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~ Telgr.: İst. MÜNA'<ı\SA 
~ T elefoa. : 49442 ~ 

~ Pesta kutusu "l. 1231 ~ ................ 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

.!,an unlar, K&rarnamcler, Ticaret muahedeleri 

Borsada kote dövizlerin linci teşrin 1938 
ayına aid vasati çek fiatları 

l Biriaci kinua 1931 taribiadea 31 birinci klnun 9M aktamı
'~ kadar itibara alınmuı lbım ırelen ve Bor1ada kote olan Ye 
Q l!ııyaa daviHlria vasati flatları aşatıda g4'ıterilmittir: 

Lira Kr. Santim 
1 Sterlin 6 01 75 

100 Dolar 126 09 
ıoo Fraoıız frangı 3 36 50 
100 Liret 6 64 50 
100 lniçre franıı 28 66 25 
100 Florin 61 57 75 
100 Rayıtmark 50 53 
100 BeJga 21 32 50 
100 Drahmi 1 09 175 
100 Leva 1 53 75 
100 Çekoılavak kuronu 4 34 25 
100 Pe:ıeta 6 01 75 
100 Zloti 23 61 
100 Pea2ö 24 95 
IOO Ley o 90 15 
100 Dinar 2 ss 
100 Yen 35 13 
100 laveç kureau 31 25 
100 Ru'ble 23 85 

l3or1ada kayıtsiz lanı tlövialerin 1 inci taşria 938 ayıaa aicl 
vuati çek fiatları 

Lira Kr. Santim 

lift Danimarka kurenu 26 li 50 
180 N•rveç ,, 30 23 75 
100 Finlindiya markı 2 65 25 
100 Eltonya • 32 97 25 
100 Rupi 44 91 75 

~· Elıı dövizler Boruda kayıtlı el111adıi'ındao verilea fiatlar Ko· 
._trlikçe bir ıQaa taabhüd ve meauliyeti tazammua elme:r. 
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NAK s L AR 

~ kuruşluk muvakkat teminat vermeleri bundan baıka aşa· 
iıdaki vesikaları hai.1 olup getirmeleri lazımdır. 

Antalya aafıa müdürltiiünden alınmıt mtUeahhidlik ve
ıikası, Ticaret odası vesikası yaptıiı işlere aid bonservisler. 

Çanakkale Mustahkem Mevki Salınalma Komisyonundan 

Kapalı zarf usulile yaptırılacak bir iskeleye talip çıkma

dığindan pazarlığı 2.12.938 tarihine kadar uzatılmıştır. Mez· 
kur tarihe kadar taliplerin ilk ilAnımızda yazılı nsaiıde ve 
3046 lira 60 kurut teminat akçalarile birlikte laer gün Ça· 
nakkalede Mst. Mvk. satınalma komisyonuna müracaatları. 

Elektrik, Hıvacazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

D. D. Y. ve Limanları U. İclare1i Mldlrlütünden 

Y •rli malı oldutu takdirde mulaammea bedeli 35720 lira eHe· 
bi malı oldutu takdirde muhammen bedeli 186155 lira olaa 15 
kalem el•ktrik çıplak tel ve kableları 5.1.39 pertembe ıilnl aaat 
15.30 da kapalı zarf uıulü ile Ankarada idare biaa11nda Htı• a· 
lınacaktır. 

Bu işe ıirmek istiyenlerin yerli malı için 2679 ve ecnebi ma· 
lı için 1396.lJ liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiti 
ve1ikaları n tekliflerini ayai rün ıaat 14.30 a katlar komiayen 
reialitioe vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Aokarada malzeme daireıinden 

Haydarpaşada te.ellüm ve ıevk fofliğinden datıtılacaktır. 

İxmir Telefon Müdürlü~·üatlea 

İtlare ihtiyacı için muhtelif oinı ve eVlafta on kalem çıplak 
n kllpalı telefon tellerile ıaJvanixJi kablo talik teli Ye balab a· 
çık ekıillmeye çıkarılmıttır. 

Muhammen bedeli 3009 liradır. Muvakkat teminatı 225.'97 iki 
yilx yirmi bet lira altmıf yedi kuruş elup ekailtmeıi 8. 1.939 pa• 
zartesi günü aaat 16 da İzmirde Telefoa mütlilrlütü binaaındaki 
Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. 

Taliblerin muvvakkat teminat makbuz veya banka mekt11bile 
kanaıni veuikle mezkur rüa ve 1aatte komiıyona mGracaatları. 

~-~at · Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 
Şartnameler her rün İıtanbul Telefon müdürlü§'ü levazım a· 

mirliti ile İzmir telefeD mütlürlilderinden paraaıı verilecektir. 

Çorum Nafıa Müdiirliğünden : 

· t 12. n.938 Pazartesi günü saat 15 te Çorum Nafuı ek
i~ ltıc komisyonunda ihalesi yapılmak üzere 68714 lira ke
l~.~edeli Çorum Cezaevi ikmal inşaatı kapalı zarf usulile 

ıltnıeye konulmuştur. 
~~artname, Keşif ve evrakı saire Çorum Nafıa Müdür

' ~~~ilden 344 kuruş bedel mukabilinde verilir. Muvakkat 
~ ltıat miktarı 4685 !ira 70 kuruştur. 

(. l 8leklilerin bu işe ait mliteabhitlik ehliyetnamesi vesa· 
1~ ~"t•ldarile birlikte teklif mektuplarını ihale günü saat 
~ ~ kadar Çorum Nafıa Dairesinde toplanacak ihale ko· 
}'onuna vermeleri lazımdır. 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden: 

~ksiltmeye konulan it: Elmalı hükumet konaiı inşaatı. 
l ttif bedeli 22651 lira 23 kuruşluk kı!mi inşaat. 

~~ ttşa•t •ildtleti: İlaalc tarihinden itibaren 31.8.939 ta -
\~t kadar (31.5.939 tarihine katlar 7000 liralık it yap

& Şa:ttır.) 
A.. ll ışe aid şartnameler ve evrak ıunlardır : 
~-. Eksiltme şartnamesi, 
t ..._ Mukavele projeıi 
l) ..._ BayıRdırhk iıleri jenel şartnamesi 
~ ..._ Hususi, fıeoni şartnameler 
~' Keşif cetveli 

........ p . 
\ t' ?Oje 

, f1il. 'Yenler bu evrakları 2 lira mukabiliade Antalya 
'ılt d_:'ireıinden aldırtabilirler. Bu evrak bili bedel dai· 
tkt~rülebilir. 

~t,1 5ıltrne 5.12.938 tarihinde pazartesi güni'i saat 15 te 
"-~.tı }'il nafıa dairesinde eksiltme komiıyonunda yapıla

~. 

) t~ ·ı -~ıl 81 trne kapalı zarf uıulile ve vahidi fiat üzerinden 
~tC~ktır. 

81lttııeye girebilmek için isteklilerin 1698 lira 84 

İatanbul Telefon MUGrlltünden 

14.11.938 tarihinden ibaleıi yapılmayan 930 lira muJaammeo 
bedeli, 10000 adet mika, JOOO adet harurivetia ve 3000 aciet ai· 
gorta 14.12.938 tarihine müaadif, çartamlta rOnii ıaat l:i cc pa· 
zarlık ıuretile ihale edilecektir. 

İlk teminat 70 liradır. Şartname ve num11aeleri her ıln le
vazım imirliğiatıle rörüleltHir. İateklileria mezkur glla ve 1aatte 
ilk teminatlariJe m&racaatları. 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. İdareıinden: 

Muhammen bedeli 20.000 lira olan 76 kalem hususi 
elektrik tel ve kabloları 5. 1.938 perıemlte ıüoü saat 15,30 
da kapalı zarf uıulile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin 1 GOO liralık muvakkat te· 
minat ile kanuuun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme · 
leri lazımdır. 

Şartaameler parasız olarak Ankarada malzeme daire
sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve se"Yk Şefliğinden da· 
ğıtılacaktır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Devlet Deıairyolları İkiaci işletme Müdürlüjünden: 

Kumaşı idare tarafından verilmek üzere personelimize 
yaptırılacak "Ye muhammen bedeli 23850 lira olan kışlık 
tahminen 1800 takım elbise ile 900 aded paltonun harç 
ve i•aliyesi işi kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmııtır. 

12.12.938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 te 
Ankara istatyonuada İkinci İtletme bina11nda toplanan Ko· 
misyon~a ihalesi yapılacağından isteklilerin kanunun tayin 
ettiii veaikalarile 1788,75 liralık muvakkat teminat mak
buz veya banka mektu9larıaı ihtiva edecek tekliflerini 

muayyen saatten bir saat evveline kadar komisyon reisli· 
ğ'ine vermiş ormaları lazımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri İkinci İşletme ve Sir· · 
kecideki 9 uncu İşletme kalemlerinden parasız verilir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
16107 metre tela 21.1 t.938 pazartesi günü yapılacak 

eksiltmesi merasim dolayısile daireler tatil olduğundan 
28. 11.938 pazartesi günü saat 11.15 de Tophanede Lv. 
Amirliği satınalma kemisyonunda paz rhkla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 4026 lira 75 kuruş, teminatı 604 
liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. 
İıteklilerie kanuni veıikrılarile beraber belli saatte komis· 
yeaa gelmeleri. 

Devlet De•İryollan İşletme U. Müdürlüğünden 

Muhammen bedeli 6500 lira olan 10000 etre yerli eyi cins pa· 
tiıka 9.12.938 cuma günü saat 15 te Haydarpaşada gar binuında· 

ki komisyon tarafından lı:apalı zarf usalile utıa alınııcaktır. 

Bu işe rirmelc istiy~nlerin lı:anunun teyin ettiği vesaik ve 487 li
ra 50 kuruıluk muvakkat tcminatlarile tekliflerini muhtevi zarflarını 

ekailtma fiinü saat 14 e kadar komisyona vermeleri lazımdır . 
Bu işe ait şartnameler Haydarpa9ada gar bınasındalci komisyon 

tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Müzik Öiretmen Okulu Direktörlüiünden: 

Müzik öğretmen okulu için dersane levazımı yaptırıla· 
caktır. 

Münakasa açık eksiltme suretile 5. 12.938 pazartesi gü· 
nü saat 15 te okullar sağışmanhğmda teşekkül edecek 
komisyen tarafından yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 1788 lira 20 kuruştur. Talip olanlar 
yüzde 7,5 güvenme paralarile ayna ıün ve saatte komis· 
yonda bulunmaları ve teminatı bir saat evveline kadar 
yatırmaları. 

Şartnameyi görmek isteyenlerin okul direktörlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

Kereste, tahta ve saire 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ticaret Şubesinden: 

200 ton Söğüd Çubuğu 

Küçük Y ozğad istasyonunda Devlet DemiryolJarı vagon
larında teı:slim şartile satın alınacaktır. 

İsteklilerin 2.1.939 tarihli pazartesi günü saat 14 de 800 
liralık bir teminatla birlikte A~keri Fabrikalar U. Müd. Tica
ret şubesine müaacaatlan. 

Şartnameler hergün saat 13,30 dan 15,30 a kadar Anka
rada Ticaret şubesinden ve hta nbulda Fındıklıda Askeri 
Fabrikalar Yollama .Müdürlüğünden parasız 'alınabilir. 

Şartnameyi istida ile isteyenler:n 20 kuruşluk damğa ve 
6 kuruşluk posta pulu göndermeleri ]azımdır. 

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

Gimrük ve İnhisarlar Vekaletinden: 

Vekalet ihtiyacı içio muhammen bedeli 260 lira tutan mefru
fatın satın ahnmuı pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlık 28.11.938 oazartesi günü ınat 14 de vekalet levazım 

Müdiirlilğü odasında yapılacaktır. 
l.teklilerin 19 lira 50 kuruş olan teminat paralarını vekalet 

muhasebe vezneıine yatırılarak alacakları makltuzlarla belli rün 
ve zaatte leva-zım müdürlütünde kurulu satınalma komisyonuna 
ltat varmaları. 

Mahrukat Benzin· Makine yajları. V_!: 

Trabzon Vilayet Daimi Encümeninden : 

Hususi muhasebe ile bütçesine dahil daireleria mah
rukat ihtiyacı için 87980 kilo meşe o unu alınacaktır. 
23.11.938 çarşamba günü saat 14 te ihalesi yapılmak üze
re açık eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat mik
tarı 72 lira 69 kuruştur. isteklilerin vilayet daimi encü
menine müracaat etmeleri ilan olunur. 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Cir:sı Şekli Mubm. b d. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harıta 

Maniısada Menemen ovası sulama ana kanalı ia
şaat ve sınai imalitile Emiralem regülatörü 
inş. (şart. 27 ,61 L) 

kapalı z.552157 68 

Malkara hükOmet konağı inş. (1 kııım) (temd) paz. 
Hususi idareye ait bınada yap. inşaat işleri aç. eka. 
Onuncu yıl yatı ok.ulunun tamiri n 

Kırıkkalede yap. in~. (şart. 28 kr) " 

Elektrik - Havagazı-Kolorlfer (tesisat ve malzmesi) 

17547 84 
9844 01 
939 68 

5594 54 

Hususi elektrik tel 'e kabloları: 76 kalem 
Elektrik m ize eııi: 18 kalem 

kapalı z. 20000 -

Ank.-lst. , Ank.-Kayseri ve lzmir-B ru arala
rında birer üçlü Kayseri-Adana-Eskişehir-Bur
sa aralarında biror Bursa·lst. arasında ikişer 
tekli olmak üzere kuran portör tesisatile Ada
pazarında üçlü kuranportör repetör tHisatı 
(şart. 18,50 L) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.:_. 

• 
• 

12178 -
370000 -

Yerli iyi cins patiska: 10000 m. kapah z. 6500 -

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

Mefruşat paz. 260 -

Mahruk.!1,!, Benzin, M~!!!!J~ları v.s. 

Çam odunu: 500 t. kapalı %. 10009 -

Müteferrik 

Seyyar yüksele tazyik asetilen cıhazı 4-5 kg. kar· 
pitlik: 5 ad. 

Seyyar yüksek tuyik asetilen cihazı 8-10 kg. 
kar pitlilt: 10 ad. 

I 

Yol silindiri Dizel ma.rkalı: 6 ad. (şart. 216 kr) 
Ocak ıskaralarının tamiri 
Kürek: 250 ad -kazma: 100 ad. 
Gaz ocağı ile ötü aleti tamiri 
Aleminyum map: 650 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Ekmek ve ıebze: 11 kalem (teaıd) 

kapalı z. 

n 

" aç. cks. 
paz. 

• 
aç. ckı. 

Kara Aıkerl Satanalma Komiıyonunclan 

1110 

2900 -

43200 -

3610 -

Ardahnn gazino u için 500 ton çam odunu kapalı zarfla alı
nacaktır. 

Tahmi bedeli 10000 lira ilk teminatı 750 liradır. 
Ekafümeıi 25.1 1 .938 cuma günü aaat 11 Kara Satınalma ko

misyonunda yapıl caktır. 
1 tekliler şartlarını her gün komisyonda görebilirler ve temi

natlarını yatırdıktan sonra eksiltme gününde komisyona gelebi· 

lirler. 

ı üte err ik 

D. D. Yolları ve Limanları Umum İşletme İdaresinden: 
Yerli olduğu muhammen bedeli 50,720 lira ve ecnebi malı 

olduğu takdirde muhammen bedeli 28,350 lira olan 170 
adet baskül 4.1.939 çarşamba günü saat 15 30 da kapalı 
zarf uoulile Anknrada idare binasında saha alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler yerli olduğu takdirde 3,786, 
ve ecnebi olduğu takdirde de 2, 126,25 liralık muvakkat 
teminatle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün snat 14.30 a kadar Komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şart ameler 140 kuruşa Ankar ve Haydarpaşa vezne
lerinde satılmaktadır. 

• * * Muham en bedellerile mikt r ve vasıfları aşağıda 
yazıla 2 grup m lzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek 
üzere hizalarında kayıdh gün ve snatlerde Haydarpaşa 

gar binası dahilindeki komisyo tarıtfmdan kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Bu ışe girmek isteyenlerin her grup 
hizasında yazılı muvakkat teminat ve kanunun tayin etti· 
ği vesaik ve teklif ve kat loklarını muhtevi zarfların ek· 
siltme g nü saatinden bir saat evveline kadar Haydar
paşada gar binası dahilindeki komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak 
da· ılmaktadır. 

l - 5 aded 4 5 Kg. karpitlik seyyar yüksek tazyik a· 
setilen cihazı: Muhammen bedeli 11 IO lira ve muvakkat 
temin b 8325 kuruş olup kapalı zarfla eksiltmesi 15.12.938 
per mbe günü saat 15 te yapılacaktır. 

2 - 10 aded 8-10 Kg. karpitlik seyyar yüksek tazyık 
asetilen cihazı Muhammen bedeli 2900 lira ve muvakkat 
temi nah 217 buçuk lira olup kapalı zarfla ksiltmesi 
15.12.938 perşembe günü saat 15.30 da yapılacaktır. 

İstanbul Levazım Amirliği Sntınalma Komisyonundan 

Piyade atış okulu. Maltepe ve Bursa As. liseleri için 
üçer adet çamaşır yıkama, sıkma ve ütüleme makineleri· 

25836 35 Nafıa Vekaleti 

- - Malkara Mal üdiirlüğü 
738 30 Ank.ra Valiliği 

n " 
419 60 Aık. Fabrikalar U. Miid. Ank. 

1500 -
913 -

18550 -

457 so 

19 50 

750 

8!\ 25 

217 50 

3240 -

271 -

O. O. Yollan Ank. H. paşa 
M. M. V. SAK 
PTT Lvz. Müd. Ank. ve lst. 

D. D. Yolları H. paşa 

Gümrük ve inhisarlar Vekaleti 

Karı Aık. SAK 

D. O. Yollan H. pa,a 

" " " 
M. M. V. SAK 
Ankara Lv:ı. SAK 

" " 
" " 

n 

Harta Genel Oir. SAK Ank. 

An icara Hukuk Fakültesi 

15-12-38 15 -

3-12-38 11 
5-12-38 15 
5-12-38 15 
7-12-38 15 -

5-1-39 15 30 
7-12-38 15 -
6-1-39 16 -

9·12-38 15 -

28-11-38 14 -

25-11-38 1 l -

15-12-38 15 -

15-12-38 15 30 

6-1-39 15 -
28-11-38 15 -
28-11·38 10 -
28·11-38 14 -

6-12-38 10 -

28-11-38 11 30 

nin pazarlığına istekli çıkmadığından 21.11.938 günü me· 
rasim dolayısile tatil olduğundan ek iltmesi 28.11.938 
paz rtesi günü saat 11 de Tophanede İst. Lv. Amirliği 
Sa. Ko.da yapılacaktır. Üç makineye İstanbul için 4,300, 
Bursa için 4,700 lira fiyat tahmin edilmiştir. İlk teminatı 
997 lira 50 kuruştur. Şartname Ko. da görülebilir. İstek-
lilerin kanuni vesikalarile birlikte Ko.na g lmeleri. 

İzmir Telefon Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için muhtelif ebadda 4 kalem 60 aded 

demir manisman direği açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Muhammen bedeli 1.618 liradır. Muvakkat teminat 

121,35 kuruş olup eksiltmesi 9 kanunusani 1939 pazarte· 
si günü saat 15 te İzmirde Telefon Müdürlüğü binasın
daki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Talihlerin muvakkat teminat makbuz veya banka mek
tubile kanuni vesaikle mezkür gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 

Şartnameler hergün İstanbul Telefon Müdürlüğü leva
zım amirliği ile İzmir Telefon Müdürlüklerinden p rasıı 
Terilecektir. 

Ankara Grupu Tapu Sicilli Müdürlüğünden: 

Merkez ve Çankaya Tapu Sicilli Muhafızlıkları için 
dairede mevcut şartnamesinde yazılı ve muham en be· 
deli 658 lira 2 kuruş olan 6 adet saç demir dolap 2490 
sayılı kanunun 41 ve .42 inci maddelerine tevfikan açık 
eksiltmeye konulmuştur. İhale 8. 12.938 perşembe günü 
saat onda Ankara grupu tapu sicilli müdürlüğünde yapı· 
lacakbr. Taliplerin muvakkat teminatı vezneye y tırdık

tan sonra mezkur günde dairede toplanacak komisyona 
baş vurmaları ilin olunur. 

Milli Müdafaa VekalGti Satınalma Komisyonundan : 

On tonluk 6 adet dizel markalı yol silindiri kapalı 

zarfla yeniden eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
43.200 lira ilk teminatı 3240 lira:Iır.ı, Eksiltmesi 6.1.939 
cuına günü saat 15 de M. M. Vekaleti satınalma komiı· 
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi 216 kuruş nıukabilinde 
alınır. İsteklilerin kanunda yazılı vesikalarla ilk teminat 
ve teldıf mektuplıuıoı ihale saatinden en az bir saat ev
vel Ankarada komisyona vermeleri. 

İstanbul T~lefon Müdürlüiüntlen: 
18. l 1.38 tarihinde ihale i yapılmayan, 17000 adet gal

~ani:di askı teli halkası, 215 adet galvanizli askı teli ci· 
vatası, 420 adet galvanizli askı leli kenedi, 225 adet gal
vanizli lente gergi mekii'i, 5500 adet galvanizli tirfon vi-
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Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
M den kömürü yerli blok 

n " 
kriblc 

,, " marinlave 
n n tuvöaan 

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

E .- z ak 

Pirinç Tosya 
n yerli &mbey 
n eenebi (Hindiye) 

Sabun biriaci 
n ikinci 
n Pirina 

Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon italya 

n Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

n ,, 2 ci 
Zeytin tanesi duble (936 absul) 

n " ,, (937 n 

n n 1 ci ,. n 

n ,, 2 ci n 
n ,, 3 CÜ.a n 

Sade yağ Urfa (birinci) 

n • (ikinci) 
• Kars (erimiş) 
,. ,, (erimemiı) 

,, Trabzon 
• Vejetalin 

Çııy Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve işlenmiş 

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

Hava 

" ,, 
Tula 

" 

,. sığır 

kuru'u kuzu 
,, koyun 
,. oğlak 

keçi 

Salamura 
koyun 
kuzu 
manda " ,, sığır 

Kösele aığır 1 ci 
,. man~a 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz l ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz l ci 

1 
kilosu 
litreai 
kilosu 
tonu 

" 
" .. 
,, 
" 
" 

kilosu 
,, 
n 
,, 
" 
" 
" 
n 

sandığı 

b. sandığı 

it 

kilosu 

n 

n 

" • 
n 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 

çifti 
kilosu 

" ,, 
çifti 
kilosu 
çifti 

,, 
,, 
,, 

kilosu 
,, 

" 
" tanesi 

" .. 
" 

En az-En çok 

-14,75 
-15,!0 
-7 
-16.00 

14.50-15.00 
12.00-12.50 
11.00-1 ı.50 

-16.51 
-21,50 
-26,00 

20.--22-
20.50 -21,00 

-25 
-28 

25--26 
- -700 

- 875 
7 -

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

-15 
-107,58 
-ıoo.-

82-88 

-68 
-80 
-49 

290-600 
290 - 600 
295-400 

101.25-102.25 

170- 175 
45 46 
60-65 
65- 70 

- --
50 53 

ll0 - 120 
110 115 --
35-40 
40-45 

175-185 
145-t50 
120-130 
90-100 

110-140 
100-130 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

CiNSi 
Fi atlar 

Aşağı 

Kr. Pa. 

· Butday yumuşak 
,. sert 

,, kızılca 

Arpa Anadol 
Peynir kaşer 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf çuvallı 

Peynir beyaz 

5 12 
5 5 

5 23 
4 3 

Ceviz kabuklu 

Kuşyemi çuvallı 5 21 
Kuşyemi dökme 4 37 

İç Fındık 
Tiftik mal 
Tiftik Oğlak 
Susam 

Yapak Anadolu 

" 
Trakya 

Mısır beyaz 

Mı•ır 1arı 

121 -

18 10 

52 20 

3 35 

17.11.938 ====~ 
Yukan 
Kr.Pa. 

5 32 

5 25 
4 6 

Buğday 

Arpa 
Fasulye 
Un 
Tiftik 
iç fındık 
Susam 
Yapak 

Gelen 'fofl ;iJ 
60 15 
16 

/ 1' 15 

Yulnf // 
_K_u_f~y_e_m_i~~~---....--':f-f 00~~ 
K. ceviz 
Tiftik 
Yapak 
iç ceviz 
Buğday 

Giden 

Dış Fiatlfl~ tJ 
Buğday : Li...erpul 'l 93 

" 
" Arp• 

Mııır 

Keten T. : 
Fındık G.: 

• L.: 

Şikago 2 1ı 
Vinipek 'l 69 
Anverı 3 ıı 
Londra 6 '5J, 

/ 

Ha;.bur8' _,,.. WJ 

" 

'ı 



1!~ adet galvanizli direk ayağı ve 2000 adet kutu 
egı No. 7 için somun 20x5 m/m, 29. 11.38 salı gunu 
~ I0,30 da açık eksiltme suretile ihale eclilecektir. 
tıharnmen bedeli 2162.50 muvakkat teminatı 163 li · 

-~· Resim ve nümuneleri hergün levazım amirliğimizde 
~ ebilir. 
tcklilerin mezkur gün ve saatta ilk teminatlarile 
acaatı rı. 

V Kocaeli Vilayetinden : 

~ılayet seferberlik icin "Busch Tarlux,. •eya "Litz 
cnglas Typ Karsopt,, veyahud "Zeiss Binoctar,, mar-

011 bir dürbün açık eksiltme ıuretile satın alınacaktır. 
ltr dürbünün muhammen kıymeti doksan beş liradır. 
.e Birincikaounun beşinci pazartesi günü saat onbeşte 
Yet rnakamında yapılacaktır. İsteklilerin o gün zikre· 
~ •aate kadar 78 lira 37,5 kuruşluk muvakkat teminat 
,· u.bu veya banka makbuzile vilayet makamına şartna· 

latilll 1 girmek istiyenlerin de encümen kalemine müra· 
eri. 

ı~ . lzmir Devlet Demiryollarındıın: 
lllır·Dinar hattının Horsunlu·Burhaniye istasyonları arasında kilo

:3208 dek~ Feslek deresinden toplanarak kaldırılmak suretile 5 
~ balut ıhzara ve vagonlara tahmili u:etre mik'abı 138 kuruştan 
~ 111•r·Eğirdir hattının Çapalı· Keçiborlu istasyonları ara•ındaki dat· 

;rı toplathrılmak suretile 10 bin m3 balastın ihzarı ile vagonlara 
c, tah il edilecek surette depo edilmesi metre mikabı 90 au· 

fjrı Yrı ayrı olarak eksiltmeye konulmuştur. 
~ıın· t • k b kk b ~ ı emmat me tu u, muva at teminat mektu u, örneği ile 
'itle projesi ve bayındırlık renel şartnameıi ve eksiltme şartna· 

:den ibaret münakasa evrakı bir lira mukabilinde Alsancak iılet· 
~~nesinden alınacaktır. 

\ 
111 

Oo rn3 bnlastın muhammen bedeli 6900 lira ve 10 bin m3 balas· 
E~~lnımcn bedeli 9 bin liradır. 

111tnıe 6.12.38 salı günü olup 10 bin m3 için sııat 16 da ve 5 
\ ııı3 içın saat 17 de İzmir AJsancak 8 inci işletme komisyonunda 

"cakt tk . ır. 
~ •ılt e kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

i) ı~"•kkat temi nat miktan 10000 m3 için 675 lıra ve 5000 m3 için 
t~r.a 50 kuruştur. 
~ dlıyet vesik111ına lüzum yoktur. Ancat:. istekliler bu miktarda ve· 

daha faıcla miktarda balast yaptıklarına dair vesika ile kanuni 
Ct~ihı gastcrir bir vesika, istekli bir Şirket oldufu takdirde .sici· 

~! ~lltayyet bulundu~una dnir alfikadar mnkamattan bir vesika, Şir· 
1 '•rkuleri ve Şirket namına hareket edenin noterlikçe muınddak 
;ckaletname röıtermelcri lazımdır. 

~ ~000 metro mikap balasta ait teklif mektuplariyle istenilen vesai· 
'1ıı 0ıııiayon rei ~liğine saat 15 de, ve 5000 metre mik'ıtp balaata ait 
ıı,1 lrtcktuplariyle istenilen ve1aikin de korniıyon reisliğine 16 da 

)'t:ıeıi lazımdır . 
tahhütlü olarak posta ile gönderilecek mektupların poıta yüzün· 
"ı.ıkubulacak teııhhurattan meıı'uliyet kabul edilmez. 

18 
lstıınbul Telefon Müdürlü~ünden: 

3 11.38 tnrihinde ihalesı yapılamıyan, 2120 aded boru başı kene· 

7
1uk, 4240 aded boru başı civatası, 1000 ııded kablo dirseti plan 

'ıltq' 1000 aded galvanizli tevzi kutusu dirsek demiri No 7 ve 600 
ıl deınir Örgülü 9ubuk 8,5 luk 29.11.38 salı iÜnÜ saat 11 de açık 
~fllc suretile ihale edilecek tir. 

' ı.ıhııaımen bedel 1415 muvakkat teminat 107 liratlır. Ş:ırtname, b Ve nümuneleri hergün levazım iimirlifimiıde görülebilir. 
tcklilerin mczkir giin ve saatte ilk teminatlarile müracaatleri. 

• • • 
u 1 adet çektirme tekne alınacaktır. Bak İnhisarlar 
· ~ud. ilanlarına. 

••• 
~~SOoo m. font boru alınacaktır Bak İnhisarlar U. Müd. ilin· 

ı:ı, 

~~ -

~ Z bire., t ve Sebze: 

lıayramiç Aıkeri Sntuıalma Komisyonu Batkanlıj'ınden : 
Citııi Miktarı Tutarı Teminatı Mu. 

8,d Kilo Lira Lira 
t~"I 22000 22000 1850 

~t •leıi 2 12.938 cuma günü saat 14 de açık ekıiltmeai yapıla· 
ır. 

~4~l~r~miçte balunun kıt'aların ihtiyacı olan 22000 kilo aade yat 
{ ~Çınde ekıiltmesi yapılmak üıı:ere ihaleye konulmuştur. 
ıtlıbleri 2.12. 3 cuma gününe kadar müracaatleri. 

~~. 0rniıyon 2.12.838 cuma güaG saat 14 te tekrar top!a· 
'ti tından 2490 aayıh kanunun 2·3 üneü maddelerindeki vesika 

' birli te Komisyona m6racaatları ilin olunur, 

Kır lareli Tümen Satınalma Komiıyoaundan : 

>,._~•tldareli Tümen birlikleri ibtiyacı için 24000 kilo lahananın 
--~ tn açık ekıiltme ile münakasaya konulmuttur. Beher kiloıu· 
(ı~. ruhamn .. n fiatı 3 kurut 50 santim olup ilk teminatı 63 Jira
"'•i ~•leıi 29. l 1 .93 ıalı gilnl eaat l 5 dedir. Taiipler tartna· 
~, • tlı her gün satına.ima Ko. da ıörebilirler. Taliplerin belli giln 
~ıı_. llıttte teminatlarlyle mOnakaaaya iştirak etmek üzere tiim aa· 

' Ko. na müracaatları 

~kar Lev zım Amirliği Sahnalma Komisyouundan: 
~a57 arni~on birlik ve mües~esele~i hayvanatı ihtiyacı için 
'ilt So ktlo saman açık eksıltme ıle aatın alınacak ve ek
tıtı esi Ankara Lv. amirliği s tınalma komisyonunda ya-
4t~ktır. 
tk iltmesi 3.12.38 cumartesi gilnü saat t O dadır. 

~~ ~uhammen bedeli 4715 lira ilk teminatı 354 liradır. 
~:1hıaoıesi komisyonda görülür. Kanuni v sika ve temi

belli vakitte komiıyenaa buluaulma&ı. 

M0NAKASA GAZETESi 

lıtanhul Aıkeri Fabrikalar Satı•alma Komiıyon•ndan : 

İnhisarlar U. üdü ~Iüğünden: 1200 lira muhammen bedel ile Bakırköyündeki erlere alt 4000 1 
kilo 11ğır eti 29.11.938 sah günt! saat 14 de Salıpazarında Aıke· , . 
ri F abri kal ar yolla m aaındak i satınalma kom is yon unda açık ekıilt· !,mı.:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;,;;;;;;....., .... _,.;;;ı;;;;;;;o;;;;;;;:;;.-_,_;;;;o;ıı;;;ı;;;;;ııı;ıııııı:;s;s;;;;;;;;;;;;;;;ı;:ı;;;; .... ;;m;;_._.--.;.s 

1- İdaremizin Yavşan tuzlasına getirilecek tath suyun 
tuzlaya isalesi için şartnamesi ucibince satın alınacağı 
ve t 9.X.938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen ve eksilt· 
meden kaldırılan 25.000 metre inşaat tulünde 60 m/m 
kutrunda font boru ve listesinde ruüfredatı yazılı hususi 
aksamına aid şartnamede tadiJat yapıldığından yeniden 
kapalı zarf •sulile eksiltmeye konmuştur. 

meye konulacaktır. İsteklilerin muYakkat teminatı olan 90 lirayı 
her hangi bir malmüdürlüğüne yatırarak alacağı makbuzla birlik· 
te 2490 N. la kanunun iki ve içüacü maddeluindeld ve.alide 
mezkQr gün ve saatte komiıyonda bulunmaları buna müteallik 
tariname bcrrün komlıyonda görülebilir. 

b) ÜZAVE E .LE 

Ordu Orman Bölge Şefliğin.len 
Ordu vilayetinin Meaudiye kazaıı dahilinde Karatopuzdan "65 

Yaylacıktan 461, Gölyanından 146 gayri mamul metre miklp 
L&din, Otlüceden 197 rayri mamul metre mikip çam ağaçları 
ıalıta çıkarılmıtbr, 

Satıt 22.11.9.iS salı güaG ıaat 9 da Orman Dairesinde açık ar· 
tırma ile yapılacaktır. 

Beher metre mikip Çanua muiaammen fiati 400 kuruı Ladin 
290 kuruttur. 

Şart•ame Ye mukaYele projeleri Sıva1, Gireaon, Ordu, Sam· 
ıun, Trahzon Vtl&yetleri ile Onye, MHudiye kazalarında Ormaa 
Dairelerintle bulunur. 

Muvakkat teminat Çamın 51 lira IO kuruf, Ladinin 465 met· 
re mikabın 101 lira 14 kunt 461 metre miklbın 100 lira 'n ku· 
ruş 146 metre mikibın 43 liradır. 

Satıtı açık arttırma ile 249' aayılı kanu•• rlre yapılaeaktır. 

Denizli Vilayeti Ormaıa Ç virge Müdürlüğüodıo: 

Denizli vilayetinin Aoıpnyı:ı kaıası fiahilindeki lo:ıda~ı 
devlet ormanının 5, 6, 7, 1, 9, 10, 11 numaralı rnnkta\a
rında 15940 metre mikap 905 desimetre mikap ,ayri mamul 
çam aıacı bir senede ormandan kat, imlll ve ihraç edillPlak 
üzere ve kapalı zarf usulile artırmaya çık.arılmı~tır. 

Artırma 10.12.938 tarihine müs~ulif cumartesi günü saat 
10 da yapılacaktır. 

Artırma Denizli orman çeTirge müsürlüğü binası içiude 
toplanan orman satış komisyonunda yapılal'aktır. 

Artırmaya ktmulan qam ağacının beher gayr\ mamul 
mrtre ınikabınm muhammen tarife bedeli 505 kuruştur. 

Muvakkat teminat 6137 lira 62 kuru~t1ı1r. 
İsteldılerin teklif mektublarını yukarıda yaı:ılı !&attan bir 

saat evveline kadar Denizli orman çe'firge müeürlüiüne 
m::ıkbuı mukahiliude vermeleri ]Azımtiır. 

Şartname ve muknvele projesini görmek vo almalıt ıs

teyenJ.erin Denizli orman çevirge müdürlüğüne müracaat et· 
meleri ilan olunur. 

Samıun inhisarlar TOtün F. Müdürlitüallen 
Fabrikaya gelecek olan levazım ambalajlarından kese katıdı 

olabilecek şekilde çıkacak ıskarta kAğıtların 1.12.93~ tarihinden 
itibaren bir seneliği açık artırma ıııretile ve aşağıdaki terait dai· 
reıinde bir müteahhide verilecektir. 

Artırma 28· ı ı .938 tarihine raıtlayan pazartesi günü aaat 14 
de ~abrikada. müteşekkil komisyon lıauzurlle yapılacaktır. 

istekliler artırmaya ittirak için bir ıene zarfında çıkacak o· 
lan kağıtların muhammen bedeli üzerinden yfizde yedi buçuk he· 
sabile 27 lira muvakkat teminatı fabrika veznesine teıllm edip 
artırma saatinden evvel makbuzunu komisyona ibraz edeeektir. 

İstekliler bu ite ait şartnameyi ıörmek için her a-ün levazım 
tubesine artırmaya ittirak için de muayyen vakıtta alım ye aa· 
tım komiıyonuna müracaat edebilirler. 

(Denmı 41lncü sahifede) 

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 

Komisyonundan: 
Mektep için beher metresi 410 kurut tahmin edilen 327 met· 

re elbiıelık ve keza beher ınetreıi 455 kurut tahmin edilen 77 
metre paltoluk kumaf açık eksiltme ıuretile mubayaa edilecek
tir. Ehıiltme Beyoğlunda Karlman Pasajı karşıaındaki Singer 
Apartmanı 2.ci katında Liıelcr Muhuebecilitinde toplanan komis· 
yonda 28

1
11 938 Pazartesi günü ıaat 1 l de yapılacaktır. lıteklile· 

rin şartnamede yazılı yesikalarda. batka bu ribi kumaı tacir 
veya fabrikatörü olduklarına dair 938 yılı Ticaret odası veıikaai· 

le, ekıiltmeden bir saat evvel Liseler MuhaaebHi vez:neıine yatı· 
racakları 126 lira 83 kuruş ilk teminat makbuıı:u ile birlikte ek· 
siltme aaatinde komisyona müracaatları ve evsaf ve şartnameyi 

her gün mezkur muhas~becilikte görüp öğreaımleri. (8318) 3-4 

ÜJU İ Ye J'BZI İ.f ; 
Di.rokt&ii: l Girit 

Bau!dıit 7 r: ARTUN a...un..ı 
Gı.üata BiUW- eobı& N•. ıcı 

il- Muhammea bedeli sif Haydarpaşa 25.000 lira ve 
muvakkat teminatı 1875 liradır. 

Ul- Eksiltme 4.1.939 tarihine rastlıyan çarşamba gü
nü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Muaddel şartnameler parasız olarak hergün in
hisarlar Umum Müdürlüğü LeTazım ve Mubayaat Şubesile 
Ankara ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V -- Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiat· 
sız teklif ve kataloklarmı ihale gününden 1 gün evveline 
kadar inhisarlar Umum M•'dürlüğü Tu% Fen Şubesine ver· 
meleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika alma· 
ları lazımdır. Bu vesikayı haiz olmıyanlar münakasaya 

iştirak edemezler. 
VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesnik ile V ci 

maddede yazılı Tuz Fen Şubesinden alınacak eksiltmeye 
iıtirak vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapa
lı zarfların eksiltme günü n geç saat 14 e kadar yuka
rıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. (8499) 1-4 

"' .. 
1- İdaremizin Nakliyat Şubesi ıçm şartnamesi muci

bince yaptırılacak açık güverteli armalı ve tam techizah 
1 adet çektirme 11 tekne,, 19 Xl.938 tarihinde ihale edile· 
mediiinden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat temina· 

h 3i7.50 liradır. 
Ill- Eksiltme 5.Xll.938 tarihine rastlıyan pazartesi gü· 

nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacak~ır. 

lV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
V- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve saat· 

te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8535) 1 - 4 

••• 
1- Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 

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

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

111- 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 alınabilir. 
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) -4-4 .. "' 
% 7.5 

Tartma Muham. bedeli temi· Eksilt· 
kabi· Beheri Tutarı nah menin 

Miktarı liyeti L. K. S. L. K. L. K. saati 
..-..-..- ·- - -Cinıi 

Süpürge 
Baskül 

3000 A. - t 1 375 341 ~5 25 60 14 
3 " 1000 kg 248 - 744 - 55 80 14 30 

1500 kg. 9() - 1350 -101 25 15 Eti! eter 
İçki bandrol 
kaadı 70X 100 
eb'adında - 40 - 2800 -210- ıs 30 

1 - Nümunesine uygun olmnk şartiyle 3000 adet sü· 
pürge, şartaameleri mucibince 1000 kilo tartma kabili ye· 
tinde 3 adet yerli ma ulatı baskül ile sınai işlerde kulla· 
nılmak üzere 1500 kilo Etil eter ve teahhüdücü ifa etmi
yen müteahhit hesabına nümunesi evsafında 70X 100 eb'a· 
dında 7000 kilo içki bandrol kaadı ayrı ayrı açık eksilt~ 
me usuliyle satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hi· 

zalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 29.XI.938 tarihine rastlıyan Salı günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Muba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılac kbr. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabileceği gibi süpürge ve içki bandrol kaadı 
nümunesi de görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen glln ve saat· 
1erde yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8355) 3-4 
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3 eme Annee~ No. 887 

ABONNEMENTS: 
Villc et Province 

3 MOIS Ptrs. 450 

6 " .. 850 
12 " 1500 

Etranger : 12 oı• Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 

DIMANCHE -
Quotidieo e Adjudication 

E 1 

20 Novembre 19~ 

ADMINISTRATIU!'ı 

Yoghourtchou Han 
ter Etage, N 3-4 

t.., Perchembe Bazar 

Tel!phone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Pour la Publicit~ s'adreaacr 
ii l' Adı;niniatration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse T~legraphique: 

• nbul 10NAKASA 

T be u Syno ue des Adj dica ions Ouvertes Aujourd' • 
uı 

Olıtjet de l'ad1udic tion 

A) .. djudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicnt 

Prix 
cstimatif 

Ca tion. 
provisoire Jour e 

C n truction-Reparation-Treıv. Publics-Materiel de Constraction-Cartographle 

Constr. avec travaux d'arts du canal princi· 
pal d'irrigati.on de la plaine de Menemen 
a Manisa et constr. regulateur Emirnlen 

Pli cnch 552157 68 25836 35 Ministr. Trav. Publics .6nkara 15·12-38 15 -

(cah. eh. L. 27,61) 
Conatr. konak gouvernemental Malkara (1 

partie) (aj.) 
Trav. conatruction dans biıtisse Ad parti· 

culiere 
Reparatio ecole interne Onuncu yıl. 
Travaux construction ;. Kırıkkale (cab. c h. 

P. 28) 

Gre iı gre 1754 7 84 

Publique 

,, 

" 

9844 01 

939 68 
5594 54 

Electrioite-6 z-Chauffage Central (lnstell tlon et Mat~riel) 

Cible et fils elcctriques : 76 lots. 

Articles eloct. 18 lots 
lnatnllation deı courants·parteurs a triple reo• 

phores entrc Aakara-lıtanbul, Ankara-Kay· 
seri et lzlZlir-Buru, ld. a un reophore en· 
tre Kayseri-Adana et f.skişehir·Bursa et 
Bursa lstanbul et ıostallation centrale cou · 
rant· porteur repeteur a triple reophores a 
Adapazar (cah. cah. L. 18,5) 

Pli cacb 20000 -

Publique 12170 -
Pli cach 370 00 -

Hablllement - Cheussures - Tissu Cuirs 

Toilc batiste indigeno : 10000 m. Pli cach 6500 -

Ameublcment pour Habitation et Bureaux-Tapis erle ete. 

Ameublcmenta 

Combustlbl Carburant-Hulles 

Boia de sapin : 500 t. 

Divera 

Appareil a ac tylene ambulant de 8-10 kr. 
et de haute tcnsion : 10 p. 

App reil a acetylene ambulant de 4-5 kg. et 
de haute tension : 5 p. 

Cylindre de route marque Diesel: 6 p. (cah. 
eh. P. 216) 

Reparation grilles Foyers 
Pelles : 250 p.- Pioches : 100 p. 
Reparation foycr a 2'•Z et fer a repa18er 
Mappea en aluaıini m : 650 p. 

Paille : 333 t. 
Raisins ıııecs : 3 t. (aj ) 
F ruitı : 9 lots 
Beurıe : 5,4 t. (aj.) 
Farine : 600 t. (aj.) 

" : 150 t. " 
Legumea : 3 lots 
Pain et lerumes: 11 lots ( j) 

B) Adjudicatıons a la surenchere 
Moteur Diesel CV. 16 {aj.) 

(;re a gre 260 -

Pli cach 10000 -

Pli cach 2900 -

" 
1110 -

" 43200 -

Publique 
Gre a gre 

" Pu~lique 3619 -

PJi cach 3827 50 
Gre a ~re 510 
Publique 

Pli cacb 18000 -
Publique 

350 -
Cbarbon de bois : 824 quent. Publique 
Bois de coı.struction et combustible (aj.) 

-
T rk Gemi Kurtar a A onim Şirketinden: 

T rk Gemi Kurtarma Anonim Şirketinin Büyükdcre Kurtarma 
ı-emilcri istuyonunda demirli "AKBAŞ,, ve "KİL YOS. remileri· 
ni bugOnkü vnziyetlerile s tışı ka alı zarf uıulilc ay11 ayn arttır
maya konulmuştur. 

1 "Akbat,, ıemiıi muha men bedeli 24165 T~rk liraaı ve 
ilk temi alı 1812 Türk lirası 38 kuruştur. 

2- "Kilyoa,, gemisi muhammen bedeli 25920 T6rk lirası ve ilk 
teminatı 1 44 Türk lirasıdır. 

3 Arttırma Türk Gemi Kurtarma A onim Şirk Hain Toph -
nede Denız hanında (E ki Denizyolları binaıı) üçüncü kattaki ida
re merkez nde meclisi idare huzurunda 5.12.31 pazartesi günü aaat 
11 ele yapılacaktır. Şirket meclisi idaresi verilen fia.tları haddi i· 
tidalde görmediği takdirde ihaleyi yapmamakla erbeıttir. 

4 istekliler ilk teminat ve teklif mektubları ihale saatinden 
bir aat evveline kadar Şirket ccliıi idare reisliğine veril i 
ol alıdır. 

5- Her l'C i için ayrı nyrı olarak yapılan IJ rtna eler Ttirlı 
rem" kurtarma anonim şırketi işletme şefliğinden parasız istene
bilir ve gemiler demirli bulundukları Büyültdcre istaayonomuzda 
görulebılir. 

738 30 

419 60 

1~00 -

913 -
18550 -

487 50 

19 50 

750 -

217 50 

83 25 

~240 -

271 -

437 63 
59 25 

163 -
- -
- -

1350 

26 25 

Dir. Fisc Malkara 3-12-38 11 

Vilayet Ankara 5-12-38 15 

" 5-12-38 15 
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. AnK. 7-12-38 15 

Adminiat. G11n. Cbemına de Fer 5-1-39 15 30 
Etat Ank. Bureau ExpPd. H paş 

Com. Ach. Minlst Def. Nat. Ank. 7-12-38 15 
Dir. Econo . PTT. Ank. et Ist. b·l-39 16 

1 ere Expl. Chemin Fer Etat H.pnşa 9-12-38 15 -

Ministere Douanea et Monepoles 28·11-38 14 -

Com. Ach Mil it Kars 

1 ere E:ıı:pl. Ch. de Fer Etat H paşa 

" 
Com. Ach. Min. D f. Nat Ank. 

Com. Ach. Int. nk. 
,, 
,, 

Com. Ach. Dir. Generale Carto· 
graphie Ankara 

Co . Ach. Milıt. Diyarbakir 

" Comı Ach. Ecole lngenieur G.suyu 
Command. Gen. Prot. Forcta 
Com. Ach. Div. Samsun 
Coı:rı. Ach. Mılit. Merxifen 
Com Ach. Div. Çatalca 
Facultee Droit Ankara • 

V ılayet Bali kesir 
Oir. F orets Balilcesir 

" 
Ankara 

25-11-38 11 -

15-12-38 15 30 

15-12· 15 

6-1-39 15 

28-11-38 15 
2!-11-38 10 -
28-11-38 14 -

6-12-38 10 -

1-12-38 11 
28-11-38 
30-11·38 15 
22-11·38 9 50 
28-11-38 10 -

5-12-38 15 
5-12-3 15 

28-11-38 11 30 

21-11-38 10 
26-11-38 15 
28-11-38 15 

1 
İzmir M mleket Hastanesi B ttabiblitindeıı: 

izınir Mcml~ket hastanesinde 1.7.38 tari i den 31.l .38 tarihi· 
ne kadar vefat eden eşhasın eşyaları 12.11.38 tarihinden 28.11.38 
tarihine kad r açık arttır aya çıkarılmıştır. Arttırma glSnü 28. 1 l.lS 
taribiae raalıyaa pazartesi ı-ünü scaat 9 12 ye kadar memleket 
hastanesinde heyet huzurunda satıl caktır. İsteklilerın muzkur 
gün ve a atta hastaneye müracaatları il n olunur. 

rzincan D fterdarlığından: 
Er:zinca merkezine 4 kil metre mesafede Pi.v n köyündeki 

debboyda mevcut olan v tayyare ve diğer hassas makınele de 
kallanılmağ eh·erlşli 8 idon içind 1472 ki o safi h"ndyatının 
gayrisafi beher kilosu debbeyda 6 Ye v onda te lim 65 kuru.,, 
muham en bedeli üzerinden 11.11.38 den itibaren 15 gün mtid
detle satışa çıkarılmıttır. Talıblerin yüzd 7 ,5 temınat akçelerile 
muayyen gönde Erzincan Defterdarlırına m ra aat etm leri ilin 
olunur. 

Ankara Orm n Çn'rge Miıdiı iığundf: ı: 

21.11.938 tarih nde satı1ı1a çıkarıl n depomuz ia me\ rut 
musadereli kereste ve mahrukatın satışı o gun devaırin tn-

SOUS PRESSE : 

elle Loi sur le Timbre 
Traduite en franç is et mise a jour par 

A. TEVF K 
Suivie d'un İndex An lytiq c 

N VENTB: 

Chez: le Traducleur: A. Tevfik, Sigorta Han, Galat• 
Chez l'Editeur: MU.ak sa Gazetesi. Tel : 4 42 

Et dans les Grandes Librairicı 

til bulu ma~ı h sebil 28.11.938 tarıhine müsadif p zBfWı 
günu sa t 15 te yapılacağı ilun olunur. 

İstanbul Gumrükleri Başmüdürlüğün en 
(Dünden devara) ~ 

MKN g27 GS 3947 K 139 Ld Moteria MKN 4 23 Gs !74!tı2 
62 Ld mazot MKN 4828 Gs 2698 K 92 Ld motorin MKN ı,d 
Ks t K 670 G 170 Ld ipek me . MKN 4723 Ks 540 G 5 0,ın 
sade ipek örtu MKN 4724 Ks 3LI G 60 Lııl işlemeli ipelt 1~ 
MKN 4710 Kı 1 K 124 Ld yün erkek elbiıesi ihale G i1'İ 
MKN 4851 C R l 2 M ve N Ks 1508 K 301 Ld demir aıib•' ı) 
makine aksQmı MKN 4852 GR 1 2 M ve N Ks 1110 K 244 

5 
79 

demir mihaniki makine akaamı MKN 4853 GS 78501 Ka 4I. ~ 
Ld demir mihnniki maki e aksa ı MKN 4854 ototraktör 1 ;,ı;O 
ve N Ka 161 K 32 Ld demir i aniki makine aksamı MK.N . e~ 
Ks 2 K 1 4 Ld ipek men. MKN 3229 K 750 G 60 Ld ''ı~ 
pardesü MKN 1669 1 K 720 G li4 Ld ipek men. MKDI Vf"l ~(,O 
189 M ve N Kıı 132 K 35 Ld porselen iz.al tör MKN 4812 1 ~reJ 
659 M ve N Ks 169 K 2137 L 37 Kd yün me . MKN 195 \if' 
mnrka Ka 3 K 58 G 1 14 K 56 Kd kürk imaline mahsus ter d• 
görmüş ku a derisi 1549 sayılı k nun muci ine ve batl~rı~ıİ' 
yazılı günlerde saat 13 30 a 2490 sayılı kanunun hükümler• " ,r· 
resinde Sirkecide Reşadiye cad. gümrük satıt s !onunda aç• df' 
tırma ile ıatılır. İsteklilerden maliye unvan tezkercsile ınahl> fPe' 
teri nisbetinGie yüzde 7,5 pey akçası makbuzu aranır. Ş rtıı•1,ı· 
ler her gün dairede rörülebilir. Pey akçaları her gün atıoır. .,e· 
nız ihale günlerinde pey akçesinin tam saat 12 ye lcadar "'~şill 
neye yatırılması ve u saatte sonra pey kabul edilmez. .,,a· 
para ile al almak istiycnlerden belıe aranmaz •e her gilı:ı 1ı•PI" 
teferrik eşya satışları vardır. Buaların listeleri aı;ıtış salonu 
sında asılıdır. (Bitii) 

İstaabul Levaum Amirliji Satınalraa Ko iıyeauııdall: 3' 
Nakliye Okulunda mevcut 2500 adet oş benzin tenekesi 30I~~· 

çaraamba fliiııü saat 14 de Tophanede Levazım Amirliti satın• 
ko iayonunda pazarlıl-la artırması yapılacaktır. ıce' 

Tahmin bedeli 225 lira, teminatı 33 lira 75 kuru,tur. Tene 1eı 
l"'r Orhaniyede görülebilır. lsteklıle in belli saaitc komiıyoıı• 
meleri, f j 

• * • A keri Tıbbiye Okulu Ja mevcut 41 1 adet kit•P1~ ı• 
çuva içinde mevcut kitap parçaları 30.11.93 çarşamba ıü•0 d• 

at 14,30 da Tophanede Levazım amirliğı s tınalma komiıyoı:ı~:,tı 
pazarlıkla aatılacaldır. Hepsinin tahmin edeli 50 lira teııı• 
7,5 liraıl~!r. iateldilerin belil saatte kemi yona l'elmeleri. eııııi 

• • • Olç e alayında mevcut 1200 adet boş benzin te:ıııitll' 
30.11,938 çarşamba g nü saat 14 dıı Tophanede Levazılll 1'tıt· 
ği satın alma komiayonunda pazarlıkla artırması yapılııc• .t'' 
Tahmin bebeli 180 lira, temin h 27 liradır. Tenekeler Da"ı.ı.t~0ıı• 
da Ölçme alayında görülebilir. İııtcklilerin belli saatte korıı•' 
gelmeleri. 

T. C. Ziraat Ba ka ı lstanbul Şubesinden: 416 
d ·ocfc ., 

Banlam za merhun olup Topbaacde Neeatibey cad es• ii 11et1
• 

No. lı depomuzda bulunan derilerden birinci, ikinci, Oçli~c derif1 

1 rden olm k üzere 25. 00 ile 40.000 adcd ar sın.la keçı fi~'" 
20l num ralı kanunu• 43 ünci maddesi bilkü lerine toV' '\Jjd' 

22. ı 1 93ıs salı günü saat 14 te yukarıda adrc i yaıılı deP0~1'1•'1 

mOıayede ile satılacağından taliplerin bankam za yatırac e'"(lf 
2.00 liralık pey akç si makbuzlarile müzayede gününde ~o"'' 
depoda boluaac k olan satış he} etine müraca tl ri ilio 0 ~ıl•c"~ 

Talipler artnameyi Bankamızın Kredi Servisinde ve "~roJeb1' 
olan derileri hergün saat 9 30 dan 17 ye kadar depod• 1 
lir. 

Aıkeri Fn .. rikıılar Umu• M;dıerlötü Merkez Satınalrl'I' 
Ko isyenunııfan: 

Y vmiye 150-500 kilo ince ceviz tal t• sntıt 1 

2
.38 cıJ' 

Azami ve asgari mikdarları yak rıda yazılı talatlar 2. I 
ma gü ü saat 14,30 da açık arttırma ile satılacaktır. ıat•'~: 

Beher kılosunun tahmini bedclı 50 ıantimdir. Şartnaıne ~ısııJ". 
olarak komisyondan v ... rilir. TaliplarİB muvakk t teminat iod•~1 

lira 94 kuruş ve 249 sayılı kanunun 2 ve 3 üneü maddeler 
vesaikle mezkur güa •e saatte k isyo a müracaatları· 
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