
21000 -

220 -
433 50 

56 40 
13 79 

66 

91 45 

431 25 
9 = 

279 75 

138 7;) 

262 50 

65 63 

48 -
43 20 

372 75 

Dir. Monopoles Konya 
Com. Perm. Mun. Is tan bul 

Dir. T elephoneı ll!ıt. 

Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 
Minist. Trav. Pub. 

13· 10-38 10 -
10-10-38 14 30 

24·10-38 14 -

4-11-38 15 -
24-10-38 11 -

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 25-10-38 14 30 
Com. Acb. Command. Gen. Surv . 24-10-38 !1 -

Douan. lst. 
Com. Acb. Ecoles Ank. 

,, ,, Scienceı PoJit. 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

10· 10-38 10 -

14-10-38 14 -
13-10-38 15 -

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 24·10-38 16 

Com. Ach. lntend. ]zmir 
Com. Ach. Lyceea lst. 
Com. Ach. Üniversite İst:. 

Com. Gen. Prot. Forets Ist. 

13-10-88 
10-10-38 
10-10-38 

Ank. 22-10-38 

11 -
15 -
11 
11 --

300 - Com. Ach. Mın. Def. Nat. Anlc. 24-10·38 14 -

111 

114 37 

84 -

2625 -

48 78 
l36 50 
240 -
779 -

660 -
57 e4 

552 -

1443 -
1575 -
1575 -

33 -

Com. Ach. Conırnand. lııt. F indikli 10-10-38 14 30 

Municip. Edremit 15-10-38 
D ir. Morıop. Balıhsir 18·10-38 15 -
Chef Med . Hôr·ı Accotch. l<orıya 21-10·38 13 -
Com. Ach. Command. Ist. Findikli 10-10-38 14 -

Dir. General Tiirkkuşu 12-10-38 14 -

Com. Acb. Command.Gen. Surv:!il. 11-10-38 11 
Douan. lst. 

Com. Ach. Intend. l.st. Tophane 24-10-38 15 

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 25-10-38 14 -
Min. Trav. Pub. Dep. Materiaux 25-10-38 15 
Com. Perm. Munioip. lst. 14-10-38 14 30 
Com. Ach. Comm:rnd. Gen. Surv. 24· 10-38 15 

Douan. lst. 
Com. Ach. D. G. Fab. Mil. Ank. 24-11-38 15 
Dir. Com. MarH. lstanbul 15-10·38 12 --
Com.Ach. Command. lıt. Fındıklı 10-10-38 9 30 

" 
" 
" 

Com. Ach. lntend. bmir 
Dir, Lycee Konia 
Com. Ach. Milit. Erzincan 

,, 
" Gire!on 

17-10-38 
10-10-38 10 30 
10-10-33 14 30 

ıo-10 .3s ıs -
10-10-38 
28·10·38 11 
27-10-38 11 
28-10-38 15 

Com. Ach. [ntend. lst. Tophane 14-10-38 14 -
Vilayet bmir 18-10·.38 

Avis Officiels 
dl'WIMM AWQAJUW:UZJ>s••••w .... 

Du Ministere des 
Publics 

Travauı 

troi• 
La construction, le transport et le montage de t 

ponts metalliques, d'un ecartement de l x60, 4)(6~ es 
5X ıoo metres respectivement, a construire sur les ri"ıere s 
de Kuruçay, Salatçayı et Batmaoçayı, sis aax kiloPl~trer 
39+ 650, 67 + 450 et 77 + 700 de la ligoe ferroviaire D1~8 

bakir-Cizre, sont mis en adjudication sous pli cachete· İl 
1 - L' adjudicatioo aura lieu le Vendredi, 11. 1 l .938 t 

15 heures dans le Bureau d' Adjudication du DeparteJJleıı 
des Constructions F erroviaires de notre Ministere. . 

2- Le prix estimatif global des trois ponts sus[J'.I~ 
tionnes, y compris les frais de transport, est de 1. ıOO· 
Ltqs. 

3 - Le cautionnemeııt provisoire est de 46, 750 Ltq·~s 
4- On peut se procurer les documents y relat• ; 

consistant en un projet de contrat, en cahiers des cbarge• 
de l'adjudication, en cahiers des charges generaux c

011
, 

cernant les affaires de Travaux Publics; en trois sche~ıı s 
des ponts, en un schema des dispositifs de dilatatioıı e,.. 

rails, et en schemas indiquant le type de rail des c~~ ... 
mins de Fer de l' Etat et des consoles des lignes t~ e 9 
graphiques, au Deparlement des Coustructions F erroviaıre 
du Ministere des Travaux Publics, moyenoant 50 Ltqs: 

0 
5- Ceux qui veulent participer a cette adjudicat•

0e· 
doivent remetlre, contre recepisse numerote, a la pr t 
sidence de la Comüıission d' Adjudication du Departe~e~4 
des Constructions F erroviaires, jusqu' au 11. l l .9J8 a ,,.. 
heures, leurs plis dument cachetes contenant les docıl JI 

ments et les certificats qu'ils sont tenus de presente~ 's 
conformite de la loi sub. No. 2490 sur les adjudicatı0~. 
en bausse et en baisse, leurs certificats de competence, 

81 
f. 

si que leurs offres de prix, elaborees conformement ı.ıtJ t 
dispositions des cahiers des cl.ıarge> d'adjudicatiol1 e 
de la dite loi. 

6 il 
. . d . . . t . cette - sera exıge c ceux quı partıcıperon a . 11 

adjudication la condition d'a 11 oir accompli la construct1°t, 
et le montage d'un pout metallique de 50 metres d'eciJ 
tement au minimum. ,,.. 

7- Ceux qui desirent ohtenir un certificat de coııı ıl 
petence pour participer a cette adjudication, doiventı d· 
minimum huit jours av ant la date de l'adjudication, 

9 
rs 

resser une requete a notre Ministere, en y joignant Jel.l 
0
; 

references et leurs autres documents, sollicitant )'octr 
d'un certificat de competence. 9 

8 - La demande de ceux qui ne s'adresseraient !·~· 
dans les huit jours au minimum avant la date de l'a J e 
dication pour demander un cerlificat de competence JJ 

sera pas prise en consideration apres cette date. 
(3937) (6802) z-4 

-____ ,.--~_,.__._-

Oe la Direction Generale des Chemins 
de Fer de l'Etat 

1080 k d' . d r • 8 . • e~ dC 4 g. acıer e (JIVerses especes et 00 pıcc ~~ti; 

•)hampignons pour tourner lcs bandages, d'une vale o r e~ ıı 
mative de 24905 Ltqs. seront achetes par voie d'adjudic91 '~ı1 
sous pli cachete le lundi 19 decembre 938 a 15 h. gO 
)ocal de l' Administration Generale a Ankara. , ıs 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettıe ~ ,~· 
P esidence de la Commission le jour de l'adjudicatiun rSB 
qu'a 14 h. 30 leurs offres, une garanti e provisoirc de 186 ' 
Ltqs. et les certificats exiges par la loi. ıi 

Les cahiers des charges sont distribues gratuiteırıe~l !' 

Ankara par le Service des Approvisiormements et a HaY( 4 
paşa par le Bureau de Reception. (7135) 3,....... 

• A. TEVFiK Tercüme 
evi 

~lı 


