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~ ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye için Kuruş 

3 AYLIGl 450 

~ 
6 " 850 

12 .. 1500 
Ecnebmemleketler için 

~ 12 aylığı 2700 

~ 
Sayısı S kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makb<kl deflildir. 

~ 
-·~·-·-·-········~·~ 

ÇARŞAMBA 

Hergfin çıkar· iktisadi, mali ve ticari 
il 

o 

GAZE'fESll 

16 lkincitetrin 1938 

t••·~·········~ 
.~ iDAREHANE: ; 
~ Y oğurtcu hanı, 1 ci kat ~ 
..ıııı1 No. 3 ve 4 ~ 
~ Galata, Perş~'Dhe Paıarı 

j iL.!. °" ŞARTLARI 
~ ıdarehanemizde g-örüşülür 

• Telgr.: İst. MO~ı\l(ASA 
~ Telefon.: 49442 

~ Posta kutusu "l. 12:H 
~ 
··········~···· 

Umum Tüccarların ve Müteahhitle!rin Mesleki Organıdır 

emle e 
\\eyva mütehassısı 

yetiştirilecek 

Ziraat vek&leti bütün meyva 
-..ıntakalarında meyvacılık kura-
1•rı açmağa karar vermi,tir. Bu 
lcurı\ara bitirecek olanlar ihti· 
•ae kesbetmck üzere- yetiştirile
Celcleulir. 

Buğday yükseliyor 
b Son günlerde piyuaya az 
Ufday ve arpa ıetirildi(linden 
huğdaylAr cinıine g<Sre kiloda 
2-3 para ve arpnlar 4-5 para 
lc•dar yükselmifti r. Toprak o
fiıi henüz piyasalara buğday 
td~armaya başlanmamıttır. 

liftik, yapak kontrolü 
a Tiftik ve yapak ıtanflardı için 

Uraada açılan kuraltırı teflif 
eden B. Faruk Sünter şehrimi
~ gelmiştir. Aldığ"ımu: malü -
llıata göre evvelce hazırla nnıış 
0lan tiftik ve yapnk standardi· 
laıyonu nizamnam\? projesi lk-

Haberleri 
tiaat Vekiletinde tektik edilmek· 
tedir. Bu proje taıdik edilen 
edilmez tatbikatına g«>çilecektir. 

Tiftik satışları 
Dün piyasamızdan 25000 ki

loluk bir parti çenıelli tiftik 
kilosu 106-107 kuruştan ve 
85000 kiloluk ikinci bir parti 
orta ikinci mallar kilosu 114 
113 kuruştan ihracat için ıa· 
tılmıştır. 

Yapak satışları 
Mersin ve izmir limanların

dan yuklenmek ve takaa su
reti) e bedeli ödenmek 9artile 
Amerika için yerli ) ıkanmış 
yapaklardan 85000 kiloluk iki 
parti aahlarak ihracına bat
lanmıştır. _ _ 

Zirai maddeler piyasası 
Şehrimiz borsa ve piyasala

rında her gün yapılan ziraat 
maddelerinin aatışl rı ile va
ziyetleri ,,.e stok olarak topla
nan maddelerin her gün teleg-
rafla ziraat nkaletine bildiril
mesi alakadarlara tebliğ olun
muştur. 

Harici (tonomit Ha~erler 
Buğdaya gümrük konuldu 

Suriye ve Lübnan hükümetleri evelce butdaydan kaldırılmış 
alan gümrük reımini yeniden vazetmitlerdir. Bunun ıebebi bu 
'•ne bu ikl memlekette mahıulün eyi yetiımit olmaaıdır. 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

15. il 938 ______ .. __ _ 
Cins! 

en &1~8İ!'I En yüksek 
Kr.8. Kr. S Cinı.i 

En aş ığı E·1 y Pn: k 
Kr. S. Kr. S. 

Ucıeıva Sultan! s . 
{)akızkabağı 
S 0Iınalık hilber 
1\trf bUber 

l<ır domatesi 

Sırık domatesi 
C:a1ı fasulye i 

" 

Kilo 

•tll fuulya 
:)tekadın ,. 
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Gilm!lıhane elması kilo rn 
Re:ı:akı ilıümü 7 -
Yapıncak ~ -
Milşkilc 10 -
Balbal üzUmU ,, 
Siyah lizilm t3 _ 
Ama .. ya elması 12 -
İnebolu elması 5 -
lngiliz elması (taraklı} -

Ankara armudu ,. 16 -
lncbolu armudu 6 -
Muımula 3 50 

Ayvn G -
Ferik elması 
Kestane 
Nar 

Ceviz 
Trabzon hurması 

• 
5 -
:'i-

lB -

Muz 40 -
Kestane kabağı B -
yerli limon 100 adc<l 200 -
Ecnebi limon 100 aded 150 -
Karpuz Alaca bae • 

orta • 
ufak • 

Kavun Kırkağac baş • 

• . . orta • 
ufak• 

• Hasanbey lıaş • 
or"1 • 
ufak. 
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Kliring hesabları bakiyeleri ve kredili ithalata aid 
taahhüdler 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankuından alınan heaap hu
liularına göre 5/11/1938 tarihindeki kliring beupları baki
yeleri ve kredili ithalat için Cilmhuriyet Merkez. Bankauoa 
verilmit taahhüdler yeki'ınlart: 

CEDVEL 1: Türkiye Cüm· 
huriyet Merkeı Bankasındaki 

klirina- hesapları borçlu bakiye
leri: 

MEMLEKET MiKDAR T· L. 

Almanya 

Belçika 

Çekoslovakya 
Finlandiya 
Franaa 
Hollanda 
logiltere 

İapanya 
İaveç 
lsviçrc 
Lehiıtan 

Lctonya 

Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s. s. c. i. 
Yuıoslavya 

2.871.800 

199.200 
3.639.200 

642.400 
3.313.600 

998.100 
10.156.200 

319.400 
2.925.600 

865.000 
345.500 

46.100 
1.369.000 

667.800 
l.579.800 

797.800 
546.700 

CEDVEL: 2 
Kredili ithalat için Cümhuri~ 

yet Merkez B•nkasına verilmiş 
olan taabüdler yekiinlaf': 

Resmi daireler Huauai ıahıslar 

MEMLFKET T. L. 

Almanya 18.46L042 

Avusturya 
Belçika 

Çekoslavakya 499.277 
Estonya - -

Finlandiya 
Franıa 

175 
80.637 

T. L. --
12.660.557 l 

525 
26.8821 

256.1511 
10.295 

1 
t.162 

303.641' 
1 

Hol anda 60.109 60.050 
İngiltere 770.654 488.282 
İspanya 29.654 ıo.~oo 
lsveç 1.520.664 214.312 

fıviçre 35.731 153.996 
italya 51 476 49J.287 
Letonya 
Macariıtan 621.767 164 694 
Norveç 1.740 23.298 
Lehistan 117.623 6.278 
Yugoıla,ya 14.297 6.875 
Yunaniıtan l.054 30.020 
s. s. c. f. 142.756 

Y \!kardaki 2 numaralı ced

velde yuıh kredili ithalitın va

delerine göre vaı.iyetleri: 

Altı aya kadar v~deli 
Reımi Hususi 
daireler ,ahıılar 

memleket T. L. T. L. 

Almanya 1.850.406 9.044.689 
Diğer mem. 80.470 l.620.141 

Daha uzun veya 
başka vadeli 

Resmi Huıusi 

daireler şahıslar 

T. L. T. L' 

Almanya 16.6!0.636 3.615.868 
Diğer mem. 3.724.288 774.663 

CEDVEL 3: 
Muhtelif memleketlerin Mer · 

kez Bankalarında tutulan kliring 
hesaplarındaki alacaklarımız: 

Memleket Mikdar. T.L. 
Eatonya 49.800 
italya 1.263.200 
Yunaniıtan 168.100 

a) M NAKASALAR 

İnşaat - Tamirat • Na~ıa işleri ve Malzemesi -Harita 
------~----------~------~------------~------~ 

İstanbul Üniver1ite1i A. E. P. Komisyonundan 
Radyoloji En.titüıü damında yaptlacak 1259,07 lira keşifli Ru

beroit döşenmeıi işine iıtekli gelmediğinden mezkür İf ayni tart• 
larla 17. 11 .938 perşembe günü uat 15 de Üniveuite Rektörlüğün
de tekrar açık ekıiltmeye konulmuştur. 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
idaremizin Sekili tuzlasiyle Yozgat şosesi arasındaki 

479 lira 50 kuruştan ibaret ilk keşif varakasına göre beş 
menfez inşaası işi fenni ve idari şartnamelerine göre açık 
eksiltmeye konulmuştur. Açık eksiltme ve ihale 30.11.38 
tarihinde saat 15 de baş müdürlüğümüzde toplanacak ko· 
misyon marifetiyle icra edileceğinden taliplerin 36 lira 
ilk teminat paralariyle birlikte tayin edilen gün ve saatte 
idaremize müracaatları ilin o!unur. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
2. t 2.38 cuma günü saat 15 de İstanbul da nafıa mü

dürlüğü. ek!iltme komisyonu odasında 9994,32 lira keşif 
bedelli Istanbul Asarı Atika müzelerine bağlı fotoğraf ve 
heykeltraş atölyeleri inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje keşif hulisasile buna mftteferri 
aiğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 750 liradır. 
İsteklilerin en az 7500 liralık bu işe ben1er iş yaptı

ğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
İstanbul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel a
lınmış, ehliyet ve 938 yılına ait ticaret odası veıııikalarile 

gelmeleri. 

Denizbank İstanbul Şllbe1inden 
Galatada Karamuıtafapa,a caddesinde 1 No. lu Antrepomuz

da yaptırılacak inşaat ilaveleri için 22.11.938 sah gfinü aaat 10 da 
Merkez binasında yapı ve binalar ıerviıiude münakua yapılacak
tır. İsteklilerin şartnameleri almak üzre yapı ve binalar serviıiae 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

• * * 
Zührevi dispanseri bahçesindeki garajda yap. tamirat 

ve tadilat. Bak: İst. Beled. ilanlarına. 

n;;::;; -
,,. >1 

ilaçlar, Klinik ve .!!l!enç_!Jar~ alat: 

istanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

As. Tıb. okulu için 75 kalem dişçi malzernesi 21.11.38 
pazartesi günü saat 14, 15 de Tophanede İstanbul levazım 
amirJiği satmalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya· 
pılacaktır. Hepsiıain tahmin bedeli 528 Hra teminatı 79 li· 
ra 20 kuruştur. İsteklilerin belli saatte Ko. na gelmeleri. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Samsun Belediye Riyasetinden : 

Samsun elektirik şebekesi için mubayaa ediLcek olan· 
80 adet elektrik sayacı açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 28. l I 938 paz rtesi günü saat 14 de belediye 
daimi encümeni huıurunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 600 liradır. 
Muvakkat teminat 45 liradır. 
İhale: 2490 sayılı kanun hü~ümlerine göre yapılacak

tır. 

latekliler bu işe aid )ı!erekli evrakı belediye elektirik 
su işletme dairesine müracaatla görebilirler. 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
mu

aded 
1000 

14. l l .938 tarihinde ihalesi yapılmıyan 578 lira 
hammen bedelli, 250 aded kondansatör 2 Mf. 500 
telefon ağızlığı, 200 aded tdefon ahize kapağı ve 
aded ahize tenekesi 26. 1 l .938 cumartesi günü saat 10 da 
açık eksiltme surctile ihale edilecektir. 

İlk teminatı 44 liradır. Şartname Ye nümuneler hergün 
Levazım Amirliğimizdc görülebilir. 

İsteklilerin mezkur gün ve saatte ilk teminatlariyle 

müracaatları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Devlet Demir Yolları ve Limanları işletmesi Umum 
İdaresinden : 

Muhammen bedelleriyle miktar ve evsafı aşağıda ya
zılı iki grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek 
şartiyle 1.12.938 perşembe günü saat 10,30 da Haydar· 
paşada gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafıa· 
dan açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 
ve her gruba ait hizalarmda yazılı muvakkat teminatlariy
le birlikte eksiltme günü sa .. tine kadar komisyona müra· 
caatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydapaşada 
gar binası içiudeki komisyon taraf.odan parasız olarak 

dağıtılmaktadır. 
500 çift uzun konçlu lastik çizme muhammen bedeli 

4500 lira muvakkat teminatı 337 lira 50 kuruştur. 
10.000 metre kanaviçe muhammen bedeli 1600 lira, 

muvakkat teminatı l 20 liradır· 

Gazi Terbiye Enıtitiiıü DirektlSrlütGndeo: 
Gazi Terbiye Enıtitüsii erkek ve kız talebeleri için atatıda 

miktar, fiat muhammen bedeli ve ilk teminatı yazılı ayakkabılar 
aÇık elniltme ile alınacaktır. 

ihaleıi 3<1.11.938 çarşamba günü saat 15 te Ankara mektebler 
muhasebeciliğinde yapılacaktır. Şartname ve nümunelerini ıör
mek istiyenler enıtitü direktörlüğüne müracaat etmelidir. 

Cinıi 

Erkek ayakkabı11 
Kız 

Miktarı Fiatı Muham. bedel İlk teminatı 
azı çoğu kuruş lira lira kr. 
150 160 510 816 61 20 
75 85 700 595 44 62 

1411 105 82 

•U 
ol 



Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Ciosı Şekli Mahm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Münakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harıta 

fstaayon-Lidik-Erbaa yolundaki ekip kulübele-
rinin tamiri 

Samsun-Çarfamba-Terme ekip kulübeleri. tamiri 
Havza·V. köprü ekip kulübelerinin tamiri 
Bafra-Alaçam ,, ,, ,, 
Zonguldak-Kazlı.: yolunun arasında yap. amele 

barakası 

Menhol inş. : 15 ad. temd) 
inanlı inekbancsinde çift memur evi inş. 
Tatvan kazasında yap. hükOmet konağı (1 kmm) 
Galata .Karamuıtafapaşa cad. 1 No. lu antrepoda 

yap. inş. ve ilaveler 

paz. 121 20 

,, 
" 
" aç. ekı. 

182 66 
283 30 
94 73 

1647 02 

" 2165 -
,, 9989 ıs 

kapalı z. 34031 63 

HükQmet konağı ikmali inş. ve tesiuh (temd) pu:. 202625 90 

ııEçler, Klinik ve ispençiyari el!t, Hastane Lav. 

Dişci malzemesi: 75 kalem paz. 528 -

Elektrik - Havagazı-Kalorlf er (tesisat ve melzmasi) 

Elektrik sayacı: 80 ad 
Kondansatör: 250 ad -telefon ağızlığı: 500 ad. 

telefon ahıze kapağı: 200 ad.-ahize teneke1i: 
ıooo ad. (lemd) 

aç. eks. 

" 

600 
578 -

HükOmet konatındıı yap. elektrik tesis. (Bak: paz. 
inş. eütun.) (tcmd) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yastık, şilte, battaniye, komodin v.s. (temd) aç. eke. 

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

Afyon garı mefruşatı 
Maden kömürü sobası büyük: 150 nd.-orta: 150 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Kuru meşe odunu: 30 t. 
Çam odunu: 15 t. 
Zonguldak sömikok: 60 t. 
Yık ıımış kriple maden kömürü: 50 t. 

MOteferrik 

Muhtelif eğe (şart. 130 kr) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Prasa: 24 t. (temd.) 
Patates: 96 t. (temd) 
Kuru fasulya! 6,4 t. (temd) 
Saman: 235750 k. 
Un: 205 t. 
Sadeyağ: 36 t. (temd) 
Lahana: 4 t.· praea: 4 t ıspanak: 2 t. 
Yulaf 

b Ozayedeler 

Katır: 1 baş 
Köknar ağacı 
Kere11te 
Kestane atacı: 132 kental 
iskarta kağıdı 
Çam ağacı 
Kereste 
Çam ağacı 
Odun: 3370 kental 
Ateş odunu. 1000 kental 
Akbaş gemi11i 

Kilyoı " 

kapalı z. 
pu. 

aç. eka. 
,, 
,, 

7790 76 

420 -
150 -

2250 -
750 -

kapalı z. 26330 -

açık eks. k. O 02 
kapah z. O 08 
paz. 
açık eks. 4715 -
kapalı z. 28700 -
pa:t. 35535 -
paz. 

,, 

aç. art. 

" 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
,, 
• 
• 

5000 -

370 -

24165 -
25920 -

fstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 
16107 metre tela 21.1 t.38 pazarteıi günü saat 14 30 da Top

hanede lstanbul levazım amirliği aatınalma komisyonunda pazar
lıkla eksıltmesi yapılac ktır. Tahmin bedeli 4026 lira 75 kuruş, 

teminatı 604 liradır. Şartnnme ve nümunesi komisyonda g-örülür. 

• • * 4600 metre kıl teli müteahhit nam ve heubına 2.12.938 
cum günü sant 14 de Tophanede Levazım amirliii aatınalma 

komi yenunda açık eksiltme ile ahnacakhr. Tahmin bedeli 3450 
lira ilk teminatı 25 lira 75 kuruştur. Şartname ve nümuneai ko
misyonda görülebilır. 

• • ıt 

3 O m p tiska alınacaktır. Bak Mutefrik sütununda İıt. Lcvz. 
Amirlıği Satınalma komisyonu ilanına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
Çanakkole Mustnhkem Mevki Sabnalma Komisyonundan: 

Çanakkale Mst. Mvk. namına Çanakkaleye gelecek eşya, er
zak ve mühimmatın Çanakkale gümrüğünden kaaaba dahilindeki 
ciheti askeriye anbarların ve hastane bayırındaki defi tayyare 
pavyonlarına taşınmak üzere 1 haziran 939 tarihine kadar muka
veleye bağlanmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminab 45 liradır. 
ihalesi 21. l 1.938 pazartesi günü saat 11 de Çanakkale Mıt. 

mevki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
• * • Çan•kkale Mst. mv. için bath listede gösterilen mulatelif 

garnizonlar arasında er, eşya ve mühimmahn nakliyeıi l haziran 
939 nihayetine kadar mukaveleye batlanmak üzere kapalı zarf 
uıulile ekıiltmeye konulmuştur. 

Mezkur nakliyatın tutarı 5000 liradır. 
ihalesi 21 .11.938 pazarter;i günü saat 16 da mst. mvk. ıatınal

ma komısyonunda yapılacaktır. 

124 -

163 -
749 19 

2552 37 

11,81 30 

79 20 

44 -

584 31 

31 50 
11 25 

168 75 

1974 75 

36 -
576 -

354 -
2152 50 
2665 13 

27 -

88 20 
25 28 

1812 38 
1944 -

Samsuıı Vilayeti 

,, " 
,, . 
" ,, 

Zonguldak Valiliti 

lst. Telefon Müd. 
Tekirdat inanlı inekhanesi Dir. 
Tatvan Kuaıı Malmüd. 
Deaizbank lıt. Şubeai 

Malatya Defterdarlıtı 

Tophane Lvz. SAK 

Saqıııın Belediyesi 
lıt. Telefon Müd. 

Malatya Defterdar. 

Saroı1un Belediyesi 

D. D. Yolları Ank. H. paşa 
Tophane Lvz. SAK 

Gaziaatep Lisesi Dir. 

,, " 
,, " 

iktisat ve Ticaret Mek. Dir. 

D. O. Y. Ank. ve H.pışa 

Kırklareli Tümen SAK 

" 
Vize ,, ,, 
Ank. Lvz. SAK 
Zara Garnizonu SAK 
Samsun Ask. SAK 
1st. Komut. SAK 

• 

Selimiye A•k. SAK 
Kaatamonu Orman Dir. 

,, " 
,, . 

Samsun lnhis. Tütün Fabr. Müd. 
Kastamonu Orman Dir. 

,, " 
Samsun Orman Batmühendie. 

" n ,, 
,, ,. ,, 

Tiirk. Gemi Kurtarma Şirketi 
,, 

" " ,, 

21-11-38 15 -

21-11-38 15 -
21-11-38 15 -
21-11-38 15 -
21-11-38 11 -

26-11-38 10 30 
30-11-38 14 -
31-12-38 12 -
22-11-38 10 -

2-11-38 itib. 1 ay 

21-11-38 14 15 

28-11-3R 14 -
26-11-38 10 -

2-11-38 itib. 1 ay 

17-11-38 14 -

30-11-38 15 30 
18-11-38 14 -

22-11-38 13 -
22-11-38 13 -
22-11-38 13 -
29-J 1-38 14 -

3-1-39 15 30 

28-11-38 11 -
29-11-38 16 -
18-11-38 15 -
3-12-38 10 -
2-12-38 14 -

1 ay zarfında 
16-11-38 14 30 
16-11-38 14 -

18-11-38 10 -
22-11-38 15 -
23-11-38 15 -
28· 11-38 
28-11-38 14 -
23·11·38 15 -
22-11-38 15 -
29-11-38 14 -
28-11-38 15 -
28-11-38 ıs -

5-12-38 11 -
5-12-38 11 -

Mobilya, f v ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v .s. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
İdaresinden: 

İlk eksiltmesi feshedilmiş olan 7790, 76 lira muhammen 
bedelli yeni Afyon garı mefruşatı 30. l 1.938 çarşamba gü

nü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır . 

Bu işe girmek isteyenlerin 584,31 liralık muv akkt temi· 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve bu gibi işleri 
yaptığına dair Nafıa ehliyet vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire
sinden Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da
ğıtılacaktır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

150 adet büyük, ı 50 adet orta boydan maden kömü

rü sobasının 18. 11. 938 cuma günü saat 14 de Tophane· 
de İst. Lv. amirliği satınalma Ko. da paz:arlıkla eksiltme
si yapılacaktır. İsteklilerin şartname ve nümunelerini gör· 
mek ve pazarlıia iştirak etmek üzere Ko. na gelmeleri. 

Toptan Satış Fiatları .. -
~ İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti · 
ı ,....,..-,..-"""'-"-"-"""'"""'~--,.,, -,.,,-,.,,-,.,,-,.,,--,.,...-........ -_,...-_ .... _ıv>.....ıv>.. ___ ~ 

1 

1 

l ı 

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 
Limon İtalya 

,, Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

" ,, 2 ci 
Zeylin tanesi dubje (936 ahsul) 

,, ,, ,, (937 
,, 
" ,, 

Sade 

,, 
• 
" 
" 

,, 1 ci ,, 

,, 2ci " 
,, 3 CÜ ,, 

yağ Urfa (birinci) 

• (ikinci) 
Kars (erimi~) 

,, (erimemiş) 

Trabzon 

,, 
,, 

" 

1 En ... En ço~ 

-14,75 kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

ti 

,, 

" 
" 
" 
" 

kilosu 
,, 
,, 
" ,, 
" ,, 
,, 

sandığı 

b. sandığı 

" kilosu 
,, 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 

" ,, 

" ,, 

-15,20 
-1 

- -16.00 
14.50-15.00 
ıı.00-12.50 
11.00-11.50 

-16.50 
-21,50 
-2,,00 

20.- -22-
20.50 - 21,oO 

30:00:31-
1 

28.00-29 
19.00-20 

-25 
-28 

25--26 
- _7()() 

_ s75 
7-

_ 5-
45-48 
32-36 
22 -26 
ıs-21 

-15 
-J07,50 
_ ,oo.-

8,,_ss ı 
- 1 

-68 
-80 
_49 

ı : 
:,, Vejetalin: 

Çay Cava 
,, Çin 

" 200-600 ! 

l 

,, Seylan 
Kahve muhtelif 

Deri ham ve işlenmiş 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 

,, 
,, 
" ,, 

çifti 
kilosu 

290 600 1 

295-400 
101,25 .. 102.25 

: ı 
,, ,, manda 

" 
Hava 

,, sığır 

kurusu kuzu 

,, 
,, 

çifti 
kilosu 
çifti 

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

il ,, koyun 50 53 
110 -120 
110 115 

1 

,, 
" ,, oğlak 

Tula keçi 

" Salamura 
koyun 
kuzu 

,, manda 
,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 
,, man .~a 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan l ci 
,, beyaz 1 ci 

.. .. - ~ --- ---· -~ ' -

" ,, 
,, 

kilosu 

" 
" 
" tanesi 

" ., .. 

--
35-40 
40-45 1 

175-185 
145-150 
120-130 
90-100 1 

110-140 
100-130 , 

ISTANBU L 

Borsası Ticaret ve Zahire 

CiNSi 
Fi atlar 

Aşağı 

Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 5 12 
' " sert 5 -

,, kızılca 

Arpa Anadol 
Peynir kaşer 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf çuvallı 

Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 

5 7,5 
4 5 

3 35 

17 20 
Kuşyemi çuvallı 5 21 
Kuşyemi dökme 4 37 
İç Fındık 71 -
Tiftik mal 
Tiftik Og-lak 
Susam li 5 

Yapak Anadolu 50 20 

,, Trakya 

Mıs1r beyaz 

Mııır ıarı 

3 32 
4 10 

15.11.938 ====~ 
Yukarı 

Kr.Pa. 

5 32 

5 25 

5 22 

72 -

17 20 

Buğday 

Arpa 
Fasulye 
Un 
Tiftik 

Gelen 1'00 

388 
~ 
16 
89 
1 

iç fındık g3 
Susa• ıt 
Yapak t5 
Yulaf ~ 

~K~u~ş~y_e_m_i __ ~--------~ 
Giden 

84
15 

K. ceviz 9 
Tiftik 3'f 
Yapak '}//. 
iç ceviz 

-~__;,,..~~~-- /_......... Buğday ~ 

Dış Fiatıar 9' 
Buğday 

,, 

" Arpa 
Mısır 
Keten T. : 
F1ndık G.: 

" L.: 

Linrpul 2 g5 
Şikago 2 fJ8 
Vinipek ~ 70 
Anvers ti 
Londra ~ o5 

" Hamburı 

• 

' 

" t 
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!,ahrukat Benzin-Makine yağlan. V_!: 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan 

Müst. mevk. birlikleri ihtiyacı için kapah zarf usulüile eksilt
~eye konulmuş olan 58791 kilo benzin, 1773 kilo valvalin, 59 ı9 
d •lo vakum 118 l kilo IP'es, 589 kilo gazyağı 1-12-938 tarihine ka
•r paz:arlıi?'a bırakılmıştır. Bu iş için taliplerin teminat akçesi 
~lın 1303 lira ve 93$ senemi Ticaret Odaaı veıikasile birlikte 
·l2-93g tarihine kadar her gün Çaoakkalede Mst. Mevki satın· 
-ınıa Komisyonuna müracaatları. 

Kütahya Vilayetinden: 
Vilayet nafıa idaresi için 4000 kilo mazot, 1500 kilo 

\>ak um, 800 kilo gres, 100 .kilo arap sabunu, 100 kilo üs· 
lüpü, 500 teneke benzin satın alınacaktır. 

Umumunun muhammen bedeli 2645 liradır. 
h İhale 22.1 1.38 salı günü saat 15 de daimi encümen 
Uıurunda yapılacakbr. 

t. Şartnamesi hergün daimi encümen kaleminde ıörüle-
1J11ir. 

isteklilerin mezkur gi1n ve saatte muhammen bedelin 
~n~de 7,5 uğu nisbetinde muvakkat teminatlarile vilayet 
llırni encümenine müracaatları. 

~~~~~~~~~~~~~~ı==~~~·~ 

~eferrik 
M. M. Vekaleti Satınalnıa Komisyonundan 

~it ~epsine tahmin edilen fiatı 3960 lira olan iki adet Unit açık 
'1 •ıltrne suretiyle 2.1 939 pazartesi günü saat 10 da Ankarada 
· .M. V. satın alma komi yonunda satın alınacaktır. 

~ ltk teminat 297 lira olup şartnamesi her gü01 öğleden sonra 
d · M. V. satınalme. komiıyonunda ıörülürve istiyenler tarafın· -il kopyası alınabilir. 

İatanbul Levazım Amirliği Satınalma Koıuiayoaundan: 

'' 600 kilo balmumu 19.11.38 cumartesi günü saat 11 de Topha· 
•ıı:i! i~t. levazım amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla ek

llıesı yapılacaktır. Tahmin bedeli 480 lira ilk teminatı 72 liradır. 
• t_)g • ~ Dikim evleri için 380 metre patiska, 336 kilo ara ipliği, 

~t kılo parafin 18.11.38 cuma günü saat 14, 15 de Toohanede 
t' • l V. amirliği nttınalma ko. da pazarlıkla alanacaktır. Her bi· 
~ -l'rı ayn bayilerden alınabileceğin len isteklilerin belli saatte 
0

• tıa gelmeleri. 

'dt • • Piyade atış okulu, Maltepe ve Buraıı askeri liseleri için üçer 
• t Çnrnı:ışır yıkama, sıkma, ütüleme makineleri pazarlığına ta· 
l• :ılunadıfından tekrar paza rhğı 21 ll .38 pazartesi günü saat 
'ıı e Tophanede lstanbııl levazım amirliği satınalma komisyo
t?~'. yapılacaktır. 3 makineye }stanbul için 4300, Bursa içiu 
Ş- lıra fiat tahmin edilmiştir. ilk teminatı 997 lira 50 kuruştur. 
t1ııanıe komisyonda görülür. 

• h 11 ' • 25000 adet mat ha put düğmesi, 375 bin edet büyük, 150 
~ l'lldet küçük mat ceket düğmesi 2.12.38 cuma günü uat 14,30 
lit~ O~hanede levazım amirliği satınalma komisyonunda açık ek

tce •,1e alınaca~hr. Hepsinin tahmin bedeli 2887 lira 50 kuruş, 
)~lld llıınatı 216 lıra 56 kuruştur. Şartname ve nümuneıi komis· 

a görülebilir. 

• 
~ıı ',d 45 bin adet büyük ve 150 bin adet küçük kop;a ile 75 
\ 11t et pantalon arka tokası 2.12.38 cuma günü ıaat 15 de Top· 
~ı~ de lst. Tophanede levazım amirliği satınalma komisyonunda 
'' tl<ıiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 531 lira, ilk 

11 1ltı 40 liradır. Şartname ve uümunesi komisyonda görülebilir. 

~ Kütahya VilAyetinden 
~ 1~fıa idart-si için 1401 lira muhammen bedelli IOOO adet kaz
'< it~ kürek, 20 balta, lO destere, 10 keser, 20 Gemici feneri 
\,· 38 salı günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksilt
\ t" konulmuştur. Şartnamesi her gün daimi encümen kalemin-

i 0 riilebilir. 
•tck1·1 '~•t· ı Nİn mezkQr gün ve saatte yüzde 7,!i muvakkat temi· 

•le •ı A t d ' A •O o M 1 , vı aye aımı encumenıne muracaat arı. 
~ h Nafıa idaresi için 40 adet amele çadırı alınacaktır. 
t~ .er çadırın muhammen bedeli 45 lir8dır. 

\ tıı:~ltrne ve ihale 22.11.938 salı güuü saat 15 de Vilayet dai · 
ş, Urneoi huzurunda yapılacaktır. 
~thıarnesi her gün daimi encümen kaleminde görülebilır. 

'~t;1klilerin me:ıkür gün ve saatte yüzde 7,5 muvakkat temi
e vilayet daimi encümenine müracaatları. 

\t
11
h Devlet Demir Yolları ve Limanları işletme U. Müd. 

'-it . 8 tnrnen bedeli, muvakkat teminatı ve liste numaralarile 
~ t~ aşağıda yazılı malzeme 22.12.938 perşembe günü saat 

1 ~-ı:ı arı itibaren liste sırası ile ve ayrı ayrı ihale edilmek üı.e 
Qll ~lı Zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır 

'ıı.,t1t.c girmek isti yenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat 
', ıle kanunun tayin ettiği vesikaları Ye tekliflerini ayni 

\ Ş,:~t 14,30 a kadar komisyon Reiıliğine vermeleri lazımdır. 
)d,t 11'tneler parasız olarak Ankarada Malzeme daireainden, 

ı:ıatada Te11ellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 
Malzeme Muhammen Muvakkat 

Bedeli teminatı 

1 Ç· Lira K. 
~ b~llko levha ve külçe çinko J 1400 -
al' ~:t Ve oluklu galvanize 18Ç 16509 44 
i l\c halatlar 20500 -

lltınn levha ve kurfun boru 
~. teneke levhı.ı 5376 -

Lira K 

855 -
1238 21 
1537 50 

403 20 

MÜNAKASA GAZETESi 

P. T. T. Levazım Müdürlü~Unden: 
ldare ıhtiyacı için satın alınacak olan 5 adet mııksimeli paratöner 

tertibi açık eksiltmeye konmuştur. 
Muhammen bedel 2000 lira, muvakkat teminat 150 liradır. 
Eksiltme 2. 1.39 tarihin., müsadif pazartesi günü sııat 15 te Anka

rnda PT umumi müdürlüğü binasındaki satmalıoa komisyonunda ya 
pılııcektır. 

isteklilerin muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ile ka
nuni ves:ııki hamilen mezkur gün ve ıaatte komisyonıı müracaatları. 

Şart nameler An karada PTT levazım ve lstan bul da Kınacı yan ha· 
nında 3 cü katta PTT levazım ayniyat şubesi Md. lüklerinden parasız 
verilir. 

"' .. 
10000 m. Kanaviçe alınacaktır . Bak mensuccat sütu-

nunda D. D. Y. ilanlarına. 

z:::=s -
Erzak, Zahire, Et ve S bze: 

Eskişehir Levazım Amirliıi Sahnalına Komisyonundan : 

Eskitehlrdeki birliklerin ihtiyacı için I00.000 kilo ııa"ır eti ka
palı zarfla ekailtmcye konulmuştur. Eksiltme günü olan 10.11.938 
tarihinde istekli çıkmadığındıın bir ay zarfında Eskişehir Lv. Am. 
Satınalma Komisyonda pazarlıkla satın ahnacaktır. İlk pazarlık 
günü 19.1 J.938 cumartesi saat 11 dedir. Tahmin bedeli 24000 lira
dır. Muvakkat teminatı 180!) liradır. İsteklil0rin Ticaret Odasına 
kayıtlı olduklarına dair vesik8 ve teminat makbuzlariyle mez· 
lı:iir Ko. na gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

g()OOO kilo iıpanak, 28500 kilo lahana, 70000 kilo pıraaa, 7000 
kila havuç. 15000 kilo kereviz, 60000 kilo karnabaher, 34000 de
met maydanoz için kapalı zarfla eksiltmesinde verilen fiat tahmi· 
ne uymadığından 18 11.938 cuma gilnü saat 15 de Tophanede 

. İıtanbul Levazım amirliti ııatınalma komisyonunda pazarlıkla ek· 
ıiltmesi yapılacaktır. Hepı1inin tahmin bedeli 18710 lira 50 kuruş 
ilk teminatı 1403 lira 29 kuruttur. 

Sayfa 3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Cinsi Miktarı 

Muham. B. 
beheri tutarı 
L. K. Lira 

Oo 7,5 
teminatı Eksiltmenin 
L. K. Saatı 

Yassı ve yu· 1575 met. 896 (sif) 67 20 14 
varlak kayış 
37X68 sarı tır- 200 kilo 2 24 448 (sif) 33 60 14 30 
tıklı alüminyum 
kağıdı 

1- Şartna:ııeıerine ekli listede ebat ve miktarı yazılı 1575 
metre yassı ve yuvarlak kayış ile 37X68 sarı brbkh 
alüminyum kağıdı şartname ve numuneleri mucibince 
ayrı ayrı nçık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

U- Muhammen bede!lerile muvakkat teminatları hizala
rında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 30 Xl.938 tarihine rastlayrın çarşamba gü
nü hizalarında yazıh saatlerde Kab taşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü gecen Şu
beden alınabileceği gibi numuneleride görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gjjv ve saat
lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Cinsi 

Süpürge 
Baskül 

Tartma 
kabi· 

Miktarı liyeti ---

(8282) 2 -4 

• • • 
% 7.5 

Muham. bedeli temi· Eksilt· 
Beheri Tutarı nah menin 

L. K. S. L. K. L. K. sa ti 

3000 A. - 11 375 341 ı5 25 60 14 
3 " 1000 kg 248- 744 - 55 80 14 30 

Eti! eter il M Ü t e a h h i t l e r i n Ta k v i m i il içki bandrol 
~~~!!!'!-~~~-"""'!"'--_.,.......,..,.. ____ ,__ kaedı 70X ıoo 

1500 kg. 00 - 1350 -IOI 25 15 

Perşembe 17-11·938 

Kıyım bıçağı, bakalit ve kuşe kağıdı (İnhis. U. Müd.) X 863 
Domates salcası (Ank Lvz .) .\" 864 
Rontgen filmi, fiksatör ve elev:ıtör (lst. Beled.) X· 868 
Un ve arpa (Malatya Aıık. SAK) ,,! 868 
Pirinç (Deniz Lv:ı.) ,,\~ 868 
Kanallı ııustalık çelik (DDY) .\~ 868 
Laboratuvar, ahır ve işçi evi inş . (Nafıa Veli.) J'\! 868 
Köknar kereste (DDY) .\: 869 
Mnlzeme Urfa atölyesi için (Gümr. Muh. Gen. Komut. lst) .M 869 
Üniversel tecrübe makinesi (Yüksek Denj.ı Tic. Mek. Müd.) ~! 869 
Dizel motörü (Dcnizbank lst. Şube!li} .\ 851 
Defter, çetvel v s. tabı (lst. Deniz. Tic. Müd.) .Y 875 
Meşe ve krıple kömürü ile çıım odunu (Eakişehir Lvz.) .,~ 876 
Mahruti ve üstüvani •ağlık şamandırası tlst. Deniz Tic. Mücl.) X 876 
Kasımpaşıı ortaokul binası tamiri (Kasımpaşn Ortaok. Müd ) .\; 876 
Kaymak, kayısı, kııru üzüm v.s. (Galatasııray Lisesi SAK) X• 876 
Kuru bakla (Eakişehir Veter. Oir) ,.\~ 876 
Kilyosta yap. inş. ve tamirat (Denizbank lıt. Şube.si) X 877 
Hangar inş. (MMV) .\! 879 
Blok maden kömürü (Edirne Tu~.) .\~ 880 
Fıçı tnlıtaııı (lnhis. U. Müd.) •': 882 
Radyoloji enstitüsü dnmındıı roberoit işi (lıt. Ünivers. SAK) .\! 882 
Melbusat (Çanakkale Vil.) .\~ 882 

• 

Is tan bul Belediyesin den: 

Keşif be ieli 948 lira 99 kuruş olan Üsküdar Zührevi 
dispanseri bahçesindeki garajda yaptırılacak tamirat ve 
tadilat pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesikadan başka Fen işleri Müdürlüğünden 
alacakları fon ehliyet vesikasile 71 lira 18 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 29· l 1 -938 Salı 
günü saat 1"1 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(i) (8363) 

• N H ~-N 

D.D.YOLLAQI iSLETME U. MUDURLUGUNDEN • 

7.12.1938 çarşamba rünü saat 15 te yapılacatı illa edilmi' 
olan vagon yedekleri eksiltmesine oit şartnameye ilişik liste üze· 
rinde IDazi tadilat yapıldığından işbu eksiltme 29.12.938 1&lı gilnü 
saat 15 e talik edilmi,tir. 

Evvelce bu şartnan1eyi atın almış olanların tadile• tanzim 
edilmiş olan yeni liıteyi Ankarada Mabeme dairesinden ve İstan• 
bulda da Haydarpaşadaki Teıellüm ve Sevk Şefliğinden parasız 

olarak almaları ve evvelki listenin hükmü olmadığı illn olunur. 
(8268) 4- 4 

• •• 
Metre mik'abı muhammen bedeli 40 lira olan 1000 metre mik' 

abı me,e tomruk 29.11.938 Sah gllnü saat 15,30 da kapalı ı.arf u
sulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3000 liralık muv8kkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 200 kuru,a Ankara, Eskişehir, İzmir ve Haydar-
pafa veznelerinde satılmaktadır. (8204) 4 - 4 

eb'admda - 40 - ı8oo -210 - ıs Jo 
1 - Nümunesine uygun olmak şartiyle 3000 adet sü· 

pürge, şartnameleri mucibince l 000 kilo tart'lll kabiliye
tinde 3 adet yerli m mulatı baslcül ilo smai işlerde kulla
nılmak üzere 1500 kilo Etil eter ve teahhüJücü ifa etmi
yen müteahhit hesabına nümunesi evsafmdn 70XIOO eb'a· 
dında 7000 kilo içki bandrol ka-ıdı ayrt ayrı açık eksilt· 
me usuliyle satın alınacaktır. 

11 - Muh mmen bedelleriyle muvakkat teminatları hi
zalarında gösterilmiştir. 

Hl - Eksiltme 29.Xl.938 tarihine rastlıyan Salı günü 
hizolarında yazılı saatlerde K bataşta Levazım ve Muba
yaat Şubesindeki Alım KomisyonundJ yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabileceği gibi süpürge ve içki bandrol kaadı 
nümunesi de görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
lerde yüzde 7,5 gü\ enme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8355) 2-4 

••• 
Muhammen Bed. 
beheri tutarı M. teminatı Eksilt-

Cinsi Miktarı L. K. L. K. L. Kr. me saat -- .... _ _..__.. -
Emme basma tulumba l l ad. 200 2200 165 15 30 
Hortum 455 met. 1 30 67 1 50 50 36 16 

1- Yukarıda yazıh 11 adet e:nnıe basma tulumba ile 
455 metre hortum şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza
larında gösterilmiştir. 

ili- Eksiltme 18.Xt.938 tarihine rastlıyan cuma gunu 
hizalnrında ya::r.ıh saatlerde Kahatasta Levazım ve Muba
yaat Şubesindeki Atım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parası?. olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme ıçın tayin edilen gün ve saat
lerde yüzde 7,5 giivenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8053) 4-4 
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Quotidien d ~ · Adjudication 

16 Novembre t9!!.---

ADMINISTRA'i ıVt" 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Gel ta, Perche~be Ba.ıar 

T~ltiphoı:ıe: 49442 

Boiie Postale N. 1261 

Pour la Publlclt~ ı'adre aer 
i l' Adminiıtratfon Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresae T~Mgraphique : 
latanbul MÜNAKASA 

Tableau Syno tique des Adjudications Ouvertes Aujou d'hui 

Objet de l'adjudication Mode 
d' adiudicat 

Prix 
estimatif 

Caution. 
provisoire 

Lieıı d'adjudication et du 
Cahier des Charj!'eı 

Jours Heure ____ .....,..... ,...... .. ~~ 

A) Adjud ications au Rabais 

Constructlon-Reparatlon-Trav. Publfcs-Materlel de Conatructlon-Cartographle 

Reparation guerites ı 1route IstHyorı Llldik
Erba , 

Reparation guerites ı 1rowte Samıun-Çarşanba
Terme 

" " • route Havza· V. köprii 

,, " ,, Bafra-Alacan 
Construction ruerite pour ouvrera • 'route 

Zoftguldalt-Kozlu. 
Constr. manhols : 15 p. (aj.) 

" maison double pour employeı a la 
vacherie inanlı. 

Constr. konak rouverncmental " kaza Tavtan 
(1 partie) 

Constr. a l'entrepôt No 1 Sİi 8 Galata Kara
muatafapaşn 

Aehevement eonstruction konak a-ouvernemen· 
tal et travaux installation (aj.) 

Gre a rre 

" 
• 
" 

Poblique 

" 
" 

Pli cach 

121 20 

182 66 

283 30 
94 73 

1647 02 

2165 
9989 18 

34031 63 

Grc a re 202625 90 

124 -

163 -
749 19 

2552 37 

11381 30 

Vilayet Samsun 

" 

n 

" Vilayet Zona-uldalc 

21-11-38 15 -

ll-11-38 15 -

21-11-38 15 -
21-11-38 15 -
21-11-38 11 -

Oir. Telephones lıtanbul 26-11-38 10 30 
Dir. Vacherie inanlı de Tekirdaf 30-ll-38 14 -

Oir. Fiıc Kaza Tavlan 31-12-38 12 -

Denizbank, Suc. lltanbu1 22-11-38 10 -

Defterdarat Malatya 1 mois a partir du 2-11-38 

Prodults Chimlques et Pharmaceutlquea-lnstrumants Sanltalrea-- Fournlture p~ Hôpitau~ 

Articles dentaires : 75 lots Gre a grc 528 -

Electrlclte-Gaz-Chauffage Central (lnetallatlon et Materiel) 

Compteurs electriques : 80 p. 
Condansateurs : 250 p.- Bouquins de telepho

nes: 500 p. • Couvercles de reeepteuu: 200 
p. • Fer blans de recepteurs : 1000 p. (aj ) 

lnstal. electrlque au konak gouvernemental 
(voir coutr.) (ajl 

Hablllement - Chaussures - Tlasus 

Oreillers, couverture!, comodine ete. (aj ) 

PubJique 

n 

Gre a a-re 

Cuire 

Publique 

600 -
578 -

Ameublement pour Habltation et Bureau.x-Taplaaerie ete. 

Articles d'amcublement pour la rare d' Afyon 

Pot!lea pour charbon de terre, grandı: 150 p.· 
ld. moyena: 150 p. 

Combustlble- Carburant-Hullea 

Bois de ebene : 30 t. 
n n sapin : ıs t. 

Semi·eoke : 60 t. 
Charbon de lerrc lave et crible: 50 t. 

Divan 

Limea de diverses especeı (cah. eh. P. 130) 

Provlaiona 

Riz ; 5 t. 

Pain pour le peniteoıcier de Kütahya (6 mois) 
Viandc de mouton : 1,5 ,,. ld. de veau: \ t. 
Oiınons : 28,4 t. 

n : 45800 le. (aj.) 
Viande de mouton : 4 t. 
Beurrc : 22 t . (ai.) 
Viande de boeuf : 100 t. (aj.) 
Cboux : 24 t. (ııj.) 
Poirreıı.ux: 24 t. (aj) 
Pommcs de terre: 96 t. {aj) 
Oignons: 6,4 t. (ai) 
Paille: 235750 k. 
Farine: 205 t. 
Beurre: 36 t. (aj) 
Legumes: 3 lots 
Avoine 

B) Adjudications a la surenchere 
Copeaux de boiı de noyer 
Huile de foie de Morue: 1472 k. (pour ma· 

ehines deı avions.) 
Bidons vides. 
Bois de sapin. 
Papier cıımelote. 
Bateau Akbaı 

• Kilyoı 

Pli cach 7790 7' 

Gre a ~re - -

Publique 
,, 
" 

420 -
150 -

2150 -
750 -

Pli eacb 26330 -

Publique 

,, 
n 

" Gre a gre 
Publique 

" 
" Publique 

Publique 
Pli eaeb. 

1200 -

22000 -
24000 -

le lı:. O 02 
le lı:. O 08 

Gre a gre 
Publique 4715 -
Pli cach. 28700 -
Gre a gre 35535 -

" 
" 

Publique 
,, 

Gre a gre 
Publique 

,, 

,, 

5000 -

24165 -

25920 -

79 20 

44 -

584 31 

31 50 
11 '.25 
68 75 

1974 75 

90 -

224 -

120 -
1650 -
1800 -

63 -
36 -

576 -

354 -
2152 50 
2665 13 

~3 94 

27 -
1812 38 

1944 -

Com. Ach. lntend. Ist. Tophane 21-11-38 14 15 

Murıicipalite Samsun 
Oir. Telephones latan bul 

28-11-38 14 -
26-11-38 10 -

Defterdarat Malatya 1 mois a partir du 2-11-38 

Murıicipalite Samıun 17-11-38 14 -

Administ. G~n. Chemins de Fer 30-11-38 15 30 
Etat Ank. 89r. Exped. H.paşa 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 18-11-38 14 -

Dir. Lycee Gaziantep 

" .. 
Dir. Eeole Sup. Commerce et 

Economie 

22-11-38 13 -
22-11-38 13 -
22· 11-38 13 -
29-11·38 14 -

Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 3-1-39 15 30 
Cai1Ses H.pnşa et Arık. 

Com. Ach. Batail. Aviation 19-11-38 10 -
Kütahya 

Procureur Ceneral Kütahya 21-11-38 15 -
Dir. Ecole Secondıire Çanakkale 28·11-38 16 -
Com. Ach. Plaee Forte Çanak. 24-11 38 15 -

• 24-11-38 
,, 22-11-38 15 -

Com. Aeh. Milit. Bayramiç 2-12-38 14 -
Com. Acb. lntend. Eskişehir 19·11-38 11 -
Com. Ach. Div. Kırklareli 29-11-38 15 -
Com. Aeh. Oıv. Kırklareli 28-11-38 11 -

" 29-11-38 16 -
Com. Acb. Oiv. Vize 18-11-38 15 -
Com. Ach. Int. Ank. 3-12-38 10 -

n Bataillon Zara 2-12-38 14 -
n Div. Samsun dans 1 moiı 

Com. Ach. Command. lst. Findilcli 16-11-38 14 30 

" 
16-11-38 14 -

Com. Aclı. D. G. Fab. Mil. Anlı:. 2-12-38 14 30 
Defterdarat Euıncan 15 jour a partir du 11-11-38 

Dir. Denh:bank Suc. Trabzon • 
Oir. Foretı Ordu 22-11-38 
Oir. Fabrique de Tabac iı. Samıun 28-11-38 
Societe Arı. T. de Sauvetage 5-12-38 

de Bateaux 

9-
14 -
11 -

idem 5-12-38 11 -

SOUS PRESSE : 

La Nouvelle Loi sur le Timbre 
Traduite en français et mis a jour par 

A. TEVFİK 
Suivie d'un İndex Analytique 

EN VENTJi: 
Chez le Traducteur: A Tevfik, Sigorta Han, Galatıı 
Chez l'Editeur: Münakasa Gazeteııi. Tel: 49442 

Et danı lcı Grandes Librairies 

des TravaLI~ • 
1 D 

de A 
L'adjudication de 25 appareils telephoniques, rrıe· 

centrales de 10, de 5 ·centrales de 5 et de 20 ~?\f,e; 
rateurs d'une valeur estimative totale de 2875 

1 
gJS 

aurc lieu, sous pli cachete, le Lundi, 19 Deceınbr7 di'' 
a 10 heures 30, par devant la Commission des ad~ ~fi' 
tions qui se reunit a la chambre de la Direction e 
teriel, au Ministere des Travaux Publics iı Ankara· 

Le cautionnement provisoire est de 215,63 livre9·,b,r 
On peut se procurer gratuitement le cahier deS e~el 

ges et details a An1rnra aupres de la Directioıı de Mat 
du Ministere des Travaux Publics. . 5q11'İ 

Les interesses doivent remettre, le meme jour JtJıııeıl'e 
9 heures 30 a notre Commission, leurs offres en ·fi''t1 
temps que le cautionnement proviıoire et les cer;ı d) 
signalCs dans le cahier des charges. (4586) (8~ 

~~~~~~--4 
l\ Memento des Fourni_sseu~ 

Jeudi 17-11-938 

Sauce de tomates (lrıtend. Ankara) No 864 6S 
Film• rocntgen fixateur et elevateur (Mun. lstanbul) No B 
Farine et orge (Com. Aeh Milit. Malatya) 868 
Riz (lnt. Ankara) No 868 
Acier a ressort et ondulee (Cb. de Fer Etat) No 868 'f •"·' 
Constr. laboratoire, ecurie maisons pour ouvriers ete. (Min· r 

No 868 
Boie de aapin (Ch. de Fer Etat) No 869 

GeP· Article pour Patelıer d'Urfa (Com. Ach. Command. 
S~~ 

Douan. Istanbul) No 869 569 
Machine d'tssai (Oir. Ecole Commerce Mnritime Ist.) No 
Moteur Dieael (Dir. Denizbank Suc. lst.) No 851 875 S 
lmpreasion de registre (Oir. Commerce Mıı.ritime lıt.) N~) rJO V 
Charbon de boiı, houille et boia de ebene (lnt. Eskişehır ·ti!Sle 
Bouee cylindriques et horiıantale (Dir. Commercc Mırı , ~ı 

No 876 d· ~ 
Rep hat. ecolo Secondaire Kasımpaıa (Dir. Ecole Secoll 

No 876 

Creme et fruitı (Dir. Lycee Galatasaray) No 876 ~ 
F6ve (Dir. V eterinaire. Eıkişehir) No. 876 . . ~ s~c 
Constr. et rep. au radıo phare de Kılyos (Dır. Denızb•11 

No 877 
Charbon de terre (Brigade Edirne) No 880 
Planches pour ffita (Dir. Gen. Monopoles) No 882 coııı 
Trav. do roberroit a la toiture de l'lnstitut Radiologio ( 

Universite lst.) No 882 
Articlee d'habillement {Vılayet Çanakkale) No 882 ) ~o 
Couteau pour hachsr, bagalite et papier (Dir. Gen. Monoı>· 

-

li 


