
tlçONCO SENE No. 880 

A...A...A.A.AA.A.Aıı...A.A. ........ .A..A..A..A 

~ ABONE ŞARTLARI. ~ 
Türkiye için Kuruş ,. 

~ 
6
3 AYLIGI 450 • 

..ıııı " 850 
,, 12 " 1500 
~ Ecnebmemleketler için 
~ 12 aylığı 2700 
~ Sayısı 5 kuruş 
~ Resmi makbuz mukabili olma· 
~ yan tediyat makböl değildir. 

~ . ...................................... ~ ............ 

Memleket Haberleri 
'-
Barsakçılarm dilekleri iki milyon pamuk satıldı 

i Şehir içinde çalııan barsak 
~-l~thanelerinden on tanesinin 
lfb•ttıe tarzı sıhhiye idareıince 
tıı hata müzir ııörülerek kapa 
Ilı lrlıt ve tebir haricinde çahş
Çıı'l'rı tebliğ edilmiştir. Barsak· 
~ '' •likadar makamlara baş 
} 11'•rak ihracat meni mi dola· 

4 
itile bir çok an1ıajmanları ol
~Und,n mevsim ıoaunıl ka· 
Ilı .k~~dileriDe müsaa1ie edil-
'-ını 11temitlerdir. 

Yumurta ihracatlmız 
lıı &irinci teırin içinde ihrac o· 
~ "'n yumurtalarımıun mühim 
b t k11ını Yunaniltana utıimıt· 

1~Bir ayda 122,858 kiloluk 
.ı. 1 •andık yumurta ihrac e
"• a.ı· ~r 1ftir. Bu yumurtaların kıy · 

1 J4656 lira tutmuştur. 

Klevland ve Akala cinılerin· 
den 2 milyon pamuk Almanya 
huabına kiloıu 40 kuruttan 
utılmıştır. Yerli fabrikalar bu 

satıt üzerine piyasadan kiloıu 

44-45 kuruta kadar pamuk 
toplamışlardır. Itdır malların· 

dan 15000 kilo 40 kuruttan ve 

Sakarya pamukluınd an 40000 
kilo 40 kuruştan verilmittir. 

Üziim, incir rekoltesi 

Bu sene Ege mıntakasının Ü· 

züm rekoltesi 75 milyon kilo
dur. Bunun 45 milyonu ihrac 
edilmiştir ve fazluını Almanya 

almıştır. İncir rekoltesi 250 bin 
çuvaldır ve bu miktuın 130 
bin çuvalı 1&hlmıştır. Narenci· 
yelerin satışı bu hafta başlıya· 

1 caktır. 

F mdık ceviz satısı 
~:ltinci tetrinin ilk haft~Mıoda 
1

11 
'ııbuldan ihrac edilen fındık

t:'? kıymeti 134,520 lira ve 
\'ıl)crin kıymeti 43686 liradır. 

Takas yükseldi 

Amerika ile olan taku itle· 
rinde primlerin yüzde 58 nisbe 
tine yükselmesi üzerine Ame
rikaya yapak ihracatı artmıt· 

tır. Kilosu 50- 51 kuruştan 

Mersinden 50 bin, Samıundan 
150 bin, İıtanbuldan 100 bin 
kilo yapak ihrac edilmiştir. Il
gın malından 10 bin kiloluk 
bir parti kilosu 52 kuruştan 

Sovyetlere ublmıthr. 

} lilınburga 758603 kilo, Tir· 
'i~•teye 10 bin, Viyanaya 10 bin 
t1ı' kabuklu ceviz ve Hambur
tjl 3274, Mısıra 1200 kilo iç ce· 
ı~ollanmıştır. iç fındıklardan 
ıaoo Peşteye, 720 Yenizelaod, 
~ Burııasa, 12000 Fransaya 
'\' ~- Yorka 18080. Mısıra 1040, 

~il ~burıa 15750 kilo ihrac e
lrlıttir. 

'----.;;;:: - --- -
~unlar. Kararnameler, Ticaret m~1edeltri 

lürkiye. Estonya Ticaret ve Kliring Anlaşması 
(Devamı) 

Senelik kontenjan 
Ton Emtianın tavsifi 

Kitre 
Afyen (ulahiyettar 
Dine hatlıdır 

10 
vekaletin iz- 0,200 

ZeytiD, susam, badem 
yatları ve eaire 
PalAmut 
Valekı 

Pamuk 
Kendir 
Pamuk ucu ve artığı 

Yün 
Yün halı 

LİSTE: B. 

ve ceviz 
10 

ıs:> 

15 
1.000 

100 
100 
50 

Emtiaoın tavsifi 
Hayvani zamk 
J,lenmemiş deri 

Senelik kontenjan 
Ton 

Saf yünlü mensucat 

Galalit ve ltenzerleri 
Kere1te (iktııad Vekaletinin mü
saadesine bağlıdır) Tahdid 
Kontr plilc, parke plikajı 
için tahta yaprak ve tah-
ta ba;lar. 
Sellüloz (lktısad Vekaleti-
nin mil18adesine baihdır) Tahdid 

Ambalaj kitıdı 
Adi Ye ince matbaa ka-

lO 
50 

5 
25 

edilmemiştir. 

100 

edilmem ittir. 

60 

ğıdı (İktiaat Vekaletinin 
i:ınine bağlıdır) 

Keıilmemiş yası kitıdı 

Filtre kiiıdı 

Tahdid edilmemiştir. 
100 

5 

PAZAR 

Hergün çıkar iktisadi, m ıli ve ticari 
il 

GAZETlE.§ft 

341 Karton 40 
366, 367 ve 370 
377, 378 ve 379 

Pamuk ipliti 55 
Pamuklu mensucat 75 

418 A Yelken bezi, beyaz olmayan çadır 
beıi (diter maddelerle mahlöt ve-
ya gayri mahlut) 2 

451 Çadır \maline, emtia örtrrete ya-
rar mu,amba (mamul olanlar dahil 30 

469 (") Çimento (İktısad Vekaletinin iz 
nine hatlıdır) Tahdid edilmemiştir 

497 
569 H 

Adi pençt-re camı 300 
Alemi:ıyumdan veya halitaların 

618 

619 

dan mamul etyalar 10 
T t'lefon aletleri (telli) telefon 
santralleri ve teferruatı 25 

2 
ex 666 (•) 

Telsiz (Radyo) telgraf aletleri 
Buz maklnaları ve frigorifikler 
(İkbsad V. iznine ltağlıdır) Tahdid 

695 D 
782 Kuein (GHeine) 

edilmemiştir 

6.000 
5 

ı •) Bu müsaadelor G. İ. R. Kararnamesi ahkimına tevfikan 
bu pozi .yona tiahil emtiamn idhali serbest bulunduğu müddetçe 
taleb edilmiyecc~tir. 

N. B. Türkiye Gümrük tarifHinin 328 A ve B pozisyonlarına 

?ahil adi matbaa ve ince katıdlar için ıiparit verilmeden evvel 
lktıaad Vekaletinin müsaadeıi alınacaktır. 

(4/ llj938 tarih ve 40j4 No lı Resmi Gazete) 

(Bitti) 

a) MÜNAKASALAR 

İnşaat · Tamirat · Narıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Mutia Nnfa Vilayeti Müdürlüğünden: 

Kapalı zarf ı11ulile 3. l 1.938 ııünü ihaleıi ilin 
15018 lir ı 57 kuruş keşif bedeli Marmariı hükümet 
li inşaatı eksiltmesine İstekli çıkmamış oldutundan 
pazarlıkla intacı ve ilk pu:arhk ıününün 18.11.938 
olarak kabulü kararlaştmh•ıttır. 

edilmiş olan 
konağı ikma· 
bir ny içinde 
cuma iÜnÜ 

istekliler projeyi ve 1&İr evrakı Muğla Nafıa Müdürlütünde 
görebilirler. 

Pazarlık 18. 11.938 cuma günü uat 15 te Muğla Nafıa Müdür-
lüğü od11sında komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 1126 lira 40 kuruştur. 
Pazarlıia ıeleceklerin a,ağıdaki vesaiki ibraz etmeleri lazımdır. 
Paıarlıta rirınek iıliyenlcrin ihale gününden sekiz ıün evvel 

resmen Vilayet makamına müracaat ederek rhliyet vesikası al• 
maları ve Ticaret odasına kayıdh bulunduklarına dair vesika 
göstermeleri liı:ım4iır. 

lzmir Nafıa Müdürlüfiiuclen 

Torbalı cezauinin enarılması 1095 lira 35 kuruş açın tutarile 
ve 20 gün müddetle açık ekıiltmeye konulduğundan i.teklilerin 
2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlayacakları teıninatlarile 

birlikte 29 ikinci teşrin 9j8 salı günü saat 11 de nafıa müdürlü 
ğünde müteşekkil komisıona bat vurmaları. 

izmir lıi Daimi Encümeninden 
Tire ın .. rkeı ikinci okulu çatısının ooarılma:aı 2j67 lira 67 ku· 

ruf açın tu tarile ve 20 gdn miid .. etle açık ekıiltmeyc konuldu. 
tu'ldan isteklilerin 2~90 aayılı yau hükümlerine göre hazırla

yacakları teminatlarile birlikte 28. l 1.938 pazartesi güıaü sut 11 
de iı Daimi Encümene baş vurmaları. 

Cumaovuı Nabiye.i Köy Kurulundan 
Cumaovasının Bulgurca caddesi bitişitiıaden başlayarak köy 

içinin bir k11mındıı tahminen 1500 metre murabbai kaldırım açık 
ekliltme suretile münakasaya konulmuştur. Taliplerin ellerindeki 
sanat veaikalarile birlikte l6. l l.93S iÜllÜ köy kurulunda hazır 

bulunmaları ilan olunur. 

Trabzoa Viliyeiinden : 

Gürcübulukta yapılacak ııümrük binası inşaatıchr. Bu işin keıif 
bedeli 2 )0,684,47 liradır. 

İstiyenler şartname ve evrakı 1003 kurut bedel mukabilinde 
Trabzo'l defterdarlığından ve Nafıa Vekaleti yapı itleri umum mü

dürlüjünden ala bilirler. 
Ekailtme 30. 11. 938 tarihine ça:şamba günü saat 15 de Trabıon 

defterdarlıtında müte.tekkil komisyonda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksiltme• e girebilmek için istekiileri 11284,27 lira muvakkat 

teminat mektup veya makbuzu ve bundan baıka aşağıdaki ve1i· 
kaların kap ılı zarfların;a usulü veçhile koyması lazımdır. 

A- 30.11,938 tarihinden en az sekiz ıün evvel Trabzon vili
yetine müracaat ederek bu ite girebilmek için ehliyet vesikası a i

ması. 

8- 938 mali senesine ait ticaret odası vHikaıı. 

13 lkincitefrİD 1938 
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~ İDARE HA NE: ~ 
~ Y oğurtcu hanı, 1 ci kat • 
~ No. 3 v~ 4 • 
~ Galata. Peq _mbe Pazarı ~ 
~ İLA~ ŞARTLARI 
~ İdarehanemizdc: görüşülür 
~ Telir•: İst MÜ.~AKASA ~· 
~ Telefon.: 494421 t 
~ Posta kutum ~- l2H ~ 
YTTTTT .... "YTTT~T...,."Y 

Buna Nafıa MtidürHltündeo: 

Eksiltmeye konan iş: lneııölde hükömet konatı inşası olup 
36,900 Jiralık esas ketiften bu sene on bet bin liralık miktarı 
yaptırılacaktır. 

Bu itin keşif bedeli: Esu keşifte yazılı vahid fiatlardan ten· 
zilit yapılacağına röre teklif edilen tenzil bedeli on bet bin li
~sı-ya ilav~ edildikten ıonra bulunan miktar bu ıene yaptırılacak 
ıfın keşfı olarak kabul edilecektir. 

Bu işe aid keıif, fenni, huıuıi, yapı işleri fenni, Bayındırlık 

işle~i genel, kapalı zarf usulile ekıiltme şartnameleri, metraj 
pro1e~ mukavele projesi Nafıa daire.inde l'ÖrüJeceği gibi i.tiyen
ler 7o kuruş mukabi.inde birer nüsh&1ın1 Nafıa tiairesinden alabi
lirler. 

7.12.938 çarşamba günü 1&at 16 da Buru Nafıa Müdürlüğ\1 
eksiltme komiıyonu odasındu kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Ekıiltmeye i'İrebilmek için istekliJerin t 125 Jira muvakkat 
teminat v.ırmeleri, yukarıda yazılı evrakı kabul ve im:r.a 
etmeleri ve bu intaatı yapabileceklerine dair ehliyet YHikasının 
(bu vesilta eksiltme yapılacatı ıündeo en az 1ekiz gün evvel bir 
istida ile Viliyet makamına müracaat edilerek alınacaktır); ta· 
lib 'er şirket halinde iseler 2490 1ayılı kanunun, üçüncü madde· 
ıioin A, R fıkralarında yazılı veuiki ve 938 yılı Ticaret Od&11 
belgesini göstermeleri lazımdır. 

Antalya Nafıa Müdürlüjiinden 

1 · Eksiltmiye konulan it : 
Gündoğmuş kazuı hilku net binası biriaci kısım iaıaatı 2t957 

lira 32 kuruşluk inşaat bedeli keşfintien müfreı 15000 liralık k111rn. 
2- Bu işe aid şartııa ·ne ve evrak şunlardır: 
A- Ek,illme şartname ı i 
B- Mı.ıkavele projesi 
C- 8Jyındulık işleri genel şartn ım~si 
D- Huiusi ve umumi, fenni şoırtna-nell!r 

E - Keşif cetveli 
G - Pr.:>je. 
İıtiyenler bu ıartnamelerle evrakı para11z olarak Antalya Na· 

fıa Müdürlütünden alabilirler. 
Eksiltme 30.11.938 çar,amba günü uat 15 te Antalya Nafıa 

Müdürlüğünde yepılacaktır. Teklif mektubları 2490 uyılı kanu· 
nun 3ı inci maddesinde:.Ci tarif dairf'sinde o ıünü uat 14 te 
mün'akiti Komisyona verilmiş olmalıdır. 

Eksiltme kapalı zarf U!lulile ve vahidi n:t üzerinden yapıla-
caktır. 

Eksiltmiye ııirebilın~k için isteklilerin l l2j lira muvakkat te· 
minat vermeleri, Naıfa Müdlrliltün~en ltu i1e mabsuı olmak Ü· 

zere ıeki:ı güo evvel alınmıt bir ehliyet veıikuı ibraz etmeıi 

lazımdır. 

Çanakkale Nafıa Mildürlüj"ünden : 

Eksiltmeye konuluan iş : 3779:> lira 2) kurut keşifli Gelibolu 
Hükumet konağı inşaatının 14999 lira lO kuruşluk hirinci kışımdır. 

Bu işe aid şartnameler ve evr<ıklar şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi 
8- Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel 4utnamesi 
D- Yapı i4\eri umumi, fenni şartnamesi 
E- Husuli şartname 
F- Ketif cetveli, metraj cetveli, fid bordroıu 
G- Projesi 
İıtiyenler bu şartnameleri ve evukı Çanakkale Nafıa Müdür· 

lügünde bedelsiz olarak görebilirler. 
İhale 28. l 1.938 tarihine muıadif pazartesi rünü saat 15 te Na· 

fıa Müdürlüğü bina11nda toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Ekıiltmeye girebilmek için ;ıtellilerio 1800 liralık muvakkat 

teminat vermeleri ve ihale gününden nihayet 8 iÜn evveline ka· 
dar Vılayet makamına müracaatle atacakları ehliyeti fenniye ve
sikuiyle 938 yılına aid Ticaret Odası vesikasını ibraz etmeleri 

lbınıdır. 
Teklif melıtublarının yukarıda yazıla gün ve uatten bir saat 

evveline kati~r makuı. mukabilinde Komisyona verilmeıi lbımdır. 
Posta •le ııinderilecck mektubların nihayet saat 14 e kadar gel
miş olmaları akıi tak.Jirde po.tada olan gecikm.:ler kRbul edil· 

miyecej'i. 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlütünden 

İdaremiz için meydanda yaptırılacak 2458, 13 lira ketif bedelli 
su deposu ve bu depoya su isalesi işi için pazarlık günü olarak 
tayin edilen 5. l 1.938 de talip çıkmamış olduğundan on gün daha 
temdidiyle itbu pazarlıj"ın 15.11.938 salı günü ıaat 1 l de icra edi· 

leceji. 
Muvakkat teminatın 339 lira 61 kurut oldutu· 
Taliplerin mezkür gün ve saatte idaremize müracaat etmeleri 

ilan olunur. 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

v 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

ın,aat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Silivride Kurfallı köy yatı okulunda yap. su tesiı. 
Mersin-Tarsus yolunun arasında yap. tamirat 
Silifke-Mut yolunun nrasmda yap. menfez ve 

pu. 239 -
kapalı z. 11850 36 
a.;ık eks. 6600 32 

köprü inşaah 

ılAçler, Klinik ve ispençiyari alit, H•stane Lev. 

Enıülen Leo: 12SO ad. (Gureba hast. için) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çama,ır v.a. 

aç. eh. 450 -

Kundura: ı30 145000 çiff(o;art. 34,10 L.) kapalı z. çifti 4 70 
• 150000 n n 3S,25 n n " 4 70 

Subay abası: 269 nd.-er abası: 1000 ad.-h11ta· 
bakıcı gömleği: 2000 ad.-ahçı gömleği: 500 
ad.-kısa don: 15000 ad.-nevrosim: 7000 ad.· 
yutık yOzü: 7227 ad.-yatak çarşafı: 10917 
ad.-er pijaması: 4915 ad.·yatak ltılıh: 2680 
ad. diktirilmesi 

aç. eks. 45SO -

Kaput bezi: 1500 m. açık eks. 

Matbaa lfleri · Kırtasiye · Yazıhane Levazımı 

Muhtelif defter paz. 

Mobilya ve bilro eşyası, Muşamba-Hah v.s. 

Gard rop 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Odun: 121) t. 

" 366,S t. 
Meşe kömürü: 8,4 t. 
Zonguldnk lavemarin kömürü: 40 t. (temd) 
Blok maden kömürü: 91560 k. (terod) 

MOteferrik 

Marsılya tipi kiremit 
Tu~la: 30000 ad . 
Kireç: 135 t. 
Lamba fitili: 42000 ad.- fitillik pamuk ipliği: 

100 kg. 
Demir levba: 200 ad 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Bulgur: 6 t. 
Sığır eti: 24 t. 
Süt: 9 t. 
Yoğurt: 6 t. 
Koyun eti· 7,5 t. 
Bulgur: 13 t . 
Arpa: 105 t. 
Yulaf: lOS t. 
Sığır etı: 14,S t . 
Makama: 9600 k 
Şehriye: 3900 ,, 
Un: 140 t. 
Sığır eti: 74 t. 
Arpa: 94 t. 
Arpa: 118.080 k. 
Toz şeker: 13.4 t. 

(temd) 

" 

Arpa: 70 t . (temd) 
Sadeyağ: 7.2 t. (temd) 

b Müzayedeler 

Hurda, incir, karışık arpa ve buğday ile bakla 
(temd) 

Bakır levha, pencere, demir potrel v.s. ankaxı 
Dükkan ankazı 

İlaçlar, Klinik_ ve lspeı~çi~ri _ alat: 

paz. 

aç. ekı. 
,, 

paz. 

" açık eka. 

aç. eks. 

n 

" 
açık eki. 

" 

aç. ekı. 

n 

n 

n 

n 
,, 

aç. eki. 
kapalı z. 
aç. eks. 

kapah z. 
paz. 
kapalı z. 

,, 
açık eka. 

paı. 

paz. 

n 

124 

400 -

540 
2746 80 

1500 -
330 -

1687 50 
2280 -

1300 -

k. o 11 
n O 16 
,, o 10 
n o ıs 
n O 28 
n O 11 

2208 -
897 -

19600 -
18500 -
4700 -
6258 24 
375.l -

324 -

400 -
50 -

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Setınalma Komiıyonundan: 
Tahmin edilen bedeli J0.000 lira olan 40 ton aleminyon aül

fat Askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez ıahnalma komiı· 
yonunca 28.11 .938 pazartesi günü saat 15 de kapala zarfla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Muvak· 
kat teminata 750 liradır. 

Orman Koruma Genel Komutanlığından: 
Orman koruma kıtaları ihtiyacı için l 2 kalem eczayı 

tıbbiye p zari ıkla mübayaa edilecektir. Pazarlığı 14 ikin 
citeşrin 938 pazartesi günü saat 14 de Galatada Kılıcali 
Paşa caddesi Mumhane sokağında Alemdar hamuda Or· 
maıı koruma genel komutcanlık sahnalma komiayonunda 
yapılacaktır. 

İsteklılerin pazarlıkta hazır bulunmaları 
••• 

385 kilo asit sülfürik alınacaktır. Bak: elektrik sütu
nunda Erzıncan bakteriyoloji ve seroloji müessesesi dırek. 
ilnnıiia. 

E ekt,!~. !!avag!lzı? (Kalorifer Tesisat_!! Malzeme 

P. T. T. Levazım Mfidürlütünden: 
İdare ihtiyacı için satın alınacak 2000 tekerlek seri ıimenı · 

mursile perföratör bandı açık eksiltmeye konulmuatur. 
Muhammen bedel 2700 lira muvakkat teminat 202,5 liradır. 

35 85 
888 77 
495 -

33 75 

31010 -
319SO -

341 25 

18 60 

60 -

135 -

63 -

206 10 

171 -

97 so 

50 -
288 -
68 -
68 -

150 -
108 -
315 -
196 -
196 -
166 -
67 -

1470 -
1390 -
352 50 
469 36 
281 40 

24 30 

60 -
7 50 

lstanbul Belediyesi 
lıel Nafıa Müd. . ,, 

l,t. Vakıflar Oir. 

M. M. V. SAK . ,, 
Tophane Lvz. SAK 

Çorum VilAyeti 

latanbul Belediyesi 

Tophane Lvz. SAK 

Isparta Aık. SAK 
n ,, 

lzmir lahisarlar Başmüd. 
• Lise ve Ortaolc SAK 

Edirne Tuğayt SAK 

(). O. Yolları lzmir 

" it 

n " 
O.O.Yolları Haydarpaşa 

" " 

lıparta Aık. SAK 

n n 

it • 

" . 
., n 

" . 
it " 

n n 

n n 

Öornova Ask. SAK 

n n 
E.lazı~ Tüm. SAK 
Bergama Ask. ,, 
Edirne Tuğayı SAK 

• n 

it " 

Çorum Aık SAK 

n " 
,, 

D.D Y. l:ımir 

lıtanbul Beledıyui 
1t n 

,, 

15-11-38 14 30 
28-11-38 ıs -
28-11-38 15 -

30-11-38 ıs -

2-12-38 11 -
30-11 -38 11 -
28-11-38 14 -

15-11-38 14 -

15-11-38 14 30 

ıs-ı l-38 14 30 

21-11-38 11 -
22-11-38 14 -
16-11-38 15 -

8-11-38 itib. 1 ay 
17-11-38 10 -

28-11-38 15 -
28-11-38 ıs -
28-11-38 ıs -
28-11-38 ıo 30 

28-11-SS 10 30 

21-11-38 10 -
21-11-38 10 30 
23· 11-38 10 -
23-11-38 10 15 
23-11-38 10 so 
23-11-38 11 -
23-11-38 15 -
23-11-38 15 20 
23-11-38 15 50 
14-11-38 16 -
14-11-38 16 30 
30-11-38 11 -
30· 11-38 1'4 -
28-11-38 10 -
'.l8-l 1-38 16 -
29-11-38 10 -
ıs-ı ı-38 ıs -
18-11-38 16 -

2s-11-38 ıs -

14-11-38 14 30 
14-11·38 14 30 

Ekıiltm• 6.12.938 tarihine müsadif salı gfinü Hat ı~ de Anka· 
rada P. T. T. Umum müdürli1ğü utınalma komiıyonunda yapıla
caktır. 

Taliplerin muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu 
ile kanuni vesaiki hamilen mezkur gün ve Hatta o komiıyona 
müracaatlara. 

Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım ve istanbulda Kına
ciyan hanında P. T. T. Levazım ayniyat tubesi mOdürlilklerinden 
parasız verilir. 

Milli Müdafaa Vekaldi Satınalma Komiıyonundan : 
Ketif bedeli 1339 lira 32 kuruş olau Cebeci hastanesi kalori· 

fer kazanlarınan ate' ubhliranan bGyültülmeai açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Ekııiltmesi: 30.11.938 çarşamba gOnü 1aat 11 dedir. 
İlk teminat: 100 lira 50 kuruştur. Sartnameti 7 kuru4a komia· 

yondan alınır. 
&!!EY 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Hayvan Sağlık Memur)an ve Nalband Mektebi 
Müdürlüğünden: 

7.11.938 pazartesi günü saat 15,5 ta açık usulle eksilt
mesi ynpılacağt ila'1 olunan 1021 lira 80 kuruş tnhmin be
delli 26 takım talebe elbisesile 26 adet paltoya verilen fiat 
satınalma komisyonunca haddi layıkında görühneaiğinden ek
siltme on gürı sonraya alıkonnlmuştur. Şartname ve nümu 
rıeler her gün Selimiycde mektehde göriilebilir. İlk teminatı 
76 lira 65 kuru§tnr. Ekl-iiltme 21.1 t 9.38 pazartı>si günü ~aat 
14,5 ta Cağaloğluı.ıda Yüksek mektelıler muhasebeciliğinde 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
l'.~~""'-'VV'~AA-....~VV'-'Vl~.AA;v..<VV\.~~ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

,, ,, krible 
" n marinlave 
,, " tuvönan 

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

Erzak 

Pirinç Tosya 
" yerli Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 

it ikinci 
n Pirina 

Şeker yerli toz 
n ., küp 

Yumurta iri 
Limon İtalya 

n Tarablus 
Patates Adapaz.ar 1 ci 

,, n 2 ci 
Zeytin taneai duble (936 ahsul) 

n n n (937 
il ,, 1 ci ,, 
,, n 2 ci ,, 
n n 3 CÜ..ı n 

Sade ya~ Urfa (birinci) 

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

,, Trabzon 
n Vejetalin' 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

n 

" 

•• 

Deri ham ve ı,ıenmı, 

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

" 
Hava 

,, sığır 

kurusu kuzu 

" 
,, koyun 

" 
,, oğlak 

Tula keçi 

" ~alamura 

koyun 
kuzu 

,, manda 
,, sığır 

Kösele 11ğır 1 ci 
,, man~a 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, . beyaz 1 ci 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

il 

" 
" 
il 

,, 
" 

kilosu 

n 

" 
" 
n 

" 
" 
n 

sandığı 

b. sandığı 

" 
kilosu 

n 

n 

n 

• ,, 
n 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" 
" 
" kilosu 

il 

" 
11 

tanesi 

" ., .. 

En az· En çak 

-14,75 
-15,20 
-1 
-16.00 

14.50 ı5.00 
12.00-12.50 
ı ı.oo-ı ı.50 

-16.SO 
-21,50 
-26,00 

20.- 22-
20.50 21,oO -
2s'.so:30.SO 
28.00-29 

19 -20 
-25 
-28 

28 -29 
775-SOo 

_9()0 
6 75 

_4,ı;o 

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

-15 
-J07,50 
-102·-

84-88 
-68 
-82 
_49 

200-600 
290 600 
295-400 

101.25-102-25 

170- 175 
45 46 
60-65 
65 70 -
50 53 

ı 10 120 
110 J 15 --
35-40 
40-45 

165-175 
ıas-140 
120-130 
oo-ıOO 

110-140 
100-130 

\ 
............ ---.--. ...... -.--.-.... -.---. ....... .-...;;.;-----------------~ 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
12.11.938 =====~ 

CiNSi 
Fi atlar 

Aşağı 

Kr. Pa. 

Buğday yumutak 5 16 

" 
ıert 

n kıı.ılca 

Arpa Anadol 
Peynir kater 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf çuvalla 

Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 

5 17,5 
3 36 

4 2,5 

16 23 
Kutyemi çuvallı - -
Kuşyemi dökme -

Faodık 

Yukarı 

Kr.Pa. 

5 17 

5 25 
3 38 

17 20 

Tiftik mal 
Tiftilt 02'lak 
Susam 

115 - 118 -

Yapak Anadolu 

,, Trakya 

Z. yağı 

Mıaır ıarı 

17 20 

50 20 

39 -
4 2,5 

17 24 

43 -

Buğday 

Arpa 
Fasulye 
Un 
Tiftik 

Gelen fo:-

iç fandık 
Z. yatı 

tiJ 

Yapak ,,,., 
Çavdar &V 

_M_er_c_im_e_k _____ ~~ 

Giden > -af 
K. ceviz a6 
Susam / 
Nohut )6 

-l_ç_f_•a_d_ı_k_______ / ""/"' Buğday ~ 

Dış Fiatııır tB 
: Linrpul ~ (J 

Şika~o z et 
Buğday 

n 

n 

Arpa 
M111r 
Keten T. : 
Fındık G.: 

,, L.: 

Vinipek Z tJ 
Anvera Z (J 
Loodra 6 o1 

it 

Hamburi - tJJ 

" 
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... 
İstanbul Belediyesinden: 

4 
l<ay yatı okulları için lazumu olan ve hepsine 124 lira be· 

~ti· tahmin edilen 20 cilt Tabela, 4 cilt Senet, 4 cilt Depo def· 
rıltı, 4 cilt k asa defteri, 4 cilt aobar deft.:ri pazarlıkla yaotı · 
~ı '~aktır, Şartnamesi EncCımen kaleminde görülebilir. İstek
tiltcrı 18 lira 60 kuruşl •ık teminat makhuı. veya mektubıle bir· 
~ t 15.11.938 salı günü saat 14 buçukta Daimi Eocümenfo 
lllunrnalıdırlar • 

• • • 
~ Hepsine 50 lira bedel tahmin edilen Eminönünde Şeyh 
llbınet Geylani mahallesinin Y enicami sokağında 413 ada 
, 

1
19 harita numaralı bir tarafı 20 parsel diğ~r tarafı 17 par

: numaralı dükkanın ankazı pazarlık a satılacaktır. Şartna· 
~•ıi Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 7 lira 5G ku· 
~tluk teminat makbuz ve:ra meldubile beraber 14.11.938 pa· 
.ı_ ttcıi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalı· 1 
~tlar, 

• ... 
~a l<eiif bedeli 239 liradan ibaret bulunan Sili vride Kurfalh "y ratı okulunda yapılacak su teıisatı pazarlıkla yaptırıla-
3-iltır. Ketif evrakı encümen kaleminde ırörülebilir. İstekliler 

1~ lira 85 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile birlikte 
ı_ ·11.938 sah günü sut 14 buçukta Daimi Encümende bu· 
llı.aalıdırlar. 

• .. . 
~ liepıine 400 lira bedel tahmin edilen Vilayet bahçesinde 
~ J)o edilmiş olan 32 kalem Bakır lavha, pencere ye kapı 
~-~ları uzun ve kın demir potrel vesaire gibi ankaz pazar· 
--· ' satılacaktır. Ankazıo listesile şntnllmeai Encümen kale· 

111

1llde görülebilir. İstekliler 60 liralık teminat makbuz veya 
:lttubile beraber 14.11.93~ pazartesi günü saat 14,30 da Da· 
~Encümeninde bulunmalıdırlar. ~ 

Samsun Vilayet Makamından: 

hd Mtınleket hastane11i için alinacak yirmibeş kalemden ibaret aşa· 
'~cins ve miktarı yazılı 14 yatak malzemesi 21. J 1 938 tarihine 
'-ı 'Yan pazartesi günü saat 13 te vilayet daimi encümeninde 
~edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 
t.l Uhamınen bedeli 950 liradır. 

)'t llvakk t teminatı 71 lira 25 kuruştur. Teminat İş bankasına 
'tılacaktır. 

~~ltıiltmeye girebilmek için muvakkat teminat makbuzu ile 
ı._.~ te cari ıene içinde ticaret odasında kaytılı bulundutuna dair t • ibrazı şarttır. 
t«t ltsıltme şartnamesi encümen kalemindedir. isteyen herglln 

tiıilir t .. 
~} lcaıltme ve ihale 2490 sayılı kanun hükümlerine 
~'tıın cinsi ve evsafı 
~-.:ola tek kişilik lake İngiliz tipi 
~~le birinci mal 
~lt ~eıi birinci 120 santim eninde 

göredir. 
Miktarı 

14 adet 
252 kilo 
70 metre 

~~rııye boz renk Sümerbank mamulatı 150 X 220-2,5 
~ •loluk 14 adet 

llıat b · D · k 90 • • b h t 3() ezı ejırmen mar a ıantım enı e er opu 

' tnetre 20 top 
v'Qı·lltba kııuçuk empermeabl 14 metre 
~Gıı ır etajer Halil Sezı:r kataloğ No. 311 5 aclet 
~ Çorap büyük ayak 14 çift 
t'lt c,.n terlik is tan bul Sahytiyanı No. 44·55 14 ,, 
,~raya Kızılağac tasması dana derisi 3 ,, 

\td 1 Yarım litrelik 14 atlet 
~t-ı•k kalın ye düz cam !4 ,, 
~it llıadeni No. 61. I 14 ,, 
~~ madeni No. 61. 1 14 ,, 
'-b,k rnutbah için çelik 2 ,, 
~ "8 Porselen oluklu No 21 42 ,, 
~. ~lusu beyaz 92 38 2° 
~~ • n 
'tılt ernaye No. 38 2 ,, 
GiıG tnıaye No. 2 2 ,, 
~d,~uk hokkası emaye No. 11 
•Jtıı •111aye beyza 
~;•it emaye sürme ve şapkalı 
~tt ~ nüınuneaine ve encümendeki 
~~ Q'ttıeye göre 
r,11 ~ arabası ekli şekle göre 

•nile büyük beden Seliinik fanilası 

••• 

14 ,, 
3 ,, 
3 ,, 
3 ,, 

ı " 
1 ,, 

14 ,, 

'-lt.~llor fnnila ve pnntahn antremman elbisesl v. s. alınacaktır. 
' llıüteferrik sütununda Gazi Terbiye EnstilÜ•Ü Dir. ilanına. 

ve Büro eşyası, lt\uşamba, Hah v.s. 

~ev b 1 Ad··t 
otaı, 3 

Dırt>ktörliiğıi nden: 

Ke~if bedeli 
Lıra K. 
820 :::o 

Tı·ıııiııatı 

ti.lir uş 

6125 
l\ı~ "ğ k , il l o retmcn o ·ulu fizik laboratuvar: ıçın yaptırılacak 

~t dolap açık ek iltrneyt' konulmuştur. 
tti •itmeye iştırak edeceklerin 2490 sayılı kanunun taı if 

t"v,..afı haiz ve teminatı muvakkate ini bir gün evv<!I 
t"ke~ııesine yatırmış olınal ,ırı şarttır. 
t tltmc 24.11.938 peışernlıe günü aat 14 te Konya 
~~ .diJektörlüğü dairesinde yrıpıl.ıcaktır. 
r ım ve şartnameyi görmek btPyenler her giin okula 
caaı <'debilirler. 

* • .. 
l ~,, 
~. Yola ve etajer alınacaktır. Bak: mensucat aütunuda 

"Q v·1· . ·ı ı ayetı ı inına 

MONAKASA GAZETESi 

Kereste, tahta ve saire 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 2408 lira 93 kurut olan 60 kalem muh • 

telif cins ve eb'attı1 Kereste 28.11.38 tarihine rasthyan paurtesi 

günü saat 11,3[) da açık eksiltme usul ile alınmak üzere münaka 

saya konulmuştur. 
Muvakkat temioatı 180 lira 67 kuruttur. Şartname.si komisyon· 

dan hergün parasız olarak verilir. 

İıteklilerin 2490 snyıh kanunda yazılı veıikalarile birlikte ve 

belli gün ve saatte Kasımpatada bulunan komisyona müracaatları· 

~ ahrukat Benzin-Makine yağ'ları.v s. 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Tüm lıirJık le ri için 29133 kilo benzin evsafı dahilinde 

alıııacaktır. Kapn lı zarfla ıhule::ıi 28. l J ,938 pazarte~i günü 

saat 15 tedir Mulı .ınmen bf':deli 6700 lira ilk teminatı 502 

lira S8 kuruştul'. Alıııncak benzin bır taksitte ve ihalenin 

aktınden oıı gün sonra kıt',ı aııbarına te~lim edilecekti·. Ben

ziı • galvaniz Lidon içinde ol caktır. 

ERZAK 

Kocaeli lıtıınbul Talebe 
Yurdundan: 1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Cinsi 

82X 114 ambalaj kiadı 
Toz tütün çuvalı 
3 8 200 m/m boyunda yuvarlak 

başlı cıvata 

3/8 120 m/m boyunda yuvarlak 
başlı cıvata 

3 8 demir pul 

Terazi 

Miktarı 

30000 kg. 
2000 ad. 

4000 .. 
8000 " 

12000 .. -

Muham. B. 
beheri tutarı 

L. K. S. Lira 

30 50 9150 
26 75 535 

440 

Muvak. T. 
teminat 

_,..:=.---.;...-.-

686 25 
40 12 

33 

Eksiltmenin 
tekli saati 

kapa. z. 14 30 
açık 15 

il 15 30 

60 kg. 
20 ad t 7 340 25 50 pazarlık 16 30 

Yurdumıızun 1100 lira mu
hammen kıymetli erzak ve 675 
lira muhammen kıymetli koyun 
eti ve 475 lira muhammen kıy · 

metli ekmek ayrı ayrı açık 

ekıiltıneye konulmuştur. İhale 
1.12.938 cuma ,-ünü sl'at 14 de 
yapılacaktır. İsteklilerin erzak 
için 83,77 ve et için 50,63 ve 
ekmek için 35,62 kuruş mu
vakkat teminat akçelerile zikr 
olunan ihale günü:ıde saat 14 
de Sultanahmed Dizdariyedeki 
yurdumuza müracaatl~ri ilin 
olunur. Şartname yurdda gö· 
rülebilir. -----

İzmir Levazun Amirliği Satınalm a 
Komisyonundan: 

İzmir müstahkem mevki mer· 
kez kıtaatının kapalı zarf uıu· 

lile münakasada bulunan 27700 
kilo sade yağı ihtiyacı:ıa talip 
çıkmadığından pazarlıkla satın 

alınacaktır. 

1- Numunesine uygun olmak şartile 30000 kilo 82 X 114 ambalaj kiadı, 2000 adet 
ince şeyler konabilecelc standart normal sık örgülü toz tütün çuvalı, Cibali bakım evi
ne yapılan platformlara lazım olan yukarıda eb' at ve miktarı yazılı civata ile demir pul 
ve teahhüdünü ifa etmeyen müteahhit hesabına satın alınacak 38 dauıgalı ve kefeli 10 ki
loluk ve yanlıkları aleminyum ve ölçüler müfettişliğinde damgalı 20 adet terazi ayrı ay· 

rı hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 
11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

ihalesi 14 11.938 paı:ıırtesi gÜ· 
nü ıaat 15 te kışlada İzmir le
vazım amirliği satmalma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

lll- Eksiltme 21.Xl.938 tarihine rastlayan pazartesi güııü hizalarında yazılı saatler· 
de Kabata~ta Le. azım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV·- Ambalaj kaadı numunesi her gün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V- Açık eksiltme ve pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin münakasa için tayin edi· 

len gün ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı yazılı Komis
yona gelmeleri, kapıılı zarf eksiltmesine iştirak etmek isteyenleria de mühürlü teklif 

1 
mektubunu kanuni vesaik ile ylizde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksıltme günü en geç saat 14 de kadar 
adı geçen Alım Komisyonu Başkanhğma makbuz mukabilinde v~rmeleri lazımdır. 

(8084) 3-4 

Şartnameıi her rün komisyon 
da görülebilir. 

Tahmin edilen tut ırı 26315 
liradır. 

Teminatı muvakkate akçası 

197 4 liradır. 
EEV•M .-

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Beherinin İlk te-

Miktarı T . B. minatı 

Cinai adet Kuruş Lira Kr. 

Karyola ~-5_ •. l .. _ı _ıo-= __ ı_7_0_7_S ___ c 

Battaniye 205 1050 161 50 

M 

Pamuk .2~~~o~a:__,__;4~2=----~88~2~5--~-----=---...::.--...-.--
Yorgan ~05 450 69 20 

Tal ebe dolabı ,:2:,:;::00:!.-...:.11~0~0~....:,16::.;' 5~00~---'~--.:-.-..:::..-..;;...-
Y atak çarşafı 515 160) 
Yorgan ,, 410 280) 
Yastık kılıfı 41 O 35 ) 174 25 18. 11.938 cuma G. S. 15 45 
Yastık yüz.ü 410 50) 

Sürahi 50 70 ) 
Düz tabak 600 28 ) 
Çukur tabak 200 28 ) 27 25 • " .. 
Çay fincani 200 35 ) 

Su bardait!,__ .:.2:::00~_...:,:12:.:.,l --------------
Kaşık 200 35 ) 
Çatal 200 35) 24 00 ,, • • • 
Bıçak 200 55 ) 
Çay kaşığı 200 20 ) 

Komisyonumuza bağh Galata1aray Lisesinin ihtiyacı olan yu· 
karıda cinsi, miktarı, beherinin tahmin bedeli ve illı teminatları 
yazılı eşyaları hizalarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf 
usul ile ekıiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme Beyoğlu istiklal Caddesi numara 349 da Singer Di· 
kiş mağa:ıasınııı üst katında Lisder Alım Satım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

ıstekliler 93~ yılı Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat mak· 
buzlariyle birlikte 2490 Sl\yılı kanunun tarifatı dairesinde hazırla· 
yecakları teklif mektublarını belli saatten bir saat evveline kadar 
ıözü geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Teminatlar Liseler Muhasebeciliğine yatırılacaktır, ve şartna· 
me numuneleri görme'< iıteyenlerin Galatasaray Lisesinde Komis· 
yon Sekreterliğine müracaatları. (8097) 3-3 

~ ..-~EHEMMiv"ETI.1 ... NAIARiDıKKArAl'Y'Y• ~ 
~ ~---- ~ ~ ~ . '"~ ~ 
,.. ~ ".,...a: - ~ 

~ ~ ~ 
~ ~:~ ~ 
~ Beyaz ve pirina sabunlarını a~keri evsafa uygun her ~ 
: yerden ucuz yalnız aşağıdaki adreste bulabileceksimz : 

• A. S. T u r a n Sa bu n F a b r i kas ı ~ 
~ lzmir, lk!nci Mıhcılar sokağı No. 4-6 ~ 
................................. ~········· 

.. * * 
1- İdaremizin Samsun fabrikası ıçıo şartname.sinde ya· 

zılı ebat ve evsafta olmak üzere 1000 metre mikabı 
kereste pazarlık usulile satın alınacaktır. 

il- Muhammen bedeli beher M3ı 37.50 lira ve muvakkat 

teminatı 2812.50 liradır. 
IH Eksiltme 18.XI 938 tarihine rastlayan cuma gunu 

saat l 4,30 da Kabataşta Levazım \fe Mubayaat Şu· 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1V- Şartnameler 1.87 lira bedel mukabi!iode sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarada adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8328) 2-4 

Cinsi 

Bileği taşı 

Tütün tozu 

..... 
Muhammen B. 

Beheri Tutarı 

Miktarı L. K. S. L. Kr. .__,_ 

00 adet 35 -
100 ton Bedeli 550 -

ambalaj mas. 700 -

1250 -

O'o 15 
teminatı 

L. K. 
Eksiltmenin 
Şekli saati -5 40 pazarlık 14 

187 50 açık 14 15 

İskarta ip 1958 kilo 19 12 5 374 46 56 16 ,, 14 30 
1- Paşabahçe fabrikasında eski cam fabrikası enka

zından bakiye 50 santim kutrunda v~ bir santim kalınlı· 
ğmda 96 adet bileği taşı, İzmir tütün fabrikasanda mayıı 
939 nihayetine kadar toplanacak 100 ton tütün tozu ve 
Üsküdar Depolar Gurubunda mevcut 1958 kilo i 'karta ip 

hizalarında yazılı usullerle satılacaktır. 
il- Muhammen bedellerile yüzde 15 teminatları hiza· 

larmda gösterilmiştir. 
· lll- Arttırma 28.Xl.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesinde Müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

IV Bileği taşı numuneleri Paşabahçe fabrikasında 
1145+813 1958 kilo ip numunesi Üsküdar Depolar Guru· 

bunda görülebilir. 
V- İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saat

lerde yüzde 15 teminat paralarile birlikte yukarda adı 
geçen Komisyona gelmelerı ilin olunur. (8247) 2-4 

1 mtiyu aalıilti ve yam İfMıri 
Di,..ktörii: t.m.il Cm• 
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A) Adjudications an Rabais 
Construction-Reparation-Trav. Publlcs-Materlel de Conatructlon-Cartogrephle 

Adduction d'eau a la bat. ecole Kurf•llı Gre a rre 239 - 35 85 Com. Perm. Mun. lıtanbul 15-11-38 14 30 
28-11-38 15 -
28-11-38 15 -

Rep. s route Merain-Tarsua Pli cacb l 1850 36 888 77 Dir. Trav. Pub. lçel 
Connstruction dalota s/route Silifke-Mut. Publique 6600 32 495 - ,, 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitalres-Fourniture pour H8pitaux 

lnsulin Leo pour l'hôpital Goureba : 1250 p. Publique 450 -

Habillement - Chaussurea - Tiasus - Cuira 

Toile pour capote : 1500 m. 
Chaussureı: 180-145000 pairea (c.ah. eh. L. 34.10) 

,, : 150000 paires (cah. eh. L.35,25) 
Confection de capotes d'officiers: 269 p. · ld. 

pour soldats : 1000 p.- Cbemiıes pour ia· 
fırmieres: 500 p.- Caleçona courts : 15000 
p.· Nevresin : 7000 p.- Taies d'oreiller : 
7227 p .· Draps de litıı: 10917 p.· Pyjamas 
pour soldats : 4915 p.- Housıeı pour ma• 
telu : 2680 p. 

Publique 
Pli cach 

• 
Publique 

la p. 4 70 
,, 4 70 
4550 -

Ameublement pour Habitetlon et Bureeux-Taplaserie ete. 

Gardc-ro be 

Travaux d'lmprimerle-Papete':!! 

Diverseı regislreı. 

Combuatible Carburant- Hu il es 

Boia : 2 lota 
Cbarbon de boiı : 8,4 t. 
Houılle Zoni'ouldak : 40 t. (oj.) 

Houille : 91560 k. (ai .) 

Oivers 

Materiaux de conıtruction pour la maiıon de 
couture : 12 lota 

Materiaux de constr. pour l'hôpital dea ani
maux : 12 lota 

Crachoira et st<'rilisateur de commodite 

Colliers et flanches pour Adm. Eauır: 17 Ltı (aj) 
Bidons : 500 p. 
Tuilcs type Marseille : '.l3500 p.- ld. pour 

maliya : 1600 p . (aj.) 
Articles de aport : 20 lots 
Tuilcs type Marseille : 30000 p. 

Brique: 30000 p. 
Chaux : 135 t. 
Meche pr. lampc: 42000 p.- fil en colo• pr. 

meche: 100 k. 
Plaqu• en fer: 200 p. 

Provlalona 

Beurrc : 1800 le. (aj.) 
" : 2,5 t . 

Olivea : 300 k. 
F romagc : 600 k. 
Bles concaııes , viande de boeuf, avoine, orge 

ete. 
Macaronis : 9600 k. (aj.) 
Vermicelles : 3900 it. {aj ) 
Lentıllea : 5 t.· Ble : 2 t. · Mais : 2 t.- Mil

let : 3 t.· Graines de lin : 250 k.- Riırı : 
500 k. 

Pain : 25460 1'. 
,, : 25560 k. 

Proviıionı. 

Viande de mouton. 
Pain. 
Beurre : 27,7 t . (•j) 
Bleı concaues : 10 t.- Haricotıı secı : 10 t.· 

Riz- pour pilav : 10 t.- Vin•igre : 2CO k. 
Orge: 2 lota 
Sucre: 13.4 t. 
Orge: 70 t. (aj) 
Beurrc: 7 ,5 t. (ajt 
Farintı: 140 t . 
Viande de boeufı 74 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
PJaques en cuivre, porte, fenetres ete. 
Decombres d'un magasin 
T uyaux, poeles, plateaux ete. 
Decombres de deux boutiques. 

Gre a rre 400 -

Gre a rre l:.!4 -

Publique 
Gre a rre 

" 
Publique 

540 -

2746 80 

Gre a rre - -

" 
Publique 1579 -

" 4086 -
Pli c.ıcb la p. 23 -

Publique 

" 
• ,, 

" 

Publique 

• 
" 
• 

Publique 

Gre a gre 

Publique 
,, 
,, 

• 
n 

1522 -

1269 40 
1500 -
330 -

1687 50 
2280 -

1300 -

1890 -
2750 -
157 50 
360 -

2208 -
897 -

2800 60 
2800 60 
1100 -

675 -
475 -· 

Gre a gre 26315 .-

Pli cach. 
Publique 375! -
Gre iı gre 

PLi cach. 19600 -
Gre a gre \8500 -

Gre a gre 
,, 

Gre a gre 

400 -
50 -

140-

33 75 

31010 --
31950 -

341 25 

60 -

18 60 

63 -

206 10 

304 -
862 50 
114 15 

9S 20 

171 -

91 50 

141 75 
206 25 

11 81 
27 -

166 -
67 -

210 05 
210 05 
83 77 

' 
50 63 
35 62 

1974 -

281 40 

1470 -
1390 -

60 -
7 50 

21 -

Dir. Vakoufs lıt.nbul 30-11-38 15 -

Vilayet Çorum 
Com. Ach. Miniıt . Def. Nat. Aak. 

15-11-38 
2-12-38 

30-11-38 
28·11-38 

14 -
11 -
11 -
14 -

" 
Com. Ach . lntend. lıt. T opbaoe 

Com. Adı. lntend. lst. Tophane 18-11-38 14 30 

Com. Perm. Municipalitc lıtanbul 15-11-38 14 30 

Com. Acb. Milit. lıparta - -- - -
Dir. Monopoleı lzınir 16-11-38 15 -
Com. Acb . Ecoles Se- 1 moiı a partir du 8·11-38 

condairea et Lycees lzmir 
Com. Ach . Brigade Edirne 17-11-38 10 -

Com. Ach. Command. lıt . Fandıldı 16-11-38 10 -

" 16-11 38 10 30 

Hôp. Mal. Contagieuses lzmir et 1-12-38 11 -
Dir. Sante lıtanbul 

Muoicipalite Ankara 18-11-38 10 30 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 28-11-38 11 -
2 eme Exploit. Ch. Fer E.tat Ankara 18-11-38 15 -

Direction lnııititut Gazi Terbiye 28-11-38 15 -
8me Expl. Ch. Fer de Etat lzmir 28-11-38 15 -

,, 28-11-38 15 -
• 28-11-38 15 -

1 ere E.xpl. Ch. de Fer Etat H .pacha 28·11 ·38 10 30 

" 

Dir. Lycee Kaatamonu 
Ecole Metiers Kutamonu 

,, 
" Com. Ach . Milit. Iıparta 

" Bornova 

28-11-38 10 30 

28·11 38 14 -
29-11·38 14 -
29-11-38 14 -
29-11·38 14 -

14-l l-3i 16 -
14-11-39 16 30 

Com. Ach. Command.Ist. Findikli 14-1 !-38 14 -

Com. Ach. lntend. Ankara 

• 
Club Ecoliera Kocaeli a lıt. 

Sultanahmet Dizdariye 
idem 

,, 
Com. Acb. lntend. lıımir 
Com. Ach . DiY. Kırklareli 

Com. Ach. Brifade Edirne 
.. 

Com. Ach. Milit Çorum 

• 
Com. Acb . Milit. Elazı~ 

,, ,, Bergama 

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 

• 
Dir. Banque Arricole Suc. Sım&un 
Com. Perm. Mun. lıtanbul 

28-11-38 15 -
28-11-38 15 -
1-12-38 14 -

1-12-38 14 -
1-12-38 14 -

14-11-38 15 -
14-11-38 16 -

28-11-38 
29·11-38 
15-11-38 
18-11-38 
30-11-38 
30 ·11-38 

1<1-11-38 
14-11-38 
15-11-38 
1411-38 

10 16 
10 -
16 -
16 -
11 
14 -

14 30 
14 30 
15 -
14 30 

Ankara Belediyesinden: 
J~alİP 

Otobüs idaresi için alınacak bir buçuk ton "a 
yağı için eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

Muhammen bedeli 39~ liradır. 
Muvakkat teminatı 29,~5 liradır. 30 dB 
fıteklilerin 18 teıriniıani 938 salı günü saat 10, 

belediye encümenine müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Sabnalma Komisyoound;11
\ 0., 

Amirliğe batlı müe11e1at için askeri evsaf dahilinde 29
1 

pb•' 
lavemarin komürü 14.11.938 paurteıi l'ilnü saat 15,15 de 

1
° elı' 

nede İıt. levazım imirliti aatınalma komiıyonunda pazarlı~ • 70 
ıiltmeıi yapılacaktır. Tahmin bedeli 4018 lira tutarı 604 lır• ~o 
kuruştur. lıteklilerin kanuni veaikalarile beraber belli aaatt• 

miayonuna ırelmeler\. 

== -
Miiteferrik 

Gazi Terbiye Enatitüıü Direktörlüğünden: ııd' 
Gazi Terbiye Eaatitüıü Beden terbi)Hİ ,ubeai için •f' po' 

adı, miktan, muhammen bedeli yazılı 20 kalemde g<Sıterile• ~11,tı 
malzemesi açık ekıiltme ile aatın alınacaktır. MuYakkat te11': 15 
95 lira 20 kuruttur. Ekıiltmeıi 28.11.938 puartesi günü ••• 11.ııe 
te Ankara mektepler muhaaebecilij'inde ya11ılacaktır. şarttı 
ve nümunelerin a-örmek iıtiyenlerin enatitGye mtlracaatlar•· 

Erkekler için 

Adı 

Mediııin Topu 3 kiloluk 
Tabanca (Atletizm için) 
El topu komple 
Futbol komple 
Antrenman elbiıeai Mavi renkli 

(Eıofman) 
Atlet fanilası Mavi renkli 
Spor pantalonu Mavi renkli 
Bokı eldiveni 
Deri lastik ayakkabııı 

Miktarı 

18 adet 
l • 
6 ,, 
6 • 

18 ,, 

34 " 
i4 ,, 
18 Çift 
34 ,, 

KIZLAR İÇİN: 
Mediain topu 2 kiloluk 
Disk (bir kiloluk) 
içi dolu küçük top 
Antrenman elbiıHİ açık mavi 

(E,ofman) 
Spor fanilası açık mavi 
Spor donu açık mavi 
iç lastiti No. 4 
Atlama ipi (parça halinde) nümu-

12 adet 
6 • 

20 " 

12 " 
20 ,, 

20 ,, 

6 " 

nesi a-ibi 20 ,, 
Lobut 20 Çift 
Deri liıtik ayakkab111 17 ,, 
Ok ve yay (erkekler ve kıalar için) 8 adet 

lluh. 
Fi atı 

kurut 
1350 
1000 
350 
600 

650 
75 

12.l 
550 
500 

1200 
750 
100 

650 
75 

125 
40 

35 
125 
500 

1000 

Devlet Demiryolları İkiaci İşletme Müdiirlüiüodeo: be' 

İşletme ihtiyacı için satın alınacak ve muhaını:rıe~t ile 
deli 1522 lira olan 23500 adet Marsilya tipi kireı:ıı~ıtll'e 
1600 adet mahya için teılip zuhur etmediiinden ek51 

on gin müddetle uzatılmıştır. 6,ıt 
İhalesi 18.11.938 tarihine rastbyan cuma fÜP~j ~O' 

15 te Ankara istasyonunda ikinci itletmo biuasınds 
misyonda yapılacaktır. ı6 I'.' 

İsteklilerin kanunun tayin ettiği vesikalarilo 1 tA· ~11ıııı' 
ralık muvakkat teminat mektup veya makbuzlarını 01Jıf 
len muayyen gün ve saatta komisyona müracaatları li~:,.,i~· 

Şartname ve mukavele projesi ikinci işletme k• 
de görülebilir. 

Emir Emrazı Sariye Hastanesi Başhekimliğinde0~~-§1 
Hastanemize 1579 lira tahmi1ai fiath tükürük bO ~· 

ve oturak sterilizatörü açık eksiltme ile alınacaktır· ,uııO 
siltme 938 birincikinun ayınm birinci perşeınbe oıefe 
saat l l de olacaktır. isteklilerin şeraiti anlaınak btJıd' 
hergün İzmirde hastane başhekimliğine ve ist•.0 

iO d' 
sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne ve ihale 1 ~oıd' 
2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununa göre edel' 
7,5 teminat makbuzu veya banka mektubu ve ic•P t e4 

diğe~ vesikalarla tı irlikte ekailtme, saatinden bir st1~ot( 
vel lzmirde Tepecikte Emrazı Sariye hastanesinde 
şekkil komisyona müracaatları. 

••• 
Pamuk, ıürahı çatal, bardak, ıedye y .s. alınacaktır· 

ıu .. t ıütununda Samıun Vil. itAıaına. 

_,, 
9,ıı: 


