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Türkiye için Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 .. 850 

12 .. 1500 
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Galata, Perş~mbe Pazara 

iLAN ŞARTLARI 
Jdarehanemizde a-örütGIGr 

Telır.: İst. MÜNAKASA 
Telefon.: 494421 

Posta kutusu N. 1261 

Umum Tüccarların ve Mü'teahhitlerin Mesleki Organıdır 

Memleket Haberleri l_a>_M_··_A_K_A_s_A_L_A_ 

Q· h . fi 1 İneaat · Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 
ır afta nakhyat duracak! Konserve atları ------------------

Büyük Önderio cenaze töre- Konserve fabrikatörleri, Tica· 
iline iıtirak edecek ecnebi he· ret Odasına müracaat ederek, 
{•Heri ve gelecek askeri An· konservecien alınan muamele ver· 
. lraya taşımak için bu sründen risinin kaldırılmasını istemişlerdir. 
•tibaren Ankara ile şehrimiz Odanın snnayi şubesi müdürlüğü, 
~•ıında 2elecek sah gününe bu huauıta bir rapor hazırlamış· 

ldar her gün on tren kaldırı- tır. Bu raporda, eski bir sanayi 

11•cağından bu günlerde Anado· tubesi olan konservecilifin inki-
lldan hiç bir marşandiz gel- şafı için himayekir tedbirlere ih· 

111iyecektir. Buradan tlabi mar· tiyaç oldu~undan bahsedilmekte· 
~~diz treni kaldırılmayacaktır. dir. Konserve sanayıi, ııon sene• 

•n anadoludan ya'nız dört lerde fazla bir inkişaf gösterme-
"•l'on zahire retmiştir. 111iştir. Konservecilerin Hatların 

BahkcJlar memnun 
Bu sene bol balık tutulmak-

t. ve iyi fiatlarla ihracat içiu 
••tılınaktadır. Bir haftadan be
t' 1 furtuna dolayıallc durmuş 
0
lan balık akını iki gündenbe
t' 1 t~krar batlamışhr. Balık-
Çılar motörlerle piyasaya balık 
~tlirınektedir. İki gün İçinde 
tlltulan palamut 20 bin çift ve 
bOtik 15 bin çiftir. Tutulan 
ı.•lı kları limanımızıt gelmiş o· 

tı halyan ve yunan bahkcı 
hın ilerine çifti 8-12 kuruşa 
._hlııııştır. 

lurfanda_m_e_y-va- geliyor 
Bu sene Akdeniz ınıntaka

•ı, k 1 oı ın ış ık meyvaları turfanda 
il •tak yetitmlştir. ilk getirilen 
t 0drurn, Alanya ve Menin por-
10kalları ile Adanıoın son tur
~tıda hıyarları ve bir miktar 
t· •tıdarina piyasaya getirilmit· •r. 

daha ziyade ucuzlaştırılmasım te
min için e1a~lı çarelere ihtiyaç 
vardır. Acaba fabrikalardan alınan 
muamele vergisi kalkarsa, konser· 
ve fiatları ucuzlıyacak mı ? Se
bep y•lnız bundan ibaret midir ? 
Başka sebepler yok mudur ? Mü· 
tebassısların bfitün bu meseleleri 
tetkik ederek koııaerve fiatlarını 

daha ucuz bir hale retirmeleri li
zımdır. 

Akhisar tütünleri 
rağbet buluyor 

Tütün piy11ası ııçıldı. Fiatlar 
80-100 araaında satış ve alış ha
raretle devam ediyor. Bu yıl tü
tün rekoltesi di~•r yılları •İsbe
ten az ise de nefaset itibarile 
iyidir. 

Tütün piyasası açıldı 
Bu ıene ilk olarak lzmirde 

tütün piyasası açılmıştır. Tütün 
alıcıları arasında bir kaç mü. 
him firma tütünlerin cinsine ga-

Panıuk satışları re 10-120 kuruş fiat görmü4-
ı tür. Bu sene Almanyaoın on 

h tdır, Adana, Ege ve Sakar- milyon kilo kadar ve Amerika-
~ ltuntakalannın pamukların· nın da on milyona yakın mik· 
5~11 .muhtelif fiatlarla ceman tar.la tütün alacakları haber ve · 
, bın kilo pamuk ihracat için rilmittir. Polonya ile Çckosla· 
•tıı B t6 ınıştır. u pa111uklar bu- vaklar dahi 2·3 milyon kadar 
tıde11 vapura yüklenecektir. tütün mübayaa etlecelderdir. 

~~<!:::::::~~~!!!!!!!'!"'~~~~!!!!!!~~~~~!!!!"!"'~!'!'!!!!'!'!!!!!!!!~~mn~~~ 
lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

----------17. 11 938 ===-===== 
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Malatya Deflerdarlıtındaa : 

Kapalı zarf usullle eksiltmiye konan iş : Temel .,.. bodrum 
katı beton arme kı11mları kısmen yapılmıı olan merkez liükumet 
konatının ikmali inıaatı ve teaisatıdır. 

Kalorifer tesisatı 25 bin, sıhhi tesisat 9 bin lira &zerinden gö• 
türü olarak ve reri kalan elektrik tesiaatile bütün bina intaat ve 
keşiflerintleki vahid fiatlar esası üzerinden eksiltmeye konulan 
itin heyeti umumiyesinin keşif bedeli 202,625 lira 90 kuruştur. 

Muvakkat teminat 11381 lira 30 kuruttur. 
İhale 20.10.938 tarihinde iken yevmi mezkllrcia talip zuhur et

mediğinden on gün müddetle uzatılm14 olup uzatılma ıüaü olan 
2. 1 1.938 tarihinde de talip zuhur etmemesi hasebile bir ay içiade 
pazarlıkla ihalHine karar vuilmif ve paıınlık Malatya Deflerdar
lıtı Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

Bu işe aicl evrak Malatya, İstanbul, Ankara Nafıa Miidürlütüa· 
de ıörülebilir. 

İsteklilerin bir mukavele ile en atağı 60,000 liralık bir bina 
veya teıiaat işini tnhhüd ve ikmal etmit olduklarını göıterlr nai
ka ile birlikte Vilayete istida ile müracaatle ltu l4e ıirebilecek!e
rine adair ehliyet vesikası almış olmaları ve kanunun rösterditi 
tekilde pazarlığa iştirak için usulca yukarıda yazılı Komisyon 
reisltine müracaatları ilan olunur. 

Mersin Belediyesinden : 

Mersin abidesine aid müddet jüri kararile iki ay uzatılmıttır. 
Makatlerin 5.1.939 perşembe günü akşamına kadar İstanbulda Gü
zel Saa'atlar Akademiıine tevdi edilmesi lüzumu illn olunur . 

Hadımköy Askeri Satınalma Komisyonundan 

Hadımköyde bulunan bir adet mutfak ocağınan ma
den kömürüne göre tamir ve tadili pazarlıkla yaptırıla
caktır. Tadiline lüzumu olan malzemenin cins ve mikda-

rını iösterir cetvel İıtanbul levazım amirliğinde ve Ha· 
dım köy Satınalma komisyonunda mevcuttur. Arzu eden
ler ıörebilirler. Muhammen fiatı 557 liradır. Talip olan
ların 21.1 t.938 pazarteıi günü saat 13 te HadımklSy sa· 
tınalma komisyonuna müracaatları. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

5.12.938 pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Nafıa 
müdürlüğünde eksiltme komisyonu odasında 4507.86 lira 
keşif bedelli Y eşilköy Tohum Islah İstaayonu Ser inşaata 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 339 liradır. 
İsteklilerin en az 2500 liralık bu ite benzer it yaptı

ğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
İstanbul Vilayetinden ekıiltme tarihinden 8 gün evvel 
alınmış, ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret odası veıikala
rile gelmeleri. 

• * * 2. 12.938 tarihli pazartesi günü aaat 16 da İıtan· 
bul Nafıa müdürlüğünde eksiltme komisyonu odasında 
1465.45 lira keşif bedelli İstanbul Halkala ziraat mektebin· 
de yapılacak tamirat işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Maka vele, eksiltme baymdırlık itleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keıif hulisasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat l IO liradır. 

İsteklilerin en az 1000 lirahk bu işe benzer it yaptı
ğma dair idarelerinden almış oldukları vesikalara istina
den İstanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün ev
vel alınmış ehliyet ve 938 yılma ait Ticaret odası vesi
kalarile gelmeleri. 

İzmir İli Daimi Encümeninden : 

Buca üçüncü ilkokullarının oııarılması İfİ 607 lira 72 ku
ruş açın tutariyle ve 15 ıün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayıla yasa hükümlerine 
göre hazırhyacakları teminatlariyle birlikte l.12.Q38 per
şembe günü saat 11 de daimi encümene baş vermefarı. 

Kütahya Vilayetindea : 

9995 lira 75 kuruş bedeli keşilli merkez hastahanesi ihata dıvarı, 
bekçi kuJübeıi, ahır VO kömürlü~Ün temdiden ihalesi g'ÜftÜ yine talip 
9ıkmadıQ-ından 2490 numaralı kanunun 43 üncü maddesi mucibiace 
1·11-938 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla ihale edilmesi 
kararlaştırılmıştır. Talip olanların bu müddet 11rfıoda muvakkat temi· 
natlarile viliyet daimi encümenine müracaatları. 

İçel Kültür Direktörlüğiinden : 

Mersinde yeniden yapılan İleri okuluıı 783 lira 32 ku
ruş bedeli keıifli tencffüıhane duvarı inşaata 28-11-938 
tarihine rastlayan pazartesi rünö saat 15 de ihale edil
mek üzre İçel ili vilayet daimi encümenince açık eksilt· 
meye koaulmuştur. 

lsteklilelerin buaa ait şartnameyi rörmek ve daha 
fada izahat almak için kültür direktörlüğüne ve ihale 
gilnü belli saatta yüzde yedi buçuk niıbetindeki 58 ;lira
hk muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubunu 
hamilen aözü geçen encümene baş vurmaları. 

İzmir İnhisarlar BaşmüdDrlütDnden : 
•Bayındır İohiıarlar idare binası avlusundaki ambar 

tamiratı açık eksiltmeye kGnulmuıtur. 
Keşif bed~li 2933.55 muvukkat teminatı 220,02 liradır. 

Keşif ve şartnameler levazım şubemizle Bayındır ve Ôde
mit idarelerinden alıaabilir. İsteklilerin 5.12.938 g-lioü sa
at 15 de Baı miidürlüiümüzdeki komiıyona gelmeleri ilin 
olunur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüiünden: 

21.11.938 tarihinde ihalesi yapılması ilan edilen Umum · 
müdürlü:C bahçesiadeki beton yolları ve kanaliza11yon in
şası hakkındaki şartnamede değişiklik yapıldığından bu 
ihale 2.12.938 cuma günü saat 1 1 e tehir edilmiıtir. 

Keşif bedeli 13356 lira 70 kuruştur. 
Eksiltme kapalı •arf usuliyledir. 
Muvakkat teminatı 1001 lira 75 kuruştur. 
İhale, Umum müdürlük satın alma komisyonunca ya

pılacakbr. 
Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline 

kadar makbuz mukabilinde komisyona vermiş olması lAzım
clır. 

İstekli!erden kanunda göıterilen şartlar. aranmakla 
beraber yaptıiı en büyük işin bedeli 10.00J liradan aşa· 
ğı olmadığına dair de vesika aranacaktır. 

Şartname ve planlar 67 kuruşa Ayniyat muhasibi me· 
ıullüğünden alınacaktır. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

İstanbul Konıutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Gümüşsuyu hastanesi için lüzumu olan 11 çeşit elektrik 
malzemesi ı,atın alınacaktır. Pazarlığı 21.1 t.938 pazartesi 
günü saat t 0,30 da Findıklıda komutanlık satınalma komis
yonunda yapılacaktır. 

lımir Belediyesinden: 
Basmahane civarında garaj santral binasının inta edil

miş olan kısımlarına yaptırılacak elektrik tesisata iti ma
kine ve elektrik mühendisliiinden tedarik edilecek keşif 
ve şartoameıi veçhile açık eks.iltıneye konulmuıtur. Ketif 
bedeli 1188 lira 40 kuruştur. ihalesi de 2.12.938 cuma 
rünü saat 16 dadır. iştirak edecekler 89 lira 25 kuruılak 
teminat makbuzu ile encümene relirler. 

lstaabul Nafıa Müdürliltlladea 

6.12.938 salı rünl saat 15 de İstanbul Nafıa müdilrlütüntle ek
siltme komiıyonu edaaında 4486,52 lira ketif bedelli Kaadilli 
Raaathaneai kalorifer tesisatı açık eksiltmeye konulmuttur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık itleri ıeael, hususi ve feani 
tarlnameleri proje ketif h\lllaası ile buna natlteferrl diter evrak 
dairesinde ıöröleccktir. 

Muvakkat teminat 337 liradır. 
İsteklilerin en az 3000 liralık bu ite benzer it yaptıtına tlair 

idarelerinden almıf olduğu vesikalara iıtinadea lstanbul vilAye· 
tinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmıt ehliyet ve 938 
yılına ait Ticaret Odası veaikalarile gelmeleri. 

i-



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

u gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 
lnfaat, Tamirat, Nafı ltlarl, Malzeme Harıta 

A•bar tamiri 
Buca 3 cü ilkokulunun Harıln:ıuı işi 
Bornova mezbahasında bir soyunma oduile bir 

atıl yap. 

aç. eka. 

" 
" 

2933 !S5 
607 72 
844 05 

• 5107 75 Ye~ilköy Meteoroloji binası in§. 
Beton yollar ve kanıılizasyon inş . (temd) kapalı &. 13355 70 

Elektrik - Havagazı-Kalorlfer (te•i•at ve malzma•I) 

Ank. istasyon guinosun\!n birinci katında yap. 
teabin ve havalandırma tesiı. 

Basmahane civarında ruaj ıantral bina1ının ia· 
fa edilmiş olan kıaımlarına yap. elektrik tesiı. 

Elektrik malzemesi: 11 çeşit 
KandilJi rasathaneıi kalorı fer tesis. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamatır v.s. 

Kuntlura ve fet in ile yedek pençe 

Kösele: 1240-1400 le. 
Balıkçı muıambası ve pantalonu: 40 ad.-posta· 

baıı muşambası: l ati. 

kapalı &. 

aç. eks. 

pa:ı. 

aç. ekı. 

kapalı z. 

aç. ekı. 

" 

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Bronıvita marka hesap makinesi: 1 ad. aç. eki. 

Mobilya ve büro efya•ı, Mutamba-Hah v.a. 

Seyhan Vali konafma mobilya 

Nakliyat - Bofaltma -YOklt.tm 

Maden kömtirtı nakli: 300 t. 

Mahrukat, Benzin, Makine yafjları v.s. 

Linyit maden kömürw: 460 t. 
Kok kömürü: 40 t. 
Lavamııria kömürü 
Gaz: 10 t . (temdt 

Mllteferrlk 

11Ôzgen,, römorkörfinün makin esi tamiri 
Hapis kamyonu: 1 ad. 
Kamyon 3-4,5 tonlulc: 3 ad. 
Font boru ıu isalesi için 60 m/m: 25000 m. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.a. 

Pancar: 20 t . 
Butday Öğütülmesi: 400 t. 
lıpanak: 40 t. 
Lahana: 30 t . 
Pırasa: 40 t . 
Lahana: 9 t. ·pırasa: 9 t .-ıspanak: 9 t.-kıırnaba· 

bar: 6 t. 
Doküm halinde saman: 225 t. 
Yulaf: 420 t. 

" 300 " 
n 280 n 

Toz şeker. &00 k.-kırmızı mercimek: 2600 k. • 
patates: 7000 k. domalea Hlça11: 350 k.·kır• 
mıtı biber: 850 k. 

b Müz yedeler 

Alçı: 7437 k. 
Bina nnka:r:ı 

Terı.i sabunu, ipekli mensucat, yatak örtilsO, 
demir jilet bıçatı, makine ototraktör, yün 
menıucat v.a 

Sirkecide Emirler camii ve müştemilatile Ma· 
car Ziraat Ş. ve Antalya an barı binalarınm 

an kazı 
Hayvan: 1'4 baı -

aç. ekı. 

pu. 

aç. ekı. 

" paz. 
aç. ekı. 

paz. 
aç. ekı. 
lcapah 2 . 

aç. eks. 
kapJlı a. 
af. ekı. 

,, 
" 
" 

" kapalı .z. 

" 
" 

af. art. 
,. 
n 

" 

Mensucat-flbise·Kundura-Çamaşır v .s. 

'4500 -

1188 40 

4486 52 

6400 -

2310 -
216 -

750 -

3710 -

4922 
t. 24 25 
10000 -
2070 -

2400 -
7800 -

25000 -

900 -
6000 -
2400 -

900 -
1200 -
1530 -

3973 50 
21630 -
15450 -
14420 -

74 37 
64 40 

1000 -

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı Tahmin bedeli İlk teminatı 

kilo Cinsi lira lira kr. 
1240-1400 kösele 2310 173 25 

Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminata yukarıda 
yazılı evsafına uygun 1240-1400 kilo kösele 3.12.938 cu· 
martesi gfüıü seıat 11 de Gedikpaşadaki İstanbul Jandar· 
ma ıahnalma komisyonunca açık eksiltme ile ıatınalına
caktır. 

Şartaame hergüo ndı geçen komisyonda rörillebilir 
veya parasız aldırılabilir. 

2490 sayılı kanuna göre şeraiti haiz is teklilerin ille 
teminatlarile yazılı gün ve saatte komisyona relmeleri. 

Ankara Belediyeıinden 
Su işleri yıkama ve ıulama ameleıi için alınacak 40 adet 

bahkcı muşıamlta111 ve pantalun ile bir adet poatabatı mufamba

aa en beş gün müddetle açık ekıiltmeye konulmuttur. 
a1uhammen bedeli 216 liradır. 
Muvakkat teminat 16.50 liradır. 
Şartn•meıini garmek l•tiyenleria her gün yau itleri kalemine 

ve iateklilerin de 2.12.938 cuma günü saat on buçukta Belediye 

eDcÜmenioe müracaatları. 

120 Ol 

63 30 

3~ -
1001 75 

337 50 

89 25 

337 -

480 -

173 25 
16 so 

56 25 

280 -

369 15 
72 75 

155 25 

180 -
585 -

1875 -

67 50 
450 -
180 -
67 !'O 
90 -

114 75 

295 35 
1623 -
1159 -
1082 -

5-

75 -

f zmir f nhiHrlar Batmlid. 
,, Villyeti 

Borneva BelediyHi 

5-12-38 15 -
1-12-38 11 -

30-11-38 16 -

f ıt. Nafıa Mld. 6-12-38 16 -
Sıhhat ve içtimai Muav. Vek. Hu- 2-12-38 11 -

dut ve Sahiller Sıhhat U. Müd. 

D. D. Y. Ank. Sirkeci 

lzmir Belediyesi 

lst. Komut. SAK 
lıt. Nafıa Müd. 

lıt. Jandarma SAK 

" " 
Ankara BelediyHi 

Harta Genel Dir. S~K Anlı. 

Seyhan Viliyeti 

fıt. Komutanlıtı SAK 

lzmir Lva. SAK 
• C. MGddeiumum. 

lıt. Komut. SAK 
Ankara Lvz. SAK 

lat. Komut. SAK 

" . 
" it 

inhisarlar U. Mtıd. 

Ankara Lvz. SAK 

" ,, 
,, . 
" . ,, . 

fımir Lvz. SAK 

Bera-ama Aık. SAK 
lıt. Kom!Jt. SAK 

" " 
" " Çatalca Tüm. SAK 

D. D. Yolları İz•ir 
lzaar Belediyesi 
lst. Gümrükleri Baımüd. 

D. D. Yolları Sirkeci 

Ankara Lvz. SAK 

2-12-38 15 -
(tashih) 

2·12-38 16 -

21-11-38 10 30 
6-12-38 15 -

1-12-38 15 -
Uaehib) 

3-12·38 11 -
2-12-'8 10 30 

3·12-38 10 -

2 12-38 11 -

18-11-38 14 -

1 ·12-38 15 30 
30-11-38 11 -
18-11-38 14 30 
7-12-38 11 -

21-11-38 11 -
5-12-38 14 -
5-12-38 14 30 
4-1-39 15 -

'-12-38 11 -
7-12-38 15 --
6· 12-38 11 -
6-12-38 15 -
6-12-38 11 -
1-12-38 15 -

2-12-38 10 -
7-12-38 14 -
7-12·38 14 30 
7-12-31 15 -

21-11-38 15 -

28-11-38 15 -
2-12-38 16 -

3-12-38 11 -

28-11-38 11 -

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Harta Genel Direktörlüğü Satınalma Komisyonundan: 

Harta Gen. Drk. ihtiyacı için kemiyatı vazıye hesabatın· 
da kullanılmak üzere bir adet Bronzviğa marka hesap ma
kinesi açık eksiltme ile alınacaktır. 

Açık eksiltme 3.12 938 cumartesi günü saat 10 da Ce· 
hecide Harta Gn. Drk. hinasında satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 750 lira, muvakkat teminatı 56 lira 
25 kuruştur. Banka mektubu veya maliye vezJile makbuzu 
kahul olunur. 

Şeraitini ve evsafını ötrenmek isteyenler her gün, ek
siltmeye girmek isteyenler yukarıda yazıh gün ve saatte te
minatlarile birlikte komj5yona gelmeleri 

Mobilya, fv ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Harp Akademisi için t 00 adet beyaz lake karyolR 
29. 11.38 salı günü saat 15 te Tophaueda levazım amirli
ği satınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yı11pıla 
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Toptan Satış Fiatları 

· ::.: İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
ı ı _____ -- - -- - - ---- --- - - ---~ ,·- - - - -
1 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden klSmürü yerli blok 

" n krible 
,, ,, marinlave 
,, ,, tuvanan 

Kok kaınürü (fabrikada) 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Erzak 

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

Sabun birinci 

" 
ikinci 

,, Pirina 
Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon ltalya 

,, Tarabluı 

Patateı Adapazar 1 ci 
,, ,, 2 ci 

1 
kilosu 
litreıi 

kiloıu 

tonu 

" ,, 
" ,, 
" 
" 

kilosu 

n 

" 
" 
" 
" 
" 
" aanclıtı 

b. sandığı 

• 
kilosu 

" 

En az-En çok 

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

14.50-15.00 
12.00-12.50 
ı ı.oo-ıı .so 

-16.50 
-21,50 
-26,00 

20.--22-
20.50 - 21,oO 

- -
1

30.00-31-
28.00-29 
19.00- 20 

-25 
- 28 

25 --2.6 
--700 

- 875 
7 -

Zeytin taneıi duble (936 ahıul) n 

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

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

Sade yağ Urfa (birinci) 

,, ,. (i kinoi) 
• Karı (erimiş) 
,, ,, (erimemit) 

" Trab2on 
,. Vejetalin: 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

" 
" 
,, 

Deri ham ve iflanmif 

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

" 
Hava 

" ,, 
Tula 

,, ıığır 

kuru9u kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 
,, 

~alamura 

koyun 
kuzu 
manda 

" 
" 

Kösele 
,, 

Meşin 

sığır 

ıığır lci 
man:ia l ci 

elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

n 

• ,, 
n 

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

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" ,, 
" 

kiloıu 

" 
" 
" tanesi 

" ., 
" 

- 15 
- 107,50 
-ıoo.-

s2-ss 
-68 
-80 
-49 

200-600 
290 600 
295-400 

101.25·]()'2.25 

170- J75 
45 46 
60-65 
65-70 

- --
50- 53 

110 - 120 
110 ıt5 --
35-40 
40-45 

175-185 
14S-t50 
120-130 
90-JOO 

1 ıo-140 
ıoo-t30 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Fi atlar 
ClNSl 

. Butday yumutak 
,, ıert 

,. kızılca 

Arpa Anadol 
Peynir kaşer 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf çuvallı 

Peynir beyaz 

Aşağı 

Kr. Pa. 

5 12 
s ~ 

5 23 
4 3 

Ceviz kabuklu 

Kuşyemi çuvallı 5 21 
Kutyemi dökme 4 37 
İç Fındık 
Tiftik mal 
Tiftik Qğ-lak 
Susam 

121 -

18 10 
Yapak Anadolu 52 20 

n Trakya 

M11ır beyaz 

Mııır ıarı 

3 35 

17.11.938 ====~ 
Yukan 
Kr.Pa . 

5 32 

5 25 
4 6 

Butday 
Arpa 
Faıulye 

Un 
Tiftik 
iç fındık 
Susam 
Yapak 

Gelen To~ 
60 ,, ~ 
16 

' ./ ~~ 
ı' 

Yulaf ..;/ 
...;:K;.;.u~f:.::.Y..;.e..;.m;....i _____ ___..-',f_ iJ'OO~~ 

K. ceviz 
Tiftik 
Yapak 
İç ceviz 
Buğday 

Giden 1o 
/ 

ı~ 
~ 

Dış Fiatlt:!~ ~ 
Buğday : Linrpul z g.1 

,, 

" Arpa 
Mııır 
Keten T. : 

Şikago z f' 
Vinipek 2 69 
Anven 3 ı2 
Londra 6 '5J 

/ 

" / nll 
Fındık G.: Hamburg l1" 

" L.: " 

oı 

t~ 
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Ş'ktır. Tahmin bedeli 1300 lira, teminatı 195 liradır. 
~rtname ve nOmunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin 
I tıuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelme 
•r'i, 

2t • • * Topçu okulu için tek ranzalı 50 adet karyola 
· l l.38 sah jilnü saat 14,30 da Tophanede İstanbul le 

t•tırn amirliği ıatınalma komisyonunda pazarlıkla eksilt· 
Qaesj yapılacaktır. Tahmin bedeli 650 lira, temiaatı 97 li· 
t~ Si kuruştur. Şartnamesi komisyonda gör&iltir. İ!teklile· 
tiıı belli saatte ko•isyooa gelmeleri. 

Seyhaa Viliyetindeaa : 

'- S•yhan Vil&yeti Vali konatına alınacak mobilye 3710 lira mu
llııııaen bedel ilurinden açak eksiltmeye konulmu9tur. 

"-Açık ekailtmo, 938 senesi birincikinunun ikinci cuma günü 
t 11 de VilAyet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

lıtı Açık eksiltme saatinden evvel Hususi Muhasebe veznesine ya• 
lınıt buluunmaaı lbım gelen muvakkat pey miktarı 280 liradır. 

._.~lkailtmeye lttirak etmek iatiyenler, alınacak mobilyenin cina, 
,
1

1 
tar ve vasıflnrile proje, şartname ve konağa yerleıtirme pli· 

ı:ıı liususi Muhasebe dairesinde her gün r6rebilirler. 
~ Adanada buluomıyan isteklilere bu evrak taleb vukuunda poı· 
t \'aııtuile de gönderilebilir. Ancak eksiltme vaktinde ilteklile
ııa b' 
~ ız.ıat bulunması veya Noterlikten muaadclak veklletnamey i 

ı bir velı:il bulundurması ıarttır. 

~hrukat Benzin-Makine yağları.v s. 

Gaziantep Lise Direktörlüğünden : 

1 
Lise için 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş 

~ '.n. aşağıda yazılı odun ve kömürün ihalesi 22.11.938 
tıbıno müsadif salı günü saat 13 te Deftordarhk muha

~b, nıüdürlüğünde yapılacaktır. Talihlerin mezkur günde 
'-a•akasa komisyonuna ve şartnameyi görmek için de 
l\ktep idaresine müracaatlıırı ilan olunur. 

Miktarı Mnham. B. 
Nevi 

~un (kuru meşe) 
ı ıı (Çam) 
0nıuldak semi·kok kömürü 

ton 
30 
15 
60 

lira 
420 
150 

2250 

Teminat 
lira kr. 
31 50 
11 25 

168 75 

Adapuarı Orta Okul Direktörlüğünden : 
~Beher tenu 27 liraden 24 ton Sömik•k kömürü okul411a tea

tdilmek üzere eksiltmeye konulmuştur. 
~ tksiltme 1.12.938 perşembe günü saat 15 te Orta okul Mu
"h• komisyonu önünde yapılacaktır. 
~ l' llibler yüzde 7 ,5 temiaat akıeaini Maliyeye yatırıp alacak
t'tı tnakbuzla veya milli banka itibar mektublarile eksiltmeye 
ıt~hileceklerdir. 

ltt·1.teklileriu Okul Mubayaa komiıyonuntlaa ıartnameyi isteme· 
•• 

Konya Liae Direktörlüt\ioden 
.\ı Çok Beher kilosu muvakkat teminatı cinai 
~~ Kilo K. S. Lira K. 
'"V\JU 100000 3 50 262 50 Sömikok 

>, l\.onya lisesi panıiyonu için lüzum rörülen miktarı yukarda 
tG tı1ı Sömkok kömürü 13.11.938 tarihinden 28.11.938 pazartesi 

'lilııe kadar on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
ı- l'•lip olanların yevmi mezkürde kültür direktörlütünde bu
ıı._lları. 

I lzmir Cumhuriyet Müddeiumumilitinden 
•-._•mir Adliye dairesi için açık eksiltme ıuretiy le tartoamede 
lıt lfllrı yazılı olduğu veçhile 40 ton kok kömürü ıatın alınacak
· 1 B•her tonu muha men bedeli 24 lira 25 kuruştur. 
~ .•tcklilerin yUzde yedi buçuk nisbetindc 72 lira 75 kuruş de
~,~ıto parasile birlikte .i0.11.938 günü saat 11 de İzmir C. Müd· 

1111-lurniliğinde toplanan komisyona müracaat etmeleri. 

l\nkara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

ıo Ankara ıarnizon birlik ve müesıseseleri ihtiyacı ıçın 
ııı~~ kilo gaz yağının 12.11 938 de yapılan açık ekıilt
~k ~1nde verilen fiyat pahalı görüldüğünden yeniden açık 
~~••itme ile ahnacal<tır. Eksiltmesi 7 12.938 çarşamba rü
~ll 8rtctt l 1 de Ankara LV. amirliği satınalma komiıyo-

llda yapılacaktır. 
~ ~il Prit,hammen bedeli 2070 lira ilk teminatı 155 lira 25 

tuştur. 

1 l:.:._İr Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 
''d ~ltıir Müstahkem mevki merkez kıtaatı birliklerinin 460 ton linyit 

5 ı'" kömürü ihtiyacı açık eksiltaıe suretile münakasaya konmuştur. 
\balesi 1 birincikinun 938 perşembe günü saat 15 30 da kışlada 

; le\ı'azım amirliti sntırınlma komisyonunda yapılacaktır. 
1' •hın in edilen tutarı 4922 liradır. 
Ş 'ıtıinatı muvakkata akçesi 369 lira 15 kuruştur. 
1 llttnaınesi hergün komisyonda görülebilir. 

\~ •lekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster· 
~buriyetindcdırler. w• _____ .,... 

'n ~ 
l' Deni:a Levazım Satınalı.ııa Komisyonun.lan : 

~ı .ahıniıı edilen bedeli 700 lira olan 2000 kilo elvan üatüpü 3-12-38 

'ile raatlıyan cumartesi gl!nü saat 11,80 da açık elı.siltme usulile 
~·1' üzere münakasaya konulmu~tur. 

~ lı"•kkat teminatı 52 lira 50 kuruştur. Şartna•eai ko•İ•yondan 
1~11 P•raaız olarak verilir. 
~ lc1t.ıı1erin 2490 sayılı kanunda yazılı vcıikalarla birlikte ve belli 

"c •aatte Kaıımpaşada bulunan komisyona müracaatları. 

MONAKASA GAZETESi 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

250 adet keçe belleme, 450 gebre,400 büyük ve kli· 
çük kıl yem torbası, 400 kıl kolan, 150 kayış yular baş
lığı, 100 ip vular sapı 600 paybent, 300 ip yular baıhiı 
29.11.938 sah günü saat 14 de Tophanede levazım amir
liği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1750 lira, ilk teminatı 132 Jira 45 kuruştur Şartnamesi 

ve nünmnesi komisyonda görülebilir. İateklılerin kanuni 
veıikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

İstanbul Komut11nlığı Satınalma Komisyonunrian: 

Çanakkale müstahkem mevki komutanlı~ına aid fizgen 
romorkörünün mnkincı;i tamir ~ttirileccktir. Pazarlığı 2L11.38 
pazart si günü saat l 1 de Fındıklıda Komutanlık satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

* • • ! tanbul Merkez komutanlığı için satın alınacak bir 
hapis kamyonunun açık eksiltme ile ihalesi 5.12.938 pazar
tesi günü saat 14 de yapılacaktır. Muhammen kıymeti 2400 
liradır. İlk teminatı 180 liradır. Şartnamesi her giin komis· 
yonda görülebilir. 

• * • 3·4,5 tonluk 3 tane kamyon satm alınacağından ka· 
palı zarfla ihıılesi 5.12.938 pazartesi saat 14,30 da yapıla
caktır. Muhammen kıymetleri 7800 liradır. İlk teminatı 585 
liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
İdaresinden: 

işletme Umum 

Muhammen bedeli 263..10 lira olaD muhtelif cins eA'e 3.1.939 
aah günü aaat 15.30 da kapallı zarf aaulü ile Anltarada idare bi· 
nasına aatm alrnacaktır. 

Bu işe ıirınek isteyenlerin 1974,75 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini ayni ıün aaat 
14,30 kadar komisyon reiıliğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler 130 kuruta Ankara ve Haydarpafa veznelerinde 
utılmaktadır. 

Sayfa S 

l:ımir Leva~ım Amirllti Satınalma Komisyenundan 

Miktarı 

Kilo Cinai 
9000 Llhana 
9000 Pıraaa 

9000 lapnnak 
6000 Karnabahar 

lzmir Müstahkem M•Yki merkez kıtaatının yukarıda cinıi v• 
miktarı ya:aılı dört kalem ıebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle 
münakasaye konmuıtur. 

ibaleai 1-1 KAnun 938 pertembe güna aaat 15 rle Kıtlada iz. 
mir levazım &nıirliği satınalma komiayonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 1530 liradır. 
Teminatı uıuvakkata akçası 114 lira 75 kuruştur. 
Şartnameai her gün komisyonda görülebilir. 
İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve.ika gia· 

termek mecburiyetindedirler. 
Erzakın dcnmı 4 üncü sahifede 

Nafıa Vekaleti 

İstanbul Elektrik İşleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Eksiltme ilanı 
1- Muhammen bedeli on üç bin dlSrt yllz aekaen bet lira tu· 

tan muhtelif kudret ve tevettürde cem'an on bir bin adet ampul 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2- Eksiltme 21 .11.938 pazarteai günü aaat 15 te idarenin Tü
nel başında Metro Han binasının 6 ıncı katında toplanacak Ar· 
tırma Eksiltme Komiıyonunda yapılacaktır. 

3- Bu işe aid şartnameler idarenin Levazım t>aireainden pa· 
raaı:z: olarak alınabilir. , 

4- Muvakkat teminat mik arı bin on bir lira otuz yedi kuruıtur. 
5- Teklif mektublarının 2490 No. lu kanua ahkamına uyrun 

olarak eksiltmeden en az bir aaat evvel Komisyon Reiıli~ine TC· 
Z!!!!2S 5 rllmiş bulunması IAzımdır. (8060) 4-4 

t:rzak, Zahıre, fl ve Sebze: 

Ankara Levazım Amirliği Satınalm Komisyonundan : 

Ankara serum ve aşı evi için 20.000 kilo pancarın 
açık eksiltmesi 3.12.938 cumartesi günn saat 1 1 de An
kara L V. amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Mnhammen bedeli 900 lira ilk teminatı 67 lira 50 ku· 
ruştur. 

• • • Ankara raraizon birlik ve müeueaeleri ihtiyacı için 40 
bin kilo praaaaın açık eksiltmeıi 6.12.938 aalı ıünO saat 11 de 
Ankara Levz. Amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 1200 liradır. İlk teminatı 99 lira . 
• • • Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 30 

bin kilo lahananın açık eksiltmesi 6.12.938 aah günü saat 15 de 
Ankara levz. amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 900 lira, ilk teminatı 67 lira 50 kuruştur. 
• • • Ankara garnizon birlik ve müeaseseleri ihtiyacı için 40 

bin kilo ıapanağın açık eksiltmeai 6. l 2.938 salı günü saat 11 de 
Ankara in. Amirliği aatınalma komi•yonunda yapılaeaktır. 

Muhammen bedeli 2400 lira ilk teminatı 180 lira. 

• * • Ankara ıarnizon birlik ve müesseseler için 400 ton buğdaya
tütülmeainin kapalı zarfla eksiltmesi 7.12.938 çarşamba günü aaat 
15 de Ankara lev:ı. amirliği aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 6000 ilk teminatı 450 liradır. 

İstanbul Erkek Lisesi Satınalma 
Komisyonundan: 

Bir tanesine 
tahmin edilen 

fi at 
!!!!.!.... lira etyanın cinıi 

50 14 Talebe aırHı 
7 12 yazı tahtası 

R 25 ötretmen kürsüsü 
1- Yukarıda cina ve mıktarı yazılı etya yeniden yaptırılacağın· 

dan açık eksiltmeye konulmuttur. 
2- Açık eksiltme Beyoğ'lunda İstiklal caddesinde İstanbul Liseler 

Muhasebetiliği dairesindeki Komisyonda 2 nci teşriDin 28 inci 
938 pazartesi günil aaat 13,30 da yapılacaktır. 

3 - Yapılacak işin muhammen bedeli 984 lira olup muvakkat te
minat akçesi 73 lira 80 kuruştur. 

4- Bu işler hakkında yapılan kroki ve şartname okulda her 
gün görülebilir. 

5- İsteklilerin resmi dairelerde bu ıibi dotrama işi yaptıtına da· 
ir alınmış veaika ile Tir.aret Odasının cari sene vHika veya 
ruhsat ünvan tez.keresi ve teminat makbuzlariyle birlikte 
belgelerini alıp belli gün ve saatte Komisyona müracaatları. 

(8347) 3-4 

İstanbul Komutanlıtı Satınalma 1 
Komisyonundan: inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

İstanbul Komutanlıtına baQ'h ._ __________________ _ 

birlikler için 420 ton yulaf sa
tın alınacağında• kapalı zarfla 
ihalesi 7 birincikanun 938 çar
şamba günü saat 14 de yapıla· 
caktır. Muhammen kıymeti 

21630 liradır. İlk teminatı 1623 
liradır. ŞartnamHi herıGn ko
misyonda görülebilir. 

• • • İst.nbul Komutanlıtına 
bağlı topçu alayı için 300 toa 
yulaf aatın alınacaktır. Kapalı 
zarfla ihaleai 7 birinciklnan 938 
çarşamba günü 11aat 14.30 da 
}'apılacaktır. Muhammen kıy· 
meti 15450 liradır. ilk teminatı 
1159 liradır. Şartnamesi herıün 
komiıyonda ıörfilebllir. 

• • • 33 Tilmen için 280 ton 
yulaf ıatın alınacaktır. Kapalı 
zarfla ihalesi 7 biriaciklnun 938 
çar,amba günG ıaat 18 te yll• 
pılacaktır. Muhammen tutarı 
14420 liradır. İlk teminatı 1082 
liradır. Şartnamesi hergün ko
miayoatla girfilebilir. 

imtiyaz IObiiıli V9 Yaa iflo-i 
Di,...lctr.rt;: t,,.,.;ı r.;,.;, 

ııAllClll_,. NOiHV :nı: LfıppHg 
(',..s.latA Bilr r ~ N•. 10 

Cinsi 

82X l 14 ambalaj kaadı 
Toz tütün çuvalı 
3 8 200 mim boyunda yuvarlak 

başlı cıvata 
3/8 120 m/m boyunda yuvarlak 

başh cıvata 
3 8 demir pul 

Terazi 

Miktarı 

30000 kg. 
2000 ad. 

4000 ,, 

8000 " 
12000 " -60 kg. 

Muham. B. 
beheri tutarı 

L. K. S. Lira 

30 50 9150 
26 75 535 

440 

Muvak. T. 
teminat 

Eksiltmenin 
,ekli saati 

686 25 kapa. 
40 12 açık 

z. 14 30 
15 

33 ,, 15 30 

20 ad. 17 340 25 50 pazarhk 16 30 
1- Numunesine uygun olmak şartile 3000(1 kilo 82 X 114 ambalaj kaadı, 2000 adet 

ince şeyler konabilecek standart normal sık örgülü toz tütün çuvalı, Cibali bakım evi
ne yapılan plitformlara lazım olan yukRrıda eb'at ve miktarı yazılı civata ile demir pul 
ve teahhüdünü ifa etmeyen müteahhit hesabına satın alınacak 38 daıugah ve kefeli 1 O ki· 
leluk ve yanlıkları aleminyum ve ölçüler müfettişliğinde damgalı 20 adet terazi ayrı ay
rı hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
lll Eksiltme 2 t.Xl.938 tarihine rastlayan pazartesi güoü hizalarında yazılı saatler· 

de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV- Ambalaj kiadı numunesi her gün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V- Açık eksiltme ve pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin münakasi\ için tayin edi

len gün ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı yazılı Komis
yona gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek jsteyenlerin de mühürlü teklif 
mektubunu kanuni vesaik ile yüıde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksıltme günü en geç saat 14 de kadar 
adı geçen Ahm Komisyonu Başkanhğına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
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• l' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

AdreHe T6legraphlque : 
latanbul - M0NAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'.hui 
Oltjet de l'adjudication Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du 

Jours Heure __________________ d_'_a_d_iu_d_ic_a_t __ ea_ ti_•_a_ti_f __ P_r_ov_i_so_i_r• ___ Cabier dea Cbarreı 

A) Adjudications au Rabais 
C•natructlon-R,paratlon-Trav. Publlcs-Materiel de Conatructlon-Cartographle 

Reparation bitiıse depôt. 
Construction blti11e 3 eme ccole Priaaire 

Buca. 
Coaatruction cbambre pour veıtiair• et ecurie 

a l'abattoir Bornova. 
Construction bitisae meteorolorie de Yeşilköy 
Construction routes en beton arme et trav. 

de canalisationı (ai.) 

Publique 

" 

" 
n 

Pli cacb 

2933 55 
607 72 

844 05 

5107 75 
13355 70 

Electrlcit'-Oaz-Chauffage Central (lnatallatlon et Mat,rlel) 

lnstallation electrique a la centrale et ıarare 
ae trouvant aux alentourı Basmahane. 

Articlea electriqueı : 11 lota. 
lnstallation chauffage central de I' obaervatoire 

de Kandilli 

Hablllement - Chauasurea - Tlaaus 

Cuir : 1240 -1400 k. 
lmpermeablea et pııntalons pour pechcurı a la 

ligne : 40 p. · lmpermeable pour facteur : 
1 p. 

Publique 1188 40 

Gre a gre - -
Publique 4486 52 

Cuir• 

Publique 2310 -

n 216 -

AmeublE:ment pour Habitatlon et Bureaux-Teplsserle ete. 

Ameublement konak vali de Seyhan. 

Travaux d'lmprimerle-Papeterie -
Machine iı calculer marque Bronzvi2a: 1 p. 

Transport - Chargemant - Dechagament 

Transport houille : 300 t. 

Combuatlble- Carbunnt-Hulles 

Houille lignite : 460 t . 
Coke : 40 t. 
Houille. 
Petrole ı 10 t. (aj.) 

Dlvera 

Reparation rcmorqueur "Ôzgen,, 
Camion pour priıon : 1 p. 

n de 3-4,5 t. : 3 p . 
Tuyaux en fonte pour adduction de l'eau po· 

table iı la saline Yavşan de 60 mim d'e· 
paisaeur : 25000 m. (aj.) 

Provlalona 

Betteraves: 20 t . 
Broyoge ble: 400 t. 
Epinards: .(0 t . 
Choux: 30 t. 
Poirreaux: ~O t. 
Sucre en poudre: 800 k.- lentiHes rougeı: 

2600 k.· pomme~ de terre: 7000 k.· sauce 
de tomates: 350 k.· poivre rouıc: 350 k. 

Liı2umes : 4 lota 
PailJe : 225 t. 
Avoine : 420 t. 

,, : 300 t. 
,, : 280 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Savon pr. tailleur, ti11uı de soie et laine 

piece de rechange pr. machine moteur ete. 
Decombres de la Mosquee Emirler et dea bi· 

tiısea de la St. Hongroiae des machines 
agric. et du Bur. d' ADtalya a Sirkeci 

Ceruae: 7437 k. 
Decombres d'uoe batiue 
Chenux: 14 tetea 

Publique 3710 -

Publique 750 -

Gre a rre - -

Publique 4922 -
n la t . 24 25 

Gre a rre 10000 -
Publique 2070 -

Gre a ire - -
Publique 2400 -
Pli cach 7800 -

n 25000 -

Publique 900 -
PH cacb. 6000 -
Publique 2400 -

" 
900 -

" 1200 -
- -

Publique 1530 -
,, 3973 50 

Pli cach 21630 -
,, 15450 -

" 
14420 -

Publique - -
,, 1000 -

n 74 37 
,, 64 40 

- -

Kırklareli Tümen Satınalma Komiıyonundan : 

Kırklareli Tümen Birlikleri ihtiyacı için 24000 kilo pırasa açık 
eksiltmeye konulmuştur. Beher kiloıunun muhammen fiatı 2 kuruş 
olup ilk teminatı 36 liradır. lhale•i 28-ı 1-938 pazartesi günü saat 11 
dedir. Talipler şartnamesini her gün utınalma komisyonunda ıörebi· 
lirler. 

• • • Kırklareli Tümen Birliklerinin ihtiyacı için 96000 kilo patatea 
kapalı zarfla münakasaya konulmuş ise de talip çıkmadı2'ından yeni. 
den kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Beher kiloıunun muhammen 
fi atı 8 kuruş olup ilk teminatı 576 liradır. lhaleııi 29. 11.938 salı rünü 
aaar 16 dadır. lıteldiler şartnamesini hergün aatınalma komisyonunda 
ıörebilirler . 

220 02 
- -

63 30 

384 -
1001 75 

89 25 

337 

173 25 
16 50 

280 -

56 25 

369 15 
72 75 

155 2~ 

- -
180 -
585 -

1875 -

67 50 
.(50 -
180 -

67 50 
90 -

- -

114 75 
295 31 

1623 -
1159 -
1082 -

- -

75 -

- -. 
5-

- -

Dlr. Principale Monopol es b:air 5-12-38 15 
Vilayet lı:•ir 1·12-38 11 

Municipalltiı Bornova J0-11-38 16 

Dir. Trav. Pub. lstubul 6-12-38 16 -
Dir. Gen. Office Sanit. Frontieres 2-12-38 11 

ot Littoral au Minist. de l'Hyrieae Ank. 

Municipalite la~ir 2·12-38 16 -

Com. Ach. Command. lst. Findikli 21-11-38 10 30 
Dir. Trav. Pub. lst 

Com. Acb . Gendarmerie G.paşa 
Municipalite Ankara 

Vilayet Seyhaa 

6-12-38 15 -

3-12-38 11 -
2-12-38 10 30 

2-12-38 11 -

Com. Ach. Dir. Gen. Cartorraphıe 3-12-38 10 -
Ankara 

Com. Acb. Command. lıt. Fmdıklı 18·11·38 14 -

Coa. Ach. lntend. lımir 
Procnreur General lzmir 
Com. Ach . Conı . lıt. Findikli 
Com. Ach. lntendance Ankara 

Com. Ach. Command.lst. Findikli 

• ,, 
Com.Ach. Econ. Monop. K .tache 

Com. Acb. lnt. Ank. 
,, 
n 
,, 
n 

Com. Acla. Div. Çatalca 

Com. Ach. lntnd. lzmir 
Com. Acb. Milit. Berrama 
Com. Ach. Command. lst. Findikli 

n 

n 

Dir. Ventes Oouanea lıt. 

1-12-38 15 30 
30· 11-38 11 -
18·11-38 14 30 
7-12-38 11 -

21·11-38 11 -
5-12-38 14 -
5-12-38 14 30 
4-1-39 15 -

3-12-38 11 -
7-12-38 ıs -
6-12-38 11 -
6-12-38 15 -
6-12 38 11 -

21-11-38 15 -

1-12-38 15 -
2-12-38 10 -
7-12-38 14 -
7-12·38 14 30 
7-12-38 15 -

9 eme Exploit. Ch. Fer Etat Sirkeci 3·12-38 11 

8 eme " lzmir 28-11-38 15 -n 
Municip. lzmir 2-12-38 16 -
Com. Ach. lnt. Aak . 28-11-38 11 -

Bergama Aıkeri Satınalma Komiayonundan 

Kapalı zarf uaulile ekailtmeye konulan 74000 kilo ııtır ettin in 
beher kiloauna t.-klif olunan 23 kuruş 74 aantim pahalı görül
dütündca pazarlıkla aatınalınacaktır. Tahmin betleli 18500 lira, 
ilk teminatı 1390 liradır. Etin evaaf ve tealim şartları ile mahali 
tealim f&rtnameainde yazılıdır. Şartname Bergamada aakcri ••· 
tınalma komiıyonundan alınabilir. Panrlık 30. 11.938 çartamba 
günü ıaat 14 de yapılacaktır. 

Ankara Levuım Amirli~i Satınalma Komisyonundan ; 

Ankara rarnizon birlik ve mtiesaeıeleri hayvanatı için 270000 kilo 

SOUS PRESSE : 

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

A. TEVFİK 
Suivie d'un İndex Analytique 

EN VENTi: 

Chez le Traducteur: A. Tevfik, Siıorta Haıa, Galata 
Chez J'Editeur: MüHlcua Ga:zete1i. Tel : 49442 

Et danı les Gran4ea Librairiea 
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Cumartesi 19· 1 1-938 

Makarna (Ank . Lvz.) .\~ 860 
Demir travera ile kilçlik yol malzeme•İ (Nafıa Vek.) Jf• 864 
Galvanidi demir tel ve deveboynu fincan (MMV) .~ 871 . s71 
Karaafaç i\imrük muhafaza bina~n tamiri (Edirne Gümr. MQd.) .ı'I! 
Kanat bui ve tericii tTürkkuşu Genel Dir.) J\! 874 
Sı§'ır eti (Orman Koruma Genel Komot.) .'\! 873 
Ekmek (Balıkesir C. M&ddeiumum.) •'! 875 
Motör teknesi (lnhiı . U. Mlid .) 1'! 876 
• Mahhlt ve ımeıe odunu (Kırklareli Orman ldareıi) J\! 881 
Pirinç (Kütahya Tayyare Alayı SAK) ,,,! 882 
Sıfır eti (Eskitebir Lvz . SAK) J\! 882 

Samcdi t 9-11-938 

Macaroniı (lntend. Ankara) No 860 
Traver1eı en fer et materiel pour voie 

No 864 

pııb ı 
ctroite (Min. TraY'· 

Fil en fer ralvaniıe et iıolateurs (Min. Def. Nat.) No 871 871 
Rep. bat. ıurveil. tlouan. Karaa2'•9 (Dir. Douan. Edirne) N° 
Toi le et ruban (Dir. Gen. Türkkuşu} No 874 
Viaode de boeuf (Command. Gen. Prot. Foret) No &73 
Pain (Procureur Gen. Balikesir) No 875 
Coque pour moteur (Dir. Gen. Monopoles) No 876 
• Boia de sapin (Dir. Forets Kirklareli) No 881 
Ri:ı (Com. Ach. Mil. Kütahya) No 882 
Viande de boeuf (lntend. Eıki~ebir) No 882 

__ m!!lm ____________ l!!!!B!!! __ ~/ 
.~ Jı 

umanın kapalı zarfla eksiltme11i 5-12-938 pazarteai günü tıı•t 
Ankara Lvz. imirliği aatınalma komisyonunda yapılacaktır. ş•r~ 

Mlibammen btdeli 5400 lira muvakkat teminah 405 Jiradır·. 1 tPet 
namesi komisyonda iÖrülür. Kanuni veaikalarda bulunan teilı 
tuplarının ıaat 14 e kadar komisyona verilaesi. 

Zara Oarnizo• Satınal~a Komisyonu Batkaalıtıad•11 : itı' 
Zara rarnlzonundakl kıtaatın aenellk ihtiyacı için cin•!~; ~f': 

darı ile muhammea bedel ve teminat miktarı ve ihale ıu",; f', 
ğıcla g5aterilen late maddHinin kapalı zarf u•ulile ekailtOI' 0ıııı" 
pılacatından kanuni tartları haiz olan taliplerin ihale k•"1ıojjlır 
tevfikan muayyen olan iÜn ve aaatte Zaradaki satınalıtt• 
yonunda bulunmaları ilA.n olanur. 1 

Şartnameler mezkur komiıyondan parası.ı alınabilir· t ,~' 
Tek lif mektublarile temina• akçebri ihaleden bir ••• 

komiayona verilmit olacaktır. ıı 
Poatada iecikmeler bir öztlr aayılmaz. .. ~e •''1 

Erzakın Mikdarı Muhammen Teminat mikdarı ihalenin gu• S'' 
Ciıaai Kilo bedeli Lira Kuruş Gün ıA 
Un 205000 28700 2152 68 2-1-Kinun 1938 

Elazii Tümen Satınalma Komisyoııuodatı 11~ 
Çimişkezekteki birliğin ihtiyacı için 140000 "i~1ıJlile 

30.11.938 çarşamba günü saat t t de kapah zarf oıoP 
satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 19600 lir' JcO' 

ilk teminata 1470 liradır. Şartoameai tüm aatıoal~' 6gıt' 
misyonunda pazartesi, çarşamba ve cuma günlerı 
den sonra giSrülebilir. 


