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Galata, Perşecnbe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülür 

Telgr.: ist. MÜNAKASA 
Telefon.: 49442 

Po.sta kutusu N. 1261 

Umum T Ü c carların ve ... MÜ (e
1
ahh.i tJ erin Mesleki Organıdır 

~-

l\1em ek Haber eri 
lhracaflmız arttı ı Hayvan piyasası 1

9.b-1938 • r 
'cat senesinin 11 aylık 
~E ~lllızda kıymetli bir in-
ti~ tOrijl " - 1·h dd "llİ~deıı ·rnu~t~r. ~a~ ma .. e-
~. tifr · Tutun, uzum, fın-

1 ~. i ~k, pamuk, buğday, af- 1 
~\dttı"~:: zeytinyağ, yün , krom 

ı, d 0ınürü, hamderi, çav-
lt1 L • 

ııt k' ıı:uş yemı , arpa, pa-
~~-~ ereste, canlı hayvan, 
I~ ib }'uınurta gibi maddele
ts,SS3rac kıymeti yekunü 

~tıt, ·~ liralık olup 676.085 
'1tıı:ı k Dıger muhtelif madde
~ltıı11 'Yıneti 17.732.000 lirayı 
~.4 1~hır. Umum yekün 

~,ltıik•OOo liradır. Geçen sene 
ı 'tllıı tar 126.427 .000 lira ol
~ il g·· 
ı •tt Ore arada 7 milyon 

ış görülmüştür. 

Japonya tifti~lacak 
t lııtilte 
--•ıtı re ve Japonya için pi-
~tlatı'~d. tiftik m11ayenesine 
\ı 

11 
lllıştır. Bir kaç japon fir

~ %ı~~•na pıyasnınızdan 50bia 
~1ııac ~k büyük bir parti tiftik 
~ lGilgı bildirilmiştir. Bu ha
'-ı~ k ccar evlerinde çok mü· 

ıı l ilrşılnnmıştır. Japonya i· 
'tlı ilpılacak angajmanların 

t* ıı ol 
t·~tı cin piyuayı canlandı-
1 lab··l'e fıatların da düzelece-

ıı •• -
2orulmüştür. 

r11 Toprakbank 
t\i rdu 
~ \>e • muzda kurulmasına ka-
ı~tı .. tılen Toprakbank için ha -

tı~ .. ıı 1 "h B . . 
t ilca h •yı a • M. medıs ı a-
l~ij~ . U devrede müzakere 
~ e,I " L 
~ '}'c- ınu nı.:tün olacağı söy-
L~'ı r. Yeni bankanm kurul
~ttı tlıecJisce kabul edilirse 
.. ~ıık 11 t~sisine başlanacaktır. 
~t~i ~udürlüğüoe Amerikada 

)ııı1 ~~nıeısili B. Salahittinin 
tı ıhtimali nrdır. 

Yerli fabrikalar 
mal alıyor 

Tiftik 
Muamele olmuştır yalnız ib

racatcı bir firma mal muayene 
etmektedir. 

Yapak 
Balya 85 kuruş 57-60 Trakya 

ve Bergama malları. 
Keçi Kılı 
Balya 8, kuruş 49-51 Muhte

lif menşeli kırkım malları. 

Keçi derisi 
Çifti 160·170 kuruş yüzde 30 

birinci 2inci yüzde 20 ikincili 
mallar. 
Oğlak deri~i 

Çifti 115-120 kurut talep can11z
dır. 

Koyun derisi (tuzlu kuru) 
Kilosu 39-44 kurut araların· 

1 tlır. 

Koyun derisi (hava kuruıu) 
Kiloıu 49-54 kuruş araların-

dadır. 

Kuzu deriıi 
120-145 kurut aralarındadır. 
Kuru sığır derisi 
Kiloıu 60·70 kuruş araların· 

dcldır . 

Salamura Sığır derisi 
Kilosu 39-44 kuruş araların

dadır . 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSAS _......___ ------·---

CiNS! 

3.10.938 
Fi atlar 

Aşağı 

Kr. l'a. 
Yukarı 

Kr . P a. 

Buğday yumuşak 5 15- 5 29 -
,, sert 5 2,5 - 5 5 -
,, kızılca 5 7,5 - 5 28-

Arpa yemlik 4 1- 4 4 -
n Anadol 3 30 3 31 -

Bakla 4 - - - -
Çavdar 4 -
Mısır &arı 4 2 
Ku~ yemi çuvalı 5 6 

,, dökme 4 18 

4 2 50 
5 fl 

Yapak Anadol 50 

Peynir beyaz 50 - 52 

Ton 

y . 
\ ttlı f b ' -------
'·' fabr · n rikalarımızla Meri- 1 Gelen 
~ ıtı·k •kası piyasamızdan mü -
~ ta 

1 
tarda Trakyanın kıvır-

\tı,~•klarından sahn almaya Buğday 
"4ı t,b .1'1lard1r. Arpa 
l ~bil l'ıkalaı-ımızın devamlı Un 
~'lıi 11l'llatı piyasa da canlılık Çavdar 

'Ylern iştir. 

y . --
Fasulye 

B. Peynir 

Nohut 
Mısır 

Unanistan iplik istiyor 
y \ı 

~tt llall tüccarları şehrimiz ti
~ İ\t '\'lerine müracaat ederek 
~ '\ ~il }'apılmış iplik satın al-

Keten tohumu 
K epek 

11 lSted"kl . . b"ld" . 1 ~. & ı erına ı ırmıt er-
1 ltdi,.: cinı iplik bulunmadığı 
~-~ h e kendilerinin tiftik ala-

Giden ----·---.......--· 
Afyon 

iç fındık 

1576 
161-

107-

30 
15 
2G 
36 
15 
15 
30 

Ton 

5 

5 
•t~1,tfb•k iatediklerinide bil

erdir, Dış Fiatlar 

1 
r.,ikset ahyorlar 

'lı 11~ıı· 
liba •ı lüccarlarrndan Mikıet 

~t~t:;.11•1 i_çin teklifler gel· 
'tı~tı 1' .. ır. lngiliz piyasaların
.,ı~ Urkiye için önemli sipa -

llel•ceii haber veriliyor. 

Buğday 

" 
n 

Arpa 
Mısır 

Keten T. 
Fındık G.: 

n L.: 

LiYerpul 
Şikago 

Vinipek 
Anvers 

Londra 

• 
Hamburi 

" 

3,41 K. 
2,95 n 

2,75 " 
3 , 17 ,, 
3,22" 
6,49 ,, 

80 - ı 

Harici [~onomi~ Ha~erler 
Belçikada buğday takası 

tezyit edildi 
8 eyliil 1934 tarihli bir kararname ile ibdaı edilip 30 haziran 

1938 tarihli bir kararname ile lağvedilen ithal buğdayları üzerine 
mev.zu taksm, 19 temmuz 1938 tarihli bir kararname ile yeniden 
ihdaa edilmiş olduğu bildirilmişti. 

Bu kerre 14 eylül 1938 tarihli bir kararname ile mezkur takı 

aşağıda gösterildiği üzere iki misline çıkarılmııtır. 

Dane halinde buğda:t 
( 100 kilo başına) 
Buğday maltı ( 100 ki
lo bRşma) 
Buğday unu (yemlik 
un hariç) irmik, bul
gur. (100 kg. başına) 
Buğday maltı unu( 100 
kg. başına) 

Yu"anistanda iç piyasa 

Eyliil ayının ilk haftaımda 

Patras üzüm piyaıasına vagon
lar ve kayıklarla her taraftan 

kuş ü:tümü getirilmeğe başlan · 

mıştır. Bu gelen üzümler ara-

sında, üzümler hc:nüz vagon ve 
kayık içinde iken muayene ve 

tetkike memur olan heyet tara· 
fından yapılan tetkikat netice
sinde ihraca elveritli olmadığı 

anla~ılan üzümlerin pi ycısay a 

çıkarılma.sı men edilmittir. 

Pirgos bölgesi üzümleri kali· 
le itibarile geçen seneden daha 
iyi olmuş ise de mikdar itiba

rile daha az oldukları ve bunla· 
rı müstahsille r hemen elden çı· 
karmak istemedikleri cihetle 
fiatları ağustosun son haftaaına 
nazaran 150 drahmi ilerlemiş ve 

3.200 drahmiye satılan kuş Ü· 

zümleri bu hafta 3.350 drahmi-

ye satılmıştır. 

Bulgaristanın tütün 

ihracatı 

Tülün umum Bulgar ihracatı· 

nın 1/3 ünden fazlasını teıkil 

etmektedir. Bulgar tütünü üç 
kaliteye ayrılmaktadır. Bunla· 
rın sıra ile nefuet dereceleri 
fÖyledir: İyi, orta, hafif dökün· 
tü. Bulgar tütünlerini en ziyade 
çeken devlet Almanyadır. Bir
leşik Amı.rika Devletleri ancak 
1936 dan beri Bulgar tütününe 
alaka göıtermiştir. Bu memle
ket en iyi Bulgar tütünlerini 
u.hn almaktadır. 

eski takı yeni taks 

ıo fr. 20 fr. 

13,30 fr. 29,60 fr. 

L4.- 28.-

19.- 38.-

S. 10.!li-lS Paz<ırtc5i gi.ın11 

İstanbul llelcd ıyc,i ,\\ı'rkeı: l l ıilinıl ı • 

toptan ~al ı lan yaş nıcyva ve schze 
fiatl arı : 

( ınsı 
Bam ya 

Sakızkalıagı 
Dolmalık bilhrr 

En aşa,;ı En yilksck 
fitıl ı li at ı 

Lmsalı Kr.S. Kr. S . 
Kilo 2J - 3U -

11 rn -
5 h-

Sivrı hi.ıbcr !l l t -
Kır ıl omatPı; İ 

Sırık ılomııtcısi 

Çalı f.nsul) esi 
ı\y-:;«'kadııı 

Barbunya k ırmızı 
L ahana 

:! ::;o 4 -

1 spırnak 
A unakabııg ı 
l' allırıın baş 

o rta 
ufak 

l\lı sır 

Yeşıl salala 
Kok kP-rcviz 
Yaprak kı•revız 
Kırmızı trup 
.\l aydanoz 
Nan (' 

Çavuş ilzılm!l 

R('zak ı uzünıü 

Yapıncak 

Mil~kilc 

Balbal 

• 

a<lcd 

kilo 
demet 

kıl o 

:ı fiO 
ı o -
ıo -
n 
ü 
7 -
6 -
H-., 
w -

1-

1 -
1 -
fı -
2 -

- 75 
- fıO 

-5Q 

1i -

r, -.. . -
(~ 

Sıynh maım fı -
Amnsya elmas ı 17 -
1nl'bolu elması 6 -
Malatya armudu 15 -
~ell.ıl i I~> -
Ay va 5 -
Taze ı ncır fl -
Kcst<ınc 5 -
Nar • 5 -
Ceviı S -
Muz " 40 -
Ecıı!'bi lımon 100 adcd ~00 -
Karpuz Alaca ba~ B 9 -

or ta • 5 -
• ufak " 2 -

!{avun Kırkagac baş " 7 -
• orta " 4 -
• • ufakı 2 = 
" Hıı~aıılwy ba~ " 10 -

orta • 
ufak. 

ı; -
2 -

!) -

18 
17 -
111 -. -
10 -
13 -
8 :")() 
:! 50 
l 50 
1 5(1 
1 60 

10-
2 rıo 
ı -
- 75 
- 75 

25 -
12 -
il 
ı:~ -
8 

10 -
:w
ıo -
25 -
ao -
10 
6-
!l -

8 -
11 -
1'.-0 -

300 -
10 -
6-
4 -

~· -
6-
s 

12-
8 -
5 --

İhracat yapmayacaklar 
Aşağıda isimleri yazılı tacirlerin bundan ıonra ihracatla meş

gul olmıyacakları ye ruhsatnamelerinin geri ahndığı İktisat Veka
leti tarafından bildirilmiştir. 

Ruh No. 
1020 
1122 

72!. 
704 

665 

Sicil No. 
42 

731 

216 
45 

5642 

Firmanın ismi 
İbrahim Kayışcı 
Urfalı Mehmet 

Bulunduğu 
Vilayet 
Fethiye 

Suphi Arcoıoy Merain 
M. Naci lbrahim Gireson 
Ali Ri:ıa Çehreli 

ve oğullan Kolektif Şirketi Samsun 
Suphi Erkin ve Fazıl 
Ataman kolektif Şirketi İzmir 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

T A M M 
19-9-938 tarih ve 4015 No lu Resmi Gazeteden: 

İkfüad Vekaletinden: 

Tarife No. 

529 

557 

598 

Al 
Bl 
B2 

A 
B 

569 c 
613 
621 
624 

A 
B 

625 

.. 632 A 
H 

534 

Maddenin cınsı 

Makine teferruatı olarak veya bunlara rabtedilmek Ü· 

zere fontdan demir veya çelikten künk, boru, her nevi 
rabtiyeleri (rakor) ve bunların kapakları (sırlı veya 
katranlı bez vesaire ile tecrid edilmiş olanlar dahil) 
Dökme (font), et kalınlığı 6 mm. den yukarı 
Demir ve çelikten 
Yalnız iç kutru 1/4 den 3 pusa kadar ve et kalınlığı 
2 mm. den fazla olan demir ve çelik borular. 
Bakır ve pirinç boru ve boru rabtiyesi ve aksamı: 
Adileri ve ya boyalıları 
Cilalı, nikel, aliminyum vesair maadin galvanizli veya 
oksitli. 
Fabrikalarda kullanmak üzere manometre, voltmetre, 
ıaz, elektrik ve .su ölçmeğe mahsus ve ıaat tertibatını 
havi ölçü aletleri. 
Aliminyum boru ve aksam ve süzıeç levhaları . 

Mikroskop 
Her nevi otoklav 
Hararet, kesafet, rutubet ve ispirto derecelerini gös
terir aletler. 
Sadeleri 
Çerçevelileri 
Tarifenin başka mahallerinde zikredilmeyen fenne ve 
arazi mesahasma ve topoğrRfya işle'rine mütallik a · 
letler. 
Hassas te raziler 
Demiryolu mevkil erinde kullanılan basküller. (dekovil 
ve demiryolu tesisatı bulunan müessesele r için) 
Tarifenin başka yerlerinde sarahaten veya temsilen 
zikredilmeyen aletlerden sanayide kullanılan aletler. 

652 Vantilatör ve a.spiratörJer. 
660 Hususi dikiş makineleri. 

Bunları 2/9406 sayılı kararnameye tevfikan tenzilatla ve 2 9408 
sayılı kararnameye göre de mua mele vergisi muafiyetinden istifade 
cdcr~k getirmek isteyenler müracaat evrakında eşyanın hangi güm
rükten ieçirileceğini bildi recekler ve faturalarını birlikte göndere· 
ceklerdir. 

13 9 1938 

1055 numaralı Teşvikı Sanayi Kanunu mucibince halen ikinci sı
nıf muafiyet ruhsatnamesini haiz olup faidei iktiıadiyesi kabul edi
len müessesat meyanında bulunmayan tahan, helva, matbaa, un, 
çırçır, elektrik, makarna, kimyevi v e tıbbi müstahzarat müessesele
rinin mezkür kanunun 15 inci V.'.! kanun talimatnamesinin 10 uncu 
madde leri mucibince faide i ikti.sadiyeleri 8 9, 1938 tarihinde kabul 

edilmiştir. 

(B.itti) 

TAMiMLER 
17 9 938 tarih ve 4014 No.lu Re5mi Ga:ıeteden: 

Devlet Demiryolları ve Limanlar Umum Müdürlüğünden: 

No. 1293 

ÔZÜ: 
Kalbur malcinalarından hangar üc
reti alınması haltlcında . 

Demiryollarımızla sevlcedilecek zahrelcrin temizlenmesi ıçin sahip
leri tarafından iıtasyonlarimıza getiril ip hangarlar altında çalıştırıla
cak kalbur makinelerinden de 444 numaralı tamim hükümlerine tevfi-

• 
kon hangar ücreti alınmayacaktır. 

49J1938 

No. 1294 
ÔZÜ: 

Trenlerdeki yolculara da telgraf ka· 
bu\ü muamelesinin ihdasına dair. 

15 9 1938 tarihinden iti baren trenle-rdeki yolcular namına da. hu· 
su~i telgraf kabul ve keşidesine başlanacaktır. . 

Bu kabil teller katarın muvasalat edeceği ilk istasyona keşıde e
dilecek ve mevrid istasyo• gelen teli uaulüne göre kapatar~k tanzim 
edeceği bir 255 ntimune kuponu tele rabten sahibine teslim edilmek 
üzere katar başmemuruna 3501 modele kayden tevdi edecektir. 

Katar memuru ya bizzat vey11. bilet lcondiiktörleri vasıtaııile, aldığı 
teli tele batlı 255 nümuncyi imza ettirmek suretile mürselünileyhine 
teılim edecek ve 225 nümuneyi varacahı ilk iıtuyona 3502 numaralı 
nümuneye kaydtm tealim edecektir. 

Bu istuyon 255 nümune kuponu bir zarfa koyarak ilk ... geçecek 
trenle mevridine iade edecektir. 

Mahalli P. T . T. merkezlerinden istasyonlara tevdi edilecek tren 
yolcularına aid teller hakkında da yukarıda bildirildiği şekilde mu~~ 

1 
mele yapılması ve i~bu emrin katar başmemurlarına da imza mukabılı 
tebli~ini dilerim. 

I s 9/1938 
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Cinsi Şekli Muhm. bed. Te,minat Müracaat yeri Gün Sn at Toptan Satış Fiatları 

a kasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Nazillide hükOmet konağı inş. 
Ödemiş Zafer okulu helalalarının onarılmaııı 
Bah9e davarı inş. 
Şişli çocuk haet. intaniye pavyonu ikmali inş. 
Çayırhisar mevkiindc yap. garaj inş. (temd) 
Adana başmüd. binasında yap. tuz ambarı ve 
başmüd· apartımanı inş. (şart. 115 kr)(temd) 

ldro-c1ektrik santralı inş. (temd) 
Çermik kozası jandarma birliği erat ko~uşu tamir 
Hanife deresinin üst kısmı ile küçük Karade-

renin ıslahı işleri (şart. 926 lcr) 
Seyhan sağ sahil sulama ana kanaliode yap. 

3 cü ~yrım kan lı (ıart. 20,10 L) 
Menemen ovasının sulanması inş. (şart. 22,95 L) 

lı::apah z. 
nçılc eks. 

,, 
• 

pıız. 

kapalı z. 

49329 51 
1393 81 
9973 30 
5649 19 

29165 23 
22917 15 

paz. 41718 54 
açık eks. 500 -
kapalı z. 185170 50 

,, 501570 -

,, 458514 50 

llAçlar, Klinik ve İspençiyari aıat, Hastane Lev. 

İliç. ve ııhhi malzeme Sıvas Nümune haat. için: 
101 kalem 

Eczayı tıbbiye: 26 kal. (Gureba bast. için) 
Ameliyat masası ile ameliyat lambası 
Bakteryoloji etüv makinesi: 12 ad. 

,, ,. n 12 n 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Bez (kartabli için): 1000 m. 
Meşin • ,, 1600 ayak 

aç. eks. 

,, 
,, 
,, 

" 

aç. eks. 
,, 

1050 -

1089 26 
2231 

3000 

400 
600 

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane lav azımı 

Matba levazımı: 10 kal.-pirioç ç.ızgı vı: 200 k 
Defter ve matbu evrak ilk okull r için 
Adliye Yek. ile dairelerinin ve bilümum ma· 

kineleri iki senelik iş ve mahiyet cetvellcrile 
grafiklerin ilci kitap halinde butırılmaeı 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Odun: 200 t. 
Krible maden kömürü: 702,5 t. 

Müteferrik 

Moloz tatı: 5000 m3 
Torna tezgahı, elektro motör dinamo ve trans-

misyon yatnk mil ve kayışı ve zımbalı mt:kas vs 
Araba koşum ve mekkiri hayvanı 
Meşeden mamul tirfon yatağı: 90000 
Boya levazımı: 22 hl. 
Pirinç köşe (kartabli için): 3200 ad. 
Motör malzemcıi: 78 çeşit 

Yapı ,, 25 " 
Soba borusu: 3300 ad.-ııobn tahtn: 350 ad.-so

b:ı horuııu dirae~i: 600 ad. 

Muhtelif cins çelik: 41080 k~.-ba.ndaj çene tor
na tezrahı: 800 d. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Vejetalin yağı: 5 t. 
Erzak v.s. : 20 kalem (temd) 
Arpa: 112 t. 
Sabun: 3 t. ı (tcmd) 
Çorbalık ve pilavlık pirinç. 
Nohut: 10 t. 
Bulgur 
Yulaf 
Kuru ot: 70 t. 
Saman: 63, 1 ,, 
Kuru ot: 77 ,, 
Kuru ot: 50-70 t. saman: 40-60 
Saman: 324 t. (temd) 
Ekmek: 4 t. • 

t. (temd) 

Karaciğer: 500 k.·böbrek yağı: 250 k. (tcmd) 
Pirinç: 3 t.-kuro fasulya: 2,5 t.-kuru barbunya: 

200 k.-lr.uru bezelye; 500 k. • kuru bamya: 
250 le. (temd) 

b Müzayedeler 
.. 

Yağ" presi Sigoni marknlı: 2 ad.-pompariya: 2 
ad -pres ya~ı pilumi: 2 ad.-su pilini: 2 nd.
su tulumbası: 1 ad. • zeytin tavı: 1 ad. 

At: 4 ad. 
Köhne eşya 
Bina enkazlan 

aç. eks. 

• 
" 

açık ekı. 

kapalı z. t. 

aç. eks. 

n 

800 -
2604 
3500 -

16 50 

3750 
1630 -

kopalı z. 13500 
paz. 400 -
aç. eks. 3320 -
pıız. 

,, 
,, 

kapalı z. 24905 

aç. e-ks. 

" 
kapalı z. 
paz. 

,, 
n 

n 

,, 
n 

" 
n 

açık eks. 
pnz. 
aç. elı:s. 

,, 

açık art. 

pıız. 

kapala z. 

3100 

7312 50 
1350 -
2000 -

1000 
5000 

5670 -

İnşaat- fa ırat • Nafıa işleri ve ftAalzemesi- arita 

Balıkesir Askeri Sntınalma Komisyonundan: 

Keşif bedeli 29165 lira 23 kuruştan ibaret Balıkesirin Çayır· 
hisar mcvkiinde yapılacak olan garajın inşnasınm ikmaline talip 
çıkmadığından ihalesi açık olarak 17.10.938 pazartesi günü 1aat 
15 te yapılmak üzere pazarlığa bırakılmıtbr. 

3700 -

747 99 
423 69 

2187 40 
1718 79 

10508 55 

19812 80 

22090 57 

78 75 

81 70 
167 -
225 -
18n -

30 -
45 -

60 -
195 30 
262 50 

120 -
869 34 

281 25 

1012 50 
30 

24 

1867 88 

Aydın Nafıa Müd. 
lzmir Vilayeti 
Diyarbakır Nafıa Müd. 
İst. Sı h. Müesses. SAK 
Balıkesir Ask. SAK 
İnhisarlar U. Miid. 

Maraş Beledıyesi 

Çermik Kaymakamlığı 
Nafıa Vekaleti 

n n 

,, " 

lst. Sıh. Müessea. SAK 

lıt. Vakıflnr Dir. 
Antalya Valiliği 
M.M. V.SAK 

" 

inhisarlar U. Müd. 
., n 

İnhisarlar U. Müd. 
lstımbul Belediyesi 
Adliye Vekaleti Ank. 

Balıkc ir Ask. SAK 
lstanbul Belediyesi 

D. O. Yolları Adıma 
lzmir Vilayeti 

Mersin Ask. SAK 
D. D. Y. Anlı: .Haydarpaşa 
İnhisarlar U. Müd. 

" .. 
lst. Komutanlığı SAK 

., ,, 
n ,, 

O.O.Yolları Ank. ve H. paşa 

21-10-38 15 -
17-10·38 11 
11-10-38 11 
19-10-38 15 
17-10-38 15 
20-10-38 15 

24-10·38 15 
8-10-38 l 1 

27-10-38 15 

27-10-38 16 -

27-10-38 11 -

19-10-38 l5 30 

20-10-38 
19-10-38 
10-11-38 

10-11-8 

15 -
15 -
11 -
11 -

19-10-38 14 -
19-10·38 14 30 

20-10-38 15 30 
19 10-38 14 30 
20-10-38 15 -

12-10-38 11 
19-10-38 15 

17-10-38 10 
17-10-38 11 

18 10-38 15 30 
20-10-.:>8 ! 6 
19-10-38 15 -
5-10-38 10 
5-10·38 10 30 

10-10·38 10 -

19·12-38 15 30 

1 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
.. 11'~-...,-...,-.,,.-v-vv~-.._ .... -.... -.... -.... -.... -... -... -... ,,..---,..----AA--~~ 

il 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

" 
krible 
marinlave 

ı ,, " tuvönan 
ı Kok kömürü (fabrikada) 

. ı Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

ı ı 

il 

ı ı 

i l 

i' 

il 
i l 

il 
il 

Erzak 

Pirinç Tosya 
" yerli Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 
,, ikinci 
" Pirina 

Şeker yerli toz 
,, " küp 

Yumurta iri 
Limon İtalya 

n Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

,, ,, 2 ci 
Zeytin tanesi dubie (936 mahsul) 

,, ,, ,, (937 ,, 
,, n lci n n 

" ,, 2 ci ,, ,, 
,, ,, 3 cü ,, 

Sade yağ Urfa (birinci) 

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

" 
Trabzon 

., Vejetalin: 
Çay Cava 

,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve işlenmiş 

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

" 
,, sığır 

Hava kurusu 

" ,, 
" " Tula 

" <\alamura 

kuzu 
koyun 
oğlak 

keçi 
koyun 
kuzu 

,, manda 
,, sığır 

1 En nz· En ço 

-14,75 kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" ,, 

" 

" 
" 

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

sandığı 

b. sandığı 

" 
kilosu 

,, 
" ,, 
,, 
" ,, 

" 
" 
" ,. 
" 
" 
" 
" .. 
,, 

çifti 
kilosu 

" .. 
çifti 
kilosu 
çifti 

" 
" 
" kilosu 
,, 

' 

-15,20 
-1 

- -16.00 
14.50 - 15.oo 
12.00-12 50 
ı ı.oo-ı ı.50 

1
, 16.SO 

-21,50 
-26,00 

22.50- 24 
25 -- - 52 

ao:oo:. ~ 
28.00-· 

19 20 
- ~5 
- 28 

20--21 
_900 

- 6.50 
_ 5,50 

45- 48 
32- 36 
22·- 26 
ıs- 21 

- 15 
-102,5° 

ıOO 
82- 86 

- 68 
_77,50 
- 46 

295- 600 
300 500 
295- 360 

101.25· ıo2.25 

160- 165 
40 42 
50- 55 
55 - 60 

ı ıo- 155 
48- 50 

125 130 
105 1 tO --
34- 35 
40- 42 

1 

lst. Baytar Müd.-Karacııbey Har 
Balıkesir Ortnolcul. SAK 
Cizre Hudut Taburu SAK 
Diyarbakır Lvz. SAK 

Kösele sığır 1 ci 
,, manrla 1 ci 

M~in elvan 1 ci 

" 
" tanesi 

155 165 
125- 130 1 

100- 120 
80 - 9() 

100- 135 
90- 120 

235 -

548 50 
101 25 

503 95 
425 25 
285 -
16 -

120 75 

lstanbul Komut. SAK 

" " " 
" • ,, 
n n ,, 
,, 

" " 
n n ,, 
" ,, ,, 

D. 18· 1<1-38 
10·10 38 
14-10-38 
26-10-38 

7-10-;i8 
7-10-38 
7-10-38 

14-10-38 
14-10-38 
14-10-38 
14-10-38 

15 
9 30 
9 

10 

Jandr. Genel Komut. Ank. SAK 10·10-38 

14 -
14 30 
15 --
14 -
15 -
14 30 
15 30 
11 -
15 -
10 -
11 

Ank ra Lvz. SAK 
Emniyet U. Müd. Ank. 

" n 

n n 

Manisa Belediycıi 

Ankara Belediyesi 
,, Lvz. SAK 
,, Defterdarlığı 

6·10-38 
13-10-38 
13-10-38 
13·10-38 15 -

11-10-38 15 -

8-10-38 8 -
6-10-38 14 30 

15-10-38 10 -

İlk teminatı 2187 lira. 40 kuruştur. Bu işe nid şerait, plan ve 
keşif Ankara, istanbul, lzmir levaum amirlikleri ve Balıkesir 
1atınalma komisyonunda görülebilir. Taliplerin ehliyet vesikasile 
kanunun 2ci ve üçüncü maddelerinde yazılı belgeler ve teminat 
ınakbuzl rile muayyen saatte komisyona müracaatları ilan olunur. 

İzmir İli Daimi Encümeninden: 

1 

1 

ı ı 

il 

il 

,, beyaz l ci 
Sahtiyan elvan 1 ci 

,, beyaz 1 ci 

Pamuk ipliği 

Vatcr yerli 4 Adana 

n " 6 n 

" ,, 8 " ,, ,, ıo ,, 
" " 12 ,, 
" " 14 " ,, n 20 Yedikule 
,, " 24 ,, 

Ekstra " 6 " 
,, n 8 n 
,, ,, 10 ,, 
,, " 12 ,, 
,, ,, 14 ,, 

Vater ecnebi 4 Hindiye 

" " 6 ,, 
" " 8 ,, 
" " 10 ,, 
,, " 12 ,, 

Ekstra yerli 14 İngiliz 
,, ,, 15 ,, 

" " 18 ,, 
" " 20 ,, 
" " 22 " 
" ,, 24 " 
,, ,, 15 italya 

" " 18 ,, 

" 
" 
" 

" 20 
" 22 
" 24 

" 
" 
" 

., .. 

paketi 

" ,, 

" ,, 

" 
" ,, 

" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

rf S· Kş.S. n.Ş· 

321.46 
342.06 

-362.66 

- 383.26 
- 424.46 
- 470.sı 
- 538.t!l 
- 5g9.31 

490.33 

330 340 
360 365 
370-375 
390 400 
430 440 
650-725 
670-730 
680 750 
700-775 
730--815 
780-830 
630-635 
670-675 

690 
-730 
-780 

Ödemiş Zafer okulu helalarının onarılmaıı 1393 lira 81 kuruş 
açık tutnrile ve 15 gün müddetle açılt eksiltmeye konulduğund n n ;: 
isteklilerin 2490 s yılı ynsa hükümlerine tevfiknıı hazırlıyacakları 1 

teminatlnrile birlikte 17.I0.938 pazartcıi günü saat 11 de dnimi 1!..--------------------------
encümene baş vurmnlart. 



·- . -· -- - - -- :~~ --- - - - - - - -: - ·-=-- ~-:__ ~ ..: . - =-- ..... - __ :ıc-:;- •• -: - -- - •• • ·:-:.......;;_. :;-_ .... -: ... --- .;---_;;:::,,_. -

- - - - -- ~ - - - - ----. -"-~------~ .... ~ .,._.. -

1938 MÜNAKASA GAZETESi 

inhisarlar • M ·· d mP rlüğünden: 

~ I~ İdaremizin Paşabahçe fabrikasından monte edile- ı 
tt 1

1~ adet 400.000 litrelik, 5 det 200.000 litrelik, 2 
tt . .OQO litrelik ve 2 adet 50.003 litrelik cem'an t O 
p,1:SPirto tankının şartname ve resmi mucibince imali 
il..._ ıarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
32 lieycti umumiyesinin muhammen bedeli Sif İstan
IJı~SOQ lira ve muvakkat teminatı 2-137.50 liradır. 
t 15 Eksiltme 18.Xl.938 tarihine rastlayan cuma günü 

ıııı l\ le Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
l\t 0 tnisyonnnda yapılacaktır. 
~~l Şartname ve resimler J .63 lira bedel mukabilinde 
1\ ar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şube· 

\t ~kara ve lzmir Başmüdürlüklerinden alına~ilir. 
~lf Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni 
dttl'tıektubunu verilecek malzemeye ait bütün teferruat 

ay resimlerile imalat resimlerini ve bilhassa hava 
"e <r · · J d l • 1 ·d t~. t>•rışı silpap arını etayye p an arını ve montaj an 

~tli 1 
Vaziyet planını ihale gününden en geç on gün 

~ille kadar İnhisarlar Umum Miidürlüğü müskirat fa
hııı;t .. Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve teldifJerinin 
ag. ııu rnutazammın eksi!tmeye iştirak vesikalarmı mü

dq Ir~nüoden 1 gün evvel mezkür şubeden almaları 
ttı ıt. iştirak vesikası almıyanlor münakasaya kabul 
vıeYeceklerdir. 

td Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesika iJe 5 inci 
lt11ı e Yazılı müskirat Fabrikalar Şubemizden alınacak 
~bu 'Ye iştirak vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası 
' k ıu Veya bsnka teminat mektubunu ihtivn edecek 
• tu~Palı zarfların eksiltme günü en geç saat J 4 e ka 

bı.ı arıda ndı geçen Alım Komisvonu Brışkanhğma 
ı tnukabilinde verilmesi lazımdır. (7038) 1-4 .... 

1 
~Ct İdaremizin nakliyat şubesi için şart amesi muci
'd~:aPtırılacak açık güverteli, armalı ve tam teçhizatlı 

1 
Çektirme (Tekne) açık eksiltmeye konulmuştur. 

\ 

il - Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat temi
natı 337.50 liradır. 

ili Eksiltme 11.X.938 tarihine rastlayan salı gunu 
saat 15.30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6819) 3-4 

• • • 
Muhammen % 1,5 

bedeli teminat 
Cinsi Miktarı L. K. L. K. Saati 

Matbaa levazımı 200 kilo 800- 60 - 15 30 
(IO kalemde pi· 
rinç çızgı vesaire) 

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

alınacak matbaa levazımı ile listesinde cins ve mik
tarı yazılı 22 kalem boya levazımı nyrı ayrı açık 
eksiltmeye ·konmuştur. 

l - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala· 
rında gösterilmiştir. 

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

lV-Boya malzemesine ait listeler matb a levazımının 
şartnameleri parasız olarak her gün sözü geçen Şu
beden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltm~ için tayin edilen gün ve saatler
de yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7138) 1-4 

"' $ * 
Mu hammcn Be. Muvakkat 

Beheri Tutarı 

1 
Cinsi Miktarı L K. S. L. K. 

teminatı 

L K. 
Eksiltme 

saati 

~b tılt . '4 lstanbul Şubesinden: 
B;z-,-,K-a-rt_a_b_li_iÇr;,:-

Meşin ,, ,, 
IOOO metre 
1600 ayak 

Pirinç köşe "Kar· 3200 adet 

- 40-
- 37 50 
- 10 

400 
600 -
320 -

30-
45 -
24 -

14 -
14 30 
15 -~tlhııı Liman işletmesine aid 

.'11 "t ltı~törü ile Saka su va· 
~t't E1der romorkörü lınli 

ı e 
tabii için • 

tq ve oldukları yerde le-
~'~ 1

1 
e Pazarlıkla sahlacnk

\"4le t ık 27-10-938 günü saat 'k. ~at~ryel dairemizde 
,~ ~ır. isteklilerin şeraiti 

titllı. l.iıere hergün ve pazar· 

1 ı ~G ek üzere de yukarıda 
'~i il \re saatte Materyel 
~ .... - 1 . "4<Uracaat erı. 

---------
lhııı a 
q t 't· elediyesi 

'Yatrosu 

Bu akşom 

saat 21,30 da 

KOMEDİ KISMI 

Yanı 
~ 'Şlıklar l{omedisi 
~~ıı· 3 perde 

~il.' Türkçesi 
ıt A . G' d vnı ıv ra 

1 - Nümuneleri mucibince satın alınacak yuknrda cins ve miktarı yazılı 3 kalem 
knrbbli malzemesi ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 

11 - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
lll- Eksiltme l 9.X.938 tarihine rastlıyan çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıl caktır. 
iV - Nümuneler her gün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V - İsteklileri o eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7 ,5 güvenme 

paralarile birlikte yukarda adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 
(7139) l-4 

Cinsi Miktarı 

Masa 7 adet 
Sıra 14 

" 
Elbise dolabı 10 

" 

Su tesisatı 

malzemesi 12 kalem 
Sandık raptiyesi 600 kilo 

750,~00 adet 

• * * 
Muhammen be. 

Beheri tutarı 

L. K. L. K. 

264 

307 50 

571 50 

800 -
15 690 -

Muvakkat te. 

L. K. 

60 00 
51 75 

Eksiltmenin 
şekli saalı 

Pazarlık 

Açık eksiltme 

" " 

14 

15 
16 

1- Numune, resim ve şartnameleri mucibince satın alınacak yukarda cins ve mik
tarı yazılı 5 kalem muhtelif malzeme hizaforında yazılı usulleri~ eksiltmeye konulmuştur. 

il Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
lll- Eksiltme 6.X.938 tarihine rastlayan perşembe günü yukarda yazılı saatlerde 

Kabataşta Levazım ve Mubaynat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler het' gün parasız olarak sözü geçen şubeden alınabileceği gibi re· 

sim ve numuneleri de görülebilir. 
V İsteklilerin eksiltme için tayin · edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme pa-

ralar!le birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6682) 4 - 4 

İst nbul Belediyesinden: 
. "' . 

Keşif bedeli 1 iSI Jira olan Merkczefendi mezarlığı dahili 

yoJlarrnın le viyc ile şo~e halinde yapılması isi açık eksiltmeye 

konulmuştur. Keşif cvrakile şartnamesi Levazım Müdi.irliiğiin
cle g<.irlilP.bilir. lstskliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan 
b şka F'en İşleri Müdürlüğünden alacaklarr fen ehliyet vesika. 

sik 86 lırn ~~ kunıi;ıluk ilk teminat ınakhıız veya mektubıle 

beraber 17. I0.938 pazartesi günü ı:<aat 14 30 da Daimi Eııcü-

1111hr~"iy h · ı-· ı h · 2609 r ~il e nstanesıne uzumu o an ve epsıne ıra 

il tu~ hede] tahmin edilen tıbbi rcza açık eksiltmeye ko

t. ~Ut. Li tesile şarinnmesi Levezım müdürlüğünde görii

~ll teklilcr 2490 sayı lı kanunda yazılı vesika ve 195 lira 

~lo ~ll~luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

~ltı Ja pazartesi günü saat 14 .. 30 da Daimi Enciimcndr. 
uhdırln r. (İ) (6827) 

mende bulunmalıdırlar . (B) (7028) 

Sayfa 5 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
B. Tahmin Eksiltmenin 

Miktarı bedeli ilk teminatı yapılacağı 
Lira Kr. gün ve saat Cinsi adet kuruş - --Şilte yüzü 650 metre 65 137 25 17.10.938 

Patiska 1925 
" 

58 pazartesi 15 30 
Sofra örtüsü 290 ,, 100 

Karyola 160 ı 100 132 00 " 
,, ,, 

Battaniye 320 1100 264 00 ,, n n --- .. 
Düz tab k 450 25 
Çukur tabak 450 25 
Ekmeklik 40 90 
Kaşık 160 35 
Bıçak 160 55 
Çatal 160 J5 
Çay kaşığı 200 20 

50 60 .. • 
Tuzluk 45 10 
Sürahi 80 70 
Su bardağı 400 12 
Çay fincanı 260 25 

Dosya dolabı 2 4000 
Yemek masaeı 15 1400 280 50 17.10.S)38 
Talebe dolabı 160 1100 pazartesi 16 
Dersane sırası 130 1300 

Komisyonumuza bnğlı Erenköy Lisesi ve Çamhcada açılan 
şubesinin ihtiyacı olan yukarıda miktarı, tahmin bedeli ve ilk t e • 
minatı yazılı eşyalar kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu tur. 

Eksiltme hizıılarında gösterilen gün ve s atlarda lstanbul Kül· 
tür Direktörlüğü binası içinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu, 938 yılı Ticaret odası vesikası 
ve doğrama işlerine girecek1erin bir hafta evveline kadar resmi 
dairelerden en az 1500 liralık iş yaptıkları bildirir vesikalarile 
2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları teklii 
rnektublarını belli saatten bir saat evveline kadar sozü geçen 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Teminatlar Liseler Muhasebeciliğine yatırılacaktır. Şartname, 
nümune ve r simleri görmek istiyenlerin Galatasaray Lisesinde 
Komisyon Sekreterliğine bat vurmaları. (7007J 2-4 

· stanbu Vakıflar 
ire törlüğünden: 

Kıymeti Pey parsı 
Lira Kuruş Lira Kuruş 

70 52 

204 20 

306 60 

5 29 Çaknıakçılnr eski Dayahdun mahallesi 
Yeni Mercan ağa mahallesinde Valde han 
birinci kat 60 No.ıu ınatbah tamamı. 

15 32 Çakmakçılar eski Dayahatun yeni Mer

cnn mahnllesi Valde han birinci kat 35, 
36 No.l'i oda tamamı. 

23 00 Çakmakcılar eski Dayahatun yeni Mer· 
can mahallesinde Valde hanı orta kapı 
alt katta 28 No.lu oda tamamı. 

Yukanda yıızılı mahlül emlak 15 gün müddetle açık arttırma· • 
ya çıkarılmıştır. İhalesi 17 1O938 pazartesi günü aat 14 de icra 
edileceğinden isteklilerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü 
Mahlül5.t kalemine müracaatları. (7004) 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Miktarı B. Tahmin B. İlk teminatı 

Cinsi adet lira lira kr. 

Yazıhane 12 45 
Dosya dolabı 5 40 66 00 

Yemek masası 10 14 
Komisyonumuza bağlı yeni açılacak Orta Okulların ihtiyaçla· 

rı olan yukarıda yazılı eşyaları kapalı ~arf usulile eksiltmeye kon-
muştur. . 

Eksiltme 17. I0.938 pazıırtesi saat 16 da Istanbul Kültür Direk· 
törlüğü binası kÇİtıde toplanan Komisyonda y pılacaktu. 

İstekliler ilk teminat makbuzu, 938 yılı Ticaret Odası vesikası 
ve bir hafta evveline kadar resmi dairelerden en az 500 liralık 
bu gibi işler yaptıklarını bildirir vesikalarile 2490 sayılı kanunun 
tnrifatı dairesinde hazırlayacakları teki if mektuble.rını belli saat· 
ten bir saat evveline kadar sözü geçen Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukııbilinde vermeleri. 

Teminatlar liseler muhasebeciliğine yatmlacaltbr. Şartname, 
nümune ve resimleri görmek isteyenlerin Galatasaray Lisesinde 
Komisyon Sekreterliğine müracaatları. (7006) 2-4 

Çanakkale Vilayeti Daimi Encümeninden 
Alınacak e~yanın cinsi Muhammen bedeli Muvakkat tem. 

lira lira 
97 kalem eczayı tıbbiye 3000 225 
28 ,, Ameliyathane malzem. 

113 ,, Laboratuvar ,, 
Çanakkale memleket hastanesinin 938 yılı ihtiyacı olan ve 

muhammen bedeli 3000 liradan \baret bulunan cem'an 238 kalem 
eczayı tıbbiye ile ameliyathane ve laboratuvar malumesi 13.10.938 
perşembe günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 2'2.9.938 tnri· 
hinden itibaren 21 gün müddetle ı-çık eksiltmeye konulmuştur. 
İsteklilerin gösterilen gün ve saatte teminat makbuzlarını hnmiten 
Çanakkale Vilayeti Daimi Encümenine ve şartnameyi ve ilaç ve 
malzemenin evsafını görmek isteyenlerin de her gün Daimi En
cüm~n kalemine ve Vilayet Sıhhat Müdürlüğüne müracııntları i
lan olunur. (6702) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Caution. Lieu d'adjudication et du 

Objet de l'adjudication Mode 
d'adjudicat 

Prix 
estimatif 

~~~~~--~~--~~~ 

provi~~ ~ahier des Cbargeı 
Jours Heurc 

A) Adjudications au Rabais 
ponstruction-Reparation-Trav. Publics-Material da Construction-Cartographla 

ConstruetiC\n konılc gouvernemental a Nazilli 
Rep. veıpasienne iı la bati11e ecole .. Zafer,, 
Conııtruction mur 
Aehevement conıtruction pnilloıı iı l' hôpital 

dcı enf ants iı Cbicbli 
Conııtruction rarage iı Çayırhisar (aj.) 
Constr. central hydro-elsctrique (ai) 

,, depôt de sel et aprt. pr. directeur a 
Adana (eah. eh. p . 115) (aj) 

Rep. bit. gendr. Çermik 
Trav. d'amelioration des riviereı HaDife et 

Kfiçük Karadere (cah. de eh. P. 926) 
Conıtr. 3 eme cnal de separation du canal 

prineipal du littoral droit de Seyhan juııqu'au 
Kil 23+500 (eah. de elt. 20. 10 L.) 

Trav. d'irrigation plaine Menemen (cah. ela. 
22,95 L.) 

Pli each 
Publique 

• 
" 

49329 51 
1393 81 
9973 30 
5649 19 

Gre iı gre 29165 23 
Gre a gre 41718 54 
Pli cach. 22917 15 

Publique 580 -
Pli caeh. 185170 50 

,, 501570 -

,, 458514 50 

3700 -

747 99 
423 69 

2187 40 

1718 

10508 55 

19812 80 

22090 57 

Dir. Trav. Pub. Aydin 21-10-38 15 -
Vilayet lzmir 17-10-38 11 -
Dir. Trav. Pub. Oiyarbakir 11·10-38 11 -
Coıa. Ach. Dir. Hyr. et A111ist. Soc. 19-10-38 15 -

Ca~alotlu 
Com. Acb. Mil. Ballkeıir 17-10-38 15 -
Municip. Maraş 24-10-38 15 -
Com. Aeh. Econ. Monop. K.tache 20-10-38 15 -

Kaymakamat Çermik 8-10-38 11 -
Mi11istere Tr. Pub. Dir. Hydraulique 27-10-38 15 -

" 
27-10-38 l& -

,, '.27-10-38 11 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitalras-Fournitura pour Hôpitaux 

Medicaments et uticle• sanitaires pour hôpi
tal Modele a Sivas : 101 lotıı 

Produit pharmaceutiques pr. l'opital Gureba 
Une table d'operation et une lampe d'opera
tion 

Machine etuvc de bacteriologie: 12 p. 
,, ,, ,, 12 p. 

Publique 

" 
" 
,, 
,, 

Habillemant - Chauaaurea - Tiasua - Cuira 

Toile pr. cartable: 1000 m. 
Cuir pr. cartable: 1600 pied• 

Travaux d'lmprimerie-Papeter_!! 

lnterligne en laiton: 200 k. 
Cahiers et imprimes pr. leı eeoles prim. 
lmpression en forme de livre de deux exem-

plaires de tous les relevcı et graphiques du 
Minist. de la Justiee et des Trib.naux 

Combustibla Carburant - Huilas 

Bois : 200 t . 

Publique 

" 

Publique 

" ,, 

Publique 

1050 -

1089 26 
2231 -

3000 -

400 -
600 -

800-
2604 -
3500 -

' Houille eriblee: 702,5 t. Pli eaeh . la t. 16.SO 

Divera 

Articlea de couleur: 22 lots 
Acier de div. espeee: 41080 kg.- champignons 
p. tourner les bandageı: 800 p. 

Cornicres en laiton pr. cartable: 3200 p. 
Articlea pr. moteur: 78 lots 
Materiauı: de constr. : 25 lots 
Tuyırnx pr. pôeleı: 3300 p.· planehes pr. 

pôeles: 350 p coudes pr. tuyaux de pôeleı: 
600 p. 

Pierre de taiHe 5.000 m3 
Electro moteur, dinamo, courroie de tran1-

misıion, mnchine outil iı tour ete. 
Chevaux de trait 

Provisiona 

Pain, harieots sees, riz ete (ai) 
Foin et paille 
Paille: 324 t . (aj} 
Orge: 112 t . 
Savon: 3 t. (aj) 
Beurre veretale: 5 t. 
Proviıion ete: 20 lots (ai) 
Riz pr. soupe et pilav 
Pois ehiche: 10 t. 
Ble eo•cl!sse• 
Avoine 
Foin: 70 t. 
Paille: 63.1 t. 
Foin: 77 t. 

8) Adjudications a la surenchere 
..w -~ 

Publique 
Pli caeh. 

Publique 
Gre a rre 

" 
• 

Publique 

" 

Publique 

" Gre iı gre 
Pli cıch 
Gre iı rre 
Publique 

" Gre a ıre 
,, 

Gre a rre 

" .. .. 
" 

Machines et acceaıoivea pr. fabrieation d'huile Publique 

400 -
24905 

320 

3750 -
1630 -

5670 -
7312 50 
1350 -
3100 -

2000 -

1000 -
5000 -

78 75 

81 70 
167 -

225 -
189 -

30 -
45 

60 -
195 30 
262 50 

120 -
869 34 

30 -
1867 88 

24 

281 25 

303 75 
425 25 
548 50 
101 25 
235 -

Com. Aeb. Dir. Hy2'· et A11iıt. 19-10-38 15 30 
Soc. Cağ-aloğ-lou 

Dir. Vakoufs lst. 
Vil. Antalya 

20-10-38 15 
19-10-38 l 5 

Com. Aeh. Miniıt. Def. Nat. Ank. 10-11-38 11 
,, • 10-11-38 11 -

Com. Aoh . Econ. Monop. K .tache 19-10-38 14 -

'' 
19-10-38 14 30 

Com. Ach. Eeon. Monop. K.tache 20-10-38 153'0 
Com. Perm. Municipalite lıtanbul 19-10-38 14 30 
Minilt. Juıtice Ankara 20-10-38 15 -

Com. Aeh. Militaire Balikeıir 12-10 38 11 -
Com. Perm. Municipalite lstanbul 19-10-38 15 -

Com. Aeh. Eeon. Monop K.tache 20-10-38 
Adm. G en. Ch. de fer 19 -12·38 

Etat Ank. Bureau Exped. H.paşa 
Com. Ach. Eeon Monop. K.tache 19 ·10-38 
Com. Aeh. Command. lst. Findikli 5-10-38 

" 
" 

5·10-38 
10-10-38 

16 -
15 30 

15 -
10 -
10 30 
10 -

6 eme Exploit. Ch. Fer Etat Adana 17-10-38 10 -
Vilayet lzmir 17-lQ-38 11 -

Com. Acb. Milit. Mersin 

Dir. Gen. de Surete 13-10-30 
Com. Ach. Comm. Gen. Gend. Ank. 10-10 38 

,, ,, Intend. Ank. 6-10-38 
• n Balaillon Front. Cizre 14-10-38 
,, ,, lntend. Oiarbakır 26·10-38 

Dir. Veterinaire lst. 18-10-38 
Com. Ach. Milit. Balikesir 10-10-38 
Com. Ach. Command. Findikli 7-10·38 

,, 

" 
n 

" 
• 
" 

7-10-38 
7-10-38 

14-10-38 
14-10-38 
14-10-38 
14-10-38 

10 15 
11 -
15 -
9 -

10 -
15 -
9 30 

14 -
14 30 
ıs -
14 --
15 -
14 30 
15 30 

Municipalite Manisa 11·10-38 15 --

Avis Officiels 
Mili 

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

41080 k d, . d d' • . • e. de g. acıer e ıverses C!:>Jleces et 800 pıec :ı • 
tı .. 

·~hampignons puur tourrıer les bandagcs, d'une valeur e~ 
mative de 24905 Ltqs. seront achetes par voie d'adjudicatı00 
sous pli cachetc Je Iundi 19 decembre 938 a 15 h. 3J şıl 
Jocal de l' Administration Generale a Ankara. 

C . d , . t d d . a 1' eux quı esıren y pren re part oıvent rcrnettre . • 
Prt!:;İdence de la Commi~si< n le jour de l'adjudication J~ 
qu'a 14 h. 30 leurs offres, ııne garantie provisoire de 1867. 
Ltqs. et Ies certificats exiges par la loi. ş 

Les cahiers des charges sont distr; hu es gratuitenıeot . 
Ankara par le Service des Approvisionncments et a Ha~ 
paşa par le Bureau de Reception. (7135) 1 

De la Presidence de Ja Municipalite 
de Maraş 

La construction de la Central hydro-clectrique de l\t 9 r~ş 
l l . d. l. . . , , , d fo•' 

< ont a mıse en a JUi ıcatıon avaıt ete ımnoncee eu:s 
d . , , . , d'udic•· par es JOUrnaux, a ete mı~e, a nouveau, en a J i 

ti on de gı e a grc. Les cuııditions sont toujours celJeS q~' 
avaient ete indiquees dans l' Avis. ToutP.fois, il sera adıJl~. 
des offres tant globales que separees pour la partie coJlie 
truction et pour les parties ınecaniqucs incliquce:, darı:ı 
devis. 

La valeur 
de 

estimativc de la partie construction esi . ile 
«7718» livres ((34ıı piastre:s et cellc de !a parti ıo mecaoı~ e) 

e.;t de cc34000n livre~ «20 piastres. Lcs soumıni:ssionn111~ıı· 
doivent s'adresser au Conseil de la Mııııicipalite qui sc r 1) 

nira le lundi 211 Octobre a 15 h ures. ~ 

il Memento des FournisseurJ 
u.t~~·~~.._, ........ s "fi!!«S !WWW ~ 

Mercredi 5- I0 ·938 

Redresseur (Dir. Telcphoneı lst.) No 797 
Fil metallique (Dir. Eeonomat P.T.T.) No 795 
Bois (Com. Aeh. Milit. Guin;son) No 813 
Avoine (Com. Aeh. Mil. Vize\ No 821 
Casquetteı et chaussııru (Dir. Hyg. et Assist.) 82'.l 
Conıtr. bat. ecole (l>ir. Trav. Public Muğla) No 8'.l2 s'J,2 

,, haDgar, eeurie et dcpôt (Dir. Trav. Pub. Bursa) No 
Foin (Command. Iııtanbul) No 823 
Savon (Div. Lulcbourgu) No 824 
Coke (Min. Hyg. et Assiıt. Soc.) No 825 
Din Normbatt et Forma Din (Min. Def. Nat.) No 825 . l'I· s2S 
Machine pour atelier de menuiserie (Dir. Gen . Cartographı•) 
Sable caoline (Dir. Generale Fabr. Milit. Ankara) No 825 
Ampoule• vıseline ete. Intend. Tophane) No 827 
Medeamentı (Min. Agriculture) No 827 
Cok.e (Minst. Trav. Publicı) No 827 
Avoine (Corps Armee Çorlu) No 827 
Articleıı de roentgen (lJir. Hyg. et Assiııt. Soc.) No 826 

6 Tableau noir: ıarde-robe, tr.ble ete. (Ch. de Fer Etat) No 82 
Cuir et peau (Mun. lst.) No 826 
Caraetere (Oir. Gen. Monopoleıı) No 826 
Fromage blınc et kaeher (Mun. l.st.~ No 826 
Ri:ı (Com. Ach. Milit. Samsun) No 828 
Coke (Dir. P.T.T.) No 828 
Boiı J~ sapin (Ch. de Fer Etat lır:mir) No 830 
Articles pour central electrique (Municip. Kutahya) No 8'2 
Coııtumes pour sapeur pompier ( • ) No 832 
ı\rmoircs (Dir. Gen. Cad:ııtre) No 832 
Orre et foın (Dir. Veterinıire Afyon) No 835 
Avoine (Dir. Hara Sultanıuyu) No 835 
Constr. ponts et arehes (Vil. Afyon) No 835 
Rep. penitencier Ni~de (Dir. Penitencier Ni2'de) No 836 
lmpreıısion de ficlıes (Oir. Douaneıı lst.) No 836 
Constr. bit. transformateur ( .. 1un. Ist.) No 836 
Bois et charbon de boiı (Oir. Hyr. et A111ist. Soc.) No 839 ,o
Conıtr. maison pour immigres (Dir. Etablisııement lmmigre•) ço 
Viande de moufon (Corps Armee Konya) No 838 
~Yoine (Brigade Edirne) No 838 

Tercunıe 
evi A. TEVFİK 

=== Galata, Sigorta Han Tel. 41634 == 
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