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Umum Tüccarların ve M ü~teah hi t l erin Mesleki 
~ 

Organıdır 

l<aput bezi azaldı 
~ \' ~rli fnbriknların yaptıkları 
~lı>ut bezleri piyasada azalmış
{ Mevsim itibarile bu aylar
Lt •n çok arf edilen kaput 
tı)~rinin imallerinin artırma 

:
1
1\t ihtiyaç hasıl olmuştur. Fab

L ~•l•ra bu yolda müracaatlı:ır 
dl•lanmıştır. Eğer bu ay için-
~ fazı mal imal edilemez ise 
~1Yllıada buhran olmaııınn ib · 
1~ll verilmektedir. Yerli fab 
11kaların gideli gündüzlü çalı•· 
llıtltta olduğu da haber ahn· 
~1,tır. 

&()Ya mütehassısmm talebi 
~ &ir Alman boya mütehusm 
Ctrct odasına müracant ede
~tk pamuklu, ipekli çorap ve 
lt11tııa,lan ve fabrikaların ima
lını boyamak için teklifler 

hp 
lbıştır. 

~alrnumu ihracat' artacak 
P· ltı 1Yasamı:ı.dan balmumu al-

~ 'k iıteyen bulgarlar bal
r 11ttıu fiatların tetkik için teh
d'.ttıiıe bir heyet göndermişler
~~· Bulg riıtanda kilise mumu 
b 111 kullanılan balmumlarıııdan 
~YGk partiler snbn alınacağı 
~bcr verilmiştir. Fiatlar oor· 

ldır. 

Bahkçı gemileri 
t balık almak üzere limaaımı· 
~ •ekiz İtalyan ve onboş Yu
lıktı balık gemisi gelmiş ve ba· 

YGklemeye başlamıştır. - -
Ziraat sergileri 

b· Ziraat Vekaletinden gelen 
,ır eınir üz.erine bundan böyle 
b~lııcak hayvan sergileri ile 
~.tlikte daima bir de ziraat ser· 
d ~i açılarak çiftçilerin istifa
~' ttıdirilmeıi kararlatmıştır. Bu 

11•tısta tetkikata başlanmıştır. 

80o balya yapak satıldı 
d fıaın ve Polatlı yapakların· 
,.. \tı 80000 kiloluk büyük bir 
"'tti ~ kilosu 52-53 kuruştan ve 
~ tahisar mah !400 kilo 52 
llrııştan ihracat için satılmı,tır. 

5o bin oğlak derisi 
Sov R . . . d, yet usya ıçm pıyRumu-

~~ Çifti 150 kuruştan 50 bin 
~1 ilk derisi aatın almmı,tır. 
~lıa sağlam ve iateklidir. Ba 
''t lcrde muhim mikdarda deri 

•lacağı haber ahnmıwtır. 

Dökme Hububatın 
Vagonla Naklı: 

~ fıııardin, Derbesye, Akçakale
!\ 11PPınar gibi istasyonlardan 
t 11:••'a yapılan hububat ıevki
''d1.~1tın inkişafmı temin mak
~tı 1 

c, Nafıa VekAlcti tarafından 
d~~allı nakliy&-tta olduğu gibi 
~- tile mallar için de tüccara 
'cl~o~ verilmesi huıusu temin 

l:ııış bulunmaktadır. 

a erleri ı 
l\\akina fahri kası 

Viyanah bir firma ticaret o
damıza müracaatla bir t\lrk 
sermayedar ile müştereken bir 
makine ve demir mamulat yap· 
mak üzere bir fabrika kurmak 
iıtediğini bildirmiştir. Oda 
muvafık cevap vermiştir. 

Şilede Bir Meteorolaji 
Binası yapılacak: 

Bir meteorolaji binası ya
pılması için tedkikata batlan· 
mıfbr. Alikadarlar binaaın ya· 
pılacatı yerin teıbiti ilıe meşırul 
bulunmaktadır. Binanın yeri 
kazanın ve limanın en hakim 
bir yerinde olacaktır. Biaa ya
pılır yapılmaz diter aletler ge
tirilecektir. 

Eskişehirde ikizeytin 
fabrikası tesis edilecek 

Eskişehirde Ziraat Bankaaı 

ııenel merkezince modern iki 
zeytinyağ fabrikaıı kurulması 

kararlaştırılmış ve fabrikaya el: 
verişli yerleri intibah ve müba
yaa etmek üzere umum müdür
lük bir komisyon ayırmıştır. 

Ankaradan gelen bu komis· 
yo~ Ayvalık ve Edremit mınta· 
kasına giderek münuip rördil
ğü z-aytinlikleri banka hesabına 
sahn almıştır. Komisyon, en 
mütekamil va11taları ihtiva ede· 
cek olan bu modern zeytinyağ 
fabrikalarmın plinlarmı hazır

layacak, bu suretle kın bir :ı.a· 
man u.rfındn tesiaatı kurma i
şine başlanacak ve fabrika önü
müzdeki yıl içinde faaliyete ge
çecektir. 

Bu fabrikalar, zirai, kredi 
kooperatifleri ortaklarmın mah
sullerini işliyecek ve memleke
timizde zeytin sanayii için ör
nek olacaktır. 

İtalyan borçlan ödeniyor 
Merkez bankamızda bloke o· 

larak kalmış olan ltalya klering 
hesabları tcıviye edilmektedir 
Bloke '3 milyon liranın bir kıı
mı tüccarlara ödenmiş ve 
1,263,200 liralık l.ir besab kal
mıştır. 

Yeni vapurlar alınacak 

Denizbankın yeniden bir par
ti vapur ıiparişi hakkındaki 

temaaları son safhaya girmiş· 

tir. Bu temular, bilhassa dör
dü Mer.tln, yedisi Bartın ve Ay
valık biri de Karabiga hattına 
mnhıuı tiplerde in•• ettirilecek 
olan oa iki vapur üzerinde ce
reyan etmektedir. Bu ıipariti 
lngilia tezgihlarının alacatın· 
dan şüphe edilmemektedir. 

Diter taraftan Deniz.bankın 
ylk nakliyatile yolcu nakliya
tını ayırmak hususundaki kn· 
rarı da kuvveden fiile çıkmak· 
tadır. Bu 6 vapurdan mürekkep 
tilep filosunun •enç gemiler· 
den teşkil edileceti anlnfıhyor 

Gerek birinci parti ve gerek 
bu ikinci partiye aid aiparit ve 
aabnalma itlerinin gelecek ay 
batına kadar halledilmit olaca
tı muhakkak rörülmektedir. 

Har· ci Ekonomik Ha~erler 
Ecnebi memleket ere Alman 
Kontrol dairelerince verilen 

Fındık Fiatları 

inşaat - ramirat - afıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Alman kontrol dairelerince rakip memleketlere aid fındık fiat· 
ları aşağıda göıterildiği veehi\e teıbit olunmuştur. 

italyan Fmdıkları : 
İç Napoli orta kalite 1150 liret 

n Roma, Gifoni kaliteleri 1250 
Kabuklu Sicilya yuvarlak -460 

,, Napoli parla\.. 490 
:sangiyovanni uzun 550 

,, Ekiatra uzun 570 
Fiatlar 100 kilogram Cif Şimal denizi limanları içindir. Fındık-

lar elli kilogramlık çuval içinde satılmaktadır. 
lııpanyol malları için muamele gördüğü için fiat tesbit edil-

memiştir. 

İngilterenin Hububat İthalatı 
Dünya buğday ithalatı 1938 senesinde arl•n ıştır. 1937 seneainin 

ilk dokuz ayına nazaran bu artış yüzde 6,5 bir te:ı.ayüdle 76,5 
milyon cwt. i bulmuştur. Her ne kadar Kanada ve Arjnntinden 
vaki buğday ithalatı az.alınış ise de Avustralya, Amerika B. D. 
leri ve- s s.c.i.dan vaki fazla miktardaki ithalatı umumi yekünun 
artmasına sebep olmuştur. 

1938 senesinde ilk dokuz aylık Mısır ithalatı 1937 ye nazaran 
sukut arzetmiştir. En mühim ihracatcı memleket olan Arjantinden 
vaki ithalat geçen senenin 46 milyon cwt. ine mukabil bu sene 
ancak 8,6 milyon cwt.e baliğ olabilmiştir. 

Amerika B. D. (erinden vaki ithalat diğer senelere nazaran 
daha fazla olmasına rağmen Mısırın umumi ithalatı yüzde 14 nis-

betinde azalmıştır. 
Arpa ihracatı bu ıene çok artmıştır. Kanada, S. S. C. i. ve 

Avustralya başlıca ihrncatcı memleketleri te,kil etmektedir. Te
zayüd 1937 senesine nazaran yüzde 25 dir. 

e • 

Amerika cevız pıyasası 
Amerikada ccvi:ı piyasası açılmıştır. Yeni sene ce't'İZ mahsulü 

için, ilk fi atlar, Kaliforniyll cevı:ı. müstahsilleri birliği tarafından 
teklif edilmiştir. Fakat Amerika ceviz müstahsili olJuğu halde 
dışarıdan da mühim miktarda ceviz almaktadır. Geçen ıene Ame· 
rikaya cevix ihracatı pek azdı. Amerikalılar daha ziyade Roman
ya cevi:ı:.lerine karşı talep göstermektedirler •. Bu sene ~m~rik~y~ 
nekadar ceviz ihraç ececeğimi:ı. hakkmda pıynsada h1çbır fıkır 

yoktur. 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

---------16.11 938 ========= 
--~ -- - -

Cinsi 

En avağı En yUksek 
Kr.S. Kr. S 

Bezelya Sultani Kilo 

Sakızkaba~ı 
Oolını:ılık büber 
Sivri bi\ber 
Kır c.lomatesl 
Sırık domatesi 
Çalı faı;;ıılyesl 

Yetil fasulyıı 
Ayşekadın • 
Barbunya kırmızı • 
Lahana 
Ispanak 
K ök kereviz kilo 
Pıraıa • 

11 -
8 -

10 -
4 -
s-
ıs -

12 -
4-
4-
7-
3-

A sınakaba~ı 
Bnmya 
Patlıcan baş 

aded - -
kilo - -
adcd 4 50 

. 
orta 
ufak 

Bostan patlıcanı • 

3-
1 50 

Ye~il salatı:ı tOllAdet 70 

Yeşil ıotan 1 -
Maydanoı. ılcmet - fıO 
Paacar 2 50 
Havuç 6-
Nane 
Kırmızı turp W 
Bayır turpu 1 -

Portakal Alanya 100 A 120 -
M andnlin Alıınya • 175 -

12 -
10 -
12 -
5 -

10 -
ı rı -

14 -
!) -

5-
8-
4 -

5 50 

4-
2 5t) 

12.0 -

l ı.o 
- '75 
3-
7 

- 7& 
l 7o 

r,oo -
450 -

Cinai 
Eıı a~ağı E'l y.\kselc 

Kr. S. Kr. S. 

Gilmü~hnne elması kilo 
Rezakı Uzümü 
Yapıncak 

Muşkile 

Kuru erik • 
Siyah iizilm 
Ama ya elması 
lnebolu elması 
l ngiliı. elması (taraklı) 

Ankara armudu 
İnebolu armudu 
Muşmula 

Ayva 
Ferik t"lması 
Kestane 
Nar 

• 

• 
• 

12 
..., 
1 -

9 -
14 -
6-

12 -
5-

12 -
6-
3 50 
6-
8-
5-
5-

Ceviz 12 -
Trabzon hurması 
Muz 3?1 -
Kestane kabağı 
Yerli limon 100 aded 200 -
Ecnebi limon ıOO aded 140 -
Karpuz Alac<* ba~ • 

orta • 
ufak • 

!\avun Kırknğac ba§ • 

. . orta. 
ufak• 

• Ha anbey ba • 
or • 

uf.ak • 

!8 -
ıo -

16 -
16 -
9 -

25 -
8-

2S -
7-
tı

l5 -
17 -
9-

10 -

18 -

uo -

soo-
250-

latanbul Telefon MildGrlüğünden: 

15.1 1.938 tarihinde ihalesi yapılamayan, Ankara caddeaile Bah
çekapı arasındaki sahada ioşa edilecek l 5 aded menhol 26. l 1.938 
cumartesi günü ııaat l0,30 da açık ekailtme auretile ihale edi
lecektir. 

Muhammen bedel 2165 lira ve muvakkat teminat 163 liradır. 
iateklilerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile be· 
raber Nafıa vekaletinden alınmış ehliyet vesair vesikalarile o rün 
saat 10,30 a kadar komiıyona müracaatları. 

Ehliyet vesikaaı için eksiltmenin yapılacağı gllnden en aı: 8 
gün evvel bir istida ile İstanbul Vilayetine müracaat edilmeai Ye 
iatidalarına en az 1500 lira kıymetinde bu işe benzer bir iş yap
tığına dair iş yaptıran dairelerden alınmış vesika llittirilmeıi muk
tuidir. 

Şartnameler her gün levazım amirlitimi:ı.den srlSrllebilir. 

Tatvan Kazası Mal Müdürlütünden 

Te.han kazasında yapılmakta oian hükümet binasının reri ka
lan 34031 lira 63 kuruşa tekabül eden aksamı kapalı zarf usuli le 
1.12.938 den itibaren bir ay müddetle eksiltmiye konulmuftur. 

istekliler eksiltme şartnamesini mukavele projesini srenel ve 
fenni şartnameyi keşif cetveli fi at ve metraj cetvellerile projeyi 
Tatvan Mnlmüdürlüğünde görebilirler. 

Eksiltme 31.12.938 cumarteai aut 12 Tatvan malmüdürlütGn· 
ele yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin 2552 lira 37 kuruş mu
vakkat teminat vermesi ve bundan başka Nafıa vekaletinden ya
pı müteahhitliği ehliyet vesikası ve 938 yılı ticaret odası vesika· 
lnrını ibraza mecburdur. 

Teklif mektupları yukarda yaz.ıh aaatten bir saat evveline ka· 
dar Tatvan malmüdürlüğüne getirerek eksiltme komiıyon reisli
ğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile rönderilecek zarflar tayin edilen aute kadn gelmiş 
olması ve nrfların mühilr mumu ile iyice kapatılmış olma1ı şart
tır. 

Poatada olan gecikmeler kabul edilmez. 
İnşaat 1 haziran 939 da başlayacaktır. Emanet inşaat komis· 

yonu tarafından alınıp bodrum katından artacak tahminen 4000 
liralık taş, kum, tuğla, kireç ve aair malzemeyi reami fiatları Ü• 

zerinden kabule mecburdur. 

Tekirdağ İnanlı İnekhanesi Direktörlüiündeo : 

Eksiltmeye konulan iş : İnanli Müessese merkezinde 
yapılacak çift memur evidir. Keşif bedeli 9989 lira 18 ku
ruştur. Muvakkat teminat 749 lira 19 kuruştur. 

Bu işe aid evrak şunlardır : Eksiltme ve fenni şartn•
me, Bayındırlık işleri genel şartnamesi, mukavele projesi, 
keşif cetvelleri, projeler 

İstekliler bu evrakları Tekirdağ Nafıa ve İnanlı İnek
hanesi Direktörlüğünde görebilirler. 

Açık eksiltme 5. l l .938 tarihinden 29.1 l .9 ~i8 tarihine 
kadar 25 gündür. Eksiltme 30.11.938 çarşamba gunu sa
at 14 te Tekirdağ Belediye Dairesinde yapılacftktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ihaleden asgari 
sekiz gün evvelki tarihe aid ve bu işi başarabileceklerine 
dair Tekirdağ Vilayetinden alınmış ehliyetname ve yeni 
seneye aid Ticaret Odası vesikası göstermesi lazımdır. 

K~tif bedeli 
Lira Kurut 

Samıun Vilayetinden : 

121 20 lıtaayon-Lidik·Erbaı yonundaki edip kulübelerinin 
tamiri 

182 66 Samıun-Çarşamba-Terme ekip kulübelerinin tamrri 
283 30 Havza-V. Köprü ekip kulübelerinin tamiri 
94 73 Bafra Alaçam ,. ,, n 

Yukarıda keşif bedelleri ve mevkileri yazılı yollar üz.erindeki 
ekip kulilbelerinio tamirleri ayrı ayrı pazarlıkla ihale edilecektir. 

Pazarlık 21-11-1938 tarihine raathyan pazarte1i günü saat 15 te 
Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat iş bankasına yatırılarak makbuz ibrazı şartbr. 
Şartname ve keşif evrakı Vilayet encümea kalemindedir. Taf· 

ıilat almak isteyenler hergün g<Srebilirler. 
Puarlık 2490 sayılı kanun hükumlerine göredir. 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

u gOn iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Cinsi Şeldi Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Ona kasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa i9lerl, Malzeme Harıta 

Yeşil köy tohum 11lah istasyonu ser inş. 
Halkalı Zirnat mektebinde yap. tamirat işleri 
Hadımköyünde bulunan bir ııdet mutfak oca-

ğının maden kömürüne göre tnmir ve tadili 
Mersin abidesi müsabakası (temd) 

aç. eks. 

" paz. 

ılaçlar, Klinlk ve ispençiyari alfit, Hastane Lev. 

Veteriner ecu: 91 çift aç. ekı. 

Elektrik • Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzmesl) 

Gördes kasabasının elektrik imtiynzı 
Ankara istasyon gazinosunun birinci kntında 

teshin ve havalandırma tesis. (şart. 25 kr) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

kapalı z. 

4507 86 
1465 45 
557 -

1110 -

14000 -
4500 -

Kundura ve yedek pençe: 1000 çift·çizme ve 

yedek pençe: 100 çift 
kapalı z. 6400 -

Sivil elbise imali: 185 tak. (temd) paz. beb. 22 -

Matbaa işleri • Kırtasiye · Yazıhane Levazımı 

Beyaz toz yaldız: 100 k. 
Sünger kağıdı: 15000 ad. 

paz. 
aç. eks. 

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

Beyaz lake karyola: 100 ad. 
Tele ranza!. karyola: 50 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

paz. 

• 

280 -
1200 -

1300 -
650 -

336 -
110 -

83 25 

337 50 

480 -

306 -

21 -
90 -

195 -
97 50 

lst. Nafıa Müd. 5-12-38 15 -
" .. 2-12-38 16 -

Hadımköy Ask. SAK· Tophane Lvz. 21-11-38 13 -

Menin Bolediyeıi 

Jaadr. Genel Komut.Ank.SAK 

Gördeı Belediyesi 
O. O. Y. Ank. Sirkeci 

İ at. Jandarma SAK 

An kara Emniyet Müd. 

inhisarlar U. Müd. . " 

Tophane Lvz. SAK 

" " 

5-1-39 e kadar 

2·12-38 10 -

1-12-38 15 -

2-12-38 15 -

28·11-38 11 -

7-12-38 14 -
7-12-38 14 30 

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

Sömikok: 450 t. 
n : 80-100 t. 

Sömikok kömürü: 24 t. 

kapalı a. 
aç. ekı. 

6375 - . 
k. o 03,50 
t. 27 -

480 -
262 50 

Galatasaray Liseıi SAK 
Konya Liıeai Oir. 
Adapazarı Ortaokul Dir. 

30·11·38 15 -
28-11-38 

1-12-38 15 -

Müteferrik 

Keleı:;çe ve kilit: 1000-1500 tak. (temd) 
Kanaviçe: 40000 m. 
Keçe belleme: 250 ad.·gebre: 450 ad. - büyük 

ve küçük kıl yem torbası: ~00 ad.-kıl kolan: 
400 ad.-kavış yular başlıtı: 150 ad.-ip yular 
ııapı: 100 ad.·paybent: 100 ad.·ip yular baf• 
lığı: 300 ad. 

Elvan üstüpü: 2 t. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

So~an: 18 t . (temd) 
Çekirdeksiz kuru üzOm: 4 t. 
Saman: 270 t. 

b MOz yedeler 

Keçi derisi: 25-40000 ad . 
Boş benzin tenekesi: 2500 ad. 

• n n 1200 n 

Kitap parçaları: 4891 ııd. 

aç. elc.a. beh. 2 65 
kapalı z. 6000 -

1766 -

aç. eks. 

paz. 

kapalı z. 

paz . 

" 
• 

700 -

800 -
5400 -

225 -
180 -

50 -

İlaçlar, Klinik ve spençiyari _al_at_:_ 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 

Komisyonundan : 
Tamamını tutarı 1 110 lira tahmin edilen 91 çift vele· 

riner ecza açık eksiltme usulü ile 2. 12.938 cuma günü sa
at 10 da satan almacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyonumuzda alınabilecek o· 
lan bu ek~iltmeye girmek istiyenlerin seksen üç li
ra yirmibeş kuruşluk teminat makbuzu veya banka mek
tubu ile şartnamede yazıla belgelerini saat ona kadar ko· 
misyona ibr z etmiş olmaları. 

* • * 
55 kal m dişçi alat ve malzemesi alıoacakhr. Bak İs~ . 

Sıhhi Müesseseler A. E. K. ilanlarına. 

Elektrik, H vagazı,i~lorifer Tesisat ve Malzeme 

Gördea Belediyeaindeu 

On dört bin lira lreşifli ve muıaddak projesine göre 41 bey
gir kuvetinde Dizel motörü ile 36 amperlik dinamo tertibah Gör· 
deı kaaabaınnın elektrik imtiyazı talibine verilecektir. 

Bu imtiyaz sahibi projeyi harfiyen tatbik ve teıisah aa· 
lahiyettar makama tasdik ettirmek mecburiyetidir. Bu şe-
rait en müsaid şeraiti dermeyan eden uhdesine imti• 
yazı verileceğinden tekliflerinin 15 rün içinde Gördea belediye
sine bildirmeleri ilin olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
İdaresinden: 

Ankara istasyonundaki kaziao binaaı birinci katında yaptarıla
cek teshin ve havalandırma teaisatı kapalı zarf uıulile eksiltmeye 
konulmuitur. 

Bu işin muhammen bedeli 4500 liradır. 
istekliler bu işe nid ş rtnftmc ves11ir evrakı Devlet Demiryolla

rının Ankara ve Sirkeci veznelerinde 25 kuruş mukabiliade ala
bilirler. 

Eksiltme 2.12.938 tarihinde cuma l'llnü aaat 15 te Aakarada 

298 13 
450 -
132 45 

52 -

60 -
405 -

2000 -
33 75 
27 -

7 50 

lst. Jandarma SAK 
Tophane Lvz. SAK 

" . 

Deniz Lva. SAK 

Afyoa Kor SAK 

" . 
ADie.ara Lvz. SAK 

T. C. Ziraat Banlcaaı lıt. Şubeıi 
Tophane Lvz. SAK 

" " 
" . 

22-11·38 11 -
5-12-38 15 -

29-11-38 14 -

3-12-31 11 80 

1-12-38 e kadar 
29-11-!8 14 -

5-12-38 15 -

22-11-38 
30-11-38 
30-11-38 
30-11-38 

9 -
14-
14 -
14 30 

D. D. Yollnı Dairesinde Merkez Birinci Komisyonunca yapılacak· 
tır. 

Ekailtmeye rirebilmek için isteklilerin teklif mektublarile bir· 

likte aşağıda yazılı veaaiki ayni gün aaat 14 e kadar K.omiayon 

Reisliğine tevdi etmiı olmaları lazımdır. 

A-2490 sayılı kanun ahkamına uygun 337,50 liralık muvakkat 

teminat. 

B- Bu kanunun tayin ettiti vesikalar. 

C- Nafıa Vekiletinden muaaddak ehliyet vraikası. 

lat .. klilerin ehliyet nıikaaı almak üzere bu ribi işleri baıar· 

mıt olduğuna dair vesaikle birlikte en az ihale tarihinden 8 gün 

evvel Nafıa Veklletine müracaat etmeleri ve bu tarihten sonra

ki müracaatlerin nazarı itibaren ahnanyaeağı il&n olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Mikdarı 

Çift 

--ıooo 
100 

• 

lıtanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Cinai 

Kundura ve yedek pente 

Çizme " " 

Tahmin be.teli iık teminatı 
Lira 

5~00 

900 

Lira 

6400 480 
l - Tahmin bedeli ve ile teminatı yukarıda yazılı IOOO çift 

kundura ile 100 çift çizme birer çift yedek pençelerHe birlikte 

-ı:"ı2:38 per,em~ünü saat 15 de d;dikpaşadaki fıtanbul Jan· 

darma utınalma komiayonunca kapalı ı;arf ekıiltmesile aahn alı
nacaktır. 

2- Şartname ve nümune bergün adı geçea komiıyon1la görü
lebilir veya ıartnamesi paraaız aldırılabilir. 

Şartları haiz isteklilerin 2490 sayılı kanunn göre hazırlıyacak

ları teklif mektublarını ekailtme günü uat 14 e kadar makbuz 
karşılığı olarak komisyona vermeleri. 

17 hdncite,rin 1938 
=-

-----------------------~--~~~~~~~------
Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
- -

""'~~,.,..,.,..~....,...n.A.n.A."A"AA.A._....,........_.~~ 

En az:- En çok 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

n " krible 
" ,, marinlave 
n " tuvinan 

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

Erzak 

Pirinç Tosya 
,, yerli Bombey 
n ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 

n ikinci 
" Pirina 

Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

n Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

,, " 2 ci 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

,, 
" ,, 
" ,, 

" 

kilosu 

" 
n 

n 

" 
" 
" 
" sandığı 

b. sandığı 

" kilosu 

" 

-14,75 
-15,20 
-7 
-16.00 

14.50-15.00 
12.00-12.50 
11.00-11.50 

-16.50 
-21,50 
-26,00 

20.--22-
20.50 - 21,00 
-. -
30.00-31-
28.00-29 
19.00-20 

-25 
-28 

25--26 
- -700 

- a75 
7-

Zeytin tanesi duble (936 ahsul) 
" 

- 5-
45-48 
32-36 
22-26 
18-21 

" ,, " (937 

" 
" 
" Sade 

" 
• 
,, 

" 

,, 1 ci n 

,, 2ci n 

" 3 cü ,, 
yat Urfa (birinci) 

• (ikinci) 
Kars (erimii) 

,, (erimemiş) 

Trabzon 
,, Vejetalin: 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

n 

n 

,, 

Deri ham ve işlenmit 

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

" 
Hava 

" 
" Tula 

,, sığır 

kurusu kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

c;alamura 
koyun 
kuzu 
manda ,. 

,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 
,, man ~a l ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
• , beyaz 1 ci 

" 
• 
" 
" ,, 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

çifti 
kilosu 

" ,, 
çifti 
kilosu 
çifti 

" ,, 
" kilosu 
,, 
,, 
" tanesi 
,, 
., .. 

-15 
-107,50 
-100.-

s2-ss 
-68 
-80 
-49 

290-600 

290 600 
295-400 

101.25- t00.25 

170- 175 
45 - 46 
60-65 
65- 70 

50 53 
110 - 120 
110 115 

35-40 
40-45 

175- 185 
145-150 
120-130 
90-100 

110-140 
100-130 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Fi atlar 
ClNSI Aşağı 

Kr. Pa. 

Buğday yumuıak 5 12 
,. aert 5 -

" kızılca 
Arpa Anadol 
Peynir kaşer 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf çuvallı 

Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 

5 7,5 
4 5 

3 35 

17 20 
Kuşyemi çuvallı 5 2l 
Kuşyemi dökme 4 37 

iç Fındık 71 -

Tiftik mal 
Tıftik Oğiak 

Susam 

Yapak Anadolu 

n Trakya 

Mısır beyaz 

Mıaır ıarı 

18 5 

50 20 

3 32 
4 10 

15.11.938 =====~==== 

Yukarı 

Kr.Pa. 

5 32 

5 25 

5 22 

72 -

17 20 

Butday 
Arpa 
Fasulye 
Un 
Tiftik 
iç fındık 

Gelen Ton 
388 
30 
15 
89 
1 -

Suıam 93 
Yapak il 
Yulaf 15 

_K __ u~'y-e_m_i~~--~~----~~O 
Toıı 

K. ceviz 
Tiftik 
Yapak 
İç ceviz 

Giden 
84 1s 
9 

34 
22 

_B __ uğ_d_a_y~-------------:::;_,,.-
0 ı ş Fiatlar 

Li.erpul 2 94 Buğday 

" 
" Arpa 

Mııır 

Keten T. : 
Fındık G.: 

• L.: 

Şikago 2 95 
Vinipek 2 68 
Anvers 2 70 
Londra 3 18 

• 6 05 
Ham bur~ --

" 
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 

Mu ham. 
bedeli Teminat 

c' 11lsi takım lira lira ihale gunu saat 
ti) elbise 185 22 306 28.11.938 pazartesi 11 
~Yukarıda yazılı elbise bir ay müddetle temdit edilerek 
~tartık suretiyle ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin gösteri· 
~ ilin ve saatte Emniyet Müdürlüğünde toplanacak ko· 

~ gelmeleri. a;;;; _ ; • 

~a işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
• • • 

lıdılO() kilo bayaz toz yaldız ve 15 bin adet sünger ka
ahnacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

~kat Benzin~M~tdne yağla;. v s. 

y6kıelc İktisat ye Ticaret Mektebi Direktörlüğünden: 
'il "1ektebimiz kaloriferlerinde yakılmak üzere ?O to~ yı
"dt ltlış krible maden kömürü alınacaktır. Tahmın edılen 

1 ı nıektebte mahalline teslim şartile 750 liradır. 
' hale 29.11.38 tarihinde ıaat 14 de Sultanabmette ti
~t nıektebi binasında yapılacaktır. Şartnameler mek-
len tedt!rik edilebilir. 

t alip1erin muvakkat teminat akçesini yüksek okullar 
'ftnanhğına yatırarak makbuzlarile adı geçen giln ve 
~tte ihale yerinde bulunmaları ilan olunur. 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonundan : 

~ ~Onıisyonumuza bağlı Galatasaray lisesinin ihtiyacı 
~ 250 ton sömikok 6375 lira tahmin bedelle kapalı 
lı llsulile eksiltmeye konulmuştur. 
~ k teminata 480 liradır. 
~ ~Siltme 30. l 1.938 çarşamba günü saat 15 de Beyoğ· 
~•klal ceddesi No. 349 da Singer DikiJ mağazasının 
1 atında toplanan liseler alım satım komisyonunda yapı· 
lllır 
1
•tekliler 938 yılı Ticaret odası vesikası ve ilk temi
.~~kbuzlarile birlikte 2490 sayılı !tanunun tarifatı da

de hazırlayacakları teklif mektublarını belli 11aatten 
•aat evveline kadar sözü geçen komisyon başkanlı
Ş lnakbuz mukabilinde vermeleri. 
~ artnameyi görmek ve teminat yatırmak ıçın Galata· 
y lisesinde komisyon sekreterliğine müracaatları. 

(Devamı 4üneü sahifede) 

Cuma 18-11·938 

~ 
~t (Selimiye Ask. SAK) X 883 
~!Ye (Vize Tüm.) ,,! 883 

t~ te)ofon malzemesi (İst. Telefon Müd.) ,,:. 839 
tıtt t•nkı (İnhis . U. Müd.) .\! 837 

(Ank. Lvz.) .\; 860 
~~ ~e kuru ot tlst . Komut.) .Y~ 866 

111 °Yun eti (İzmir Emruı Sar. Hast.) J\ : 867 
lı· "c sadeyağ (Malatya Aık. SAK) .ı\! 868 
tırı,,, inş . (Yozgat Nafıa Müd.) .\'! 868 
'1 ~n:ıyonlarının karöseri ve şoför mahallerinin imalı (Çanakka
b•t. Mvk. SAK) ,;\~ 869 
(l,~ına tulumba ve hortum (lnhie . U. Müd) J\'• 869 

\ · Beled.) .ı\. 869 
Pullutu ve yedek parçalnrı (fst. Ziraat Mek.} ~\' 870 

\~• Kor. Sabnalma 
0nıisyenundan : 

~ 
~ '-ı•rkezi için 4000 kilo İşin mahiyeti 

MÜNAKASA GAZETESi 

Karaataç barut deposunda yap. tamirat tfnhi~. U. Müd.) .\: 870 
Mcse dilme ve azmanı (DDY) X 870 
Yün keçe (DDY Afyon) .\! 870 
Motör teknesi (Gümr. Muh. Gen. Komut. lst.) .;\~ 870 
Pamuk, sürahi, tabak, su bardağı . battaniye, yorgan v .s. (lst. Li-

selerSAK) .\: 871 
Hııyvan pancarı (Etl ıkte Yeter. Bakter. ve Seroloji Müets.) .;\! 871 
Koşum beygiri lst. Ask. Fabr.) ,, ; 871 
Su su' ı a:ındığı (Ank. Beled.) X• 871 
Sadeyağ (Milis Aslc . SAK) ~"o 871 
Bulgur, mercimek ve kuru soğan (Çorl!m Aık. SAK) .,! 874 
Antalya PTT binası tamiri (Antalya PTT Müd.) .\: 874 
Enakı matbuanın tab ve teclidi (lst. Orman Başmübendiıı.) •\! 874 
İkiçeşmelik cad. yap. kanalizasyon (fzmır Beled .) .\! 873 
Motopomp (lzmir Beled ) .ı'I! 873 
• Kiremit (DDY) .ı\! 872 
Tayyare meydanında yap. depo i nş. (Diyarbakır Ask. SAK) 'Jı."o 876 
Nişadır (PTT Lvz. Müd.) .l\: 878 
Kereste (lnhis. U. Müd ) .\! 878 
Çuval (Tophane r ... vx.) .y.. 878 
Hükumet kona~ı inş. (Muğla Nafıa Müd.) ·'~ 878 
Kolye ve flanş (Ank. ti eled.) .\~ 879 
İskarpin ve postal (Konya Bölıe Sanat Ok Dir.) 1'! 879 
Valvalin (Ank. Beled.) X• 879 
Kiremit (DDY) .ı\~ 879 
Vakıf hanı tamiri 4Kastamonu Vakıf. ld.) .:~ 879 
Arpa ve sadeyağ (Çorum Ask. SAK) .Y: 880 
Gardrop (Tophane Lvz.) .1Y• 880 
Toz şeker, mercimeli ve pirinç (Selimiye Aslc. SAK) .I\! 882 
Sebze (Tophane Lv z .) .M 882 
Sarıçay köprüsünün tamiri (Çanakkale Vil.) .\~ 882 
Parafin, patiska ve iplik (Tophane Lvz.) .\: 882 
Soba (Tophane Lvz.) :\~ .883 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Beherinia iık te· 

Miktarı T. B. minatı Eksiltmenin yapılacağı 
Cinıi adet Kurut Lira Kr. gün ve ıaat 

Karyola 205 1110 170 75 18.11.938 cuma G. S. 15 te 

Battaniye 205 1050 161 50 .. • ,, .. " 
Pamuk 2800 42 88 25 .. " " " " - -Yorgan 205 450 69 20 

" " " " " 
Talebe dolabı 200 1100 165 00 ,, ,, . " • 
Yatak çarşafı 515 160 ) 
Y orğan çar,af ı 41 O 280 ) 
Yastık kılıfı 410 35 ) 174 25 18.11.938 cuma G. S. 15 45 
Yastık yüzü 410 50 ) 

Sürahi 50 70 ) 
Düz tabak 600 '28 ) 
Çukur tabak 200 28 ) 27 25 

" " . " " Çay fincanı 200 35 ) 
Su bardağı 200 12 ) 

Kaşık 200 35 ) 
Çatal 200 35 ) 24 ()() 

" " n " 
,, 

Bıçak 200 55 ) 
Çay kaşığı 200 20 ) 

Komisyonumuza bağh Galatasaray Lisesinin ihtiyacı olan yu · 
karıda cin i, miktarı, beherinin tahmin bedeli ve ilk teminatları 
yazılı eşyaları hızalarrnda gösterilen ırün ve uatlerde kapah zarf 
usulile eksiltmeıi yapılacaktır. 

Ekıiltme Beyoğlu lıtiklal cadde1i numara 349 da Sinıer Dikit 
mağazasının üst katında Liıcler Ahm Satım Komiıyonutc!a yapı· 

lacaktır. 

İstekliler 938 yılı Ticaret Odaıı vesikası ve ilk teminat mak
buzlarile birlikte 2490 sayılı kanunun tarifah dairesinde hazarla· 
yacakları teklif mektublaranı belli sutten bir saat evveline kadar 
sözil geçen Komiıyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 

Teminatlar Liseler Muhasebeciliğine yatırılacakhr, ve tartna· 
me nümuneleri görmek İlteyenlerin Galatasaray Liıesinde Ko-
misyon Sekreterliğine müracaatları. (8097) 

Keşif 

bedeli 
Lira K. 

% 7,5 
teminatı 

Lira K. 

Şartname 
bedeli 
Kr. 

Bkıiltmenin 

Şekli Saati 
\~'k' lrdckıiz kuru üzümün 

t·· 
ti 1 29.11.938 salı rünü 

\b d, Yapılacaktır. 

İstanbul başmüdürlüğü binasının 
kaldırım tamiri işi 

-mwww89 03 1185 65 pazarlık 14 

.. G 
• :tihnüa tutarı 800 li · 

~· ~\ıvakkat temind 60 ,,, 
"ı "' feraitini ötrenmck 

tt b 'I er gün ve isteklile• 
~I ' RÜnü belli saatte 

11- lllllcbu:ılarile birlikte 

' '-•ı vurmaları. 
1 Q,t . 
~), lıızon ihtiyacı için 

~ ltonulan 18 ton 

' tekli çıkmadıtıadan 
~~tl;~rtcrnbe gününe ka
''l;ı ı, satan ahnacakbr. 

'{'t' 
\ ')Q 

1
11 tekarrür edecek 

\~ ~de 15 rüven para~
\. 'ı:ıı d 
""' tı • aabnalma ko· 

~Gracaatları • 

Maltepe Enstitüsü memur evleri 
bahçe dıvarlarile kaldırım 
yapılması işi 

Bahariye tütün işleme evi iske· 
lesi io,aah 

831 27 

729 80 

62 34 

54 73 

5 açık 14 30 

4 açık 15 

l - 9.Xl.938 tarihinde ihale edilmeyen İstanbul Başmüdürlüğü kaldırım tamiri işi, Mal· 
tepe Enstitüsü memur evleri etrafına dıvar ve parmaklık ve merdivenli i\ç bahçe 
kapusile kaldırım yaptırılması işi Bahariye tütün iılemc evine yeniden yaptırılacak 
iskele inşaatı hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

11 - Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
Hl- Eksiltme 1.Xll.938 tarihine ra tlayan perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde 

Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 
iV- Keşif ıartname ve projeler yukarıda yazılı bedellerle her gün sözü geçeu Şube

den alına bilir. 
V - Maltepe Enstitüsü dıvarları ve Bahariye İşleme evi eksiltmelerine iştirak etmek 

isteyenlerin İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesinden fenni ehliyet Yesikası 
almaları lazımdır. 

VI- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme parala· 
rile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (8356) 2-4 

Muham. B. % 7,5 
Beheri Tutarı teminatı Eksilmenin 

Cinsi Miktarı L. Kr. Lira Lira Şekli Saati 
--.,,;;.- --- -

Beyaz toz yaldız 100 ki: 2 80 280 21 pazarlık 14 
Sünger kağıdı 15000 ad. 8 1200 90 açık 14 30 

1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem malze · 
me şartname ve nümuoeleri mucibince hizalarında yasılı 
usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 
larında gosterilmiştir. 

111 - Eksiltme 7.XIl.938 tarihine rastlayan çarşamba 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8485) 1- 4 

••• 

1- idaremizin Samsun fabrikası ıçın şartnameıinde ya· 
zıh ebat ve evsafta olmak üzere 1000 metre mikabı 
kereste pazarlık usulile satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedeli beher M3 ı 37.50 lira ve muvakkat 
teminatı 2812.50 liradır. 

IH - Eksiltme 18.Xl.938 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 14,30 da Kabataşta Levazım \le Mubayaat Şu· 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler 1.87 lira bedel mukabi!iode sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- İsteldilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukartda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8328) 4-4 

• • • 

Muhammen B. 

Cinsi 

Bileği taşı 

Tütün tozu 

Beheri Tutarı 

Miktarı L. K. S. L. Kr. 

96 adet 36 -
100 ton Bedeli 550 -

ambalaj mas. 700 -

o o 15 
teminatı 

L. K. 
Eksiltmenin 
Şekli saati --

5 40 pazarlık 14 
187 50 açık 14 15 

• 

1250 -

lsrANauL SıHHi MuEssEsELER 
ARTTIRMA VE EKSİLTME KOMİSYONUNDAN 

Erzurum Numune butaneıi için la:ıam olan SS kalem ditçi a
lit ve malumesi açık ekıiltmeye konulmuttur. 

1- Eksiltme 30.11.938 çarşamba günü saat 14.30 da Çatalot
lunda Sıhhat v~ içtimai muavenet müdürlüiünde kurulu komiı
yooda )apılacaktır. 

2- Muhammen fiat 1507 lira 45 kuruştur. 
3- Muvakkat garanti 113 lira lO kuruıtur. 
4 - İstekliler şartname ve listeyi her gün komiıyondan alabi

lir. 
5- İstekliler cari ıeneye ait ticaret odaaı veıikaıile 2490 

sayıla kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte ke-
miayona gelmeleri. (8339) 

lmtiyu Mlıibi " JUi itMri 
DireJrtirii: 1--.iJ Giri 
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Table;ı u Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

O jet de l' adjudicntion Mode Prix CautioD. Lieu d'adjudication et du 
Joura Heure d'adjudicat estimatif provisoire Cahier des CharKe• -----------·-~- ----------- ........... - ------

A) Adjudıcations au Rabais 

Constructl~-Repa ratlon-Trav. Publlcs-Materlel de Constructlon-Cartographle 

Construction eerre de la station d'ameliora· 
tion de semenceı iı Y eşilköy 

Travaux reparation a l'ecole Agricole de 
Halkala 

Mod. et reparation du foyer de la cuiıine a 
Hadımköy pour l'emploi de charbon de 
terre. 

Concours pour la st&tue a erirer a Merıin 
(aj.) 

Publique 4507 86 

1465 45 

Gre i. rre 557 -

336 -

110 -

Dir. Trav. Pab. lıtanbul 

" 
Coa. Adı. Mil. iı Hadımköy et 

Com. Acb. Iıat. Tophane 

s-12.3s ıs --

2-12-38 16 -

21-11 38 13 -

Mun. Mevain et Academie des J ısqu'au 5· l-39 
Beaux Arta a lstanbul 

Prodults Chimlqu et Pharmacautiquea-lnatruments Senltalres-fournlture pour H&plteux 

Produits pour veteorinaires : 91 paires. Publique 1110 -

Electriclte-Gaz-Chauffage Central (lnstallatlon et Materlel) 

Concession de l'installation electr. de 41 CV. 
36 d llmper du bourg Gordes. 

lnstallation chauffage central et d'acration du 
ler etage du cazino de la rare d' Ankara 
(cah. eh. P. 25) 

14000 -

Pli cach 4500 -

Hebillement - Chaussures - Tlsaus - Cuira 

Chaubsures avcc •emelle de rechangc : 1000 
p.• Bottinee avec semelle de recharge: 
100 paires. 

Confection habita civils : 185 complete (aj.) 

Pli cach 6400 -

Gre a ıre le coıt. 22 

Ameublcment pour Habltation et Buraaux-Tapleaerle ate. 

Lits en fer blancs laquets : 100 p. 
Lits simples : 50 p. 

Travaux d'lmprimerle-Papaterla -
Papier buvard : 15COO p. 
Dorure blanche en poudre : 100 k. 

Combuatlble Carburent- Hullea 

Semi·coke : 250 t. 
n n : 80-100 t. 

" " 24 t. 
Dl vara 

Mcnotteı avec cadenas : 1000-1500 p. (aj.) 
Canevas : 40000 m. 
Couverturea en feutre pour chcvaux : 250 p. 

Ganta pour etrier les chevaux : 450 p.
Sacs en erin pour fourrage : 400 p.- San· 
gles en erin : 400 p.- Brideı en courroie : 
150 p.- Manches en corde de brides : 100 
p.- Attacbee·pieds : 600 p.- Brides ea cor-
de : 300 p. 

Etoupe coloree : 2 t. 

Provisiona 

Paille ı 270 t. 
Oignone : 18 t. (aj.) 
Raisins secs : 4 t. 

8) Adjudications a la surenchere 
Bidons Yides de benz.ine : 2500 p. 

,, ,, ,, n : 1200 p. 
Morceaux de livres : 4891 p. 
Peaux de chevre : 25-40000 p. 

M üt eferri 

Gre a gre 1300 -
n 650 -

Publique 1200 -
Gre a rre 280'"-

Pli cach 6375 
Pubiique 

la t. 27 

Publique la p. 2 65 
Pli cacb 

Publique 

Pli cach 
Gre a gre 

Gre iı. gre 

" 
" 

6000 -
1766 -

700 -

5400 -
- -
800 -

225 -
180 -
50 -

İ tanbul J ndarma Satınalma Komiıyonundao 

Mikdarı Cinsı Bir takımı ilk temiaab 

Kuruş Lira kr. 
1000 - 1500 Takım kelepçe ve kilit 265 29S 13 
Cinsi miktarı tahmin fintı ve ilk t.:minatı yukarıda ynzıh zin

cir kelepçenin 12.11.938 tarihindeki açık ekıiltmesine iıtekli gel
mediği cihetle buna dair olan açık eksiltme 22.11.938 1&lı günü 
saat on bire talik edilmiştir. 

Eksiltme İstanbul Gedikpa,a Jandarma Satınalma komiıyonun· 
da yapılaca'ktır. 

Bir takım kelepçe bir zincir ile iki killitten ibaret olup t•rt
name evsaf ve nümune her gün adı geçen komiayonda görülebi· 
lir veya şartnamesi bedelsiz aldırılabilir. 

lsteklilerin belli fÜD ve saatte 2490 aayıh kauuna göre ilnazı 

83 25 Com. Acb. Comm. G. Gend. Ank. 2-12·38 10 -

Municipalite Gordes 

337 50 Administ. Gea. Chemins de Fer 2-12-38 15 
Etat Ank. Cııiaıeı Sirkeci 

480 - Com. Ach Gendarm. G.paşa 1-12-38 15 -

306 - Oir. Sarcte Ankara 28·11-38 11 -

195 -
97 50 

90 
21 

480 -
262 50 

298 13 
450 -
132 45 

52 -

405 -
- -

60 -

33 75 
27 -

7 50 
2000 -

Com. Ach. latend. ı.t. Tophane 

" 

Com. Ach. F.con. Monop. K.tache 

" 

Com. Aoh. Lycee Galatasaray 
Oir. Lycee Konya 
Dir. Ecole Second. Adapazar 

Com. Ach. Gendarmerie G.paşa 
Com. Ach. Intend. lst. Tophane 

" 

Com. Ach. lnt. Marit. K.paşa 

Com. Acb. lnt. Anlc. 
Com. Acb. Corpa Armee Afyon 

n 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

n 

" 
Dir. Banque Arricole Suc. lıt. 

29·11-3B 15 -
29-11-38 14 30 

7-12-38 14 30 
7-12-38 1'4 -

30-11-38 15 
28-11-38 15 
1-12-38 15 

22-11-38 11 
5 -12-38 15 

29·11-38 14 

3-12-38 11 30 

5-12-38 15 -
1-12-38 

29-11-38 14 -

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

İcab eden veıika Ye ilk teminatlarile adı geçen komiıyonda bu· 
lunmaları. 

lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

40 bin metre kaaaviçanin kapalı zarfla eksiltmesi 
5.12.938 pazartesi günü saat 15 te Tophanede levazım 

amirliği satmalma komis onunda yapılacaktır. T hmin be· 
deli 6000 lira, ilk teminat 450 liradır. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

SOUS PRESSE : 

La Nouvelle Loi sur le Timbre 
Traduite en français et mise a jour par 

Suivie d'un İndex Analytique 
EN VENTE: 

Cheıı: l Traducteur: A. Tevfik, Sigorta Han, Galata 
Chez. l'Editeur: Milnakaaa Gazetesi. Tel: 49442 

Et danı les Grandes Librairies 

iciels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat 
'l1ls· 

Des limes de diverses eıpeces d'une valeur estı d' d' ... 
tive de 26.330 Ltqs. seront achetees par voie d'~ J~ h· 
cation sous pli cachete le Mardi 3 Janvier 1939 a 1 

30 au local de I' Administration Generale a Ankara· s 
Ceux qui d~sirent y prendre part 8oivent reınettt~oıı 

la Presidence de la Commission !e jour de l'adjudic9tıde 
jusqu'a 14 h. 30 leurs offres, une garantie provisoire 
197 4. 7 5 Ltqs. et les certifica ts exiges par la loi· . de 

Les cahiers des charges sont en vente au prı:S 
130 ptrs. aux Caisıes d' Ankara et de Haydarpach9A 

(8431) ı-

~~~~~~~~~4 
des Fournisseur~ 

Vendredi t 8-11-938 

Poele (lnt. Tophane) No 883 
Haricots seca (Com. Ach. Milit. Vize) No 883 
Oiv. ıırticles telephoniques (Dir. TC"lephone• lst.) No 839 
Tanka de bcoıı:ioe (Oir. Gen. Monopoles) No 837 
Pommes de terre (lnt. Ankara) No 860 
Paille et foin tCommand. lıt.) No 866 sôl 
Lait et viande de mouton (Hôpital Malııd. Contag. lzmir) No 
Beurre et foın (Com. Ach. Milit. Malatya) No 868 

8 Conıtr. bit. ecole Primaire (Dır. Trav. Pub. Yozgat) No 86 ,rl 
Fabrication place pour chauffeur et carros!erie de camioll rt1 

Chevrolet (Com. Ach. Place Forte Çanakkale) No 869 
Pompo et trompe (Oir. Gen. Monopoles) No 869 , 
Avoine (Mun. lstanbul) Ne 869 rJıı ~ı 
Charrue avec pieccs de rechanges (Dir. Ecole Agricole lst ~o 61 
Rep. depôt de poudre iı Karaağaç (Dir. Gen. Monopoles) 
Boie de aapin (Ch. de Fer F.tat) No 870 ı 

Feutre en laine ( ,, Afyon) No 870 ıı· 1•1 

Coque de motcur (Com. Ach. Command. Gen. Surveil. Doıı• 
11 

No 870 b ı.s' 
Coton, carafes, matelas, eouverture en laine ete. (Com. J.c · 

lıt.) No 871 
Betterave (Oir. Bact. et Veterinaire Etlık) No 871 
Chevaux de trait (Fabriques Milit lst.) No 871 
Caiısea pour compteurs d'eau ( un. Ankara) No 871 (.' 
Beurre (Com. Ach. Milit. Milas) No 871 f'IO 
Ble concasse.s, lcntilles et oignons (Com. Ach. Milit. Çoruırı) 
Rep. bat. P.T.T. Antalya (Dir. P.T.T. Antalya) No 874 
lmpression et reliure de refistre (Dir. Forets lııt.) No 874 
Trav. de canaliııatioo a lkiçe~me (Mun. l:ı:mir) No 873 
Motopompe (Municip. bmir) No 873 
Co str. depôt (Com. Ach. Milit. Diyarbakir) No 876 
Amidon (Dir. Economııt P.T.T.) 878 
Charpeote (Dir. Gen. Monopoles) No 878 
Sac• (lntend. Tophane) No 878 516 
Conatr. konak gouvernemental (Oir. Trav. Pub. Mue-la) f'Jo 
Collier et flanche (Mun. Ankara) No 879 
Chauesures et bottineıı (Dir. Ecole Metier Konya) No 879 
Valvaline (Mun. Ankara) No 879 
Tuile (Ch. de Fer Etat) No 879 
Rcp. Vakıf Han (Oir. Vakouf11 Kastamonu) No 879 
Orge et Ö urre (Com. Acb. Milit. Çorum} No 880 
Garde·robe (lnt. Tophnne) No 880 
Sucre, lentille et riz (Com. Ach. Mılit. Selimiye) No 882 
Rep. pont Sıırıçay (Vilayet Çanaklcııle) No 882 
Paraffine, batiate et fil (fnt. Tophane) No 882 


