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~ ABONE ŞARTLARl : ~ 
~ Türkiye için Kuruş ~ 

3 A YLIGl 450 ~ 
6 " 850 ~ 

12 ~ 1500 ~ 
Ecnebmemleketler için ~ 

12 aylığı 2700 
Sayısı S kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir 

Hergün çıkar iktisadi. mali ve ticari 
il J 

o 
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~ İDAREHANE. ~~ j Y oğurtcu ham, 1 ci kat 
"1111 No. 3 ve 4 
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~ İLAN ŞARTLARI 
~ İdarcbaneınizde görüşülür 
~ 

~ 
~ 
~ 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon.: 49442 ! 

Posta kutusu ~. 1261 

................................................................. 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 
E!! az ss sac " 

~Harici Etonomit ff a~erler 
~ - --
eynel milel buğday konferailsına 

&ırı 'k A . , 
doğru 

~b eşı merıka dan gelen 
~rlere göre, Amerika hüku
~. ' beyne]milel buğday piya
' bı \'e buğday satışlarını ni
~ altana almak, devlet yar
ıı. 1, olrnadım istihsalin rantabi
"'•ııı. 
~k 1 temin etmek maksadile 
~ ildar memleketleri bir kon-

'bs akdine davet etmiştir. 
Q· 

~t •rle~fik Amerikn büyük huğ· 
~ llıustahsil ve ihracatcısı o 
~j lllernleketlerin (Kanada ve 
\

1 
~ntin'in) elbirliğile hedefe 

'~ olabilir. Bu da bu üç 
~- leketin yapacakları buğday 
\ı catını zaman, müddet, de
\ı "e tnikdar itibnrile arala· 
't ttı' tay~n ve te.~bit etmeleri i· 
'~ ~rnkundür. On planda bu 
Q

11 
t elerin haJli gelmektedir. 

~~ llleııeleler hal olunmadığı 
~-,~1tde beynelmilel buğday 
'~t '"•ında fiat sukutlarını dur-

lbak kabil olamıyacaktır. 

\~11 haftalar zarfında her cins 
~)d ltıl\cidelerde fiat yükselişleri 
~tııı olunmuştur. Buğday fiat
"-r 111 2-9 günlük snlihdan 
,~ 1"enelerdenberi hiç görül
~" '4 bir seviyeye c!üşmcsi 
•tli ••~lıktan mü evelliddir. Bu 
~"ette sukutun en son had· 

\tıı;.asıl olduğumuz da ınalüm 
~ r ır. Çünkü bundan sonra
t, ~kulun devamı beklenebi· 

&\: 
~t '·•ene evvel yine Birleşik 

lenen neticeleri vermedi. Şimdi 
iıe Arjantin de Birleşik devlet
lerin buğdayın planlı bir şekil-

\ de ihracı hakkındaki fikrine 
1 iltihak etmektedir. Halbuki Ar
\ jantin be' 6ene evvel buna mu-

vaiakat etmemişti Büyilk stok 
lnr yapmak için kafi ıılerecede 
silo ve anbar teşkilatı mevcut 
bulunmaması bunun eaşlıca 
~ebebini teşkil ediyordu. Ar
jantin g~çeıı lteş sene zllrfında 
bu teşkilatı tamamlamıştır ve 
piyasaya b!lyük mikyasta but· 

day ar:r:etrnck mecburiyetinde 
.leğildir. Binaenaleyh bu gün 
Birleşik Amerika ile müştere
ken tcsbit olunan proje muci
bince tayin olunacak mikdar 

' zaman ve sıra nizamına, ihra-
ı catm bu şekilde organizuyon u

na girebilir. Netekim Birleşik 
Amerika Ziraat Nazırı Arjanti· 
ne ayuı xnmanda Kanııda Baş
vekili ile . .ıe müzakerelerde bu
lunarak lngiltere piyasasında 
birbir!erile rekabet etmiyecek
lerine dair bir karara vasıl ol
muştur ve bu oiyasada müşte
reken teıbit olunan ihracat 
progrnmının çerçevesi dahilinee 
fazla istih5allerini plase etme· 
~ti kararlaştırmışlardır. 

En mühim buğday ihracatcısı 
"olan bu üç memleket, araların

da mahsullerinin planlı pllsma
m hakkında mutabakat hasıl 
olııluktan sonra Londrada Bey-

Kliring hesabları bakiyeleri ve kredili ithalata aid 
taahhüdler 

Türkiye Cüwhuriyet Merkez Bankasından alınan hesap hu
lasalarına göre 22() 0/ 1931 tarihindeki kliring beupları baki
yeleri ve kredili ithalat için Cümhuriyet Merkez 8&11kasına 

verilmiş taahhüdler yeküoları: 

CEDVEL 1: Türkiye Cüm
huriyet Merkez BankHındaki 

kliring hesapları borçlu bakiye
leri: 

MEMLEKET MİKDAR T· L. 

Almanya 

8elçika 

Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Hollanda 
İngiltere 

İspanya 
İsveç 
Jsviçre 
Lehistan 
Letonya 

Macaristan 
Norveç 
Romanya 

s. s. c. t. 
Yugoslavya 

7.089.400 

200.000 
3.657.500 

652. IOO 
3.342.800 
t.030.400 

10.210.300 

318.400 
2.907.200 

891.700 
299.100 
46.000 

1.347.300 
673.700 

l.471.600 

1.002.300 
541.300 

CEDVEL: 2 
Kredili ithalat için Cümhuri4 

yet Merkez Bankasına verilmiş 
olan taabüdler yekiinla": 

Resmi du:reler Huıuıi tahıslar 

MEMLEKET T. L. T. L. -- --
Almanya 18.650.73i 12.759.968 

Avusturya 
Belçika 

Çekoılavakya 522. 217 
Eıtonya 

Finlandiya 
Fransa 

175 
80.414 

5251 
29 510 

257.8011 
6.338 

1.162 
303.071 

Hol anda 
İngiltt-re 
İspanya 
lıvcç 

İsviçre 
İhlya 
Leteuya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoıta.·ya 

Yunanistan 
s. s. c. f. 

60.109 
781.315 

2:1.654 
1351.911 

32.523 
41 873 

601.287 
1.740 

101.560 
14.297 

1.054 

57.900 
477.701 

10.300 
208.541 

t51.4g3 
452.613 

164.865 
18.Sl9 
8.278 

J 1.706 

34.780 
180.755 

Y llkardaki 2 numaralı ced· 

velde yazılı kredili ithalatın va

delerine göre vaziyetleri: 

Altı aya kadar vadeli 
Resmi Hususi 
daireler şahıslar 

memleket T. L. T. L. 

Almanya l.95i.892 8.831.956 
Diğer mem. 114.792 l.615.026 

Daha uzun veya 
bafka vadeli 

Resmi 
daireler 

T. L. 

Husuıi 

şahı.tar 

T. L' 

Almanva 16.691.844 3.928.012 
Dij"er mem. 3.505.337 764.647 

CEDVEL 3: 
Muhtelif memleketlerin Mcr -

kez Bankalarında tutulan kliring 
hesaplarındaki alacaklarJmız: 

Memleket Mikdar. T.L. 
Estonya 41.900 
İtalya 2.652.100 
Yunanistan 164.100 

''ı1:{ıltan10 teşcbbüsile beynel
• qa bir buğday anlaşması vü
ltt b i"etirilmek istenmişti. Fa· 

ı.ı 933 yılı anlaşması, bek-

nelmHel Buğday Konferansının 
in'ıkadı hususunda hiç bir ma
ni kalmamıştır. Bıı konfera nu 

dünyanın diger mü.tahsil mem· ı 
leketleride davet olunacaktır. --im!'---~~~~~~~~~-------------

lstanbul Merkez Halı 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 
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t - ~aFıa işleri ve alzemesi -Hnrita 

Mardin Defterdarlığından : 

Geçen sene 9750 liralık tahsilitla inşasına başlanan Gercuş 
kazası Hükiiraet konağının 938 mali yılı zarfında io'a edilecek 
ikinci kısmı kc!şif bedeli olan 19694 lira 60 kuruş üzerinden 2490 
sayılı kanuôun 31 inci maddesi mucibince 20.10.938 tarihinden 

itibaren 21.11.38 tarihine kadar 15gün müddetle ve kapalı zarfla 

eksiltmeye koaulmuştur. İhale 21. 1 l.938 tarihine müsa dif pızar
te.i günü saat 11 de yapılacaktır • 

Muvakkat teminat miktarı 1477 lira 10 kuruttur. 
Bu işe aid fonai tartname, keşifname, model ve proje giDi ev· 

rakı müıbite bedelsiz olarak Mardin D•fterdarlığı ile Nafıa dai~ 
resinden aranacaktır. 

İsteklilerin mimar veya mühendis olmaları veya resmi ceride 
ile ilan olunan talimatnamede yazılı ehliyet vcaikalarını ibraz et· 
meleri mecburidir. Ehliyet vesikası alacakların ekıiltmesi yapılaca
ğı günden en az ıekiz giin evvel bir istida ile Vilayet makamına 
müracaatle ehliyet veaikalarını almaları mecburi olup almıy1ı1nlar 
eklliltmey~ iştirak ettirilmiyecektir. 

Mukavele tenziminden ıonra 1050 sayılı muhasebei umumiye 
kanununun 83 ilncü madde1inin "H .. fıkrasına tevfikaa bedeli iha
le miktarının aülüs Ü tem inat mukabil iade muteahhide avanı 
olank verilecektir. 

İhale Defterdarlık dairesinde yapılacak ve iateklii erin teklif 
mektublarını ihale rününde saat 10 a kadar Defterdarlık maka· 
mında toplanan Komiıyon riyasetine behemehal vermeğe mecbur 
oldukları ilin olunur. 

Kay::.eri Nafıa ~1üdürlüğürıdcn: 
Kapalı zarf usulile cksılımeye konulan iş 

pılmakla olaıı hükumet konağının 5 l 91) liralık 

mucibince ikınalı İn§aatıdır. 

lncf~su<ia ya
keşif bel!leli 

gu ise ait evrak şunlardır. 
A-Eksiltme şartnamesi 
B-Bayındırlık işleri geıw] şartnamesi 
C-Mukavele proje~i 
D-Hususi şartnam~ 

H-Keşifnııme 

V-Tahlili fiyat cetveli 

c • 

Z-Proje ve resimler 
Talip olanlar bu evrakı nafıa müdürlüğünde parasız ola-

rak görebilirler. 
lhale 9.11.938 .le ~aat 14 tc yapılacaktı-. Talip olanların 

muvakkat teminat akç~;;i olan 390 lira ile br>raher teklif 
meklııh!arılli nafıa ınüdiirlüğündeki komisyona ihaleden iki 
saat evvel makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

Taliplerin hu iş için vesika almak üzere ihaleden bir 
hafta evveline ıtadar nafıa müdürlüğüne müracaatları ila.n 

olunur 

Çanakkale Eacümeni Daimiainden : 
Eksiltmeye konulan it : Gelibolu • Ke,an yolunun 12+000 -

48 + 040 kilometreler arasınd.t üç parçadan ailteşekkil 7349 met
re tulünde şose tamiratı esasiyesidir. Keşif bedeli 20069 lira 8 ku

ruttur. 
Bu ite ait şartname ve evrak 'unlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B- Mukavele ı-rojeai, 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi. · 
D- Tesviyei türabiye şose ve kargir inşaata aid fenni şartna· 
E- Hususi şartname, 
F- Keşif cetveli, metraj cetveli, fiat bordrosu, 
G-Malzeme grafiği. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Çanakktle Nafıa mlidurlü 

ğünde bedelsiz olarak görebilirler. 
İhale 21. 1 l.93S tarihine musadıf pazartesi günü ıaat 15 te Vi

layet mmakamıoda toplanacak Daimi Encüıne:ıinde yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin 1505 lira 18 kuruşluk 

muvakkat teminat vermeleri ve ihale gününden 8 gün ev
veline kadar Vilayet makamına müracaatle alacakları ehliyeti 
fenniye vesikasını ibraz elmeleri ve 938 yılına aid Tiçaret Odası 
vesikasını ibraz etmeleri lazımdır. 

İnşaat müddeti mukavele tarihinden itibaren on aydır. 

Devlet Demir Yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlütünden: 
t.nkara istaayonunda yapılacak Devlet Demiryolları Umumi 

idare binası intaah yeniden kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üze· 
rinden ekıiltmiye konmuştur. 

Bu inşaatın muhammen bedeli 1.080.000 liradır. 
İstekliler bu işe aid şartname vesair evrakı Devlet Demiryol· 

lan Ankara ve Sirkeci veınelerinden 50 lira mukabilinde alabi-

lirler. ı 
Eksiltme 16.11:938 tarihinde çarşamba fiinü saat 15 te Anka

rada D. D. Yolları Yol dairesinde toplanacak Merkez Birinci Ko
miıyonunca yapılacaktır. 

Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin teklif mektubile birlikte 
aşağıda yazılı teminat vesaikini ayni gün ıaat 14 e kadar komis
yon reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A) 2490 uyılı kanun ahkamına uygun 43750 liralık muvakkat 
teminat 

B) Bu kanunun tayin ettiti vesikalar 
CJ Bu gibi inşaat işlerinden en aı 400000 lira kıymetiacie bir 

inşaatı muvaffakiyetle başarmıt olduğuna dair nıika. 
D) Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. 
Ehliyet veı.ikuı için vakit zayi etmeden tahriren Nafıa Ve

kiletine müracaat olunması. 

• • • 
Karaağaç Barut deposu tapa, uçma ve fitek ambarlarında 

yap kerevet inşası pencere tecdit ve tadili ve tamiri itleri Bak 
İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

-
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

İatanbul Vakıflar Direktörlfiğünden: 

Cinsi 

Liboratuar 

Miktarı 

Kalem 

malzemesi 100 
Liboraluar kimya 

eczası 50 

Muhammen bedeli İlk teminatı 
Lira Lira K. 

1000 75 

450 33 75 
Gureba hutaneıindeki Tıb Fakültesi dahiliye seriyatı laboratu

varına lüzumu olan yukarıda cins Ye miktarları yazıli malzeme 
ve eczayı tıbbiyeye iıtekli çıkmadığından ekıiltmeleri on gün uza· 
tılmıttır. İhaleleri 11.11.938 tarihine musadıf cuma günü saat 15 
te latanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan Komisyon
da yapılacaktır. Şartollmeleri her gün Levezım K"lleminde görülabi· 
lir. 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESı 

'"' 

Bu gün iian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Llsetsi 

Cinsı Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

Mün kasalar 

~!Bat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Afyon-E11kişebir yolunun araaında yap. köprü 
ve menfex inş. (temd) 

Afyon·Gazlıgöl yolunun arasında yap. menfe.ı 
iaş . (temd) 

Gebxede yap. hangar inş. (temd) 
,, yeniden yap . pavyon i nş . (temd) 

Knraağeç barut deposu tapa, saçma ve fişek 

ambarlarında yap. kerevet inş . , pencere tec· 
dıt ve tadili ile tamir işleri (şart. 15 kr• (temd) 

Karsta yap. idare binası inı. (oıart. 201 kr) (temd) 
Fen tatbikat okulunda noksan demir parmaklık 

tamiri {te d) 

pu. 

,. 

,, 
.. 

aç. ekı . 

1124 41 

24320 02 
15500 -
2941 30 

kapalı z. 40237 26 
aç. eks. 541 -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastane Lav. 

Laboratuvar malzemesi: 100 kalem (temd) 
• kimya eczası: 50 • ,, 

1000 
'450 -

Elektrik · Havagazı ·Kalorifer (tesisat ve melzmesi) 

Ampul: 11000 ad. kapalı z. 13485 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Elbise talebe ve hademe için (temd) 
Yün keçe: 1000 m. 5 m m-2000 m. 10 m ve kapalı x. 8350 

1000 m. 20 m/m kalınlığında 

Matbaa işleri · Kırtasiye · Yazıhane Levazımı 

Ambalaj ldiadı: 30000 kg. 

Kereste ·Tahta v.s. 

Muhtelif eb'atta meşe dilme: 330 ad. 
" ., ,, azmnnı: 70 ad . 

Çıralı kereste: 10,099 m3 
• • 22,500 " 

Nakliyat · Boşaltma· Yükletme 

Eskiıebir tayyare alayından Eskişehir fabrika· 
sına iki saç bangannın nalı.ti (şart. 152 kr) 
(temd) 

Mahrukat, Benzin, ~~e yaöları v.s. 

Maden kömürü: 143 t. 
Odun: 148 t. 

" 32-40 t. 

Miteferrik 

Demir snç: 22 t. 
Toz tütün çuvalı : 2000 ad. 
Yuvarlak başlı cıvata 3 8 200 m m: 4000 ad. 

yuvarlak başlı civata 3 8 120 m m: 8000 ad. 
demir pul: 12000 ad. 

Terazi: 20 d. 
Mikroskop: 12 ad. 
Sığlık şamandırası yap. mahruti: 2 ad.-üatüva· 

ni: 2 ad. 
Motör tekn~si: 4 ad. (temd) 
Kirizme pulluğu ve yedek parçaları: 3 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

SıR'ır eti: 51 t. 
Sabun: 56 t. 
Zeytin yağı: 3 t. 
lspanıık: 1,6 t.·lahana: 1,6 t.·pırasa: 3,2 t. 

b Müzayedeler 

Tavuk yemi: 2 t. 

kapalı z. 9150 -

aç. eks . 

" paz. 

n 

1523 52 
2492 10 

778 25 
922 50 

kapalı ~. 30362 -

11ç. eks. 

aç. ekı. 

" 
n 

paz. 
aç. eks. 

n 

paz. 
aç. eks. 

paz. 

t. 33 -

3960 -
535 -
440 -

340 -
2520 -
3800 -

14000 -
2100 -

Elektrik, avagazı, ( aloriier Te~sat ve Malzem 

Nafıa Vekaletinden 

84 33 

1825 -
1162 50 
320 60 

3017 19 
41 

75 -
33 75 

1011 37 

350 
635 2~ 

686 25 

114 27 
186 91 
58 37 
69 19 

2277 15 

354 -
139 -

297 -
40 12 
35 -

25 50 
189 -
285 -

1050 -
157 50 

842 -
126 -
88 -

yüzde 15 -

--------~--------------------------~ 

Afyon Vilayeti 

" 
İzmit Tüm. SAK 

" " İnhisarlar U. Müd. 

26-10-38 itib. 1 ay 

26-10-38 n 

10-11-30 15 -
10-ı ı-38 ıs -
18--11-38 14 -

inhisarlar Müd. Kars Anlc. ve lıt. 15-11-38 14 
lst. Komut. SAK 10-11-38 11 

lst . Vakıflar Oir. 

n • 

11-11-38 15 
11-11-38 15 

Nafıa Velr.. İst . Elektrik İşleri U. 21·11-38 15 -
Müd. Metro han 6 cı kat 

Oarüşşafaka Müd. 
O. D. Yolları Afyon 

inhisarlar U. Müd. 

O. D Yolları Haydarpaıa 

" " " inhisarlar U. Müd. 

• n 

M.M.V. SAK 

Isparta Aık. SAK 

" " ,, 
n Vilayeti 

Eılı:işehir Lvx. SAK 
İnhisarlar U. Müd. 

" " M. M. V . SAK 

lst. ÜHİZ Ticareti Müd. 

4-11-38 10 
18-11-38 15 

21-t 1-38 14 30 

18-11-38 10 30 
18-11·38 10 30 
Jl-11-38 15 -
11-11-38 15 

14-11-~8 15 

9-11-38 11 
8-11·38 14 40 

11-11·38 16 -

10-11 -3ö 15 -
21-11-38 ıs -
21 • ı 1-38 15 30 

~l-11-38 16 30 
19-12-38 10 -

16-11-38 15 30 

Günır. Muh. Genel Kom. lst. SAK 18-11-38 11 -
lst. Ziraat Mek. SAK Siager 18·11-38 11 -

Apr. 2 ci kat 

Isparta Aılı:. SAK 

" n 

" " 
Selimiye Aık. SAK 

8-11-38 10 30 
8-11·38 11 -
8-11-38 14 30 
7-11-38 14 -

T. C. Ziraat Bankası Aak. Ajansı 7-11-38 16 -

Mensucat-flbise·Kundura-Çamaşır v .s. 
Darütşafaka Direktörlütüoden: 

Talebe ve hademenin ikinciteşrinin ilk günü için iliin olunan 
elbise münakuanın ihnlesi yapılmamıştır. Taliblerin 4 ikinciteşrin 
cuma günü saat 10 da 350 lira pey akçesile Nuruoımaniyede Türk 
Okutma Kurumuna ırelmeleri. 

19 birincikiinun 938 pazarteıi günü aat 15 de Aokarada Na· j 

fıa vekaleti bina ında Mıılzeıne müdürUiğü odasında toplanan Mal· 
zeme eksil~me komisyonunca gümrüklü Avrupa malı için ceman 
6500 lira muhammen bedelli 34000 kilo 4 m m lik demir tel ile 
120 kilo LS m m lik demir bağ telinin kapalı zarf uıulile ek· 
ısiltmesi yapılacaktır. 

1 Kereste, tahta ve ~aire 
ı ----------------Yerli malı için de teklifte bulunabilir. 

Muvakkat teminat 510 liradır. 

Eksiltme şartnnme:.i ve teferruab Ankarada Nafıa VekAleti 
Malzeme müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartname· 
sinde yazılı vesikalarla birlikte aynı gün saat 14 de kadar ko· 
misyona vermeleri lıizımdır. 

.. * * 
i 1000 adet elektrik nmpulu alınacak : Bak Nafıa Vek. İst. 

eiektrik işleri U. Müd. ilanlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

• • • 
30000 kg. ambalaj kağıdı alınacaktır. Bak: inhisarlar u. Müd. 

ilanlarına. 

1 
• • * 

Çnalı kereste alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

atı ruka t Benzin-Makine yağlan '!:!= 
Iıparta Villyetinde : 

lıparta merkez kasabası ilkokulları için gerekli 32000-40000 
kilo odun şartnamesine göre lt.11.938 cuma günü saat 16 da iha· 
le edilmek üzere açık eksiıtmeye konuldu. İsteklilerin muayyen 
vakte kadar vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olun ur. 

ii tef er rik 
-----~ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 2520 lira olan 12 adet Mikroskop 

19.12.938 pazarteıi günü 11aat 10 da açık eksiltme ıuretiyle M. M. 
V. satınalma komisyonunda satın alınacaktır. 

İlk teminat 189 liradır. Şartnameai bedelsiz olarak Komi yon· 
dan alınır. 

---- _-_ _ -

Toptan Satış Fiatları 
İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

,, ,, krible 
,, ,, marinlave 
" ,, tuvönan 

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

Erzak 

Pirinç Tosya 
,, yerli Bombey 
n ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 

" 
ikinci 

,, Pirina 
Şeker yerli toz 

n ,. küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

n Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

n " 2 ci 
Zeytin tanesi duble (936 ahsul) 

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

Sade yağ Urfa {birinci) 

,, • (ikinci) 
• Knrs (erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

" 
Trabzon 

• Vejetalin: 
Çay Cava 

,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

,, 
" 
,, 

Deri ham ve işlenmiş 

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

Hava 

" 
" Tula 

" 

,, sığır 

kuru1u kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

(\alam ura 
koyun 
kuzu 
manda 

" 
,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 
,, rnan~n 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
u beyaz l ci 

kilosu 
litreai 
kilosu 
tonu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

kilosu 
,, 
,, 

" 
" 
" 
" ,, 

sandığı 

b. sandığı 

" 
kilosu 

" ,, 
n 

• ,, 

,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" ,, 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" ,, 

" kilosu 

" 
" 
" tanesi 

" ., .. 

-14,75 
-15,20 
-1 
-16.00 

14.50 J5.00 
12.00-12.50 
ll.00-11.50 

16.50 
21,50 

- 26,00 

-- .--
20.50 21,oO 

1 

29:50-30.5° 
28.00-29 

19 20 
-25 
- 28 

28 29 
soo-s25 

-ıOOo 
7 

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

- 15 
- 107,50 
-102.50 

so-88 
-68 
-83 
-49 

290-600 
290 600 
295-400 

101.25-102·25 

170- 175 
45 46 
60-65 
65 -70 

- - -
50 53 

110 ııo 
110 ıt5 --
35-40 
40-45 

165 115 
135-140 
120-130 
90-100 

110- t40 
100-130 

1 -..,;.; ________________________ .;.._..-,;.;--..---__.-/ 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Fi atlar 
ctNsl Aşağı 

Kr. Pa . 

Buğday yumuşak 5 lO 
,. sert 4 32 

,, kızılca 

Arpa Anadol 3 35 
Bakla 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf çuvallı 

Keten tohumu 

İç fındık 11 

Ceviz kabuklu 17 10 

Kuşyemi çuvallı 5 25 
Kuşyemi dökme 

Fındık 

Tiftik mal 
Tiftik O~lak 
Susam 
Yapak Anadolu 54 20 

n Trakya 

Güz Yfinü 72 -

2.ll.938 ~ 

Yukarı 

Kr.Pa. 

5 32 
5 5 

3 37 

72 20 

17 20 

Buğday 

Arpa 
Fasulye 
Un 
Tiftik 
iç fındık 
Z. yağı 

Gelen 'foJl 
6(,S 
ıo5 

Yapak 15 
Çavdar ~ 
Keten tohumu ___ .... _."1W' 

Giden ,, '} 
K . 1 . cevız 
Susam 

,,,,. 

Nohut 
iç fındık 

~A-fy_o_n------------~-/ 
Dış Fiatıar 9, 

Buğday 

n 

" Arpa 
M11ır 

Keten T. : 
Fındık G.: 

" L.: 

Liverpul ~ g.f 
Şikago Z 65 
Vinipek ,,, 
Anvera ~ ıO 
Londra 6 zO 

• 
Hamburg 

• 



rı Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 
"•ıı~· O ."1 Mikdarı Muh. fiatı Muvak. tem. 

•versal tecrübe mnkinası l ııded 3000 lira 225 lira 
~ Mektebinıize )uzumu olan cins ve mikt rı ve muhamm•n fiatı t ıtıuYakkat teminatı yukarıda ve evaafı şartnamesinde yazılı 
ttııveraaı tecrübe makinesi mubayaa edilmek üzere açık eksilme-
t konrnuıtur. 

l Ekıiltme 17.11.938 perşembe günü saat 14 tc Yüksek Deniz 
-~tareti Mektebi Müdürlüğünde toplan ıtcak satınalma komisyo

llca yapılacaktır. 
lt~u nıakineye a.id şartnameyı görmeyi ve almayı arzu edenler 
tte~ muhasebesine müracaat etmelidirler 

tıı ksıltıneye ittirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün-
11 ~llddelerindeki şartları haiz olmaları ve ınuvnkk t teminatla
t;ı latanbul Yfiksek l\1ektebler Muhnaobcciliğine yabrdıklarım 
t•terir malıbu:ıılarıoı ve banka mektublarmı ibraz etmeleri ve 
'<ı;r•tbane ve şirketler namına eksiltmiye iştirak edeceklerin de 
~erden musaddak vekaletnamelerini komisyona göstermeleri ı 

11lldır 

• • • 
~ ~ıvata demir pul çuval ve terazı alınacaktır. Bak inhi arlar . ı;1-

Ud. ilanlarına. 

ebze. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Suite de la 4 eme page 

Ren. hat. abattoir (Mun. Ankııra) No 857 
,, c; route station Erenköy (Mun lst.) No 856 

Huilc valvalıne (Mun. Anknra) No 857 
Articleı:ı pour dministration eıı.u (Mun. Ankara) No 857 
l'omm,.s de terre (Div. Sivas) No 857 
H ıuillt (Coın Ach Command. Gen. S\ırveil. Douan. Ist.) No 857 
Huile p'>ur moteur Diesrıl (Mun. Ank.) No 857 
P;;ille (l)ıv. Luleburgaz} No 857 
lrnprimes (Dır. Forets Ist.) No 857 
Beurre (Oiv. Brausse) No 857 
Viande Oaghlitch (Dir. Ecole Arts Sultanahmet) No 858 
RPp. ! ont (Vil. lsprırta) No 859 
Poiı<: chiche, lcntilles, hnrıcots secıı (Com. Ach. Milit. Malaty~) 

No 861 

• 

Sayfa 3 

Pommes de terre, oiınon11 et viande de boeuf (Com. Ach. Milit. 
Çorum) No 861 

Transport de raisins (Dir. Monopoles lzmir) No 861 
Riz (Com. Ach. Milit. Malatya) No 862 
Oiv. rep. bit. hôpitnl Regional Konya (Chef Med. Hôpital Regional 

Konya) No 861 
Flnnche, ciment et peinture (Command. lstanbul) No 863 
Materiaux de construction (Command. lst.) No 864 
Farine de ri.z, amidon et riz pour aoupe (Command. Iı.t.) No 864 
Bascul~ (Dir. Gen. Monopolea) No 864 
Trav. de canalisa 1ion (Mun. Izmir) No 864 
Pavea (Mun. lzmir) No 864 
Oeufs, lentillea, macaro ı is ete. (Dir. Culture Cide) No 865 
Foin et viande de boeuf (Oıv. Luleburgaz.) No 865 
Conıtr. bat. ecole Primaire (Oir. Trav. Pub. Yozgat) No 858 

inhisarlar U. Mc. dürlüğünden: 1 
Muhammen B. % 7,S ı 

Mıktan Beheri Tutarı teminatı 1 

Cinsi Eb'adı 1\13 L. L. K. L. K 
::::ın.s=----

l' Deniz Levazım S tınalma Komisyonundan: 
~ıt ahrnin edılen bedeli 23145 lira 50 kuruş olan l 19.000 kılo 
,1

1

1
rtç, 17.11.938 tarıhınc rnıtlıyan perşembe günü saat 14 de ka
~ l.arf usuhle alınmak üzere eksıltmeye konulmuştur. 

1 Çıralı 400X28X8 ıs.oq9 4d 778 25 58 37 

1 - İdaremizin Karaağaç barut rlepo ·u tapa, saçma ve fi
şek ambarlarında şartname ve projesi mucibince yap
tırılacağı ve 18.X.938 tarihinde ihale edile<'eği ilan 
edilen kerevet inşas1 pencere tecdit ve tadili ve tamir 
işlerinin l"slim müddeti ve bedelin tediye şeraiti de
ği~tirildiğinden heyeti umumiyesi birden yeniden açık 
Pksiltmey • lconmuştıır. 

lbı, U"akkat temin tı 1735 lira 92 kuruş olup şartnamesi ko· 
(.

0 ndan her gün parasız olarak alınabilir. 
t~1·t~klilerin 2490 sayılı kanunun tarifntı dahilinde tanzim ede
~~tı kapalı teklif mektuplarını en ızeç belli gün ve saatten bir 
tt tvvclıne kadar Kasımpaşada bulunan komiıyon başluınlığına 

llleleri. 

1 
Gaziantep Askeri Satınalrna Komisyonundan 

4.4. Sv. Tuğ. sntınalınu komisyonu Başkanlığından 
'•ıı Şaj?ıda cins, miktarı ve muhammen bedeli. Muvakkat temi
~ ~rı y zıh erzakl r 20.10.938 tarih saat 9 da yapılan pazarlık
! \ip çıkmadığı 

~,,!tırak etm k i teyenlerin kanuni vesikalarını belli gün ve 
~ e komisyona vermiş olacaklnrdır. 
~ ksiltme Gazıantep 40 Sv. al y luşlası satın alma ı.omisyona 
'Gt•ıtıda yapılaccğından talipler nin mezkur srıatta komisyonu 
t1ıı'caattarı ilnn olunur. 
r°t 81 Mikdarı Mu. Be. Mu. Te. 

43,62 
39,36 

lh. günü 
7.11.938 
7.11.938 

Saati 
9 da 
9 da 

, 11rt 7000 581,70 
6400 524,80 

1\ Kırklareli Tümen Satınalma Komisyonundan: 
't;, 1tklareli tüm birliklerinin ihti}acı için lrnp::ıh zarfla münaka
~ konulan 40 ton sadeyağma tulip çıkmadığından bu miktar 

ı, hğı yeniden kap lı ~arfla eksiltmeye konulmuştur. Beher 
,:

1111un mubammen fiyatı 111 kuruş olup ilk teminatı 3330 li-
ıııı' ihalesi 28.11.938 paz rte i günü saat 16 dadır. İstekliler 

aıııesini her gün tümen aahnalma komisyonunda görebilırler. 

fı C. H. P. Genel Sekreterliğinden: 

lı~tliye ait açık (Kraysler} marka otomob'l ııçık arthrmaya 
~ llıuştur. 
{,)~hanımcn bedeli 250 liradır. 
~1 °1llobili görmek istiyenler her gün Parti kalorifer memuru 
~Yay'a müracaat etmeleri 
~ e 8. t 1.93 sah günü ııaat 1 da Parti Genel Sekreterlik 
h'lldaki komisyonda yapılacııktır. 
Ilı 'leye ittira1 etmek istiyenl rin belli gün ve saatte 19 lira· 

llvakkat tcminatlariyle komisyonda hazır bulunmaları. 
{Devamı 4 üncü ahifede) 

Nafıa Vekaleti 

··dürlüğün en: 
. 

l e 1 " 
'ıııt~l.ıhammen bedeli on üç bin dört yüz seksen beş lira tu

\i1 telif kudret ve tevettürde cem'an on bir bin adet ampul 
t•rf usulile atın alınacaktır. 

~- ~ksiltme 21.11.938 pazarteıi günü saat 15 te İdarenin Tü
'~ ~ll~a Metro Hnn binasının 6 ıncı kahnda toplanacak Ar-

.._i ~ıııl~me Komisyonunda :rnpılac.aktır. . . 
'tıt IJ ışe aid şartnameler ldarenın Levazım Dnıresınden pa· 
~ 4'•k alın bilir. 
~ ~U"ukkat teminat mıktarı bin on bir lira otuz yedi kuruştur. 
'ıt tltlif mektubl rının 2190 No. hı kanun ahkô.mma uygun 
btıkıiltmeden en az bir saat evvel Komisyon Reisli2'ine- ve· 
tılıınrnası lazımdır. (8060) 1-4 

~~======~:-========,-..:: -==-== 

YoLLAQı istETME u Muour~Lu6uNoEN. , 

~~~t ~~en bedeli 18375 lira olan 120 ton telgraf teli ile 2,5 
'd tılı 9.12.938 cuma günü saat 15 te kapalı znrf usulile 

~ ı,' Nana Vek,leti binuında satın alınacaktır. 
\'ııı.ı: Jlİrnıek isteyenlerin t37.;.ı, 13 liralık muvakkat teminat 

lld lln. tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün snat 
~l .... 't idaremiz alzcme dairesindeki Komisyon Reisliğine 

1 ı~ 
t aııoıdır. 

~p 'ıtıeler par sız olarak An karada Malzeme Dairesinden, 
ş da Tl"scllüm ve sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

(7839) 4-4 

Kereste 
)) 300- IOOX25-35X3 22.500 41 922 50 69 19 

1 Cıbali Bakmwvi için yapılaı'ak platformlara lüzumu 
olau yukaı ıdn eh'ad ve miktarı yazılı çıralı kere:;te pazarlık 
ıı ·ulile satın alıuacaktır. 

il Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarm· 
da gösterilıni~tir. 

JIJ-Eksiltme 11 Xl.938 tarihine ra ... tlıyan cuma güııü sa· 
at 15 le Kabataşda Levıızım ve Mulıayaat Şube::ıindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giin ve saatte 
yüzde f,5 güvenme paralarile hirlikte yukarda a<lı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8086) 1 - 4 

• • • 
1- İdaremizin Çamalh Tuzlasında şartname ve proje

si mucibince yaptırılacak elektrik santral binasa ve müş
temilatının inşaatı kapalı zarf usuliylo eksiltmeye konmuş
tur. 

IJ- Keşif bedeli 29071 lira 97 kuruş ve muvakkat te
minatı 2180 lira 40 kuruştur. 

Ill- Eksiltme 15.Xl.9~8 tarihine rastlıyan sala günü saat 
15 te Kabataşta Levazım ve Mubaynat Şubesindeki Alım· 
Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve projeler 1 .46 lira bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şube
siyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin diplomalı 
mühenc!.s veya mimar olmaları, olmadıkları takdirde aynı 
evsafı ha;z bir mütehassısı inşaatın sonunu kadar daimi 
olaral iş başında bulunduracaklarını noterlikten musad· 
dak bir taahhüt kaadı ile temin etmeleri ve bundan baş
ka asgari 20.000 liralık bı.ı gibi inşant yapmış oldukları
m gösterir fenni evrak ve vesakini ihale gününden 8 gün 
evveline kadar lnhisarhr Umum Müdürlüğü İnşast Şu
besine ibraz ederek ayrıca eksiltmeye iştirak vesikası al
maları lazımdır. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile Vinci 
maddede yazılı İnşaat Şubemizden alınacak eksiltmeye İş· 
tir ak vesıkası ve yüzde 7 ,5 güvenme parası makbuzu ve· 
ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda 
adı g~çen Alım Komisyonu Başkaolığma makbuz muka
bilinde verılmesi lazımdır. (7988) 2-4 

Cinsi 

82X l l 4 ambalaj kaadı 
Toz tütün çuvalı 
3 200 m/m boyunda yuvarlak 

başlı cıvata 

3 8 l'lO ru/m boyunda yuvarl k 
başlı 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 

lı - Keşif bedeli (294 l.30) lira VP. muvakkat teminatı 
(220.60) lirndır. 

III- Eksiltme 18 Xl.938 tarihine rastlayan cuma günü sarlt 
14 de Kalıatnşta LPvazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartname ve proj~lt!r (15) kuruş bcclP.I mukabilinde 

v 
:::.özü geçen ~uheden alınabilir. 

Ebiltmeye iştirak etmt'k isteyenlerin fenni evrak ve 
ve:saikini ihale güniind<'n üç gün evveline k.ıı.lar lııhi-
sarlar ln~aat Şuhesiııe ibraz ederek ayrıca ehliyet ve
sikası almaları lazımdır. 

VI- İsteklilerin ek ·iltıne için tayin edilen gün ve 
yüzde 7,S güvenme paralarile birlikte yukarıda 
çcn Komisyona gelmel•!ri ilan olunur. (8085) 

saatte 
arlı ge-
1-4 

• •• 
1- Şartnameleri mucibince satın alınacak 50 kiloluk 

"150.000,, adet ve 100 kiloluk "'180000" adet tuz çuvalı 
ayrı coyrı kapalı zarf u uliyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri: 50 kilolukların beheri 23 
kuruş hesabiyle "34500" lira ve muvakkat teminatı 
'"2587 .50n lira, IOO kilolukların beheri 41 kuruş hesabiy· 
le ''73800,, lira ve muvakk.ıt teminatı "'1940,, liradır. 

İzmirde teslim edildiği takdirde beherine 50 kiloluk
lar için 25 santim ve 100 kiloluklar için de 50 santim 
zammedilir. 

111- Eksiltme 7.Xl.938 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü 50 lik çuvallar saat 15 te 100 lük çuvallar saat 15.30 da 
Kcıbataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler 50 likler 1.73 lira ve 100 lükler 3.70 
lira bedel mukabilinde İnhisarlnr Umum Müdürlüğü Leva
zım ve Mubayaat Ş ıbesiyle An!cara ve İzmir Başmüdür· 
lüklerinden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile yüz· 
de 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale gü
nii eksiltme saat'erinden yc;.rımşar saat e•veline kadar 
yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına mak-
buz mukabilinde verilmesi lazımdır. (7731) 4-4 

Muvak. T. Eksiltmenin 1 
teminat 
-··~ 

şekli 

686 25 kapa. z. 
40 12 açık 

33 ti 

saati 

14 30 
15 

15 30 

İatanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

i!I /!!/I ''l'j 11Pj 
1 ili lıl'ı. ,, 
'ı 1 1 '1'' ı 11, .. l'I ' 
1 ıııııııl/, l 

Bu akıam 

saat 21,30 da 

KOMEDi KISM 

20 ad. 17 340 25 50 pazarlık 16 30 
Kan Kardeşleri 

1- Numuuesinc uygun olmak şartile 30000 kilo 82 X 114 ambalaj kaadı, 2000 adet 
ince şeyler konabilecek standart normal sık örgülü toz tütün çuvalı, Cibali bakım evi 
ne yapılan platformlara lazım olan yulrnrıdn eb'at ve miktarı yazılı civata He demir pul 
ve teahhüdünü ifa etmeyen müteahhit hesabına sabo ah nacak 38 dauıgah ve kefeli 1 O ki· 
loluk ve yanhkları aleminyum ve ölçüler müfettişliğinde damgalı 20 adet terazi ayn ay· 
rı hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 

11 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
lll Eksiltme 2 t.Xl.938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizalarında yazılı saatler-

de Kabata5ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Ambalaj kaadı numunesi her gün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V- Açık eksiltme ve pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin münakasa için tayin edi

len gün ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı yazılı Komis
yona gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin de mühürlü teklif 
mektubunu kanuni vesaik ile yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksıltme günü en geç saat 14 de kadar 
adı gc-..çen Alım Komisyonu Baıkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(8084) 1-4 
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Qaotidieo des Adjudication' 

•• 
UN AKA 

GAZET i 

3 Novembre ı 93 

ADMINISTRA 1 ıo 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galnta, Perchembe Bazar 

T ~l~phone: 49442 

Boite Postalc N. 1261 

--

Pour la Publicit~ ı'adreHer 
i l' Adminiıstration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse Telegraphique: 
1 tıınbul - M0NAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d' adjudicat 

Prix 
estimatif 

Cautioa. 
provisoire 

Lieu 'd'adjudication et du 
Cabier des Cbargeı 

Jours Heure 

Construction-Reparation-Trav. Publics-Material de Con&truction-Cartographia 

• Constr. hangar a Gebze (aj.) 

• pavillon " ,, ,, 
,, dalote et ponts ı route Afyon-Eskişehir 

(aj .) 
Coaatr. dalots • route Afyon·Gazlıgöl (aj.) 
Construction grabate et reparatioa fenetres 

ete . aux depôts de poudre, bouchons et 
cartoucbes a Karaağaç (cah. eh. P. 15) (aj.) 

Conıtruction biti111e Administration a Kars 
(cab. eh P. 201) (aj.) 

Reparation parapet. en fu a l'ecole d'appli
cation technique (ai.) 

C.re a gre 24320 02 

• 

.. 
Publique 

Pli cach 

Publique 

15500 -
1244 94 

2941 30 

40237 20 

541 -

1825 -
1162 50 

93 37 

220 60 

3017 19 

41 -

Com. Ach. Div. lzmit 

• 
Vilayet Afyon 

10-11-38 15 -
10-11-38 15 -

1 moia a partir du 20-10-38 

,, ,, " 
Com. Ach. Econ. Monop. K.tacbe 18-11-38 14 

Oir. Monop. Kara, Ank. et lst. 15-11-38 14 

Com. Ach. Command. lst . Findikli 10-11·38 11 

Produits Chimlques et Pharmaceutiques-lnstrumenta Sanitalres-Fournitura pour Hôpitaux 

Articles pour laboratoire : 100 lota (ai.) 
Produitı chimiques: 50 lots (aj.) 

1000 -
450 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnatallation et Materiel) 

Ampouleı electrique dıv. periode : 11000 p. Pli cach 

Habillement - Chausaurea - Tissus Cuirs 

Habit. pour ecoliers et aubalternea (ai.) 
Feutre en laine : 1000 m. de 5 m m 2000 m. 

de 10 m met 1000 m. de 20 m m. d'cpaiıseur 

Travaux d'lmprimerie-Papetaı:.!,! 

Papier pour emballage 82X 114 : 30000 kg. 

Pli cach 

Pli cach 

Boia de Conatruction, Planches Poteaux ete 

Bois de ebene equarre div. dim. : 330 p. 
• ,, • : 70 p. 
• reıineux : 18,099 m3 
" • 22,500 m3 

Transport - Chargement - Dechagement 

Deplacement de deux hangars en tôle du r e
giment d'avia.tıon d'Eıkişehir a l'atclier 
d'Eskişehir (cah. eh. P. 152) (ai.) 

Combustible- Carburant-Huiles 

Houille : 143 t. 
Bois : 148 t. 

n : 32-40 t. 

Divers 

Bouees côniques : 2 p.- Id. cyliadriques: 2 p. 
Coque pour moteurs : 4 p. (ai.) 

Cbarr11es a SOÇS a •ec picces de recbanges: 3 
pieceı. 

Saca pr. tabaca en poudre: 2000 p. 
Boulon 3/8 200 m/m: 4000 p.·boulon 3 8 120 

m m: 800 p .-boulon 3/8: 12000 p. 
Balance de 60 kg-. : 20 p. 
Microscopes: 12 p. 
Toles ea fer: 22 t. 

Provlsiona 

Epinardı : 1,6 t.- Choux 1,6 t.- Poirreaux: 
3,2 t. 

Viande de boeuf: 51 '· 
Savon : 56 t. 
Huile d'olives : 3 t. 

8) Adjudications a la surenchere 
Fourrage pour poules : 2 t. 

Publiqu• 

" 
Gre a gre 

" 

Pli cach 

Publique 

Gre a gre 

Publique 

n 

" 
Gre a gre 
Publique 

,, 

Gre a ire 

Konya Vakıflar Direktörlüğünden: 

13485 

8350 -

9150 -

1523 52 
2492 ıo 
778 25 
922 50 

30362 -

la t. l3 -

3800 -
14000 -

2100 -

535 
440 

340 ·-
2520 -
3960 -

Dcreköyündeki Şeyh sadrettini Kunnevi Vakfından yeni De· 
ğirmenle içerisinde bulunan alit ve edevatının mülkiyeti 14.10.938 
tarihinden ~ilitibar 23 gün müddetle kapalı zarf uıulile artırmaya 
çıkarılmı,hr. 

Artırma 7.11.938 tarihine müsadif pazarteai JÜnÜ anat 15 de 
Konya Vakıflaı Müdüriyeti binuında toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 9500 liradır. 
Fazla malumat almak ve şartnameyi görmek iateyenlerin her 

gün Vakıflar Müdüriyetine müracaat etmeleri. 
Taliplerin 7 .11.938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te 

kadar teklif mektuplarile 512 lira 50 kuruşluk teminat makbuz
larını veya veıikalarmı ko.nisy.ln reisliğine vermit bulunaeaktır. 

Kapalı zarfların ihzarında, teklif mektuplarının yazılışında ve 
tevdiinde taliplerin 2490 sayılı kanunun maddelerine barfiJyen 
riayet etmeleri. 

75 -
33 75 

1011 37 

350 -
635 25 

686 15 

114 27 
186 91 
58 37 
69 19 

2211 ıs 

354 -
139 -

285 
1050 

157 50 

40 12 
35 -

25 50 
189 -
297 -

15 % 

842 -
126 -

.138 

Dir. Vakoufs lataobul 

.. 
11-11·38 11 
11-11-38 15 

Min. Trav. Pub. Dir. Af. Elec- 21-11-38 
triques Metro Han 6eme Etage 

Ligue lutr. Turque Nuruosmaniye 4-11-38 
7me Expl. Ch. de Fer Etat Afyon 18-11-38 

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 21-11-38 

1 ere Expl. Ch. de Fer Etat H.pacha 18·11-38 
,, 18-11-38 

Com.Aoh. Econ. Monop. K.tache 11-11-38 

" 11-11-38 

Com. Acb. Miniat. Def. Nat. Ank. 14-11-38 

Com. Ach. Mil. Isparta 9-11-38 

• 8-11-38 
Vilayet Isparta 11-11·38 

Dir. Com. Maritime latanbul 16-11-38 
Com. Ach. Comm. Gen. Surv. 18-11-38 

Douan. lst. 
Com. Ach. Ecole AgricoJe Ist. 18-11-38 

2eae Etage Appart. Sin2er 
Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 21-11-38 

,, 21-11-38 

" 21-11-38 
Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Ank. 19·12·38 

n n lntend. İzmir 19·11·38 

Com. Ach. Milit. Selimi ye 7-11-38 

" 
Isparta 8-11-38 

,, • 8-11 38 
.. " 8-11-38 

ıs -

10 
15 

14 30 

10 30 
10 30 
15 
15 -

15 -

11 -
14 -
16 -

15 30 
11 

11 

15 -
ıs 30 

16 30 
10 -
15 -

14 -

10 30 
11 -
14 30 

Agence Banque Agricole Ankara 7-: 1-38 16 -

Tekarrür edecek bedelin dörtde l iai peşin, mütebakisi 3 aene
de 3 müsavi taksitle ödeneceği ilin olunur. 

Kastamonu Orman Direktörlüğünden 
Cide kazası dahilinde Domuzluk ormanınJan on ayda çıkarıl· 

mak şartile 332 kentel gürgen ve 166 kental fındık ve 132 ken· 
tal keatane saplığının beher kental• 14 derve 266 kental kızılcık 
aaplığınıo beher kentalı 34 ve 125 kental kayacık saplığının be· 
her kentalı 46 kuruş muhammen bedellerle 7. J l .938 pazartesi gü
nü saat 15 de arttırması yapılmak üzere açık artırmaya çıkarıl· 

mıştır. isteklilerin Ticaret odası vesikaaile yüzde 7,5 teminat pa
rası makbuzlarını hamilen aynı gün ve saatte Kastamonu orman 
satış komiayonuna müracaatları. 

Avis fficiels 
Du Ministere. des TravaulC 

Publics 
La dato et l'heure de l'adjudication des ponts de J{u: 

ruçay, Salat et Batman, a construire sur la ligne ferr? 
viaire Diyarbakir-Cizre, qui ont ete fixees dans Ies 3

"
1
: 

parus et a paraitre dans leı Noa. du 27 Septembre, 8 e 
18 Octobre et du 2 No~embre 938 deı journaux tıUlu5 ıı' 
"Kurun,, "Sontelgraf,. "Münakasa" en Français et "f~ 
kische Post,, en allemand, ainsi que danıs les Nos. du d 
Septembre, 8 et 18 Octobre et du 2 Novembre 938 

1 
e 

l'Officiel 6tResmi Gazete,, comme devant avoir lieu 't~ 
1 l · 1 1 .938 a l 5 heurs ont ete modifiees, VU Ja necİSSI e 
et portees a Samedi, 12. 1 1.938 a 1 1 heures. 'a 

Les plis contenaut les offres serout acceptes jusqU 
une heure avant l'!ıeure fixee pour l'adjudicalion. 

(7012) (4(J27) 

Cuma -4-11-938 

Muhtelif telefon malzemesi (lst. Telefon Müd.) ·''! 824 
Taıkıran makineıi ve kazan (Nafıa Vek.) .~ 825 
Sıvas atölyesinde yap. elektrik tesia. (DDY) .Y: 844 
Ank. loiman bina11 inş. (DDY) ,i'\; 850 
Mavi otomatik mürekkep (İnhiaarlar U. Müd) .\:. 851 
Avadanlık malzemeıi (MMV) .\! 853 
Kuru ot ve umıın (jandr. Genel Komut. Ank.) .:\! 855 
Melbuıat (Konya Bölge Sanat Ok. Dir.) .:\! 856 
ôenzin (MMV) J\'• 855 
Sömikok (Konya Bölge Sanııt Ok.) J\! 855 
Kuru ot (Sıvas Tüm.) .\:. 855 
Mercimek, yufka ve bulgur (Tophane Lvz:.) J\! 856 
Kanaviçe (Maliye Vek.) .Y! 856 
Çalı süpürgesi (Ankara Beled.) X 856 

8 
ıııo' 

Çubuklu gaz depolarındıı yap. su köpük tesisatile elektrik pot11P 
tör tesis. (lst. Beled.) .~: 856 

Yeraltı kabloau (DDY) X• R56 
Mezbahada yap. tamirat (Ank. Beled.) .\! 857 
Ercnköy i5taeyon yolunun tamiri (!st. Beled.) .,: 856 
Valvalin yağı (Ank. Beled.) ~ 856 
Su idareei için malzeme ile kolye flanşı (Ank. Beled.) J\: 857 
Patates (Sıvas Tüm.) .Y! 857 
Lavemıırin kömürü (Gümrük Muh. Genel. Komut. lst.) ~\; 857 
Dizel motör yağı (An':. Beled.) .,! 857 
Saman (Lüleburgaz Tüm.) .~! 857 . 851 
Evrakı matbuanın tab ve teclidi (lst. Orman Başmühendis ) k 
Sadeyağ (Bursa Tüm.) .\~ 857 
Dağlıç eti (lıt. Sultanahmet Bölge Sanat Okulu} ~\~ 858 
Köprü tamiri (Isparta Vil.) .;'~ 859 ,. s61 
Nohut, mercimek, k. fasulye, buli'ur (Mıılatya Piyade Alayı) 
Ş.ığır eti, kuru soğan ve patates {Çorum Ask. SAK) .\! 861 
Uzüm v,11. nakliyatı (İzmir lnhia. Müd.) .X• 861 
Pirinç (Malatya Piyade Alayı) ~\; 862 ~eıf 
Konya memleket hast. yap. demir parmaklık v.s. inş. (Konya 

leket Hast.) ,\! 861 
Tahta, çimento ve boya (lst. Komut.) Jı~ 863 
Pirinç unu, ni~asta, çorbalık pirinç (lat. Komut.) .\! 863 
Yapı malzemesi (lst. Komut.) J\; 864 
Baskül (lnbis. U. Müd.) .\:. 864 • g64 
Karantina sokağında yap. lağım ve döşeme (lzmir Bcled.) -''· 
Hükumet konağı inş. (Denizli Nafın Müd.} .\~ 864 ) 
Bandırma parke tıı~ı (İzmir Beled.) .\"! 864 .. , l)if 

L-' ,.ltll' 
Yumurta, mercimek, nohut, sadeyağ, makarna v .s. (Cide ""u 

.\! 865 
· Kuru ot ve sığu eti (Lülcburru Tüm.) .\! 865 

ille okul binası inş. (Yozıat Nafıa Müd.) ~\~ 868 

V endredi 4-1 1-938 

Div. articles t elepbo"iques (Dir. Telephones Ist.) N. 824 r"· S~; 
Concasıeur de pierre et cbaudieres (Minis• Trav. Pub.) 

4
4 

lnstal. electrique a l' ateli er de Sivas (Ch. de fer Etat) N. 8 

Conıtr. bit. logement (Ch. de Fer Etat} No 850 
Encre automatique (Dir. Gen. Monopoles) No 851 
Outillage (Min. Def. Nat.) No 853 s'' Ank.) No Foin et paille (Com. Ach. Command. Gen. Gendr. 
Articlea d 'habillement (Dir. Ecole Arts Konya) No 855 
Bcnaine (Min . Def. Nat.) No 855 
Semi•coke (Dir. Ecole Arts Konya) No 855 
Foin (Com. Ach. Milit. Sivas) No 855 
Lentille, youfka et bles concasııe (lnt. Tophane) No 856 
Canevu (Miniıtere Fınaaces) No 856 1 ı 

Balais (Mun. Ankara) No 856 tJı.ıfl· I' 
lnstııl. eau pompe ~lectrique au dcpôt de petrole Çubwklu ( 

No 856 . 
Cable souterrain (Ch. de Fer Etat) No 856 

(Lire la auite en troiıieme pare) 


