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:
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ldarehanemizde a-örüşülür 
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Alman iktisad nazırı geldi 

Yeni bir kredi anlaşması için görüşmeler 
~ııı olacağı söyleniyor 
ı ı an ikr d k ı t b· ısa nazırı do tor Funk, zevcesı ve hususi sekreter· 
~İfltt~~liktr: dün Konvuyonel treni ile Biograddan şehrimize 

lıt, yır. Doktor Funk dün akşamki ekspresle Ankaraya git· 
'-ı~ Utdumuzun misafiri olnn Alman iktiaad nazarına parlak 
ttı llıYapılmıştır. Doktor Funk, hüküınetiınizle iktisadi bazi 

lııd, tıeleler etrafında görüşecek ve Türkiye ile Almanya a
l ~di~Ubadeleyi kolaylaştıracak yeni şeltiller etrafında fikirler 
dııttıu tccktir. Mevsuk bir menbadan haber aldığımıza göre 
ı.td tu? beş senelik sanayi programı için Almanyanın büyük 
'ııt,4~1!•r krediyi istihdaf edecek bir anlaşma yapmak istedi-

1. ıı~"'ı alı:tadır. Bu aıılıışmn yapılacak olursa, Alman· a bize 
'I~ nı k" .t llttıu n ıne ve sanayi malzemesi verecek ve mukabilinde 
-~ ia:dan zahire, hububat, tiftik, tütün ve saire gibi maddeler 
bo~l 'Yecektir. 
ı~.~:r Fungun ziy"reti her tarafta iyi kım;ılandığı gibi piya 
ıt \ı a dahi memnuniyet uyandırmıştır . Daha evvel "ehrimize 

~ e b" • . y 
Ilı- ır kıımı lzınır ve Mersıne gitmiş olan Alman tüccar-

~ltrd~ınes~illerin bir kaça doktor Funk ile birlikte Ankaraya 
lı.l ~r. Tıcaret evlerinin mümessilleri zahire, tiftik, fındık, 

~Ilı hP~asalarımızı tetkik etmişler ve müesseselerine fiyat ve 
~ ıh,:ı kında malumat vermişlerdir. 
~ıh arunıza gelen malumata göre Alman ticaret evlerinin 
lı'Ua tllallarından fazla miktarda alacaldarı fakat fialların dün-

tına . ı . • • 
llıy tıygun ve muvazı bulunmasına ıntızar edecekleri 

'dı~lto·r. Bazi mallarımız için Alman ithalat bürolarının permi 
~ldııt Ve bu permilerin muamelelerine başlanmak üzere hu
~'ctk~ tlıalde fıatların bir miktar düşmesinden sonra sipıtriş 

Üccarlara 2eleo haberlerden anlaşılmıştır. 

o -----~ Unku satıslar 
"t, , 
• lift~e havnlisinden geti-
t lkJ d . . lı ,.. er en lngıltcre için 
t' ~i?lerıiJen bir sipariş Ü· 

'h~ b?su 105 kuruştan 80 
ır Parti satılmıştır. 

Deri satışları durgun 
İki üç gündenberi piyasalar 

deri üzerine canlı bir iş olma
mıştır. Yalnız bir partide on do
kuz balya keçi kıh satılmış ve 
kilosu elli kuruştan verilmiştir. 

Bu mallar Samsundan gel
miştir. Keçi derisi çıfti 160-170 
kuruştur. Uğlak derisi çifti l 10 
125 ıırasındadır. Tuzlu kuru ko
yun derilerinin kilosu 40-45, 
hava kurusu koyun derilerinin 
kilosu 50·53, kuzu derileri 115 
150, sığır derileri de kilosu 60 
75 kuruş r.rasındn nominal fiat
larla müşteri beklemektedir. 

Yapak isteniyor 
Karabiğa yapaklarından 17 

balyalık bir parti kilosu 45 ku
ruştan satılmıştır. Trakya malı 
Kıvırcık yapaklarından pi yas ada 
istekli işler olacağı söyit!niyor. 

1 b,~~anbul Hayvan Borsası 
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Sayısı 

1411 
2144 
557 

89 
260 

754 

-
34 
-
-

25 
11 
15 

1 

23 
6 

En atağı 1 En yükarı e 
Ağırlığı Kş. ~. Kş. S. i , 
57957 14 50 i 19 -

106022 15 25 17 50 
21110 17 75 1 19 50 

2593 16 - 21 

8807 19 - 20 s~ı 
--=----

133.t 1 16 25 21 -

- - - --
- - - --

1283 10 - 12 -
--- - -

-~-~ . .. -· ... 
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9743 8- 22 -

2216 8- 10 -
2013 l 1 - il -
525 12 50 12 50 

8534 ~ 1 l -
1089 10 il -

Cihan buğday piyasası 
Rekolte tahminleri yükselmekte devam etmektedir. Temmuz 

sonunda cihan rekoltesi (timali n1aıf kürre) bir milyar 40 milyon 
kental olarak tahmin edilmişken ağustosta bu mikdar bir milyar 
50 milyon kental yükselmiştir. 

H26 dan itibaren şimali nmf kürre istihsal mıkdarım 938 tah
mini ile birlikte gösterir cedvel, Beynelmilel Ziraat Enstitüsü Ey
liıl Bülteninden berveçhi zir aynen iktibas edilmiştir: 

(Milyon kental olarak) 
Avrupa Amerika Şimali Asya Afrika 

1938 tahmini 472 364 182 32 
1937 kat'i 420 292 172 33 
1936 " 403 235 164 27 
1935 ,, 429 251 15:" 31 
1934 n 421 222 151 37 
1933 ,, 475 231 150 30 
1H32 " 405 330 137 35 
1931 " 391 348 156 32 
1926-930 vasati 365 358 141 2S 
Sovyet Rusya, Çin, İran ve Irak rekolteleri hariçtir. 

Yekun 
ı,050 

917 
829 
868 
831 
886 
907 
927 
893 

Avustralya ve Cen11bi Amerika rekolteleri hariç olarak.şimali 
nısıf kürre rekoltesi 1926 dan beri en yükıek seviyesine vasıl ol· 
maktadır. 

Avrupa rekoltesi 933 deki rekor hasılatından ancak 3 milyon 
kental noksan bulunmaktadır. 

Avrnpa rekoltesi ithalitcı ve ihracatcı memleketlere a-öre fU 

su. etle inkısam etmektedir: 
!thalatcı memleketler rel.oltesi 330 milyon kental 
lhracatcı " " 14·~ ,, ,, 
(Dört Tuna memleketi, 

Polonya ve Litvanya) Yekün 472 
Tuna memleke lerinin yeni rekolte tahminleri geçen sene ha· 

sılatile mukayeseli olarak afağıda gösterilmiştir: 
1938 tahmini (1000) kental 1937 kat'i (1000) kental 

Bulgaristan ıü,089 17,666 
Macaristan 25,68 l 19,638 
Romımya 50,059 37,601 
Yugoslavya 27,462 23,470 

Dört memleket yekunu 119,291 9i,375 
Tuna memleketlerinin rekolteleri geçen seneden 21 milyon 

kental ful" tahmin edilmiştir. Cedvelin tetkikinden anlaşılacağı 
üzere Tuoa memleketleri arasında yalnız Bulıraristanda geçen 
seneye nazaran istihsal nokaaoı müşahede olunmaktadır. 

Dış nıemleketler sevkiyatı.- Mevsim başından 3 eylfil 938 e 
kadar olan sevkiyat vaziyeti aşaj'ıdaki tablolllrda gÖ•terilın~kte-
dir: 

Dıt memleketlerin buğday ve un sevkiyatı: 

Menşe memleketlere göre 938 Atustoş Geçeu sene 
batından 3 aynı müddet 

Eyliıle kadar içinde 
Qrs Qrs 

Birleşik Amerika ve Kanada 2,590,000 1,769,000 
Arjantin ve Uruiuay 721,000 573,000 
Avuitralya 1,444,000 810,000 
S S· C. İ. . 1,855,000 187,000 
Tuna memleketlui 329'000 679,000 
Hindistan 353,000 318,000 
Diger memleketler 138,000 

Mezkur sevkiyatın mahraç memleketleri: 
İugiltere 3,743,000 2,009,000 
Franss 148,000 21,000 
Belcika 626,000 430,000 
Hollanda 617.000 189,000 

Almanya, Polonya Çekoslavakya 30o,OOO 226,000 
İspanya ve müııtemlekeleri 144,000 23,000 
Portekiz 1 .000 
Yunanistan 134,000 
İskandinavya ve ilh. Avus- 23.000 

tuya ve diğer meml eketler 202,000 
Avrupa yekunü 6,059,()00 
Avrupa harici memle· 

ketler yekunü 1.223.000 
7.292.000 

118,000 
147.000 
98,000 

3,366,000 

1.108.000 

4.474.060 

Yukardakaki cetvelde Qrs olarak ıösterilen sevkiyatın ken· 
tillc ifadesi takribi olarak ,öyledir: 

Mevsim başından 3 Eylul 938 e kadRr sevkiyal 15.823.640 ken· 
tal. G çen senenin aynı müddet içindeki " 9.708.580 ,, 

Geçen seneden fazla olarak mikdar 6.115.060 " 
ıtalyanın buğday rekoltesi.- İtalyanın butday rekoltesi 

80.639.970 kentilı bulmuştur. Bu rekolte 80.638.970 kental olan 
ge çenrekoltesinde biraz evvelce yapılan tahminlerden İH bir haylı 

fazl•dır. 

Yugoslavya piyasaları 
Alman İktisad Nazırı doktor Füok'un Biograttaki görüşmeleri 

üzerine yuil'oslav ticaretinde derhal bir inkişaf ıörülmüştür. Yu
goslav ti1ccarları Almanya için çok mühim eiparişler almışlardır. 

Yugoılavya piyasalarında derhal başlamıf olan canlılık üzerine 
bilhaaaa zahire ve hububat ınaddeleri piyasalara döltülmüş ve aa· 
tılmaaı kolaylatmııhr. 

Londradaki mallarımız satıldı 
Geçen sene Londraya gönderilen bazı Türk malları fiat farkın· 

dan dolayı satılmamış iken son iki üç gün içind~ hepsine müşteri 
. çıkmış ve satılmıştır. Bu arada bir iki parti tiftik dahi satılmış 

ve !ibresi 22,5-23 peni yani kilosu 125-127 kuruş arasında ve· 
rilmittir. 

Dünya pamuk fiatları 
Liverpool (lb c:= peni) 

Alivre Midling Alivre Uper F. G. f. 
Sonkiuuo 4.72 
Mart 4.75 linci tetrin 
Mayıs 4.77 2inci kanun 
Temmuz 4.78 Mart 
Bombay Hazır mal Cadcly ~784 lb.) --= Rup. (ls.6d 
Fine M. G. Ooınra 135 ı 2 
Fully good M. G. Broach 152 1 1/4 
İıkenderiye (Kantarı _.. 4·4,9 kg. - Mısır tarifesi 

Giza 7 {il. teşrin teslimi) 12,85 
Ashmouni (l.tetrin teslimi) 10,38 
Sakellaridis nl. tefrin teıılimi) 13,22 

New- Y ork t b. = ouı... .,., ..... , 
Hazır mal Midding 8,25 
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5. I0.93ö Pazartesi giinii 

En aşagı En yük~k 

riatı fiatı 

ı ' ınsi Eınsalı Kr.S. 1\r. S. 

Bamyn 
Srıkızkab~ı 
[)olmnlık bilber 
Sı vri lnlbcr 

Kilo :.!..1 - 30 -
ıo - ıs -

Kır doınatc5İ 
Sırık domatesi 
Çalı [asulycsi 

Barbunya kırmızı 
Lahana 
Kiik kereviz 

Arınnkabat;ı 

Patlıcan ba~ 
orta 

. ufak 
Bostan pallicaııı 

Yeşil salata 

kilo 

nded 

Maydanoz demet 

Nane 
Kırmızı turp 
Beynı: tarp 
Taze soğan 
Çavuş UzUmü 
Rczakı Oıümü 
Yapıncak 
Müşkilc 

Balbnl üzümü 

Siyah ilı.!lın 
Amasya elması 
lnebolu elması 
Ferik armudu 

Malatya armudu 
Şefüıli 

Ayva 
Taı.e incır 

Kestane 

kilo 

• 

r, -

:ı oU 
4 ~ 

I~ -

10 -
G -
ıo -
[ı - -
3 
2 -
ı -

:ıu 

-00 
-50 

15 -
5-... 
ı -

10 -

7 
tj-

t7 -
(j -

30 
22 -
12 -

5 -

5-
Nar • 6 -
Ceviz 8 
Muz 40 -

Y•!flı limon 100 adcd SOo -
r~cncbi lımon ıoo adcd wo -
Karpuz: Alaca ha: • 10 

ortn • 
ufak • 

l{;ıv11n Kırkagac hn~ • 
orta" 

• • ufak• 
• llasanbey lııış • 

orta • 
ufak • 

7-
3-
9-
6 -

\f -
3-

!"l-
9-
4-
13 rıo 

16 -

11 -
7-
ıı -
22 -
3 50 
2 50 
1 50 

- 75 
- 75 

fjQ 

50 
:l 

S2 -
'J -
ıı -
ıs --
12 

ıo -
2ii -
11.l -
40 

2rı 

RO -
\1 -

7 -
li -
8 

11 -
100 

400 
3\)() -

12 
8-

" 1l -
b-
4 
15 -
ll -
5 -

5.10.938 
Fi atlar 

CiNSi A,ağı Yukarı 

Kr. I' ı :<r. >ı 

Butday yumutak 5 
,. sert 5 
,, kızılca 5 

Arpa yemlik 4 

4- 5 30 -
5 -

25- - -
2- -- -

Çavdar 4 5 
l'dısar 4 
Nohut naturel 6 

lç fındık 12 -
Peynir beyaz 37 20 39 9 -

Tiftik mal 105 - l 15 -
Z. yağı linci 40 20 43 -

Gelen Ton 

Buiday 1295-

Arpa 12-

Kepek 15 

Çavdar 18 
Kut yemi 30 

Susam 66 
Yulaf 22 
P. yağa 14 

Yapak 78,75 

Mısır 16 25 

Giden Ton 

Nohut 20 

susam 10 

Dış Fi atlar 

Buğday Linrpul 

" Şikasıo 

" Vinipek 
Arpa Anvers 
Maıar Londra 
Keten T. : .. 
fındık G.: Hasnburg 

" 
L.: " 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Lisetsi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminıtt Mürncnat yeri 

nakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Uzunköprü hükumet konağı inş. (temd) 
Ankara tayy.ue meydanında betonarme hangar 

etrafına kanal "° kaldırım işi 
Otobüs garajında yap. inş. 
PAşabıhçe tcbhirhaneııi kazanı tamiri işi 
Kın~tıadl\ kayık iskel~sinde inş. 

Muhasebe evrak mahnmesinde yap. tndittıt 
Şişli çocuk hast. intaniye pavyonu ikmali inş. 

Konyn Ilgın husının kaplıcasında tadilat, ta· 
mirat ve ilivei inş. 

Eminönü, Fatih, Beyoğlu, Bakırköy, Kartal, 
Beykoz, Çatalca, Sarıyer, Üsküdar, Eyüp, 
Adalar, Silivri, Şile kazalarındaki ille mek
tep binalarında yap. ıoba bacaları 

Bostancıdaki mevcut depoların tamiri 
Pangaltı Harbiy~de tesis edilecek ordu evinin 

boya ve dış bndannıı yap. 

Borluk suyu şehir tesisatı 

Söke-Ortaklar yolunda yap. tamir. (temd) 
Urfa vil. yap. piyade karakolu binaları inş. : 4 ad 
Malatya mrk. hükOmet konağının ikmalı inş. 

(kalorifer, sıhhi ve elektrik tesis. ile bütün 
bina inş.) 

Şehirde yap. kaldırım inş . 
Bahçekapıda liman hanında yap. banko, camekan 

pu. 
,, 

kapalı z. 
paz. 
,, 
,, 

aç. eks. 
kapalı z. 

aç. eke. 

• 
• 

13706 17 
3716 59 

13896 04 
328 55 
470 53 
122 26 

5649 19 
24946 Ol 

8925 -

500 -
933 68 

kapalı z. 22936 31 
paz. 
knpalı z. 71288 55 

,, 

pu. 
aç. cks. 

202625 90 

12000 -
1000 ·-

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari ıılat, Hastane Lav. 

Sud kostik: 50 t. kapalı 2. 12500 

Elektrik - Havagazı - Kalorifer (tesisat ve mıılze!!!,!!!) 

Ampul: 49470 ad. (temd) 
Malatya hükOm t konağ"ında yap. kalorifer ve 

elektrik tesıs. (bak: inş. sütun.) 
Akümülatör plaknı;ı men fi: 300 ad-müıbet: 600 ad 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Dahili elbise haki renk ceket ve pantalon: 120-
150 ad.·iş elbiıe1i tulum: 120-200 ad.-dış 
gömleğı: 150-200 ad.-çorap siyah: 300-500 
çift-harici iskarpin: 120-200 çift-dahili ayak
kabı poıtal: 180-250 çift-amerikan bezi 85 
santimlik: 1000-1500 m. 

Poata çanta ı dıkimi ve Üzerlerinin yazılması: 
2200 ad. 

n;uwn~ çocuKıarı Kurtarma yurau lçın: 2/"4 m. 

paz. 
kapalı :ıı, 

açık eks. 1650 -

açık eks. 

" 

" 

1540 -

m. 2 60 

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

Saç sobn: 140 ad -soba borusu: 1400 ad -dir
sek: 420 ad. 

Dökme soba: 3000 ~d. 
Maroken koltuk ve kanape yap. : 8 tak. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Kok kömürü: 60 t. 
Benzin, mobiloil yağı CBBA: 600 k.·sarı ıaz: 

300 k. 

Odun: 175 t. 

" 1160 t. 
,, 

" 

1180 n 

200 " 

Müteferrik 

Çuval: 2500 nd. 
Tahta, çelik, dıkimevlerı için: 2400 ad. 
Tesviyeci aletleri; l 19 kal. 
Araba malzemesi: 28 çeşit 
Lokomotif lavaj tcsısatı için malzeme: 5 nd. 
Lama de niri: 14 kal. 
Kanaviçe: 20000 m. (teınd) 
Profıl potret: 8745 k. 
Büyük bakır tencere: 4 ad.·süzgeç - kevgir: 2 

ad.- yağ tavası: 2 ad .-börek tepsisi: 2 ad. -
maden kepçe: 4 ad.-saplı süzgeç: 2 ad.·süz
gü: 1 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s . 

Koyun eti: 2,5 t. 
Saman: 55 t. 
Yulaf: 51480 le. (temd) 
Kuru fasulya: 72 t. 
Kuru ot: 210 t. 
Sığır eti: 150 " 
Nohut: 750 k.-mercimck: 1 t.-mercimek siyah: 

500 lc.-patates: 6 t.·tarhana: 200 k. (temd) 
Tel şehriye: 300 lı:.·arpn ~ebriyc: 300 k.-börül

ce: 500 k. (temd) 
irmik: 400 k.-bug-day: 100 k.·bulgur: 500 k.-pi

rinç unu: 150 k.-nişarıta: 150 lc.-un: 2 t.-ma
karna: 1,5 t. (temd) 

Sadeyaf: 4-6 t. (temd) 

pıız. - -

kapalı z 50475 
aç. ekı. 

aç. ekı. 
paz. 

aç.eke. 
kapalı z. 
aç. eki. 

aç. ckı. 

n 

" 

1548 -
3544 -

2187 50 

2500 -

1025 -
96 -

754 93 
paz. - -
kapnlı z. 20000 -
aç. cks. 725 4.7 

" paz. 

• 

pu. 

n 

aç. eks. 
kapalı z. 
kapalı z. 
aç. eks. 
açık eka. 

• 

il 

30•0 -

2419 56 
8640 -

5250 -
4250 

paz. k. J 10 

1028 -
278 74 

1042 -
24 66 
35 30 

9 20 
423 69 

1870 95 

669 37 

38 -
70 -

1761 -
1181 20 
5346 64 

11381 30 

75 -

937 50 

115 50 

53 43 

~774 -
105 -

116 10 
265 80 

164 10 

187 50 

76 88 
14 
56 12 

1500 -
54 41 

225 -

181 46 
644 -

393 75 
318 25 

65 82 

18 23 

72 85 

495 -

Edirne Nafıa Müd. 
Devlet Havayol. U. Müd. 

Ankara Belediyeei 
lıtaobul Belediyesi 

,, " . " 
1st. Sıh. Müeısea. AEK 
Konya Vakıflar Müd. 

İstanbul Belediyesi 

lst. KomutanlıQ'ı SAK 

• ,, 
" 

Kara Vilayeti 
Aydın • 
Urfa Nafıa Müd. 
Malatya Defterdarlıtı 

Ankara Belediyeai 
lktiaat Vek. Şef Kontrol. 

Ask. Fab. Um. Müd. Ank. 

Deniz Lvz. SAK 
Malatya Defıerdarlığı 

D. D. Yolları Sirkeci 

Edirne Kilittir Oir. 

lst. PTT Vil. Müd. 

fstanbul Belediyesi 

Kırklareli Tüm. SAK 

M. M. V.SAK 
l.t. Deniz Ticareti Müd. 

Devlet Havayol. U. Müd. 
Tophane Lvz. SAK 

Lüleburgaz Tüm. SAK . ,, 
n " 

n " 

Tophane Lvz. SAK 

,, " 
lcılıiaarlar U. Müd. 
lıtanbul Komut. SAK 
D. D. Y. Ank. Haydarpaşa 
PTT Fabr. Müd. lst. 
Maliye Vekaleti ARk, 
lst. Komut. SAK 
Ank. Lvz. ,, 

lst. Komut. SAK 

" " Edirne Tu~" SAK 
Lüleburgaz Tüm. SAK 

" " 
" n 

Emniyet U. Müd. Ank. 

" ,, 

• " 

Jandr. Genci Komut.Ank.SAK 

( Devaaı üçüncü uyfada ) 

Gün Saat 

15-10-38 11 
18·10-38 11 

18-10-38 11 
7-10-38 14 30 
7-10-38 14 30 
7-10-38 14 30 

19-10-38 15 
26-H'l-38 15 

21 10-38 14 -

21-10-38 11 
12-10·38 14 

17-10-38 14 
27-10-38 15 -
22-10-38 11 -
20-10-38 14 -

7-10-38 10 30 
24-10-38 14 -

22·11-38 15 -

8-10-38 11 30 
20-10-38 14 -

21-10-38 10 

li-10-38 15 -

21-10-38 13 

21-10-38 14 30 

10-10-38 10 -

21-10-38 11 -
21-10-38 14 30 

18-10-38 15 -
14-10-38 14 30 

14-10-38 16 -
20-10-38 15 30 
21-10-38 15 -
21-10-38 16 -

24·10·38 
21-10-38 
13-10-38 

8-10-38 
2l·11-38 
21·10-38 

7-10-38 
12-10 38 
10-10-38 

8 10-38 
14-10-38 
10-10-38 
20-10-38 
14-10-38 
14-10-38 
15-10-38 

14 !10 
14 -
16 --
10 30 
15 30 
10 -. 
15 -
14 30 
15 -

10 -
16 
10 -
15 -
15 -
15 30 
10 

15-10-38 11 

15-10-38 12 

22-10-38 10 -

6 Birinciteşrin 1938~ ____ , . se• ~ 

Toptan Satış Fiatları 

'.t İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
,,- - --- ........... ___ -- ........... -. ................... __________ ~ 

il 

ı ı 

l ı 

1 

l ı 

1 

il 

1 

1 

1 

1 

- --- - - ·- vvvvvv~· k 
En az-En ço 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

" 
,, krible 

" ,, marinlave 
,, " tuvönan 

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

Erzak 

Pirinç Tosya 
,, yerli Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 

" 
ikinci 

" Pirina 
Şeker yerli toz 

" n küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya -

" 
Tarablus 

Patates Adapazar l ci 

" ,, 2 ci 
Zeytin tanesi duble (936 mahsul) 

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

Sade 

n 

• .. 
" 

,, 1 ci ,, 
,, 2 ci ,, 
,, 3 CÜ n 

yağ Urfa (birinci) 

" (ikinci) 
K:ars (erimiş) 

., (erimemiş) 

Trabzon 
,, Vejetalinl 

Çay Cava 
., Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve işlenmiş 

Tuzlu kuru keçi 

" ,, 

" 

,, koyun 
,, manda 
,, sığır 

Hava kurusu 

" ,, 
" " Tula 

" "nlamurn 

•• 

kuzu 
koyun 
oğlak 

h:cçi 
koyun 
kuzu 
manda 

,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 
., man~a 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
., beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan J ci 
,, beyaz 1 ci 

Pamuk ipliği 

Valer yerli 4 Adana 

" ,, 
n 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" 
" 
" 
" ,, 
" 

kilosu 

" ,, 
,, 

" ,, 
" 
n 

sandığı 

b. sandığı 

.. 
kilosu 

,, 
,, 
,, 
,, 
n 
,, 

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

çifti 
kilosu 

,, 

" çifti 
kilosu 
çifti 

" 
" 
" kilosu 

" 
" 
" tanesi 

" ., .. 

pal<eli 

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

14.50_15,00 
12.00-1 ı.50 
11.00-1 ı .50 

-16.50 
-21,50 
-26,00 

22.50- 24 

-- - 25 
52 -. -

30.00-. !! 
28.00-. ~" 

19- 20 
- 25 

- 28 
20--21 

_9()0 

~ 6.50 
- 5,50 

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

ıs - o -102.5 
ıOO 

82- g6 
68 

=77,50 
- 46 

295.:... 600 
300 5oO 
295- 360 

101.25- UYİ!·zS 

160- 165 
40 42 
50- 55 
55- 60 

ı ıo- ı55 
48 50 

125 t30 
105 - ı ıo -..... 
34- 35 
40- 42 

155- 165 
125- ı30 
IOO- 120 
80- 90 

l(JO- 135 
90- 120 

11' " " 6 
n 8 

,, 
" 

l ı 

1 

,, ,, 
n " 10 " ,, 12 ,, 
" " 14 ,, 
n ,, 20 Yedikule 

",,24 n 

Ekıtrn n 6 ,, 

" ,, 8 " 
" ,, 10 " 
n ,, 12 11 

" " 14 ,, 
Vatcr ecnebi 4 Hindiye 

n " 6 n 
,, ,, 8 " 

" ,, 10 ,, 
,, ,, 12 " 

Ekstra yerli 14 İngiliz 

" 
" 
" ., 
" 
" 
" ,, 

" 
" 

" 15 " 
,, 18 ,, 

" 20 " 
" 22 .. 

" 24 " 
., 15 ftalya 
,, 18 

" 20 

" 22 
" 24 

,, 
" 
" 

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

330 3..tOl 
360 365 
370-375 
390- 400 
430 440 
650-725 
670-730 
680 750 
100-115 
73()-815 
780-830 
630-635 
670-675 

690 
_73() 
_780 
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:•deyaf: 40 t. 
•riııç 

l 
~•ınan: LSO t. 
p Urıı ot: 228 t. 
~•\'lık pirinç: 10 t.· kuru fuulya: 10 t.- pa

tca: lu t.- arpa şehriyeıi: 5 t. 

~üzayedele,. 
ç,11! 
y •facı: 203 ııdet (450 m3 ,950) 
~:~ tcneke.ei: 300 ad.- saç varil: 200 
" tda tabı makinesi: 2 ad. 
Hı\tal 6 

1 
.540 ad. boş teneke: 973 ad. 

17 çift 

ad. 

kundurn: 

s 

kapalı z. beh. k. 1 11 
paz 
açık eks. 
kapalı .ı. 

pu:. 

3300 -
6726 -

açık art. ın3 4 60 -

.. 130 -
pu. 

" 
681 28 

_,,., ... _ 

nş<t~ Tamirat - Nafıa işleri ve .;\alzemc~ı ·Haı ita 

lstanbul Komutanlığı Sutıııalmr-ı Koıııisyoııundan: 
bo Pangaltı Harbiyede tı ::-İs edilecek ordu evi olan kısmm 
ttı!~ Ve dış kısmının badanası yaptırıltıcağından açık eksilt· 
:ak ıle ihale i 12.J0.938 çar;;amba giinii "'aat 14 <le ya~,ıla-

-

3330 -
375 -
248 -
504 25 

155 60 
9 75 
8-

102 19 

......-.:: !AZO: 

MÜNAKASA GAZETESi 

Kırlcl11reli Tüm. SAi{ 
Tophane Lv:a. SAK 

n 

• 
Kırklareli Tüm. SAK 

Ank. Orm.1n Başmüh. 
Ankara Beled. 
Tephane Lvz. SAK 

,, 

Muav. 

----

Ankıra Belediye~inden: 

20-10-38 
11-10-38 
21-10-38 
21-10-38 
10-10-38 

20-10-38 
21-10-38 
13-10-38 
H·l0-38 

16 - • 
la 30 
14 30 
15 
ıo -

15 -
10 30 
14 30 
14 -

--"' 

Şehirde 12 bin lira keşifle muhtelif yollara yaptırıJucak 
kaldırım inşaatı 7.1 o.9:~s cuma günü saat 10,30 da pazar
lıkla verileceğinden isteklilerin hclediye erıcümenine müra
caatları. 

İktisad VekalP.ti Şef Kontrellüğünden: 

İktısad Veka.leti İstanbul Şr.f Kontrollüğünün Bahçekap1-
da Liman hanındaki dairesi için banko ve camekaolarınm 
yaptırılm::ısı açxk eksiltmiye konmuştur. 

1 

Muhammen bedeli 1000 liradır. MuYakkat tP,minat 75 li
radır. !:::.tekli olanların 2490 sayılı kanunun ~ ve 3 üncü 

~ık*,..• _Bostancıdaki mevcut depoların tamir cttirelcceğiııden ı maddelerindeki evsaf ve şeraiti haiz bulunmaları ve bu iş-
ap 

1 
ek ... ıltıne ile ıhalcsi 21 .10.938 cuma günü saat 1 l de lerde ehliyet sahihi olduklarını gösterir vesaiki hamilen ek· 

1 lır. Muhammen keşif bedeli 933 lira 68 kuru~tur. llk te
rrı:~lı _70 liradır. ŞartnamP.si ait olduğu şubesinden bedeli 

abılind~ \erilebilir. 

ır-~ dcaktır. Muhammen keşif hedeli 250 ~er liradan 500 1 siltmiyo iştirak etmeleri icap ecler. 
cı ,•r. İlk temimıtı 38 hrudır. ı Eksiltme 24 ilkteşrin pazartesi gür1ü saat 14 te İstanbul 
~llrtııaınp.-;j ait olduğu şulıesinden ver ilı·lı;Jir. 1 Dördüncü Vakıf hamıııh birinci katta 18 numarada Şf'f kont· 

Vılı;:tPkli'crin ilk teminat makbuz V•'yn rıwktuhlnı ile 2490 rollük Jairesinde yapılacaktır. 

1
1 hnuııuu :.:! ve 3 üncü rnndrlelr•rind yaıılı vı:sik.ılnrile 

1

• Şartname hngiin Şef korıtroJörlük dairesinde görülecektir. 
a e gunüııdcn kiz giin evvel ırnfıa fen ınüdiırlüklninden 
tl)~aklan vesik,ılarile lwraber belli ~üıı ve saatte F11ıd!klıda ,· 

Ulaıılık alımılımı koınit-vonuııa f!<'lrnelı>rı. 
Aytlın Vilayet Daimi Encümeninden: 

Kapali zarf usulile eksiltmeye konulan Aydın Vilayetinin Söke 
Ortalık yolunda 14-18 kilometreler arasında eaaslı tamirat ışıne 
talıb çıkmadığından bir ay müddetle ikinci defa pazarlığa bırakıl
mıştır. Yapılacak iş : 4 kilometre uzunluğunda şose esaslı tamiri· 
dır. 

' 1 

t.. Otoh" . 
Ankara Belediyesinden: ) l 

'"'lı us garaJında yaplırılacak inşaat on beş gün müddetle ka-
l\ ıa~flft eksilımeye konulmuştur. 
~ tşıf bedeli 13896,04 liradır. 
1\ ll'lnkknt temınah l042 liradır. 

'11ta ışifnamcsini görmek isteyenlerin her gün y.ızı işleri kalemine 
tGıı:ıec~l\tleri ve- ihale 18.10.H38 ~alı günü sanl 11 de belediye en
l~tıJ.-tı~~d~ yapılacağından ısteklilerin o gün ona kader teminat-

ırlıkte teklif mcktublarını belediye encümenine vermeleri. 

b Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğün,len: 
~ ~k•ilt 
~)d nıeye ltonulan iş: Devlet Havayollrrı Ankara Tayyare 
•ı, ' 111ndaki betonarme hangar etrafına kanal ve kaldırım in· 

l\e "f ' 
ij ·~ bedeli: 3716 lira 59 kuruştur. 

~d; ıı~şe ait şartnameler ve cvrnk Devlet Havayollan Uınum 
1 

~kt _uğünde görülebilir. 
''tııı~ıltıne 18.10.938 tarihinde salı günü saat 11 de Hııvayolları 
~ . Müdürlük binasında yapılacaktır. 
~k "~ltrne pazarlık usulü ile yapılacakhr. 

'~k11:11trneye girebilmek için isteklinin 278 lira 74 kuruş mu
t~~tl N teıninat Yermesi, bundan başka ihnle tarihinden 8 gün 
\ıllld afın Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası ibraz etmesi 

~. 't 111'.' 
:"tQ b'.Plerin yukarıda yazılı saatte Havayolları Umum Müdür-
' oı ıııasmda eksiltme komisyonu odasında hazır bulunmaları 

lınur. 

~ Edirne Nafıa Müdürlüğünden 
1 ı:.k ·ı r l \J•ı ln1e müddeti tamam olan 13706 lira 17 kuruş bedeli 1-e • 
\ı \ıı ıunköprü hükümet konagı iuşaatı eksiltmesine giren tniip· 
~~tQı~afından teklıf olunan bedel komisyonumuzca layık had 
~ b1t ediğinden bu işin 15 gün miiddl!tle pazarlığa lconulınasınu 
~~t •tıci ilandaki şerait dahilinde isteklilerin 1028 liralık teıni
~~tiııı \'e ticaret odamıdan alacakları vesikalarile birl!kte 15 

•tııt c..,..,el 938 tarihine müsadif cumartesi günü aaat on birde 
Nafıa Müdurlüğündeki komisyona müracaat etmeleri. 

tJ Urfa Nafıa Müdürlüğünden: 
"""tf~ 
r:rıı ~Vilayetinin cenub hududu üzerinde Güzely.1t ve Anabe· 
\,ti llırük muhafaza iki nded süvari karakollarile Nustel ve 
'dt \şimali şarkisinde A mevkiinne inşa edilecek iki aded 

'ıı, b al'akol binaları ki cem'an dört bina inşaatı 71,288 lira 55 
~lıtttdelj keşif üzerinden kapalı zarf U!lulile eksiltmiye ko· 
t~ llr. 

'lf~ ~ıltıne 22. l 0.938 tarihine mıısadif cumartesi günü sant 1 l de 
lıı~c •~ıa Müdürlüğü odasında toplanacak komiıoyon marifetile 
&ıı ~ hr. 

l~~ 1
te aid evrakı fenniye: Proje, mukavelename projesi, ek

btj th'ttnarneıi, fenni şartname, hulasai keşfiye ve bayındırhk 
1 al't ~~el fartnameainden ibarettir. 

~ •t~~1 . 1
1 ııanın muvakkat teminat miktarı 5346 lira 64 kuruştur. 

~lıt. 1 
erin tek!.if maktuplarına aşağıdaki evrakı bağlamaları 

~•ııJ Yukarıda miktarı yazılı teminat akçeainin Malsandığına 
12ırı ~-~it a dair aandık makbuzu, veva muteber bir bankadan 

' l:. terninat mektubu. 
tbiıllı n az sekiz gün evvel Vılayetc müracaat ederek bu işe 
iı~ ......_ e; için alınmış ehliyet vesikası. 
~l~tı eklif ıahiblerinin mensub oldukları Ticaret Odasından 

1
1938 reneıine aid vesika veya musaddak sureti. 

~td •leklilerin mühendis veya fen memuru olması veya 
~tı ~tı birinin bu işin mes'uliyetiui deruhde edeceğine daiı· 

e•ahhüd senedi. 

1 

İstekliler şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Nafıa Daire 
sinden alabilirler. 

Pazarlık müddeti 27. I0.938 perşembe günü saat 15 e kadardır. 
Pazarlığa girebilmek için islt:klinin 1181 lira 20 kurutluk 

muvakkat teminat vermesi ve ihaleden 8 gün evv) müteahhidlik 
vesikası için Vilayette müracaat elmiş bulunması ve yaptıilı en 
büyük işin bedeli 120001iradan aşağı olmaması müteahhidin bizzat 
diplomalı mühendia veya mimar olması veya bunlardan birisile 
mü,terekcn teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmeai 
lazımdır. 

Kars Daimi Encümeninden: 

Borluk suyu şehir teıi•ab kapalı sarf usulile, 15 srün müd
detle eksiltmiye konulmuştur . . 

ihalesi 17.10.938 pazartesi günü aaat 14 te Karı Hükumet 
Konağı içinde Daimi Encümen odasinda icra olunacaktir. 

Keşif, eksiltme şartnamesi ıureti Komisyonda ve Nafia 
Direktörlüğünde görülebilir. 

Keşif bedeli !l2936 lira 31 kuruştur. 

Muvakkat teminatı 1761 liradır. 
Talihlerin teklif mektublarını mühür mumile iyice kapat· 

mış olarak saat 14 e kedar Daimi Encümen Komisyon Riyasetine 
vermiş olmaları. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

Malatya Defterdarlıtından : 
Kapalı zarf usulile eksiltmeye konan iş: Temel ve bodrum ka· 

tı betonarm~ lusımları kısmen yapılmış olan Malatya Merkez Hü· 
kornet Konağının ikmalı inşaatı ve tesisatıdır. 

Kalorifer tesis üı 2j000. sıhhi tesisat 9000 lira üzerinden götü
rü olarak ve geri kalan elektrik tesisatile bütün bina inşaat ke
siflerindeki vahid fiatlar esas üzerinden eksiltmeye konulan işin 

heyeti umumiyeıininkeşif bedeli 202,625 lira 90 kuruştur. 
Muvakakt teminat 11.381 lira 30 kuruştur. 
ihale 20.10.938 tarihine muıadif perşeıube lfÜDÜ ıaat on dörtte 

Malatya Defterdarlığı Ekıiltme Komisyonunda yapılacaktır. 
Bu işe aid evrak Malatya, f1tanbul ve Ankara Nafia Mülür

lüklerinde görülebilir. 
İsteklilerin bir muknvele ile en aşağı 60,000 liralık bir bina 

veya tesisat işini taahhüd ve ikmal etmiş olduklarını ıösterir 

vesika ile birlikte ihale günüden laakal ıeki:ı ıün evvel Vilayete 
iıtida ile müracaatle bu işe girebileceklerioe dair ehliyet veıi
kası almış olmaları ve kanunuo gösterdiği şekilde hazırlanmış 
ve teklif mektublarını havi zarfı yukarıdayazıb muvakkat te· 
minat ve Vilayetten alacağı ehliyet veaikaaile birlikte ikinci 
bir zarfuı içine koyarak ihale aaatioden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Reiıliğioe vermeleri lazımdır. 
Postadaki gecikme naı.ara alınmaz. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Aı.lteri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Salınalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeii 12,500 lira olan 50 ton sud ko.tik aa· 
keri fabrikalar umum müdürlüğü merkez aatınalma komisyonun· 
ca 22. 1 l.938 salı günii ıaat 15 te !tapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. muvakkat teminatı 

937 lira 50 kuruştur. 

Sayfa 3 

----~=-a--~~------"' İstanbul Belediyesinden: 

Paşabahçe Tephirhaneai kazanının 
tamiri 

Kınalıada kayılc iıkeleıinde inşaat 
Muhasebe evrak mahzeninde yap · 

tırılacak tadilat 

Muhammen 
bedeli 

328,55 
470,53 

122,26 

İlk 
teminat 

24,66 

35,30 

9,20 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı pazar· 
lığa konulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde görülebilir. 
İıtekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 7.10.938 cuma srünü saat 14 buçukta 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

"'-------------------------------~ 
Elektrik, Havagazı, (!Salorifer Tesisat ve Malzem.) 

Devlet Demiryolları 9 cu İşletme Müdürlüğünden 

!\luhammen bedeli t 650 lira olan 300 adet menfi ve 600 
adet ınibhet akkiimülatör plakası açık eksiltme urnlile 
21.10.938 cuma günü saat 10 da Sirkecide 9 işletmP. bina
sını.la satın alınacaktır. 

İsteklilerin yiizde 7,5 ni betinde teminat ve nizami vesi· 
kalarile komisyona müracaatları ldzımdır. Şartnameler para
sız olarak komisyondan verilmektedir. 

Deniz Le-.aum Satınalma Komiıyonundan: 
4. 10.938 tarihinde pazarlıkla ekıiltmesine talip çıkmadığından, 

8.10.938 tarihine rHtlıyan cumartesi günü saat 11.30 da 49470 
adet ampulün yeniden pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif ~decelderi fiyatlara göre kati teminatlarını 
Malundığıoa yatırarak mukabilinde alacakları malcbuz veya 
mektuplarile belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanhtına müracaatları. 

• • • 
~lalatya hüki'ımcl koııağıııda yap. kalorifn ve ı·lektrik 

:!i,atı. Bak: iı.§.ıat sütun. l\1oJa rn DefterdarJığı ilaoma. 

-=-·::w -=:.E=-2' re· =mm -==rr•n 

Mensucat-Elbise·l(un ura-Çanıaş:r v .s. 

1:-.ıtarıhı ı l P.T.T. Vilayet l\tiidüı lıığiiııdeıı: 

Bezi iıları· ta nıfmda ıı verilmek iizerc 2200 adet po:,tn 
çania~ı dikimi ve iizerlerıııin yazdnıaısı açık ~ksillıneye kon· 
muştur. 

Muhammen heJeJi ı5ıO lira muvakkat teminat 115 Jira 
50 kuru~tur. 

Eksiltme 21.10 938 cuma günü ısant 13 de hiiyiik 
hane birinci katta P.T T. alım c:atım komi yonunda 
caktır. 

po~ta

yapıla-

İstı,klilcrin niimuneyi ve şartnameyi görmek ve sair hıı
::;usat hakkında izahat almak temir1atlnnnı yötırmak iizere 
çalı~ıııa gü rı leri nde bii yii k po!'tnhane hi ri nci k altü idari kalP.ın 
levazım kısınma eksiltme gün \'f' saatinıle 938 ticaret o Ja ı 

vesikaları ve teminat ınakbuzlarile komisyona müracaatları. 

...... - t 

Mobilya, Ev ve Bilro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 

Htpsine tahmin edilen fiat 50475 lira olan 3 bin adet dökme so
ba kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 21.10.38 cuma günü 
saat 11 dedir. llk teminatı 2774 liradır. Evsaf ve şartnamesi 255 ku· 
ruş mukabilinde M. M. Vekaleti s.ıtınalm:ı komisyonundan alınır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 uyılı konunun 2, 3 ncü maddderindeki 
vesaikle teminat ve teklif mektublaıır.ı ihale ı;aatinden en azbir saat 
evvel MM Vekaleti sııtınalma komisyonuna vermeleri. 

İstanbul D.:niz Ti.:ilPeti .\füdürlüjünde ı 

Mudüriyet ve mülhakat limnolari için açık ekailtme ile 8 
tftkım marokt-n koltuk ve kanape yaptırılacaktır. 

isteklilerinin 21-10-938 cuma gü11ü saat 14.30 da yüzde 
7,50 teminatı muvakkate olan 105 liraya ait makbuz veya banka 
mektuplarile Galatada Rıhtım üzerinde deniz ticaret müdürlüğü 
satmalma komisyonuna ve şartname ve nümuneyi görmek isti· 
yenlerin de müdüriyet idare şubesine müracaatlari ilan olunur. 

• • • 
140 adet :;aç soha ile t ıoo adet horu vı! 240 adet dir

sek alınacaktır. Hak: Erzak sütunıınJa Klrklareli Tüm SAK 
ilanına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 
--~~~~~~~~~~~--------~------

İstanbul Levuım Amirliğı Satınalınn Komisyonundan : 

Nakliye ve motörlü birlikler okulu için .;325 liralık benzin ve 600 
kilo "C. BB. A.,, Moblloil yağı ile 300 kilo sarı 1:azıo p:ızarlıkla 
ekıiltmesini 14.10.938 cuma günü sa.tt 14,30 da Tophanede leva -
zım amirliği ıoatınalınrı. komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tah· 
min bedeli 3514 liradır. İlk teminatı 265 lira 80 kurnştur. istekli
lerin kanuni veaikalarrilc belli aantte komisyona gelmeleri. 
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Sayfa 4 

Huicots secs: 72 t, 
Foin: 210 t. 
Viande de boeuf: 150 t. 

Viande de mouton: 2.5 t. 
Paille' 55 t. 

8) Adjudications ~la surenchere 

Boiıı de aapin: 203 p. (450 m3 950) 
Machines a imptimer Ca\llelotes: 2 P• 
Sacs: 6540 p.- bidons videı: 973 p.- chaus· 
sureo1: 117 pairca 

Pli cach. 8640 -
Pli cacb. 5250 -
Publique 420 -

Gre a gre 
n 

Publique le m3 4 60 
Gre iı gre 

681 28 

Devlet Haya Yolları Umum Müdürlüğünden: 

idaremiz ihtiyacı için 60 ton kok kömürü açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Muhammen bedel 1548 liradır Muvakkat teminat l 16 lira 10 
kuruştur. 

Mukavele ve sartnamesi Anknra'da Pos~a, Telgraf ve Telefon 
Umum Müdürlüğü binası dahilindeki gişemizde görülebilir. 

Eksiltme 18. 10.938 tarihinde sala günü saat 15 te Devlet Hava 
Yollara Umum Müdürlüğü binuında yapılacaktır. 

isteklilerin eksiltme gün ve raat:nde tayyare meydanındaki 
Devlet Hava Yollara Umum Müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. 

M iit e f e r r i 1 

İstanbul Levozım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 

2500 adet çuval açık eksiltmesi 14-10-938 pazartesi günü aaat 
14.30 d~ Tophanede Levazım Amirliği Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 1025 lira, ilk teminata 76 lira 88 ku· 
ruştur. Şartname ve nümunesı komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli snntte komisyona gelmeleri. 

* • * Dikim evleri için ~4 hin adet talı ta çelik 21. I0.938 rn
ma gliııü saat 14 de Toph:ııı rd" l ı. levazım aınirlıği satın· 
alma kon.i }Onunda nçık eksiltme ı le alınacaktır . Tahmin 
bedeli 96 liradır. Teminatı 14 Hra 40 kuruştur. Nüınune. i 
komi } onda göı ülebihr. lsteklilnin bt· Hi &astte komiE>yoıın 
gelmeliri. 

f•hmbul Komutanlığı Sabnnlma Komi•yonundıı.n: 

Komutanlık nnkliye taburu için 28 ç ) l araha malzcmetıi 
satın a lınacağınrlan paza rlığı 8 teşr i ııic' vel 938 cumartesi 
günü saat 10,30 da Fındıklıda Komutanlık satınairııa komis 
) onunda yapilacn ktır. 

• • • Şartnamesindeki evaaf dahilinde b745 kilo profil polrel satın 
alınncağından paxnrlığı l2 10.938 çarşamba günü saat 14,30 da 
yakılnca ktır. 

İsteklilerinin belli gün ve saaHe Fındıklıda komutanlık salan 
alma koınisyonuna gel ~eleri. 

Maliye Vekaletinden 

Evvelce ilan edilip 26.9.38 tarihinde ihalesi mukarrer olan bir 
metre enınde on unsluk yirmi bin metre kanaviçeye ihale günün
de talip zuhur etmediğinden tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

İhale açık eksiltme suretiyle l apılacaktır. 
Tahmin edilen bedeli üç bin ve muvvakkat teminata iki yu:ı 

yirmi beş liradır. 
Eksiltme 7.10.38 cuma günü aaat on beıte Vekalet Levazım 

müdürlüğünde ki eksiltme komisyonunda yapılacaklar. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 

Devlet Demiryollan ve Limanları İşletme Umum idaresinden: 

Muhammen bedeli 20000 lira olan 5 adet lokomotif lavaj te
sisatma lüzumlu malzeme 2J 11 938 paznrtesi günü saat 15,30 da 
kapnlı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 1500 liralık muvakkat temin t ile 
kanunun tayin ettiği vesiknlart ve tekliflerini ayni gün •aat 14,30 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarkaşada Tesellüm ve ıevk rei liğinden dağıhlacakhr. 

P. T. T. Fabrika Müdürlüğünden 

Muhtelif hat bakıcı aletile deveboynu demiri imalinde kulla
nılmak üzere! on dört kalem lama demiri vesaire açık eksiltme 
ile satan ahoııcaktır. Muhammen bedeli 725 lira 47 kuruş olup 
cluiltme 2 1 1 O 93H cuma günü sabahı saat 10 da yapılacakbr. 

isteklilerin şartnameyi görmek için her gün eksiltmiye girmek 
için de 5.t lira 41 kuruştan ibaret muvakkat teminatlarını vezne· 
ye yntırdıklarına dair olan mııkbuzlarla beraber muayyen gün ve 
saatte fabrikada müteşekkil Komisyona müracaatleri. 

Ankara Levıı zam Amirliği Sahnalma Komisyonundan 

Muhafız alayı için aşağıda cins ve mikdım yazıla bakır takını
lım 10 1.ci teşrin 938 aat 15 de Ankara Levazım amirliği sahn· 
alm.ı komisyonunda pazarlıkla mübayaıı dilecektir. 

Evsafına görmek istiyenlerin her gün pazarlık için belli vakit
te komi•yona müracaatları. 

,--~ ~~ ~~~--~- ··-~-----·-

644 -
393 75 
318 25 
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Com. Acb. Oiv. Lüleburgaz 
,, 

.. 
20-10-38 
14-10-38 
14-10-38 

Com. Ach. Commıınd. lıt. Fmdrldı 18-10-38 
,, 14-10-38 

15 
15 
15 30 

10 -
16 -

155 60 
8 -

102 19 

lng.en Chef Adjoint Foret Ank. 20-10-38 15 -
Com. Acb. lntend. lst. Tophane 13-10-38 14 30 

• 14-10-38 14 -

4 adet Büyük bakır tencere 
2 ,, Süz.geç kevgir 
2 " Yağ tavası 
2 ,, Börek tepsi•i 
4 ,, Maden kepçe 
2 ,, Sapla süz.geç 
l ,. Süzgü. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze . 

Emniyet Umu:n Müdürlüğünden: 
Beherinin 

muhammen yüzde 7.5 
Miktarı bedeli teminatı Münakasa 

Erz.akın cinıı kilo kr. lira kr. tarih fiin ııaati 
Nohut 750 15 
Ktrmı ı mercimek 1000 15 
Siyah " 500 15 65 82 15. 10.38 cum.tesı 10 
Patates 6000 8 
Tarhana 200 30 

Tel ~ehriye 300 30 
Arpa 

" 
300 26 18 23 15.10.38 

" 
11 

Börülce 500 Jj 

irmik 400 24 
Buğday 100 15 
Bulgur 500 12 
Pirinç un\! 150 30 72 bS 15.10.38 

" 
12 

Nişnıta 150 30 
Un 2000 13 
Makarna 1500 30 

30.9.38 tarihında açık eksiltme ile münakasııya konulmuş olan yu-
kanda yaulı mnhtelif cins erzakııı münakasası 10 gün ıniiddetlc uza· 
tılmıştır. Taliplerin yukarıda yaıılı gün ve saatte evvelce istenilen 
evrakı müshitelerilc komisyoıııı rnfıracaııtları ilan olunur, 

Kirklareli Tümen Satin alma Komisyonundan 

Kirklareli tümen birlikleri için 40 ton sade yağı yeniden ka
palı zarf usulü ile münakuaya konulmuştur. Beher kilosunun 
muhammen fiatı 111 kuruş olup ilk teminatı 3330 liradır. İhalesi 
20 1. teşrin 938 persembe günü ııaat 16 dadır. İsteklilerin şartna
mesini her gün tümen •atmalma Ko. da görebilirler. Taliplerin 
kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesaikle teminat mektuplarını 

havi zarflarını belli gün ve saatten en az bir saat evveline kadar 
Kirklarelinde tümen aatmalma Kona vermeleri. 

• • 0 Tüm ihtiyacı için 140 adet saç soba ile 1400 soba borusu 
420 dirsek 10 ton kuru faaulye JO ton pilavlık pirinç JO ton .. 
patates 5 ton arpa şehriyesi pazarlıkla satın almaktır. İstekli
lerin 10. I0.938 pazartesi günü saat 10 da Karklıırelinde Tüm. Sa. 
Al. Ko. da müracaatlari. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satıoalma Komisyonundan: 

Bir kilosuna 110 kuruş fiat tahmin edilen dört binden alta bin 
kilya kadar sade yağa ait kapalı zarf ekıiltme&indc teklif edilen 
fiat pnhııh götüldüğünden 22.10.9J8 cumartesi günü sant IO pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olnn bu 
pitzarlığa karışmak isıiyenlerin dört yüz doksan beş liralık ilk 
teminat sandık makbuzu veya banka mektubu veya şartnamede 
yazılı belreleri ile komisyona baş vuamaları. 

Edirne Tuğay Satıııalmıı Komisyonu Başkıınlığında n: 

Miktarı M. bedeli İlk l'emina t 
Kıtası Cin•İ kilo lira kr. lira kr. 
Uzunköprü Hd. Tb. yulaf 51480 2419 56 181 46 
ihalesi 10·10.938 günü saatJO dıı açık eksiltme usulile olacilkhr 

Uzunköprü Hd. taburunun bir senelik ihtiyacı olan yukarıda 
yazıla olan yulaf eksiltmeye konulmuştur. 

Şarlnameaini görmek istiyenler hergün iş saatlannda Edirne
de Tuğay satınalma komisyonuna müracaat edebilirler. 

İstekliler;u belli gün ve saatta komisyonumuza müracaatlnra . 

istanbul Levazım Amirliği Satınalma Komis}onundnn 

Lv. Am. ne bağlı müessesat için 2500 liralık kadar pirinç 
11.10.938 salı günü aaat 15.30 da Tophanede iat. Lv. Am. Sn. Al. 
Ko. da pazarlıkla satan alınacaktır. Teminatı 375 liradır. Nümu
nesi Ko. da görülübilir. isteklilerin kanuni veıika larile ber her 
belli aaatte Ko. na gelmeleri. 

• • • Harp akademisi hayvanatı içi 150 ton samıının açık eksiltmesi 
21.10.38 cuma günü saat 14.30 da Tophanede lstanbul levazım amır 
liği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 3300 lirn, 
ilk teminatı 248 lıradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. lsteklile· 
rin kanuni vesikalarile Lıeraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

6 Birinciteşrin 1938 

"'• Harp akademisi hayvanatı için 228 jon kuru otun kapalı •~rl· 
la eksiltmesi 21.10.38 cuma rünü saat 15 de Tophünede İstanbul e; 
vazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bed~ 1 

6726 lira, ilk teminatı 504 lira 25 kuruştur. Şartnamesi komisyon ' 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplırııı• 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

" Konya Kor Sabnalma Komisyonundan: ·ı 
Konvadaki kıtaahn aenelik ihtiyacı olan 8000 kilo çekirdek•• 

kuru üzüm açık eksiltmeye konulmuştur. ·ıc.r 
Şartnamesi Kooyada Kor satmalma komi•yonundadar. lsteklı 

şnrtn meyi bu komisyonlarda garebilirler . 
işb~· 8000 kile çekirdekıiz kuru üzümün muhammen tutırl 

1600 liradır. 
İlk temiaah ıartııamesindeki yüzde yirmi beş nisbetindeki ınik· 

tara da dahil olduğu halde 150 liradır. t 
Ek•iltme 15.10.38 tarihine tesadüf eden cumarte•i günü ••' 

onda kor aabnalma komiıyonunda yapılacaktır. 
İst klilerin teminat mektubu veya vezne makbuzlarile %aııı•· 

nanda bulunmaları. 

İstanbul Komutanhgı Sarmalına Komisyonundan : 

lıtanbul komutanlı2'ı birliklerindeki hayvanatı için .S5 bin ~i:. 
saman şartn mesindeki evsaf dahilinde satın alınacağından pa~ar ~er 
14.10.38 cuma günü saat 16 da Fındıklıda komutanlık satınalm• 
misyonunda yapılacaktır. t· 

• • • c;ümüş·myu hastanesi için 2500 kilo koyun eti şıır8 
ııameı:ıiııdeki evsafı dahilinde satın alınacağından pazarlı~' · 
10.38 cumarte:si günü saat 10 da yapılacaktır. 

İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğünden: 

"'' ihale günü 14.10.938 M. K. N. 675 J EM marka 6441 No· f 

nuni sikleti 54 kilo ağırlığmda 104 lira 12 kuruş değerinde tr1111
111 1 

formntor MKN 4169 bil a M. ve N. Ks 126 K84 lira 76 l<N~ tı~, 
deyerinde kuru sığır derisi MKN 9299 HLHMV n M ve Nf{~ ~t 
173 K 75 L 45 KD cilala mukavva MKN 3484 bila M. ve ,r "~ 
31 K l50L 35 KD teferruatı pirinç demirden kurşun ve ef ıJ' II 
MKS 3400 bil A M ve N KS 640 G 55 L 8 KD safi ipek ıııe~5i~ 
cat MKN 3427 bila M ve N KS 1 K 120 G IOI L 61 KD b'[t> ~i~ 
miş ipek kadın çamaşırı 10 parça rı.KN 3424 KS 680 G 59 ,, IJ 
ipek mensucat MKN J059 KS 700 G 60 LD ipekten kadıP ıılr 
çocuk elbiııesi ihale günü 17.10.938 MKN 833 KS FJ marktı p1l110"' 

telıf No. KS 72 K. 100 G 112 L 21 KD MKN boyala demir. 
4
e· 

tosiklet aksamlara MKN 2171 MGP 78 Go. 6 K 26 LD Raııı• ııı' 
ril MKN 84 FNB 8629 M ve N KN 16 K 112 LD radyo al<~(if 
MKN 77 KK 3123 21 K 147 LD radyo aksamı MKN 2170 c;f 
2993 M ve N KS 14 K 606 G 109 LD Sellofan MKN 2172 rJ ~~ 
.1172 MGP 8 No. 9 K 58 K 65 KD Selofan şerit MK.G 74 i1'N 
21 M ve N KS 6 M 44 L 4.i KD Bagalit Radyo Eııtrektörü ~ (i 
ı 168 SG 2051 7K 360 G 30 ED selofan şerit MKN 3227 450 ı,P 
60 LD 246» 2 K 164 LO ipek mensucat MKN 3770 3 K 650 ı9 
sade deri evrak çantası 1549 sayıla kanun mucibince ve bat19'1 ,rı .. ııı 
da yazıla a-ünlerde tıım saat 13 te 2490 sayılı kanun hfikU ııo' 
dairesinde Sirkecide Reşadiye cadeesinde Gümrük satış sa1°"~( 
da açık arthrma ile satılacaktır. İsteklilerden mali ünvan teı 1 t 

resi He malın değeri nisbetinde yüzde 7,5 pey akçesi arenır lif 
her gün ayrıca muteferrik eşya satışlara da vardır. Bunl"rııı 
teleri salaş r a lonu kapısında asılıdır. 

Bandırma Mnlmüdürlüğünden: ~1,~· ,~ 
Manyas gölü cıvarandaki tu:rlu binnıı dahil olmak üzere . 1( ~ 

yas gölünün 33 bin lira bedel muhammenli snydiye ve resf11{,.9.r 
lamak hakkı haziran 938 tarihinden itibaren üç seneliği 8 aıf 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık arttırma suretile ıt1 d'' 
yedeye konulmuş ise de ihale günü olan 29.9.933 tarihine j(• e 
t alip çıkmadığın:lan 12. IO.!l38 pazartesi günü eaat 15 te ;1ıal~eıı'' 
edilmek üzere 3 ).9.93~ tarihinden itibaren on gün müddetle 
dit edildiği ilan olunur. 

Ankara Belediyesinden: ılf 
J - Otobüs binasmda bulunan 300 ndet yağ tenekesiyle ,1~r 

adet saç varil on beş gün müddetle açık arttırmıya lwnulf11ıJ 
2 - Muhammen bedeli 130 liredır. 
3 - Muvakkat teminatı 9.75 liradır. ~ı • teı> 
4- Görmek istiyenlerin her gün otobüs idaresine ve 19 iJl 

lerin de 21.I0.938 cuma günü Hat on buçukta belediye en' 
nine müracaatları . 

• 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir Amirıiğirıde",' 

Karabükte istifle 1884 aded muadili 1122 metre miknb tıf.,ı' 
desimetre mikiib damgalı ve numaralı çam tomruğu açılı •' 
ile satılacaktır. ,rd 

Tomrukların kabukları sojulmuş ve baş kesme paylar• .. ~ar' 
Bu husustaki ıartname Ankara~a Orman Umum MOd00,ııı' 

de ve Orman Başmuhendisliğinde lstanbul ve Zongnlda" 
Başmuhendisliklerinde görülebilir. ..,ııı'' 

Tomrukların beher gayrımamul metre mikabınan mubıı 
bedeli U lira 60 kuruştur . 6 e' 

İsteklilerin yedi buçuk muvakkat pey akçelerile 14.10,S ,,-' 
mn günü saat on beşte Karabükteki revir merkezine rniir' 
ları . 

lstanbul 
Cins ve mevkii 

1 
Defterdarlığından: be~' 

Muhnmnıeı:ı ~' 
Lir' .. 

Suitanahmette fstanbul Tapu dnırcsınde mevcut 22 a-
det cini odun sobası. 
Beyoğlunda Balıkpazarmda 22 numarala Anastasın 

dükkanınd ınklı 770 kilo bozuk ve hayvan yemi ola· 

so 

cak makarna ve şehriye beher kilosu. . 
1
, 

Yukarıda cins ve mevkilerı yazılı eşyn hizalarındakı "'
1
,t 

1 
men bedeller üzerınden bir ay içinde pazarlıkla ayrı ayrılı ı~ 
caktır, Şeraitini Öğrenmek istiyenlerin her gün Milli Ernl~ l 
resine ve arttırmaya gireçeklerin de 31.10.938 pazarte•• lı 
saat od dörde kadar yüzde 7 ,5 pey akçelerile Milli Eırı16 
dürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 
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r inhisarlar U. M (a d Ü r 1 Ü ğ Ü n d e n : 1 
1, L· 

ıstesinde cins ve miktarı yazılı 119 kalem tesviyeci 
h, aletleri açık ekıiltme usulile s atın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 754.93 lira ve muvakkat teminatı 
Uı 56.12 liradı;. 

Eksiltme 13.X 938 tarihine rastlayan perşenbe günü 
saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube-

1\r •indeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
'listeler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden 

\r alınabilir 
...... isteklilerin eksiltnıe için tayin edilen gün ve saatte 

Yüz.de 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı 
i'eçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (7197) 1 -4 

ı, ı .•. 
daremizin Cibali depolar gurubuna bağlı bahariye 

cins ve mikdarı 
eksiltmeye ko-

deposu için satın alınacak listesinde 
Yazılı 78 kalem eczayı tıbbıye açık 

....._ tıulrnuştur. 
lieyeti umumiyesinin muhammen bedeli 430.45 lira 

I ....._ ~e muvakkat teminatı 32.28 liradır. 
günü 
Şube· 

Eksiltme t 7/X 938 tarihine rastlayan pazartesi 
8~at 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat 

....._ 
81~dcki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lısteler parasız olarak her gün 5Öıü geçen şubeden 

v, ilına.bilir. 
stckliJerin eksiltme için tayin edilen gün fe saatte 

A.
0 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
lırn Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (7(169) 2-4 

• • • 
1 ...... ı 

~~ı) • Z.tııir-Bornova banliyo şömendöfer hatiı üzerindeki 
~~ 1 ıstasyonundan idaremizin Çamalh Tuzlasına sartna
~~i\~e Projesi mucibince yapılacak su isalesi ameliyesi 

ıı. .... ' Z.arf uıulü ile eks.iltmcye konmuştur. 
iıı-t l<.cşif bedeli 20325 lira l 3 kun ş ve muvakkat le· 
Ilı 1 1524.39 liradır. 

' Eksiltme 14/X 938 tarihine rastlayan cuma günü 
• • * 

Muhammen bedeli 

saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler 102 kuruş bedel mukabi
linde İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat 
Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini bilhassa onbin liralık bu gibi işler muvaffa
kiyetle yapmış olduklarrnı gösterir vesikayı ihale günün· 
den 3 gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat Şubesine ib
raz ederek ayrıca ehliyet ve eksiltmeye iştirak vesikası 
almaları lazımdır. 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci 
maddede yazılı İnşaat Şubemizden alınacak eksiltmeye 
iştirak vesikası ve muvakkat güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarda 
adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabi-
linde verilmesi lazımdır. (6893) 3 - 4 

• * • .. 
1- İdaremizin Karaağaç barut deposu tapa, saçma, fişek 

anbarlarında şartname ve projesi mucibince yaplırıla· 
cak kerevet inşası. pencere tecdit ve tadili ve tamir 
işleri heyeti umumiyesi birden açık eksiltmeye kon· 
muştur. 

ll - Keşif bedeli 29 l l .30 lira ve muvakkat teminatı 220.60 
liradır. 

111- Ekşiltme l 8.X.938 tarihine rastlayan salı günü saat 
l.f te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Şartname ve projeler 15 kuruş bcd~l mukabilinde 
sözü geçen şubeden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edileu gün ve saatte 
yüzde 7.5 giivenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (7070) 2-4 

1" ~insi 
.._,lik ,_ __ _ Miktarı 

Beheri 
L. K.S. 

Tutarı 

L K. 
Muvakkat T. 

L. K. 
Eksiltme 
saati 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu ~İıtı hortum 

\, k 
~itik 1nnap 
~~bn 1 

arabi 
ı t kurşunu 

\ıt' Şartname 
tıt:ı 

180 metre 
5000 kiJo 

300 " 
450 " 

1500 ,, 

7 50 
14 

1 08 
- 76 

27 50 

1350 
3700 -

324 -
342 -
412 50 

ve numuneleri mucibince satın alınacak yukarıda 

101 ~5 

277 5o 
24 30 
25 65 
30 95 
beş kalem 

14 -

14 30 
14 45 
15 -
15 30 
yazılı 

ıııı 1111:1 ıı:ıı 1 

ı, ııı::lı ili 
Bu akşam 

ıaat 21,30 da 

KO:VlEDİ KISMI 

il eayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 
tıı, Muhammen bedellerile muvakat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

(~bilt Eksiltme 13.X.938 tarihine rastlayan perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde 
Yanııshklar Komedisi , 

ly ilşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alını Komisyonunda yapılacaktır. 
\ıttd Şartname parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi nümu

3 perde 

t y t &?rülebilir. 
Yazan; 

\~til ........ isteklilerin eksiltme 
t birlikte yukarıda adı 

için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme pa
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6886) 3 - 4 

V. Şekspir 
Türkçesi 

Avni Givda 

~ 

~ 1stanbul Telefon Müdürlüğünden 
~tııl'Q dare ihtiyacı için 18370 kilo hurda kurşun açık eksiltıneye 
" 

1ilır 
lll'ıt~Uh~ınmen bedel (3303) muvakkat teminat (248) lira olup, 
a l\o:,18.10.938 salı günü saat 15 te Müdürlük binasında Satan· 

\., ~ ısyonunda yapılacaktır. 
\ı'llııl \>tck~ilerin, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile 
(•· ta•ıkle, o gün saat l Se kadar mezkur Komisyona müra-

i~ ŞG.rtnaınesi hergün Levazım Dairemizde görülebilir. t7074) 

~t ~-- ----
allbul Vakıflar 

Pey parası 
lira K . 

Direktörlüğünden: 

22 28 Yenikapıda e1ki katip Kasım yeni Yalı 
mahalle.inde Sepetçi sokağında eski 71 
yeni 34 N.lu tamamı 180 M2 da bulunan 
ar1anın 1,2 hisesi. 1171 

ti 08 Tahta Kale Rüstem paşa mahallesinde Bü· 
yük Çukur han üst katta 26 N. lu odanın 

3 9 hisıe.i. 4697 

5 03 Tahta Kale Rüstem paşa mahalleıiııde Bü-
yük Çukur ban ü.t katta 3 No.lu odanın 

~~~ 3 9 hiseıi 4653 

~~ ~'d• Yazılı emlakın mahlül hiueleri 2394 No.lu kanun ah· 
'tı t~f· ı_ kk d h. 11, •ııı;;an müzayedesiz olarak ıntınalmaları ha ın a ıue-
,1't d;hlığat yapılmış ve .atın alaca~larına dair i~za . eyle
~}'td kanuni müddet zarfında muracaat etmedıklerınden 

~'•lı e ••tılmak ilzre 15 gün müddetle açık arttırmaya çı
."\l t, 
~ ~i 1 
\ l,t O. ı0.938 pazartui günü 1aat 15 de yapılacaktır. istek-

•. 'llbuı Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlülit kalemine müra-
(6771) 

• N N ••H 

0.0.YOLLARl .iŞLETME U. MUDURLUGUNDEN 

Muhammen bedeli 19200 lira olan 350 m3 muhtelif büyük
lükte meşe azman kapalı zarf usuHle 17. l0.938 pazartesi günü 
saat 11 de Sirkecide 9 işletme müdürlüğünde .atın alınacaktır: 

İsteklilerin yüzde 7,5 nisbetinde teminat ve teklif mektubla
rile kanuni vesikalarını ihtiva edecek olan kap ah zarflarını aynı 
gün saat 10 a kadar Komiıyona vermeleri lıiı:ımdır. 

Şartnameler para1ız olarak Sirkeci ve İzmir İtletmeleri ko· 
misyonlarile Ankarad a Malzeme dairesinden verilmektedir. 

(6999) 3 - 4 

••• 
l\1uhnmmen bedeli 3696 lira oll\n 70 adet harici uma lamba 

(armatör) 17.10 938 pazarteıi günü saat 15 te Haydarpaşada 2ar 
binası dahilindeki komiıyon tarafından kapalı zarf uaulile 1atın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 277 lira 20 kuruşluk muvaklrat te
minat ve kanunun tayin ettiği veıaikle birlikte tekliflerini muh· 
tevi kapalı zarflarını aynı gün saat on dörde kada:r Haydarpaşa· 
da Gar binası dahilindeki Komisyon Reisliğine vermeleri lbım· 

dır. 

Bu işe ait şartnameler Komiıyondan parasız 
maktadır. 

• • • 

olarak dağıtıl· 

(6907) 3-4 

Muhammen bedeli 2340 lira olan 36 000 adet muhtelif renk· 
lerde ve 59X?3 untim eb'adında karton 7. 10.938 cuma günü saat 
10,30 da HaydarpaşaJa gar binası içindeki Komiıyon tarafından 
pazarlıkla satın alınacaklır. 

Bu işe girmek isteyeıılerin kanunun tayin ettiği veuik ve 351 
liralık yüzde 15 nisbetinde teminatlarile birlikte pazarlık günü 
ıaatine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ııit şartnameler Haydarpatada gar bioa11ndaki Komiı· 
yon tarafından para1ız olarak dağıtılmaktadır. (7061) 3- 3 

Sayfa 5 

13 Birinciteşrin '938 perşembe günü ıaat 15 te Aokarada Ve· 
kilet bina1ında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme 
Eksiltme Komisyonunda 1880 lira muhammen bedelli 10 edet Mü
hendiı ve 12 adet mahruti çadırın açık ekıiltmeai yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 141 liradır. 

Ekıiltme şartnamesi ve teferrüab bedelsiz olarak Ankarada 
Malzeme Müdiirlüğünden alınabilir. 

İsteklilerin, şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte aynı gün 
ve aynı saatte m.-ızkur Komisyonda bulunmaları lazımdır. 

(3984) (6864) 4-4 

il M Ü t e a h h i t 1 e r i n T a k v i m i 

Cuma 7-10~38 

Laıtik fren ve şofaj horturnları (DDY) .\~ 795 
Buharlı varon vinçi (DDY) .\! 799 
Mazot (Ank. Beled.) J\~ 814 
Sadeyat (Giresun Ask. SAK) ,\; 822 
Kuyu burgusu (Ziraat Vek ) .\! 823 
Dolap, mua, saadalya (MMV) .\! 825 
ince ve kalın bez (Adliye Vek .) ;'.\'! 827 
Elbise maa şapka (Gümr. Muh . Gen. Komut.) .\: 827 
Garaj inı. (Konya Kor) .\' 827 
Beyoğlu ıııantral binası l:ıraça \.e dıvar akıntıları tamiri (lat. Telefon 

Müd) .N~ 827 
Transfo rmatör ve tevzi tablosu tMMV) .\! 827 
Elektrı~ malzemesi ve kıılorifer demirbaş eşyııııı (Adliye Vek .) ,,\! 827 
Arpa (Ağrı As k. SAK) .\'! 8'.l7 
Pirinç (Lüleburtaz Tüm.) .\ '; 827 
Yuvarlak ve lama demiri (DDY) S: 826 
Kalın makine kağıdı, takrirlik ve teskerelik ki2ıt, urf, ıünıer ka· 

ğıdı, kurşun kaleın (lnh i ıı. U. l\lüd .) .\~ 828 
Yemeni (Tophane Lvz.) .\ !: 828 
Soba borusu, dirsek, soba tablası, maşa ve kürek (lst. Beled.) .\~ 828 
Koyu~ eti (lzmir Lvz ) .i\! 828 
Davutpıışa çöp iskelesi inş . (l st. Beled .) .\~ 828 
Karaa~aç müesses .. tı için tuzruhu, çelik tel, ip halat, çimento, lastık 

ve maden hortum (lst. Beled.) .Y: 828 
Kalın ve yumuşak çember, balya tokası lTophane Lvz) .\! 828 
Arpa (Karaköae A•k. SAK) J\ ; 828 
Salça (Tophane Lvz.) .\~ 8t8 
Kamyon, ıilindirli arka telerleri ve balon listıkleri (lst. Komut.)828 
Yulaf (lst. Komut.) J\! 828 
Saman, patates, k. soğaa (Berrama Aıık . .SAK) .\! 829 
Çimento (DDY) .\~ 829 

Garai tamiri (lst. Beled.) .\"~ 8'l9 
Gaziemirde bina inş. (lzmir Lvz .) ,\ : 8?9 
Odun (Bergama Ask. SAK) .\; 829 
Çekme demir boru. flanş (lıt. Aak. Fab.) İ\~ 830 
Yataklık pamuk (Aıık. Fabr. U. Müd.) .\: 830 
Nohut, kuru üzüm , mercimek (Çatalca Tüm.) .\; 8 30 
Büyük postanede badana ve boya işi (İst. PTT Müd.) .\~ 830 

Am pul (Ank . Beled.) .\~ 830 , 
Elbise d iktirilmcsi (Malıye Vek.) .\ !! 830 
Ozalit kağıdı (Ank. Beled) J\~ 830 
Fiş dolabı (Ziraat Vek .) .;\ : 830 
Sömikok (Ank. Beled.) .\! 830 

• Çeltik (Buua Yenişehir Kaymakam.) .\~ 830 
Yul..f (Ank. Beled.) .\! 830 
Transformatör binası inş. (Diyarbakır Ask. SAK) .\• 832 
Yo~urt (Adana Tilm.) .\! 833 
Sömikok (Ank. Beled.) ,\! 833 
Elbise (Akşehir Beled.) .\! 834 
Soğan, fasulye (Samsun Vıl.) .\! 834 
Arpa veya yulaf (Afyon Kor) 835 
Tayyare meydanı taşlarının temizlenmesi ve yollara kum ferşi (Diyar· 

bakır Ask. SAK) .\! 835 
Tayyare imdadı sıhhi paketi (MMV) ;\~ 836 
Köprü bmiri ve sedde in~ . (Zonguldak Nafıa Müd ) J\~ 836 
Kırmn.ı merctmek, kuru üıüm , salça (lzmir Gümr. Tab.) .;\~ 838 

Karton (DDY) .ı\~ 839 
• Koyun, keçi ve oğlak (MMVJ .~! 839 
Ank . lst. yolu aruında tamirat (Türkkuşu Genel Oir.) .\! 839 
Sadeyağ clsparta Ask. SAK) ~\! 837 
Pirinç, aohut, bul& ur (lst. Komut.) .\ : 840 
lst. güm. başmüd . binasında Neom demir teais. (lıt. N. Müd.) •\'· 841 
Yulaf (Selimiye Ask. SAK) X 841 
* Transformatör , sığır derisi, mukavva, ipekli mensucat, motoıiklet 

ve radyo aksamı (lst. Gümrükleri Başnıüd. ) ~\! 841 

>C>OCC<)()O()COC>COC>CIC Q > 

La traduction en allemand des ca· 

hiers des charges des trois ponts a 
construire sur la ligne f erroviaire Di· 

yarbakir-Cizre est prete. 

S'adresser a la Maison de Traduction 

A. • VFIK 
Galata, Sigorta Harı Telephone : 41634 

ou a l' Administration de notre journal 

l.mtiyu aabibi n :ru:a ıtl 
Direktörü: lı:mail Gir' t 

Snıu~ ıgı 7er . ARTUN BaııımcVl • 
Glı latn Billur to No. l lJ . 
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A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographle 

Constr. canal et pave autour du hangar en 
beton arme a la placc d'aviation a Ank. 

Trav. constr. au garage d'autobus 
Conıtr. konak gouvernementale Uzunköp. (ıj) 
Achevement constr. pavillon mal contagieuscs 
Hôp. Enfants Şişli 

Repar. modif. et coostr. aux bains thermaux 
du kaza ligin de Konya 

Repar. chaudıere etuve Paşnbahçe 
Constr. a 1 echellc des bıırques iı Kınalıada 
Modificatioo dans cave archiveı de lıı comp-
tabilite 

Constr. de cheminees pr. poeles aux ecoles 
Eminönü, Fatih, Beyo~lu, Bakırköy, Kartal, 
Bcyko~ ete. 

Rı"p. de 2 depôts İl Bostancı 
Badigeonnage et peinture a la maison d'ar-

mPe a Harbiye 
lnstııll. dans la ville de l'eau de Borluk 
Repar. sur route Söke-Ortaklar (aj) 
Constr. qualre batisses pr Corps de Garde 
Achevement constr. konak gouverne men tal 

Malatya (install. electrique chauff. central, 
sanıt. el conıtr.) 

Gonstr. pave 
Conıtr. bancs et vitrineı a Liman Hana Bab 
çekapı 

Gre a gre 

Pli cncb. .. 
Publique 

Pli cııch. 

Gre a ıre 
,, 
,, 

Puhlique 

" ,, 

3716 69 

13896 04 
13706 17 
5649 19 

24946 01 

328 5S 
470 53 
122 26 

8925 -

500 -
933 68 

Pli cach. 22936 31 
Grc a grc 
Pli cach. 71288 55 

,, 202625 90 

Gre a gre 12000 -
Publique 1000 -

278 74 

1042 -
1028 -
423 69 

1870 9S 

24 66 
35 30 
9 20 

669 37 

38 -
70 -

1761 -
1181 20 
S346 64 

11381 30 

75 -

Oir. Gen. Voie Atr. de l'Etat 18-10·38 11 -

Municip. Ankara 18-10-38 11 
Dir. Trav. Pub. Edirne 1S·10 38 11 
Com. Ach. Etablis. Hygiene lst . 19-10-38 15 

D ir. Vakoufı Konya 

Com. Perm. Munioip Ist. 
,, 
" 

Com. Porm. Mun. Iıtanbul 

26-10-38 ıs 

7-10-38 14 30 
7-10-38 14 30 
7-10-38 14 30 

21-10-38 14 -

Com. Ach. Command. [,t. Findikli 21-10·38 11 
,, 1210-38- 11 

Vil . Kars 
,, Aydın 

Dir. Trav. Pub. Urfa 
Deftordaral Malatya 

Municipalite Ankara 
Chef Contrôle Minis. Economie 

17-10-38 
27-10-38 
22-10-38 
20·10·38 

14 
15 
11 
14 -

7.10.35 10 30 
24-10-38 14 

Produits Chimiques et Pharmaceutfques-lnstruments Sanitalres - Fournlture pour Hôpitaux 

Soude caustiquo: 50 t. Pli cach. 12500 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallatlon et Materiel) 

Ampoules electriques: 49470 p. (ııj) 

lnstall. chııuffogc ccnlrııl et clcctr. a la bat. 
konak gouvernementııı iı Malatya (voir const.) 

Plııque d'accumulnteurs, negatives: 300 p. et 
positiYe•: 600 p. 

Gre a grı' 
Pli cach 

Publique 1650 

Hablllement - Chaussurcs - Tissus - Cuirs 

Hıbihı interncs jııqucttes et pııotalons: Publique 
120-150 p. habits de travail: 120-200 p.-
chemiıes de jour: 150 200 p. chausııettes 

roircs: 3CO-~C'O pıius, n:cnıpinı;: 1'.20-200 p. 
chausıures (pııntoufles) 180-250 paires- toile 
americaine de 85 c.m.: 1000-1500 m. 

• Confection sacs postl'UX avec inscription au 
dessus: 2200 p. 

Etoffe p. la crecbe: 274 m. 

" 1540 -

Publique le m. 2 60 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Pocles en tôle: 140 p.- tuyaux: 1400 p. 
coudes: 420 p. 

Poeles en fontc: 3000 p. 
Fauteuils et canapes en marocain: 8 p. 

Combustible Carburent-Huiles 

Coke: 60 t. 

Benzine, mobiloil "C. B. 8. A.,, : 600 k.
petrole jnune: 300 k. 

Oivers 

Sacs: 2500 p. 
Acier en feuillc pr. maiıon de couture: 24000 

p. 
Outils d'ajusteur: 119 lots 
Articles p. voituree: 28 lota 
Materlel pr. install. lavni'e de locomotıveı>: 

5 p. 
Fer lııma: 14 lots 
Cannvas: 21000 m. (aj) 
Potrelles en profil: 8745 k. 
Grands chaudronı en cuivre: 40 p.- passoirs: 

2 p. et ııutrcs uıtensils pareils de cuisine 

Provisions 

Avoine: 51480 k. (aj) 

Beurre: 40 t. 
Riz 
Paılle: 150 t. 
Foin: 228 t. 

Provisions: 15 lots (ai) 
ij eurre: 4· 6000 k. (ııj) 
• 

Grc a rre 

Pli cııch. 50475 -
Publique 

Publique 1548 -

Gre a grc 3544 -

Publique 
Publique 

'' Gre a gre 

1025 -
96 -

754 93 

Pli cacb. 20000 

Publique 
,, 

Cre a grc 

" 

725 47 
3000 -

Publique 2419 56 

Pli cach. le k. 1 11 
Gre a grc - -
Publique 3300 -
Plı cacb. 6726 -

Publique - -
Gre iı gre le k. 1 10 

937 50 Com. Ach. Dir. Gı'n. Fahr. Mil. Ank. 22-11-38 15 

115 50 

53 43 

'2774 
105 -

116 10 

265 80 

76 88 
14 -

56 12 

ısoo -

54 41 
225 --

181 46 

3330 -
375 -
248 -
504 25 

495 -

Com. Acb. lntend. Marit. K.pacha 8-10-38 ] l 30 
Deflerdarat Malatyıı 20·10·38 14 -

9eme Exploit. Ch. Fer Etat Sirkeci 21-10-38 10 -

Dir. Culture Edirne 17-10-38 15 -

Dir. PTT lıt. 21-10 38 13 -

Com. Perm. Mun. lıtanbul 21-10-38 14 30 

Com. Ach. Division Kırklareli 10-!0-38 10 -

Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Ank. 21-10-38 11 -
Dır. Ccmmerce Marit. lst. 21-10-38 14 30 

Dir. GcD. Voies A er. de l'Etat 18-10-38 15 -

Com. Acb lntend. lst. Tophane 14-1" 38 14 30 

Com. Ach. lntend. l&t. Tophane 24-10-38 
Com. Ach. lntend. Iıt. Tophane 21-10-38 

14 30 
14 -

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 13·10-38 16 
Co m. Ach. Command. lst. Findikli 8-10-38 10 30 
Adm. Gen. Ch. de fer 21-11·38 15 30 

Etat Ank. Bureau Exped. H.paşa 
Dir. Fabriques PTT 21-10-38 10 --
Minist. Financu Ank. 7-10·38 15 -
Com. Ach. Command. Ist. Findikli 12-10-38 14 30 
Com. Ach. lntend. Ank. 10-10-38 lS -

Com. Ach. Brigade Edirne 10·10-38 10 

Com. Ach. Div. Kırklareli 20-10·38 16 -
Com. Ach. Intend. lıt . Tophane ll ·10-38 15 30 

• 21-10·38 14 30 
.. 21·10-38 15 

Dir. Gen. Sarete Ankara lS-10-38 10 
Com. Adı. Comm:ınd. Gen. 22· I0-38 10 

Gend. Ank. (Lire la auite en '4eme page) 

il 

Avıs 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat 

41080 kg. d'acier de diverses cspeces et 800 pıece~ de 
··lıampignons pour tourner les bandage~, d'unc valeur esti .. 
mative de 24905 Ltq.::ı. seront achetes par voie d'adjudicatioO 
sous pli cachete le luadi 19 decembre 938 ıl 15 h. 3J ao 
locıl de l'Administrntion Ge erale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendrc part doivent remrttre ı'i Jıı 
Presideııce de la Commissi n le jour de l'arijudication jLı!'ö· 
qu'a 14 h. 30 Ieurs offrec::, uııe garantie provisoire de 1867,88 
Ltqs. et les certificals exiges par la loi. , 

Les cahier" dP.s charges sont distrilıues gratuiteınent •1 

Ankara par le Snvice rles A pprovisionnf'ments et a Haydar· 
paşa par le Bureau de Heception. (7135) z-1 

Memento des -F ournisseurs J 
.._....,..,.....;n;;,__...;.;Y~~ws~•~LJCU<ZW>ı.ı:riı:.....,""*"'=-'-~-...-..,z~•~..,..~==...,..,...~~ 

Vendredi 7· I0·938 

7Q5 
Troınpe en caoutchouc pour frein et cbauffage (Ch. Fer Etnt) .N 
Grue a vapeur pr. vagon (Ch. Fer Etat) No 799 
Mazoute (Mun. Ank.) No 814 
Beurr• (Com. ach. Mil. Giresun) No 822 
Vrille pr. puit (Minis. Afrİcul.) No 823 
Armoire, table, el cbnise (Min. Def. Nat.) No 825 
Toile ınince (it grosse (Min. Justice) No 827 
Hııbita et chapeaux (Com. Gen. Sur. Douan.) No 827 
Constr. garage (Corps Armee Konya) No 827 
R~p. a la batisse centrale de Bcyoğfo (Dir. Tel. 1 t.) No 827 
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Transformateur et tAbleaux de distribution (Min. DM. Nat.) No S 
Materiel Plectrique et de chauff. centrale (Min. Juslice) No 827 
Orge (Com. Ach. Mil. Ağrı) No 827 
Ri:z (Div. Lülcburgaı.) No 827 
Fer rond et lama (Ch. Fer Etat) No 826 
Fourniture de bureau (Dir. Gen. Monop.) No 828 
Chaussurc (lnt. Tophane) No 828 
T uilleau, coude ete. pr. pôele (Munit. lst.) No 828 
Vianıte (lnten i. lzmiı) No 828 

Constr echelle Ordures Davut paşa ( Muıı. lst.) No 828 . !(•' 
Fil en acier, fieelle, corde, ciment, trompe ete. pr. etablis. 11 

rnağa9 (Mun. lıt.) No 828 
1 >ivers cerceııux ef c ochets d't~mball11gc (in,, T"plıane) No 828 
Orge (Com. Acb. Mil. Karaköse) No 828 
Sauce (lnt. Tophane) No 828 
Camions, roues a cylindre (Com. lıt.) No 828 
Avoine (Com. lst.) No 828 N s2 
Paille, pomme de terre et oignons (Com. Ach. Mil. Bergama) 
Ciments (Ch. Fer Etat) No 829 
Rcpar. garage (Mun. lst.) No 829 
Constr. batiıse a Gaıiemir (Int lımir) No 829 
Boie (Com. Ach. Mil. Bergama) No 829 
Tuyaux en fer et flıınche (Fııbr. Mil. lst.) No 830 
Coton pr. matelas (Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank.) No 830 
Poiı chiche, raisin scc et lentille (Div. Çatalca) No 830 N S: 
Badigeonoage et peinture batiıse grande poste (Oir. PTT lst.) 
Ampoule (Mun. Ank.) No 830 
Confection habits (Min. Fiaances) No 830 
Papier ozalit {Mun. Ank.) No 830 
Armoire pr. fiche (Min. Agricul.) No 830 
Semi•cokc (Mun. Ank.) !\O 830 
• Decortiasage (Kaymakamat Yenişehir du 
Avoinıs (Muo. Ank.) No 830 

Brousse) No 830 

Conıtr. bifüse trllnsformateur (Com. Ach. Mil. 
Yoghourt (Oiv. Adana) No 833 
Semi-coke (Munic. Ank.) No 833 
Habits (Mun. Akşehirt No· 834 
Oignons, haricotı (Vil. Samsun) No 835 

Diyarbakır) N° 
sS' 

Orge ou avoine (Corps Armee Afyon) No 635 ,00ıe* 
Tra,,aux nettoyagc pince d'aviation et pose sable sur los 

(Com. Ach. Mıl. Diyarbakır) No 835 Sb 
Paquet de secours sanitnire d'aviation (Min. Def. Nat.) No 8 s'.Jb 
Rep' ponts et constr. digue (Diı·. Trav. Pub. Zonguldak) .No sS8 
l.entille rouge, raiıin sccs et snuce (Bnt. Dounn. İzmir) No 
Carton (Ch. Fer Etnt) No 839 
• Mouton chcvre et ngnenu (Min. Def. Nat.) No 839 
Repıır. sur route Ank. et lst. (Dir. Gen. Turkkuşu) No 839 
Beurre (Com. Aclı. Mıl. lıparta) No 837 
Riz, pois chiche et ble concasse (Com. lst.) No 840 1''" 
lnstııl. metallique Neon a la bntisse Dir. pr. Douane lıt. (0•'· 

Pub. lst.) No 841 
AYoİne (Com. Ach. Mıl. Silivri) No 841 10c1 
• Transformateur, peaux de boeuf, cıırton, tiısu en ıoie, 1110 

Jette ele. (Dır. Venlı Douan lit.) No 841 


