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Umum Tüccarların ve üteahhitlerin Mesleki Organıdır 

~lrrıanya ile yapılan anlaş
anın tatbikatına başlanıyor 

4 At~ddeti Du yılın Aiuıtoıunda sona eren Tirle - Al
V lıcaret MukaYelesinill yenilenmeıi makıadile, Harici-

'ıı •kıtetımiz Gen.el Sekreteri bay Numan Menemencioğ· 
~1l baıkanlıiında bir aeyetin Berlin'de Alman Hnku
e lllUzakerelere giriftiğindeıı b•ndan evYelki nüıha
Q hahıeylemiıtik. 

rnı=mUEJ<ET 
tlABERlıERI 

Uzümlerin vaziyeti 

En son arz ve talep karşısında 
piyasanın durumu 

Tiftik, yapak, keçi kıh ile darilarln 
clnslarlne göre kıymetlerl 

ll Dıtbakerelor bu defa, iki tarafın da göstermiş ol
ı._ ~Ukıek hüınllniyet ye gayretle iyi bir tekilde neti-
1' lllıı Ye yeni Ttırkiye - Almanya Ticaret Anlaımaaı 
'nıınux U~38 de Bay Numan Menemencioğlu ile Al

~'' Hariciye Nezareti Müıteıarı Freihttrr Von \V eis- HUBUBAT : 
i" .tarafından imzalanmııtır. Buiday: Toprak mahsulleri Ofid •amıoa Alpıköy vo 
~ı ••mleket arasında ötedenberi mevcut olan doıt- Beylikahırdnn gelen buğdayları silolara koymaktadır. Sarbeı;t 

~il tı llıUlhem olarak iÖtterilen karşılıklı fedakArlıklara piyasa uıevrudııtı devam etm~ktt: ve liiteınizJeki fi:ttJarla tia· 
·t~~~ tden konuşmalar, Tlirk Ye Alınan iktisadiyatının tıllflakta olup piyasa gevıeınektetıiir. ihracat tiıcri11e hiç bir 

~ ~·711~ tamamladığını ye karıılıldı eua mllbadeleainin muamele olmaaııştır. 
1 tblaeıi için ıereken ıartlarıo mevcut olduğunu bir ÇaYdar : Menin vagonda tulim utılın Anadolu mal-
~ daba göatermiıtir. ları 3:2 7 i,30 kuru9tur. İhracat üzerine hiç lJir it olma· 

~- •ni anlaıma üzerine iki memleketin, birbirine olan mıftır. . . . . 
'~tl•rıaın pek yakında ehemmiyetli nisbetlerde yl1kse· Arpa : P1yaıamı,; Eskıtehır, Çay n lbsanıyed8u gelıuekıe 
~tı llluhakkaktır. Müzakereler, etya ve tediye işleri sa- olan mallar lhıt~miıde yuılı fiatla 11 tılmak adır. Fiatlar düt· 
~da baıı kolaylıklar bulunmaaıaa fırsat Yermiıtir. 1 me&e ~~yyıl olup ihracat . içi .ı hiç bir talep ol?1amı~tır. 
._ la)!ıklar, iki memleket iktisat münaıebetleriain inki- J . !ıftık : Bu~dan evvtılkı haftalarda ol~uğu gıbı bu _haf: t ~~hesiz faydalı bir. r_ol oy.a.ay~caklaraır. _A!nı za-

1 
ta ıçınde ae. ~ıyaısamızda esaslı olaıak bır satış faalıyetı 

't klırı11ı mllnaHbetlerınıa tanzımı buıusu11da ıkı mem- kayi.ed ılmernışnr. . . . . . . 
, l.ttrku Bankaları arasında meycut anlaımalar yerine, 1 Uışlıca sehebı, Mcrk\'u Avrupıda eıya ı:ı ı hrtdııelemı de-

"-ı ı. • 1 'd" D l l l l .;:: 'l'· M· l Qlr mukavele ile eşya mübadeloai suretile ödeme vam etmeiı ır. ev et a ıcı arın an o an ...ıovyet ıc:ıret il· 

~ikame edilmiıtir. ı ı~~s~ili piyuamızd~ rakip alıc~ a;ör~ed iği•drn şimdi~ik .se- , 
~ •ııi anlaımaların aükmü füpheıiz tek•il Alman top- ytrcı kal matı t · rc~b etmektedır. ~ır kaç seaedenberı pıya· 
~, tı ıalaasına ıamildir. Bundan baıka ıimdiye kadarki Stianzdan fazla mıktarda mal mubayaa etınektei olan Al
'it ~tya - Tlrkiye mukavelelerinin tatbik ıekillerine 1 manlar henüz piyasamız]& allkadar olınağa başlamamışlardır. 

t,~ilt bazı tedbir ve kararlar da alınmııtır. ı Piyasa.Mızdan mal almaları beklenmektedir. 
~'t,t"l•tmalar birer senelik olup 15 Ağastoı 1938 deme- ' . Yap~ğı: ~j~ müddettenb~ri gerek ihracat, gerekse 1 
~~ ltıe-vkiine gireceklerdir. Yeni mukaYelenin aDa hatla- yerh falnıkaları ıçm vukubulmakta olan muamıleler de ya· 

~ t,~•tetdiği yenilikler §Öylece allAıa edilebilir: ' pak tiatlarını yAkscltmomiıtir. 1 

''t, ,.._ Önemli Türk mahıullerinia 'fiirkiye'den Al•an- 1 Keçi kıh :Sen günlarrle piyasalarda en ziyade faaliyet 
1
thaline taalluk eden 31 Ağ111toı 1937 tarihli mun- ıöateren Almanların fiat km•• le§ebbüıleri, • itleri ıev· 

~ :•lcayeleye istinat ede11 kıymet koııtingeııtleri tema- ,etcuiıtir. 
''d, '~dırılmışbr. Yeni a11laıma ile, Almanya'nın Tnrki- ı DERiLER : 
'tk 11 1tlıa1Atı hiç bir tahdide tAbi tutulmamaktadır. Yani 1 . • . . .. d · ı · · 

traaı.. ll . Al , . .1 f' t .kd 1 d Keçı deıısı : Anıerıkaya ~on erı ecftk olan d~rılerın ha· 
'l uıu erı manya ya ııtenı en ıya ve mı ar ar a . . · S · 

1 
ı 

edil b'l kl d" dem& takas fOlıle gı<lectğıne \'e uvyetlerın mallarımız a a A· 
~ e ı ece er ır. , d · d ı h tb' .._ Al , d Tü k' • 'h t . ı.. •

1 
kadar olmağa baş layacağına 11r uyu nıuı olan bazı abu· 

, manya nın a r ıye ye ı raca ı aynı vcçnı e b il · ı ı d h" •t ith l.t . . . . 1 d" ~. d .k. d t ler u nıa arımızın pıyua arını cıın an trmağa ıımet et-
t a at sıstemıne ıstıaat ey e ıgnı ca, ı ı os mem· ı . . ı 
~dltaıında •na mllbadelesi11in inkiıafı imkAnları açık 1 mııtır. 
3 ~ulrnaktadır. . . Oil~k de~ileri : . Muhtelit ihracat alıcı]a~ı~ın piyasam~ı· ı 

~ ~, Y.eıai anlaıma ilk defa olllrak, Almanya'nın uzu11 daK~ fa(llıyetlerı hu cıas mnllarıwızı" tcb:ddulatsız fakat ıs- I 
t , tdanberi Şark ve Cenubu Şarki ftlkelerile yaptığı teklı olarak satılmasına yardım etmekt<'dtr. 

-.-.,~ teıekkülleri örnek alarak, Almanya ile Türkiye Kuzu derisi : Mevcudu pek aıalmı§tır. Bu itibarla mu-
~~t,d~ birer Hükumet Komiıyonu teıkili esasını vazet- ameleler pek kati olıuak devam etmektedir. 

· ır. B K · l ·f . · 1 t t 'el u omısyon arın vazı esı, yenı an aşmanın 8 - Koyun deri.si : Gerek havil kurusu, gerekse tuılu kuru 
'l,~ıı. doğabilecek bazı teknik mOtkülitın derhal halli mallar hiaaları•daki fiatlarla tebeddülitı;z olara~ satılmak- 1 

~ ~,kı bulmak olacaktır. tadır. 1 
'} dostane hislerle hazırlanıp imzalanmış olan yeni v • • 

1 t~ ~ ...._ Almanya Ticaret aala,ması, iki memleket tica- Sıgır derısı .= Bu. rnnl ~rımı7:18 da gP.Celc kuru n ge• 
~,~ ıktiıat münasebetlerinin inkiıafı bakımından. her iki rehe salamura cın,lcrı yerlı fabrıkaların11111 satılmaktadır. 
'tl:tin aalaıma arzularımn pek açık bir delilidir. Bu ••• 

. ~tb·~.barüz ettirile• dostluk hislerinin, yeni anlaşma" Takasa Tabi Olacak Mallar 
il~· ı •ırasında da bir kat daha kuTYetleıeceiini tim- Amerika gibi serbest dövizle muamele yapan memle· ı 

ıt e•ebiliriı. ketlere g8ndcrilecek Türk mallarından bazılarının takasa 

• tAbi tutulması kararlaştırılmıştır. Bu mallar arasında tütün 1 

Japon otomobilleri •• ham derilerin de itlaal edileceği haber verilmiıtir. 

ltalya ile Ticaretimiz 
j::_oa o_ıomobil fabrikaları 1941 senesine kadar bu 
~ ... bettıklcri otomobil miktarından üç misli daha faz 

· &" ~ il ~nıa edeceklerdir. 
'd •brıkalar pek küçftk ıekilde hususi olarak Hin

illt,' l'e civar adalarında kullanmaia yarar otomobil-
•decılderdir. 

• 
İtalya ile yapılacak ticaret anlatması münkerelerine 

devam edilmektedir. İtalya üıümlerimizden almaya talip 
ise de, matlubumuz olan 3.5 milyon liralık blokajın, deb· 
Joke edilmeıi için bir formül bulunması beklenmektedir. 
Tüccarlarımız 9 aylık bir beklemeyi kabul etmediklerinden 
•aziyıtin inkiıafıua intizar ediyorlar. 

p 1 y A s 
H A R E K E T L E 

Satıılar 
20 EYLÜL 1938 

Y.BUGDAY Fi at 

Yerköy s.ıı,s 

Polatlı S.26,5 

" 
,,17,1 

Alpiköy S.13 
,. S.15 

Polatl ' s.ı.s 

" 5.27 

" 
S.24 

,. S.26 
Saaler 5.17,5 
Sarayöut 5.20 

.KIZILCA 

Çuriu 5.07,5 
Aaadol 5.16 
Çerktzköy D.25 
Kırklareli 4.38 
Çorlu 5.17,1 
HURUBAT 

Kt!ten 'J.'. Kaadıra 9.1~ 
Nohut Bandırma 6.82,S 

Toa H. L. 
15 7ö/71 
so 76/77 
41 76/77 
ıs 72/73 

f 

'o 78/74 
ıs 75/ 76 
ıs 76/77 
15 75/76 
ıs 75/76 
15 75/76 
15 75/7i 

15 74/75 
19 74/75 
11 75/76 
15 74/7S 
17 76/77 

38 Ç. li gihuie h 
20 ,, H. Fop. lat. 

- -

A 
R 1 

Çn~ıu 

4/5 
~,S/4,5 

4/5 
5/6 
4/5 
2/J 
2/1 
1/6 
4/5 
41 

6/7 

li 
'J/4 
S/6 

21/22 
2/~ 

Arpı B~ıyük 3.35 
,. Kıı kJareli 4.05 

15 D. H. Haydarpaşa 
12 Ç. H. lıkelı 

,. Tıakya 4.06 
Kuuemi T. Dağ 5.06 

1. k ~.20 ,, ra ·ya .... 
Arpa Anadal 3.35 
Yulaf Mersin 3.:25 
Arpa Kitahya S.35 
S. Mısır Bınulırma 4. -
A' pa Çay 3.35 
K.eten T. Menia 9.30 

TlFTlK 

15 " • 
fil ,. 16-i0-58 de 
ao D. 12 gtia D. T. 
60 ,, H. Haydarpııı 

200 ,, E)lHl F. Me 
11 ,, H. Haydırpııı 
1 Ç. H. lakele 
ıs D. H. Haydarp 
1,S Ç. H. lekele 

Muamf'le olm111nıur. 
YAPAK 

Balya K.uı Uf 
27 60 Trak}a malı 

150 45,5 Karabiıa malı 

KEÇl KİLİ 
Balya Kuruş 

11 61 Ç~nakkaJe malı 

KEÇİ DEH1S1 
Çıfti 16a-l 70 % 20 ikincili. 

OCLAK DERlSl 
Çifti 120 120-llO kur111 % 20 a~incili 

KOYlJN DERlSl ( l'uzlu kuru) 
Kilesu 40-43 karuı 

KOYUN DERi 1 (Hava kuruıu) 
~ilosu 48-51 k.uruı. 

KUZU DERİSi 
Çifti 130· L45 kuruı % 10 ikincili kasab mal· 
!arı. 

KURU SlGIR DERiSİ 
6S-7:\ kuruş kuruluklarına göre. 

SALAMURA SICIR DERİSİ 
40-4S k uruı aralarında. 

Nevyork Sergisi 

Nevyorl'a gitmiı olan "TUrk Sitesi,, Komiseri B. Ziya 
Şakir Türkiyenin sergi ve aite projesini serginin Umum 
komiıeriae vermittir. Türkiye projesi çok beğenilmiş ve 
takdir olunmuftur. Sergi için Türkiyenin bütün üıümlerini 
teıhire elverişli btıyük bir pavyon hazırlaaıaaktadır. Ko. 
miıerimiı birinciteıriu ortalarına doğru avdet edecektir. 

.. 



ugün il" n olu an , ünakasalar ve üzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Mubam.bed. Teminat 

A) MÜNA ASAL.A 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Maarif hanı tıı.miri (Temd). 
Garaj intaatı : 2 ad. (temd } 
Garaj inşaatı : 3 ad. (Şart. 5 lr.) 
Beyoğlu aanlral binuı taraça \.e duvar 

akıntıl arı tamiri 
Hük<lmet Konağı inşaatı ( temd.) 
Gazla yol-Afyon yolunun aruında yap . . 

menfes in4aatı 
Afyon-Konya yolu arasında yap. parke intaab 
Afyon-Şuhut yolunun arasında yap men· 

fe~ intaatı (Temd.) 
K~prll tamiri (Temd.) 
Baraka i r. şaah: 4 ad. (Temd) 
Şehir içinde muhtelif yollara yap. kaldırım işi 
Selimi~eşme-Maltepe cafalt yolunun tamiri 
Antalya P. T. T. bina1ı ittihaz edilea eski 

park oteli namile maruf bina dahil 
ve haricinde yap. tamirat 

Açık tk. 
Paz. 
Kapalı z. 
Pa:ı. 

Açık ek. 

Açık ek. 
Açık ek. 

Açık ek. 
Açık ek. 
Kapalı z. 
Paz. 
Açık ek. 

:!10 39 
554~6 80 
76884 75 

250 -

9994 -
1065 so 

179ö 80 
1156 26 

1729 46 
1030 -

12000 -
1661 60 
70uO -

ilaçlar, Klinik ve spançlyart aUH, Hastane Lev. 

Eczayı tıbbiye : 68 kalem 
Müstahzar ampul : 6 çeşit 
Vazelin ve lanolinin : 3 çeıit 
Kimyevi ilaç : 19 çeşit 
İliç ve fenni alfıt : 12 kalem 
İliç : 90 kalem 
12 ıaadıktan ibaret iki takım seyyar hıf

~ıuıbba laboratuvarı 

Açık ek. 
Açık ek. 

,, 
Açık ek. 
Kapalı z. 
Açık ek. 
Kapalı z. 

1054 50 
1760 -
2200 -
2221 -

12049 -
2:!25 -

JOJOO -

4022 24 
5756 38 

750 -
79 91 

114 76 
86 7i 

129 71 
295 22 
900 -
124 62 
525 -

79 10 
13l -
165 -
166 57 
903 -
166 88 
750 -

MGracaat yeri 

Konya Huıusi Muba1ebe Müd. 
Çanak. Mat. M· k. SAK . . 
Konya Kor. SAK. 
iıt. Telefon MQd. 

K11tamonu Nafıa Müd. 
Afyon Vilayeti 

" Afyon Vilayeti 

n n 

" n 
Ank. Beled. 
İst Beled. 
Antalya P. T. T. Müd. 

Oaziantep Vilayeti 
Tophane Lvz. SAK. 

,, ,, 
n n 

Ziraat Vekaleti 
İat. Beled. 
M. M. V. SAK. 

Laboratuvar malzem11i Gaziantep trahom 
mücadeleli için: 49 kalem (Temd.) 

1670 59 125 33 İıt. Sıhhi Mfte11e1eler SAK. 

Elektrik - ttavagazı - Kalorifer (Tesisat ve malzemest) 
-----------------------------------------------------Barut depolarına kadar yap. telefon te!İsatı Açık ek. 

Tran11formatör 1()0 k.v. A. lık ıle tevzi tablosu: 2 ad. Açık ek. 
Elekhik mal.ıemesi : 27 kalem Açık ek. 
Kalorifer demirh.-tına m\:teallik eşya Açık ek. 

v.ı. 51 .balem 

751 92 
3845 -
751 11 

1012 25 

56 40 
289 -
56 50 
76 -

Konya İnhi11arlar U. Müd. 
M. M. V. SAK. 
Adliye Vekaleti 

,, ,, 

Cumhuriyet bayramında yap. tenvirat Açık ek. 2635 - 198 - Ank. Beled. 

Mensucat 

Gün 

26-9-38 
26 9-38 
7-10-38 
7-10-38 

27-9-38 
28-9-38 

28-9-38 
28-9-38 

25-9-38 
28-9-38 
4 10-38 
28-9-38 
5-10-38 

29-9-38 
5-10-as 
5-lC-38 
ô-10-38 
5-10-38 
6-10-38 

20-lG-38 

28-9-38 

26-9-J8 
7-10-33 
7-10-38 
7·10-3S 

4-10-38 

Saat 

15 -
11 -
il -
14 -

15 -
15 -

15 -
15 -

15 -
15 -
10 30 
14 30 
15 -

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

15 -

10-
15 -
14 -
15 -

10 30 

Yazlık elbise : 4294 tnkım (temd ) 
Elbise maa şapka : 24 takım palto : 1 ad. 
Güderi : 50 ad. - cam bezi : 200 ad. 
Elbir.e : 200 takım • tulum : 80 ad, 

KapaL z, 
Açık ek. 
Açık ek. 

2232 80 
736 -
265-

4800 -
m. O. 60 

1672 -
56 -

20 -
360 -
855 -

Güm. Mub. Gen. Komut. İ.t. SAK. 10-10-38 
Güm. Muh. Gen. Komut. İıt. SAK. 7-10-38 

11 -
11 -
10 30 
10 30 
il -Mendil bezi beyaz : 9500 m. - haki renkte : 

9500 m. (Temd.) 
İnce ve kalın bez : 2 kaleın 

Tahta, kereste ve saire 

n 
Pu. 

Açık ek. 180 -

Dat budak tomruk : 50 m. 3 Açık ek. 2750 -

Matbaa lflerl - Kırtasiye, Yazıhane Levazım 

Matbu evrak : 65 kaltm Paz. 798 -

Nakllyat-ao,altma-YUkletme 

KamGr nakliyatı : 418 t. (Temd.) Paz. 

Mobilya ve bUro e,yası, Mu,amba .. H ah v. s. 

Sıra: 300 ad. 
Mua : 7 ad.· ııra 14 ad. - elbise dolabı: IO ad. 

Açak ek. 
Paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine veselre 

2400 -
571 50 

Ank. Beled. 4-10-38 

" n 4-10-38 
M. M. V. SAK. 24·9-38 

13 50 Adliye Vekaleti 7-10 38 

2ıJ6 25 Aık. Fab. U. Mdd. SAK Ank. S.lft-38 

75 - GGm. Muh. Gen. Komut. İat. SAK. 2tı-9 38 

% 15 Selimiye Aak. SAK. 

105 - Konya Kültür Direk. 
42 86 İohi1aı lar U. Müd. 

26-9-38 

16 -

14 -

ıı -

14 -

15 -
14 -

Yerli kok : 230 t. 
Kok kömürü : 19[) t. 

Kapalı :ı. 
Kapalı z. 

5934 - 44~ 05 Nafıa Vekaleti 
Hariciye Vekaleti 
M. M. V. SAK. 

5-10-'JS 11 -

Lavemarin kömfirü : 10004 t. ıömikok 
klSmüra : 2.529 t. (Şart. 10 l.) 

MUteferrlk 

Sıhhiye lltomobili • yan2ın otomobil • ıilin· 
dir ve &aktör - yolcu otol>üail 

Bant amyant: 60.000 m . 
Çembc:r : 10 t. 
Çivi : 2000 k. 
Galvaoiı.e rakamlı işaret çiviai: 30000 ad. 
Yapı malzemesi : 5 çept 
Yapı malzemesi: 4 v~tit 
Broton aya-ır ve kısratı : 380 baı·ıaf kan 

iogillz k11rağı 30 bat montafon brutntr 
inek ye bofası : 100 baş 

Su teai1atı malı:emeai : 12 kalem 
Sandık raptiye'i : 750 000 ad. 
110 t bakır tel alınması sarfınazar edildi 

,, 

Kapalı z, 
Pa:r. 
Paz. 
Açık ek. 
Paı: . 

,, 

Açık ek. 

" 

Erzak, Zahire, Et, Sebze ve saire 

K. eti ı 7150 k. 
SOt: 6400 k. 
YoA"Jrt : 1 t. 
Arpa: 82j t. 
Un: 415 t. 
Sıftır eti : 17 5 t. 
Kuru ot: 575 t. 

Açık ek. 
,, 

Açık ek. 
Kapalı z. 

" Kapalı z. 

5700 - 427 50 
211992 - ı 1849 6a 

89ifJ -
1900 -
320 -

375 > -

800 -
690-

2217 21 
524 80 
581 70 

28122 50 
493,30 -
35751 50 
25690 -

672 75 
142 50 
48 -

281 25 

60 -
51 75 

166 29 
39 36 
63 63 

2019 94 
6755 -
2781 44 
1776 75 

Devlet Hava Yolları U. Müd. 

D. D. Y. Haydarp41a 
Tophane Lvz. SAK. 

n " n 
D. D. Y. Haydarp1t4a 
iıt Komut. SAK. 

" n 
Ziraat Vekaleti 

İnhiıı arlar U. Müd. 

n n 
P. T. T. Lvz. Müd. 

Gaı.iantep Aık. SAK. 
,, ,, 
n " . ,, 
" . ,, ,, 
n • 

6-10·38 17 -
S..10-38 1; -

2().J().38 e kadar 

20.10-38 15 -
28-9-38 14 -
28-9-38 14 30 
6-10-38 10 30 
22-9-38 li -
22.9-38 10 30 
25·9-3~ e kadar 

6· 10-38 15 -
6-10-38 16 -

10-10·3~ 9 -
10.10-38 9 -
10-10-38 10 -
1-10-38 9 -
1-10-38 9 -
1-10-38 ıo -
1·10-aS 10 -

Çarşamba 21:& ~ 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömfirü yeri! blok 

n n 
,, ,, 
,, ,, 

lmble 
marinlave 
tuvenan 

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

Erza K 

Pirinç Tosya 
" yerli Bombey 
,, eoacbi (Hindiye) 

Sabun birinei 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
n n küp 

Yumurta iri 
Limon Italya 

_,, Tarablua 
Patatea Adapuar lci 

n ,, ıci 
Zeytia t.DHİ dahle (W6 mabıul 

n n n (037 
,, n 

n n 

lci ,, 
2ci ,, 

n n 3cü n 

Sade"1ai Urfa (birinci) 
,, ,, (ikinci) 
n Kars (erimif) 
,, n (erimemit) 

n Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

n 

n 

n 

n 

Deri ham ve lflenmlf 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
n n manda 
,, n sıp 

Hava kuruıu kuzu 
,, n koleun 
• ,, otak 

Tula keçi 
koyun 

sJamura kuzu 
,, manda 
n ıığ'lr 

Köıele ,, 1 ci 
,, manda lci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz lci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz lci 

Pamuk lpllğl 

V ater yerli 4 Adana 
,, ,,G,, 
n n 8 n 
n n 10 ,, 
,, ,, 12 ,, 
,, n 14 ~ 
n ,, 20 Y edikule 
n ,,24 n 

E1utra ,, 6 n 

n n 8 n 
,, ,, 10 n 
,, ,, 12 n 

" ,, 14 
Vater eenebi ,, 

,, 
,, 

n 
n ,, 

n n 
Ekstra Yerli 

kiloıu 

litresi 
kiloıu 
tonu 

,, 
" 
n 

n 
n 

n 

klloıu 

n 

n 

n 

n 
,, 
,, 
,, 

Hndıtı 
b. undıtı 

,, 

n 
,, 
n 
,, 
,, 
,, 
n ' 

" ,, 
,, 
n 
,, 

çilli 
kiloıu 

n ,, 
çifti 
kiloıu 
çifti ,, 

n ,, 
kilosu 

,, 
n 

" taneıi 

n 

" ,, 

paketi 
,, 
,, 
• ,, 
" n ,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
" 

. '" ,.,-' 

En az-En ço~ 

-14,75 
-15,20 
-1 ___ ın.~ 

14
1

5 -15,~ 
12'00-12,SO 
ıı '00- Jl ,50 

, -16,50 
_zı.60 
_'l.RJ,~ 

ıt 
22,50 - 25 
-,- - fJfı 
---' 30,00 -
28,00 -

19 --
31 

~ 
ıfJ 

zS 

--=·~ 875- ~ _,,,, 
---(j) 

_6,~ - ... 
...,__ 48 
32- 36 
22- ı6 
18- ıı 

15 
I~ 
ıP' 
rjJ 

- - 11) 

11 
-- 46 

290= ~ 
300- ~ 
295- 3fi(I; 

101 25- ıUZı , 

160- ·~ 
40- 55 
l50 - 6Q 
55- 55 

110-- ~o 
48 - .. n 

·~ l"'(i 10!>- 1 t 
1- :: 
'M- 3.~ 
40- 4Z 

155- 1&5 

·~ ·~ 100- •ııo 
.~ 135 
90- ııtl 

o~t lmüyaa Hhlbl n yuı lperi DlrektM : lamaU 
buıldıtı 1•r Mukn 8111....ı 

ı\ 
s, 
~ 
~ 
t, 



1 
~ıaba 21-Q.938 Münakasa Gazeteli -
~ .. ı,,. 20o 

Paz. 800 - Çarlı; Kor . SAK: 5-10·28 16 -
Kııpalı z. 32000 - 2400 - Ağn Ask. SAK. 7-10-38 1l -

~l • t. (Temd.) 
t: . 80o t 
~1lr er . 
~il. 

7 
1 

: 1..,3 t. (Temd.) 
S.d~ Ot t (Tcmd.) 
~~~t : 39.7 t. 

Paz. 28305 - 2123 - İ l.ıhi.; e Tugay SAK. 23-9-38 16 -
Paz. 94635 - 5981 ~ 

" " 
23-9-38 15 -

Kopalı z. İzmit Tümen SAK. 28-9-38 15 -

' · 64 kalem Açık ek. - - Afyon Lisesi Direk. 27-9-38 15 -
ht: 2700 le. (Temd.) Kastamonu köy Eğitmenler Yetiş- 2'.i-9-38 10 -

tirme Kursu Direk. l~i~ 
~'t 

1 
:evi ekınek : 36 t. 

l,Qı t ıe : 22 t. (Teır.d) 
Açık ek. 2880 - . 

" " 
26-9-38 10 -

~~.: 270 t. (Temd.) 
Paı. 1493 50 112 Ol Deniz Lvz. SAK. 26-9-'' 8 11 30 

.. 4715 - 35~ - Ank. Lı.v. S"K. 3G-9-38 15 30 
• l().3,4 t (Temd.) Kapalı z. 24816 - 1861 :'>O Lü eb ;ırgaz Tümen SAK. 7- "0-3 16 -

~zayedeler 
l'iı 
t~1tn•lcinesi : ı ad. Paz 3' 0 - 45 - Tophane Lvz. SAK. 27-9'38 14 30 

; kırpınbsı : 1 l t. kürk deri kırpıntısı : 
~.,1 .1 18~ k. (lellld.) 

Paz. 298 26 74 44 ,, ,, 27-9-38 14 -
,, " 

2i-9-3~ 15 -

~. · 6543 ad - boş teaekeev kupdura 
't4' ltı derisi : 2 ad. 

Paı:. 2331 86 350 - ,, ,, 27-9-38 15 30 

Pu. 
" 

27-~'.-38 l:i 30 
""'ineıi ve m.a.kioalı merdiven (T e ttıd.) 1450 - 108 76 Ank. Defterdarlıfı 26-9-38 15 -

= - =:;ı:: .::;:::;s :ı:......-

a) M u·· N A A s A L A - 1 * * *A?ık_ usu_l!c eksıltmeye kon~Jduğu ev.velce ilan :di],.n-
... 

7 
, Afyorı-f ... ::kış,., h r .yo l unıın 51:57~ ~ılonıetresınde 1729 _l~ra .. 46 

f A4W A *& ' kuru~ krşif bPıil"llı l.i5prii ralılıyı·~ımn bctoııaınıc)e tahvıll ış111e 

~·'tat-Tamirat-Nafıa işleri ve malzemesiHarita '. istekli çıkm~dı~ında_n 28 9~938 çarş<'.mba gü~? sao_t lö de daimi 
~ ....,. ___ ,.,..,._ encünıcı.de ıhak (' dıl ınck uzen' tk:::ııltme muddetı uzatılmıştır. 

Konya Hususi Muhasebe Müdürlüğünden: Keşıfname ve ~a rtnaıne Nafıa İdare:::indea alınabilir. Muvakkat 

'it 210 lira 39 kuruş bedeli keşifli Hususi Muhasebeye teminat 129 Jirn 71 kuruştur istekli!Prin ticaret oda!lı kayıt ve· 
"-. l\_olordu Hayvan hastahanesi olarak kullanılmakta olan -.ikasilc biı ;ıh.le Jai.ni encümt ne müracaatları. 
~ tıf hanının tamiratı için açık eksiltmeye konulan 20 * * .. Açık usulle ~k&iltmeye korıulduğn evvelce ilan edilen 
\t llıilddet zarfında talip zuhur etmediği cihetle bu miid· muhtelif } ollardeki barakalarıu LOOO lira ke~it bedelli taıniri 
~ 16.9.938 gününden 26-9-938 gününe kadar on gün uza- ıle heheri 7.34 liru 6 kuruş keşif bedelli ·l· barakanın yeniden 
~-:...' ol?uğundan taliplerin eksiltme ~ünü olan . 26-9·938 yap lıııası i~ltrine i~t~kli çıkmadığından 28-9-938 çarşamba _gü · 
~tij tltaı günü saat 15 de yüzde yedı buçuk temınat akça- nü saat 15 de rlainıi eRcümende ıhale t>dilrnek uzere eksiltme 
tı il~ birlikte Vilayet daimi encümeninde hazır bulunmala- müdd ... ti uzatılmıştır. Keşıfaamc ve şarıname Nafıa dairesinden 

'""'lll olunur. alınabilir. Muvakkat tPruiuat 295 lira 22 kuru~tur. İ::ıteklilerin 
ticaret odası kayıt vet:ikasile birlikte daimi tmcümene müra-.;aa-

Çanakkale Mst. Mevki Satınıılma Komisyonundan 

İ'i Çanakkale Müstahkem mevki biriikleri için yaptırılacak 
~garaj ın kapalı zarfla ekı:iltaıesinde talip çıkmadığından ilk 
t.t ~lı~ı 26-9·938 pa1aıtesi gürıü ::ıaat l l de ynpılacaktır. Jkı 
il}~111 • keşif bedeli 55446 lira 80 kuru~tur. llk tcnıiııat 
~~ lıra 24 kuruştur. YapılacDk ıki gnrajm inşaata mt 
~~keşif. tPdiye ş(irtları umumi frı ni ve husu--i şartlar An
~11 İstanbul Lv. Satmnlma Komi:,yo ıduı mda Yt: Çanakkale 
~~alıkem Mevki SJ.tmalma Ko.da görülelnlir. ~s~eklilerin 
~~i ayılı kanunun yazılı vesika}&rla bu mıktar ı~ı muvat 
tb~Yttle yapmış olduklarına dair vetiika ve Nafıa Vekaletinin 

dı~~:ı Ve ınüteahhiılik vcsikarile muvakkRf te~inatı .Y~~n 
~ili lııa dair .makbuz Hya banka mektı~plarıyle bırlıkte 
~ia ~tte Çanakkalecle Müstahkem Mevkı Satınalma Ko· 

}orı~a gelmeleri. 

ıları. -
Kastamonu Nafia Müdürlüğünden : 

Küre kazasında yeniden yapılmakta olan Hükfımet kona 
ğının evvelce açık eksiltmeye konulan 9994 "lira keşif be
delli bakiye inşaatı 12-9 938 tarihinden 27·9-938 tarihine 
kadar onbeş gün temdit edilmiştir. 

Kat'i ihalesi 21-9-938 salı günü saat 3 de Nafia Dai
resinde "oplaııacak Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İsteyenler dosyasındaki bütün evrakını Nafia dairesin
de görebilirler. 

Talip olanların 9J8 yılı içinde Ticaret odasında tescil 
edilmiş olmalarc ve % 1,5 teminat akçası olan 7ö0 lirayı 

Mal Sandığına yatırıp Komisyona makbuz ibraz edilmesi 
lizımdir. 

Bu hususta istenilecek ehliyet vesikası için ihaleden 
sekiz cıün evvel bir istida ile müracaat edilmesi ve bu müa 

Konyada Kor Satınalma Komisyonundan ; det geçthıten sonra vesika talebinde bulunanların eksilt· 
)~bedeli kesfi 76884 lira 75 kuruştan ibaret, olan Kon meye giremiyccekleri ilin olunur. 

~11"'11 Gç adet ~garajın yapılması kapalı zarfla eksiltmeye Haçlar, Klinik, spençıyari alat v.s. 
~ ~ l!ıuştur. İstekliler teminatı muvah.lıatesi olan 5766 li- -- -- -
~1- kuruş vezneye veya banka mektuplarını teklif mek· İs tan bu Le\ a21m Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
~~ın kapalı ıarf alma saatinden evvel makbuz mu· Ordu Sıhhiyesi içın altı çeşit müstahzar ampulün açık 
\lb~de Konyada Kor Satmalma Komisyonuna vermeleri eksiltmesi 5- lü-9J8 çarşamba günü saat 14 de Tophanede 
S lt. Eksiltme 7-10·938 cuma günü saat 11 de teklif Levazım Amirligi !>atınalma Koınisyonuada yapı!acakttr. 
'llt>larını alma saati 10 dur. Şartname ve keşif, plan, Hepsinin tahmin bedeü 1760 lira İlk temiaatı 13~ liradır. 
"-~~t~nalma Komisyonunda görebilirler. Veya be! lira Şartnamesi Komisyonda iÖru1ebi!ir. lsteidıierin kanuni ve
~, •lınde isteyebilirler. Taliplerin Nafıa Vekaletınden sıkalarıle beraber beUi saatte komısyoııa gelmeleri. 
~~ ddak ehliyet vesikaiariyle ihale gününden en az 8 gün 
r._ y l<oınisyona vermeleri. Vesika almak isteyenlerin Na-

tktletine müracaatları. 

Afyon Vilayetinden : 

,;tlıgöl - Afyon yolunun a+ t t0,z+432,2+326 kilo· 
~''tinde yaptcrıfo.:ak 1G65 lira 50 kur:.ış keşif bedelli 

"li~1•r inşaatı 28-9-938 çarşamba günü saat 15 de iha
~~ "1ek iizere açık usulle eksiltmeye konulmuştur. Ke
~ tt' ~e şartname Nafia İdaresinden alınabilir. Muvak
~ ~)l!ıinat 79 lira 91 kuruştur. İsteklilerin Ticaret Oda-

' 

ıt Vesikasile birlikte Daimi Encümene müracaatları. , .. 

• • • Ordu Sıhhiyesi için üç çeşit vazelin ve Lanolinin 
açık eksiltmeıJİ 5-IU·9jij çarşamba günü saat 14.3U da To
phanede Levazım Amırlıgi Satınaıma Komııyonunda yapı
lacaktır. Hepsinin beaeıı 2~00 lira, ıik temınatı H>a lira· 
dır. Şartnamesi Komisyonda göru eoi1ir. istekıiıerin kanuni 
vesikalariyle beraber belıı saatte Komisyona gelmeleri. 

• • • Ordu silıhiyesi için UI çeşit kimyevi ilacın açık 
eksiltmesi 5·IO·\:U8 çarşamoa i'iıuü saat 15 de Tophanede 
Levazım Amırhiİ Sauna1ma Komısyonuuda yapuacaktır. 
Hepsinin tatımiıı 1:>ede::h ~~21 llra, UK teminatı ltiô lira 57 
kuruştur. Şartuameaı Komisyonda görüleoıur. lstek!iıerıu 
Kanuni vesıka1arıy1e oeraoer bc:iJ.i saatte Komisyona iel
meleri. 

ğına teslim etmeleri ve saat 15 de Komisyonda hazır buı 
lunmaları. 

l::ıtanbul BelediyesindP.n : 
Beyoğlu lıastanc!iine lüzumu olan ve hepsine 2225 lira be

del tahmin edilen 90 lalem ilaç aç1k eksiltmeye konulmuştur. 
Libtesiyle şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. lste
klil r 2<-190 numaralı kanunda yazılı vesika ve 166 lira 88 ka-
1· u~luk ilk teminat makbuz veya mektuhi1e beraber 6·10-938 
perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalı
dırlar. 

• • • 
1000 kilo ııet iclrotil pamuk alınacaktır. Bak: İst. Vakıflar 

Direk. ilanlarına. 

Elektrik, Havagazi, Kalorifer Tesisat ve Malz 

Konya İnhisarlar Baş Müdürlüğünden : 

1 - Konya merkezinden Kalhane hüyüğündeki Barut 
depolarına kadar yapılacak 751 lira 92 kuruşluk bedel ke
şifli telefon tesisatı pazarlık suretile açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Bu işe aid fenni ~rtname ile keıif varakasmı İ•te· 
klaer Kouya İnhisarlar BaşmüdürlOğünde görebilirler. 

3 - On gün miiddetle açık eksiltmeye konulup ihale, 
26·9-1938 Pazartesi günü saat onda Konya lnhi•arlar Baı· 
müdürlüğü odasında yapılacakdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 56 lira 40 
kuruş teminat vermeleri Te bu işi başaracaklarına G8İr 
ehliyetnamelerile itibarı malilerini gösterir Ticaret oduın
dan vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

Ankara Belediyeaindea: 

- Cilmhuriyet bayramında y•palacak tenrirat oobet ria 
müddetle açık ekıiltıneye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2635 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 198 liradır. 

4 - Şaıtoamesioi görmek isteyenlerin her gün yaza itleri ka

lemin ve isteklilerin de 4-10-938 ıalı günü saat on buçukta Beledi

ye Encümeni::.e müracaatları . 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 

Gümrük Muhafaza Genel Koaıutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan : 

l - Gümrük Muhafaza eratı için 4294 takım yazlık 
elbisenin kapalı zarfla eksilmesine istekli çıkmadığından 
ıo .. 10-938 Pazartesi günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - T uınlanan tutarı 22328 lira 80 kunıt ve ilk t~ 
minan 1672 liradır. 

3 -Şartname ve evsafı Komisyondadır. G6rülebilir. 
4 - isteklilerin gün ve saatinde ilk teminat maklMııla· 

rı ve kanuni veaikalarile birlikle Galata eıki lth.14\t Gilıml· 
ğü bin.asındaki Komiayoaa gelmeleri. 

Ankara Belediyesinden: 

- Otobüslerin temiıditinde kullanılmak here elti ıftderi He 

2PO adet cam bezi on bet aüıı milddetle açık eksiltmeye konul

muttur. 

2 - Muhammen bedeli 265 liradır. 

3 Muvakkat teminatı 20 liradır. 

4 - Nümnr.elerini görmek isteyenlerin her j'Ün yuı ifleri ka

lemir.e ve istekli:cr;n de 4-10-1938 salı gilnü ıaat on buçukta Bele 
di.) e Encümenine müracaatları. 

• • • 1 - Otobüs müstahdeminine yaptırılacak 200 takım elbise 

ve kasket ile 80 adet tulum onbeş giln müddetle açık ekıilt111eye 
konulmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli 4800 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 360 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyenlerin her rftn yazı işleri ka .. 

lemine ve iateklılerin de 4-lC-1938 salı iÜnÜ sant on buçukta Bel~· 
diye Encümenine mürac ,ıı atları. 

Gümrilk Muhafaza Genel Komutanlıjı lstaabul Satınalma 
Batkanhfından: 

1 - Maa fapka 2.t takım sivil elbiıe ile bir paltonun 7-10-938 

cuma günü ıaat 11 de açık eksiltmeai yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 736 liradır. İlk teminatı 56 liradır. 
3 - Şartname evufları Komisyondadır. Görülebilir. ~ ~· Afyon - Konya yolu başlangıcında yaptırılacak 

\~~ t• 80 kuru_ş ketif bedelli parke inşaatı 28--9-938 
~ltı.. b. günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık usulle 
ı.;illd tye konulmuştu. Keşifname ve şartname Nafia İda
~~~ll. •lınabilir. Muvakkat temjnat 134 lira 76 kuruştur 
~-•rın Ticaret Odası kayıt vesikasile bırlikte Daimi 
~ , .,t.lle 111.iiracaatları. 

Ziraat Vekaletinden : 
Hayvan hastalıKıarı mücadetesinde kullanılmak 

kapalı zarf uıuiü ile 12 kalem malzeme ve fenni ilet 
alınacaktır. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanu• 

ni veıikalarile bir lıkte Galata eski İthalat GümrOtündeki Komiıyo
üzere na j'elme.leri. 

l t-0~~ .A~ık usulle eksiltı.neye konulduğu evclce ilin edilen 
~~Ok ~~•1 ut yolunun muhtelit kilumetleıinde 1156 lira 26 
\ 'i.ğ~§ıf bedelli me11ft'zln inşaatına istekli çıknıadığındaıı 
' ~ Çı1rşaınbJ günü saat 15 dtl daimi encüıneode ihale t:<lıl· 
'~'fi~ l ek ilıme mü ldeti uzalılmıştır. Ke~ifoame ve ~aıtna· 
\t ~ltu'. daresinden aiınabilir. Muvakkat ttmıiaat 86 lira 72 "t: ıst~klilt'rirı ticııret odası kayıt veınka1ı1He birlikte dai 

"-• ıntiracaatları. • 

satın 

Muhammen fiat 12040 muvakkat teminat 90.} liradır. 

Münakasa 5. 10.938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 
de vekiıet bina.ında Satınalma Komisyoaunda yapılaca
ktır. 

Alınacak mualece ve fenni iletin şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünden parasız olarak verilir. Taliplerin me.ıkür 
tarihte teminat mektuplarını ve 2490 sayılı kanuun 2 inci 
vw. 3 üncü maddeleriade yazılı vesikalarını havi olan teklif 
zarflarını saat 14 de kadar Satınalma Komiıyonu baıkanlı-

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyomından : 
1 - 9500 metresi beyaz ve 9500 metresi hııki rt.nkte mı•· 

dil bezi kapllı zarf usuliyle mün~kaaa gününde talip çıkmadı· 
ğıodan bu defa pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 24.9.938 cumar 
tesi saat on bir<iedir. 

2 - Beher metrc•ine tahmin edilen fiatı 00 altmıo ku· 
ru~tur. 

3 - İlk teminatı 855 liradır. 
- 4 Ev.saf ve şarnamesi bedelsiz o1uık M. M. V. Satınıl· 

ma Komisyonuudan alınır. 



Kereste Tahta v .s. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sntınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 2750 lira olan 50 metre mikabı dışl:>udak 

tomruğu Askeri Fabrikalar Umum Müdürıftiü Merkez Satınalma 

Komisyonunca 8-IC-1938 cumartesi günü saat 14 te açık eksiltme 

ile ihale edilecektir. Şartname par<1sız olarak Komisyondaa verilir. 

Talıplerin muvakkat temic:at olan 206 lira 25 kuruş ve 2490 nuıııa

rah kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve~aıkle mez"ür gün ve s ıalte 
Komisyona müracaatları. 

Matbaa işleri, Kırtasiye-Yazıhane levazımı 

Gümrtik Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satın Alma Komisyonundan : 

t - Gümrükler için 65 kalem matbu evrakın 26·9-938 
pazartesi günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

:.ı - Tasınlanan tutarı 998 lira ve ilk teminatı 75 li· 
radır. 

3 - Şartnamesi Komisyondadır. Görülebilir. 
• • • 

40 kalem defatir ve evrakı matbua bastııılacaktır. Bak 
İst. Vakıfıar Direk. ilanlarına . 
~=-===-:=======-=====-====="-='=======~:==~ ==~=-=""'""""=== 

Mobilya, ve büro eşyası -muşamba, Hah v.s. 

Konya Kültür Direktörlüğünden : 
İlk okullar için yaptı.:-ılacak 2400 tahmin bedelli 300 

sıra 6-10 938 tarihine kadar açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 6-10-938 tarihine müsadif Perşembe gü

nü saat 15 de Daimi Encümen odarında yapılacaktır. 
2 - Muvakkat taminat 105 liradır. 
3 - Bu iş ait şartname ve nümune her gün Kültür 

Dairesinde görülebilir. 
4 - Taliplerin muvakkat teminat makbuzu veya banka 

mektuplarile birinci maddede yaıılı gün ve saatte Vilayet 
Daimi Encümen odasına gelmeleri ilAn olunur. 

• • • 
Masa, sıra ve elbise dolabı alınacaktır. Bak; inhisarlar U. 

Müd. il!nlarına. 

Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 

Odun, &Ömikok, kriple kömürfi alınacaktır. Bak: erzak sütunun
da Kayıeri Kültür Dir. ilanına. 

1-::C r:- ========-======================-====-==== 
Müteferrik 

Devlet Demir Yolları ve )..imanları İ~letme U. 
~üdürlütü.odeu : 

Muhammen bedeli 8970 lira olan 60.000 metre bant amyant 

20-10-1938 pertembe iÜDÜ saat 15 te Haydarpaşa ıar hinau içinde
kı Satıdalma Komisyonu tarafından kapalı zarf uıulile satın alına· 

caktır. 

Bu işe i'irmek iıteyenlerin kanunun tayin etliği vesaik ile 672 
lira 75 kuruşluk muvakkat teminat ve teklif mektuplarını muhtevi 

zarflarını eksiitıııe ıünü saat 14 e kadar Komisyona vermeleri la

zımdır. 

Bu işe aid fartoameler Haydarpaşada iar hinaaındaki Komis

yon tarafından paraaıı: olarak daaıtılmaktadır. 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 

Sıhhiye otomobili 
Yangın otomobili tayyare meydanlarına mahsus 
Silindir ve traktör 
Yolcu otobüsü alınacak 
Tayyare meydanlarımız için yukarda yazıh vasıtaların 

en modern sistemleri satın aunat..agından a1akac1anarın Du 

husustaki tekııHeriııi 20 birinci teşrin iM8 tarıhine kadar iaa 
remize göndermeleri iu\n oıuuur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları. U. İdaresinden : 

Muhammen bedeli 3750 lira olan 30000 adet (galvani
ze) rakamlı işaret çivisi O 10.938 perşembe günü saat lU,'10 
da Haydarpaşada gar bınası içındekı Satmaıma Komısyo

nu tarafından açık eksiltme ıle satın alınacalmr. 
Bu işe girmek iıtteyenlerın hanunun tayın ettigi vesaik 

ve 281 lira 25 kuruşıuk muvaKkat temınatıarue bırlıktc 

eksiltme günü saatıne kadar Komıtiyona müra'-aaUarı la

zımdır. 

Bu işe ait şarnameler Haydarpaşada gar binasindaki 
Komisyon tarafından parasız olarak aagıtılwaktadır. 

İstanbul Komutanlığı Sahnalma Komiıyonundıın: 

Maltepe Askeri Lisesi için 5 çetit yapı malzemesi pazarlıkla 

ıatın alınacağından pazarlığı 22 eylül 938 perşembe güoü saat 11 de 

İıtanbul Komutanlığı Satmalma Komisyoounda yapılacaktır. 

• • • Taşkışlada Fen Tatbikat Okuluua ait birliklerin işgal et

miş olduğu akı;nmın tamiri için lüzumu olan 4 çeşit yapı malze· 

mesi satın olınacağından pnzarlıi'ı 22 eylul 938 periembe günü saat 

10,30 da İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
••• 

Su tesisatı malzemesi ile sandık raptiyesi alınacaktır. Bak: 
lnhiaarlar U. Müd. ilAnlarma. 

Erzak, Zahire, Et ve sebze v.s. 

Cinsi 

Tekirdağ Daimi Encümeninden: 
Muhammen 

bedeli 
Kilosu Kr. S. 

'Muvakkat 
tt:minatı 

L. K. 

Yulaf 37000 4 111 O 
Kuru ot 37000 2 50 70 O 
Sap saman 26000 1 25 25 O 

Vilayet Aygır Deposundaki 20 baş aygır hayvanatın 
ihtiyaçları olan yukarıda cins ve miktarı yazılı ot, yulaf 
ve yataklık sap samanın isteklisine ihale editmek üzere 
15 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İhalesi 28/9/938 çarşamba günü saat 15 te Daimi En~ 
cümende olacaktır. isteklilerin muvakkat teminatlariyle 
birlikte mezkur gün ve saatte Daimi Encümen Kaleminde 
hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

Ağrı Askeri Satıoalma Komisyonundan : 

Kağızman garnızonu içio 800,000 kilo arpa kapalı zarfla yeni

den eksiltıııeye konulmuşLur. Muhammen bedeli 32.000 lira ve ilk 
teminatı 2400 lircıdır. İhalesi 7 l. inci teşrin 938 cuma güoü saat 11 

de Ağrıda Ko. da yapılacaktır.Şartııame.ı;i Komisyonda görülebilir. 

İstekliterin lekıif m..:ktu,:larını ihale ırünü s .. at IO a kadar vermiş 
olacaklardır. İlk \eminat ve kaounun emreltiii vesikalarla isteklile· 

rin müracaatları, 

İslahiye Tui'ay Satınalma Komisyonundan: 

Islahiyedeki kıtr.alın ihtiyacı ol n 153.000 kilo sıa-ır etinin 

14-9-938 çarşamba güoü yapılan kapalı zarfla ekııiltmes ıne teklit e· 

diıen 17 kuruş 74 1&ııtim fi"t pahalı görüldağünden 14-9-938 günün
den itioareo bir ay içinde pazarlığa bırakıtm14 ve iık pazarlığı 2j-Q-

938 cuma güuü .aat 16 da yapılacaktır. Mubamm~n tutarı ~83,305 

lira <Jlup ilk teminaıı 21:l3 liradır. Şartnameiİ İstanbul. Ankara Le· 
vazım Amirliği Satınalma Komisyonlarında ve Islahiyede Tut Sa

tınalma Komisyonundadır. İsteklilerin vaktında Koaıisyoada bulun

m'lları. 

• • • lslahiyedeki kıtaabıı ihtiyacı olan 701,000 kilo uuun 12-9-938 

pazartesi günü kapalı :.ıarila eksiltmesi yapılması lazımgelıuekte 

if,e dı: istekli zuhur etwediğiadeu 12-9-938 gününden itibaren bir 

ay içinde pazaı lıga konulmuş ve ilk pazarlığı 23-U-9J8 cuma ııüı.ü 

saat 15 te yapı acaktır. Muhammen tutarı 94,6.15 lira olup ilk temi

natı, 5.981 lıradır. Şartnamesi Ankara, lstanbul Lvz. A. Satınalwa 

Komisyonlarındadır, İsteklilerın mezkür gün ve saatle Komiıyünda 
bıılnDmaıı. 

Deniz Leva2ım 

Cinsi Miktarı 

Kuzu eti 6000 kilo 
Koyun eti 8000 ,, 
Sığır eti 11000 ,, 

Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin bedeli Muvakkat teminatı 
2685.60 
3320.80 
3814.80 

98~1.20 736.~6 Lira 

1 - Cins, miktar, tahmin bedellerile muvakkat temi
natı yukarda yazıiı uç kalem et 6-1, teşrin - 938 tarihine 
rastlayan perşembe günü saat 14,30 da kapalı zarfla alın
mak ilzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi her gün Komisyondan parasız olarak 
alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
tanzim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bu
lunan Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

• • • Cinsi Miktarı Tahmin bedeli Muv. teminatı 
Kuzu eti 30.000 kilo 13428.00 
Koyun ,, 40.000 ,, 16604.00 
Sığır ,, 50.000 ,, ı 7340.00 

47372.00 3552.90 L. 

t - Cins, rr.:.ildar, tahmin bedellerile muvakkat temi
natı yukarda yazılı üç kalem et 6-t, teşrin-938 tarihine 
raslayan perşembe günü saat 11,30 da kapalı zarfla alın
mak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi her gün Komisyondan 237 kuruş be
del mukabilinde alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
tanzim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bu. 
lunan Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

• • • 6·9·938 tarihinde kapalı zarfla yapılan münakasa
smda istekli çıkmamasından 22-eylül-938 tarihine rastlıyan 
perşembe günü saat 11.30 da pazarlıkla alınmak üzere 
münakasaya konulan H8770 kilo zeytinin tahmin edilen be· 
deli 18390 lira 98 kuruştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1379 lira 33 kuruş olup şart
namesi her gUn Komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin
deki vesikalarla birlikte Kasımpaşada bulunan Komisyona 
müracaatları. -

Afyon Lisesi Direktörlüğünden P' 
64 kalem erıak 27-9-938 tarihinde saat 15 de Lisede ~~Iı• 

lanacnk Al1m satım Komisyonunda ih1le tdilmek üzere ~k~:$ 
meye konulmuştur. Müfredatı şimdiden Lisedrn öğrenıfeC 
gibi ayrıca ilan da edilecektir. 

- .. deıı: 
Etlik'te V derint:r Bakteriyoloji ve Seroloji Müeıseseıi MüdfirJüi'U11 ~ıU 

1 - Müess e ıe hayvanatı için alınacak 50000 kilo arpa açık e 
meye konulmuıtur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2375 liradlf. 
~ b ,ref' 

3 - Irk teminatı 178 lira 15 kuruC!tur. Banka nıekt• u •' 
~ iti•' 

vezne makbuzu ve devletçe kabule tayan haıine tahvili .terll J' 
olarak alınır. Tahvılatlarda makbuz mukanili hazineye teslılll 

lecektir. • . J• 
4 - ihale 3.10.938 pazartesi günü saat ffı dedir. Buna aıt f 

name müdüriyelten bedelsiz olarak verilir. 

Kayserı Kültiir Direktörlütünden : sf 
Llıe pan•i1onu için mayı:ı; 93() gayesine kadar gerekli ol•ll 1~ tıda ııim miktar ve nıuhaınmen bedelleri teminat miktarları 1

4 
dt 

bulunan yiyecek ve yakacak 29-9-938 perşembe giinü saat.:şlı" 
Kültur Direktörlöğüade toplanacak Komi.syo4 tarafıodao 1 ,r 
icra kılınmak üzere açık eksiltmeye konulmu~tur. Talipler .. bil 1)1 
zakiar.ı ait şarııawel.:ri göruıe~ üzere pazardan maada her gıJ~ 1,. 

D;rektörlüguüoe mücacaaUarı lazımdır. Eksiltmeye iı,tirak jçıO ır 
lıplerın Ticaret Odaiı vesikıuile Maliye vezrıesioe yatıraca1'1•".,f 
mi.o.at11 aıt ı&akbuzlarla birlikte ıözü aeçe• gaD ve saatte I(oııı1 
na müracaı.tları. 

İımi ve cinsi 

Sadeycığı 

Zeytinyağı 

Un 

Pirinç 'f osya makine 

Şeker kesme ve toz 

Kuru fasulya i'Ömeç 

Makarua İstanbul 
Kuru •o~an 

Patates 

Tuz 

Salça 

Çay 

Sabun 
Peynir Edirne 

Zeytin 
Ekmek birinci 

Et koyun 

Yumurta 

Meşe kömürü 

Odun 
Kir.ple kömürü 

Sömi kok 

Süt 
Yoğurt 

Sarımsak 

Kuru ü:ı.tim 

Elma 

Limon 
Kuru kayıi 

Mercimek ıiyah 
Nohut 
Prasa 

Lahana 

İspanak 
Salamur yaprak 

il~ 
Muhammen 1 

t oıio• bedeli Azami 

miktan 
Kilo 

1100 

300 
800 

2000 
15u0 
800 

500 
1000 
ıooa 

4· o 
300 

300 
500 
300 

1700() 

6000 

Asgari 

miktarı 

Kilo 

900 
200 
7u0 

1500 
l 100 

600 
300 
800 
800 

300 
200 

j 

200 

300 
200 

15000 

5000 

Tutarı 

1100 

210 
112 

520 
450 

112 
150 
40 
50 

75 
36 

53j 
300 

90 
1700 

1500 
90000 ad. 8000 adet 90 

800 600 48 

40000 30GO 900 
15 ton 

50 1' 

1500 
1000 

20 
500 

1000 

ıo ton 

40 1' 

1200 
700 
3J 

300 
800 

2000 adet 1500 
400 200 
300 
300 
600 
700 

600 

200 

200 
200 
400 
500 
400 
100 

330 
145u 
150 
80 

2 40 

150 
150 
60 

120 
22 50 
42 

15 
105 
48 

26 

100 

70 
14 
26 
30 
14 

30 
4 

5 
9 

25 
400 

45 

60 

30 
10 
25 

S2 50 
15 15 
8 40 

34 
33 75 
s 40 

11 zJ 
3 
3 (3 

l sO 
5 6-1 
2 10 

ıo ı2 
'tl 50 

6 (3 

121 50 
ıı ı 50 

6 75 
1 

6 3 GD 
50 

2 25 61 " ,,, 1~ 
22CO " ~ 
2900 lOS 1' 

ı 1 zS 
10 6 ...... 
8 ıs 
8 

30 
15 
3 

30 
7 50 

-tl ~ 
ı t zl 
4 60 
9 ...... 

16 s1 
3 I~ 

14 ı ı3 
2 50 1 &' 

15 3 ~ 

ı: ~ 

İstanbul Vakıflar 

Cinr.i 

Direktörlüğünden ~ 
~~ 

Miktan Mu. bedeli İlk teminatı İhale 1 /, 
Kilo Lira Lira kş ~ 

Net idrofıl Pamuk 1000 1375 -;()jiJ 3/10 938 ırd~ 
saat l , 

Defa lir ve evrakı 40 kalem 1050 78 'ı 5 ,, " J 
Matbua f"t 

Gureba Hastah!lnesine lüzumu olan yulıı:arda mikdarlarl ~ ~~ 
Net İdrofıl pamuk ile ~efatir ve evrakı matbua ayrı ayrı 'F.t•" ./ 
ıiltmeye kc:nulmuıtur. lbaleıi yukarda yazılı iÜn ve 18atte 1,~~ 
Vakıflar Ba~müdü.r~üiü bindında top.lanan ~o~iı>:o.nda y•P

1
(6Y. 

Şartnamelen her gun Levazım kalemınde aorutebılır. 

.1 D.D.YoLLAllı İSLETME u. MüoüıuU&UrıDt~ 
• 

~" 
D••jli1r.Jl ,/ 

Muhammen bedeli (23 l00) lira olan 700 ton ° AO' 
J. I 1.1938 Perşembe güaü saat lö,30 da kapalı zarf usulile ~ 
da İdare bioasında satın alınacaktır. ı:ı:ıiO~I 

Bu işe girmek isleyenlerin 1732,50 liralık muvakkat te ı4l 
kanunun tayia ettiai vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat ~ı' 
kadar Komiıy~n Reis~iğine vermeleri lazımdır. . doO 

Şartameler paranı o:auk Ankarada Malzeme Daireııı:ı 1f 
darpaıa<\a Tesellüm ve ıevk Şeflitinden dııtıtılmaktadır. 1 

(6543) 



MGnakaıa Gazetui 

Çorum Vi'ayeti Daimi Encümenden: ,-----------------------, 
ıııı.._ ~lıu çı\c.maoıasından Hastaneye aid pırinç- Nohud, Salca Srı- 1 1 ~ ~ u· ~ ~ 

8 
ru &Üm, Soda, Sabun, Zeytinyağı, Un, udeyağı, Tuz, Şe· GELiYOR 

it~. ııltur, Kuru Soğan, Kuru Fasulya, Arpa, Mercimek, Makarna 

~~Yt, Yazlık Sebze, patates, Gazyağı 2 Eylül - 938 tarihinden ı 
'l.u en ıubur edecek taliblerine pazarlıkla ihale edilmek üzere 

'ille nıüddeti bir ay uzatılm1şdır. 
Tatiltlerin Daimi Encümen kalemine müraccatlan ilan olunur. 

lzroir Mü tahkem Mevki Satınalma Komisyonnndan : 
ı. 111 1 - Izmir Müstahk~m Mevki merker kıtaatımn 34800 ki· 

~karna ihtiyacı kapalı zıırf usulile ek:-ilıme.{e konmuşıur. 
~lada - Halesi 3 Bırinci teşrin 938 pazartesi günü !aat 16 da 
1. •. ::- lımir Mttaıalakem M13vki Satınalma Komisyonunda yapı· 
~tır. 

1 -Tabmin edilen tuterı 6960 liradır. 
~ - Teminat muvakkata 11kçasi 5ı2 liradır. 

- Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. 
' 

İzmit Tömen Satmalma Komisyonundan : 

Sayın müşterilerimize müjde 

Ankara 1937 Enternasiyonal Kömür Sergisinde Jüri 
Hey'etince ALTIN madalya verilen yerli 

EKONO vıiK ve ŞI~{ 
markah sobalarımızı her yerde arayınız 

-
Fiatlar ELVERİŞLlDiR· 

En son model Avrupa Kromeli 

ve Emayeli sobalarımız da gelmiştir. 

TEMlNA TLI ve suyu çabuk ısıtan 
T trmosifon Hamam kaıanlarımızı 

markamızla her yerde arayınız. 

Her nev'i BANYO, LAVABO 
Muslukı Havn gazı ocak-

ları ve sıhh levaziminizi mağaza-
mızdan satın alınız. 

ŞIK SOBA MAÖAZASI 

M. ŞlRAKV AN 

Hepsine 174150 lira olan 100 tane hastane 100 tane pansıman ça
dırı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 23 eylul 938 cuma 
güni.i saat 15 de Ankarada M. M. Vekaleti Satın Alına komisyonunda 
yapılacaktır. İlk teminat 9957 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 871 kuruşa 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girt=·
cekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddele
rinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını eksiltme saatinden 
behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satın 

Alma Komisyonuna vermeleri. (198) (5064) 4-4 

Çorum Nafıa Müdürlüğünden: 
14-10..938 cuma günü saat 11 de Çorum Nafıa Eksiltme Ko

misyonunda ihalesi yapılmak üzere 43 bin lira ketif bedelli Osman
cık kaza• ındaki Koyun baba köprüsil tamirab kapalı :&arf uıulile 
ekıiltmeye konulmuıtur. 

Şartname, keşif ve evrakı saire Nafıa dairesinde iörülebilir. 
!'tfuvakkat teminat miktarı 3~ liradır. 
ls•eklilerin bu ite ait müteahhitlik ehliyetname•i ve sair evrak· 

larile birlikte fhale Komisyonuna müracaatları ilin olunur. 
(~) 1-4 

1-~İ·n•h•is•a•rl•ar-U•._M•ü•d•ür•l•ü•ğu•·· n•d•e•n••=--
1

' 

._ .. l'tı111en Birliklerinin İzmit ve Adapazarı Mevkilerin 
"'1.tıda miktar ve tasınlanan tutarları yazılı samanın ka· 
~ larfla eksiltmesi 12·9·938 günü yapılacak iken istekli 
ille •11ııştır. Bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur: Ve 
l.:lıarlığı 23 eylul 938 cuma günü saat 15.30 da lzmite 
~il Satınalma Komisyonunda yapalacaktır. Şartoa-;ııesi 
~ .il Tümen Satınalma Komisyonunda görülebilir. Iste
~rill belli gün ve saatinde pazarlık için ilk teminatlarile lıtanbul, Büyük Poıbne karş111nda, Tiirbe ıok. No. 6 

te Tümen Satınalma Komisyonuna gelmeleri. .._ 
Miktarı Tahmin Fi. Tutarı Teminatı ~••••••••••••••••••••••-' 

1-ldaremizin Yavşan tuzlasında §artnarne ve projeıi muci
bince yaptırılacak Revir-Doktor evi ile ilk mektep biaası in· 
ıaatı her iki iş birden kapalı zarf usulile eksiltmeye konul· 
mufur. 

Kilo Kr. San Lira Lira 
46000 1 45 667 50 
35000 ı 45 507 58 

GaziaDotep Aık. SahDalma Komiıyonuudan: 

'Garnizon birliklerinin senelik mukaveleye batlanacak aşatıda 
İlt te lbilttarları ile ihale iÜn ve saatldi temiaatı muvakkataları 
~--b•nınıea bedelleri yazılı dört kalem er.ıak yirmi aün müd-

~·P.lı zarfla ihalesi yapılacaklar. 
'lııi le ıünti olan 1 Birinci teşrin 9.18 rüoüne kadar şartnamele
~tınek iıteyenler bedelıiz olarak her gün Sv. 40. A. Kııla-

1.1\.oaaisyonumuza mlraca.tları ile okuyabilirler. 

~t•l.liıerinin kanuni terait dahilinde Maliye makbuzu veya 

~ ılıektupları ile 1 illlteırin 938 aünü saat ıo da Gaziantep 

'Ylık salonunda Sabnalma Komisyonuna ielmeleri ilin o,unur. 

11-Keıif bedeli Revirin 7238.25 lira ve ilk mektep bina· 

.......................... 
sıaının 10H5.52 lira ki heyeti umumiyesi 17713 lira 77 ku· 
ruş ve muvakkat teminatı 1328.54 liradır. 

HI-Eksiltme 3/X/938 tarihine raıtlayaıa pazartesi günü 
1 saat 11 de Kabataıta Levaıım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 

•••••••••••••••-••••••••• Komisyonunda yapılacaktır. 
Ehemmiyetle Nazarı Dikkata : ı IV-Şartname ve projeler 89 kuruş bedel mukabilinde in. 

Beyaz ve pırına sabunlarııır a~keri ev~afa uy~ıın bu 
yerden ucuz yalnı7. a~ağıdaki acireste hulu'ülecek~iniz 

hisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Konya ve Ankara bai 
Müuürlüklerindeu alınabilir. 

V-Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin tcnni evrak ve 
vesaikini ihale gününden 3 gün evveline kadar lolaisarlar in
şaat şubesine ibraz edert'k ayrıca mtiııakauya iştirak vesikası 
almaları lazımdır. 

Ci"ai lh .. leai Y aptlacak maddeler 

Miktara .Muvakkat Muhammen İhale iiinü saah paı. ıeklj 1 
teminab bedeli 

~ Kilo Llu kt Ura kş iiıılı .............................. mım ...... .. 

A. S. TURAN SABUN FABRİKASI 
İzmir ikinci Mıhcılar sokağı No. 4-6 

1 
Vl-Miıhürlü teklif mek.tubunu kanuni vesaik ve 5 inci 

maddt.de yazıh inşaat Şubenizden alınacak eksiltmeye iştirak ve· 
'ı sika111 ile muvakkat güvenne parası makbuzu veya banka temi· 
nat mektubuııu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme gü
nü en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen Komisyon Baokan. 
hğına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır (6493) 2-4 

"\ 825000 2109 94 28122 50 l.I0.938 9 kapalı .zarf !.'I 4 taOOO 5755 _ 49.:ıOO _ ,, 9 ,, ,, eylül 938 salı ıünü saat 15,30 da ''li 175()JO 2781 44 3;>751 50 ,, 10 ,, ,, Tophanede Levazım Amirlıği Sa-
ot :>73000 1776 75 2.5690 - ,, 10 ,, ,, hoalma Komisyonunda paza lıkla 

,,. • Atağıda cinı ve miktarları ile teminat m11vakkatları mu- sablacaktar. İsteklilerin belli saatte 'tQ bedelleri yazıla Tut birltklerinin senelik ihtiyacı olan üç Komisyona ıelmeleri. 
..-Zakı açık ekıiltme ile mukaveleye bağlanacakbr. 

~ ~atnelerini gC>rmek iıteyeoler milaakasa güDG olan 10-10-938 
"-t dell bir gün evvelioe kadar ıartnamelerini her il• okuya

tr, 

'!!laakaaaya ittirak etmek isteyenler belli jlin ve aaatten ya
,_ ~ t eyvel K&Dunl naika olauk banka mektuplan veya Mali-

~~Uduını Komİlyonumuza vermiı bulunacaklardır. 
~llt111e Gaziantep Şarbayhk salonunda Sıaboalma Komisyonu 
~ . ınüteıekkıl Komiıyonumuzda olacaj'ındaa tali.,lerin mGra
~ ilin olunur. 

t.liktarı Muvakkat Muhammen ihale aünü saati tekli 
teminab bedel 
Llra kt Lira kş 

• • • İki No.lu Dikimevinde bi
rikmit olan 11,000 kilo köaele kır• 

pıntısı, 1118 kilo kGrk deri kır

pıntısma talip çıkmadığından pazer

hta 27-9-938 aah günü ıaat 14 de 

Tophanede Levazım Amirliti Sa· 
tınalma Komiıyoounda yapı:acak· 

tır. H~psiain bedeli 298 lira 26 ku· 

ruı, ilk teminab 74 lir.& 44 kurut· 

~'ti Kilo 

7150 ~ 
'hrt ~00 

166 2g 2217 21 
39 36 524 80 

tur. Şartnamesi Komisyonda kır · 

pınhlar T opban de iki No.lu di· 

kimeviadc iÖrülcbilir. İsteklile· 
10. 10.938 9 açık eluilt. rin belli saatte Komiıyooa jel· 

9 • " 
,, 

63 63 581 70 ,, 10 
" " ~ o 

~----~----_.;..----~~~-----
~) M UZAVEDELEA 

01t Siyual Bilgıler Okulu Satınalma Reiılitindeo.: 
' '&lda a-ünde çıkan yemek arbkları ve yemek k1r1nbları pa

l\ o~"'•tiyle aatıla.akllr. Bunlau aatın almak iıte_. enlerin her 
t&l idaruine mGracaat etmeleri. 

.... ~1 ... bul Levazım Amö•litö Salıualma Komöıyouunclaı> : 
L ·ti ;rı Tıbbiye Okulunda aıevcut iki adet tabı maki•eıi 27-9-938 
·' t. la. •aat 14,30 d" pazarbkla satılacaktır. Tahmin bedelı 300 
t..;'-1 lillııı.tı 45 liradır. i.taklileria beıli saatte Tophane:de İıtanbul 
,._ Aı.urliği Sabaalma Komiıyonu.a gelmeleri. Makineler Be-

' ~lteri Tıbbiye Okulunda iÖrülebilirler. 

~ :.:.. Sirl.e.:ide, Oemirkapıda Levazım Amirliği aabaraoda birik-

' 654o adet çuval, 97a adet bot teneke t ~7 çift kundura 

~ lto .aaı. ıGoii .. at 15 de T ophaoede Levazım Amirliti Sabnal

~I li 111
''1°Qunda pazarlıkla ıablacaktır. Hepsinin tahmin becieli 

"'· ~ 86 k\lraıtur. Teminatı 350 liradır. Efyalar anbarda iÖriıle-
t, lclile,.in belli ıaatte Komiayona ıelmeleri. 

• Sirkecide Aıker koAatında mevcut iki laaynP derisi 27 

meleri. 

Ankara Defterdarlığından : 

Cinsi Adet 
A vusburg marka tab 

makınaıı 

Makinalı merdiven 

Muham. bedel 

L. K. 

1400 
50 

1 
ı 

Teminatı 

L. K. 

105 
3 75 

Yukarda cins ve evsafı ile 
muhammen bedelleri yazılı tab 

makinası • e merdivenin iha· 

lesi 15·9·938 tarihinden iti

baren 10 gün müddetle temdit 

edil mittir. 

isteklilerin defterdarlıkta 
müteşekkil satış Komisyonu· 

na 26·9·938 tarihine milsa

dif pazartesi günü ıaat 15 te 

müracaatları.' 

Cinsi 

Masa 
Sira 
Elbise dolabı 

Su tesisatı 

Miktarı 

7 adet 

14 " 
10 " 

mazemesi l 2 kalem 
Sandık raptiyesi 600 kilo 

750,000 adet 

Muhamen be. 
br.heri tutarı 

L. K. L. K. --- 264 -

307 5() 
571 50 

-- 800 -
l 15 690-

• • • 
Muvakkat te. 

L. K. 

42 86 

60 ()() 

51 75 

Eksiltmenill 
ıekli 

Bazarhk 

Açık ıkailtme 

" " 

saati 

14 

ıs 

16 

1 - Numune, resim vı~ şartnameleri mucibince satın alınacak yukarda cinı 'Ye mik· 
tarı yazıh 5 kalem muhtelif malzem~ hizalarında yazıh usulferle eksiltmeye konulmuotur. 

11 - Muhammen bedplleıil~ muvakka teminatları hizalarında gösterilmiştir-

111- Eksiltme 6/X 938 tarihine rn~tlayaıı perşembe güııü yukarda yazılı saatlerde Kaba· 
taşta Levazım ve Muhayaat Şu besindeki A!ım Komisyonunda yap:lacaktır. 

IV - ŞartnameJer her gün para!ız olarak 11özil geçen şubeden alınabileceği gibi resim 
ve numünt•leri de görü]ebilir. 
. . V - İsteklilerin eksiltme icin tayin edilen gfiıı ve saatlerde Yo 7,5 glhenoae paralarile 

hırlıkte adı geçen Komisyona gelmeleri illa olunur. (6682) 1-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat T. Eksilfmeoin 

Beheri Tutarı teminatı §ekli .... 
L. K. S. Lira Lira Kr. -- -

Kuru ot 25,000 kilo -.2.18 515 40 88 Açık eksiltme ıs.ıs 
Kırmızı çizgili kanaviçe 90,000 metre -.9.25 8325 624 38 Kapalı zarf 16 

!-Şartnamesi mucibince satın alınacak 25000 kilo kuru ot açık eksiltmeye, şartname ve nu 
munesi mucibince alınacak 90.ıJOO metre kırının çizgili kanaviçe kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. 

il Muhammen bedelkrile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiotir. 
111- Eksiltme 3/X/938 tarihine ra~t ayan pazartcei günü hizıırfarında yazılı saatlerde Kaba· 

ta§ta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ıubeden alınabileceği gibi kanaviçe n 11 

munesi de gürülebilir. 

V -Açık eksiltmeye i~ıirak etmek isteyenlerin %7.5 güvenme paralarile birlikte eklihme 
için tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri, ve kapal· zarf eksiltmesine iıtirak etmek iate· 
yenlerin de miihüclö teklif mektubunu kanuni vesaik ile %7. 5 giivenme parası makbuıu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zartları eksiltme günü en geç saat 15.30 a 
kadar adı geçen alım Komisyonu makb11z mukabili11de vermeleri l&ıım«lır. (6579) 1--6 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 

MOIS 490 

• .. 
850 

1500 
Etrani'er: 12 mois Ptr• 2700 

Le No. Ptrs 5 

Mercredi 

Quotidien des Adjudications 

• 

l G 

Admınıstrallon 

Y oghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galatu, Per~emlıe Hazar 

Telephone : '49442 
Boitr: Postal N. 1261 

Pour la Publicite a'adreaıer 
a l' Adminiatration 

Journal Professionnel des fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Adres·e Telcgraphique 

İstanbul - Münakasa 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 
Objet de l' Adjudication d'ndjudicat estimatif 

Caution 

proviıoire 

Lieu d'ııdjudication et du 

ea!.ier du Cbar•e. Jour Hcure 

Coneıructlo"l-Reparatlon-Trav. Publtca-Mat•rt•I de C°"atructlon-Certographl• 

Cenıtr. dıı Han "Maımf" (aj.) 
. 

Publique 210 39 D r. Comptabilite Partic. Konya 25-9-38 
Constr. de 2 raraaes a Çanak. (aj.) Gre a gre 65446 80 4022 24 Com. Ach. Pıace Forte Çanak. 26-9-38 
C"mtr. de 3 1rara1res a Konya (cah. eh. Pli caeh. 76884 76 5766 36 Com. Aeh. Corp• Armee Konya 7- 10-38 

L. 5.) 
Rep. bat. ceatrale tcl6phonique a Beyoğlu. Gre i. ır6 2.'>0 - =- - Dir. Telepbones İst. i-10-38 
Constr. Konalc i'ouvernementol (aj.) 999.ı - 750 - Dir. Tr. Pub. Kastamonu 27-!-t-'48 
Constr. archeı ı roule Gaılıyol Afyon. Ptıblique 1085 50 79 91 Vıl. Afyon ~8-9-38 
Conıtr. ea pierres parvh ı route Afyoa- ,, 1798 80 lM 76 ,, 2'3-9-38 

Konya. 
Canatr. archH s reute Afyon-Şuhut (aj.) ,, t ıl'\6 26 86 7a 

" 28-9-38 
R6p. pont (aj.) n 1729 46 129 46 

" 2~-9 38 
Coastr. ıuiritu (aj.) n 734 C6 295 21 ,, 28-0-38 
Conıtr. divers pavh d~ la Ville. Pli cacb. 12000 - 900 - Munleip. Ank. 4-10-38 
Repar. route en aıphalte de Srlamiçeşme- Gri a l'r6 1661 60 124 62 Com Perm. Municipalite İst. 28-9-38 

Maltep6. 
R6par. inler. et exter. du Parc-Hôtel Publlque 7000 - 525 - Dir. P.T.T. Antalya 5-10-38 

tranlform~ en Adm. P.T.T. Antalya. 

Prodult• Chlmlque• et pharmaceullqu•• - lnett'umenl• Santtalr••~Fournllur• pour Hopllaux 

Produitı pharmaceutiques : 66 lota Publique 1054 50 79 10 V.1. Gaz:aotep 29-9-38 
AmpoulH 111edlcale : 6 lots. 

" 1760 - 132 - Com. Ach lnt. İst. Tophane 5-10-38 
Vaseline et laaolinime: 3 lota. n 2200 - 165 - ,, ,, 5-10-ı>S 
Produita chimiquea: 19 lolı. ,, ~221 - 168 57 ,, n 5 10-33 
Medicaments et inllruments medicaux : PJi eacb. 12040 - 903 - Min11t. Agriculture :S-10-38 

12 lots. 
Medic:ameats pr l'hôpital Beyoğlu : 90 lota. Poblique 22?:> - 16(; 81 Com. Perm. Municipalite İıt. 6 1033 
Deux laboratoires ambulants d'bygifoe Pli cach. lOüOO - 750 - Com. Ach. Mio. Def. Nat. Aok. 20-10-38 

composes de 12 eaisaeı. 
Materiel de laboratoire pr lutte contıe lo 1670 50 125 33 Com. Acb. Dir. Hyı et Auist. 28-9-38 

tracheme : 49 lob. Sooiale i Caı~lo•l•. 

Eı•ctrlcU6-0az-Chauffage Centraı (lnslaltatlon) el Moi6rl•I) 

lnatal. telepbonique juıqu'au depat de Publique 7SI 92 56 40 Dir. Monopolu Konya 2'1-9-38 
poudre. 

Traaaformateur avec tableau de diıtribu· ,, ~84S - 289 - Com. Ach. Mi'l. Def Nat. Ank. 7-10-38 
tion 100 K.V.A. : Z p. 

Hlumioatioo aux Feteı de la Republique. 
" 2635 - 19~ - Manicip. Ank. 4-10-3S 

Materiel 6lectrique : ·~ 21 lots. n 751 11 56 50 Miniıt. Juıtice 7-10-38 
Objeta d'inventaire pr colorifere: 51 lotl. • JOll 25 76 - n 7-10-38 

Hablllement - Ch•u••ur•• - Tl••u• - Cutre 

Coatume1 avec chapeaux : 24 compleb. Publiquo 736 - 56 - Com.Ach.Com.Gh.Surv Douan.İıt. 7-10-38 
Uniformea d'ete: 4'291 completı (aj.) Pli cach. 22328 80 1672 -

" 
,, l <ı-I0-3S 

ToilH rroHe et mince : 2 loh. Publique 180 - 13 50 Miolat. Juıtice 7-10-38 
Peaa de cbamoi : 50 p. toile pr verre : ,, 265 - 20- Munlcip. Anlr. 4-10-J8 

200 p. 
Habita : 200 eompletı, habib de travail 

80 complet.. " 4800 - 360 -
" 4-10-38 

Toile blaoche pr aıoucboiu : 9500 m. toİ· Gr6 a rre le m3 O 60 
le haki : 9500 m. (aj .) 

855 - Com. Ach. Mia. Def. Nat. Ank. 24-9-38 

~~ de Conatructlon ~anche, Charpente ele. 

Tronc de frene 50 m3 Publique 2750 - 206 25 Com.Aeh. Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 8-10-JS 

Travaux d'lmprlmerıe - Rellure Pap•terte ::»t artlc:lea de Bureau 

lmprimees : 6~ lots. · Gre a rre 998- 75 -

Tran•porl - Chargemnt - Dllchergemcnl 

TraDSport dııarbon : 418 t. (aj) Gre l •re 15 % 
Amaublement pour Hebltallon et Bureeux - Tepl••er4e ete. 

!aoes : 300 p. 
Tablcı : 7 p. bancı : 14 p. garde·robe : 

10 p. 

Publique 
Gre a wre 

Combuetlble - Car bur ant - Hulllea 

Coke indiı . : 230 t. 
Coke: 190 t. 
Charbon lavemario : 10004 t eemi coke: 

2529 t. (cab. eh. L. 10). 

Diver• : 

Pli cach. 

n 
,, 

2400 -
~71 50 

lı5 -
4a 86 

5914 - 4l5 05 
5700 - 417 50 

211992 - tt8l9 63 

Co•.Ach.Com.G~n.Surv.Douao.İıt. 

Com. Aeb. Mil. S~linıiye 

Dir. Cultare Konya 
Com. Ach. Ecoo. Monop. Kabataş 

Miniıt. Tr Pub. D~part Mater. 
Mioist Aff Etraager~ı. 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

26-9-38 

26-9-38 

6-10-38 
6-10 38 

5-10-38 
6-10-38 
6-10-38 

14 -
tt -
il -

14 -
15-
15-
15-

13 -
15 -
15 -
10 30 
14 30 

I~ -

10 -
14 -
ı4 ao 
15 -
15 -

14 30 
ll -

15 -

10 -

15 -

10 30 
14 -
15 -

11 -
il -
16 -
10 30 

10 30 

il -

14 -

11 

11 iO 

15 -
14 -

ı 1 
17 
l l 

Auto de ıecc;ur, id. pr inceadie, cylindre 
et tracteur et autobua pr voyai'eura. 

Dir. Gen. VolH aerien. de l'Etat jusqu'au 20-10-38 

Bımte d'amiante : 6000t m . 
Cerde. : 10 t. 
Clouı : 2000 k. 

,, i•lvaciıea pr ıijnal : aoooo p. 
Articles pr. adducti11 d'eau 12 lots 
Attacbe pr. caiue: 750008 p. 
L'adj. concernent l'achat de 110 t. 

en cuivr• a ete annulee 
Mat4riel do coaıtruction : 5 lot.. 

" " 
4 lots 

de fil 

Clievaux d'Etalonı et jumenb Bretonı 
250-300 t~tes, juınents Anrlais pur 
unı: 30 tetcı, vacbea et tauauz 
Moatafoa Buatner: 100 tlt11. 

Pli cacb. 8970 ..:.. 672 75 
Gre a rre 1900 - 142 50 

n 320 - 48 -
Publique 3750 - ~~· 25 
Publique 80.l - 60-

.. 690 - 51 7~ 

Gr• a ır• 
" 

leıe Expl Cb. d!! fer il.tat H.paşa lô-10-38 15 -
C•m· Aelı. Int. lıt. Tophane 2~-9-38 14 -

n " 28-9-38 14 30 
1 he Expl. Ch. de fer Etat H. pafa 6-10-38 10 30 
Com. Aeh. Econ. Monop. Kabataf 6-10-38 15 -

n ,, 6-10-38 16 -
Dir. Eco.ıomat P. T. T. Ankara 

Com. Ach. Com. lst. Fındıklı 22-9-38 l 1 -
,, ,, 2~-9-38 10 30 

Ministere Agriculture juıqu'au 25-9 38 

• 

• Perş f'mbe 21-9-938 

A!eti!en teıisatı (O. D. Y) No. 783 
Su ile müteharrik elektrik tesisatı (İzmir Kemalpa'a Beled.) No• 
Lokomobil ve teferruatı (Mudanya Beled.) No. 792 
Geçit köprılsü inşaatı (D. D. Y.) No. 7fJ7 
Şoıe tamiri (İzmir Vil ) No. 797 
Yufka (Ank. Lvz.) No. 804 
Keser, tırmık, yaba vı. (Bilecik Naha Müd.) No. 805 
Trabzonda Nümune ba,tanesinde yap. inşaat, kalorifer ve ıl• 

tesisatı (Trabzon Vil.) No. 806 
Bolu lıraıabasıoda yap. elektrik teıisatı (Bolu Beled.) No. 801 
Sıtır eti (Bayramıç Ask. S. A. K.) No. 807 
Mete dilme ve dökme demirden dirhem (D. D. Y.) No. SOS 
Sebze konservesi (M. M. V.) No. 809 I 
Koyun eti, keçi ve kuzu eti (Bayramıç Ask. S. A. K.) No· 8 
• Ceviz talaıı (Ask. Fabrıkalar) No. 811 
Elbise, kundara, fişeklik, evrak çantası vı 

No. 811 
Zeytin yaA"ı, zeytin tanesi ve sabu• (Jandr. 

A. K.) No. 812 

(Malkara Kayısı•~ 

Gea. Komut. ..4 11 ~· 

Kuru ot (Çanak. Mit. MYk. S. A. K.) No. 812 
Telefon tuisatı (Ziraat Vek.) No. 812 
Takeometre (İst. Grupu Tapu Direk.) No. 814 · 
Garaj iofaah (Çanak. Mıt. Mvk. S. A. K.) No. 814 
İık.arpin (Ank. Bölie Sanat Okulu) No. 812 
Y nlaf (Lüleburgaz Tümeni) No. 813 
Td ve deve boynu (Ank. Valiliği) No. 813 
Çamaltı tuzlasında yap. tamirat (İnhisarlar U. Mütl.) No. 813 
Santrifuj tulumba (D. O. Y.) No. 813 
Gürgea odunu (Ank. Valiliği) No. 813 
lnteat malzemesi (it. Bclt!d.) No. 813 
Manisadakl Kız EnstitüaQ binasının nokıaa laıaatı (Maniıa V• 

No. 818 
Sinema bina11oda yap. inşaat (Malatya Vil.) No. 819 
Köprl tamiri (Manısa Valılıği) No. 819 
Çatı inşaatı (Gireıon Nafıa Mild.) No. 822 
Ampul (Tophane Lvır.) No. 822 
Dersane ~ıra11 (Tophane Lvz.) No. 822 
Hamam kazam (Kayseri Valuflar Dir.) No. 823 
Tereyat. (İat. Komut.) No. 823 
Zeytin (Oeniz Lvz.) No. 835 
Teknik çinko tozu (M. M. V.) No. 825 
Ccphant.lik lnfa&b (K~tahya Aık. S. A. K.) No. 826 
Df'mir aksamı inşaatı. (lat Beled.) No. 826 
Dit n cerrahi alit (l.t Bdcd.) No. 826 
Kuru sotan (l:ımir Lvz ) No. 826 
Dolap, ehjer, elbiıe ask111 içi11 tel (Tophane Lvz.) No. 826 

Jt.udi 21.4.938 

loıtallatien .ıcetylene a l'ateller do Sinı (Cbemioı de f•r 
No. 7d3 

loıtallati.n elictrique (Muoicip. Kıaaalp&f• İımir) No. 788 . 
Locomobile et acceHolrea pr. in.tallation electrique (lıtuoic•J'' 

danya} No 792 
Conıtruit Pont (Cbeminı de Fer Etat) No. 797 
Rep. de chau11ee (Vil. lzrnir) No. 797 
Youfka (iat. Ank.) No. 804 _ 
Marteau, rateau vans ek. (Dir. Trav. Pub. Biledk) No. 80J . ı 
Constr. iostallation chauffaıe central elechique et aanitaıre • 

pital mo;iele Trabzon (Vil. Trabzon) No. 805 8()7 
Installaıion eleelriqu~ au bourg Bolu (Municip. Bolu) No. 
Viande de boeuf (Com Acb. Mitit. Bayramiç) No 807 
lioia equarre et poids en fer (Chemios de fer Etat) No. SOS ,, 
Viaade de mouton aıaeau et ehevre (Com. Ach. Milit. B•f 

No. 810 
*Copeaux de noyer (Fabriqun Milit.) No. 811 
CostumH ebauasure carlouchiiru et sa11 pr. do11ier (1'•1" 

Malkara) No. 811 c;e 
Huile d'olinı olives et 1avon (Com. aclıa. commaıu•. ıe•· 

Ank.) No. 812 
Foio (Com. ach. Place Forte Çanak.) No. 812 
lnıtaltatioo telephonique (Miniıt. Agricalture) No. 812 
Taclaeometre (Dir. Cadaatr• groupelİst.) No. 814 
Cooslr. ıarage (Com. ach. Place Forte Çanak.) No. 814 
Chaussures (Dir. Ecole Metier Aak.) No. 812 
Fil ıalvanlse et isolateur• Vil. Ank.) No. 813 
Rep. a la saline Çamalti (Dir. ren. Mooopoleı) No. 813 
Pompe ccntrifuge (Chemina de fer Etat) No. 813 
Boiı d'orme (Vil. Ank.) No. 813 
Materiaux de eanstruction (Maniclp. İıt.) No. 813 r.J 
Const. bat. lnıtitut de Jeunu Filleı a Maniaa (Vil. Manls•) 
Rep. pont (Vil. Manisa) No. 819 
Coıııtr. aoucxe a la bat. cİDC (Vil. Manisa) No. 819 
Const r. toilure (Dir. trav. Pub. Gireıon) No. 822 
Ampouleı electrique (Int. Tophane) No. 822 
Bancs pr. cluue (lot. Tophane) No. 822 
ChHcfron pr. bain (Dir. Vakoufs Kayseri) No. 823 
Beurre (Command. lıt.) No. 823 
Olives (lnt. Maritime) No. 825 
Proudre technıque de zina (\Uoist. Def. Nat.) No. 8:15 ~ 
Conıtr. depôt d~ munition (Com. aoh. Milit. Kutahya) No• 
Conıtr. aecesaoires en fer (~uniclp. ı.t.) No. 826 fllO• 
Articles deııtaires et inıtrumentı de chirurırie (Munlcip. Iıt.) 
Oiıoona (lnt. Iımir) No. 826 t-lO• 
Armoir11, eto.ıereı, fil metalique pr. ıaıpenıoir (lot. "T•pbaıı•) 


