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Türkiye için Kuruş 

3 AYLIÔl 450 
6 " 850 

12 .. 1500 

~ 
Ecnebi memleketler için 

12 aylıiı 2700 
Sayı.-ı 5 kuruş 

~ Reıımi makbuz mukabili olma-
~ yan tediyat makba1 detildir ~ 

,......,. .... ~..,.....,.v .... ..,,..,.,,.,,..., 

PAZAR 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
~-ı " 

o 

GAZE'fIESII 

23 Birinciteşrın ı YJ~ 

.......................................... 
~ İDAREHANE . ~ 
~ Y ogurtcu baoı. l ci kat 
~ No. 3 ve 4 
~ Galata, Perşembe Pazara 

~ İLAN ŞARTLARI 
~ İdarehanenıizde ıörüşülür • ~ 
~ 
~ 
~ 

Teli'·: İst. MÜNAKASA 
Telefon.: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

········••'Y'9'••~ 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mejsleki'"' Organıdır 

Harici (tonomi~ Ha~erler 
Nevyork sergisi hazırhkları 

~/''~vyork •ergisi için yapt!an hazırl~klara devaın edilmektedir. 
~~t ~•d.e Türk pavyonu için lzmir ve lstanbul şehirleri namına 
io ık, şehrin ticaret odaları mıntıkalarının ticar ; vaziyetlerini 
~~•.tetir tablolar. yabancı memleketlerle olan münubeetlerimizi 
ııı,:•lati6tıkleri gö;terecek diyaıramlar yapılacaktır. Ticaret oda
• L Pazartesi günü bir toplantı yaparak sergi için kararlar vere
'~ıı:t' 

~· ._ 

!'f em eket Haberleri 
Haftahk • 

pıyasa 
liFtlK 
a 

~'hslJ harta ıçincie tamaıncn ıhraoat için vulcubulmuş olan aatışl11 rı 
~Ukı.ı~ları tutkunlnştırmış isede fıyatları yükselmemiştir. Halta içinde 
''t'tl Ulınıış olan A \tış 1 arın ra ikdarı takriben 800 bAlyadır. işbu 
r lr rııuhtıalıf n1hreçler için oldu~u anlaşılmıştır' 
~ı:> /\1( : / 

' Qilha ·r k b . ı 'ıı d •sa ra ya gı ı mc~ mAl ara talep Anadolu mallarına nua-
"'•tir•ha ful.t olou'lı hu malların fiyat seviyelerini bıru yükselt· 
"-ııı · Hafta zarfında vukuhulan J11atışlar takriben 2050 bAlya olup ta· 
~ 'rı ıhracat içi ndır. 
çı l(ıu : 

ı_,,;eheddülatsız fıyatlarla satışları yapılan bu mallar ıhracat taeirleri 
~tbndan vukubulmalctadır. 

~ı,11 •k '-allarına talep mevcut de~ildır . Kırkım mallarının fıyatları 50 51• 
~~~~ dabak mallara ise 22 24 kurut aralarındadır. • 

1-t·f)F.RrLERI : 
'tıı ~••larındaki fiyatlarl" kalıte ve ııkletlerine iÖre ıhracat ve kıs· 
, •, e Ycrlı sarfıyat içın satışlar vukubulmaktadır . Piyasaları istök-

~l 
IA.I( DERiLERİ : 

~~ ~r~catçıların iııtedıkleri atır ıııkletteki ınallaran stekları az olma11 
~~' 1u·a fula muam .. le olmasına mani olıaalctadır. 

A.l' : 

~\~~~ılı olan fiyatlar. malların ııtandarize edilmemit şekillerde ve 
Ut() ili veçhile depolarda teslimi yapılan utış fiyatlarıdır. 

Ay: 

,li~f~a Zarfında piyuaya felen mallar cinılerine (Öre hemen he· 
~-e eddülatsız fıyatlarlı satılmıştır. 

~i\'C.~~l.an münuebetıle bilhassa ekıtra beyAZ mallar aranmaktadır. 
'~ .\ : 'Çın talep mevcut de~ildi r, 

,, &,ıh,, 
-1,,

1 
1• mcvrudatın azalmuı pıvaudq İ!ttek uyandırmıştır. Hafta 

''ııı,41
11' dotru hilhasııa yemlıklf!r yerli urfıyat ıçin daha. fazla a• 

~ il ı r . 

4.1;~'1aıt1ar istekli olarak kapanmışhr. 
ıı .\R : 
')• lı ,,,~•\'11 gelişat u. olmakla bf!raba tehcdciıilatı.ııı2 fıyAtlarla ma· 

~~~ b 'Yat için hizalarındaki fiyatlarla satılmakt.dır. ihracat ıçın ., . 
ış vukubulmamıştır. 

İt - --
,"IYadan alacaklı tüccarlarımız 

s~,,. 
\ 'tı t!'• mal satarak bedellerini C. Merkez bankuından çeke· 
\,~,t,1Uccarlaram11: yeni Türk-İtalyan ticaret anlafma11 mucibin· 
l'1-, •tıru bankadan alacaklardır. Bu huıuata C . Merkez ban· 
.,.~ •ırı · . 

it, ~ •r gelmiştir. ltalyanın blok~ parası üç milyon lira ka· 
u Paralar hemen alacaklılarına verilecektir. 

t·· 
~U"k-Yunan ticaret anlaşması ,, ""' . \ ~~~t:1••tanla yapılacak yeni ticaret anlaşması için bu hafta 

~'t~ l:i ere başlanacaktır. Türk heyeti reisi ve Türkofis umum 
1
\ ıı~~t 't · Burhan Zihni dün Ankaradan şehrimize ıelmit bir 
\ ~ ~t Grlcofiste tüccarlarla görüştükten sonra Citabibari vapu· 
"ı'- ._ht Atinaya har~ket etmiştir. Yeni anlatmada bilha11a 

"-'tti1' 11 •rının daha mü,ait tartlarla ithali için tetbirler dütü· 
t, 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

======== 22.10.938 ======== 
110!11 

Eıı aşarı En yilk~f'k 
Kr .g, Kr. S. 

A11mya 
Sııluzk11hAi: ı 
()olmalık hiıber 

S ivri lıCıbf'r 
Kır domatesi 

Sırık rlomi\tesı 

ı;alı lıısııh·Psı 

Y efil fasulya 
Ayşekadın 

Bıtrhuııva kırmızı 

l 11hnna 
lepanak 

Kok k,.reviı. 

Pırasa 

AFmakabagı 

111)81 

l'atlıı ''" ha. 

l\ilo Hl 

9 

" 

kilo 

" 

" 

ti -
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!l 
•I 

4 

orta 3 -
ufak l 50 

Bostan patlıcanı & 

Y ~?•l Sil lata ıı "1 ı\rlct 71J 

) •til aojan 
\iayılıııno z r! f'!ıncl . i(ı 

J' ancar :! oJÜ 

Havıı~· 

Nan~ 
Kırrnı1.ı ıuı p 
Hayır turpu 

Çavıı~ ıı.tıı ın ıı 

7fı 

kılu 

t:C::SS 

17 

1 fi 
l fi 

12 -
11 -

15 
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fı 

n :;o 
2 :-~ı 

G -
1 20 
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Cin"ı 
En ıışa~ ı En yııksek 

Kr. S. Kr. S. 

ı,:ekirdekalı ılzıım k ıln 
Rezakı mUnııı 

Yapıncak 

Mlltkil e 
Balbal ııııırnıı 
Sıyah dzilm 

AmA!lyıı rlma ı 

hlf'bnlıı f'lmıısı • 
lngiliz elması (taraklı) 

Balkaha~ı • 
M11latya nrmuc1ıı 
Şeftali 

Ayva 
1 aze incır 
Kestane 
Nar 
Cevl7. 
Hırı nar 
Muz 
l{f'-;I ıtl!' K ıha,.:ı 

7 
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10 -
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ti -
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8 -

~I -
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Y .. rıı lımoıı ıoo adeıi 180 - 350 
h:n~hi limon ıoo adeı l IPıiJ - :0'1Jl'-
Karıııız Alaca ha~ • 14 in 

orta • ı ı 12 -
ufak • .ı 7 

1\;ıvıııı Kırk<ı~ac lıa~ • 
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• • ufak• 
• lla!<anbry ba, • 
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ufak • 
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İstanbul Hayvan Borsası 
Diri Satıeıar Cetveli . -22.10 938 

Çeşit 
En afatı 1 En yükarı 

Ağırlığı K,. S. 1 l\ş S. 

Beyaz Kara mtın 
Kn:ıl Karaman 
Dağlıç 

Kıvırcık 

Karayalr.a 

Kuzu 
Slt Kuzuıu 

Tiftik 
Keçi 
Oğlak 

Şark ÖkClzü 
Ökilz 
İnek 
Dana 
Bota 

Manda 
Malak 

Sayısı 

39 
2860 
407 
180 
213 

163 

22 

33 
40 
16 

14 
4 

1528 
141113 
139li 
5540 
7168 

3859 

857 

10302 
7929 
2308 

4509 
771 

17 25 
16 75 
21 -
16 -
16 

17 50 

1

10 -

7 2.5 
10 -
10 -

9 
n 

a) M ... NAK ASA 

17 25 
20 50 
21 -
21 -
16 50 

18 

10 

12 -
il -
12 -

11 
12 -

inşaat. l'amırat Nafta i len ve Malzemesi -tlarita 

Kars Daimi Eııcüıneninderı: 

M~rk~z f Pvzi ılaşa okulu tamiratı 15 gıin ınürlrletle açık 

eksiltmey~ konulmuştur, 
İhalesi :.6.J0.9~8 çarşamlıa günü :,aat 14 te \ela)ettc 

daimi r.ndiınen oda ında icra o lunacaktır . 
K~şif, eksiltmP. ~artnam.,si Süre! komisyonunda ve na· 

fıa direktörlüğfindı• görülebiliı. 
K~!;İf hedd ı 1164 lira 43 kııru~lıır . 
Muvakkat teminatı 88 lira<lır. 

1 

1 teldi le rin ihale ıçın yukarıda tayin olun.ın gün 
ve aatta encümen kaleminde hazır bulunmaları ilan olunur. 

j 

lzınir JJ.,.nizh.ıııktan: 

Konak l"ikelı--::;ı orta tcrn"' örtü iıı~aatı açık t•k iltnı<'ye 
koııulmu~t 11r. ~luhamım:rı bedeli 72~ lira 16 kuru~lu-r. 

Pey akça ~ı 51 ı lira 36 kuru::.tur, 
Ebiltıne 26.10.938 çar~anıha günü '-'Ml 16 da İzmir ~u

he::;İııde )-.:lpılacaktır. Fazla rnalfımat almak ic:lt'yenlerin şuhe· 

mız · müracaatları ilan olunur. 

Ni!!d~ ( htaokul Direktörlüğünden: 

Niğ<le Ortaokulu tamiratı iı;iıı 3487 liralık tediye 
gelmiştir. hu para ile ve keşifna ııe~i mucibince okul 
P.ttirilecekti r. 

emrı 

tamir 

Talpilarin ~~r raiti anlamak iizer~ 12.10.938 tarihinden 
27.10.9~8 günü aat l ı e kadar ortaokul direktörlüğüne mü
rar.aatları lüzumu ilan olunur. 

İsparta Vilayetinden : 
Uluborulu Senirkant arasındaki hiıar ardı köprüsünün 

419 lira 28 kuruş bedeli ke,ifli tamirata 4.11.938 cuına 
günü saat 16 df\ ihale edil11ek üıere açık eksiltmeye ko· 
nuldu. isteklilerin muayyen vakte kadır vilayet dııir11i eıı· 

cilmene müracaatları ilin olunur. 

Balıkesir Nafıa Müdürliiğünden : 
Balıkesir cezaevi inşaatı açık eksiltmeye konulmuıtur. 
İşin bedeli keşif 538 liradır. 
Bu işe aid evrak : 
A- Proje. 
B- Fiat bordoıu, mesaha cetveli, hu:asai kctif cet•eli 
C- - Nafıa yapım itleri fenni ve umumi tarloameıi. 
Olup isteyenler bu evrakı hergün Balıkesir Nafıa Mü· 

dünüğüode görebilirler. 
Eksiltme 1. 11 938 salı günü saat 15 le Balıkesir hll· 

kfımet konağındaki nafıa müdürlüğü makammda teşekkül 
edecek nafıa eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

istekliler bu işe aid 40 !ıra 35 kuruşluk muvakkat 
teminatı mal sandığına yatırdıklarma dair makbuz •eya 
bu miktarda şayanı kabul banka mektubu ile ihaleden en 
az sekiz glin evvel vilayete müracaatla bu iş için alacak· 
!arı t!hliyet vesikasile birlikte el<sillıne komisyonuna mü· 

racaatları ilin olunur. 

İlaçlar, Khnik ve ispençiyari al at: 

lıtanbul Belediyesinden: 
Cerrabpaşa haataneaine lüzumu olan ve hepsine 461 lira 410 

kuruş bedel tahmin edilen laboratuvar ecıı:aaı pa.zorlıta konulmut· 
tur. Liste.i levazım müdürlCltünde srllrülebilir. ı.tekliler 69 lira 
20 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 25.10.938 
,.ı. ıünü saat 14 buçukta daimi encümende bulunmalıdırlar. 

Milli Müdafaa Vekileti Satınalma Komisyonundan: 

Hepıine tahmin edilen fiyat 116,529 lira olaD 12 çefit labora: 
tuYllr aletleri takımı kapah zarfla ~ksiltmeye konulmu,tur. lhaleaı 
9.12.938 cuma günü 1&at 11 de MMV ıatınalma ~omiıyonunda ya· 
pılacaktır. İlk teminatı 7076 lira 45 kuruştur. L11te ve şartnaıae• 
ler 58.3 kuruş mukabilinde MMV aatınalma konaiayondan alıaar. 

:C::Z::::~---

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzcm. 

Niğd~ Ortaokul Direktörlü~iinden: 

Ni~d~ ortaokulun f!lektrjk te~isatı için 1328 liralık te

di e emri g"lmiştir. Bu para i]f! ve keşif mudbinc~ elektrik 
tesisatı yapılacaktır. Taliplerin eraiti anlamak üzere 12. 10.38 
tarihinden 27 10.932 günü aat 14 t> kadar ortaokul direk· 
törlüğüne müracaatları lüzumu illn olunur. 

" i E 

Mensucat -Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 
4 

Tıb Talebe Yurdu Müdürlüğünden: 

Tıb talebe Yurdu için nümunesi veçhile bin adet ierırı· 
riyat görnleti pazarlıkla diktirilecek.tir. Talihlerin Yürd mü· 
düdüğüne müra<·aa tleri. 



MÜNAKASA GAZETESi 

u ün j..: n olu a MOnakasaıar ve Müzayedeler Liset:si 

Şddı Muhm. bed. 1 emınat Müracııat yeri Gün Saat 

lnş at, Tamirat, Nafı iş~ Malzeme Harıta 

Uluborlu-Senirkent arasındaki hisar ardı köp 
rüııünün tamıri 

erkez Fev.ti pıış11 okulu tamırııtı 
Balıkesir ceuevı inş 
Nı~de orta oku u t mı ı 
Konak uık ı~.::i ta teras ortu ınş 

Adıınada yaı bırcr batıırvalık ıkı hangar 

açık cka 

., 
,, 
,, 

kap lı J. 

419 28 

1164 43 
538 

3487 -
7258 16 

80000 

Lııboratuvar ccz:ıısı Cernıhpaşa hast içın pu:. 461 40 
Lab rauvar alctlerı. 12 çeşıt (ş•nt 5ts3 kr) kapalı z. 1165' 9 -

Elektrlk-'i 11a::ıaz: <ı,, :t tHıs;ıt o n:ı 'nuı 

Nığde ortaokulu elek rık esısatı ı;ç. eks. 1320 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Liı.civcrt kumaş: 1300 
Çuha nefti: »61 m. wııvı: 18 m grı: 18 m.-la-

ci ert: 64 m. 

Kaşlık elbıaelik kumaş: 240000 m (şart. 34,20 L) 
Kaputluk kumaş: 1'..:!6000 m. ( art 19,6U L 
Hiı.kı astarlık bu: '1.77550 n • (şaı t. 390 kr) 
500000 - 2335500 m portatıf çadır bezının alın-

muı aarfınaznr edı dı 

lııkarpın: 150 ,.:ıft 

k palı z. 5070 -
paz 

kapalı z. 
.. 
" 

m. 2 85 

" 3 10 
" o 28 

aç. eks. çıfti 4· 25 

Matbaa işleri - Levazımı 

Def tır ve evrakı matbua ın ta ı ve aır 

Kerest ·Tahta v.s. 

Fıçı tah,ası kuçiilc boy: 5500 a".l. 3o,000 m3 
Fıçı yanı, dip. kapak tahta ı: 5500 nd. 

13,457,50 m3 
Fıçı tahtası: 750 ad. 9,360 m3 

Nakliyat - Boşalt na - YOkltttmo 

Parke taşa naklı: :.W618 ad 

Soıoik k maden ltomürü: 143 t. 
Motorin: 120,000 kg. 
Kuru çam odunu: O t. 

" n rı 40 " 
0..Jun: 1000 t 

Müteferrık 

Cıliilı parla çinı: 10000 ad.-çımento L:unk. 400 
ID m! 520 ad. 

Perçın çıvısı, yuvar! k dcmır. halka, çcn •el, 
perçın pulu v.s. : 14 kalem 

Çakıllı kum: 100 m3 
Otobüs: 1 cıd. 
T hta çelık dıkımevı ıçın. ~4000 ad. 
150000-335000 ad çıplak. lümınyum matraıun 

alınması 1arfınazar edıldı 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

1 oz şeker: 9, S t -z~ytın daııesı: 15)0 k -kaşar 
peynı ı: 1 t - mercımek: 800 k.·tahın: 800 ·. 
terey ~: 3 O •· ( emdt 

Sığır et: 17 . 
1 panıık, 1 h n , pr , havuç, kt>revız mayda 

noz v s. 

Yulaf: O t 

" 
197 (lemd) 

S.ım n. 84 
.Bulgur: 65 t. 
Kuru f as;.ılye: Kö t 

.'.:>ı ır et : 10 t 

Ekmckıı un· .. WO t. şart 160 Kr 

~ığır t'h: 110 t. 
Ekmelclık un· 2ll0 t. 
Un: 3!0 t. 
Sadeya~: 9 t (temdJ 

4,5 t. n 

Şekerleme fabrikasında mevcut nıak1ne alit 
ve edevatı 

nç. eks. 

aç. ek 
,, 

" 

pa:ı.. 

1355 50 

1647 
1345 

936 

500 -

t. 33 -
kapalı •· 10200 -
aç. eks. 300 -

n 

kap h z. 

aç. eks. 

kapalı z. 

pu. 
,, 
" 

paz. 

600 

1975 -

6485 95 

3500 
120 

ııç eke k. O 22 
kapalı :ı. 187 tO SU 

.. 
paz 
aç. cks 
kapıılı :r.. 

ti 

" 
" ,, 

" 
• 

pu. 

"' 

pu. 

18000 
9850 -
1050 -
7475 -
7040 

'..:!4000 -
32000 
23100 
2WUO 

8325 
416~ :>O 

Milli Müdafaa Veknleti Satınalma Konıi'iyoııundan: ı 
500.000: 2.335.000 metre portatif çadır bezinin MMV s tınolma 

komisyonund şimdilik münakasaıından sarfınazar edılmiştir. 
.. •"' B ·her metrf'&ın tnhmin edilen fiyatı 285 kuruş olan 240000 

ınetl"e kı h < elbiııel k kumaş k palı zarf us ı il 'lllİnakasnyu ko· 
nıılmuştur h ı 11 9 ü nu s. ııt ı ı dır. iık teıninatı 
311 IO lır dır E ı lira 20 kur ıs mukabilinde 
M. 

16(k) 

I' 

komisyonundan alınır. 

• • 
~ kJh·m ko elt lın caktıı. Bak. Mutt>ft>ı rık .,utuııun"a 

lsı Hel dı ye ı ılunına, 

88 -
40 35 

544 36 
5'..:!50 -

69 20 
7076 45 

380 25 
257 25 

31110 -
1937':1 -
5135 

47 81 

101 66 

12.3 52 
100 87 

70 w 

354 -

22 50 
45 -

600 -

118 13 

486 45 

525 -
18 

281 -
1403 29 

1350 -
738 75 
78 75 

560 
528 -

1800 -
:.!400 
1732 50 
1650 -

625 -
313 -

İıparta Vıliyetı 

Karıı " 
Balıkesir Nafıa Miid. 
Niğde Ortaokul Dır. 
lzmir Denu:bıınk Dır 
Adıına Tüm. SAK 

l ta bul Belediyesi 
M M. V. SAK 

Niğde Ortaokul Dir 

Tophane Lv:ı. SAK 

,, . 
M.M.V. SAK 

.. ,.. 
" n 

,, " 

lıtanbul Beledıyesı 

Gırcsun l lusuıl Muo. 

lnhısarlar U. Mud. 
,, .. 
" .. 

Nıg-de Vılayetı 

!aparta Tu m. SAK 
Gircsu Meledi yeııı 
Kan C. Mllddciumum. 

" " 
Edruıit Tum. SAK 

D. Ü. Y. Haydarpaıa 

Tophane Lvz. SAK 

. ,, 
.. . 
" " M. M. V . SAK 

8alıkeııır Ortaokul. SAK 

!aparta Ask. SAK 

Topha ne Lvz SAK llathıh) 

Bornova Ask. SAK 
Çatalca Tüm. ,, 

" 
Eluığ Tüm. SAK 

,, .. 
Eıkişehır Lvz. SAK 
Kuaköıe Aık. ,, 
Sıvas Tüm. 11 

Çorum Ask. SAK 
Elaıığ Tüm. ,, 
iz mit ,, ,, 

" " " 

içe 1 Def ter dar l ığt 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

4-11-38 16 -

26-10-38 l~ -
1-11-38 15 -

ı7-10-38 1'4 -
26-10-3\;; 16 -

9-11-38 15 

ı5-10-S8 14 30 
9-12-38 11 -

27-10-38 14 -

24-10-38 15 30 
2-11-38 14 30 

11- l 1-:t8 11 
15-11-38 1 l 
8-11-38 11 

8- 11-38 14 30 

31 10-38 

7-11-38 
7-11-38 

15 -

15 40 
15 50 

7-11-38 16 -

10-10.-38ıtıb. 1 11y 

9· 11-38 11 
:H-10-38 15 

27·10·38 14 
:.!7- ıo. 'i8 t-4 -
10-11-38 15 -

7-ll-J8 IO 30 

7-11-38 15 30 

ı6-10-38 14 45 
26-10-38 15 -
31-10-38 14 45 

l4-10-38 15 -

J. 11-38 1 ı 

7-11-38 15 

7-11-38 
10-1 1 18 
14-11-38 

8-11-38 
8-11-38 

10-1 t-38 
7-11-38 

10-11-38 
8-11-38 

11 -
15 -
15 
1 1 
10 -
16 -
15 
15 
15 

8-11-38 ı ı -
26- 10·38 15 
26-10~38 15 

31-10-38 ... -

--

n D. \olları Vf' Lım ıııları 4 iiı11:il L.lı•tıııf' [\liiılurliığiındeıı: 

\lu!..a-. .. le,..,ı ft>-.hı ılıl<"ıı 'ı'<l" dı·po u könwr ıalnıııJ, talı 

ll\ ' lt'ıııu;ık "' ·~ l ın 'ı ( ~<) "'orıııııa kadnı , ı·rıııi ı ıı 
a ıı. k ltıııı \ · .... o ıulııııı~tıı 

tq., .. ı· ıı 7.11 ln8 t:ıııhıııt> ı ..ı..,tla nıı pdzart ::;ı gumi <;aat 
15 tı• K \ Hı'rı l"IPtııı • bırıaı;ındc1 yap.lacaktır 

Sıva ıl(·poı..u M t.ıhnıını n 12 lıın ton kiimiirün nıuhnnı

men tc1hınm lıedt•lı 8 tahlıvc hrdt li 6 kuru:;; olup ıste klilc 

riıı 126 lir.l ınuvı:ı~knt teminat vermı•lt ri ve kanunnuıı tayin 
rttığı ve..,ıkn \e heyaaınamelerle birlikte ayni giın \e saatta 

-

23 Birlncateşrin 1938 

Kay:::.eride 4 ürıcii i~l~tıııe konıi~yonuna müracRat ctmclt~ 11 

lazımdır. 
Hu işe ait şartname ve ınuk:w~le projeleri Sıvas depo ,e. 

Knrcri işletme müdürlii~ünden parasız olarak da~ıtıfınaklll' 
dir. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muıamba, Hah v.s. 

Konya Kültür Direkt4'rlüğünden: 
Keşif bedeli 

Nevi Adet lira kr. Teminatı 

Dolap 3 820 20 6125 kurut I< " 
Kız Öğretmen okulu fizik laboratuvarı için yaptırılac• 

adet dolap açık eksiltmeye konulmattur. • ttili 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 ıayılı kanunun tarıf • ol· 

evsafı haiz ve teminatı muvakkateaini bir gün evYel yatırrıııt 
maları tarttır. JJ' 

Eksiltme 1.11.938 aaat 14 de Konya Kültür direktörlüta 
0 

yapılacaktır. / 

Kereste, tahta ve :aire 

• • * 
·~W 

~ grup hçı tahtası alınacaktır. Bak: inhisarlar Ü· 
1 

dürlüğü ılanlanna . 

,ıhruka t Benzin-Makine 1agian ::2.: 

Edremit Belediye Reisliğ i nden : 1' ~ 
15. IO 938 cumarte!İ gü nü elektri!< santralımız ıçın ah11ae~I ,e~ 

d. -'ı e 
ton mnola talıp çıkmadığından ih.&lenin l O gün tem ıt e 

25. I0.938 salı sıününe bırakıldığı ilii.n olunur. 

Ankara Belediye inden: OO ~1ıcıd
1 

Su işleri ıdaresi için alınacak olnn 600 kilo kamyon ve 60 şl r 
dı1.el motör yağı nn heş gün mlicldetle 111,:ık eksiltmrye konııltnll 

Muhammen bede-lı 2·no lıradır 
Muvakkat teminatı 177,75 liradır. . e 
Şartnamcaiki görmek istiy~nlerin her glin yuı .,teri kııle 1111~ 111,ıı1' 

iıteltlilerin de 4'11 938 cuma rünü saat 10 30 4'a beleoıye eııC 
ne gelmeleri. 

Isparta Tümen Satınalma Komiıyonundan : 0,o 
. ... - 'k k d n ko'° Isparta garni7.onunun 14~ ton soma o mn c "'" 

k ' l . İ f"' kO eksiltmeye konulmuş olup e sı tmesı sparta um ç•'' 
lanhğı binasındaki satmalma komisyonu ıda 9.11.93~ 
şamba günü saat l 1 de yapılacaktır. 

Şartname ve evsafları komisyoilumuıda mevcut 
istekliler tarafından bedelsiz okunabilir. bebe' 

MuYakkat teminatı 354 lir adar. muhamen fiatı 
tonu 33 liradır . 

Kars C. Müddeiumumiliğindoo: · 200o° ~, 
Kara adliyesinin 938 yılı odun ihtiyacı olan 

lo kuru çam odunu açık eksiltmeye konulmuştur · .,, 
Muhammen bedeli 300 liradır. '},2 11 

Yüzde yedi buçuktan lcminah muvakkatuı 

50 kuruştur. dedit· / 1-

lhale günü 27.10.938 perşembe günü saat 14 itı'lt, 
Talihlerin şartnameyi görmek üzere hergün ve 1 s•~ 

ye iştirak etmek üzere, teminatı muvakkatanın ";t ,ı 
dagv ına yatırıldığını gösterir makbuıla birlikte ıı 11tl'~ " 

. ··rac• " 
. Umumiliğinde toplanacak olan komısyona mu -

ilan olunur. 
1 

ol' 
• Kars ceza evının 938 yıh odun ihtiY'.c tJft0' 

* * k ulr11 40000 kilo kuru çam odunu açık eksiltmeye on t 
Muhammen bedeli 600 liradrr. 

5 
li''Jı 

Yüzde yedi buçuktan teminatı muvakkatası 4 eledi'' t' 
İhale günü 27. 10.938 perşembe günü saat 14 i~'111 
Talihlerin şartnemeyi görmek üıere hergün :,.ı 'J 

ye iıtirak etmek üzere, temmatı muvakkatanın 6 C ~ 
dığına yatmldığını gösterir makbuzla birlikte ~::11,tl' 
umumiliğinde toplanacak olan komisyona mur 
ilan olunur. _,/' • 

=== S:::;..--"" 

MiiteferrP 

lıtanbul Sular ldareıiaden: d•' 
idaremizce nümuneai veçhile yaphrılacak olan 500 ' ~· 

küm buşakle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. • ı6'1 ı' 1 

Bu hususa dair tanziın edilen şartname bükümlerıııe ,ı 
ı:ırlıyacakları kapalı zarflarını 14111 93~ pazarteai günil ti 

kadar müdüriyete veTmi' olmalar& liıımdır. 

~-" \ 
Milli · Müdafaa Vekaleti Sahnalma Komiıyoıı&J~' ~I 

fYJ• ~ 

150000: :ns ad~t çıplak alüminyum rnntarsnııı d,fıfl 
satınalma koıni ~voıııı nrla şi mdilik mnnaka asından 
t:<lilmiştir. 



2.' Birınciteşrın 193R 

İıtanbul Belediy .. inden . 

Muhammen 
bedeli 
894 
1191,55 

l,llıi")ı'k 14 le l .. itlerine kalem o,um ma zemesi ,, " 11 ., kazma, fara,, kürek 
ve ıaire ,, 18 ,, belleme, harar, gebre 2081 • 
ve ıaire 

ilk 
teminat 

bi,05 
89,37 

156,80 

" ,, 4 ., Köıele 2382,50 178,68 
'-t l' tınizlik işlerine lü:ıum olup yukarda nıuhammen bedelleri 
~.ılı i,ler &yrı ayn nçık ekıiltmeye konulmuştur. Listelerile tart-
1111:eleri Levazım müdürlüğünde ve nümuneleri de levazım anha· 
~i ' görülebilir. !stekliler 2490 sayılı kanun.ia yazılı veeika ve 
? ;'larında göıterilen ilk temİnSlt makbuz veya mektubile beraber 
Ilı 

1
1 958 Pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulun· 
'ldırlar. 

7 
P. T. T. Fabrika Müdürlüğünden: 

it . 25 lira 47 kuruş muh mınen bedelli 14 kalem demir ve sai· 

111~111 c_kıiltmeıinde sürülen pey haddi layık g-örülmediğinden ek
~ı\ llıtıı 3l.t0.B~6 tarihine musadif paurt"si günü saat 10 da ya-

'llak Üzere müddet on gün temdid edilmiştir. 

1 P. T. T. levazım Müdürlüğünden: 
lo.~•rc ihtiyacı için satın alınacak olan 10.000 adet zamklı ve 
dı O aded uınksız olmak üzere ceman kırk bin aded hük ban-

lçık ekıiltmeye konmuştur. 
~uhammen bedel 2800 lira, muvakkat teminat '!IO liradır. 

~ıı~kıiltme 7 .12.938 tarihine muudif perşembe günü saat 15 te 
}o llrada P. T. T. Umumi Müdürlüğü binasın de satına ima komis
";n~a yapılacaktır. 

~ lllıblerin muvakkat teminat makbuzu- veya banka mektubile 
1, lluni veaaiki hamilen me:ıkur gün ve saatte o komiıyona mü

ta11Uara. 

tı Şartnameler 
~ Y.ıırı h"mnda 
'•11.sız verilir. 

Ankarada P. T. T. levazım ve İıtaııbulda Kına· 
PTT levazım Ayniyat Şubesi Müdürlülderinden 

8 
İıtanbul Belediyesinden: 

~o%1ediye motörlü nakil vaıııta)arına lüzumu olan Ye hepıine 
~ lira bedel tahmin edilen muhtelif ebatta 394 lane dış ve 
'1lt tane tane iç li'ltik kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek
•ıı ltı~ 7.11.938 pazartesi ı;rünü saat 15 te Daimi encümende ya 
ı~:ıc"k~ır. lıtekliler 2490 ıayılı kanunda yazılı vesika ve 1950 
ltıbıık ılk tt'minat ımıkbuz veva mektubile beraber teklif m ek -
~d tırına havi kap:tlı zarflarını yukarıda ya-ııh günde saat 14 c 
t,l'f~r daimi encümene vermeHdirler. Bu aaatten sonra verilecf'k 

•r kabul olunmaz. 

tr 1 ~._,_ı_·t_\'e __ e_b_z_c_: 

l'· Samıua Tümen Satınalma Komiıyonundan : 
~\t Um birliklerinin ihtiyacı için llfa~ıda yazılı sade yatı 7 .1 l"l8 
lalt~'~eıi günü aaat 10 da kıtp11lı zarfla eksilt-neye konulmu,tur. 
l,t, ~ler 36,000 kiloya birden veya a~rı ayrı fiat teklif edebilir
~!. 1( • buna göre leminat verebilirler. ihale Samsunda Tüm. Sa. 

C:· o. da yapılacaktır. 
1 tı•i Miktarı 

Kilo 
Sadeyağ 15,000 .. ,, 

,, 
" ,, ., 

7,500 
7,500 
6,000 

36,000 

Fiatı 

Lira 
14625 
7500 
7500 
59IO 

35531; 

İlk teminatı 
Lira Kuruş 

109ti 8~ 
562 50 
562 50 
443 25 

2665 13 

1/'nk&ra Levazım Amirliği Sa~ınalma Komiıyonundan: 
~~l~ tıltara garnizon v~ birlik mÜeHeseleri icin 600 ton buğday 
ı, l 1 11\eıinin kapalı zarfla eksiltmesi 3-11 -938 saat 15 de Anka· 

Pıt~"•ııra amirliği "ahnalma komisyonunda yapılacaktır. 
11haınrnen bedeli 9000 lira ilk teminatı 675 liradır. 

Bayramiç Aıkeri Sahnalma Komiıyonundan : 

~"•i Teminatı mu· İhalenin şekli ve iÜnÜ 
Miktarı Tutarı vaklcateıı ı Gönü Saati Şekli 

S,t Kilo Lira Lira 
it ttı 
'y l J 3000 30110 2289 14-11 -938 Pazartf'si 14 Açık eksiltme 

1•)ıl lJ~llrıda cinııi, miktarı ve teminatı y.ızılı 113000 kilo aı~ır eti 2490 
~--'~ak:rıunun 40 ncı maddeııine ıröıe bir ay içinde pazarlıkla alın
·~~G ö1tır verilmiş ve komisyonu da tekrar 14-11-938 paıartesi 

l'\ ' 11•t 14 te toplanacaktır . 
01'tıiıvon da Bayramiç uk.eri gınnizonunda toplanacaktır . 

~ Buna Aıkerf Satınalma Komiıyonundan: 
>,~••~•da miktarı ve teminatı yazılı ekmeklik unlardan Mudan· 
~'• .. ;'tllzonunun 11 .11.3~ cuma rünü aaat 1 t de ve Bandırma 
~-h~nllnun ayni giinde uat 15 de Bursada tüm . u. al. ko. da 
~ t., ~•rfla eksiltmesi yapılacaktır. Şartnameleri İstanbul, Anka
.~11\ · ~rn. sa. al. ko. da ve Bursa aa. al. ko. da görülebilir. İa
~ -.t tt-ıl\ belli saatten bir aaat evYeline kadar teminat ve kanu
,i~ ••ilı.ı ko na Yermeleri. 
~ t,,, . Cinıi Teminatı 
I~ ilo 

l}~ un 
lira 
1650 
1610 

Mudanya garnizonu için 
,, Bandırma 

" " 

t tıi F.lazıt Tümeni Satına1ma Komisyonundan: 
,'ııııtt~'A'daki birliklerin hayvanatı ihtiyacı için aşağıda yazılı 
~ ~ı E:t ~•palı zarfla 2.11.38 çarşamba günü alınacaktır. Şartna
~ ~~il '~1A' tüm. u. al. ko. da görülebilir. isteklilerin ihale saa· 
~~· ~- bır ıal\l evvel teklif mektublarını makbuz mulrnbilinde 

4-1 \'ermeleri. 
y Miktarı 
~ ~ı,f kilo 
~~, 110000 

•11 825000 
Ot 660000 

l.auh. be. 
lira kr. 
6600 

49500 
39600 

İlk tem. 
lira kr. 
495 

3712 50 
2970 

İhale uati 

10 
il 
10 

(Ersalua Devamı 4 tno aablfede) 
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İnhisarlar U. Müdürlüğündenj r- Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti -·' 
Muhammen 

bedeli Muvak. Eksilt-
Miktarı Beheri Tutarı teminatı 

Lira Kr. 

123 52 

menın 

Sa ah Cinsi Adet M3 Lira Lira - - .. _._-.:'.• - -
Fıçı tahtası 5500 -'6.600 45 1647 15 40 
"KüçOk boy., 
Fıçı yan dip 
kapak tahtası 
14Büyük boy,, 5500 13.457.50 100 1345 100 87 15 50 
Fıçı tahtası 750 9.360 100 936 70 20 16 

I - Şartnamelerine ekli listelerde ebad ve miktarı ya
zılı ve yukarıda 3 grupta gösterilen fıçı tahtası ayrı ayrı 
açık eksi'tme usuliyle satın alınacaktır. 

il- Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hi
zalarında gösterilmiştir. 

Hl - Eksiltme 7.XI D38 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü hizal armd ;ı yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubnya at Şub~sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve listeler parasız olarak hef gün sözü 
geçen Şubeden alınabilir. 

V - Jste!dilerin eksiltrn e için tayin edilen gün ve sa . 
atlerde yinde 7.5 gi.ivenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilci'a olunur. (7794) 1 - 4 

* • * 
1- İdaremizin PaşabahçP. fabrikası için satan alınaca· 

ğı ve 29.IX.938 tarihinde ih41e edileceği ilan edilen 2000 
kilo toz şekerin muhammen bedeli değıştirildiğ:nden ye
niden açık eksiltmeyP. konulmuştur. 

ll- Muhammen bedeli beher kilosu 26 kuruş hesabile 
520 lira ve muvakkat teminatı 39 liradır. 

ili - Eksiltme 24.X.938 tarihine rastlayan pazarteıi gü
nü saat 15.30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin 
deki Ahm Komi~yonunda yapılacaktır. 

iV İstek Hl erin ek5iltme için tav in edilen gün ve saat· 
adı ge-
4- 4 

ta yüzde 7,5 güvenme paTalarile birlikte yukarda 
çen komisyona gelmeleri ilan olunur. (7322) 

İstanbııl Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

Kıymeti 

Lira Kr. 

3J6 00 

257 20 

138 ,\O 

80 84 

Pey par1111 
Lir ' Kr. 
25 01 

19 29 

10 38 

6 63 

Baynit, Bayezit mahalluinin Hacı Muh11n 
sokağında Ali pafa han içinde uki ve ye
ni 5 No.lu kirgir odanın tamamı 
Bayezit,Bayaztt mahallesi Hacı Muhsin so· 
katı Ali pafa han içinde eıki ve yeni 29 
No.lu odanın tamanu 
Ak1aray Gur•ba Hüseyin ağa mahalle1i 
eski Horhor ve yeni Mehmet Lütfu soka 
ğında e1ki 26 ve yeni 21 No.lu ve 44 met
re murabbaındaki arsanın tamamı 
Mercan Oayahatun mahaJleıi İmameli barı 
üat kat eıki ve yeni 1 No.lu harab odanın 
tamamı 

Yukuıda yuılı mablül emlak 15 ıün müddetle açık arthrma
ya çıkarılmıştır. İhaleıi 3.11.938 perşembe ıranü saat 14 de icra 
edileceğinden talihlerin Çenberlitaşta Vakıflar Batmüdürlüğü Mah-
lü)at kalemine müracaatları. (7628) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1- idare ihtiyacı için satın alınacak on ton nışadır açık ek

siltmeye konmuştur. 

2- Muhamınen bedel 2000 lira muvakkat teminat 150 liradır. 
3- Eksiltme 7.11. 938 tarihine müsadif pazarteıi günü saat 15 te 

Ankarada P. T. T. Umumi Müdürlüğü bina11ndaki Satınalma Ko
miıyonunda yapılacaktır. 

4- iıteklilerin muvakkat teminat makbuzu ile kanuni veuiki 
hamilen mezkur gin Ye 1aalte Satanalma Koruisyo~una müracaat
ları, 

5- Şartnameler Ankara P. T. T. Levazım İatanbulda Beyoj'lunda 
P. T. T. Levazım Ayniyat Şubeıi MüdürU1klerinden para11z verilir. 

lmti,.. ..... i " ,. .. itleri 
DiMktlri: ı...- G6rit 

(6619) 4- 4 
_ § __ ~ 

BHddıjı 7er: ARTUN l••u.nı 
Galata &W6r M1rı* Ne. ti 

ı ı 

ı l 

' 

il 

il 
il 

li 
iı' 

1 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

,, ,, krib)e 

" 
,, marinlave 

,, ,, tuvönan 
Kok kömürü (fabrikada) 
Sömükok (d~poda) 
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 

kilosu 
litresi 
kiloıu 

tonu 

" 
" 
,, 
.. 
" 

kiloıu 

,, 
,, 
,, 
" 
" 
" 
" sırndığı 

b. sandığı 
.. 

kilosu 

" 

En az-En çok 

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

14.50 - 15.00 
12.00-12.50 
l 1.00-11.50 

16.50 
-21,50 
-26,00 

-.-

.. 7.-

i Zeytin tanesi duble (936 mahıul) 
- 5.-

45- 48 
32 -- 36 
22 - 26 
18- ~I 

1 

1 

ı ı 

1 

i 

" " " (937 ,, 

" " 
1 ci " 

" " 2ci " 
,, " 3 cü " 

Sade yat Urfa (birinci) 

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

" 
Trabzon 

,, Vejetalin 
Çay Cava 

,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve i•l•nmi• 

Tuzlu kuru keçi 
,, " koyun 

" 
" 

Hava 

" 
" Tula 

" 

,, manda 
,, ıığır 

kuru~u kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

C:.alamura 
koyun 
kuzu 
ınanda ,, 

,, ııtır 

Kösele aığır 1 ei 
,, man ~a t ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

,, 
,, 
,, 

,, 

" 
" 
" 
,, 

" .. 
" 
" ,, 
,, 

" ,, 
,, 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" ,, 
,, 

kilosu 
,, 
,, 
.. 

taneıi 

,, 
., .. 

15 
- 107,50 

100- 102 
82- 87 

- 68 
-8.5,-
- 46 

295- 600 
300 - ~ 
295- 360 

101.25- IO'l.25 

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

50- 5J 
110 - 120 
l 10- 115 

35- 40 
40- 45 

155 165 
125- 130 
100- 120 
80- 90 1 

100- 135 
90- 120 

1 

Ticaret 
STANBUL 

ve Zahire Borsası 
22.10.938 

Fi atlar 
ClNSl Aşağı Yukarı 

Kr. Pa . Kr .Pa. 

Buğday yumu,a\c 5 7 5 31 
ıert 

,, kızılca 5 7 
Arpa Anadol 
Bakla 

Çavdar 

3 39 4 5 
4 12,5 
.ı 2,5 

Arpa yemlik 
Yulaf çuvalh 

Ketea tohumu g 35 10 5 

İç badem acı 

Ceviz kabuklu 16 20 

Kuşyemi çuvallı 5 20 
Kuuemi dökme 

Fındık 35 -

Tiftik mal 
Tiftik. Otlalc 
Su1am 16 27,S 
Yapak Anadol 

,, Trakya 82 -

Glı YGn6 

18 -

5 23 

Butday 
Arpa 
Fuulye 
Un 
Tiftik 
iç hndık 

• Z. yatı 
Yapak 
Çavdar 

Gelen Ton 
934 
138 
45 
83 
19 ~ 
19 
39 

Keten tohumu 

81 75 
15 
24 

Kut yemi 
Faıulye 

Kıl 

iç fındık 
Afyoa 

Giden Ton 
15 
10 
10 
23 25 
5~ 

Dış Fiatlar 
Buğday 

.. 
.. 

Arp• 
Mııır 
Keten T. : 
Fındık G.: 

.. L.: 

linrpu1 3 23 
Şikaıo 3 04 
Vinipek 2 85 
Anvera 2 8.1 
Londra 3 20 

• 655 
Hamburı 

" 80 
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ABONNEMENTS: 
Vil1e et Province 

Quotidien des Ad.iudicatıoın 

•• 
ADMINISTRA 1 ıv . 

~\ MCllS l'tn l!!ltı 

h R~ı 

12 laOO UNAKASA 
Y ngbourtchou H:rn 
ler Etage, N. 3-4 

{JalAt •• , Pcrchembe Bau r 

E.trangr.r : 1 ~ •oıı Ptrııı . 2700 

Le No. Ptn 5 GAZETESi 
T H~phonc: 4fM42 

Boite Poıtale N. 12til 

rour lr. Publldt o' ftdreHct 
I' Admıniı:tralion journcıl Professionnel des Fournisseurs el des Enlrepreneurs de l'Etat 

l>.dresı;r. l'~lc~raphıquc. 

11ıanbul \1ÜNAKASA 

.-.------------~~-------~~--!"-~~~"!'!""~~~~~---~·,,_.~----------~.._,~~--...... ----------~~~~~~~~------~~~~~~~~ ....... -,,,,,,,,_,;,,,.. 
Di1arbakır Lenzım Amirliği Satınalma Komi11onundall : 1 

T ableau Synoptique des P djudications Ouvertes Aujourd'hui 
Ohjet de l'adjudic tioı Mode Prix 

d'adjudicat estimatil --------------- - ----· ------

_ A) Adjud ıcations au Rabais 

Caution. 
provisoire 

Lieu d'adiucfü:ation et du 
~ahıer des Cbar2eıı 

Joun H~ure 

.E..'!..".!!r~_ti~_R1paration-Trav. Publica-Materiel de Constructlon Cartographi• 

Rcparation pont Hisar ardı enhe Uluborlu et 
Senirkent 

Rı•paratıon bat ecole Fevzipaşa 
C{Jnııtruction bit. penitencier a Balikeııir 
Reparation bit. ecole Secondai•e i Nı2'de 

n debarcadaire konak 
Conıtr. a Adana de deux hangarı chacun 

pour une batterie 

Publique 

n 

" 
" 

Plı cach 

419 28 

1164 43 
538 -

3487 -
n5B 16 

80000 -

8~ -
40 :ıs 

544 36 
5250 -

Vılayet lıparta 

,. Karı 
J)ir. Trav . Publ. Balıkeııır 

Dir. Ecole Secondaire NıQ-de 
Dır Denızbank lımir 

Com. Ach . Dıv. Adına 

4-11·38 

26-10-38 
t -11-38 

27-10·38 
26-lQ.-38 
9-11-38 

16 

14 
15 
14 
16 
15 

fDroduits Chimiques et Pharmecoutiques·lnstrumenta Sanitalras-fourniture pour Hôpitaux 

Produitı pharmaceutiques pour le laboratoire 
de l'hôpital c~rrahpaı• 

lnstrumenta de labor•toire: 12 lots (cah. eh . 
P. 583) 

461 40 

Grc i rre 116529 

Electrlcite-Gaz·Chau ffage Central (lnatallatlon at M•terial) 

lnıtallation electrique at: bat. ecole Secon· 
daire Nii'de 

Publiquo 1320 -

Hablllement - ChauaaurH - Tlaaus - Cuira 

E.toffe bleııe : 1300 m 
Drap de couleur naphte : ~6 111 .· Bleue: 18 

nı .· Gris : 18 m. et bleue fonc e : 64 111. 

Etoffo pour babit~ d'hiver : 240000 m. (cah . 
eh. L. 34,20) 

Etoffe pour capoteı : 126000 m. (cah. eh. L. 
19,60) 

Toile b"ki pour doublure : 277550 m. (cah. 
eh. P. 390) 

L' adjudication concernant l'achat de 500000 
a 2335500 m. de teile pour tentes portatı• 
Yel a ete anau lee 

Eıcarpins : 150 pairu 

Travaux d'lmprimerle-Papeter.!,! 

lmpreasıon de registreıı 

Pli cach 
Gre a gre 

Plı cach. 

" 

" 

5070 -

lem. 2 85 

,, 3 10 

" 
o 28 

P11blıque la paire 4 25 

Publıque 1355 50 

8oie da Construction, ,.l•nches Poteaux ete 

Pla nches courtf!ı pour fütı: 5500 p. 36.000 m3 
,, pour couvercles, fonds et pour pic· 

ceı lakra l eı dcs füt~l13.457.50 m3 
Plancheı pour fllls : 750 p. 

Transport - Chargement - Dechagement 
~~-... ~ - ---

Transport pierres parqueb: 20618 p. (aj.) 

Combustible Carburant- Huiles 

Semı coke : 143 t. 
Motorınc : 120000 kg. 
Boiı de aapin : 20 t. 

" " " 
40 t. 

Hois : 1000 t. 

Dl vere 

L'adj. concernant l'achat de 150 a 335000 
gourdıs nus en alu aıınıum a ete aıınU}fl'O 

Carreaux poliı luiaantı: 10000 p.· Tuyaux 
en ciment de 400 m m : 520 p. 

Riveta, anaeaux en fer rond , crochetı, ron· 
deli es ete. : 14 lotı 

Sable m~lnnge de cailloux : 100 m3 
Autobus : 1 p. 

Pla'lue en acier pour maiıon couluro: 24000 p. 

P'rovlelona 

Beurre, •ucre, olıves, lentille8, fromage ete 
'aj.) 

Vıande dı- boeuf: 17 t. 
A voine : 400 t 

• : 197 t foj ) 
Pııill~ : 84 t 

BI concaıısr : t>5 ı . 

Harıcots secı : 88 t 

Vıande de hoauf : 100 t 

B) Adjudicabons a la surenchere 
- - ------ ™-

Motcur marque Dovitclı et Bolınder 
Sııcs camelotes, canevas. ficelle ete . 
Clıarbon de boıs de ebene : 768 quintaux 
Bottioes camelotes. pantoııflea ete. : 2898 

paire1. 

Publique 

" 

" 

1647 -
1345 -

936 -

Grf' a grc ~00 

l'lı cach . 
Publique 

" 
Pir c~ch 

Pııblıque 

Pli cach 

la t. 33 
10200 

300 -
600 -

1975 -

6485 95 

Gre İl gre 

" 
" 

Gre .1 J{re 

Puhlı que 

Fli cach 
Gre a grc 
Publıqu 

Pli cach 

" 
" 

Gre a sere 
Publique 

n 
Grc a rrc 

3500 
120 

18000 
9850 
10 o 
i475 
7010 

24000 

1000 -

69 20 

7076 45 

3811 25 
257 21 

31110 

19374 

5135 

47 81 

101 66 

123 52 
100 87 

70 20 

354 -

22 50 
45 

600 -

148 13 

486 45 

, 

525 
18 -

'>8 t 
1350 
738 75 

78 75 
){ı() -

528 
1800 

150 -
152 91 

Com. Perm. Municıpalıtc hıtanbul 25·10-38 14 :Jo 

Com. Ach . Miniıt . Def. Nat. Ank. 9 · 12-38 11 -

Dir. Ecole Secondaire Niğde 

Coın. Ach. lntond. lst. Tophane 

" 

:l7-I0-3i 

'.l4-10-38 
2-11 38 

14 

15 30 
14 30 

Com. Ach . Min . Def. Nat. Ankara 1 l-11·38 11 

" 

,, 

" 

Com. Porm. Mun. l•tanhul 

Oir. Comptabilit• Putıculi ere 
Giresun 

Com. Ach. E.con . Monop K.tache 

" 

" 

15 l 1-38 

8- 11·38 

8-1 l-38 

31-10-38 

7. t t-38 
7-11-38 

7-11-38 

1 1 

1 ı 

14 30 

15 

15 30 
15 50 

16 -

Vilayet Niğde 1 moiı İl partır du 10-10-38 

Corn. Ach . Div. Isparta 
Municip . Guireaon 
Procureur Gea . Karı 

" Com. Ach. DiYision Edremit 

Com. Ach. Mın . Def. Nat. Ank. 

ler Expl. Ch de Fer Etat H.pap 

Com. Ach lntend. lst. Tophane 

• 

n 

9-11-38 11 
31-10-38 15 
27-10-38 14 
27-10-38 1'4 
10-! 1-38 15 

7-11-38 

7 .1 1-38 

'..:!6-10-38 
26-10-38 

31- 10-38 

• 
10 30 

15 30 

14 45 
15 
14 45 

Com. Ach . Ec. Second Ralıkeıir 24· 10·38 15 

Com Ach . Milit lıparta 

,. Rornova 
Com. ı\ch Div. Çatalc-ıı 

" ,, Elazi~ 

" " Com. /\eh . lntf'nd . Eıkışf'hir 

Com . Ach . lntend . lst. Tophanr. 
Dır f'rincipale Monop. lzmir 
Prepose en Chef Foretı Dörtyol 

Com.Ac"h:- Intend. Ank. 

3-11-38 
7-11-38 

10-11-38 
14-11-38 
8-11-38 
8-11-38 

10-11-38 

2~- 10-38 

2- t 1-38 
26-10·38 
24-10-38 

ti 
11 
15 
15 -
11 -
ıo 

16 -

14 
15 

Diyarbakır garnizonu ihtiyacı olatı 660.000 kilo arpanın 12.ıO. ~ 
günü kapalı zarfla ckıiltmeainde talip çıkmadığından .:490 ••~ 
kanunun 1 inci maddesine tevfikan bir ay zarfında pazarht• lr 
rakılmıştır. Tahmin bedeli 26400 lira, ilk teminatı 1980 liradır• 
teklilerin her gün evsaf ve şartaameıini ıörebilirler. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonund•0=~ıl' ~ 
Ankara ga rni:ı:on birlik ve müeı.seıeleri eratı için 125 toll " 

ru faıulyenin ki>palı zarfla eksiltmeıi 15.11.938 günü aaat 15 r 
Ankuradıı Levazım amirliği satınalma Komisyonunda yapıl•''ıt 
tır. Muhammen bedeli 15625 lira, ilk teminatı 1171 lira 87 ıııır 

tur. '' 
• * • Ankara ırarnizonu ve ınüeı.eıeleri eratı için 110 toD ~ 'it 

rinç knpalı zarfla ekıiltmt-11i 11.1 Ul38 saat on be,te Ank•'',. 
Levz. amirliği sa ınalma komisyonunda yapılacaktır. MuhırJI"..,. 
hedeli 22000 lirn, ilk teminatı 1650 liradır. Şartname ve nuıt911 

komisyonda görülür. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: ti 
İhale günü falibi çıkmayan lııanhııl komutanlı~ı birlikleri h•'° ,ı. 

nalının ihtiyacı için 900 bin kilo yulaf aatın nlınacaktır Kapılı ı•;.
ıhaleııi 7.11 .38 pazarteıııı günü saııt 15 de rpılıcaktır . Muh•111 or' 
lutaıı 46800 liradır. İlk teminat 3510 lirıt.dır. Şartnamesi 234 ~ 
mukabilinde verilebilir. ,/ ' 

b) M Ü Z A Y E O E L @J ı_ 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

1
f 

Beykozda kiin Tokat çiftliğindeki degirm:!n binasında ~ 
cut taş duyar, kirernit, kirit ve ü~t kısmın ahfap kaplanı••• 
arttırma usulft ile ve hali hazır vaziyetile eatılacaktır. ,,,ı 

Yıkma iti alıcıya aittir. ihale 7.11.938 pazartesi günil ~ 
10 dadır. Taliplerin 33 lira pey akçeıile birlikte mahalli 111•• 
da bildirilen ıün ve saatte hazır bulunmaları. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonund•ll ~ 9' 
Harp okulunda mevcut aşağıda cinai ve miktara yazılı Is ,ıl 

fotin ve terlik pazarlıkla 24.10.930 saat 15 de Ankara L•f' 
Amirliti satıoalma komisyonunda satılacaktır. ~ 

Fotinler görmek istiyenlerin harp okuluna paıarlıta gir•' 
lerin belli vakitte koıniıyona müracaatları. 

Adet 
585 çift harici fotin 

40 n Me,in terlik 
25 ,, Yemeni 

2248 " Postal 

Balıkesir İnhiaarlar Ba,müdürHltünden: ~ 

Merkez Emanet ambarında kanunen kalma müddetini 
1~tl' 

eden 14 ekiciye aid 935 mahıuliinden 42 denkte 540 kilo dfJ' 
1701 sayıla kanunun 34 ncü maddesi mucibince 15 ıün 111il ' ' 
açık artırmaya konularak sahta çıkarılmı11tır. ~ahlacak tatil~ 
evsafa hakkmda Ba,mödürlwk ziraat tubeıi Amirliğineleo t/ 
mat alinabilir. İ.teklilerin 27. 10.938 ıünüade Batmüdiirlüf'iıılll 
111taş komiıyenuna müracaatları ilin olundr. 

iıtanbul Leva:. Amirliği Satınalma Komiıyonuadao 
1
,f 

Tophanede Salıpazarıoda levazım yollama müdürlütil ~ 
rında mevcut biri 30 beygir kuvvetindeki Bolinder markahı % 
ri 25 beygir kuvvetindeki Doviç markalı iki adet motöril0 .,;I.. 
lıkla artırması 25.10.938 .ah fÜnÜ ıaat 14 de Tepbanede .1' ~ 
imirliji ıatınalma komisyonunda yapılaca~tır. Her ikiıi111" 

1
/ 

· min bedeli bin lira, teminatı 150 liradır. Motörler yolla•• 
rında ıörülebilir. 

. İzmir Müstahkem Mevki Saiınalma Komisyonnncıl•• :il' t/ 
l•mir Tayyare alayında mevcud altı adet muhtelif fabrl J 

rihı teııhhüd6nü ifa edemiyen milteablaid nam ve h•••"'"' 
arbrma suretiyle aatılacaktar · ._,rl 

ihaleai 7 bıncite,rin 938 pazarerteai ırilnü ıaat 15 de ~tı' 
izmir Müıtahkem Mevki 5atınalma Komiıyonuncia yapılac• 

Tahmin edilen tutarı (3600J liradsr. 
Teminat muvakkata akçası 4270) liradır. 

iz.mir İnhisarlar Ba,müdürlütinden ; - fİ 
Alaancaktaki depolarımızda mevcud miktar, muh•"'"~~ I 

ve teminatları •tarıda yazılı çul, kanaviçe ve kınnaplar 1 
/ 

tırmaya konulmuştur. ,d''/ 
Şartnamesi Levazım şuhemizde nümunelerı , depolarılll~ .. 

rülebilir. isteklilerin 2.11.938 günü saat 15 de Ba,rnttdilrl 
deki komisyona ırclmeleri ilan olunur. 

Miktarı Muhammen fiatı 
Kilo Kr. 
9027 12 
6738 9 
2718 5 
1939 l 1 

Temiaati 
Lira Kr. 
81 24 
45 48 
10 19 
16 

152 91 

.. 

lçel Deft~rdarlıtından : ·d t•1. 
Meninin haatahane caddesinde emvali metrukeye • 1

jt "' I 
rine fabriklllındıı mevcut bulunan buhar makinelerile ·~ ~-·,,, 
vatı perakende ı;ııretile ve pazarlıkla 31.10.938 pa:ıarteıı 1-' 
at 14 de aatılacajından talip olanların içel defterdarht'1111 

caatları ili• olunur. 


