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~ 

•• eahhi t le rin Mesleki Organıdır Umum Tüccarların ve u 

~emleket Haberleri 
a Yumurta ihracatı 
~} 11 

hafta içinde Almanya, f. 
~' \re Yunanistana 800 Hn· 

~- Yuı:ı:ıurta gönderilmi,tir. Ge· 
t •tne bu aydaki ihracata 

~d' bu ıeoe satışlar yüzde 20 

11
: fazl dır, Bunun ıcbcbi 

, 1 °1lu yumurtaların dıt pi.· 
ltı:ıı. ltr~•. eyi fiyat ve rağbet 
} tsıdır. Bir sandık Alman· 
~ 80 mark, Yunaniıstana 
t\ dr.ahıni n İtalyaya 520 
~ fiatıa ıif olarak ıatılmak· 

t, 

~alı satışları canlandı 
Son hafta içinde ha1ılarımız 

1. •nya, Polonya, Romanya 
~tt"k 
\~t 1 •a.daa ıoru4turmalar ol-

~· "e Almanya için bir kaç 
. Qrn Partilerde halı satılmış 

ıt11 il sene Almanyanın ge· 
~·~nelerden bir kaç misli 
bt ' 11e halı alacağı piyasadan 

t llınmı,tır. 

Oenizbankta i~tihan 
btn· 
t" 1ıbankın Anupaya tahsi 
~hlldereceği talebenin dün 
lıııı~nlau yapılmışbr. 
't, •hana 280 kiti girmittir. 
~t ilanlar iıtaj devresi gar
~dtıı •onra hemen Avrupaya 

tr'l 1 eccktir. 

~Kızıl yapak satıldı 
ıh ''d ••rnızda toplanmış olan 
~ 0lı.ı ınallarından 160 bin 
,, ll:ıiktarda kml yapaklar 
\ı.ılll'aya sranderilmek üzere 
llll 53-54,5 kuruş arasında 

1•tır, 

§ 

Piyasa haberi eri 
TİFTİK 
Balya kurut 

137 135-137 m•htelif men

••li mallar. 
YAPAK 

kurur; Balya 
22 

320 
25 

72 Çaaaltkııle güz yünü 
50,5 Eski,ehir yapağı 
40 parça yapağı A-

KEÇİ KlLLl 
Balya kuru' 

natlo:>lu 

9 50,5 Kırkım Kayseri 
KEÇi DERİSİ 
Çifti 170 200 kuru' sıkletleri· 

ne ıöre satılmaktadır. 
OGLAK DERlSl 
Çifti J 10-120 kurut sıklet ve 

cinslerine sröre satılmaktadır. 

KUZU DERİSİ 
Çifti 120-J 50 kurut 11klet ve 

cin•l•rine göre satılmaktadır. 

KOYUN DERİSİ (hava ku. 
ru su) 

Kiloın 50·56 dahil içio iıtek 

fazladır. 
KOY UN DERİSİ (Tuzlu kuru) 
Kiloıu 40-45 kurut olup da· 

bil için iıtek fazladır, 
MEŞiN DERİSİ (Yarım i,len· 

miş) 
Kilon 90-105 cinslerine gö· 

re ihracata satılmaktadır. 

KURU SIGlR DERiSİ 
Kiloıu 60·75 kurut araları•· 

dadır. 
SALAMURA SIGIR DERİSİ 
Kilosu 40 •6 kuruş craların

dadır. 

TUrkiye- lsveç anlaşması 
Türkiye -iaveç ticaret anlat· 

masının fesh edilditi alakadar· 
lara tebli~ edilmiştir. Bu ay i
çinde yeni g-örütmelere batla
nacakbr. 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

~ 9.11.938 ======= 
En aşaf'ı En yOksek 

Kr.ı:;;, K.r. S 

Orta 

Kilo 24 -

8-
8-
9-
4-

kilo 

• 

7-
l4 -

13 
11 -
s-
4-
6-
3-

aded -

• 
5-
S-

llfak l -
ıı,u 

~I ıcanı 6 
'ta • 

\ lOOAdet ~o 

~-1\ 
\o~ • 

demet - 50 
1 -

25'> 

• 6-

00 

27 -

12 -
11 -
1 l -
5 -
8-

16 -

15 
ıs -
4-
6 

8-
5-

6-
4-
2-
8-

l20-

1 50 
- 75 
3 co 
7-

- 70 
1 60 

400 

Cinsi 
En aşağı in yilksek 

Kr. S. Kr. S. 

Gnmn,hane f'lması kilo 12 
Rezakı üzümü f3 -
Yapıncak 8 -
Milşldlc 

Balbnl üzilmil • 
7 

Siyah !izilm 6 -
Ama:.ya elmaııı 12 -
İnebolu elması 5 -
la~ill.ı: elmaııı {taraklı) 8 

Ankara armudu 
lnebol armudu 
Muşmula 

Ayva 
Ferilc elmaıı 
Kcıtane 

Nar 

Ce.,ız 

Trabzon hurmnSl 

• 

• 
• 

15 

s 50 
6-
7-
5 -
:5 -

15 -

Muz 40 -
Kestane kahağı a 
Y erlı limon 100 adeı.l L50 -
Ecnebi limon ıoo aded 150 -
Karpuz Al;,ıca ha~ • 12 -

orta • 8 -
ufak • 15 -

Kavun Kırkağac baş ~ 
orta. 

• ufak• 
• Hasanbey baş • 26 -

orta • 20 -
ufak. il) 

!8 -
7-

12 -
llj -

10 -
z; -
8-

l4 -

25-

4-
12 -
8-
8 -
8 -

20 -

~o -
4-

300 
250-
: 5 -

10 -
6-

ao -
2fl -
16 -

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

Türkiye. Estonya Ticaret ve Kliring Anlaşması 
Kararname No; 9740 
6 haziran 1937 tarihli Türkiyc-Eıtonya Ticaret ve Klirin~ 

Anlatma11na ek olarak 29 ağuıtos 1938 tarihinde Ankarada imza 
olunan ilişik protokoluu 1110/1938 tarihinden itibaren mer'iyete 
konulması; Hariciye Vekillitinin 6/I0/ 19.lB tarih ve 211481499 sayı
la tezkere.ile yapılan teklifi üzerine İcra Veki.lleri Heyetince 
IO,rl0,'1938 tarihiade onanmııtır. 

10/ 10 1938 
PROTOKOL 

Türkiye Cümhuriycti Hükumctile Estonya Cümhuriyeti Hükii· 
meti, ticari mübadelelerine yeni bir inkiçaf vermek arzusu ile 
mütehnasis olarak, 6 haziran 1937 tarihli Ticaret Anlaşmasını ta· 
dil etmeği kararlaştırmıtlar ve aşağıdaki ahkam husuıunda mu· 
tabak: kalmışlardır. 

l - Bu protokola merbut A ve B listeleri 6 haziran 1937 ta· 
ribli Türkiy~ • Estonya Ticaret Anlaşmaıına bağlı olaıı 1 ve 2 
aumaralı li.teler yerine kaim olacaktır. 

2 - Bu protokola merbut A ve B listelerinde zikredilmiycn 
emtianın idbaline veya mezkur liııtclerde teıbit cdilmit olan koa· 
teajanların arttırılmasına mütedair talebleri her iki hükumet en 
büyük bir hayırhahlıkla tcdkik ctmeği taahhüd ederler. 

3 - Tütünden manda Türk menşeli mahsulat kontenjanların 
müsaadesi nisbctinde Estonya menşeli mahsulat ile hususi taka1 
muamclitına mevzu teşkil edebilecektir. 

Bu maddede mevzuubahiı olan hususi takas muamelatı 

her iki memlekette mer'i olan usullere ve mezkür m~mleketlerin 
1&libiyettar makamatının tasvibine tabi olacaktır. 

Bu protokolun mer'i bulunduğu esnada batlanmış olup mer' 
iyetten çıktığı tarihde ncticclenmcm iş bulunan hususi takas mua
meleleri bu protokol ahkamına teYfikan ve protokolun inkıza11 ta· 
rihinden itibaren altı ay zarfınd taıfiyc edilirler. 

4 - Estooya menfeli pamuk iplikleri bu protokola bağlı B 
listeıiodc mezkur kontenjanlar haricinde ocak hususi taku yo· 
lu He ve Türk menşeli pamuğun ihracına mukabil Türkiyeye id· 
hal olunabilecektir. 

İtbu protokol 1 tetrinievvel 19 8 tarihinde mcr'iyctc girecek 
ve 6 Haziran 1937 tarihli Ticaret ve Kliring Anlaşmasının bir 
cüz'ü mütcmmimiai teşkil edecektir. 

Aynı müddet için muteber olacak Ye mezkur anlaşma'.lın tabi 
olduğu aynı şartlar dairesinde fesholunabilecektir. 

Ankaradn 29 ağustos 1938 tarihinde Fransızca iki nüsha ola· 
rak tanzim edilmiştir. 

Eatooya tarifesi 
poziıyon No. ları 

6, 2 a, 4 
7 
1 

11 
l 1, 4 
21, t. 2. 3. 
27, 1 a, 2 a, 28 
33. 1, 2 
50 
52, 1 
62, 4 b a 

... 

LiSTE: A. 
Senelik kontenjan 

Emtinnm tavıifi Ton 
Taze üzüm, portakal 50 
Kuru meyva 300 
Zeytin 5 
Ceviz, fındık, badem ve uatık 50 
Defae yaprağı 5 
Tütün 350 
Likör n diier ispirtolu içkiler, şarap IO 
Tuz 3.000 
Tabii aiinırer 
Balmumu 
Suıam 

(Denmı var) 

K 

ı 

5 
10 

inşaat. Tamirat • Nafıa i~lcri ve Malzemesi -Harita -
ESkifchir Vilayet Daimi Enr.ümeninde: 

HalkeYi binaııının muhtacı tamir bulunan yağmur olukları ve 
cephedeki nok1an ııvaları islahile badanasının tecdidi 14.11.938 
tarihiae müsadif pazartesi günü saat 15,50 de pazarlıkla talibine 
Yerilecektir. Taliplerin pazarlık aaatinde makamı vilayette top· 
lanacak daimi encümene müracaat etmeleri lazımdır • 

* 'f ahal caddesindeki İnönü mektebinin merbut keşfoamHİ • • 
mucibince tamiratı 7~5 lira 81 bedeli keşifle 31.10.938 tarihinden 
14.11.938 tarihine müsadif pazıırtcsi günü saat 15,50 ye ka~ar 
açık ekıiltmeye konmuştur. Teminatı muvakkate 56 liradır. Iha· 
le yevmi mezkürdc makamı vilayette toplanacak daimi encümen 
tarafından yapılacaktır. Şartname ve kcşfnameyi görmek iıtiyen· 
lcrin Daimi encümen kalemine mGracaatları lazımdır. 

İstanbul Hava Satınalma Komisyonu Batkanhğından: 
Yeşilköy Hava Aktarma ambarında 365 lira 75 kuru' keşifli 

mutfak ve hamam tamiri 21.11.938 pazartesi günü saat 14 te pa· 
zarhkla ihale edilecektir. 

İıteklHerin 500 liralık bu gibi işler yaptığına dair Bayındır
lıktan almış veıikalarile gün ve saatte Yeşilköy Hava Aktarma 
Ambarında Ha va .atınalma komisyonu baıkanlığına a-elmeleri. 

Dıyarbakır Askeri Satıaalma Komiıyonu Batkanlıtından: 
lS.10.938 1&lı günü ıaat onda açık ekıiltmc ile ihale edilcceti 

ilin edilen T .yy Alayına ait Elazit vertctil T.yy Meydanında 
yaptırılacak depo iaşaatıaa iıtekli çıkmadıfından bir ay içinde 
puarlıkla yaptırılacaktır. 

Keşif ve tutarı 7837 lira 50 kuruıtur. Muvakkat teminatı 5&8 
liradır. 

Keşif şartnnmclerini iıtckliler her j'an raPaai saatlarında D. 
bakır levazım amirliği satınalına komiıyonunda gCSrebilirlcr. 

iıtekliler 18.10.938 den 18.11.938 kadar bir ay içinde nafıa ta
limatına uyırun ve bu işe ait mahsus vesika ile, d•j'er kanunun 
teıbit etmiş olduğu vesaik ve teminatları ile birlikte komiıyona 
müracııatları illa olunur. 

C. H. P. Ankara İlyöakural Ba,kanlıtından: 
Keşif bedeli 10 60 lira.lan ibaret bulunan AtaHirk evi toprak 

işleri 26.11.938 cumarteıi günü saat l l de Y cni,ebir' de C. H. P. 
ilyönkuruluada tetekkül eden komiıyonda ihaleıi yapılmak üze· 
re kapalı zarf usaliyle eksiltme ve konulmu4tur. 

Muvakkat teminat 8 ı• lira 50 kuruttur. lstcklilerla tekHf mek· 
tuplarını teminat mektup veya makbuzu, Ticaret odaıı vesikası 

ve eksiltmenin yapılacatı günden ea az sekiz gün e"'vel ıeferanı 
ve difıcr vesikalarını raptetmek ıuretiylc Ankara vilayetine istida 
ile müracaat ederek bu işe ait olarak alacakları ehliyet Yeıikala· 
riyle birlikte yakarıda sözü geçen l'Ünde saat lO a kadar komiı
yon reiıliğine teYdi etmeler!. 

Ehliyet vesikaları için ekıiltmenin yapılaca~• günden ca az 
ı~Lı:iz gün evvel vesika talebinde bulunmıyanların ekiiltmeye gl· 
rcmiyecckleri, bu işe ait ke'if evrakiyle prtnameyi her gün Ye· 
oişehir'dc Emniyet anıJ karşısındaki parti binasında rörcbileee k· 
leri ılln olunur. 

Karaman Kaymakamlığından: 
Kazamızın lıiıra köyüne yapılacak 1471 lira 23 kuruş bedeli 

kctifli illt okul binası 1.11 .38 tarihinden itibaren 1 O gün müddet
le açık eksiltmeye konmuttur. Taliplerin Karaman kaymakamlı

ğına müracaatları ilin olunur. 

Dıyarbakır A ıkeri Satınalma Komiıyonu Batkanhğından: 
18.10.938 de afık eksiltme ile ihale edilcceti ilan edilen Tyy. 

Alayına ait Elazit Vertctil meydanındaki yaptırılacak depo in••· 
atına istekli çıkmadığından bir ay zarfında pazarlıkla yaptırıla

caktır. 
Keşif tutarı 2995 lira 21 kurut muvakkat teminatı 218 liradır. 
Kc,if ve tartnamclerini iıtekliler her ııün mesai ıaatlarında 

satınalma komisyonunda görebilirler. 
18. l 1.938 cumartesi gününe kadar pazarlıkla ihalesi yapılaca· 

gıodan istekliler nafıa talimatına uygun bu it• mahıuı vesika ve 
diter kanunun tesbit ettiti vesaik ve tcminatlarile birlikte ko· 
misyona müracaatları illa olanur. 

• • • 
Paşababçede yap. beton arme döfemeler eksiltmesinden sarfı· 

nazar edildi. Bak. İnhisarlar U Müdürlüfıü illnlarına. 

it Açlar, Klinik ve ispençiyari alat: 
Orman Koruma Genel Komutanlık Satınalma Konaiıyonandan 

Aıağıda cins ve miktarları yazılı 6 kalem cezai tıbbiyenin 
açık eksiltme ile ihalesi 28 ikincitctrin 938 pazarteıi srünil ... t 
11 de Ankarada Ycnitehirde Orman Koruma Genel komutanlık 
binasındaki aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 31JQ liradır. Muvakkat teminatı 232 lira 
50 kuruttur. 

Şartnamesi her gün parasız olarak komiıyonda ıörülcbilir. 
İıteklilerin muvakkat teminat makbuzlarile icap eden ve1ikalar

la ihale giln ve saatınde meıkür komiıyona ıelmeleri. 
100 kilo bizmut su mitrat 
500 tüp Prontozil komprime 
35 Dilzline 13xl8 Filim Kodekı 
35 n 24x30 ,, ,, 
35 n 18x24 ,, • 
35 ,, 30x40 ,, ,, 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
( 

Kütahya BediyHinden: 
Evvelce pazarlıkla alınmaıı ilin edilen Dizel motörüne aid 

şartname değiştirilerek yeniden kapalı zarfla münakasaya konul· 

muştur. 

Santral için 125 beygirlik iki. Dizel motC5ril alternatörlerile 
kompile Ye santıralda monte edilmek tartile alınacaktır. Her iki· 
ıinin muhammen bedeli 16 bin lira ve muvakkat teminatı 1200 

liradır. 
İhale 1.12.938 perşembe günü uat 15 te Belediye Encüme

ninde yapılacaktır. Bir saat evvel mektupların kanuni tarifat dai· 
resinde yeıikalarile birlikte Encümene tevdii lazımdır. Bu saatten 
sonra vcrllen mektublar kabul edilmez, posta ile gönderilen mek· 
tublarıo gecikme ve ziyandan Encümen meı'ul değildir. Şartna· 
meler reami bir taleble meccanen bildirilen adrese gönderilir. 

• 
i-

i· 
ıe 

)' 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESı 

Bu gün ıian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esl 

Cinsi 

a MOnakasaıar 

lnfaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harita 

21.11.38 de Paşabahçe fabrikasmda yap. betoD 
arme döşemelerile sair müteferrik işleri ya· 
pılması ıarfınazar edildi 

Şekli Mabm. bed. Tem inat Müracaat yeri Gün Saat 

inhisarlar U. Müd. 

Radyo far iatuyonunda Fayrea binasında ve 
Şileain Alacalı mevkii ile Kilyosta yap. in9. 
ve tamirat 

12373 96 Denizbank lat. Şubeei 17·11-38 10 -

Erzurumda grup inşaatının ikmali (şart . 615 kr) 
Gündoğmuı kuası bükılmet binası birinci kı

sım inş. 

kapalı a. 245983 49 13549 17 
1125 

Nafıa Vekileti 
Antalya Nafıa Müd. 

28-11-38 16 
30-11·38 15 n 15000 -

Gelibolu hükılmet konağı inş . (1 lmım) 
Telefon şcbekcıinde yap. tamirat münasebetile 

lst. Vilayet hududları dahilinde yap. 300 m2 
parke-300 m2 adi-100 m2 ufalt·lOO m2 çi· 

• 
aç. eka. 

14999 10 
699 -

1800 
53 -

Çanakkale ,, ,, 
lst. Telefon Müd. 

28-11-38 15 -
2S.11-38 15 30 

mento ve 100 m2 ıose tamiri 
Yalova kaymakamlık konağının noksan ve ku· 

surlu yerlerinin ikmal ve ıslahı 
n 583 42 latanbul Belediyesi 28-11-38 14 30 

Caddeboatanı iskele yolunun tamiri (temd) 
Su depoıu yap. ile bu depoya su iıalesi işi 

(temd) 

" 2438 43 
2458 13 

182 88 
339 61 

" ,, 
Devlet Hava Yolları U. MQd. 

22-11-38 14 30 
15-11-38 11 -

ıliçler, Klinik ve ispençiyari alAt, Hastane Lev. 

Bizmut su mitrat: 100 k.-prontoıil lcomprime: 
500 tüp-filim Kodekı: 35 dü:ı:üne 13 X 18- 35 
düzüne: 24 X 30- 35 düzune: 18X 24 ve 35 
düzüne: 30 X 40 

aç. eks. 3100 - ~2 50 Orman.Kor . Genel Komut. Anlt. 28 -11-38 11 -

Elektrik· Havegazı·Kalorifar (tesisat va malzmasi) 

Fatihte 32 ci mektebe Peşe• borularile yap. 
ele\ttrik teıisah 

paz. 56 50 8 48 latanbul Belediyesi 11-11-38 14 30 

Elektrik aantralı için 125 beygirlik iki Dizel 
motörü alternatörile komple ve santralda 
montajı 

kapalı z. 16000 - 1200 - Kütahya ,, 1-12-38 15 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Elbise: 26 tak.-palto: 26 ad. (temd) 1021 80 

Saten: 360450 m. (tead) ... 1 10 

Matbaa itleri · Kırtasiye · Yazıhane Levazımı 

Reaim malzeae1i: 18 kale• 

Tırtıklı alüminyum kifıd: 200 le. 

Nakliyat· Botaltma • YDkh.tm 

Eskişehir tayyare A. dan Eskişehir fabrikaaına 
2 saç bana-an naldi (şart. 152 kr) (temd) 

Mahrukat, Benzin, Makine yeöları v.s. 

Lavamarin kömürü: 400 t. (temd) 
Motorin: 45 t .· vakum ya~ı: 1,5 t. l temd) 
B.B. marka mobiloilin: 50 t. 
Kalın benzin: 200 t. (Jart. 240 k.) 

MOteferrlk 

Vagon yedekleri (temd) 
Yerli dana, yerli kırım, Montafon ve Simental 

dana: 70 ad . 
Kua imalinde kullanılmak üzere saç v.ı . : ı 3 

kalem. 
Motör için malzeme: 45 kalem 
Yaıısı ve yuvarlak kayış: 1575 m. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Un: 18 t. 
Yulaf: 64 t. 
Sadeyat: 16,5 t. 

b Müzayedeler 

Dükkaa ankazı 
Boynuz, ltemik ve paçavra 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

aç. eka. 3637 38 

• 448 -

kapalı z. 30262 -

aç. eks. 5000 -
paz. 
kapalı z. 17000 -

n 48000 -

açık eb. 1225 -

,, 

• ,, 

849 94 

1543 12 
896 -

kapalı ı. 61200 -

" 
" 

paz . 
a~ . art. 

29600 -
15675 -

150 -

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden: 
idarede mevcnt ve ticaret odasından mühürlü nümu· 

nesi veçbile yerli malından olmak üzere idare müstah
demleri için 13 adet palto yaptırılacaktır. 

Beheri 19 lira 50 kuruş olmak üzere tamamının mu
hammen bedeli 253 lira 50 kuruştur. Talip olanların yüz· 
de 7,5 dan pey a~çesi olan 19 lirayı vezneye yatırıhlf•k 
11.11.38 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 10 da le· 
vazım müdürlüğünde mitteşekkil satınalma komisyonuaa 
müracaat eylemeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Teknik Okulu Satınalma Komi.yonu Baıkanhğındaa : 
Cinai Miktarı Tahmin tutarı hk teminat 

Lira K. Lira K. 
Reımi malzemesi 18 kalem 3637 38 272 83 

Okulumuz ihtiyacı olan yukarıda cinsi ve miktarı, tahmin be· 
deli Ye ilk teminatı yazılı resim malzemesinin ibalHi yapılmrk 
üzere 11.11.938 tarihine rastlayan cuma günil ıaat 14 ele açık ek
ailtmeye konulmuştu. 

76 65 

37 25 

272 83 

~3 60 

2277 15 

375 -

1275 -
3600 -

91 88 

63 75 

67 20 

4590 -
2310 -
1275 -

22 50 

Hayvaa Saa-Iık Memur. ve Nalband 21-11-38 14 30 
Melt. Müd. 

Edirne Kültür Oir. 

Teknik Okulu SAK 

lnbi1arlar U. Müd. 

M. M.V. SAK 

14-11·38 14 -

11-11-38 14 -
(tubib) 

30-11-38 14 30 

21-11-38 15 -

Gümr. Mub. Genel Kom. lst. SAK 14-11-38 14 
Afyoakarahi1ar Beled. ber gün 
Milli Müd. Vek. Deniz Mrk. SAK 28-11-38 11 

,, 28·11·38 14 -

O.O.Yollan Anlt. Haydarpafa 
Pendik Baktcriyolo}i Enst. Dir. 

P. T. T . Fabrika Müd. lıt. 

l1t. Deaiz Ticareti Müd. 
lnhiıarlar U. Mnd. 

Dörtyol Alayı SAK 

" n ,, . 
lıtaabul Belediyesa 
Pendik ,, 

29·12-38 15 -
2S.11 38 14 -

25-11-38 10 -

29-11-38 15 -
30-11-38 14 -

25-11-38 15 -
25-11-38 15 30 
25·11-38 16 -

14-11·38 14 30 
12·11-38 10 -

lıteklilerin tartnameyi ıörmek üxere Yıldızda buluna• Olı:uJu
mu~a n eluilt'?e g6nü deGümütıuyunda Yüksek Mühendiı Mek
te bı MuhaaebHınde toplanan aatınalma komiıyont1na gelmeleri. 

••• 
200 k. tırtıklı aliminium ki§'ıdı alınacaktır. Bak: fnhiıarlar U 

Müd. ilAnlarına. • 
e 

Mahrukat Benzin-Makine yağları. v s. 
g 

Eskişehir Vilayet Daimi Encüm;;:den: 

İlk okullar ile kütüpbane için %9 ton kesilmiş kuru çam 
odunu 31. 10.938 tarihinden itibaren 14.11.938 tarihine mü· 
sadif pazartesi günü ssat 15.40 a kadar açık eksiltmeye kon
muştur. Teminatı muvak:kate 38 liradır. İhale yevmi mez
kürde makamı vilayette toplanacak daimi encümen tarafın
dan yapılacakt?r. 

Milli Müdafaa Vekileti Satınalma Komiıyonundan : 

5 ton benzol ıatın ahmacalctır. Muhammen bedeli 1600 lira olup 
ilk teminat miktarı \20 lıradır. 

Ekıiltme1i 25-11-938 cuma günü saat 15 de velcilet utınalma ko· 
miayonunda yapılacaktır. 

Şartnameai ber gün komisyonda rörülebilir. 
lıteklilerin •uayyen ıaatte ilk teminat mektup veya maltbuılariyle 

ltomiayona r•lmeleri lizımdır. 

l ı 

,, 

10 fklncltqrln 1938 ~ 

' İstanbul Belediyesinden: 1 
Hepaine 150 lira bedel tahmin edilen Eminöoünde ŞeY~ 

Mehmet Geylani mahallesinin Arpacılar 11oknğında yeni 45 °" 
maralı üç kat etrafı kirgir ~oşeme ~~trel mer~i~enler.klf.':~~ 
mozayik kısmen ahşap üzerı taraı çını kaplı (ıçındekı k 
nakil bölmeler hariçtir.) Dükkan ankazı pazarlıkla •atılacak~'· 
Şartaamesi Encümen Kaleminde görülebilir. istekliler 22 ~; 
5Q kuruşluk teminat makbuz veya mektubile beraber 14.1 ı. _ 
pazartCli gGnü 1aat 14 buçukta Daimi Encümende buluoıJJ• 
lıdırlar. 

* •• 
Keşif bedeli 56 lira 50 kuruş olan Fatihte 32 ci rnektebl~ 

Peşel borularile yaptırılacak elektrik lHisab pazarlığa ~onu 
8 

muttur. Evrakı Encümen kaleminde görülebilir. İstekJıle~er 
lira 48 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile ber• bu· 

1 11.1 J.938 cuma ıünü saat 14 buçukta Daimi Encümende 
lunmalıdırlar. J 
" ~ 

: 

Toptan Satış Fiatları 1 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
-~·~AA.· ,.,,..,_,.,,..,.,,.,.,,..,.,,.,.,,,..,..,..,_,~~--~~·~-~·~·---·~~ - ~ 

1 

li 

il 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

n ,, krible 
,, ,, marinlave 
n n tuvönon 

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

Erzak 

Pirinç Toıya 
,, yerli Bombey 
n ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 

" 
ikinci 

,, Pirina 
Şeker yerli toz 

,, n küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

,, Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

,, ,, 2 ci 
Zeytin tanesi duble (936 ahsul) 

,, ,, ,, (937 
,, n 1 ci " 
,, ,, 2 ci ,, 
,, n 3 CÜ n 

Sade yağ Urfa (birinci) 

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

,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve İflenmlf 

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

" 
Hava 

" 
" Tula 

" ıığır 

kuruıu kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 
,, 

'\alamura 
koyun 
kuru 
maada " 

n 

n 

" 

' 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" 
" ,, 

" ,, 
,, 

kilosu 

n 

n 

,, 
n 

n 

,, 
n 

sandığı 

b. sandığı 

• 
kilosu 

,, 
,, 
n 

• 
n 
,, 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 

" 
" ,, 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" 
" 
" kilosu 

En az· En ço 1 

-14,75 1 

-15,20 1 

-1 \ 
- -16.00 

14.50 - 15.00 
12.00-12.50 
11.00- 11 .50 

- 16.50 
- 21,50 
-26,00 1 

20-- 22-
20.50 - 21,oO 1 -- . - o 
29.50-30.5 

28.00-29 
19- 20 

- 25 
-28 

28 - 29 
115-soO 

- 9()0 
6 '15 

-4.50 
45-48 
3z-36 
22 -26 
ıs - 2• 

- 15 
- 101,5° 
-ıoz ...... 

84- 88 
-68 
-82 
_49 

200-600 1 

290 600 
295-400 

101.25-102·25 

110- 175 
45 46 
60-65 
65 - 70 

- --
50 53 

110-120 
110 ıt5 ---
35-40 
40-45 

" sığır " 165 175 ' 
Kösele sığır 1 ei " O 

135-14 
,, maorla 1 ci " O 

Me.,io elvan 1 ci tanesi 120-13 
90- ıOO 

,, beyaz 1 ci " 110-140 
Sahtiyan elvan 1 ci '' O 

,•--=-----..-...b--.. .... -.----. .... --....-...-.--.-'-· ...... ....:.--~-o--.-.o~ı
3 

,, eyaz 1 ci 
l 

-~ - -- -- -' 
• tırıl' 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı ı.tanbul Satııı• 
Komiayonundan: oıı•" 

Denit vasıtaları için saha ahnnn 400 ton Levamarin kÖıtln~,dt' 
4.11.938 cuma günü saat 11 deki açık ekıiltmesine istekli çıkıtııı'l1 
ğınnan 14. 11.938 pa:ı:artesi ırünü saat 14 te yeniden açık ek•

1 

yapılacaktır. 

Evsaf ve ıartnamui lcomiıyoııdadır, görülebilır. 
Tahmini tutarı 5000 lira ve ilk teminatı 375 liradır. i ~· 

. lst~klilerin gün v~ saatinde ilk teminat makbuzları ve kırttl~lılle 
sıkalarılc Galata eıkı lthalit gümrü~ü bineaındak i komisyon• 
leri. 

p' 
* • • atıı"ıı 

Gaıı: yarı Türk antrasiti ve mazot ahnacaktır. Bak er.:ı:ak ' 
da Çanak. jandr SAK iliaına. 



~kiaeit.111 

~ferrik 
j .iıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komi~y~nundan: 

l ~. adet büyük bakır kazan 15.11.938 salı gunu saat IS de 
~0Phancde Levazım amirliği ıatınalma komisyonunda pazarlıkla 
~11•c.aktır. Tahmin bedeli 8.2 lira teminatı _l2 lira 30 kuruıtur. 
t~lılerin belli aaatte komısyona gelmclerı. 

Devlet Demir Yolları l,ıetme Umum Müdürlüğünden: 
n ~uhammen bedeli 3205 lira olan muhtelif cinı ve ebatta bez
~lttik boru ve hortum 28.11.938 pazarteıi günü ıaat 15,30 da 
._ Ydarpaşada Gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafın· 

' •çık eksilme ile utan ahnacaktır. 
lit Bu i'e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiti vesaik ve 240 
~ .38 kurutluk muvakkat teminatlarile birlikte ekıiltme günü 

tillle kadar komiıyona müracaatları lizuadır. 
} 8u işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komis
Oıı tarafından paraaız olarak datıtılmaktadır. 

İstanbul Deniz Ticareti .Müdürlüğiinden: 
ti ~üdürlüğümüz için ikisi mahruti iki~i üstüvani olmak t.te dört tane ~ığlık şamandırası yaptınlacaktır. Tahmin be
ıııelı 3800 liradır. Yüzde 7,5 muvakkate makbuz veya banka 
~Ckt~blarile he;aber eksiltme günü elan_ ı 7 .. tl.938 ~erş:m 
1 

gunü ~aat l.').30 oa Galatada Rıhtım uzerınde deııız tıca 
:l~ rtıüdürlüğüne ve şartnameyi ve resimleri gormek istiyen-
tın de müdüriyet idare şubesine müracaatları ilan olunur. 

" ... •gon yedekleri alınacaktır. Bak D. D. Y. ilanlarına. 
••• 

~G IS75 m. ya11 vt! yuvarlak kayıt alınacaktır. Bak İnhisarlar U. 
~anlarına. 

~ Zahire, f t ve Sebze; 

Amasya Askeri Sabnalma Ko•isyonundan: 

r> miktarı muvak tem. nerede ihalenin tahmin 
\, Qa• 
~ 1 kilo li. kr. yapılaca2'ı ihale günü sa. cinıi B. li. 
~· 84000 315 Al rarnizonunda 21.11.938 10 açık 4200 
~ il ot 40000 120 ,, ,, • • ,, 1600 
~il 81000 60 75 " " ,, ,, ,, 810 
~ aog.an 12700 38 10 ,, ,, 23 ,, 14 ,, 508 
~, tıır 28500 203 75 ,, ,, 23 ,, 14 ,, 2850 

250000 2489 25 ,, ,, 21 ,, 14 kapalı 32500 
tı~ eti 63000 850 ,, 21 ,, 14 ,, 11340 

~ l lllasya garnizonu eratının senelik ihtiyacı olan yukarıda cinıı ve 
~ 1•rları yazıla bcai maddeleri a9ık eksiltme ve kapalı zarfla eksilt· 

}'e konulmuştur. 
'- Ş,rtnameleri satınalma komisyonundadır. ihalesi alay garnizonu bi-
'~daki komisyonda yapılacaktır. 

~ \t re.klilerin yukarıda yazıla gün ve saati arda vesika ve teminata ha· 
'-bt klıf mektublarile beraber komisyona müracaatlara ve teklif melı.
'1 'tırııQ ihale saahndan bir saat evvel komiayon batkanh~ına ver· 

tri. 

f•tanbul Erkek ôtretmen Okulu Satınalma Komisyonu 
Baıkaohğından: 

Cilll•i Mikdarı Muhammen bedeli İlk teminatı 
~ Kilo L. K. L. K. 
~tll 
~,\ •oğan 1000 : 
~tj~ttı 1000 : 
~\ ~• zeytini 600 : 
~). 1000 : 
\'lt•t• 
''t 1 Yoğurdu 1000 : 
~~ thtı 100 : 
~~· Gıümü 15 : 
~11 iııcır 200 : 
~t il Gtüm 300 : 
~ trik 150 : 
~ lcayııı 150 : 
il "' • "'•· "•tne 150 : 
~it içi 100 : 
~ı.~•lt 1200 : 
1.ı;~. 1000 : 
~... 1200 : 
t."~llt 
t~ 500: 
Y' lttrevix 350 : 
~:~•le kereyiz JSO : 
., il 400 : 
~-- hakla 400 : 
l "tllt 
~ 400: 
~b iıotu 500 : 
e'lt "I · Ad 500 1ı'-1t 2mır, anan : 
~lll Yerli 500 : 
r •ıt Aded 3000 : 
,'t Cılc ıalata 1200 : 
~~•b•har 600 : 

Sd" 2000 . 
~ '"oz 3000 : 
}'Otı.ı SOO : 
~ ' 0 tan 1200 : 
~--:hlc biber 500 : 
~"il, • lrpa 7000 : 
~~it llllanı 2500 : 
~... 2500 : r'' at 2500 . 

~~ b· . 
1. •ber .. döYülm&f,, 15 : 
r •tı b"b b ''% ı er ,, 15 : ,._ •h., 10 : 

170 
180 

415 

289 

769 

676 25 

12 80 
13 50 

31 15 

21 60 

57 75 

50 75 

2 60 

'te 
~t 1 •alçası 300 : 75 5 63 

~ ~llbuı Erkek öğretmen Okulunun yukarıda yazıla yiyeçekle· 
l~. J İ 1 l .938 günkü açık ekıiltm~ıine istekli çıkmadıj'ından ihale

~"-i._ ·~38 pazartesi güuü ıaat 14 te yapılacaktır. Mikdar ve 
ili 11•tlarile ilk teminatı yanlarında ıcösterilmi,tir. isteklilerin 

t, ~ti~~ıı ve saatte 938 yılı Ticaret Od&11 vesikalarile Beyo~
"'•t lt caddesinde Singer Dikit Makineai Matuaıı üstündeki 

t.iubasebecilij'inde toplanacak komisyona müracaatları. 

M0NAKASA GAZETESi 

Eıkişehir Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 

Eskişehir garnizonundaki kara birliklerinin ihtiyacı için 45000 
kilo saman ile 80000 kilo yulaf ayrı ayrı satın alınacaktır. 

Yulafın tahmini bedeli 4000 lira, samaoın tahmin bedeli 562 
lira 50 kuruştur. 

Yul~f ve samanın evıafile teılim mahalli ve şartları şartname· 
ıiode yazılıdır. 

Şartnameleri Eskişehir levazım amirliği aatınalma komiayo-
nunda görülebilir. 

Açık eksiltme uaıulile olup eksiltmesi 14.11.938 pazarteıi ıaat 
15 de Eıkişehir levazım Amirliği ıatınalma komisyonunda yapı· 
lacakhr. 

Muvakkat teminat yulaf için 300 saman 43 liradır. 
İıteklilerin ihale güaü teminat makbuzlarile birlikte mezkür 

komisyonda hazır bulunmaları. 

Çanakkale J. Satınalma Komisyonu Batkanh§'ından: 

Tutarı Muvakkat teminat 
Cinıi Kilo lira kr. lira kr. 

Kuru ıoğan 29000 2900 2 l7 50 
Kırmızı biber 820 213 20 15 90 
Saman 102760 1798 30 134 87 
Zeytin yatı 11000 4620 346 50 
Mazot 15000 1350 101 25 
Türk antrasit kömürü 85000 2465 184 88 
İhalesi 25. 11.938 cuma günü ıaal 15 te açık uıulile yapılacaktır 

Gaz yatı 5600 1008 75 60 
Şehriye 3600 720 54 
İbaleıi 11.11 938 cuma günü aaat 15 te açık uaulile yapılacaktır 

Çanakkale J. alayına bağlı 2 3 ncü taburlarla Kirazlıda bulu
nan birinci taburun 31 ağustos 939 günü sonuna kadar bir yıllık 
ibtiyaclan bulunan yukarıda yazılı 8 kalem erzak ihalesi günü 
istekli çıkmadıtından ötürü 2490 sayılı kanunun 40 ncı maddeıi
ae tevfikan bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. İ&tekliler pa
zarlık için her zaman komiıyona müracaat edebilirler. 

Şartnameler paraıız komiıyondan görülebilir. 
Talip olanlar teminatlarile birlikte müracaat etmeleri. 

·ID.o.YottAllı iştETME u. MuourlLUGÜNDEN 

7.12.1938 çarşamba günü Hat 15 te yapılacatı ilin edilmi' 
olan vagon yedekleri ekıiltmesine ait şartDameye ilişik liste üze· 
"inde bazi tadilat yapıldıtından işbu ekıiltme 29.12.938 1ah günü 
ıaal 15 e talik edilmiştir. 

Evvelce bu şartnameyi satın almış olanlann tadilen tanzim 
edllmi' olan yeni listeyi Ankarada Malzeme daireıinden ve lıtan
bulda da Haydarpaşadaki Tesellüm ve Sevk Şeflitindea paraıız 
olarak almaları ve evvelki liıtenin hükmü olmadığı ilin olunur . 

(8268) 1-4 

• •• 
Muhammen bedeli (4270) lira olaa 13 X 90 m/m. lik 15 ton 

Kanallı Suıtalık Çelik 17.11.938 pertembe rünO ıaat OD buçukta 
Haydarpaşada gar bina11 içindeki Komiıyon tarafından açık ek• 
ıiltme ile satın alınacaktır. 

Bu i'e girmek isteyenlerin (320) lira (25) kuru,luk muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiti venikle birlikte ekıiltme rGnl 
ıaatine kadar Komiıyona müracaatları lhımdır. 

Bu işe ait t•rtnameler Komiıyoadan para11z olarak datıtıl· 
maktadır. (8032) 3-4 --. ---· -·- .... §] - - . --- -- - - - . 

k·aıetinde · 
. . 

~------ --. . 

17 birincikinua 938 cumarteai~rünü ıaat112ııde Ankarada Na-~ 
fıa Vekaleti binuında,!sMalzeme:Müd"'irlüğll oda1ında toplanan M;ç 
zeme Ekıiltme Komisyonunca 1615 lira muhammen bedelli 5880 
adet 2 No. lu telgraf fincanının açık eksiltme uıulile elıeiltmesi 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 121.13 liradır. 

Ekıiltme şartnamesi ve teferrüatı An karada Nafıa V f'klleti 
Malzeme Müdürlüğünden pa1a1ız olarak alınabilir. 

iıteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vHikalar
la birlikte aynı gün ve uatte Komiıyonumuzda ha11r bulunma
ları lazımdır. (4588) (8029) 3-4 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 . ______________ ___.... 

Muham. B. % 7,5 
beheri tutarı teminatı Eksiltmenin 

Cinsi Miktarı L. K. Lira L. K. Sa atı 

Yassı ve yu· 
varlak kayış 
37X68 sarı tır-
tıklı alüminyum 
kağıdı 

1575 met. 

200 kilo 2 24 

896 (sif) 67 20 14 

448 (sif) 33 60 1-t 30 

1- Şartnamelerine ekli listede ebat ve miktarı yazılı 1575 
metre yassı ve yuvarlak kayış ile 37X68 sarı tırtıklı 

alüminyum kağıdı şartname ve numuneleri mucibince 
ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il- Muhammen bede!lerile muvakkat teminatları hizala
rında gösterilllliştir. 

III- Eksiltme 30 Xl.938 tarihine rastlayan çarşamba gü
nü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü gecen Şu
beden alınabilecej'i gibi n11muneleride görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gü11 ve saat
lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8282) 1 -4 

• • • 
idaremizin Paşabahçe fabrikasında yaptırılacağı ve 

21.Xl.938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen ( 15202,40) 
lira keşif bedelli betonarme döşemeler He sair müteferrik 
işlerin proje ve keşiflerinde bazı tadilat yapılacağından 
eksiltmeden kaldırıldığı ilan olunur. (8272) 

İşin nevi --Babaeski barut 
depoıu ve bekçi 

••• 
Muhammen B. 

~eheri tutarı 
Miktarı K. S. L. K. - 3142.27 

2162.08 

% 7,5 
teminatı Ekıiltmeni 

Lira Krş. saatı 

evi inıaatı 5304.35 397 83 14 

Mühür kurşunu 1500 ki. 27.50 412.50 30 94 14,30 

l - idaremizin Edirne Baş Müdürlüğüne bağlı Babaes
kide yaptırılacak Barut deposu ve bekçi evi inşaatı 24.X 938 
tarihinde ve satın alınacak 1500 kilo mühür kurşunu 
22.X.938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ayrı ayrı 
pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

11 - Keşif ve muhammen bedellerile muvakkat temi· 
natı hizalarında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 14 Xl-938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşda Levaıım ve 
Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - İnşaata aid şartname ve projeler 27 kuruş be
del mukabilinde t~hisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve 
Mubayaat Şubesile Edirne Başmüdürlüğünden ve mahalli 
inhisar idaresinden alınabileceği gibi mühür kurşunu nu
muneleri de yukarıda adı geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve Hat~ 
lerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (7004) 4-4 

• • • 
1- Şartname ve nümunesi mucibince !atın alınacak 

26 1/2 m/m lik yüksek nevi 15000 bobin siiara kağıdı 
kapalı zarf usulile ekıiltmeye konmuştur. 

11- Muhammen bedeli beher milimi sif 2.10 kuruş he
sabilc 8347.50 lira ve muvakkat teminatı 626.07 liradır. 

lll- Eksiltme 28,'Xl/938 tarihine rastlıyan pazartesi gü· 
nü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden ~lıoabilir. 

V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile yüz
de 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme günü 
en geç saat 14,30 a kadar yukarıda adı geçen Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(7480) 3-4 
• * * 

Muhammen B. % 7,5 
Miktarı Beheri Tutarı teminatı 

Cinsi l<:b'adı M.3 L. L. K. L. K 

Çıralı 400X28X8 18.099 4:1 778 25 58 37 
Kereste 

)) 300-400X25-35X3 22.500 41 922 50 69 19 
1-Cibali Bakımevi için yapılacak plAtformJara lüzumu 

olan yukaı ıda eb'ad ve miktarı yazılı çıralı kereste pazarlık 
usulile satın alınacaktır. 

ll- .Muhammen bedelleri le muvakkat teminatları hizalarm
da gösterilmii'tir. 

)il-Eksiltme 11 XI.938 tarihine rastlıyan cuma günü sa· 
at 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-İsteklilerin eksiltme i~in tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilin olunur. (8086) 4-4 

••• 
I - İdaremizin Karaağaç barut deposu tapa, saçma vefi-

şek ambarlarında şartname ve projesi mucibince yap
tırılacağı ve 18.X.938 tarihinde ihale edileceği ilAn 
edilen kerevet inşası pencere tecdit ve tadili ve tamir 
işlerinin teslim miiddeti ve bedelin tediye şeraiti de
ğiştirildiğinden heyeti uınumiyesi birden yeniden açık 
eksiltmr,yP konmuştur. 

11 - Keşif bedeli (294:1.30) lira VP. muvakkat teminatı 

(220.60) Jirad1r. 
HI- Ek::ıiltme 18.Xl.938 tarihine rastlayan cuma günü saat 

14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lV- Şartname ve projeler ( 15) kuruş bedel mukabilinde 

sözii geçen şubeden alınabilir. 
V - Eltsiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve 

vesaikini ihale gününden üç gün evveline kadar inhi
sarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet ve· 
sikası almaları la.zımdır. 

Vl- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
çen Komisyona gelmelı,:ri ilan olunur. (8085) 

saatte 
adı ge· 
3-4 

it! 

) 
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Adresrze T~lcgraphique · 
lı.taubul MÜNAKASA 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l' sdjudication 

A) Adjudications an Rabais 

Mode 
d'adiudicat 

Prix 
estimatif 

Cautioa. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 

Cahler des Cbargeı 
Jours Heure 

Construction-Reparation-Trav. Publics-MaHrlel de Conatructlon-Cartoaraphle 

L'adjudication du 21-11-38 concerna11t le• 
trav. de conıtructiona 3 la fabriqu• Paıabahçe 
a e'e anaulee. 

Construction et reparation a la ıtation de 
Radio-Pbare, a la halisse Fayren, a Alacali 
de Şile et a Kiliyoı. 

Acbevement eonstruction groupe a Erzurum 
(cah. eh. P. 615) 

Coastructioa kona~ gouveraomontal Kaza 
Gündo2'muş (1 re partie) 

Conıtraction konak gouveraemental Gelibolu 
(uao partie) 

Travaux reparation pave en parquets envirOD 
300 m2, pave ordinaire 300 m2 pave en 
asphalte : 100 m2 ld. en ciment : 100 m2 

Aehevement constrnction partie defectueusu 
konak Yalova 

Reparation route echelle Caddebostan (ai.) 
Travaux conıtruction reservoir a eau et ad

duction d'eau (aj.) 

12373 95 

Pli cacb 245983 49 

• 

• 
Publique 

" 

" 

15000 

14999 10 

699 -

583 42 

2438 43 
2458 13 

13549 17 

1125 -

1800 

53 

43 76 

11~2 88 
339 61 

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 

Deniabank Suc'. lstanbal 

Minlıtere Tr. Pub. Dep. materiaux 

Dir. TraY. Publ. Aatalya 

,, Çanakkale 

Dir. Telephoaeı lstanbul 

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Dir. Gen. Voies Aeriennes Etat 

17-11-38 10 -

28-11-38 16 

30-11-38 15 

28-11-38 15 -

28-11-38 15 50 

28-11-38 10 30 

22·11-38 14 30 
15-11·38 11 -

Produits Chimiques et Pharmaceutlques-lnstrumenta Sanltalres-Fournlture pour Hôpitaux 

Biımouthe sous Mitrate : 100 k. • Prontozile 
comprime : 500 tubu- Filmı Kadex : 35 
douzainea 13 X 18-35 douzaineı 24 X 30 :35 

" 18 x 24·35 ,, 30 x 40 

Publique 3100 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnatallatlon et Materiel) 

lnstallation electrique avec dea tuyaux Pechel 
a &a bitiue 32 eme ecole Fatih. 

Deux moteurı de 125 C.V. a•ec leurs a1'er· 
aateura completa '/ compriı le montage iı 
la ceatrale 

Gre a rre 56 50 

Pli cach 16000 -

Habillement - Chausaurea - Tlsaua - Cuirs 

Habitı : 26 complets• Paletots : 26 p. (aj .) 
Satia : 360-450 m. (aj.) 

Trevaux d'lmprimerie-Papete':.!! 

Articles pour deısin : 18 lots. 

Papier en aluminiam : 200 lr.:. 

Publique 

" 

1021 80 
lem. 1 10 

3637 38 

448 -

~!!lort - Chargement - Dechagement 

Deplacement de deux bangan en acier (cah. 
eh. P. 152 k.) (aj.) 

Combuatible- Carburant-Hulles 

Houille : '400 t. (aj.) 

Motorine: 45 t.· huile vacoum: 1,5 t. (aj) 
Mobiloiline 8. B.: 50 t. 
Ben:ıiııe lourde: 200 t. (cab. eh. 240 P.) 

Dlvers 

Piece1 de rechanıeı pour wagon (aj.) 

Veaux indigenes de Crimee, Montafon et Si
mental: 90 tetes 

Tôle et autre matcriel pr. fabrication coffre-
fort: 13 lots 

Materiel pr. moteur: 45 lota 
Courroiea platea et rondeı: 1575 m. 

Provlalona 

F arine : 18 t. 
• Avoine : 64 t. 

Pli cach 

Publiqae 

Gre a ıre 
Pli cacb. 

,, 

Publique 

• 

.. 
,, 

Pli cach 

" 

30362 -

5000-

17000 -
48000 -

1225 -

849 94 

1543 12 
896 -

Beurre : 16,5 t. lı.ırJ ,, 

61200 -
29600 -
15675 -

B) Adjudications a la surenchere 
Decombres d'un magasin. 
Corneı, oı et chiffons (aj) 

Gre a gre 150 -
Publique - -

b) Ü Z A V E D E L E R 
İstanbul Defterdarlığından: 

Pirincunu "Ye mfimaaili hububat öğütmeğe mahıuı değirmen. 
Kabuk çıkarmak gibi işleri gören temialeme makineai. 
Elek tertibatı makineleri. 
Hububat ci)i makineleri, 
Değirmen tat• ve tertibatı. 
Be' beygirJik Simane:z marka motör. 
Yukarıki makinelerin temerküzüne yarayan teaiaat. 

232 50 

8 48 

1200 -

76 65 
37 25 

272 83 

33 60 

2277 15 

375 

1275 -
36UO -

91 88 

63 75 

Command. ~en. Protection Foreta 28-11-38 11 -
Aıılc.ara 

. 
Com. Perm. Mun. latanbul 11·11-38 14 30 

Municipalite Kütahya 1-12-38 ıs -

Dir. Ecole Veterinaire a Selimiye 21-11-38 14 30 
Dir. Culture Edirne 14-11-38 14 -

DirectioD Eeole Tecbnique 11-11-38 14 
lstanbuJ (rectif.) 

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 30-11·38 14 30 

Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Ank. 21-11-38 15 -

Com. Acb. Commaad. Gen. Surv. 14· 11-38 14 
Douan. lıt. 

Munieip. Afyonlcarabi1ar touı lea joura 
Com. Aeb. Int. Marit.Min. Def. Nat. 28-11-38 11 

,, 28-11-38 14 -

Administ. Gell. Chemift& de Fer 29-12-38 15 
Etat Ank. Bur. Exped. H.paıa 

Dir. lnstitut Baeter. Peadik 28·11·38 14 

Dir. Fabr. PTT lst. 25-11-38 10 -

:Dir. Com. Marit. lıt. 29-11-38 15 -
67 20 CCom. Acb. Econ. Monop K.tache 30·11-38 14 

4590 -
2310 -
1275 -

Com. Adt. Reıiment Dörtyol 

" ,, 

25-11-38 15 -
25-11-38 15 30 
25-11-38 16 -

22 50 , Com. Perm. \tunicipalite Ist&Dbul 14-11-38 14 30 
Municip. Pendik 12-11·38 10 -

Dört adet elnUlr makineıi. 
Eminanü Maliye Şubeaine ka:ıanc vergisinden borçlu Manol 

Amanoilidiıin veri'i borcunun tahsilini teminen tahta hacze alınan 
yukarıda cinıi ve müfredatı yazılı detirmen alitı 27. t0.938 tari
hinde satııa nı:edilmif ise de talib zuhur etmediğinden &atıf 

l 1.11.938 tarihine talik edilmittir. Mahcuz eşyanın Rüstempafa 
mahalleıinin Kalçın ıokak '1:1 aayıh mahalde Tahsili Emv"l ka· 
nunu hükGmleri daireıinde satışı icra kılnacağından talihlerin ıa· 
tışın tekarrGr eylediA"i cuma günü saat 14 de mahalli mezkurdaki 
ıatıı heyetine müracaatları ilin olunur. 

Cuma 11-11·938 

Torna tezgahı ve vargel planya teıırahı (DDY) .\~ 830 
Un (BorH Tüm.) .\! 855 
Ray ferşiyah (Nafıa Vek.) X• 857 
Tay ahırı inş. (Çifteler Harası Dir.) l''i! 858 
Yulaf, arpa ve kuru ot (Elazığ Tüm.) .\'! 860 
Un (Edremit Tüm.) X! 860 
Kışlık elbiselik kuma<; (MMV) .Y! 859 
Binelt eğeri (jandr. Genel Komut. Ank.) .;\! 861 • ~862 
Adauada yap. tur: ambarı ve başmüd. binuı inı. (lnb. U. Müd.) • 

Kurşua levha ~e pirinç çubuk (DDY) • .Ye 862 • 862 
Üzüm, erik, incir, portakal, elma v.s. (Yüks. Müben. Mek) ~\· b 11e 
Kauçuk, yol keçesi ile lama demiri ve kırma çubuk çivileri (Top 

1 

Lvz.) ·'~ 862 
Ambalaj sandıtı (lst. Jandr. SAK) A! 863 
Düğme ve kayış (Tophane Lvz.) .~ 863 
Tophane PTT binası tamiri {lst. PTT Müd.) :\! 863 
Ali Çetinkaya ile 9 eylül cad yap. la~ım (İzmir Beled.) ~! 864 
Çuval tamir ipliği (lzmir DDY) ~\: 864 
• Kereste ve kömür (Seyhan Orman Bölge Şefi.) ~\~ 866 
Motörlü pompa ve baraka yap. (Aak:. Beled.) .\: 866 
Koyun eti (Sıvas Tüm.) .\! 868 
Mercimek ( ,, ,, ) .ı\! 868 
Muhafaza kulüheleri inş. (Kayseri lnbis. Müd.) J\i: 868 

Çıralı kereste (lnhis. U. Müd.) .':\.~ 870 
Odun {Isparta Vil.) .\! 870 

l V f M d) ll." 870 Laboratuvar malzemesi ve kimya ec:ıuı ( st. ak . ü . .ıı! 
İskele inş. (Çanakkale Mst. Mvk.) X! 874 
Kitap dolabı ve mau (Sıh. ve lçt. Muav. Mlld.) .\~· 871 

Çamaşır yıkama ve ütüleme makinesi (Tophane Lvz.) X 871 
Yemlik aamnn ve yataklık uman (Tophane Lvz.) ,;\! 873 
Şehriye (Çanakkale Jandarma SAK) J\! 875 
Sığ"tr eli (l:ımir Lvz.) .\~ 875 
Benzin tankı (lst. Beled.) ~:\! 875 
Hamam kuanı inş . (Kayseri Vakf. IVıud.) J\~ 875 

Gaz yağı (Çanakkale Jandarma SAK) .~ 875 
Fatih hayvan haat. kapısının demirden yap. (lst. Beled.) .\! 876 
Telefon malzemesi (lııt. Beled.) .\~ 876 
Palto yap . (Tapu ve Kadastro U. Müd.) .:'\! 876 
* Elevatör makinesi v.ı. (lst. Defterdar.) ~\'! 876 

V endredi 11- l 1-938 

Machine raboteuse et a tour• (Chemi11s de Fer Etat) No. 830 

Farine (Div. Brousse) No. 855 
Pos• de rails (Minist. Trııv. Pub.) No. 857 
Constr. ecurie (Dir. Hara Çifteler) No. 858 
Avoine, orğ• et paille (Div. Elazı~) No. 860 
Farİ'le (Oiv. Edremit) No 860 
Etoffe pr. uniforme d'hiver (Ministere Def. Nat.) No. 859 
Selle (Com. Ach. Command. Gen. Gend. Ank.) No. 861 g6Z 
Constr. depôt de sel et bat. adminiıt. (Dir. Gen. Monop.) N°·('1.86Z 
Plaqueı en euivre et baguettea en laiton (Chemin• de Fer Etat) 
Fruita (Com. Aeh. Ecole lng-.) No. 862 
Fer, lama, clous ete. (lnt. Tophane) No. 862 
Caisses pr. dmballage (Com. Aeh. Cendr. lst.) No. 863 
Bouton et courroie (lnt. Tophane) No. 863 
Rep . bat. P.T.T. Tophane (Oir. P.T.T. lıt.) No. 863 
Trav. de canaliaatioD (Municip. lzmir) No. 864 
Fil pr. rep. HCS (Cbemina de Fer Etat lr:mir) No. 864 
• Charbon et boiı (Dir. Forets Seyhım) No. 866 
PÖmpe a motcur et constr. guorite (Municip. Ank.) No. 866 
Viande de mouton (Div. Sivaı) No 868 
Lentille (Div. Sivas) No. 868 
Constr. guerite pr. surveil. (Dir. Monop. Kayıeri) No. 868 
Boia resineax (Dir. Gen. Monop.) No. 870 
,, (Vil. lıparta) No. 870 N· 5fO 

Articles pr. laboratoire et produit chimiqueı (Oir. Valtoufs lıt.) 874 
Constr. de debarcadaire (Com. Aeh. Place Forte Çanak.) N°· 

Armoire et table (Dir. Hyg. et Assiııt Soc. Ank.) No. 871 
Maebines pr. laver repasser linge (lnt. Tophane) No. 873 
Viande de boeuf (lnt. lııımir) No. 875 
Tank pr. be112ine (Municip. lst.) No. 875 

Conetr. chaudron pr. bain (Dir. Vakouf Kayseri) No. 875 
Petrole (Com. Ach. Gcndr. Çanak.) No. 875 576 
Constr. porte on fer et articles telephonique (Municip. lst.) No· 
Paletot (Dir. Gen. Cadastre) No. 876 
• Machine elevateurs ete. (Defterdarat lıt . ) No. 876 

~ 
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