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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye' için Kurut 

3 AYLIGl 450 
6 • 850 

12 • 1500 
Ecnebmemlekctler için 

12 aylığı 2700 
Sayısı S kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul detildir. 

CUMA 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
il 

o 

SA~E'fJESI 

2 Birincikanun 1938 

IDAREHA NE: 
Y oğurtcu hanı, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe Paıarı 

İLAN ŞARTLARI 
ıdarehanemizde ~örüşülGr 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon.: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Memleket Haberleri 
200 ton tiftik satıldı ı 

Almanya hesabına muh· 
telif cins tiftiklerden ve ki· 1 
losu ı 17 ,5 kuruştan 200 
bin kilo tiftik satılmıştır. 
au mallar işlenmeye baş-
1anınış olduğundan gelecek 
hafta içinde sevk ve ihrac 
~dilecektir. Son satış pi
~~sayı canlandırmıştır. Bir 
llıliddettenberi tiftik ve 
)apak almayan sovyet Rus· f' alıcıları da alakadarlar
ı" fiat üzerinde görüşme
tre başlamışlardır. 

Takas işleri 

~ l' ak as işleri artmıştır. Bil· 
•csa Amerika ve İngiltere 
t olan takas işlerinin ko

~İsyonda intacı için takas 
0ıııisyonunun sık sık topla· 
~Cacağı haber alınmıştır. 

~ brikalarımız 
Yapak alıyor 

Yerli fabrikalarımız kilosu 

l kuruştan 450 balya Aııa· 
1 
•lu yapaklarından mübayna 
ltıiJerdir. Fiatlar can-

11r ve satışlar devam et
Cktedir. 

Arpa ve bugday 
yükseliyor 

Son gfinlerde buğday Ye 
arpa mevrudatı az olduğun
dan fiatlar yükselmeye de· 
v am tmektedir Dün her 
iki mahsulün kilo başına fi· 
tları 2-3 para fırlamıttır. 

İtalyanlar piyasamızdan ar· 
pa almak üzere tüccRrlara 
müracaat etmiştirler. 

İtalya pamuk alıyor 
İtalya namına piyasamızdan 

İzmir malı Akala pamukla
rından 50 bin kiloluk yeni 
bir parti satm alınmıştır. Bu 

pamukların kilosu 52 kuruş
tan verilmiştir. Yerli fabri
kalar için dahi kilosu 42 ku· 
ruştan 5 bin kilo pamuk sa· 
rilmıştJr. 

Amerika deri 
alıyor 

Çifti 190 kuruşa yükselen 

keçi deril rini Amerika tüc· 
carları 21 O kuruşa kadar 
almaya başlamışlardır. Ge

çen hafta satılan 50000 de· 

ri ile beraber düll'kü satış

lar beklenmekte olan vapu

ra yüklenecektdir. 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyvı Fiatları 

~ 1.12 918 ======== 

a) MÜ NAKASAL AR 

lnıaat - Tamirat - Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita -
Meninli Fidanhiı M&dürlüğünden: 

Cioıi Bedeli Keıfi Muvak.teminat 
L. K. L. 

Havuz iuşası 2930 06 220 
İhale günü 

15.12.38 
· 1- Fidanlıkta inşa edilecek beton havuz açık eksilt

meye konulmuştur. Fenni ve hususi şeraiti anlamak iste· 
yenler her gün Fidanlık müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

2- Ektiltmeye iştirak edecek talipler muvakkat temi
natı mal sandığına yatırarak makbuz Yeya banka mektu· 
bu ibraz edeceklerdir. 

3- Eksiltme 15.12.38 perşembe günü saat 15,30 da 
Fidanlıkta yapılacaktır. 

4- Taliplerin eksiltme gtinünd1!1 Fidanlıkta teşekkiil 

edecek komiıyona müracaatları ilan elunur. 

lstanbul Üniversitesi Pazarlık Komisyonundan : 

Diş tababeti okulunda 192.87 lira keşifli lsterilizas~on· 
yeri ile diğer bazı ufak tamirat işleri yaktırılacaktır. ist
eklilerin bu gibi işler yaptığına dair vesika ve Ticaret 
Odası kiğıdlarile 5.12.938 pazartesi günü ıaat 11 de Üni
versite İdari Ye ·Mali itleri Direktörlüğüne gelmeleri. 

lştanbul Tdefon .Müdürlüğünden: 

Telefon şehekesinde yapılacak tamirat münasebetile İs
tanbul Vilayeti hudutları dahilinde yapılması icab eden ve 
28.11.938 tarihinde ihalesi yapılamayan tahminen 300 M2 
parke, 300 M2 adi, 100 M2 asfalt, 100 m2 çimento ve 100 
M2 şose tamirat işleri 8.12.938 per~embe günü sarıl 15,30 
da açık. eksiltme suretile ihale edilecektir. 

.Muhammen bedel 699, muvakkat teminat 53 liradır. is
teklilerin muvakkat teminat ve kaldırım işi yepabileceklerine 
dair İstanbul belediyesinden alacakları ehliyet ve sair vcsi
kalarile o gün saat 15,30a kadar müdürlük binasındaki sa
tınalma kemisyonuna müracaatleri. 

Şartnameleri her giln levazım amirliğinden parasız ola· 
rak alınabilir. 

••• 
Acıbadem-Küçükçamlıca yolunun tamiri. Bak: lat. Bcled. ilia· 

!arına. 

• •• 
En l~n 

afatı yüi: ııelt 
Kr.5. 1'r. S 

Paşabahçe fabrikasında yap. on adet tank temelleri intaab. 
En En Bak: iohiı. U. Müd. ilanlarına. 

aıatı yOltaek 

Kilo 

,_ 7-

Hi - 16 -

10 - ı:.ı -

15 - 17 -

2- a rıo 
8- 4-

.. rı - 7-

• 2- s 5t 
baı adcd 
Orta 

Ufak 
'tJi.ilhııhar >i - g_ 

'lu '•lııa 100 50 - iO -.. 
\ '

0 hn ı - 1 25 

"~ 
Ot demet - 50 - 75 

·~t 2- s-
4- ·-• •ıı 

Yaprak ,, ı~ 3-

• - 50 - 75 

" - ıo - 6'.) 

1 - 1 2li 

Cinıl Kr. ~. Kr. S 
Gilmilşbane clnıuı kilo ıo - ı:> -
M tkile 15 - ti -
Siyah i.lzüm H- 12-
Anıaeya el•ası 12 - 30 -
laeb•hı elaa11 . ·- 8-
lal'lll& elması (taraklı} 8- 14 -
Aakara armudu .. 20- 30 -
İnebolu ıumadu 4 - 5 . 
Wuııı1•la 2 g 50 
Ayn 7 - 14 -
Ferik el•atı 15 - ı5-

ı: .. taae g_ 9-
Nar 7- 9-
Ceviz 
Mu:r.: 60 - 140 -
Ataç kavunu Adet ;< - 7-
Yerli linıon1QO aded.~- 300 -

l!cnebl li••• ıoo .. 150 - 175 -

Portakal Dörtyol 36lık -- - -
• " 6•. SOO - Sı.5 -

.. • so .. 260 - Z>O -

• 100 • 160 ,_ mı -
• 150 145 - 180 -

Portakal Alanyr ıoo A 225 - 2&o-
.. • 80 :!60 - 281-

M 280 - 300-

• Fenike 1i0 40t - 4211 -

• .. 200 Sllt - ~-
Mandalin Bodrum 100 ~rıo - 275 -

• Dortyol .. 2.00 - 2i0 -

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
• 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

28.1 t .938 tarihinde yapılan eksiltmesinde verilen tek· 
lifler şartnamesine uyrun çıkmıyan iki hatla ve adi teker· 
rürlü 6 adet orta müıeddideıi 17 birincikinun 931 salı 
günü saat 11 de Ankarada posta telgraf umumi müdür
lüiü binasındaki ıatınalma komiıyonunda yapılacak pa
zarlıkla mubayaa olunacaktır. 

Muhammen bedel 9000 muvakkat temiaat 675 liradır. 
İsteklilerin mesai saatleri dahilinde hergün mezkur ko
miıyoııa ve İatanbulda Kınacıyan hanında P. T. T. ayni· 
yat ,ubesine müracaatla şartnameleri görmeleri ve paxar· 
lık için yukarıda yazılı ıün •e saatte adı geçen komis· 
yonda hazırbalunmaları ilin olunur. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 

22.12.938 perşembe günü SAat 15 de lıtanbul Nafıa 
Müdürlüğünde 7500 lira keşif bedelli Güzel Sanatlar A
kademisi kalorifer tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve 
feoai şartnameleri, proje keşif hulasasiyle buna müteferri 
diier evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 563 liradır. 
isteklilerin en az 5000 liralık bu ite 1benzer iş yaptı· 

ğına dair idarelerinden almış oldukları vesikalara istina· 
den İstanbul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün ev· 
veJ alınmış ehliyet ve . 938 yılına ait Ticaret odası vesika
larile gelmeleri. 

Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden 
Muhammen bedeli 1800 lira olan 1 adet kontakt ter· 

tibatını havi Baryer tahrik aleti (komple) 2 adet komple 
geçit çaprazı İle teferrüatı 20 12.38 salı fÜnÜ saat OD 

buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyoc 
tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 135 liralık muvakkat temi· 
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiii vesaikle birlikte 
eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları la
zımdır. 

Bu işe ait ~artnameler komisyondan parasız olarak 
dağıtllmaktadır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyon undan 
30 bin metre tayyare kanat bezi müteahhit naaı ve 

hesabına kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmi.n 
bedeli 44290 R marktır. ltk teminatı 3232 R. marktır. 1-
halcıi 17.1.939 salı günü saat 15 de Vekalet satınalma 
ko. da yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün ko.da görülür. isteklilerin kanuaun 
tarif ettiği vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif mektup· 
larını ıaat 14 e kadar Ankarada ko.na vermeleri. 

Bolu Orman Okulu Direktörlüğünden 
Bolu orman mektebi talebelerine yaptırılacak elbise 

için 2.12.938 tarihinde yapılacak kapalı zarf münakasası· 
nm girülen lüzum üzerine işari aaire kadar talik edildi
ği ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Uin çift beyaz kadın çorabı 16-12-938 cuma günü saat 
14 de Tophanede levazım amirliği satınalma komisyonun· 
da açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 360 lira 
ilk teminatı 27 lira beş kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile 
berabez belli saatte komisyona gelmeleri. 

* * • On bin adet yastık kılıfı 16-t 2·938 cuma gunu 
saat 14,30 da Tophanede levazım amirliği satınalma ko
misyonucda açık eksiltme ile yapılacaktır. Tahmin bedeli 
4200 lira ilk teminRh 315 liradır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İıtekJilerin kanuni veıikalarile 
beraber belli saatte komisyona ıelmeleri. 

"' "' . 
• • • Ordu hastaneleri için 5000 adet yüz havlusu 19. t 2.38 

pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme ile alınacaktır. 

Tahmin bedeli 2250 lira ilk teminatı 168 lira 75 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka· 
nuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

• Ordu hastaneleri için 50Cf adet bo rnuz 19.12.938 
paz:rt:si günü saat 14,30 da Tophanede amirlik aatınal· 
ma komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 2750 lira ilk teminatı 206 lira 25 kuruştur. Şart
name ve nümunesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin ka· 
nuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri 

• • • 
78 adet deri caket ile kuket ahnacakhr. Bak: İıt. Telefon 

Müd. ilinlarıaa • 
• • • 

380 m. patiska alınacaktır. Bak: müttıf. sntunuııda lst. 
Lvz. Amir. ilanına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzc111esi 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğinden: 
Niimuneleri vekalette mevcut (hava ve zehirli gazden 

korunma levhaları isimli afişlerden dokuz çeşidi muhtelif 
renkli olarak açık eksiltme usulile bastırılııcaktır. 
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Sayfa 2 MDNAKASA GAZETESi 

Bu gün ii n olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün 

MOnaka aıar 

inşaat, Tem Irat, Nafıa işi eri, Malzeme Harita 

Beton havu.1 inş. 

Paşabahçe fabrikasında yap. OQ adet tank te
melleri inş. (şart. 20 kr .) 

Diş tababeti okulunda yap. tamirat 
Telefon şebokeıinde yap. ta irat münasehetile 

lst. Vil. hudutları dahilinde yap. parke: 300 
m2 • adi: 300 m2 asfalt: 100 m2 - 9imen· 
to: 100 m2 - şose: 100 m2 (temd) 

aç. eks. 

• 

• 

2930 06 
3926 02 

192 87 
699 -

Elektrik -Havagazı-Kalorlfer (tesl at ve malzmasl) 

Kontak tertibahnı havi Baryer tahrik aleti 
komple: 1 ad.-komple geçit çapraz ile tofer
rilatı: 2 ad. 

iki hatlı ve adi tekerrörlü orta müşeddidesi: 6 
ad. (temd) 

Güzel Sanatlar Akademisi kalorifer tesi11atı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çema~ır V_:!· 

Patiska: 380 m. 
Yüz havlusu: 5000 ad. 
Bornoz: 500 ad. 

aç. eke. 1800 -

paz. 9000 -

aç. elts. 7500 -

paz. 
aç. ekı. 

" 
2250 -
2750 -

Matbae işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

(Hava ve zehirli gazdan korunma levhaları) 
isimli afi,lcri bastırılması: 27000 ad. 

aç. eks. 3000 -

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

Haznran sandalya: 50 ad. 
Gardırop: 1 ad. 
Ders sırnın: 53 ad. 
Meşe kaplama nümune dolabı: 1 ad. 

Ker ste -Tahta v.s. 

Enjcltde çam dıre~ 7 m. : 50 ad. ve 8 m. : 
200 ad. (temd) 

Nakliyat - Bofeltme -YDkletm 

Hurda nakli: 30000 çuval 

Mahrukat, Benzin, Makine yaCiları v.s. 

Maden kömürü: 45 t. 

MDteferrik 

Su ileti: 15 kalem 
Baskül: 3 ad. 
Liiatik malzeme (temd) 
Ara ipliği: 336 lc.·parafın: 259 k. 
Düz dcstereli kesim bıça2"ı: 400 ad. (dikimevi için) 
Balmumu: 600 k. 
Freze tezs:-ahı: 19 ad. (şart. 613 kr) 
Torna ., 88 ad. (şart. 8,28 L) 
Alafranga yerli Eskişehir kiremıdiı 13850 ad.-

mahya: 310 ad. (Silivri kazası köy oktal. için) 
Hayvan velensesi: 800 ad. (temd) 
Saf kalay: 1255 k. (temd) 
Beyaz ferit: 1151 ad. ·siyah ıerid: 626 ııd (temd) 
Lamba makiDesi: 20100 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Kesilmiş sığır eti veyahud koyun etı veya ke
çi eti: 18 t. (temd) 

. 
b Müzayedeler 

Muhtelif hurda eşya 
Telefon makinesi, ka1a, ıaat, masa, snndalya 

v.a. : 505 kalem 

Sönmllş kömür: 800 it. 
Bolinder markalı 30 beygirlık motör: 1 ad. 
Sandalya, mua ve Frigidaire su soğutma do-

labı 

Hindyağı: 1472 k. (temd) 

paz. 

" ,, 
,, 

aç. ek•. 

pıı:ı. 

aç . eka. 

paz. 
aç. eks. 

" paz. 

"' 
n 

400 -
1727 -8, -

2500 -

585 -

1900 -
2500 -

22000 -

480 -
~apıılı z. 122500 -

" 165000 -
.ııç. eks. 1345 -

paz. beh. 10 50 
aç. eks. 2634 -

" 1751 -
kapalı z. 12415 -

aç. art. 

" 
paz. 

n 
aç. art. 

" 

4860 -

12 -
600 -

k. o 65 

Bu levhalnrın beherinden üçer bin tane olarak ceman 
27,000 aded bastırılacaktır. 

Bu levhaların muhammen bedeli 3,000 lira olup yüz· 
de 7,5 muvakkat teminatı 225 liradır. 

Eksiltme 16. 12.938 tarihine miisadif cuma günü saat 
15 te sıhhat ve içtimai muavenet vekaletinde toplanan 
hususi komisyon marifetile icra olunacaktır. 

Muvakkat teminat nakid Yeya nakid mahiyetinde tahvi-

220 -
294 46 

53 -

135 -

675 -

563 -

168 75 
206 25 

225 -

60 -
129 52 

188 -

56 25 

43 88 

285 -
187 50 

1650 -

72 -
7375 50 
9525 -

100 88 

630 -
198 -
132 -
931 13 

364 50 

1 80 
90 -

Merainli FidanbA-ı Miid. İzmir 
inhisarlar U. MOd. 

lst. Üniversitesi Pazarlık Komis. 
lat. Telefon Müd. 

15-12-38 
19-12-38 15 -

5-12-38 11 -
s-12-38 ıs 30 

D. D. Yollan H. pa~a 20·12-38 10 SO 

P.T.T. Lva. Müd. ADk. ve lat. 17-12-38 11 -

lat. Nafıa Mild. 22-12-38 15 -

Tophane Lv.1. SAK 

" . ,, . 
8-12-BS 14 -

19-12-38 14 -
19-12-38 14 30 

Sıh. ve lçt. Muav. Vele. Ank. bt. 16-12·38 15 -

Tophane Lvz. SAK 

,, " 
" . 

lııt. Gümrükleri Ba~müd. 

lıt. Telefoa Müd. 

İzmir inhisarlar Başmüd. 

Maaisa Tlimen SAK 

lzmir L•z. SAK 
İnhisarlar U. Mild. 
O.O.Yolları Ank. Haydarpafa 
Tophane Lvz. SAK 

" . .. .. 
M.M.V. SAK . " 
lstaDbul Belediyesi 

Jaadr. Genel Komut.Aak.SAK 
lat. TolcfoD Müd. 

" . 
B. D. Yolları H. paşa 

lımir Lvz. SAK 

Denizbank İzmir Şubeıi 
lat. Gümrükleri Başmlid. 

7-12-38 14 -
6-12-38 14 30 
6-12-38 14 30 
5-12-i8 10 -

8-12-38 14 -

6-12-38 15 -

14-12-38 11 -

9-12·38 15 -
30-12-38 14 -
16-1-39 15 30 
8-12-38 14 -
1-12-38 14 ~o 
7-12-38 15 -
18-1 -39 15 -
19-1-39 ıs -

19-12-38 14 30 

19-12-38 10 -
8-12-38 13 30 
8-12-38 15 -

29-12-38 15 -

3-12-38 10 -

8-12-38 
9-12-38 10 -

T opbane Lvz. SAK . " 
Oıküdar Bölıe Tabıil 

8-n-38 14 30 
8-12-38 15 -

Müd. Kadı- 12·12-38 14 -
lı:öy Caferağa mah. 

Eraincan Defterdarlıtı 28· 11-38 itib. 10 gün 

lat olursa bunlar komisyon tarafından kabul edilmiyeceği için 
daha evvel maliye veznesine yatırılarak makbuzunun ko
misyona tevdi edilmesi lazımdır. 

Şartnameler Ankarada sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekile.ti içtimai Muavenet işleri dairesi reisliğile lstanbul
da sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüiünde görülebilir. 

Nümuneler sıhhat ve içtimai muavenet vekaletinde 
olup bunları görmek istiyenleria vekalet içtimai muave
net işleri dairesi reisliğine müracaat eylemeleri liıımdır. 

2 lirincikinun 1938 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
1.12.938 --

Fi atlar 
CiNSi Atağı Yukan 

Kr. Pa. Kr.Pa. 

Butday yumutak 5 7 5 29 
,, sert 5 - 5 6 

,, kızılca 

Arpa Anadol 
Peynir kaşer 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf dökme 

Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 

4 8 

3 37 
4 20 
3 35 

18 10 
Ku,yemi çunllı - -
Ku11emi dökme - -
İç Fındık 73 10 

J 10 

18 20 

Tiftik mal 110 - 115 -
Tiftilı: OQ-lalc 
Susam 17 30 
Yapak Anadolu 

• Trakya 

M11ır beyaıı: 

Mıaır 1arı 4 27 4 35 

Buğday 

Arpa 
Ç•vdar 
Un 
Saıam 
Yulaf 

Gelen Ton 
251 
78 
4S 

Kepek 
Cevizkabuklu 
z. ye~ı 

133 
40 
83 
78 
53 
41 

2BL..
T o P 

Mııır 

K. ceyiz 
Tiftik 
Kıl 

Susam 
Yapak 
Kepek 

Giden 
30 
22 25 
ıo 
ıs 50 
30 
ŞQ..... 

Dış Fiatlar 
: Linrpul 2 8S Buğday 

• 
" Arpa 

Mı11r 
Keten T. : 
Fındık G.: 

" 
L.: 

Şikago 2 83 
Vinipek 2 69 
Anvera 2 8S 
Londra 3 2"l 

• 6 24 
Hamburır --

• 80 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti -_ r 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

" 
,, krible 

,, ,, marinlave 
,, ,, tuv6aan 

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

Erzak 

Pirinç Toaya 
,, yerli Bombey 
,, ecnebi:(Hindiyc) 

Sabun birinci 

• ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
" • küp 

Yumurta iri 
Limon İtalya 

,, Tarablus 
Patateı Adapazar 1 ci 

" " 2ci 
Zeytin tanesi duble (936 ahsul) 

" " " (937 

" 
n lci ., 

n ,, 2 ci ,, 

" " 3 cü " 
Sade yağ Urfa (birinci) 

,, • (ikinci) 
• Kara (erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

" 
Trabzon 

., Vejetalin' 
Çay Cava 

,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

" 
" 

" 

Deri ham ve lflenmif 

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

" 
Hava 

" 
" Tula 

" 

,, ıığır 

kurusu kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

~alam ura 
koyun 
kuzu 
manda 
sığır 

sığır 1 ci 

.. 
it 

Kösele 

" 
man~a 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
• , beyaz 1 ci 

kilosu 
litTesi 
kilosu 
tonu 

,, 
" .. 
,, .. .. 

kilosu 

" 
n 

" 
" 
" 
" 
" sandığı 

b. sandığı 

• 
kilosu 

" 
" 
" 
• 
" 
" .. 
" .. 
,, 
.. 
,, 

" ,, 

" 
" 

çifti 
kilosu 

" .. 
çifti 
kilosu 
çifti 

" 
" 
" kilosu 

" 
" .. 

tanesi 

" 
•• 
•• 

En az-En çok 

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

14.50-15.00 
12.00-12.50 
11.00-11.50 

-16.50 
-21,50 
-26,00 

20.--21-
20.50 -21,00 
-. - ....-

30.00-31-
28.00-29 
19.00-20 

-25 
-28 

25-
- -700 
800- 8 75 

6-
- 4-

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

-15 
-107, 
-102. _,. 

86-92 
68-70 

-82 
-49 

295-600 
290-600 
295-400 

101.25-10'2·25 

180- 200 
45-46 
55-60 
65 -70 ---50-53 

110-120 
120 125 --
35-40 
40-45 

175-185 
145-150 
120-130 
oo-ıoo 

110-140 
100-130 



0ilya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Halı v .s. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

1Aşağıdaki iş 5.12.938 pa21artesi günü saat 10 da pa
~kla ihale edileceğinden isteklilerin baımüdürlükteki 
S~Yona gelmeleri ilan olunur. 
ır adet meşe kaplama nümune dolabı alınacaktır. 1-

• bedeli 85 lira. 

' l&t~nbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

2
Suvaribinicilik okulu için 50 adet hazaran sandaly.ıı 

~·938 Çarşamba günü saat 14 te Tophanede amirlik sa-
0 

1ırıa komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Nümunesi 

1. da görülebilir. İstekli!erin belli saatte komiıyona gel 
eri. 

' , ' * Askeri veteriner okulu için gardörop alınacaktır. 
alarlıkla eksiltmesi 6.12 938 salı günü saat 14,30 da 
Phanede İstanbul levazım amirliği satınalma komisyo· 
~a yapılacaktır. Tahmin bede!i 400 lira olup teminatı 
lıradır. Resmi Komisyooda görülebilir. İsteklilerin belli 
lte komisyona gelmeleri. 
' \)' • Topçu Okulu için yüz adet ders ıırası 6.12.1938 

1 
iiinü saat 14,30 de Tophanede levazım amirliği ıatın 

'Ilı~ komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
) liepsinin tahmin bedeli 1727 lira ilk teminatı 129 lira 
• kuruştur. Gardirop ve sıraların nümuneleri Halıcıoğ
da Topçu okul binasında görülebilir. isteklilerin kanu
l>esikalarile beraber belli saatte komisyona 2'elmeleri. 

~yat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

İzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
B .. d A d .. 

t~ u sene ıçın e y ın ve Odemiş havalisinden getiri-
~t .tahminen 30.000 çuval hurdanın Alsancak şimendi
~1 ı~tasyonunda vagonlardan arabalara yükleme işi pa-

fga ~on~lmuştur. . 
1- •teklılerın 56.25 lıralık teminatJarile 6.12.931 günü tt 15 te Başmüdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri 

ll olunur. 

~ukat enzin-Makine yağları.v__.!:. 
l\1a~is~ T~men ~abnalma Komisyonu Reisliğinden : 

~ Salıhlıdekı kıta ıhtiyacı için açık eksiltme ile 45 ton 
•den kömürü satın alınacaktır. 
~ ~epsinin tutarı 585 liradır. Şartnamesi hergün Manisa

lUaıen satınalma komisyonunda görülebilir. 
I Ik te~inatı 43 lira 88 kuruştur. 
halesı 14.12.938 çarşamba günü snat 1 ide yapılacaktır 

~ eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 CÜ 

lj~ddelerinde yazılı belgelerle birlikte Ticaret odası ve
~ llsı ve teminatlarile beraber tam vaktinde Manisada 
ltıen sabnalma komisyonuna gelmeleri. 

~eferrik 
Devlet Oemiryolları ve Limanları İşletme Umum 

İdaresinden : 
Müteahhidinin teahhüdünü ifa edememesinden dolayı na-

lııa b d"' k 
1 l mu ayna e 1ıece olan 22 bin lira muhammen bedel-
~~~ tik malzeme 16.1.939 pazartesi günü saat 15,30 da açık 
~dtrne ile Ankarada idare binasında satın almacaktır. 
B . . k . . lla . u ışe gırme · ısteyenlerın 1650 liralık muvakkat temi· 

t ıJe k t . . . . 
t~ anunun ayın ettığı vesıkaları hamilen tayin olunan 

ll \'e aatte komisyon reisliginde bulunmaları Jazımdır. 
1~ Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesin· 
~~, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtıla· 
(tır. 

~~ "* * Muhammen bedeli 124 !5 lira oJan muhtelif şekil 
tiill~batta 20100 adet lamba maldncsi 29.12.938 perşembe 
~· U saat 15 te Haydarpaşada ıar binası dahilindeki ko· 

15
Yon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

~l!kBu işe ~irmek istiyenlerin 931 lira 13 kurufluk mu· 
~ kat tem matla kanunun tayin ettiği vesaiki muhtevi 
ı~ tflarını ayni gün saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
tıaıdır. 

d, .. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak 
~ıtılma ktadır. 

.\det 
1 
3 
2 
2 
2 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu 
Reisliğinden : 

Mibemol klarnet yarım bem mahfazaıile 
Sibemol klarne ,, " " 

" trampet nikelaj mahfaza ve silrdinle 

" büğlü 
,, tenor 
,. bariton 

Mibemol alto 

M'ONAKASA GAZET!SI 

Sibemol tronbon 

" bes helekon 
l ,, tenor saksifon 25 sedefli Amerikan 
1 ,, Mibemol bas helekon 
1 Sarı bando davvulu tokmak, kayış 
l » trampeti zahme kayışı 
1 Çift zil 33 santim kutrunda 

18 Demir nota sehpau. 
İzmir müstahkem mevki bandosu için yukarda cins ve 

miktarı yazılı on beş kalem saı pazarlık suretile satın 
alınacaktır. 

İhalesi 9.12.938 cuma günü saat 15 de kışlada İzmir 
levazım amirliği ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 1900 liradır. 
Teminat katiye akçasi 285 liradır. 
Şartnameai her gUn komisyonda ııörülebilir. 
Pazarlığa iştirak edecekler teminat katiyelerile birlik· 

t6 ihale saatından evvel komisyona müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satına ima Komisyonuadan : 

150 adet tahta ıskara 5.12.938 pazartesi güoü s. 14 de 
Tophanede Lv. amirliği satınalma ko. da pazarlıkla alı· 
nacaktır. Tahmin bedeli 750 lira teminatı 112,5 liradır. 
Nümunesi ko.da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikala· 
rile beraber belli saatte komiıyona gelmeleri. 

• * • 60 bin adet küçük ve 150 bin adet büyek mat 
ceket dilğme~i 3· 12-938 cumarteıi günü saat 11 de To
phanede amirlik satınalma komisyonunda pazarlıkla alı
nacaktır. Nümunesi komısyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte kamisyona gelmeleri. 

* * • 150 adet tahta ıskara 5. 12.938 pazartesi günü 
saat 14 de Tophanede İstanbul levazım amirliği satınal
ma komisyonunda kapalı ıarfla alınacaktır. Tahmin be
deli 5325 lira ilk teminata 399 lira 37 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

* * • Dikim evleri için 380 metre patiska 336 kilo 
ara ıpliği 259 kilo parafin 8.12.38 perşembe günü saat 14 
de Tophanede lst LV. amirliği satınalma komisyonunda pa· 
znrlıkla alınacaktır. İsteklilerin belli saatte Ko. na gelmeleri. 
İşbu eşyaların her biri ayrı ayrı bayilerden de alınabilir. 

• * • İki No lu dikim evi için 400 adet düz testereli ke
sim bıçağı 7. 12.38 çarşamba günü saat 14,30 da Tophanede 
amirlik satınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Nü
muneleri kemisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte ko· 
misyona gelmeleri. 

* ı:: • 600 kilo balmumu 7.12.38 çarşamba günü saat 15 
de Tophanede lst. levazım amirliği satınalma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 480 lira te· 
minatı 72 liradır. Şartname Ye nümunesi komisyonda gö· 
rülür. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte ko· 
misyona gelmeleri. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

1- Hepsine tahmin edilen fiatı 2520 lira olan 12 a
det mikroskop 19.12.38 pazartesi günü saat l O da açı k 
eksiltme suretile M. M. V. satınalma Ko. da satın alına
caktır. 

2- İlk teminat 189 liradır. Şartnamesi bedelsiz olarak 
Ko. dan alınır: 

3- Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya:ıılı belgelerle 
birlikte eksiltme ıün ve saatinde komisyonda bulunmaları. 

• * • 1 O tonluk 6 adet dizel motörlü yol silindiri kapa
lı zarfla yeniden münakasaya konulmuştur. Muhammen 
bedeli 43200 lira ilk teminatı 3240 liradır. Eksiltmesi 
16.1.939 pazartesi günü saat 15 de Ankarada M. M. V. 
satınalma komisyouunda yapılacaktır. Şartnamesi 216 ku· 
ruş mukabilinde alınabilir. İsteklilerin kanunda yazılı ve· 
sikalarla ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel Ankarada komisyona vermeleri. 

• * • Tayyare fabrikası için 19 adet freze tezgahı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 122500 
lira olup ilk teminatı 7375 lira 50 kuruştur. ihalesi 
18· 1 939 çarşamba günil saat 15 te Vekalet satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 613 kuruş muka· 
bilinde ahaır. isteklilerin ihale ıaatinden bir saat evveline 
kadar ilk teminat ve teklif mektuplarını Ankarada M.M.V. 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

* • * Tayyare fabrikası için 38 adet torna tezgahı ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
165500 lira olup ilk teminat miktarı 9525 liradır. İhalesi 
t 9. l 939 perşembe günü saat 15 te Vekalet satınalma ko. 
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 8 lira 28 kuruş mu· 
kabilinde alınabilir. isteklilerin ihale saatinden bir saat 
evveline kadar ilk teminat ve teklif mektuplarını komis
yona vermeleri. 

••• 
3 atlet baskül alınacaktır. Bak: İnhia. U. Müd. ilanlarına. 

3 .. ,... 

1- İdaremizin Cibalı fabrikası için kadranlı ve otomatik 
tartan cinste 1 adet 500 ve bir adet 300 ve bir adet 
200 kilo gramı tartabilecek kabiliyette ceman 3 adet 
baskiil şartnameıi mucibince açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır. 

ll- Hepsinin muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat 
i:eminatı 187.50 liradır. 

lll - Eksiltme 30.Xll.938 tarihine rastlayan perşembe gUnü 
ıaat 14 de Kabataıta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak heriün sözü geçen Şube· 
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni 
teklif ve kataloklarını eksiltme gününden bir hafta 
evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine 
vermeleri ve tekliflerin kubulünü mutazammın vesi· 
ka almaları lazımdır. 

Vl- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (8760) 1-4 
• • • 

1- idaremizin Paşabahçe fabrikasında şartname ve pro~ 
jesi mucibince yapbrılacak on det tank temelleri 
inşaRh açık eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli 3926.ı lira ve muvakkat teminatı 294.46 
liradır. 

lll- Eksiltme 19.XH.938 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
nü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 20 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Umum Müdürlüiü Levazım ve Mubayaat Şubesinden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü İnşaat Şubesinden fenni ehHyet vesikası 
almalara lazımdır. 

VI- isteklilerin kanuni vesaik ve yüzde 7,5 güvenme 
paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte yukarıda adı reçen Komi11yona gelmeleri ilan 
olunur. (8761) l · 4 

* • * 
1 - İdaremizin Nakliyat Şubesi ıçın şartnamesi muci

bince yaptırılacak açık güverteli armalı ve tam techizatı 
1 adet çektirme "tekne,, 19 XI.938 tarihinde ihale edile· 
mediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat temina
tı 337.50 liradır. 

IH- Eksiltme 5.XII.938 tarihine rastlıyan pazartesi gü· 
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü ge~en 
Şubedea alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (8535) 4-4 

,----------------------------..-.~ 1 İstanbul Belediyesinden: ... ____________________ , __________ , 
Keşif bedeli 3165 lira 50 kuruş olan Acıbadem-Kü· 

çükçamlıca yolunun tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif evrakile şartname~ i Levazım Müdürlüğünde görü
lebilir. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan 
başka en az iki bin liralık bu işe benzer iş yaptığına 
dair Nafıa Müdürlüğünden alucakları fen ehliyet ve 938 
yılına ait Ticaret Odası vesikalarile 237 lira 41 kuruşluk 

ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 9.12.938 cuma 
günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(861 O) 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için mubayaasına lüıturn görlilen 78 adet deri 

ceket ile kuket açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 858 l!ra ve ilk teminat 65 liradır. Şartname 

ve aümuneleri hergün Levazım Dairemizde görülebilir. İsteklilerin 
muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve kanuni ve
saiki ile beraber 5.12.938 pazartesi gilnü saat 14 de Müdfirlük 
binasında müteşekkil Alım Satım Komi•yonuna müracaatları. 

(8539} r· 11•1 m ~ 
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"- l[!JI l@I .JI 

lmtiyu Mlıilti n yuı itieri 
Dinktirii: Uc.iJ Girit 

8a11Jdıjı 7er: ARTUN B .. unınJ 
Galata Bili~ aobk No. 11> 



llO!. 

m 

r 

i 
ist~ 
alt 
tel 
isi 
uk 
mi 

o 
esi 
tı 

ihı 

ca 
4( 

tır 

inı 

• pa: 

3 eme Ann~e- No. 897 

ABONNEMENTS: 
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Quotidien dcs Adjudicati0&u 
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s 

2 D6cembre 19~ 

ADMINISTRA 1 lUl 

Y oghourtchou H~n 
ter Etage, N. 3-4 

Gnla a, >erchembe Bazar 

f~l~phone: 49442 

Boite Poııtale N. 1261 

Pour la PubliciU s'adreaaer 
iı l' Adminiııtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des, Entrepreneurs de l'Etat 

Adresae T~Mgraphique: 
letanbul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des A judications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication Modo Prix Caution. Lieu d'adjudication et du 
jours Heure d'cdjudicat estimatif provisoire Cahier des Cbarges 

~---------~~--~--~--~--~·------..;...~--------~------------~----

A) Adjudications au Rabais 

Construction-R6paration-Trav. Publics-Meteriel de Constructlon-Cartographle 

Construction bassin en beton. Publique 2930 06 
Reparation iı la place de sterilisation de l'e· Gre iı gre 192 87 

cole de medecin dentiııte. 
Repar. chaussees en parquets, en beton, en Publique 699 -

aspbaf te et en ciment en divers endroits 
d'lltanbul (ai} 

Constr. fondements de 10 tanks a la fnbrique 
de Paşababçe {eab. eh. P. 20) 

n 3926 02 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Amplificateurs simples : 6 p. (aj.) 
Machines d'action Baryer a dispositif de 1 p. 
contact: 2 p. limts de passage nvec accessoire 

lnstallation ehauffııge eentral Academie Beaux 
Arts. 

Gre n gre 
Publique 

" 

9000 -
1800 -

7500 --

Habillement - Chaussures - Tissus - Culra 

Batistc : 380 m. 
fuıuie·mains : 5000 p. 
Bornouz : 500 p. 

Travaux d'lmprlmerie-Papeterle -

Gre a gre 
Publique 

" 

2250 -
2750 -

lmpression tableaux ıet affıches pour protcc- · Publique 3000 -
tion eontre gaz asphyxiants. 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Ar oire en boiı de ebene : 1 p. Gre a gre 85 -

Cbaises en jonc : 50 p. 
" 

- -
Garde·robes : l P· n 400 -
Bııncs de classe : 53 p. 

" 1727 -

Bois de Construction, Planches Poteaux ete 

Bois de sapin injecte de 7 m. : ;)0 p.- ld. de Publique 2500 -
8 m. : 200 p. {aj.} 

Trenaport - Chargemont - Deohagement 
~~~~--~~-----~~..,-~~~~.~-

Transport d'articles camelotes : 30000 saca Gre iı gre 

Combustlbla Carburant-Hulles 

Houille : 45 t. 

Diver6 

lnıtruments de musique : 15 lots. 
Bascules : 3 p. 
Articlesı en caoutchouc. (aj) 

Fil : 336 k. • Paraffinc : 259 k. 
Cisailles : 400 p. pour maison de couture 
Cire d'abeille : 600 k. 
Machine a fraiser : 19 p. (cah. eh. P . 618) 

,, iı tour : 38 p. (cah. eh. L. 8,28) 
Tuiles a la franque d'Eskişehir: 13850 p.- Id. 

pour mahya : 310 pieces pour les ecolea 
des villagea pu kaza de Silivri. 

Couvertı.:re pour animaux : 800 p. 
Etain pur : 1255 k. (aj ) 
Rubans blancs : 1151 p.- ld. noirs : 626 p. 
Machines de lampea: 20100 p. 

Provl iona 

Viande de boeuf, mouton ou cbevre 18 t. 
(aj.) 

B) Adjudications a la S!lrenchere 

Publique 585 -

Gre a gre 1900 
Publique 2500 -

" 

Grc iı gre 

" 
" Pli cııch 

" Publique 

22000 

480 -
122500 -
165000 -

1345 -

Gre a gre la p. 10 50 
Publique 2634 

" 1751 -
Pli cach 12415 -

4860 

Articles eamelote. Publiquc 

Tablc, chaiseı, machines telephoniquea ete. 
505 lots. 

Chaiıeı, t bles et armoire frigorifique 

Huilc de recin : 147~ k. (aj.) 
Charbon bn1le : 800 k. 
Moteur de 30 C.V. marque Bolinder : 1 p. 

n 

Publique 

" Gre a grc 

• 

le k. O 65 
12 -

600 -

220 -
- -

53 -

294 46 

675 
135 

563 -

168 75 
206 '.25 

225 -

60-
129 -

188 -

56 25 

43 88 

285 -
187 50 

1650 -

72 -
7375 50 
9525 -
100 88 

630 -
198 
132 
931 13 

364 50 

1 80 
90 -

Dir. Pepinicre Mer1inli a lzmir 15-12-38 15 30 
Com. Ach. Univerııite lıtanbul 5-12-38 11 -

Dır. Telephone1 Istaabul 8-12-38 15 30 

Coaı. Ach. Econ Monop. K.tache 19-12-38 15 -

Oir. Gen. P.T.T. Ankara et lıt. 17-12-38 11 -
1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H. paıa 20-12-38 10 30 

Dir. Trav. Pub. lııtııabul 

Com. Ach. lntend. Ist. Tophane 

n 

" 

Minist. Hyg. Ankarn et lıtanbul 

Directioa Principale Douanes 
lstanbul 

Com. Acb. lntend. lst. Tophane 

" 
• 

Dir. Tclephoneı IıtanbUl 

Direc. Princ Monopoles lzmir 
iz mir 

22-12-38 15 -

8-12-38 14 -
19-12-38 14 -
19-12-38 14 30 

16-12-38 15 -

5-12-38 10 -

7 ·12-38 14 -
6-12-38 14 30 
6-12-38 14 30 

8-12-38 14 

6-12-38 15 -

Commis. Ach. Oivision Manisa 14-12-38 11 -

Com. Ach. lnt. lzmir 9-12-38 15 -
Com.Aoh. Econ. Monop. K.tache 30-12-38 14 -
Administ. Gen. Chemins de Fer 16-1-39 15 30 

Etat Ank. Bureau F.xped. H.paşa 
Com. Ach. latend. lst. Tophane 8-12-38 14 -
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 7·12-38 14 30 

,, 7-12-38 15 -
Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 18-1-39 15 -

,, 19-1-39 15 -
Coa. Perm. Muaicipalite latanbul 19-12-38 14 30 

Com. Ach. Comm. G. Gend. Ank. 19-12-38 
Dir. Telephonea lıtanbul 8-12-38 

it 8-12-38 
1 ere Expl. Chemins Fer Etat H.paşa 29-12-38 

10 -
13 30 
15 
15 -

Com. Ach. Int. b.mir 3-12-38 10 -

Direction Danizbank Succuraale 8-12-38 
lzmir 

Oir. Principalc Douaııes lstanbul 9-12-38 10 -

Dir. Encaisscments Fisc Üsküdar, 12-12-38 14 -
Kadıköy, Caferağa 

Defterdarat Erzincan 10 jours a partir de 28· 11-38 
Com. Aeb. Intend. lst. Tophane 8-12-38 14 30 

• 8-12-38 15 -

Cumartesi 3· 12-938 

Saman (Ank. Lvz.J ,.,!883 
Elvan Ü•tüpü (Deniz Lvz.) .N! 885 
• Bina ankıızlara (DDY) J\~ 885 
Kösele (İst. Jand. SAK) .\! 885 
Pancar (Ank. Lvz.) .X• 885 
Hesap makinesi (Harta Genel Dir.) .:\; 885 
Malkara bükilmet konağı inş. (Malkara Malmüd.) !\-. 887 
Patates ve sığır eti (Milis Ask. SAK) .\~ 888 
• Meşe kömürü (Dörtyol Orman Şefliği) .ı\~ 890 
Ceza evi elektrik tesis. (Diyarbakır Nafıa Müd.) .~ 894 
Yirmili manyetolu telefon santralı (PTT Lvı:. Müd.) .\'! 896 
Ekmek, rıabun, k. fasulye v.ı. (Niğde Ortaok. Dir.) ;V. 896 
• Odun (Bafra Orman Sölge Şefliği) .\! 895 
Mat ceket dü~mesi (Tophane Lvz.) •. 896 

Samedi 3-12-938 

Paille (lntend. Ankara) No 883 
Etoupe (lntend. Maritime) No 885 
• Decombres de bat. (Chemins de Fer Etat) No 885 
Cuir (Com. Ach. Gendr. Jst.) No 88S 
Betterave (lntend. Anltara) No 885 
Machines a calculer (Dir. Gen. Cartographie) No 885 gS1 
Constr. konak gouvernemental a Malkara (Dir. Fisc Malkara) No ) 
Pommes de terre et viandc de boeuf (Com. Acb. Milit. Mil•' 

No 888 
* Cbarbon de boiı (Dir. Forets Dörtyol) No 890 
lnstallntion electrique a la maison penale (DiP. Trav. Pub. Diyırb•· 

kır) No 894 
Centrale telephonique (Dir. Eeonomat P.T.T.) No 896 
Pai11, Savon, haricou ucs ete. (Dir. Ecole Secondaire Hi~de 

No 896 
• Bois (Oir. ForatB Bafra) No 895 
Boutons pour jaquettea (lntend. Tophane) No 896 

Erzak, Zahire, Et v Sebze: 

İzmir Levazım Satınalma Komisyonundan: 

1- İzmir tayyare alayı birliklerinin açık eksiltme suretile 
münakasada bulunan 18000 kilo kesilmiş sığır eti veyahud ko) 1111 

eti veya burulmuş keçi etine talip çıkmadığından eksiltme oıı 
gün uzatılarak ihalesi 3.12.38 cumartesi günü saat 10 da Kışlad
İxmir levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2- Tahmin edilen tutarı 4860 liradır. 
3- Teminat muvakkata akçası 364 lira 56 kuruftur. 
4- Şartnamcıi her gün komisyonda görülebilir. 
5- istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesile' 

göstermek mecburiyotindedirler. 
6- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 

t 
cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teıniıı• 
muvakkatalarile birlikte ihale saatinden evYel komisyona mür•· 
caatları. 
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