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GA~ETESI 

' 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

t 

Memleket Haberleri 
~lıksız satış yarın 
~ başlayor 
'~~lıkııı aabş kanununun 
~ ~etrafında Ticaret ve Sa• 
~ t dııında bir kaç günden 
ı.,IG:P:lınakta olan içtimalar 
"it •ınaınlanmıştır. 

l\'t'Çtilrııt pazartesi günü ya 
\ 1, \'e bu içtimada pazarlık· S bt tllecburiyetine tabi tu
~ ıı:'tııaf ve tücear mümeuil-
.ıı.;.118'1ediyenin mümeHil
'9' t llnıuıtur .. 

' 11'Plantıda iç Ticaret U
' '- Gdürü kendilerine kanu
~~~larını ve tatbik karar· 
il. .. Gt •tıı leferruahnı anlatmıt· 
~t ••ddit günlerde ayrı ayrı 
~'•ı"' eınaf gruplarının iç._.llltl •pılmıştır. 

't d Per,embe günfl ıon 
~' •odun ve kömür utan 

ıı... "e tüccar müme11il-
·~ l\ llnrrıuş ve bunlara pazar
~e !1i IDecburiyetinin tat· 
~ -~t kararnamenin kendi

'-• ~l\dar eden cihetleri 
9'ı 1 ır. 

•lar tM f -Q, . Uccar ve esna mu· 
'o~ kendilerini alikatlar 

tal•r üzerinde pek çok 
-~Ot0ıuşlar ve kendileri 

.,•d., tenvir edilmiştir. 
i ~ eınaf yeni kanunun 

~, ,f'" Pek büyük bir ha
sa,:lca göıtermektedirler. 

•rhluıı. ıalıt mecbu-
llı • 

1 'd' fıııtdilik kendilerine 
'1tt11~:tb•diği tüccar ve eı

'tlıı· •rı da bir an e ı vel 
•n de bu mecburiyet 

.•lırııııası için müracaat 
iti 
~ tr . Hatta bunlardan 
4,._ •tı kendi rizalarile 

iç- Pazarlıksız çerçe· 
~,~'ile girebileceklerini 
'-'ti 0 na ıörc huırlıklara 
"-t •tdır. 

•ti, timdilik pazarlık-
~lt "'•cburiyeti haricinde 

~ole rnüaseıelerin de 
' .. 'ballarına eti ket koy· 
"•tarlılcıu: Hhş yapmak 
'-~·kendi rizalarile ka

'ı.,.~11•katını geni,Ietecek-
l~ı), lbaktadır. 

"• ~Gıne11illeri bütün 
.. , 

1ttirak etmişlerdir. 
tat'~lakaız satış mecbu· 

'· b~bıkine ait bütün ha· 
~ 1ı1tıııittir 

•~e 6küınlerine göre bft-

t ilde •atıcı dükkin ve 
'"d -.ıil . a eşyanın fiyatları 

... "'•ttir. Teabit edilen 

... llc'b 
l ~>at 1 ltııce her malın Ü· 

l'\ .. 1.__'nı göıteren bir eti
ı_t •lctadır. Toptancılar . " ttıd~ •okaklarda aa taş 

lıatt •riciler paıarhkaız 
111

• edilmişlerdir. 

J Sigorta şirketleri 
Şehirimizde bulunan bilümum 

aigorta şirketleri dün Reasuranı 
ve Anadolu sigortuı umum mü
dürü Bay Refi Bayarın reiıli· 

ğinde toplanarak aen 
üzerine harp riı:ikoıu 

hakkında müzakcfetıle 

vaziyet 
ücreti 
bulun-

muşlardır. Sigorta rizikoıu için 
yüzde on iıtiyen bir kaç fir · 
ma, hükümctimiz tarafından 

2öıterilen yüzde bir fazla ücret 
hakkında merkezlerinden tali
mat beklediklerini ve her hal-
de hükümetin teklifinin 
kabul edilecetini bildirirmişler· 
dir. 

• ----
Yerli fabrikalar faaliyette 

Yerli mensucat fabrikala· 
rımız kı,lık imalatlarına 
devam dmektedir. Bir kaç 
iÜndenberi piyasadan ya
pak almayan bu müessese· 
ler dünden itibaren yeniden 
trakyanın kıvırcık ve Ana· 
dolunun kızıl yapaklarım 
satın almağa başlamışlardır. 
Bu sebeble piyasada canlı
lık devam etmektedir. 

Sovyetler mal ahyor 
Sovyet Ruıya nam ve hen· 

bına dün İzmir ve Mersinden 
yeniden yapak satın alınmıtlır. 
iz mir yapaklarından 1000 bal
ya iiloıu 52-56 kuruı arasın· 
da ve Merainden Anadolu mal· 
tarından 4000 balya, kil\lsu 47 
48 kurut arumda mübayaa o
lunmuştur. 

Yumurta ihracatı 

Standard nizamnamesi mu· 
cibince yumurtaların ihracı •ıra
sında kontrol edilmeı1i liıımdır · 

iktisat Vekaleti kontrol memur· 
ları ıon hafta içinde konlrolla
rına devam ederken, Yunaniıtan 
ve İtalyaya ihrac edilmek Üzl'!re 
hazırlan mıt yumurta 1andıkları 
araaında bozuk yumurta ile dol-

·durulmuş olanlar meydana çıka
rılmııtır. Bu gibi yolsuz mua
mele yapan bazı yumurta tücar
ları hakkında kanuni muamele 
yapılmak üzere alikadar daire 
tarafından ıabit verakaları ya
pılmıthr. 

lı.lıcaret heyetimiz döndü 
~~ . . 

' odamız erkanından bır heyet Selanık ve Bel-
-,, "~ltııilel fuarlarmı ziyaret için Yunanistan ve Yu· 

'~" fitrniılerdi. Dün bu heyet şehrimize dönmuş· 
S ~ıt malumata göre heyet iki dost memlekette 

t "-ı kartılanmış ve gösterilen hüsnü kabul parlak 
l~kGerek Selanik gerek Belgrad sergilerinde ya

' Pavyonları herkes tarafından çok bej'enilmit· 

~'nelci pavyonlarımız büyük bir takdir kazanmıı· 
tt hu işt dair bir rar or tia%1rlaysnl< iktisat Ve-
16ııderıecek tir. 

Kontruplakçılar toplandı 

Dün milli .anayi birliğinde 

kontraplak imal eden fabrika
törler bir toplantı yapmışlardır 

Toplantıda, iktiaat Vek&leti ta· 
rafından hazırlanın ış ve birinci 
teşrinin 13 Gnden itibaren tat
bikine başlanacak olan nizam· 
namenin tadili iatenilmittir. Ve· 
katet bu nizamnamede, bQtün 
imalihn işe yarar ve aatlam 
olmakla beraber, kalınlık, kali
te, genişlik ve uzunlukları mu
ayyen tiplerde kontrplak yapıl
masını teabil etmittir. Yapıttı· 

rılmıt plakların da vekiletce 
gösterilen maddeleri• yapıştırıl
ma11 lizım gelmektedir. Kontr· 
plak fabrikatörleri en ziyade bu 
ıon noktaya itiraz etmekte ve 
bu k11mın tadilini dilemek üze
re bir raporla vekalete müra· 

caat etmeyi düşünmektedirler. 

Kuş yemi ihracatı 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHlRE BORSASI 

29.9.938 
Fi atlar 

CINSl Aşağı Yukan 
Kr. Pa. Kr.Pa. 

Buğday yumutak 5 5,- 5 20,-
" •ert 5 - ,- 5 12, 
" kmlca 5!12,- 5 27,50 

Arpa Anadolu 3 32,- 3 34,
Nohut Natürel 5 37,50 - - , -
Suıam 18 30,-- -,
Ceviz kabuklu 13 20,- -~ -,
Yapak Trakya 61 20, 62 -,
Z. Yağı 39 - ,-43-,-

Butday 
Arpa 
Mıaır 

Un 
Kepek 
Yapak 
Peynir 

Gelen 

Giden 

Ton 

90 -
15 -
21 50 
90-
46 -
7 50 
5 1 

Ton 
iç fındık ıo -

Vaziyetin inki,afına intizar en Suaam IO 
son günlerde. kuş yemi ihracı ·! Dış Fiatlar 
durmuştur logiltere hesabına -----~------
alınnııt ve dige-r memleketlere 

Buğday Linrpul 

" 
Şikago 

" Vinipek 
Arpa An ver• 

gönderilmek üzere toplanmış 
fazla miktarda mal yüklenmek 
için bekledilmektedir . Piyua· 
mıza Trakyadan kiUliyetli kut 
yemi getirildiğinden fiatlar 5,20 
kuru.ştan 5-5,05 kuruşa düı

müştür. 

Mısır Londra 
Keten T. : .. 
Fındık G.: Hamburg 

n L.: 
" 

Paris Borsası 
- 29 Eylül 938 -

Pariı borsasının bugünkü 

Londra 178,51 
Nevyork 37,55 
Brüksel 634, -
Amsterdem 2012.-
Roma 197,95 
Cenevre 842,-

kapanıt fiatları 

Kurtun 
Bakır 

Kalay 
Altın 

Gümüş 

Çinko 

tunlardır: 

15,13,1 1/2 
47, 15·48, 15 

185,11,3 
145,10 
19,5/ 16 
14,14,4 ı 2 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

Gümrük Tarife Kanununun 14 üncü maddesi mucibince 
kabulü muvakkat uı.ulünden istifade edecek eıya 

ı- Cetveli 

Eşyanın nevi 

18) Pirinç 

Alüminyum 

Tutya 
Çdik 

Demir 
Pik 
Trotil 
Titril 

Etyamn ne halde 
getirileceği 

1) Çikolatalar 
a) Sütlü 
b) Sütsüz 

2) Şekerlemeler 

yüzde 
40 
50 

a) Lokum 4i 
b) Badem ıekeri 35 
c) Diger tekerlemeler 40 

3) Bisküvi 15 
4) Reçeller ve marmelatlar 60 
5) Taban helvası 40 
6) Meyva konserveleri 35 

Çubuk levha ve boru ha
linde 
Çubuk, levha ve külçe 
halinde . 

Müllhazat 

Levha ve külçe halinde 
Çubuk, levha ve boru ha· 
linde 
Çubuk ve levha halinde 
Killçe halinde 

Madeni etya fabrika
larının ihracatını te
min etmek makaadile. 

Toz halinde 
Toz halinde 

Müaademe kapıll6 
Tahrip kapıüUl 

Hamızı klorma Mayi halinde 

19) Ham kauçuk 

20) Siyah ıaç 
Kriyolit 
Kalay okaidi 
Feldiıpat 

Kuvartıı 

21) Pulp d 'oliv 

22) Koroza cevizi 

23) Demir aaç 

24) Manilft kendiri 

Levha halinde 

Tabii halde 

Levha halinde 

25) Alüminyum kaplan- Levha halinde 
mıı levha halinde 
kiğıtlar 

Liatik sanayiinin iha•r 
catını temin etmek mak
sadile. 

Emaye sanayiiniın ibra· 
catını temin etmek mak· 
sadile. 

1 - f dhal olunacak pulp 
d'olivin mikdan, tufi 

ye fabrikalarının ıon 
beş ıene zarfında ihraç 
ettikleri bir yıllık vasati 
zeytin yatı mikdarının 

yüzde 15 i kadar olabi
lir. Pulp d'olivin depo
dan fabrikaya götürül
mesi ve taafiyc edilen 
yatlarla yapılacak ku
paj ameliyeıi rümrük 
idaresinin kontrolu al
tinda vaki olacak ve 
ktplara kenularak mü
hürlenecek •e ihraç a
nına kadar da kontrol 
altında bulunan depoda 
hıfz olunacaktır. 

2 - Pulp d'oiivin güm
rük idaresinin kontrol 
ve nezareti altında aynı 
ve çifte anahtarlı bir 
depoda muhafazaaı ge· 
rektir. 

Tcsbihcilik sanayiinin 
ihracatına yardım mak
sadile. 

Demir fıçı fabrikaları

nın ihracatına yardım 

için. 
Keten ve kendir aana
yıının ihracatını temin 
etmek makaadile. 
1 - Üzüm ve incir mah
ıulünde etiket olarak 
kullanılmak, 

2 - Altı ay zarfında bil
imal etiket halinde ge
tirildikten sonra bu mah· 
sullerin ambalajı üz.e
rine yapıftırılıp ihraç 
edilmek, 

3 - Apğıda göıterilen 

fire zayiatına aid k11-
taıı eaaı tutulmak ve in
delicab gümrük idare
lerinin teftitine tibi 
bulunmak fartile. 

100 Gr. kitıttan elde fire 
Kullanılan 

kiğıt mikdarı 

26, Kereıte 
Fıçı 

Mantar tozu 

100 
100 
100 

27) Saman kitıdı 
Oluklu klğıt 

Klite edilen etiketin niıbeti 

ebadı adedi Sıkleti yüzde 

4/4 
55 
6 /6 

468 
274 
236 

42 
42 
46 

58 
58 
54 

28) Kutuluk teneke Levha halinde 
levha 

Y af ve kuru meyva ve 
ıebze ihracatı ambala
jında kullanılmak üzere 

Yat ve kuru meyva ih· 
racatı ambalajında kul
lanılmak üzere (dahilde 
markalandırılacaktır.) 

Yerli mabıul ve mamul· 
leriolo ihracatında kul
lanılmak üzere. 

29) Bakır levha 

30) Muhtelif kGtülder 

31) Liatik ıeritler 

32) Sandıkhk kere1te 

Bitti 

Bakır eıyanın ihracatını 
kolaylaıtır.mak Üzere. 

Kontrplak ve kaplama 
aanayiinin ihracatına ko
Jaylattırmak üzere. 

Ka11k hatlarının ihra
cını temin etmek mak
aadile. 
Yerli mahsul ve mamul
lerin in ihracatında kul
lanılmak (lzere. 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi -
Bu gün ıian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Liset:si 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat y~ri Gün Saat 

a Münakasaıar 
------------------------& 
İnşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harita 

Niğde ecza evi tamiri 
Kirgir evi tamiri: 9 ad . 
lnceıu ilkokul binuı tamiri (temd) 
Demir köprü inş. : 3 ad. (temd) 
Erenköy iıtnıyon yolunun tamiri 
Dolmabahçe Saat kulesi harici tamiratı 
Sarıköy hükümet konağı inş . (1 k11mı) 
Fmn tamiri 
Ab§ap "Çaycuma,, köprüsü tamiri ile ıedde inş. 
Hacettepcde yap. merdiveD 
Merkezefendi mezarlı~ı dahili yollarının teavi· 

ye~le şoıe hahnde yap. 
Hukuk fakültesinde yap. yııih boya 
Üniversitede kalorifer ocaklarının ıagaraların 

döküm işi 
Üniverıile kitap nrayında yap. badana 

aç. ekı . 

,, 
pa:r;. 
kapalı z. 
aç. ekı. 

" kapılı z. 
pu. 

aç. eks. 

" 

paz. 

" 
" 

2700 -
952 36 

1272 85 
2603 51 

15000 -
239 so 

28135 50 
3037 37 
1151 -

132 17 
124 -
180 67 

ılAçlar, Klinik ve İspençiyari alAt, Hastane Lev. 

Tayyare imdadı sıhhi paketi büyiik: 100-küçük: 
lSO ad. (temd) 

31SO -

Elektrik - Havagazı - Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Maraton kulesinde yap. neon ziyasile bayram 
tenviratı 

Ampul: 49470 ad. (temd) 

Mensucat, Elbise, Kundur~amatJır v.s. 

Gömlek: 33 ad. 
Elbise diktirilmesi: 75 lak. 
Terlik: 400 çift 
Şilte yüLü: 6SO m ·patiska: 1925 m.-sofra Ör· 

tüıü: 290 ad . 
Battaniye: 320 ad . 
Kıl teli: 4600 m. 
Sivil elbi~e: 185 talc. 
Erkek paltosu: 93 ad. 
Keten iç elbiıe1i: 400 tak . 

Kereste - Tahta v.s. 

Me~e azmanı: 350 m3 

aç. eks. 1782 50 

paz. 14853 06 

paz. 

" 
• 

175 20 
187 50 
400 -

kapalı z. 

., beh. 11 
aç. elr.s. 3220 -

beh. 22 -
aç. eks . 1860 -

,, 1800 -

kapalı z. 19200 -

Mobilya ve büro e,yaaı, Mutamba-Halı v. s. 
. 

Dolap 
Yazıhane: 12 ad.·doıya dolabı: 5 ad. • yemek 

mnsaaı: 10 ad. 
Doıya dolabı: 2 ad.-yemek masası: 15 ad .- ta

lebcı dolabı: 160 ad.-der1ane ııruı: 130 ad. 
Karyola: 160 ad . 

paz. 
kapalı •· 

,, 

200 -

aç. eks. beh 11 -

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Kırtasiye 

,. levazımı 

Manifesto fişi bastırılmuı: 60000-arkuı zam:C
la tetkik fişi: 60000 ad. 

Nakliyat - Boşaltma -Yükh•tme 

Kömür nakliyatı: 35000 t. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Maden kömürü: 80 t . 
Odun: 96 t. 

,, 200 n 

Maden kömürü: 20 t. 

Motorin: 6 t . 
Krible maden kömürü: 200 t. 
Kok kömürü: 200 t 
Sömikok: 70 t .-güraen odunu: 3St .-çıra: 1,5 t. 

Müteferrik 

Otobüs şasisi maa karoseri: 6 ad. 
Lüks lambaları için malzeme 
Sahtiyan ip toka v.s. 
Yol ifareti yap. için m;ıheme 
Hasta otomobillerinin boyanmuı için malze•e 
ltf aiye g-urupları i9in müteferrik malzeme 
Tebhirhane için malzeme: 10 kalem 
Konservatu:ır için atız sazı: 3 kal. 
Madeni levha: 1 ad.-listik damia: 12 ad .· res· 

mi mühür: 13 ad. 

Dikim evi için makine y,dek parça. : 21 kal. 
Çıplak alemioyom matra: 1500C0-335000 ad. 

(şart . 20,15 L) 
Düz tabak, çukur tabak, ka~ılc.. bıça!., çata•, 

su bardağ'ı v .ı. 
Vinç: 8 ad . 
Demir boru ve teferruatı 
Su saatı: 500 ad. 
Snç, çelik, yuvarlak demir v.ı . 

Çimento "Yunus,, marka: 1000 torba 
Fotoğraf alat ve edevatı 
Boğaziçi motörü tamiri 

paı . 

,, 
n 

kapalı z. 

aç. ektı. 

,, 

OH. 

" kapalı z. 

n 
açık eks. 

pu. 
,, 
" 
" 
n 

" 
" 
" ,, 

311 75 
362 46 
96 -

2640 -
1728 -

360 -
420 -

3000 -

2832 50 

15000 
314 70 
497 05 
121 19 
409 25 
260 -
72 16 

375 -
70 20 

aç. eka 1712 50 
kapalı z. bch. 1 20 

" 

kapalı z. 

" aç. eks. 

n 
,, 
,, 

7269 30 
9690 -

257 50 
1550 -

783 -
3600 -

202 50 
71 43 

95 46 
195 -

1125 -
18 -

2111 -
227 77 

86 33 

236 25 

133 65 

1113 98 

13 14 
14 07 
30 -

137 2S 

264 -
241 50 
306 -
139 so 
13S -

ıs 

66 -

280 50 

132 -

23 38 
27 18 

198 -
119 60 

27 -
31 50 

225 -
40S 

23 tJO 
l7 28 
9 15 

37 so 
19 50 
5 41 

28 13 
'l. '27 

128 44 
19839 -

50 60 

545 20 
726 75 

19 27 
116 25 

58 -
270 -

Niğde Naha Müd. 
İzmir lıkan 

" Kayseri Vilayeti 
Nafıa Vekaleti 
lıtanbul Belediyesi 
Milli Saraylar Müd. 
Denizli Nafıa Müd. 
Ankara Lvz . SAK 
Zonguldak Nafıa Müd. 
ADkara Belediyesi 
lıtanbul ,, 

5-10.3s ıs 

13-10-38 14 
6·10·38 

12-11-38 11 -
10-10-38 14 30 
21-10-38 15 -
19-10-38 10 -

1-10-38 11 -
7-10-38 15 -

14-10-38 10 30 
17·10-!JS 14 30 

Üniversite Pazarlık Komis. 3-10-38 11 -
3-10-38 11 -
3-10-38 11 -

" 
" 

M. M. V. SAK 

Ankara Belediyesi 

Deniz Lvz. SAK 

lstanbul Belediyesi 

" 
" 

lst . Uaeler SAK 

,, 
Tophane Lvz . SAK 
Emniyet U. Müd. Anit. 
Maliye Vekaleti Ank. 
Yükı. Ziraat Rek. Ank. 

O.O.Yolları Sirkeci 

lstanbul Belediyesi 
lst. Liseler SAK 

" 
.. 

lıtaabul Belediyesi 

" lat. Gümrükleri Baş müd. 

D. D. Yolları lzmir 

Eskişehir Kültür Dir. 
Kırkağaç Aık. SAK 
8 alıkesir n ,, 

lıtanbul Belediyeai 
,, 

lst. Liseler SAK 
Türkiye Büyük Mil. Mec. 
Ankara Valiliği 

Buca llelediyesi 
lıtanbul Belediyesi 

" 
n 
,, 
" 
" ,,, 
,, 

Tophane Lvz . SAK 
M. M. V. SAK 

lıt. Liıeler " 

Denizbank lst. Şubeıi 
Ankara Betediyesi 

" 
n 

" 
• 

İtlanbul Belediyesi 

( Deva•ı üçüncü aayfada ) 

7-10-38 11 -

14-to.3 8 JO 30 

4-10·38 14 30 

3-10-38 
3-10·38 
3-10-38 

17-10-38 

17·10-38 
17-10·38 
15-10-38 
14·10·38 
15-10·38 

14 30 
14 30 
14 30 
15 30 

15 30 
14 -
11 -
15 -
10 -

17-10-38 11 -

3 10-38 14 30 
17-10·38 16 -

17-10-38 16 -

17·10-38 15 30 

3-10-38 14 30 
3-10-38 14 30 
5-10-38 ıu -

21-10-38 17 -

3-10-38 11 45 
12-10-38 ıs -
t<.>-10-38 11 -

3-10·38 14 30 
3-10-38 14 30 

17-10·38 15 4S 
fd. Hey. 17· 10-38 15 

13-10-38 

20-10-'.~ 8 r l 11 dr ı 

3-10-38 14 30 
3-10-38 14 30 
3-10-38 14 30 
3-10-38 14 30 
3-10-38 14 30 
3-10-38 14 30 
3-10-:JS 14 30 
3-10-38 14 30 

17·10·38 14 00 
17-11-38 11 -

17-10-38 15 30 

7-11-38 12 -
18-10-38 11 -
14-10-38 11 -
18-10-38 10 30 , 
18-10-38 10 30 
14-10·38 10 30 
17-10-38 14 30 

30 Eylöl I~ 
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Toptan Satış Fiatları 
İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 

"AAAAAAAAA,V.,AAAAhA.hA.~~ıv.,.-.."-A~~ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

n ,, krible 

n ,, marinlave 
,, n tuvönan 

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

Pirinç Tosya 
" ye~li Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
,, ,,, küp 

Yumurta iri 
Limon İtalya 

" 
Tarablus 

Patates Adapazar 1 ei 
,, " 2 ci 

Zeytin tanesi duble (936 mahsul) 

,, " " (937 ,, 

" " 
1 ci " 

,, " 2 ci ,, 
n n 3 CÜ ,, 

Sade yağ Urfa (birinci) 

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

" 
Trabzon 

,, Vejetalin: 
Çay Cava 

,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

" 
n 

" 

Deri ham ve iflenmiş 

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

" 
Hava 

" 
" Tula 
,, 

,, sığır 

kurusu kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

~alamura 

koyun 
kuzu 
manda 

" 
,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 
,, man :la 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Pamuk ipliği 

Vatcr yerli 4 Adana 

" 
" 
n 

" 
" 
" 

" 6 
8 

10 
n 12 

" 14 

" 
" 

,, 

" 
" 
n 

" ,. 20 Yedikule 

" " 24 " 
Ekalra " 6 ,, 

" " 8 " 
" " 10 " 
" " 12 " 
" " 14 " 

Va ter ecnebi 4 Hindiye 

" ,, 
" 6 
" 8 
" 10 

" 
" 
" 

,, " 12 " 
Ekstra yerli 14 ingiliz 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 

" 15 ,, 
" 18 " 
" 20 " 
" 22 " 
" 24 H 

,, 15 ftalyn 

" 18 
" 20 
" 22 
" 24 

,, 
" 
" 
" 

1 En az·En çok 

kilosu 
litreai 
kilosu 
tonu 

,, 
" 
" 
" 
" 
" 

kilosu 

n 

" 
n 

n 

" ,, 
,, 

sandığı 

b. sandığı 
.. 

kiloıu 

" 
" ,, 

" 
n 

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

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" 
" 
" kilosu 

" 
" 
" tanesi 

" ., 
•• 

paketi 

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

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

-14,75 
-15,20 
-1 

- -16.00 
14.50 -15.oO 
12.00-12.50 
ı ı.oo-ıı .5° 

16.SO 
-21,50 
-26,00 

22.50- ~ 
-- - 52 -. -
30.00-· 31 
28.00-· 29 

19- zo 
- 25 
- 28 

20 .21 
_goO 

~ 6.50 
- 5,50 

45- 48 
32- 3li 
22-- 26 
18- 2ı 

ıs 
-=-10'l ı50 
_ ıOO 

82- g6 

- 68 _77,50 
46 -

295- ~ 
300- soO 
295- 36~ 

101.25· IO'Z· 

--
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!!:!•k Zahire, Et, Sebze v.s. 

~1tur: 71,4 t. 
t:'u laaulye: 70,6 t. 
S. lllelc, koyun eti, pirinç, un, ıabun v.s. 

111•n: 38 t . 
~'Pı: 200 " 
1\ oturt: 19~0 k. 

llr,
11 •otan: 4,5 t.- aeytin: .2160 le.- beyaz pey

~:: 1620 k. kuru üzüm: 6480 k.- toz şeker: 
80 le .- xeytinyatı: 1890 le.- Hbun: 5,4 t. 

p }•laklılc ot: 24 t . 

~ıalya: 16.2 t. nohut: 5.4 t.- mer,imek: 5.4 t. 
8-ı ''••: 9720 le.· şehriye: 1250 k. 
\J ltlr: 18360 k. 

kapalı z. 7140 

" 7413 
a91k eks. 

" 475 -
kapah z. 
aç. eka. 8928 
paz. 

açık ekı. 3942 -

" 2576 10 

" 2126 80 

M0NAKASA GAZETESi 

535 50 Maniaa Tüm. SA -: 13-10-38 16 -
555 98 14-10-38 16 -" - - Eıkişehir Kültür Dir. 3-10-38 9-11 -
35 63 Kırlta~aç A•lc . SAK 12-10-38 15 -

675 - &hkeair Ask. 
" 12-10-38 19 -

294 60 Tophane Lva. SAK l.f-10-38 15 -
Orman Koruma Gen. Komut. 3,5-10-38 10 -

Galata Topçular Cad. 

295 65 
" 17-10-38 10-

193 11 
" 15-10-38 15 -

159 51 
" •: 240 t 

~"•idik ~n: 240 t. 

15-10-38 11 -
kapalı z. it. o 13 50 - - Erzincan Jandr. Er. Okulu SAK 15 10-38 e kadar 

" 32400 - 2430 - 15-10-33 e kadar 

~~Ozayedeler 
<;.... tornrutu: 1884 adet (1122 m3 707) 

~70t. 

" 

açık art. m3 14 60 Devlet Or. işlet. Karabük 14-10-38 15 -
Revir Amirliti 

Buraa Yenitebir Kaymakamlıtı 7-10-38 15 -

Ankara Belediyuiaden : ,~ MÜNAKASALAR 

~~Nafıa i~leri ve .\llalzeıııtsi-Hafila 
Hacettepede yapdacak olan merdiven en bet rün mOddetle 

açık ekıiltmeye konalmu.ıur. 
Kqif bedeli 3007.37 liradır. Munkkat teminatı 'n7,77 liradır. 
Şartnameıini görmek i.tiyenlerin her rüa yazı ifleri kalemine 

ve iıteklilerin de 14 tetriniHvel 138 cuma günG Hat on buçukta 
Belediye Encümenine müracaatları . 

--
Nitde Nafıa Müdürlütünden: 

._._~•iltrneye konulan if: 2700 lira bedeli ketifli Niğde ceza e.i 
!'•tın• aittir. 
Qu • 
~ lfe ait evrak: 
it - Proje 
C - Ketif 
~ Tahlili fiat 

•I t Münakasa 9eraiti umumiyeai, esbabı mucibe raporu, huaa-
1~ fenni tartname. 
~!enler bu evrakı Nafıa mü.:lürlüğünde hergün görebilirler. 

'' , altrne 20.9.938 gününden bqhyarak 5.10.938 pazarteai gü
t ...... ~t _ıs te Nitde Nafıa Müdürlütünde toplanacak komiıyona 

t erı. 

~il~ .. eye sıirebilmek için ehli olduğuna dair vesika ibrazı. 
~eh lreıfin yüzde 7 buçuğu olan 202 lira 50 kurutluk temi 

l.ankaya yatmlmuı ilin olunur. 

Kayaeri Vilayetinden: 

~teau ilk okul biııHının tamiri bermucibi ke9if pazarhkla ek· 
~h:• !ı~arslmış ve talibler tarafından yapılacak tenzilat had
' it. ioruldütü takdirde 6. I0.938 perşembe günü ihalesinin ic-

rarla9tmlmıt olduğundan keyfiyet ilin olunur. 

1)01 Milli Saraylar Müdürlügünden: -..l • .:•bahçe Sarayı yanındaki aaat kuleainin harici tamirab 
\' • ıltroeye konulmuştur. 

, '- Pd•cak tamiratın tahmini bedeli 2600 lira 51 kuruştur. 
~'r tarnirata müteallik birinci ketif cetveli f8rlnamelerin 
~ •uretı · d '1td'" _ers pazar an başka hergün Dolmababçede Milli Saray-
~ ~,.1urlutü Kaleminden ahnabilir. 

&,,, 1 t11ıe birincitetrin yirmi birinci cuma günü aaat 15 te Mil
lı tıt._;1•r Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
-. .. t'~ı~kkat teminat 195 liradır. Bu paranın ekailtmenin yapılaca
.,.. I& en bir aaat evveline kadar Malaandıtına yatmlmış bulun-

tı11ıdır. 

A.., ~tıkara Levazım Amirligi Sahnalma Komiıyonundan: 
~ l ~-,~ iıtasyonunda bulunan amirlik furununun tamiri paıar• 

~0 ... ~1 tetrin/938 aaat 11 de Ankara Levazım imirligi aabnal-
' lt~,i;•Yonunda yapılacaktır. . 
~~~ bedeli 239 lira 50 kuruıtur. ilk t~minab 18 liradır. Ket· 
'~ele istiyenlerin her gün ve pazarhta gireceklerin belli 

OIQiıyonda bulunmalars. 

,, Denizli Nafıa Müdürlüğünden: 

~ da)koy bükümet kon atının 24288 lira 82 kurut ketif . be
"'~" b:Gncü kııım in!a~h~ın . 9~8 mali yıh içinde yapılacak 
~. •hlc k11mı vabıdı kıyaaı fıyatla ve kapah zarf uaulile 

\l_, ~/• çıkarılmıthr. 
_.tl~~e 19.10.918 çartamua günü aaat 10 dıt Denizli Nafıa 
lıt'lt~ odasında toplanacak komiayon tarafından yapılacakhr. 

~-- i •t teminat mikdarı 1125 liradır. 
~ ~ •it ekıiltme şartnameai ile bu tartnameye bağh evrak 
~it. •fıa Müdürlüğünden 75 kurut bedel mulrabilinde ah-

!t- ÜniYer1ite Paurhk Komiayonuntlan: 
rı_~~ Yapılacak iş Ketif bedeli '"° .F •külteainde yathboya ı 32 17 
':!-a_ •ıtede kalorifer ocaklarının 11-

""it "lllııa döküm iti 124 
\ı 't\~l'aite kitab •araymda badana 180 87 
il~, ~1~• yapılacak üç it için ineklilerin bu işi ribi yap-

4- () . '" veaikalarile paaarhk içia 3.10.931 pazarteai günü uat 
'1~•raite idari ve Mali işler Direktarlütüne relmeleri. 

\ 

~ 'l Zonıuldak Nafıa Miidürliitünden : 

~~~•ye çıkarıhp fıla 26.9.938 pazartesi günii Hat 11 de iha
~--:r•r balunan B•rcuma-Çaycuma yolunun 26+ 000 neı 
S t•ın~e.lci 28135 lira 50 kurut ketif bedelli ahtab Çaycuma 

1$ b 'llıırı ve 1edde intaab itinin ihaleai 7.10.938 cuma günü 
~~i:•lcılnnşbr. isteklilerin 2111 liralık muvakkat teminatla· 

._.
6
te Zonguldak Vilayet makamıncian yalnız bu iş için 

'lı,._. teabbidlik ehliyet veıikaaı ve Ticaret Oduından bu yıl 
''-t , lf veıilca ile birlikte teklif mektuplarmı ihale aaatinden 

.;•eline kadar Zonguldak Nafıa Müdürlüğii odaaında top
Ollaiıyon replitine vermeleri ilin olunur. 

İzmir lılıria Müdürlüğünden 
Çeıme kazasının Çiftlik köyünde tamire muhtar dokuz kAr

rir evin mocud kefifnamelerine röre tamiratı 27 /9/938 rGnün
de o itib.ren 15 gün mGddetle açık ekailtmeye konulmuıtur. 

Muhammen lretif bedeli c•man 952 lira 36 koruftur. 
Ekıiltme 13/10/931 giinü nat 2 de lzmir iıkln daireainde mü

teıekkil komiayon huzurunda yapdacalchr. 
Mevcud fartaame Te ketif enakı her gün lakin daireaind c 

görülebilir. 

Eksiltmeden bir Hat eYYel muvakkat teminat bedeli olarak 
71 lira 43 kurut yabrsldığına dair uaikanın komiayon reialitine 
verilmeai lizn•dır. 

İsteklilerin yakar1da yazıh gün ve aaatte lakia dairesine mü
racaatlar1 ilin olanur. 

••• 
Üıküdar Zührevi diapanaeri bahçeıindeki garajda yapılacak ta

mirat ve tadilat. Bak: i.tanbul Beled. ilinlar19a. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari atat: 
&OF --- ;.ıa ........ 

Milli Müdafaa Vekaleti Sabnalma Komiıyonundao: 
100 tane büyük 150 taae küçük tayyare imdadı 11bbi paket ek

siltmesine 27.9.938 l'Ününde iatekli çıkmadığından yeniden ekailt
meye konulmuttur. 

Takmin edilen bedeli 3150 lira olup ilk teminah 236 lira 25 
kurllştnr. İhaleai 7.10.938 cuma ıünü aaat 11 de vekalet aabnal
ma komiayonunda yapılacakbr. 

~ektrik, Havag~_:l!.?. (Kalorifer Tesisat ve Malzem.) 
Ankara Belediyesinden: 

Maraton kulesinde yapılacak neon ziyasiyle bayram tenvirab 
on bet g(ia müddetle açd' eksiltmeye konulmu,tur. 

Ketif bedeli 1782,50 liradır. 
Muvakkat teminatı IJ3,65 liHdsr. 

Ketifname1ini görmek iıteyenler bergün yazı itleri kalemine 
müracaattan ve ilteldilerin de 14. I0.38 cuma rünü saat 10,30 da 
belediye enciimenine vermeleri. 

Deniz Levazım Satınalma Komiayonundan: 

13.9.9..".)7 tarihinde kapah zarfla yapılan münakaHaıntla teklif 
olunan fiyat yükıek ıörüldütünden 4 ilktetrin 938 tarihine raat
hyan sah günü aa:ıt 14.30 da pazarhkla eksiltmeye konulan 49470 
aJet ampulin tahmin edilen bedeli 14853,06 liradır. 

Muvakkat teminat. 1113 lira 98 kurut olup fartname1i her gün 
komisyondan paraaız olarak ahnabilir. 

İsteklilerin 2490 aayılı kanunun tarifab dahilindeki veaika
larla birlikte belli gün ve saatte Kaa1mpaşada bulunan komiayon
batkanhğına müracaatları. 

Mensucat-fllıise·Kundura-Çamaşır v .s. -
İstanbul Le•azım Amirliği Sahoalma Komisyonundan: 

4600 metre · kıl telanın müteahbid naın ve hesabına açık 
ekailtmeai 17.10.38 pazartesi rünü aaat 14 de Tophanede Lv. 
amirliği aabaıalma Ko. da yapılacaktır. Hep•inin tahmin bedeli 
3220 lira ilk teminat. 241 lira 50 kuruştur. Şartname ve nümune
ai ko. da girülebilir. İıteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli 
ıaatte ko. na gelmeleri. 

Em•iyet Müdürlütünden: 
Muhammen 
Beherinin 

Mikdar1 Fiyatı Teminatl 
Cinai Takım l..r. Kr. Lr. Kr. ihale ginü 

Sivil elbiae 185 22 00 306 ()() 15-1~938 cumar-
si günü saat 11 

185 Talcım sivil elbiae yaptırılacaktır. İsteklilerin yukarda ya
zılı gün ve saatte müdüriyette toplanacak komiıyona gelmeleri. 

Yükaek Ziraat Enatitüsü Rektörlütünden: 
Kurumumuz 3 fakülte.ine men1Ub tale~ler için 400 takım ke· 

ten iç elbiaeıi açık ekıiltme7e koaulmuıtur. 

Sayfa 3 

fhaleai 15 lO 938 cumarteıi gün& Hat IO da RektlSrlük bina11n
da mütefekkil Komiıyon tarafından yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 1800, muvakkat teminatı 135 liradır. 
Daha fazla izahat ve parasız fartnaıne almak iatiyealerin Ea

ıtitümüz Daire Müdürlüğüne müracaatleri. 

Maliye Vekaletinden: 
Vekilet müstahdemini içia kumat Ye Hir bilumum malzemeai 

müteahhide aid olmak üzere 93 adet erkek paltoauaun .liktiril
meai açık ekailtmeye konulmuttur. 

Muhammen bedeli 1860 lira ve muYaklrat teminab 139 lira 50 
kuruttur. 

Şartnameai vekalet levazım müdürliitDnde l'~rllebilir. 
Eksiltme müteıelckil ekailtme komisyonunda yapılacaktır. 
Ekıiltme 14.10.38 cuma günü saat 15 de lenzım m6dürl0t6a-

de mütefekkil ekailtme komiayonunda yapdacakhr. 

••• 
Şilte yüzü patiska, ıofr.ı örtüsü ve battaniye alınacaktır. Bak: 

Liseler ASK ilinlanna. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

iıtanbul Gümrükleri Bqmüdürlütündeu: 

.Aşağıdaki it 5-10-938 pazartesi günü saat 10 da pazarlıkla ihale 
edilecetinden isteklilerin Batmüdürlükteki Komisyona müracaatleri 
ilin olunur . 

Arkaaı zamklı 60000 aded tetkik, 60000 aded manifeato fişi 
bastırılması. Lira 96. 

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

* * • 
Yazıhane , dosya dolabı, yemek maaası ve ııra ve karyola alına

caktır. Bak: Liıeler Ask. ilanlarına. 

. Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

lzmir Devlet Demiryollarından: 

26 9.938 tarihine müsadif paıarteıi günü kapah zarf uaulile 
ihalei katiyeıi yapılacağı ilan edilmiş olan kömür tahmil, tahliye, 
istif ve lokomotif tenderlerine verHmeai işine ait ilin 2t90 aayıh 
kanunun 7 inci maddeıine aykır1 olarak intişar ettitinden yeniden 
ilana mecburiyet haııl olmuttur. 

Al1ancak ve Halkapınar depolar1na vagon içeriıinde bir uae· 
de gelecek takriben 35000 ton kömürün vagonlardan yere tahliye 
ve istifi ve istif mahallinden azami 15 metre meaafeye nakli ve 
lokomotif tenderlerine verilmeıi işinin eksiltmesi 21.10.938 tari
hine müHdif cuma günü ıaat 17 de Al1&ncak Sekizinci itletme 
komisyonunca kapah zttrf usulile yapılacakbr. Bu iş için tahmin 
edilen bedel af ağıda yazıhdsr. Bu eksiltmeye girmek i diyenlerin 
1050 lirahk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin etti• 
ti veaikalarla ayaı kanunun dördüncü mıddeai mucibince ite gir
mete manii kanuni bir halleri bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerini havi m~ktublar1 ayni rnn •at 16 ya kadar komiı· 
yon reialitine vermeleri lizımd1r. 

Bu işe aid şartnameler lzmirde Sekiıinci işletme komisyonun• 
da parqız olarak dağıblmaktadır. 

Beher toau için 
itin nevi tahmin edilen tutan 

Kömürün vagonlardan yere tahliye ve istifi 17,5 lcr. 612.5 kr. 
Kömürün iıtif mahallinden 15 metre me· 22,5 ,. 7875 ,, 
..afede nakil ve lokomotif tenderlerine Ye-
rilmeai. 

~ahrukat Benzin-Makine yagian v :.!:. 

Bahke1ir Askeri Sahnalma Komiıyonundan: 

Suaıt1rhk topçu alayının ihtiyaçı için 200 ton odun açık ek· 
ıiltmeye konmu,tur. ihalesi 12110 938 çar,amba günü ıaat 11 de 
Bahkeair kor satm alma komisyonunda yapılacakbr . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare Heyetinden: 

Kapah zarf usulile mecliı ve müttemilib kaloriferleri içia iki 
yüz ton kok kömürü sabn ahnacakbr. 

Şartnamesi mecliı daire müdürlüğünden bedelaiz ohnabilir. 
Muvakkat teminat miktarı 405 liradsr. 
Teminat backa mektubu olacaktır. 
Ekaiıtme 17 birinciteşrin 938 pazartesi günü aaat onbe,te Bü

yük Millet Mecliai idare amirleri heyeti odasında icra kılınacaktır. 

Kapah zarfların ihale günu Hat 14 e kakar makbuz mukabi
linde tevdi edilmesi li:umdu. 

Talipler 2490 Hydı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıh 

veaikalası birlikte getirecekerdir. 

• • • 
200 ton krilbe kömürü ahnacakhr. Bak: Liseler Aık . ilanlarına. 

••• 
96 ton od1.:n alınacaktır. Bak: Erzak ~ütununda Kırkafaç Ask. 

Salt ilinma. 
• • • 

80 ton maden kömürü alınacakh . Bak: Erzak ıütununda Eakişehir 
Kültür Direk. ilanına. 

••• 
Mete kömürü çam ve meşe odunu, çna ve sömikok türle antra~ iti 

ıhaacalttır. Bak: Erzak sütununda Kütahya Liıeıi Dir. ilinma. 
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Sayfa 4 

r 
İstanbul Be ediyesinden : 

Muh. bedel fık tem. 

Yalon şosesi ameliyatındaki kul· 
lanılaa makineye 20 ton maden
kömürü 

Adalar kaymakamlığı Lük lambala
rına malzeme 

Baytar İşleri Müdürlüğüne l madeni 
lavha, 12 lastik damğa, 13 resmi 
mühür 

Cerrahpaşa hastanesine 400çift terlik 
Konaervatuar Müdürlüğüne dolap 
Tamir atelyesine, Sahtiyan, ip, toka 

vesaire 
Üsküdar kaymakamlığına 11 tane yol 

işareti yapılması için malzeme 
Haata otomobillerinin boyanmHı için 

malzeme 
Doğancılardaki yeni garaj ile diger 

itfaiye ıuruplarının müteferrik 
malzemesi 

Dumlupınar yatı taleblerine diktirile
cek 75 takım elbise 

, istanbul tephirhan sine lO kalem mal-
zeme 

Konservatuar için 3 kalem ağız sazı 

Şehir tiyatroıu için kırtasıye 
Üsküdar kaymakamlığına 6 ton mo-

torin 
Verem dispanıeri Dr. ve hademele· 

360 

314 70 

70 20 
400 
200 

497 05 

121 19 

409 25 

260 00 

187 50 

72 16 
375 
311 75 

420 ()() 

27 

2 27 
30 
15 

37 28 

9 15 

37 50 

19 50 

14 07 

5 41 
28 13 
23 38 

31 50 

rine 33 adet gömlek 175 20 13 14 
Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı pazar

lığa lconulmuştur. Evrakları encümen kaleminde görülebllir. 
İıtekliler hizalarında göıterileo ilk teminat makbuz beya 

1 
mektubile beraber 3.10.938 pazartesi günü saat 14,30 da Dıt· 
imi encümende bulunmalıdırlar. 

• • • Karaağaç müeuesatınU lüzumu olan ve hepsine 362 
lira 46 kuruş bedel tahmin edilen kırtasiye pazarlıkla alına· 

, caktır. Listesi Levazım Müdürlüğünde görült:bilir. istekliler 
27 lira 18 kuruşluk ilk teminat makbuz. veya mektubile 3.10. 
938 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulun-
malıdırlar. 

.Müteferrik 

Buca Belediye Riyaıetindftn 

Bucıı Belediyesi için 6 adet otobüs şuı maa karuserin alıamn
maıı pazarlığı brakılmıştır. 

~ıuhammen bedel 15.000 liradır. 
Şartnameyi görmek ve pazarlığa iştirak etmek istiyenler 

20.I0.938 gününe kadar Buca Belediyesine müracaatları. 

M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 
Beher tanesine tahmin edilen fiat 120 kuruş olan 150 

bin iUi 3.15 bin adet çıplak aleminyon matara kapalı zarf· 
la münakasaya konulmuştur · İhalesi t 7.11.938 perşembe 
günü saat t 1 dedir. ilk teminat 19839 lira 60 kuruştur. 
Evsaf ve şartnamesi 20 lira 15 kuruş mukabilinde M. M. 
Vekaleti Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gi
receklerin 2490 sayılı kanur.da göatesilen vesikaile temi
nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat 
evvel M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalm Komisyonundan 

Bir no. lu dikim evi için 21 kalem makine yedek parçalarının 
açık eksiltmesi 17.10.938 pazartesi günü aaAt 14,30 da Tophane· 
de lstanbul Levazım amirliği aatınalma komisyonunda yapılacak· 
tır. 

Hepsinin tahmin bedeli 1712 lira 50 kuruştur. ilk te.minatı 
128 lira 44 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. istekli
lerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelme
leri. 

Ankara Belediyesinden : 
Mezbaha labor tuvnr fotoğraf odasına alınacak fotograf alil ve 

edevatı on b~ş günmüddetle açık eksiltmeye konulmu,tur. 
Muhammen bedeli 7 3 liradır. Muvakkat teminatı 58 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı i,leri kalemine 

ve isteklilerin de 14 te,rini evel 938 cuma günü saat 10,30 Bele· 
diye encümenine müracaatları. 

• • • 
Tabak, kaşık, bıçak, su bardak, çay fincan v.s. alıaacaktır. Bak: 

Liseler Ask. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Kırkağaç Askeri Sahnalma Komisyonundan: 
Kırkağaç garnizonundaki kıtaat ihtiyacı için açık eksiltmeye 

konulan iki kalem erzakın cins ve miktarı ihale günü ve temina
tı muvakkataları aşağıda ynzılıdır. 

2- Şartnamesi her gün Tümen Satınalma Komiıyonunda fÖ

rülebilir. 
3 Eksiltmeye girecekler Ticaret oda ında kayıtlı olmaları: 

lazımdır. 
4- İstcklil rin ihale saatında komisyona müracaatları 

Cinsi Miktarı Tahmin bedeli Muvakkat teminatı Saalı 
Kilo Lira K. Lira K. 

Odun 96000 1728 119 60 15 
Saman 38000 475 35 63 15 

ihale i'Ünü 12 I0,938 çarşamba günü 
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Eskişehir Kültür Direktörlüiünden: 
Miktarı Muhammen İlk temin. 

bedeli 
Cinsi Asgari Azami Lira 

Ekmek 30000 35000 3150 
Koyun eti 6000 6500 2600 
Sade yağı 1500 1650 
Zeytin yağı 500 250 
Pirinç 1500 375 

Lira K. 

236 25 
195 
123 75 

s. 
9 
9 15 
9 30 
9 45 

10 
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Manisa Tüm Satınalme Komisyonundan : 

Tüm birliklerinin ihtiyacı bulunan 71400 kilo bulgur kapalı zşrf 
usulile münakasaya konulmuştur, 

Münakasası 13,10,938 perşembe günü saat 16 dadır. 
Tahmin bedeli 7140 liradır. 
Muvakkat tem.nah 535 lira 50 kuru4tur. . . 

Fasulya 2000 300 
Un 1500 150 

18 75 
•28 15 
22 50 
13 50 
42 

ıo 15 
lO 30 
10 45 
11 

Şartuamesi her ün Tümen Sabnalma komisyonunda görülebılıt• 
Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıdlı olmaları la:ııındır· 
İstekliler kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif ırıel« 

tuplarıoı münakasa saatından bir saat evvel Manisada Tümen Satııı 
Alma Komisyonuna vermiş olmaları li:ıımd1r. 

Şeker 3000 600 
Peynir 800 400 30 
Zeytin 600 180 13 50 

30 
198 

il 15 
11 30 
11 45 

Sabun 1000 400 
Maden kömürü 80000 2640 

ihalesi 3-10-938 Pazartesi günü yapılacaktır. 
1 - Mahmudiye Öiretmen okulu için cinsi, mıktarı, okul anba

rına teslim, muhammen bedeli, ilk teminatı ve ihale gün ve saat-
leri bildirilen erzak 17-9-938 tarihinden itibaren eksiltmeğe konul-
muştur. 

2 - ihale açık ekıiltme suretile yapılacaktır. 
3- Ekıiltme yukarıda bildirilen gün ve ı.antlarda Eskişehir 

Kültür Direktörlüğündeki ekıiitme komisyonunda yapılacaktır. 
4- Bu erzakın ıartnameleri Kültür ve okul direktörlüklerinde 

görülebilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ya.zıh belgeler ve ilk teminat 

makbuzu veya banka kefalet mektuplarile birlikte belli gün ve 
saata kadar komisyona gelmeleri bildirilir. 

Kütahya Lisesi Direktörlüğünden: 

Çoğu tutarı 

Lira 
1480 
1050 

K. Kilo 

225 
275 
140 

1150 
350 
280 
105 
360 
135 
88 

157 50 
82 50 

50 157 
65 

184 50 
72 
90 
32 50 
95 

110 
183 

16000 
3000 
1000 
1100 
1000 
1000 
700 

16000 
1500 
600 
450 
800 
700 

1500 
3500 

200 
450 
800 
400 
500 
500 
400 
600 
300 
650 

112 50 
35 75 

275 20000 
50 10000 

700 
50 

137 
35 

1500 

13 
65 
22 
55 
55 
48 
24 

4 38 
50 
il 38 
27 
21 60 
7 88 
7 50 

32 50 
30 40 
24 

4 70 
50 63 
33 75 
16 50 
15 75 
28 13 

9 
24 
45 
80 
30 

75 
75 

19 50 
36 

104 
15 30 
28 50 
33 

9 
4 50 

16 50 
66 

9 

80 
200 
80 

100 
200 
300 
400 
35 

200 
35 

600 
80 
35 
15 
15 
8 

12 
20 
75 
75 
60 
45 

125 
60 
45 

900 
800 

1000 
300 
400 

1600 
180 
300 

1100 
100 
300 
150 
800 
100 

Yüzde 7,5 
teminat 

Lira K. 
111 
78 75 
16 88 
20 63 
10 50 
86 25 
26 25 
21 00 

7 88 
27 00 
10 13 
6 60 
il 82 
6 19 

11 82 
4 88 

13 84 
5 40 
6 75 
2 44 
7 13 
8 25 

S. D. 
13 50 Has ekmek 
,, ,, Koyun eti 
,, .: Sığır eli 

14 Pirinç 
,, Un 
,, Tereyağı 

,. • Zeytinyağı 

14 30 Yumurta 
• ,, Pataleı 

,, ,, Peynir 
• ,, Zeytin 
r Süt 
15 Yoğurt (lenger) 
,, Kuru soğan 
,, Tellal suyu 
,, Makarna 
,, Beyaz sabun 
,, Kuru fasulye 

15 30 Nohut 
,, ,, Mercimek 
" ,, Kuru barbunya 
,, ,, Toz şeker 
,, ,, Kesme şeker 13 73 

8 47 
2 68 

20 6.3 
10 32 
2 63 

' ,, ,, Böbrek yağı 
,, ,, Meıe kömürü 
16 -- Çam odunu 

l12 50 

98 
4 88 
1 65 
4 13 
4 13 
3 60 
1 80 

33 
3 75 

86 
2 03 
1 62 

59 
56 

2 44 
2 28 
l 80 

36 
3 80 
2 53 
1 24 
1 18 
2 11 

73 
1 86 
3 38 
6 
2 25 
1 46 
2 70 
7 80 
: 15 
2 14 
2 48 

67 
33 

ı 24 
4 95 

67 

,, Meşe odunu 
,, Çira 
" Sömikok, Zongul-

dak, T. antrasit 
,, Kaymak 
., Reçel 
,, ,, Kuru incir 
16 30 Kuru kaysı 
,, ,, Kuru üzüm 
,, ,, Çamaşır sodası 

,, ,, Çekilmiş tuz 
,, ,, Sarımsak 

,, ,, Salça 
,, ,, Pirinç unu 
,, ,, Limon 
,, ,, Tel şehriye 
,. • Ekmek kadayıfı 
,, ,, Kuş üzümü 
,, ,, Çam fıstığı 

" " Çay 
17 ·• Bahar 
,, 

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

" ,, 

" ,, 

İrmik 
Vejetalin 
Uskumru balığı 
Pekmez 
Taban 
SaJamur yaprak 
Sirke 
Sucuk 
Semiz olu 
Taze fasulya 
Pırasa 

Taze soğan 

Bakla 
Ispanak 
Toma!es 
Patlican 

,, Lahana 
,, Elma 
,, Maydanoz (bağ) 
,, Ayva 
,, Kabak 
17 30 Kireviz 

Listemiz pansiyonunun ihtiyaçlarından yukarıda cinsleri, mik
tarları ve yüzde 7,5 muvakkat teminatları yazılı (68) kalem yiye
cek, içecek, yakacak vesaireler 17-9-938 tarihinden itibaren (ıü) 
gün müddetle eksiltme. suretiyle ihaleye konulmuştur. Eksiltme 
6-10-938 perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. 

İsteklilerin şeraiti Öğrenmek üzere lise direktörlüğüne müracaatları. 

(Erzakın Devamı 6 ıncı sahifede) 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
T Ek ·1tıneııiJ1 B. ahmin ıı JI 

Miktarı bedeli İlk teminab yapı\ac• 
a•t adet kuruş Lira Kr. gün ve ~ Cinsi 

Şilte yüzü 
Patiska 

650 metre 65 137 25 17.10.938 3(1 
1925 • 58 pazartesi J5 

Sofra örtüsü 290 ,, 100 ~ 

--~----------~------~------~ Karyola 160 1100 132 00 " " / 
----~~~--~----~--------------

320 1100 264 00 • " / 

---------...--------------~--------
Battaniye 

Düz tabak 
Çukur tabak 
Ekmeklik 
Kaşık 

Bıçak 

Çatal 
Çay ka,ığı 
Tuzluk 
Sürahi 

450 25 
450 25 

40 90 
160 35 
160 55 
160 .15 
200 20 
45 10 
80 70 

400 12 

• 50 60 ,, " 

Su bardağı 
Çay fincanı 200 ______ 2~5 _________________ ____,/ 

Dosya dolabı 
Yemek masası 
Talebe dolabı 

280 50 17.10.938 6 
pa:ıarteıi 1 

Dersane sırası 

2 
15 

160 
130 

4000 
1400 
1100 
1300 ~ 

~~----------~----~~-------~------ ,,o 
Komiıyonumuza bağlı Erenköy Lisesi ve Çamlıcada ·~ t•' 

şubesinin ihtiyacı olan yukarıda miktarı, tahmin bedeli ve il r· 
minatı yazılı eşyalar kapalı zarf uıulile eksiltmeye konmu tı.ı1'al· 

Eksiltme hizalarında gösterilen gün ve aaatlarda İstanbul 1'tır• 
tür Direktörlüğü binası içinde toplanan Komisyonda yapı(ac~[(''' 

İstekliler ilk teminat makbuzu, 938 yılı Ticaret odası ve•~ıı:ıt 
ve doğrama işlerine gireceklerin bir hafta evveline kadar ~ ril' 

'dairelerden n az 1500 liralık iş yaptıkları bildirir veıik0 ~lif 
2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları te çell 
mektublarını belli saatten bir saat evveline kadar ıozü gt 
Komiıyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. cıs'' 

Teminatlar Liseler Muhasebeciliğine yatırılacaktır. Şartıı~0&e L" eS1 

nümune ve resimleri görmek istiyenlerin Galatasaray '' 1~ 
Komisyon Sekreterliğine baş vurmaları. (7007J ,/ 

~~~~~~~~~~~~ 

D.D.YOLLAQt İŞLETME u. MüoU~t(füüNl>f~ 
tı 

. 38 ·-, Muhammen bedeli 1500 lira olan 160 ton karpıt 8.11 .9. 11ııO 
günü 168t 15,30 da kapalı zarf usulile Ankara'da idare bııı •il 

da satın alınacaktır. . at 1.ıı 
Bu işe girmek iıtiyenlerin 1 !25 liralık muvakkat tern10 j4? 

kanunun tayin ettiği veıikaları, tekliflerini aynı rün satıt 
a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. .0 Je.' 

A k 'd M 1 Daire'' Şartnameler parasız olarak n ara a a zeme cfıt· 
Haydarpa9a'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmakt9 ,.....4 

l6745) 4 

ıı: • • .h 
,.ov 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda e"~' 
iki gurup tezgah ayrı ayrı ihale edilmek şarlile 11.11.93~ 1,o'' 

- - ·1 A k d . d b• 11' günü saat la te kapalı zarf usulu ı e n ara a ı are 
~( 

satın alınacaktır. .. . . t jlc J ı 
Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda gosterılen temına t 1 

kl. fi · · - sa' nunun tayin ettiği vesikaları Ye le ı ermı aynı guo ~ 

kadar komiıyon reisliğine vermeleri lazımdır. ·,ı:ı~e 
D ·res 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme • 1 J 
Haydarpaşada tesellüm ve aP.vk 'efliiinden dağıtılacaktır· 3"' ı 

(6808) "~' 
rJu"' ı Muhammen iı:t' 

bedel te~,, 
Gurup Tezgahın cinsi ve mıktan 

3 adet torn'n tezgahı 

Lira __:;(5l' 
l 5500 'ı;oo / ı 

11 1 adet Vargel planya tezgahı 20roo 

,,i 
f. l ı Te,riniuni 938 ıalı günil saat 11 de Ankarada N• ı ,e f 

Jeti binasında Malzeme Eksiltme Komisyonu odasındo li" I 
6000 lira muhammen bedelli :WOO buraj kazması, 4000 çe "'ili 
rek ve 1000 adet toprak kazmasının kapalı zarf usulil• ' 

sı yapılacaktır. ,,jl 
Muvakkat teminat 450 liradır. \}t"' 
Ekıiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıtı ~~ 

Malzeme Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. tıifl1 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ile J 
dır· 

aynı gün saat 10 " kadar Komisyona vermeleri lazırıı 4"' 

' 
{3630) (6326) 
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..._ ____ ımm .... .-----------~---.s•=-----~=~---~rm:lll!'ll:'!!-SElll:!mıa:ı::m:::~e~4=-=-ııı:s-~&&--------------------~ 
inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

- 1- Cins ve miktarı eb'ad listesinde yazılı 81.136 
ttre nıikabı kereste pazarlıkla satm alınacakbr 

46 ı~I-- Muhammen bedeli çırahlarıu beher metre mikabı 
•radır. Ve beyaz tahtanın beher melre mik~bı 40 lirad1r. 

ı 4 111- Eksiltme 4.X.938 tarihine rastlat an sah günü saat 
L- de Kaba taşta Levazım ve mubaya at şubesindeki alım 
l\C)ltı. 

ısyonunda yapılacaktır. 

'6bl\l _ Eb'ad listesi parasız olarak her gün sözii geçen 
Vden alınabilir. 

liı • - Tamamını veya bir kısmını vermek isteyen istek· 
tGtrın pazarlık için tayin edilen gün ve saatta yüzde 7,5 
tt~erırne paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona 
~ri ilan olunur. (6836) 3-4 

1- İdararemizin Kabataş şarap imlahanesi ile anbar 
arası geçidinin şartnamesi mucibince demir çatı ve ca
mekanla örtülmesi işi pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

ll- Keşif bedeli 1043 90 lira muvakkat teminatı 78.30 
liradır . 

lll- Eksiltme l 2.X.938 tarihine rastlayan çarşamba gü· 
nü saat 14 de Kabataşta Levazımve Mubayaat şubesin
d~ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden cılınab ilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa
ate yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6885) 2-4 

••• ~ Tartma Muhammen bedeli Muvakkat T. Eksiltme 
saatı Ptt•niıa Tilmen Satınalma 

l'.. Komisyonundan: 
~l 11

"'en Birliklerinin ihtiyacı 
t, ~11•11 70600 kilo kuru fuul
''t 'Palı zarf uaulile münaka-

t.1~ konulmuştur. 
tG,:ı:ı•kasaaı 14.10.938 cuma 
l' ••at 16 dadır. 
~ •brrıin bedeli 7413 liradır. 
~ ~\'akkat teminatı 555 İira 
ş,:ruştur. 

S-tı tı:ıarneai hergün Tümen 

Cinsi Mikdarı kabiliyeti Beheri Tutarı 

Lira Lira Lira kr. 

Baskül 3 adet 2000 Kg.lık 495 1485 111 38 14 

" 10 " 1000 " 248 2480 186 14 15 
" 35 " 500 " 133 4655 349 13 14 30 
" 16 " 300 " 128 '.l048 153 60 14 45 

1 - Muhammen bedelleri sif İstanbul takdir edilerek 12 lX 938 tarihinde ihale edil
mek üzere eksiltmeye konduğu ilan edilen yukarda tartma kabiliyetlerile mikdarı yazı- 1 Jı muhtelif çekerde 64 adet Baskülün yerli mamulatı olması esası kabul edildiğinden . 
yeniden ayrı ayrı uçık eksiltmeye konmuştur. ' 

Sayfa 5 

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

Cinsi adet lira lira kr. 
Yazıhane 12 45 
Dosya dolabı 5 40 66 00 
Yemek masası 10 14 

Komisyonumuza bağ'h yeni açılacak Orta Okulların ihtiyaçla
rı olan yukarıda yazılı eşyaları kapalı zarf uaulile eksiltmeye kon
mu,tur. 

Eksiltme 17. I0.938 pazartesi saat 16 da İstanbul Kültür Direk
törlüğü binası içiııde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu, 938 yıla Ticaret Odası vesikası 
ve bir hafta evveline kadar resmi dairelerden en az 500 liralık 
bu gibi işler yaptıklarını bildirir vesikalarile 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dairesinde hazırlayacakları teklif mektublarını belli saat
ten bir saat evveline kadar sözü geçen Komisyon Başkanlığına 

makbuz. mukabilinde vermeleri. 
Teminatlar liseler muhasebeciliğine yatırılacaktır. Şartname, 

nümune ve resimleri görmek isteyenlerin Galatasaray Lisesinde 
Komisyon Sekreterliğine müracaatları. (7006) 1-4 

, .,. • .. ' <, "· » "~" ~· ' .,_.M :~. ' . , . ,• 

Dunlop. Gudyer, Fayriston, Mişlen, Kontinantal, Ruvayal, An· 
gilebert markalarından olmak üzere 600 ila 1000 adet dı' ve 600 
ilıi 1000 adet iç kamyon lastikleri kapalı zarfla satın alınacaktır. 
Dış lastiklerin beherine 150 lira ve iç lastiklerin beherine lO lira 
fiat tahmin edilmiştir. Eksiltme 3.10.938 pazartesi günü saat 15 te 
Ankarada M.M.V. Satın alma Komisyonda yapılacaktır. İlk temi· 
nat 92j0 lira olup şartnamesi 8 lira mukabilinde Komisyondan 

ı L ıı•lrna k . d .. -
'tQİI' omısyonun a goru-

ır, 

L 
1•tek1· 

°"t•tl ılerin TicMet odasında 
~it 1 olrnaları lazımdır. 

''ıı :ıı~ıneye &"irecekler kanu
~~l, •rıfatı dairesinde hazırlıya· 
~ • rı teklif mektublarını iha
~İa;•lından bir saat evvel ko
dıt, Oı:ıa •ermiş olmaları lizım-

il- Kabataş Levazım ambarına teslim muhammen bedel!eriyle muvakkat teminatları 
hizalarında gösterilmiştir 

ili- Eksiltme 3.X.938 tarıhine rastlıyao Pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

11.lınabilir. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
l nunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tublarım ek .. iltme saatinden behemehal bir saat evvel M. M. V. 
Salınalma Komisyon Reisliğine vermeleri. (255) (5382) 4-4 

~llh 
uı Le A- • ı· . S vazım mır ığı 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün söıü geçen Şubeden alınabilir. 
V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüıde 7,5 güvenme para· 

lariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona geimeleri ilan olunur. (6578) 4-4 
• * * 

Cinsi Miktarı Muhammen be. Muvakkat te. Eksiltmenin 
Beheri tutarı şekli saatı 

L. K. L. K. L. K. ı~lınalma Komisyonundan 
'iltlbe ~ kilo yoğurdun açık ek- Masa 
'tıs •ı 14. I0.938 cuına günü aa-

7 adet 
14 

264 

~'ttıı ~e Tophanede iat. Lv. Am. 
'~it~ tna Komisyonunda yapı · 
1'~••.h'k Tahmin bedeli ~928 li
~r. teminatı 294 lira 60 ku
'bilir Şartnamesi Ko. da görü
~"-tiİ, 1•teklilerin kanuni vesi· 
'- tel beraber belli saatte Ko. 

lııeleri, 
(),Qı 

•n Koruma genel 
~ttt· Komutanlığından 

~, t •nburundaki orman koru
t,~1 ~ilet komutanlığı talim
~•t,t~ın aşağıda cins ve· mik-
' '' Yazılı trz11k paurhklaaa
~,:ll•caktır. 

~, ;;lıtı 3 ve 5 birinci tet· 
'•erı 8 pazartesi, çarşamba 
~1', •aat 10 da Galata Top
~-"llı'" caddesinde 176 No. da 
):~'iti koruma ambarı bina
._~ıı_ komisyon tarafından 
~tı ~ Cııı~lı.-, Şartnameleri her 
lliı:ll:ıııyoııda görülebilir. İs
"'i•}' dahdazla izahatalmakiçin 
Ciıı,~ı:ıa müracaat edebilirler. 
~ıı~ kilosu 
~)t' •oğan 4500 
ı:ı ın 
~hz 2160 
'\lıt Peynir 1620 
~ u \i -Ilı zum 6480 
~ııı)t~eker 5980 

~b~11 Yağı 1890 
'r il 

~
't•lt1 5400 

~ •kot 24000 
~ ~huı '"'!!!!!!~~!!!!'!!!!!!'! 
~İt l'~elediyesi 

1Yatrosu 

flkteşrin 938 
''I 

Cumartesi akşamı ıı! I 
ı.ı 

ı l ili' saat 21,30 da 1 

~ 
1

!jjUI KOMEDi KISMI 

~ •nıışhklar Komedisi 
Y lt~ 3 perde 

~ite:.: TürkçHİ 
ır A . G' d vnı ıv • 

1 

Sıra " 
Elbise dolabı ıo ,, 

Su tesisatı 

malzemesi 12 kalem 
Sandık raptiyesi 600 kilo 15 

750,eoo adet 

307 50 

571 50 

800 -
690 -

60 
51 

86 

00 
73 

Pıuarlık 

Açık elcsiltme 
., " 

14 

15 
16 

1- Numune, resim ve şartnameleri mucibince satın alınacak yukarda cins ve mik 
tarı yazılı 5 kalem muhtelif r ıalzeme hizalarında yazılı usulleri!! eksiltmeye konulmuştur. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. ı 
lll- ı: ksiltme 6.X.938 tarihine rnstlayan perşembe günü yukarda yazılı saatlerde 

1 
Kabataşta Levnzım ve Mubaynat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden alınabileceği gibi re -
1 sim ve numuneleri de görülebilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
ralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Cin~i 

Kaim makiııa kağıdı 

Takrirlik kfığıd 

Tcskf'ı dik kağıd 

l\lık ta rı 

2500 tol' 
1500 ,, 
750 ,, 

Beyaz nıektuhlıık zar f 400000 adcd 
No. 3 
Tampon sıiııger kfığıdı 20000 tah. 

* • * 
~1 uhaınmen bedeli 

Hchni Tutarı 

L K. s. L. K. --- - -
l 18 90 2972 50 

90 - 1 ~~50 -
-75 - 562 so 

- :19 1560 -

l 97 -
(ıOO kilo 65 66 

.MU\·akkat 
teminatı 

Lira Kr. 

222 93 
101 ~ s 

42 19 
117 -

29 55 

yüzde 7,5 güvenme pa
(6682) 3 - .. 

Eksiltmenin 
~ekli günü 

açık cks. 7.X ·938 
,. 

" " . , ., ,, 

" ,. 
" 

., ., 

saati 

14 
14 30 
14 45 

15 

15 30 

Siyah kıır~ ıın kalem 20000 adcd t 1775 235 50 17 66 pazarlık ,, 16 
Küçiiıc kıı rlıoıı kağıdı 2500 kutu 90 2250 - 168 75 açık cks. 10.X.938 14 
Kağıd zımha makiıı e 500 aderl 30 150 - l 1 25 pazarlık ,, 14 30 
Klasör 3000 ,. 62 - 1860 - 139 50 açık t-k ::;. ,, 15 -

1- Şarluame ve ııiiınunde ri nıııcihince ~atın alınacak yukarıda cins ve nıiktaıı yazılı 
9 kal 1:: nı kırla<; İ)'f' lev.l ·1, ınıı lıizalar:rııla gfü:;teril en uv ıı'lnle ayrı ayrı t•ksiltmeye konmuştur. 

il- ı\.lulımnrıı en fıP<l ı• lleri muvakkat teminatları hizalarında gibterilmı~tir. 
111 - Eksiltme y ıık a rnb yazılı gün ve saatlcn.le Kahataşta. Levazım ve Muhayaat Şuhc

sinpeki Alını Korııİhyoıııınıla yapılacaktır. 
iV ~artııaıı]('l t:r p:ı rao.;ız olarak her gün sii z iı grçen ,, uh~rh~n alınabilrceği gihi rııınıune · 

lcri görülebilir. 
gün ve snntlerde yiizd~ 7,5 
ilfrn olunur. 

güv~nme 

(67:Zl) 
para-
3-4 

V- İsteklilerin ı>biltınc için tayin edilen 
larile hirlikte ndı ge ç e ıı Koınisyoııa gelııı cleri 

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

~· ~' . ~~,._ ••f bedeli 948 lira 99 kuru~ olan Üsküdar zührevi 
"İltt''ri bahçesindeki garajda yaptırılacak tamirat ve 
\ ~taj açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şart
t!•lı k L,vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2:490 

13 Birinciteşrin /938 perşembe günü saat 15 te Ankarada Ve· 
katet binasında Malieme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme 
Eksiltme Komisyonunda 1880 lira muhammen bedelli 10 edet Mü
hendis ve 12 adet mahruti çadırın açık eksiltmesi yapılacaktır . 

• ııı._d anunda yazılı vesikadan başka Fen işleri müdür
l1ı~~ ~~alacakları Fen ehliyet vesikasile 71 lira 18 ku
\:ı~·93~ teminat makbuz veya mektubile beraber 
, ,.._ 

1 
cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende 

••dırlar, (8) (6728) 

Muvakkat teminat 141 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Ankarada 

Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
lateklilerin, şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte aynı &"Ün 

ve aynı saatte mHkur Komisyonda bulunmaları lbımdır. 
(3984) (6864) 2- 4 

• • • 
Yerli veya yabancı fabrikalar mamulatından olmak üzere 200000 

metre sargılık bez kapalı zarfla satın alınacaktır. Beher metresine 
tahmin edilen fiat 20 kuruştur. Eksiltme 3.10.938 pazatesi günü 
saat 11 de An karada M. M. V . S atınalma Komisyonda yapılacaktır. 
İlk teminat 30UO lira olup şartnamesi iki liraya Komisyondan ah· 
na bilir. Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 24~0 sayılı ka· 
nunun 2-3 cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tublarını eksiltme saatinden behemehal bir aaat evveline kadar 
Ankarada M.M.V. Satanalma Komisyona vermeleri. 

(256) (5383) 4 4 

Çorum Nafıa Müdürlüğünden: 
14. I0.938 cuma günii saat 11 de Çorum Nafıa eksiltme Ko

misyonunda ihalesi yapılmak 'Üz.ere 43 bin lira keşif bedelli Os
mancık kazaundaki Koyun baba köprüsü tamiratı kapalı zarf 
usulil'! eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname, kc1if ve evrakı saire Nafıa dairesinde görülebilir. 
Muvakkat teminat miktarı 3225 liradır. 
İsteklilerin ba işe ait müte:thhitlik ehliyetnameıi ve sair ev· 

raklarile birlikte ihale Komisyonuna müracaatları ilin olunur. 
(6655) 4-4 

Liseler Alım Satım Komisyonu 
Başkanlığından: 

Galatasaray lisesine ihtiyacı olan 200 ton kıriple maden kö· 
mürü 3000 lira tahmin bedelle kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
muştur. 

İlk teminata 225 liradır. 
Eksiltme 17. 10.938 pazartesi gün il saat 15.45 de latan bul Kül

tür direktörlüğü binası içinde toplanan komisyonda yapılacaktır . 
İstekliler ilk teminat makbuz ve Ticaret Odasının 938 yılı ve

sikalarile 2490 sayılı kanunun tarifat ı dairesinde hazırlayacakları 
teklif mektubunu belli saatten bir saat evveline kadar sözü ge
çen komisyon haşkanlığınn makbuz raukabilinde vermeleri. 

Teminatlar liseler muhasebeciliğine yahrılacaktır ve şartna · 
meyi görmek isteyenlerin Galatasaray Lisesinde komisyon sekre · 
terliğine miiracaatl arı. (7008) 1- 4 

Kadıköy ve Anadolu 

yakasında İnşaat sahiplerine 

Mühim Fırsat 

Haydarpaşa tren yolu geçidindeki eski istasyon 
binasını yıkmaktayım. Ruradan çı ırnn nadide ina at 
mah:emelerini çok ucuz s atmaktayım. Arslan m<lrka 
halis Marsilya kiremitler i, çok pişkin tuğla nadide 
kerest e ler İ s tanbula ara ba vapurile na kliyat yap1lır, 
yıkım yerindeki memuruna müracaat. 

Müteahhit RASİM ESKİM 
Zindan Kapu No. 23, Telefon: 22574 

Galnbc Billir ııakft!ı Nn.. l!l 

Baaddığı 7er: ARTUN 8"Jaım(l 

lmtiyu sahibi YO 7uı İfMrİ 
Oiuktörü: ı~u Girit 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 Moıs• Pt:rı . 450 
6 11 n 850 

12 ~ ~ 1500 

Etranger : 12 oi• Ptre. 2700 

Le No. Ptrs. -

VENDREDl -
Quotidieo des Adjudicationı 

GAZET 1 

dO Septemhre l 93 

ADMINISTRA1'101\ 

Y oıhourtchou Hıtn 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T H~phone: 4M42 

Boite PoııtaJe N. 1261 

A ur la Publicit~ o'adreaser 
· l' Admini tr tion Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse T el~graphiquc : 
l ıı tanbul MÜNAKASA 

Tablea u Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'ııdjudication Mode Prix Caution. Lieu d'adjudıcation et du 

d'adjudicat estimatif provisoire Cahier des Charge 
~--~~~----~--------.,,,_·.-.~~--~-~.;.....~..,,,_-----------~----~~~ ----A) Adjud ıcations au Rabais 

Constructlon-Reparation-Trav. Publlca-Material da Conatructlon-Cartographle 
Reparation au penitencier Nighde Publıque 2700 - 202 50 Oir. Trav . Pub. Nighde 

• babitation en maçonnerie : 9 p. n 952 36 71 43 Oir. Etablisse•ent lmmigreı; lımir 
,, bat. ecole Primaire iı lndjesou Gre a gre Vilayet Kaiseri 

Constr. de troia ponts metalliquea (aj.) Pli cacb Min. Trav. Publics 
Reparation route iı la station Erenkeuy ~ublique 1272 85 95 46 Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Repar. tour d'borloge a Dolmabahtche Pub!ique 2603 51 195 - Dir. Palais Nationaux 
Constr. konak fOUvernemental Sarıköy (une Pli cach . 15000 - 1125 - Dir. Taav. Pub. Denizli 

partie) 
Repar. four 
Repar. pont en bois Çaycuma et constr. dig-ue 
Conatr. ucalier iı Hacettepe 

Gre a a-re 

Publique 
Publique 

239 50 
28135 5o 

3037 37 
1151 -

18 -
2111 -

227 77 
86 33 

Com. Ach . lntend An\t. 
Oir. Trav . Pub. Zonguldak 
Municipalite Ank . 

Trav. terrauement routes interieuree cime
tiere Merkez Efendi et tranıformation en 
chaussee 

Pcintur.e a l'buile a la Faculte de Droit: 
Grillcs en fonte deı chauffages centraux 
Badigeounage a la Bibliotheque de l'Univer-

site 

Gre a rre 
,, 

" 

137 17 
124 -
180 67 

Com. Perm . Munioip lıt. 

Com . Ach . Universite lst. 

" 
" • 

Prodults Chlmiques et Pharmaceutlquea-lnstrumenta Sanitalres-Fournlture pour Hôpitaux 
Grand pııquct de secours snn ı t. d'aviııtion: - - 3150 - 236 25 Com. Acb. Min. Def. Nat Ank. 

100 p. id. petil: 150 p. (aj ) 

Electricite-Gaz·Chauffago Central (lnstallation et Materiel) 

Jours Heure 

5-10-38 15 - -
13-10-38 14 -
6-10-38 

12-11-38 11 -
10-10-38 14 30 
21-10-38 15 -
19-10-38 10 -

1-10-38 11 -
7-10-38 15 -

14-10-38 10 30 
17-10-38 14 30 

3-10-38 11 
3-10-38 11 
3·10-38 11 

7-10-38 11 -

lllumination de fctes sur la tour de Maraton Publique 
Ampoules : 49470 p. (aj.) Gre iı. ire 

1782 50 
14853 06 

133 65 
1113 98 

Municipalite Ankara 14-10-38 10 30 
Com. Ach. lntend. Marit. K.pacha 4-10-38 14 30 

Habillement - Ch ussures - Tissus - Culrs 
1 oile en erin : 4600 m. 
Cami&oles : 33 p. 
Confection de costumes: 75 complets 
Pantoufles : 400 paires 
Nappes : 290 p.· Batiıte: 1925 m - Toile pr. 

matelas: 650 m. 
Couverture on laine : 320 p . 
Habits civils : 185 complets 
Confection paletots d'hommes : 93 p. • 
Linge eo lin : 400 complets 

Travaux d ' lmprimerie-Papeterie -

Publique 
Gre iı gre 

" 
• 

Pli cach 

" 
Publique 

• 

3220-
ı 75 20 
187 50 
400 -

la p. 11 
lap 22 -

1860 -
1800 

lmpression f ıches de manifeste: 60000 p . Grc a grc 96 -
f iches de contrôle: 60000 p. 

Fournitures de bureau Grc a gre 

,, 
" n " 

Transport - Chargement - Dcchargement -- ----- ......--
Chargement et decharıement houille: 35000 t. Pli cach 

Bola de Constructlon, Planchea Poteaux ete. 
;...;..;..;.....;,.;;.~----------~-------------·----B o is de ebene : 350 m3 Pli cach 

311 75 
362 46 

19200 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 
Armoire tire iı gre 200 -
Pupitres : 12 p.· Armoires pour dossier : 5 Pli cach 

p.· Tablcs : 10 p. 
Armoire& pour do1Siers: 2 p.- Tables: 15 p.· 

Armoircs : 160 p .- Bancs : 130 p . 
Litı en fer : 160 p 

Combustible Carburant - Huile& 
Ho:.ıılle : 80 t. 

Boiı: 96 t . 
" : 200 t . 

Charbon crible : 200 t. 
Houille : 20 t. 
Motorine : 6 t. 
Coke : WO t . 
Semicoke : 70 t.- Boi~ de chnrme : 35 t .· 

Bois reııineux : 1 ,5 t. 

Dlvera 
Autobus avec carrosserie : 6 p . 
Materiel pour lampe luxe 
Cordc, boucle ete. 
Materiel pour fabrication de ıignal 

" n peinture des auto ı 
,, ,, groupe de sapeur pompıer 

.. ,, lazaret : 10 lotıı 

,, 

,, la p. 11 

Publique 

" ., 
Pli cach 
Gre a gre 

r. 

Pli cach 
Publique 

Gre a gre 

" 
" ,, 
n 

,, 
• ,, 

2640 -
1728 

3000 -
360 -
420 -

2832 50 

15000 -
314 70 
497 05 
121 19 
409 25 
260 -
72 16 
70 20 

241 50 
13 14 
14 07 
30 --

137 25 

264 -
306 -
139 50 
135 -

23 38 
'J.7 18 

15 -
66 -

28 50 

132 -

198 -
119 60 

225 -
27 -
31 50 

405 -

23 60 
37 28 

9 15 
37 50 
19 50 

j 41 
2 27 

Com. Acb lntend. Jst. Tophane 
Com. Perm. Mun. lıtanbul 

" 
" Com Ach. Lycces latanbul 

" 
Dir. G en. Sılret e Ankııra 

Minist. Fınanc~~ Ankara 
Recteur lnslitut Agricole Ankara 

Dır. Princip . Douanes lst. 

Com. Perm . Municipalite lıtanbul 

" 

17 -10-38 
3-10-38 
3-10-38 
3-10-38 

17-10-38 

17·10·38 
15-10-38 
14-10-38 
15-10-38 

14 -
t4 30 
14 80 
14 30 
15 30 

15 30 
11 -
25 -
10 -

5-10-38 10 -

3-10-38 14 30 

3-10-38 14 30 

Seme Exploit. Ch. Fer Etat lzmir 21-10 .. 35 17 

9meE.xpl.Ch. de Fer F.tat Sirkedji 17-10-38 11 -

Com. Perm. Mun. htanhul 
Com. Ach. Lycees ,, 

" 
,, 

,, ,, 

Dir. Cullure Eskichehir 
Com. Ach . Milit. Kırhghatch 

" Balikeair 
Com. Ach . Lyceeı Istanbul 
Com. Perm. Mun. lstanbul .. 
Econ. G . Aı . Nat. de Turquie 
Vil. Ankara 

J-10-38 14 30 
17-10-38 16 -

17-10·38 16 

17·10-38 16 

3 -10-38 11 45 
12-10-38 15 -
12-10·38 11 -
17-10·38 15 45 
3-10-38 14 30 -
3 10-38 14 30 

17-10-38 15 -
13-10-38 

Municipalite Buca Juıqu'au 20-10-38 
Com. Perm. \4unicipalite lstanbul 3-10 38 14 30 

" 
" 
" ,, 
, . 
,, 

3-10-38 14 30 
3-10-38 14 30 
3-10-38 14 30 
3-10-38 14 30 
3 10-38 14 30 
3-10-38 14 30 Plaque en metal: 1 p .-Sceu en caoutchouc: 

12 p.•Cachet officiel: 13 p. 
Pıeccı de rechan2'ea pr. le& machines de la 

maıson tle couture No . l: 21 lot& 

Publique 1712 50 128 44 Com. Ach. lntend . lst. Tophane 17-10 38 14 30 

Gourde en aluminium: 150.000-335000 p. (cab 
eh. L. 20,15) 

Atısiette•, cuiller•, couteaux, verreı, carafes 
ete. 

Grueı: 8 P· 
Tuvaux en fer -avec acces. 
Compteur d'eau: 500 p . 
Tôle en acier, fer rond ete 
Ciment marque Yunus: 1000 ıacs 
Qutileıı et inıtruınents pr. photographe 
Roseau de marlıton pr. le conservatoire: 3 lota 
Repar. moteur Bo~aziçi 

Pli cach. la p. 1 20 

Publique 

Pli cach. 

" Publique 
,, 
" Gre a rre 
• 

7269 30 
9690 -
257 50 

1550 -
783 -
375 

3600 -

19839 60 

50 60 

545 20 
726 75 

19 27 
116 25 
58 -
28 13 

270 -

Com. Ach . Min. Def. Nat . Ank. 17-11-38 11 -

Com. Ach. Lycees lııt. 17-10-38 15 30 

Denial:ank Suc. lst. 
Municipalite Ankara 

it 

,, 
,, 

" Com. Perm. Municip. lat. 

" 

7·11-38 12 -
18-10-38 11 -
14-10-38 11 -
18-10-38 10 30 
18-10·38 10 30 
14-10-31 10 30 
3·10-38 14 30 

17-10-38 14 30 

Cumartesi 1·10·38 

Zıs ka myonları malzemesi (MMV) .\\~ 788 
Terui (PTT U. Müd.) .:\! 791 
Süt ve yoğurt (Maniaa Vali .) ,;\2 819 
Arpa , un, sığır eti ve kuru ot (Goziantep Aak. SAK) J': 821 
Sı2'ır eti (Jndr. Gen. Komut. Ank.) .~! 821 
Motör için Kelvin marka yedek par\aları (Gümr. Muh. Gen. Koınut 

fst ) .,! 821 
Arpaı (Konya Kor SAK) .\! 822 
Sadeyl! ğ' (D eniz Lvz ) .M 822 
Odun, mangal kömürü ve sömi kok (Emniyet U . Müd.) .\~ 823 
Gümrük ambarı tnaıirı (Samsun Gümr. Müd.) X 828 
Alitı cerrahiye (Urfa Vıl.) J\~ 829 
Edirne bölge snnat okulu tamiri (E.dirne Nafıa Müd.) .i\! 832 
Kuru çam odun u (Kars Vil.) .\~ 833 
Elbiııe (Bartın Kaymaknm.) X! 834 
Hangar, ahır ve garaj tamiri (lst. Komut.) ~\~ 835 
Ambar tamiri ile transformatör binuı in, . ve harici elektrik tesis· 

(İat . Komut.) N: 835 

Samedi I · 10·938 

Materie\ pour camion Z•s (Min . D ef. Nat.) No 7~8 
Bascules (Dir. Gen. P. T. T.) No 791 
Lait et yoghourt (Vi l. Manisa) No 819 ) 
Org•, farine, viıınde de boeuf et foin (Com. Ach . Milit. GazianteP 

No 821 21 
Viande de boeuf (Com. Ach. Command. Gen. Gend. Ank ) No 8 

Pieces de rechanges marque Kelvin (Cam. Ach . Command. Geıı 
Surveil. Oouan. lst.) No 821 

Orge (Cor ps Armee Koyna) No 822 
Combustible (Dir. G en. de Surete) No 822 
Beurre {lnt . Mariti me) No 822 
Repıır. depôt de la douane (Dir. Douane Samsun) No 8 28 
lnıtruments de chirurgie (Vil. Urfa) No 829 
Rep. bitiment ecolc arta (Dir. Trav. Pub. Edirne) No 832 
Bois de sapin {Vil. Kars) No 833 
Coıtumes (Kaymakamat Bartin) No 834 fıt l 
Conetr. hangar tran formateur et ınstal electrique (Command· 

No 835 

( Sirıci aabifeden devam) 

Yükaek Deniz 

Cinsi Miktarı 

Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 
~I 

Muhammen Azı tutarı Çoğu tutarı , ,ıı 
bedeli teJJlıO Azı Çoğu 

Kilo Kilo 
600 800 
400 500 
210 300 

Beyaz peynir 
Katar peynir 
Kuru kayısı 

Dağlıç eti 
Kuzu eti 

[;500 6000 
800 1000 

50 
70 
65 

42 
50 

Lira K. 
300 
280 
162 50 
742 50 

23IO 
400 

27IO 

Lira 
400 
350 
195 
945 

2520 
500 
3020 

Lira I'· 
) 
) 70 şS 
) 

) 226 50 
) 

" 1 ~ Mektebimiz için mub!lyaası mukarrer bulunan cins J 
miktarlnrı ve fiatları ve muvnkkat teminatları yukarıda \fC ~t ılt 
ları f&rtnamelerinde yazılı beş kalem yiyecek iki şartnanıe 
ayrı ayrı açık eksiltıniye konmuştur. .., ,,~ 

2- Ekııiltme 13 I0/938 perşembe günü saat 13,30 ta yu1'""' 
Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünde toplanacak Satıoala:t• 
misyonunca yapılacaktır. ~' 

Bunlara aid ,artna meleri görmeii arzu edenler Mekteb rJıS 
ıebe.ine müracaat etmelidirler. 

Selimi ye A•keri Satın alma Komiayonundaa: f 
e~'' 2 - Karadeniz ltoğazı birlikleri hayvanatı için askeri 

dahilinde 15000 kllo eaman paı:arhkla utın alınacaktır. 1 
2- Pazarlık 3.10.938 puarteai gOnü •aat 14 te Selirrıİfe ~~' 

men askerlik daireei binaeındaki tümen satıoaJma komiıyoıııl 
yapılacaktır. ol 

3- Pazarlık sonunda tekarrur edecek fiyat üzerinden 1 
15 teminat derhal tümen muhasebe veznesine yatırılacaktJr· ,-' 

4- Yukarda yazılı miktar uman defaten alınacaktır . 5ıı"'1 
ait evsaf 1'.omiıyonumuzda görülebilir. f f. 

* • • Selimiye garnizonu birlikleri hayvanatı için askeri e\"51
1(1' 

bilinde 40000 kilo yulaf pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlı!< .:t~e~ 
pazartısi günü .aat 14,30 de Selimiye Lümen askerlik dairesııl1' I 
naıındaki tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır, Pazarl• 1 ~ 
nunda takarrur edecek fiat üzerinden yüzde 15 te"!linat derlı• f 
men muhasebe veznesine yatınlncaktır. Yukarda yazılı milcl6 '.Jif 
defaten alınacaktır. Yulafa ait evaaf komisyonumuzda görütd>' 


