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Türkiye için Kuruş 

3 AYLIGl 450 

6 " 850 
12 " 1500 

Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı S kuruş 
Rcs mi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbtll detildir. 

CUMARTESi 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
il ,, 

o 

GA~E'fESH 

22 Birincite~rin t 938 
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~ . ~ 
~ IDAREHA NE : ~ 
~ Y oğurtcu hanı, l ci kat 
~ No. 3 ve 4 
~ Galata, Perşembe Pazara 

• İLAN ŞARTLARI 
~ İdarehanemizde a-örüşülür 
~ 
~ 
~ 
~ 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon. : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

......................................... 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesl~eki Organıdır 

Jarici Etonomit Ha~erler 
~ Polonya mal alacak 
oı 
kof~nYanın en muhim ticaret firmalarından bazıları lstanbul 
~ 11 müdürlüğüne müracaat ederek yurdumuzdan fazla mik
ıı1 :~llıuk, kuru üzüm, kuru incir üzerine it yapmak iıtedik· 
~ 1ldirmişler, ve Türk ticaret evlerini ıormuşlardır. Ofis a
ı ,'t lüccarlarımıza malumat vermittir. Tüccarlarımız Polon· 
ıı ltııtlarile temasa geçerek kendilerine her kaliteli mallardan 
~,~ele~ göndermişlerdir. Polonyanın bu mallardan oldultça 

lllıktarda satın alacağı tahmin edilmektedir. 

~emleket ·Haberleri 
A.lrnanyada bloke matlübatı 

lG bulunanlara 
.\t~kiye Cumhuriyeti Merke:t Bankuı Umumi Müdürlüğünden: 
t tt~rıya~a blo_k~ _matlubatı bulunanların .bu paraların ne su· 
~1-tl cvvun ett:ğını de kaydederek, blokajın vukuu tar:hlerini 
l19~1nı, hangi müessese nezdinde olduklarını bir mektubla 

>ı1 .. tarihine kadar Türkiye Cumhuriyd Merkez Bankaaı U· 
t, lldürlüğfıne iıim ve adreslerile birlikte bildirmeleri ilan o . 

Cumhuriyet bayramı için 

~t~ . 
hı, tıt Tu-rk 

yeni kibrit 
Anenim şirketi Cumhuriyet bayramının on beşin-

ltrj~~dine olarak yeni bir kibrit çıkaracaktır. Bu kibritler 
11\te en daha zarif kutular içinde bulunacak ve şekilleri da-

olllcaktır. 

------~----.... ------------
~~anyadan damızlık inek geliyor 
, ~~, Vekaleti haraları ve Ziraat işletmui için Romanyaya 
•ttiı:~rnıılık Montafan ineği ile dört aynı cinsten boğa sipa
ı. hl ''ltir. Bu hayvanlar yola çıkarılmıştır. Gümrük Vekaleti 
't/Cek ineklerin Montofan cinai olarak Gümrüklerden ge· 'ne .. 

ııın verrnittir. 

~G~üm incir satışları canlıdır 
at 

•,, ltııntıka · b k" k - - 'h ıt d ı;rnın u ıene ı uru uzum ııatış ve ı racat canlı 
tt· e"arn t kt d' H - ı· · · •t tııer e me e ır. er gun zmır pıyuasında hararetli a -
l ton oluyor. Bu sene bir buçuk aydanberi piyaaaya getirilen 

ı, '~r, kuru üzümden 45000 tonu satılmış ve bu miktarın 23000 
~1.1 c edilmiştir kuru incir piyasası da hararetli devam etli-

llı;lli;ene 230 bin çuvalhk jıani 33000 ton incir piyasaya ge
tını.ı' Satılan ve kıamen ihrac edilen mıktar 110000 çuvalı 
11i~0r. ~eri kalan incirlerin dahi bu sene erken ıatılacağı 

~'ıbe~: incir ve üzüm alıcıları artmaktadır. Nevyork sergiıi 
td·;le Aınerikaya daha fazla incir ve üzüm gönderilmeıi 

,,~--------
~l~ada bloke olan iki milyon 
lira ihracatçılara def aten 

11 tediye ediliyor 
\ 'l,ll . 
't t '~e Yapılan •on ticaret anlatmasından sonra hükumetimiz 

\\~t~ı:CırJerimizin İtalyada bloke !tutunan 2 milyon Türk lira
~ 'ıtt~ heıabıaa ihracat tacirlerine defa ten tediyesini Cumhu

\ ı,_ ·tt bankuına bildirmiştir. 
~l~lıı 1 ~ aramız.la yeni anlaşmadan ıonra iktisadi münaaebatın 
~ ~lııı~'1ni temin edecek elan bu hareket, piyasada büyük bir 

%i1/'et uyanchrmıştır. Bu sul'etle bir anda piyRSaya çıkacak 
~~'-ı }'ekün yeni işler için !tir genişlik tevlid edecektir. Merkez 

bı.ı tediyata aybaşından itibaren başlayacakhr. 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

=====-==== 21.10.938 ===~===== 

Cinsi 
En a~ağı En yilksl"k 

Kr.S. !{r. S. 

Bamya l\.llo ıo 

Sak11;kabaı;ı !l 
ı:>olmalık bııbcr 7 
Sivri hiibC'r ~ı 
Kır domıtle~i ı; 

Sırık domalesı b 
Çalı ın~ulycsı ıu 

Yeşil fasulya 11 
Ay,ekadın ,, l l 
Uarl>unya kırıııııı • ıu-

Lahana rı -· 
Iıpanak 4 

Kök kereviz 
Pırasa 

A~makabaı;ı 

Hıyar 
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( 'insı 
En aşagı En yuksek 

Kr. S. Kr. S. 

Çekirdeksiz uzum kılo 
Rezakı uzümü 
Yapıncak 

Mü~kıle 

Ba\h<1l lızilınıi 
Sıynh Uzum 
Amasya e lma. ı 
lnebolu elması • 

" 

6-
6 
6-

6-
fj-

12 -
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lngiliı elm:ısı (taraklı) ~ 

Balkahağı ,, 
Malatya armudu 
Şeftali 

Ayva 
l'aze ıncır 
Ke. tane 
Nar 
Ceviz 
flınnap 

Muz 
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6 -
5 -

14 -

Kcst ıne k.ıbagı ,ı 

Y ,.rli limon 100 adcd 30U -
Ecnebi limon 100 adcd ırı0 -
Karpuz Alaca ha~ • 

orta • 
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STANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
21.10.938 

Fi atlar 
CiNSi Aşağı 

Kr. l'a. 

Buğday yumuşak 5 
sert 

,, kızılca 

Arpa Anadol 
Bakla 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf çuvallı 

Keten tohumu 

İç badem acı 

5 7 
3 Jn 
4 12,5 

.. 2,5 

9 35 

Ceviz kabuklu 16 20 

Kuşyemi çuvallı 5 20 
Kuşyemi dökme 

Fındık 35 -

Tiftik mal 
Tiftik O~lak 
Susam 

Yapak Anadol 

" 
Trakya 

GG:z Yünü 

16 27,5 

62 -

Yukarı 

Kı·.Pa. 

5 30 

4 5 

10 5 

18 

5 23 

Buğday 

Arpa 
Fasulye 
Un 
Tiftik 
İç fıncıhk 
Z. yağı 
Yapak 
Çavdar 

Gelen Ton 
934 
138 
45 
63 
19 50 
19 
39 
61 75 
15 

Keten tebumu 24 

Kuş yemi 
Faaulye 
Kıl 

lç fındık 
Afyon 

Giden Ton 
15 
ıo 

10 
23 25 
5 50 

Dış Fiatlar 
Buğday 

,, 
,, 

Arpa 
Mıaır 

Keten T. : 
Fındık G.: 

,, L.: 

Linrpul 3 23 
Şikaa-o 3 04 
Vinipek 2 85 
Anvera 2 83 
Londra 3 20 

• 6 55 
Ham bura-

• 80 

İnşaat - Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Kayseri Sıtma Mücadeleıi Kilçük Sayı Komiıyonundan 

Sel yatağı ve Sarımsaklı üzerinde tathirat ile iılahtan ibaret 
ve 3989 lira 74 kuruş bedeli keşifli toprak işi kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. 

İhale 8 teşrinisani 938 salı günü saat iki buçukta vilayet ma-
kamında icra edilecektir. 

Muvakkat teminat 300 liradır. 
İıteklilerin proje ve şartnamelerile muknele suretini sıörmek 

üz;ere eıtma mücadelesi küçük sayı komisyonu katipliğine müra
caatları lüzumu ilan olunur. 

Balıkesir Vil:tyet Daimi l•:ncümcninc.lcn: 

A!Jık ı•k:.ıillmed~ lııılııııun 1919 lira 34 kuı uş kP.şif uedelli 
l~Jiııl'ik-Göıu~rı yolu tamiratına 1.5. LQ.9.18 tarihinde i~tekli 
zuhur etmediğinden ~7.10.9~\8 tarihine rı:ıı.:tlayan perşembe 
günn aat IO dn ihaleler yapılmak üzere ebillıne müddeti 
10 gün uza.tılını~tır. 

Hu i;;e ait şartname, keşifname ve ·air evrak cnciimen 
kaleminde veya Nafıa ıııüdtirlüğıiııde görebilirler. 

fstekli'criıı yukarırla yazılı gün ve saJta kadar muvakkat 
teminatı olan 143 lira 93 kuruş malsaııdığına yatırdıklarına 
dair makbuz veya banka ıııcktubu ile bu i:; için 1afıa ınü
dürlüğiinrlcn alınmış ehliyet vcsikularile birlikte ihale yapı
lacak oları vilayf:t makamından mtitı>~Pkkıl daimi encümene 
müracaatları il:ln olunur. 

Karahayıt Nahiye Merkezi Dalama Muhtarlığından: 

Aydrnda bağlı karahayıt merkezi olan Dalama ile beş kilo· 
metre mesafede bulunan Karahayıt köylerinin şehir planlarının 

tanzimi 19.10.j38 tarihinden itibaren açık eksiltmt:ye konnlmuştur. 
Her iki köyün şehir planı yapılacak sahanın mesahai sathiyeai 

ve fenni şartnamesine bağlı krokisi mucibince 96.5 hektardır. 
Dalamanın 1 1 hektar meskun 41.5 hektar gayri meakun Kara· 

hayıhn 15 hektar rayri meskurdur. . 
Meıkfin olan k11mrn muhammen fiatr beher hektarı 20 ve ıay· 

ri meıkun kısmının beher hektarı 11 liradan 1295 lira 50 kuruştur. 
Ekıittmeye i'lirak şartları Nafıa Vekaletinin şehircilik tali

matnamesi ahkamına ve fenni esaslarına tamamen uygun ihtisas 
veıikaaı ile keşif bedeli olan 1295 lira 50 kuruşun yüzde 7.5 tan 
9716 kuruş teminat akçaıının köy t andığına emaneten teslim edıl· 
diğine dair makbuzun ibrazı. 

İhale tarıhinden itibaren bir hafta içinde temin akçasının yüz· 
de 15 i blağı. 

Şehircilik talimatnamesi mucibince bilumum masarif mütc h
hide ait olacaktır. 

İhale tarihinden itibaren 1 O gün içinde mukavelenin t nzimi. 
İhale 13.11.938 tarihine müaadif pazar günü ıaat 14 de 

Dalnm~ köy odasında icra edileceğinden yukarıda yaxıh 
evsafı haiz olanların Dalama muhtarlığına müracaatları iliin 

olunur. 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden : 

Devlet Havayolları Ankara Tayyare m~ydanmda su beposu in· 
şası ve kuyudan terfitle su i.aleıi işi pazarlık suretiyle ekıilt· 

meye konulmuştur. 
Bu işe keşif bedeli 4528 lira l.~ kuruştur. 
Talipler, keşif evrakiyle şartname ve projeleri Havayolları 

umum müdürlüğünde görülebilir. 
Eksiltme 5.11.938 cumartesi günü saat 11 de Umum Müüürlük 

binasında alım satım komisyonu odasında yapılacaktır. 
Taliplerin vcnıki ile bırlikte vaklinde Unıu.ı:ı Mü:ı-rlültte bu· 

lunmaları ilan olunur. 

Kayseri Belediyesinden: 

Eksiltmeye konulacak olan iş: Kaysaride yeniden ya· 
pılacak olan mezbaha inşaatıdır. Keşif bedeli lOO H 1 lira 

43 kuruştur. 

iş vahid fiat üzerinden verilecektir. 
Bu işe aid şartname ve evrak vesaire aşağıda yazılıdır. 
A- Eksiltme şartnamesi. 
8- Eksiltme şartnamesine ek şartname 
C - Mukavele projesi 
O Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

E- Fenni şartname 
F- Keşif ve silailei fiat cetvelleri ve metraj cetvelleri 
G- Proje vesair evrak 
Münakasaya iştirak edebilmek için yukarıda yazılı pt'O· 

je, şartname, keşifname vesair evrakı Belediyeden alma· 
lan mecburi olup bedeli beş liradır. 

Mu'fakkat teminat miktarı 627 3 lira 50 kuruştur. 
Nafıa Müdürlüğünde müteşekkil komisyona sekiz gün 

evvel müracaat ederek bu işi yapabileceğine dair ehliyet 
vesikası vo Ticaret odasından senei cari vesikası almış 
olmaları ve ibraz etmeleri ve inşaatın devamı müddetince 
bir mühendis veya mimar veyahud bir fen memuru kul · 

!anmaları mecburidir. 

Teklif mektubları yukarıda yazılı günde ve ihale saa· 
tinden laakal iki saat evvel Belediye encümen riyasetine 
makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. Postada geçecek 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün iian oluna Münakasaıar ve Müzayedeler Lisetsi 

Cinıı Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gun Saat 

a MOn kasalar 

inşaat, Temirat, Nafıa işleri, Malzem Harıta 

Garaj tamiri 
Aydına ba~la Dalamn ve Karnhayıt köylerinin 

şehir planlarının tanzimi: 96,5 hektar 
Edincik-Gönen yolunun tamiri (temd} 
Kayser ide yap. m zbabn biı ası inş. (şart. 5 L) 
Eslü"ebirin Çifteler hl1r sı mandra mevkiinde 

inşa edılecek tay .ııhırı (şart. 141 kr) 
Tayyare meydanında su deµorıu inş. ve kuyu

dan terfiile su isale11i işi 

aç. ekı. 

n 

" 

948 99 
1295 58 

1919 34 
kapalı .t. 100471 43 

n 28085 47 

paz. 4528 13 

Elektrik·Havag zı-Kaloriior (tesisat va .nalzn!!!.L 

Elektrik ampulu 15 vatlık: 2490 ad. 
Ha ydnrpnşa garında yap. elektrık tesıs. (şart. 

139 kr) 
Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v .s. 

Kıl tela: 4600 m. 
iş elbisesi: 3000 tane 
Battaniye kılıfı: 2000 ad. 

pez. 498 -
knpalı :z. 27752 -

aç. eks. 3220 -
kapalı z. 12900 -

" 6000 -

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

Dolap: 3 ad. 

Nakliyat· Boşaltma - Yüklutm e 

Gübre nakli: 500 t. (temd) 
Üsküdar, Selımiye. Çamlıca, Haydarpaşa, 

Kızıltoprnk, Kadıköy posta nakliyata (temd) 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Mazot: 20 t. (te d) 

MDteferrik 

Vagon yedekleri (şnrt. 6 L) 
Kanaviçe: 40000 m. (temd) 
Maımın vcyn Estman şakuli kesme rıınkıne11 

1 N. lı dikımevi için: 4 ad. 
Tükuruk hokkası: 500 d. 
Demir v.s. : 14 kalem (temd) 
Dış lAstiğı: 394 ad.·iç lastıği: 400 ad 
Hült bandı: 10000 d :zamkla·30000 d. zamksız 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Dağlıç eti: 11.9 t. 
lıpanak: 90 t -lahana: 28.5 t.·pırasa: 70 t.-ha· 

vuç: 7 t.-kerevız: ıs t -karnıbahar: 60 t -may· 
danoz: 34000 demet 

Sabun: 10850 k. 
Kırmızı m~rcımek: 10 t. 
Ekmek: 324 t. (şart. 162 kr) {lemd) 
Sadeyııi!': 54 t. (temd) 
Yataklık kuru ot: 134605 k. 

b Müzaye 

Köhne fotin, teriik, yemeni ve post.si: 2898 çift 
Köhne fotin: 1000 çift (temd) 
Tüt un 
Fabrika tezgahı: 6 ad. (temd) 
Beykozr.l:ı Hin Tokat çiftlığinde mevcut taş, 

kiremit, kiriş v.s. 
Boli der ve Ooviç marka motör 
Eski çul: 9027 k.-kanaviçc: 6738 k.-ıekarta çul: 

2718 k. ıskarta kınnap: 1939 k. 
Meşe kömürü: 768 kent 1 

aç. eke. 820 20 

aç. ~ks. t. O 70 
2400 -

k palı z 1200 O -
5600 -

aç. eks. 1386 40 

,, 

kapalı 7., 

nç. eka. 

275 -
725 47 

26000 -
2800 

nç. eks. 11900 42 
kapalı z. 18710 50 

nç. eks. 

pıu: 

.. 
·~· elcs. 

paz 

n 

açık ıırt. 

,, 
n 

p z. 
aç. art. 

• 

3580 50 

32400 -
4968 
4374 66 

3600 -

1000 -

71 18 
97 16 

143 93 
6273 50 
2106 41 

74 70 
2081 40 

241 50 
967 50 
450 -

61 25 

26 25 
180 -

7.)50 -
4::!0 -
103 98 

20 62 

1950 
210 -

374 85 
1403 29 

268 54 

:.!430 -
373 -
328 10 

270 -
33 -

150 
ısı 9ı 

lataıtbul Belt"diyesi 
Karahayıt Nahiyesi 

31-10-38 14 30 
Dalama Köy 13-11-38 14 -

Muhtarlığı 

Balıkesir Vilayeti 
Kayseri Belediyesi 
Çifteler Harası Miid. 

Devlet Havayolları U. Müd. 

latan bul Beledıyesi 
O. D. Y. Ank. Hnydarpaşa 

Tophane Lvı. SAK 
M. M. V. SAK 

" n 

Konya Kültür Dır. 

lıtanbul Beledıyosi 
lst. PTT Vilayet ~üd. 

Edremit Belcdiyesı 

D.D Yolları Ank. ve H. paşa 
Tophane Lv:z. SAK 

n n 

,, " 
PTT Fabrıka Müd. 
lstanbul Beledıyesı 
PTT Lvz. Müd. Ank. ve İsl 

27-10-38 10 -
2-11-38 14 

11-11 38 15 

5-11-38 11 -

24 10-38 14 30 
6-12-38 15 -

27-10-38 14 -
7-11-38 15 -
8-11-38 15 

1-11-38 14 -

31-10-38 14 30 
2-11-38 13 -

25-10-38 - -

7·12-38 15 
26-10-38 14 30 
:.!7-10·38 14 -

7-11-38 14 
31-10-38 ıo 

7-11-38 15 
7-12-38 15 

fst. Sultannhmet Bölge San. Ok. AEK 4-11-38 14 
lzmir M11t. Mvk SAK 7-11-38 15 -

Mersin Ask. SAK 
İet. Komutanlığı SAK 
Orman Kor. Genel Komut Ank. lst 

n n n tst. 
Ankara Lvz. SAK 

Ankara Lvz. SAK 
İzmir ,, n 

Balıkesir inhisarlar Başmud. 
lzmir Lvz. SAK 
Emlak ve Eytam Bankası 

Tophane Lvz SAK 
lzmir lnhıs. Başmüd. 

Dörtyol Orman Bölge Şeflığl 

-

31-10-38 
22-10-38 
24 10-38 
25-10-38 
9-11-38 

15 
11 30 
ıs -
10 
ıs -

24-10-38 ıs 

24-10-38 10 
27 10-38 

7-11-38 15 
7-11·38 10 -

25-10-38 14 
~-11-38 15 

26-10-38 12 

vakit ziynından dolayı geç gelen mektublar Encümence 
nazarı itibare alınmaz. 12.9.938 tarihinde ihale edilmek 
üzere münakasaya vazedilmiş ohm Kayseride yapılacak 
fenni mezbah inşaatı 2.11.938 tarihine rasthyan çarşam
ba günü aat 14 de kapc lı zarf usulile ihala edilmek 
üzere tekrar ınak c;aya vazedilmiştir. Talihlerin yuka· 
ridakı şa tları n zarı itibara alnrak Belediyemize müra
caatları ilan olunur. 

1 t:lek_!.rik, Hava~1.' (Kalori~ l!sisat ve Malzem. 

Çifteler Harası Müdürlüğünden 

E kişehir Çıfteler Harası Mandra mevkiinde imıa edilecek 
280&5,47 lira keşif bedelli tay ahıra i şaatı 22.10.938 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle kap h xarfln münakuaya konmuştur 

İh le l l .1 l.93B cuma günü saat 15 te Eskişehir Nafın müdür
lüğünde toplanan Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Muvvakkat teminat 2106 lira 41 kuruştur. 
Bu işe aid evrak: proje, tafsiliit ve hulasa keşifleri, fenni, 

hususi, artname, eksiltme şartnamesi mukavele projeıinden iba 
ret olup 141 kuruş mukabilinde Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden 
alınabilir. 

1 

1 

isteklilerın buna benzer iş yaptıkların& dair ibraz edecekleri 
vesikalara istinaden ihaleden en az se\ıiz gün evvel Eskişekir vi-
1.iyctine müracaatle alacakları ehliyetname ve 93S senesi için tic&ret 
odası vesikasını teklif mektublarına eklemeleri şarttır. Mektub· 
lar ıh le ntınd n en az:. bir saal evveline kadar komisyon reis• 
liğine ınilkbuz mu bilinde veri ecektir. Postn ile gonderilecek 
mektublar taahhüdlü ve mühür mumile mühürlenmiş olacaktır. Pos-

Devlet Demir Yolları ve Limanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğünden : 

Haydarpaşa garında yapıl~cak elel trik tesisatı 6.12.938 salı 
günü saat 15 te kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Umum Müdürlük binaııınd Malzeme dairesinde top· 
lanaıı Merk z 9 uncu Arttırma ve Eksiltme Komisyonunda ynpı· 
lacaklır. 

Tesisatını keşif bedeli 27752 liradır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 20 1,40 lir lık ınuvakk t teıninntla 

kanunun tayin ettigi vesiknları ve bu gibi hsisat işlerıııi başnra· 
cak fenni ehliyt't ve kudretı olduğunu natık Nafıa Vekaletinden 
alınmış bir vesika ve teklifleri ayni gün saat 14 e kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri lnzımr.lır. 

Eksiltmiye girmek istiyen ve böyle bir vesikası olmıyan tali -
lerin eksiltme ırünündcn en az 8 gün evvel istida ile nafıa veka
letine müracant ederek vesika istemeleri lazımdır. Aksi takdirde 
bunlar eksiltm ye iştirak edemezler. 

Şartnameler IJ9 kuruşn Anlrnra ve Haydıırpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. 

Nafıa müteahhitlik vesikalara muteb r değildir. 

oJ. 

tada olacak gecikmeler kabul edilıneı:. l 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalm:ı Komisvonundan: 
4600 metre kıJ tela müte .. hhit nam ve hes bına 27 

birinciteşrin 938 perşembe günii saat 14 de fophanede 

22 Birinciteşrin 

• 

sta b B diyesinden : 
Cümhuriyetin On b şinci yıl dönümü bayramı muna~e; 

betile lüzumu olan ve hepsine 498 lira tahmin edı ~ 
11 

2490 tane 15 vatlık 11 O ve 220 voltluk ampul pn.z~rh(s. 
konulmuştur. Evr kı Encümen kaleminde görülebıhr· 

11 
tekliler 7 4 lira 70 kuruşluk ilk teminat makbuz ve~a 
mektubile beraber 24.10.938 pazartesi günü saat 14,30 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

İstanbul levazım amir lig~ i satmalma komisyonunda açık 
· k te· 

eksiltm ile alın cakhr. Tahmin bedeli 3220 lira, ıl 
minab 241 lira 50 kuruştur. 

Milli Müdafaa Vekıileti Satannlma Komisyonundon : 
tıır· 

2600 tane battaniye kılıfı kapalı zarfla eksiltmeye konulın~ş dır· 
Muhammen bedeli 6000 lira olup ilk teminat miktarı 450 hr• lıO' 

Eksiltmesi 8.11.936 sah gunü saat 15 te vekalet satınalın• 
misyonunda yapılacaktır. 

Şartname ve nümunesi heraün komisyonda görülebilir. tıır• 
• • * 3000 tane iş lbisesi kapalı zarfla eksiltmeye koouıınuttir•• 

Muhammen bedeli 12.900 lira olup ilk teminat miktarı 967 

50 kuruştur. tıııal· 
Eksiltmcıi 7. ıı .n38 pazartesi günü saat 15 te vekalet s• 

ma komisyonundn yapılacaktır. 
Şartname ve nümuneıi lıergün komisyonda görulebilir· 

(ereste, ta ıta . 
e saıre 

M. M. Vekaleti Setınalma Komisyonundan _ bili 
Beher ndedine tahmin edilen fiatı IO kuruş olan 4a00o 1ı•· 

adet portatif çadır dire i ile 45.000 adet portatif çadır ka:ııtı 
palı zarf usulile münnkasay konulmuştur. 

İhalesi 7.12.93B çarşamba günü saııt' 11 dedir. 
İlk teminatı 675 liradır. 1ı;o• 
Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olar k M. M. V. satın ıına 

misyonundan alınır. 

* • h ıeıı 
100 rn3 çualı ~am ağacı alınacaktır. Bak: Nafın \ c 

3 

uteterrı 

Ankara Levazım Amirlıgi Satınalma Komiı;yonundart: 1,,ti~ 
Harp okulu için hav tazyiki) le işler ve 10 nar metre 

hortumıyle ikı det kir ç pulverizatör makinesi lınacakb~·. ,,. 
Paz rlık 24 lO 9 R s t 14 30 da Ankar levazım amirlığı 

tınalma komisyonunda y pılacnktır. 

Ankara Belediyesinden: 
Su ışleri idaresi içın alınac k olan S3 kalt'nı 

beş gün mudd tle çık eksıltmey konul uştur. 

l et11c 
muhtelıf rnıı z 

oJI 

Muhammen bedelı 3434 lıradır. 
Muvakkat ten ınatı 250,60 liradır. . ~' 

l. " k · 1 · h - t jc;ler• "' Şnrtnııme ve ı tesıııı gorme t'ihyrn enn er gun yn:ı ~ d•Ye t•• 
lemine ve istckııler·n dt" 1 11 938 cuma günu saat lfı,30 ~ele 
cüm~nıne gelmeleri ( 

• S · l "d" 1 · " l'k "bt" · · l ,.ak olall ııl· • • u ış erı mu ü uğunun sene ı 1 ıyacı ıçm a ına... 1;oıı 

kalem kolye flanşı ve saire 15 gurı muddetle açık eksiltmeye 

muştur 

Muhammen bedelı 4086 liradır. 
Muvakkat teminatı 306 liradır. ~' 
Şartname ve listcsiııı görmek ı~tiy nlerin her giın yazı ışle~ele~ 

lemine ve istek! lerın de 4 11 93e cuma günü saat 10,30 da 
ye encümenine gelmeleri 

d.,ıı: 
İstanbul Levazım Amirliği S tmnlma Komisyonun . f 

500 adet sırh tükrük hokkası 7.11.938 pazartesı ~o· 
nü saat 14 de Tophanede levazım amirliği satın~lrıı:edel1 

misyonunda açık eksiltme ile nlınacnktır. Tahını 1 

275 lira, ilk teminatı 20 lira 62 kuruştur. 
t•l•P 

• · 11de ,t 
• • • 40.000 metre kanaviçenin kap~lı zarfla eksıltmesı _ il s' 

çıkmadığından pazarlık! eksiltmesi 26.10 938 ç rşambn gu~,ıııl', 
14,30 da Tophnnede İstanbul levazım ~mirligi satınatma 4zO I• 
yonunda yapılac ktır. Tahmin b .. deli 5800 lira. ilk ternioatı 

ı.ef 
rndır. 1culi"j( 

• • • l No • lu Dikimevi için 4 adet Maimin veya Estmant8 c1e 
1 

me makinesi 27.10.938 perşembe günü sant t4 de Topha~~tıt'e o' 
tanbul Levazım a irliği atınalma komisyonunda açık ekli: ,tı 1 
nhnacaktır. T h:nin bedeli 1386 lira 40 kuruştur. iık tell11 ~1etııl '~ 
lira 98 kuruştur. Ş rlr-ame ve resımleri komisyonda görılıı• 11 

İsteklilerin kanuni v sikalnrile beraber belli saatte ksınisY0 

meleri. 

• * 
Vagon ycdel leri lınacaklır. Bak: D. D. Y. iliiıılarıı1a· 

••• 
Tuz çuvala alınacaktır. Bak: İnhisarlnr U. Müd. Hasılat• 

., .. 

Sebze· 

İstanbul Kon ut nlığı Satınalma Komisyonundfl 11 : 1<•'"'"0 
Komutanlığa b ğh b"rliklcriu ihtiyacı için 10 bin kilo i f1", 

mercimek snhn nlınncngından p zarlığı '2.10.38 curnarte• ııd' 1 
soat 11,30 da Fındıklıda 1 omutanhk satınalma kemisyoı:ıU 
pılacakbr. 

İsteklilerin belli gün ve snatt kom syona gelmeleri· 



............. 22 Birincltetrin 1938 MÔNAKASA GAZETESi 

• r 1 n hisarlar U. M··d··rlüğ
0

nden: 

·ı~- Şartnameleri mucibince satm alınacak 50 kiloluk 
ay ·000,, adet ve 100 kiloluk "180000,, adet tuz çuvalı 
t\ ayrı kapalı zarf u uliyle eksiltmeye konmuştur. 

~~ 1- Muhammen bedelleri: 50 kilolukların beheri 23 
,~uş hesabiyle "34500,, lira ve muvakkat teminatı 
~ .~7 ·50,, lira, 100 kilolukların beheri 41 kuruş hesabiy· 
{3~00,, lira ve muvakkat teminatı "4940,, liradır. 

~t .ırnırde teslim edildiği takdirde beherine 50 kiloluk· 
~ •çin 25 santim ve 100 kiloluklar için de 50 santim 
llıtncd·ı· I ı ır. 

-~ ~-.Eksiltme 7.Xl.938 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
~'b lık çuvallar saat 15 te 100 lük çuvallar saat 15.30 da 
~ ataşta Levazım ve Mubaya t Şubesindeki Alım Ko· 
~~onunda yapılacaktır. 
~ b Şartname~e.r 50 lik~er 1.73 lira ve 100 lükler 3.70 

~ıı:ı edel mukabılınde İnhısarl r Umum Müdürlüğü Leva· 
kı "'~ Mubayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdür· 
vl'•nden alınabilir. 

~~ 
7 

- ~ühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile yüz
~tk ,5 guvenme parası makbuzu veya banka teminat 
~ lubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale gü-

~ks"lt 1ıık 1 me saatlerinden yarımşar saat eYveline kadar 
~Ilı <!rıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına mak-

lllukabilinde verilmesi lazımdır. (7731) 1-4 

* • "' 

Tartma Muhammen B. % 7,5 tem. 
Miktarı Kabiliyeti 

-= 
Um Lira Kr. 

1 adet 200 kiloluk 128 

" 300 
" " 

128 

" " 500 " 133 
~ 

1000 ,. ,, 248 
4 adet 637 44 78 

tt Şartnameleri mucibince satın alınacak yukarıda 
i a:a kabiliyetleri yazılı muhtelif çekerde yerli mamu!atı 
~~ et baskül heyeti umumiyesi birden açı!c eksiltmeye 
~Uşlur. 

ltı / • Muhammen bede'i ve muvakkat teminatı yukarıda 
ıut'•lnıiştir. 

~at Eksiltme 25.X.938 tarihine ı astla yan salı günü 
lılıl 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
iV Komisyonunda yapıl caktır. 
bed Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Ven alınabilir. 
Soo - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 200, 300, 

''rl kiloluk basküllere ait fi atsız fenni teklifle; ini İn
ltıı ar Tütün Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne ve lüOO 
i:k basküle ait fenni teklifi de İnhisarlar tuz fen Şu· 
y~ Vermeleri lazımdır. 

alt lslel.dilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
~1 e Yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 

Reçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7269) 4 -4 

••• 
t... .. A 

ıy19 Yn ayrı kapalı zarf usulile ~ksiltmeye kouulup 
tijtı. 38 tarihinde ihale edilemeyen lzmirde yaptırılacak 

~·· b=lkım ve i~leme evi inşaatiyle temel kazıkları işi 
~~lll. halinde yeniden ihzar edilen şartname ve proje· 
il Cıbince kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
~' Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 764426 lira 33 
Ilı ~e muvakkat teminatı 34827 lira 5 kuruştur .. 

~l ı Eksiltme 1 Xl.938 tarihine rastlayan sah günü 
ı.. 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki a· 
'\fltn. ly ısyonunda yapılacAktır. 

d~ l ~artname ve projeler 38,22 lira bedel mukabi· 
• lı ~hısarlar Levazım ve Mubayaat şubesile Ankara 
y ltıır Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
d~' Fenni şartnamesinde izah edilen esaslar daire

tıııM Yapılacak temel kazıkları işi Franki, Rodiç, Stern, 
\lat es, Brechtel, Abalorenz, Miharlis Most vesair fir· 
~~ ıtı Usul ve sistemlerine veya bunlara milmasil sistem· 
~o \lı l'~ yapılacaktır. 

~tı isteklilerin diplomalı mühendis veya mimar ol
ttı' .0 lrnadıklara takdirde ayni evsafı haiz bir rnüte· 

t}ltıd ltışaatm sonuna kadar drıimi olarak iş başında 
"Qı ij Uracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüt ka· 
'ı~ ~b temin etmeleri ve bundan başka asgari 500 bin 
~~~ .. u gibi mşaat yapmış olduklarını gösterir vesikasile 
.~nrf~rıünden 8 gün evveline kadar inhisarlar umum 
'iltirUgü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca münakasa 
vıı :1c ve ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

l ~' ~ad Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 6 
' ~U~ dede yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve yüzde 

ı ~ ibe?nıe parası makbuz veya banka teminat mektu· 
~ ~\:ç hva edecek olan kapalı zarfların eksiltme gumı 
~~ b saat 10 a kadar yukarda adı geçen ahm komis-
l, Elşkanlığma makbuz mukabilinde verilmesi lazını -

(6492) 4 4 

• * • 
l- S.X.9~8 tarihill(le ihale edileceği i:an edilen ç şit

leri ~artnamec:ine ekli li tede yazılı 351) kilo hurufat kant 
ü tüne basılmış yazı ve h..ırf ni.imunelerine uygun ve yerli 
fabrika mamulatı olmak şartile yeniden açık eksiltmeye kon· 
mu~tur. 

11- Muhamme1 bedeli beher kilosu 250 kuruş hesa
biyle H75 lira ve rnuvnkkat teminatı 65,63 lirnd r. 

HI- Eks1ltme 21 938 tıırihine ra:stlıyan pazartesi gunii 
saat 16 da Kahatnşta Levazım ve ~1ubaynat ~ubcsindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler para:.ız o!Jrak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- lsteklılerirı ck~iltme için tayin edilen giin ve saatte 
yiizde 7,5 giivl'nme paralari} le birlikte yuknrıdn adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (7270) 4-4 

* • "' 
1 - İdaremizin Y, y~an ve Çamaltı tuzlaları için memur, 

amele ve lüzünıunda hafif yiik naklinde kullanılmak üzr.re 
satın alınac ığr ve 27.IX.938 tarihinac ihale edileceği 

iltın edilen 2 adet kamyonetin şartnamesinde tadilat ya· 
pıla 0!ağındnn yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 

11- Muhammen bedeli heJrnn 2400 lira hesnbilı• 4800 lira 
ve muvakkat trminatı 360 liradır. 

Hl- Ek ... iltme 26.X.938 ta ilıine rııstlnyan çarşamba gii nii 
saat 11 de Ka 1 atnş Levazım \C Mubayaat Şu!Jesind e ki 
Alım Komisyonunda yapılc1caktır. 

l V Muaddrl gartnameler parns!z olarak lwrgün sözü geçen 
Şubedtn alınahi]ir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek iste}eıılerin kataloğlarile ka
ro~eri, ı.:ckli ve dahili taksimatını gö::ıterir bir plan ile 
lıl'ıııin sarfiyatını g<>sterir r~nlli tekhflerini ihale günün· 
deıı 5 gi.ııı cvvrliue kadar İnhisarlar tuz fen Şubesine 
vermeleri ve t<·klifleriniu kahuliinü nıulazamıııııı vej
ka almaları lazımdır. 

vr l::ıteklilerin rk sılt ne içiıı tayin edilen giin ve saatte 
yüzde 7.5 güvenme. paıalorile birlikte ylıkarı<la adı ge-
ç n Komiısyona gelmeleri ilan olunur. (7312) 4-1 

••• 
l - İd ır mızın Uzunköpriı Tütün bakımevi dahilinde 

şartname ve planı mucibince yaptırılacak belalarla kö
mürlük işi pazarhk usulile eksiltmeye konmuştur. 

11- Keşif bedeli 791,45 lira ve muvakkat teminata 
59.36 liradır. 

Hl- Pazarlık 2.Xl.938 tarihine rastlayan çarşamba gü· 
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıin 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve planlar 4 kuruş bedel mukabilinde 
lnhis rlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Edirne Başmü· 
dürlüğünden ve mahalli İnhisar İdaresinden alınabilir. 

l' V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7531) 2-4 . . . ~ 

l · Şartname ve nümunesi mucibince 20 X 25 eba
dında 1 O milyon silindirik rakı m&ntdrı pazarlık usulile 

satın alınacaktır. 
11 - Muhammen bedeli beher bin adedi 400 kuruş he· 

sabile 40000 lira ve mı vakk t teminatı 3000 liradır. 
lll- Pazarlık 31.X.938 tarihine rastlayan pazartesi gü· 

nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmü· 
dürlüklerinden alma bilir. 

V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sant· 
te yüzde 7,5 güvenme paraisrile birlikte yukanda adı ge· 

. çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7311) 3-4 .. "' 
1 - Sartaame ve numunesi mucibince satın alınacağı 

ilan edilen 18000 kilo baş ipi 26.lX.938 tarihinde ihale 
edilemediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye kon

ı muştur. 

il- Muhammen bedeli beher kilo"'u 60 km uş hesabile 
10800 lira ve muvııkkat teminatı 810 liradır. 

ili- Eksiltme 25 X 938 tarihine rastlıyan 
saat l5 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

salı günü 
Şubesin-

1V - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

Şubeden alınabiiir. 
V- İsteklilerin eksiltme ıçm tayin edilen gün ve saat· 

te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7530) 3-4 

lmtiyu &f\hihi n yaz:ı ifl 
Di~Wrü: l Girit 

n uldığı 7cr: ARTUN 6aaıım7 
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7 teşrinisani 938 pazartesi günü saat 11 de Ankarnda Nafıa 
Vekaleti binasında malzeme Müdürlüğü odasında toplrınan mnlze· 
me eksiltme Komisyonunca vagon içinde ve Haydarpaşada teslim 
edildiği takdirde ceman 4700 lira muhammen bedelli çıralı çıım 
ağacından 100 metre mikap kerestenin ebadının ve teslim müd· 
detlcrinin değiştirilmesi dolayısile yeniden açık eksiltmesi yapıla 
cakhr. 

İstekliler Anadolu hattı üzerinde olmak üz 0 re teslim istasyo
nunu değiştirebilirler. Ve bu istasyonda yine vagon içinde tes· 
lim şartile verecekleri fiatların ne suretle heup edileceği şartna· 
mesinde yazılıdır. 

Muvakkat teminat 352,50 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekaleti 
Malzeme MüdürlOğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı ve ika
larla birlikte aynı gün saat 11 de Komisyonda hazır bulunulma· 
sı lazımdır. \7724) 1-4 

Polis Mektebi Müdürlüğünden: 
Muham. kıymeti Tutarı lık teminat 

Cinsi miktarı Kr. S. L. Kr. L. Kr. 

Dağlıç koyun eti 7000 kilo 47 00 329C 00 ) 
348 00 

Beynx karaman eti 3000 ,, 45 00 1350 00 ) 
1- Mektebimiz.in 939 eenesi Mayıs nihayetine kadar ihtiyecı 

olan bu husu a müteallik tenz.im o ' unan şartnamede yazıldığı 
veçhile yukarda müfredatı gösterilen etin satınalınması için açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2- Ekailtme 25. J0.938 gününe müaadif salı günü soat 10 da 
Yıldızda Polis Mektebi binasında satınalma komisyonunda yapı· 

lacakhr. 
3- Bunlara ait şartnameyi germek isteyen taliplerin mektebi-

mize müracnatlan ilan olunur. l7310) 4-4 

t • ,, ,, ,,, - ,~ 

0.0.YOlLARI iSLETME U. MUDURLUGUNDEN • 

Muhammen bedeli 22000 lira olan Haydarpa~a Limanında bu· 
lunan Te mütemadi cereyanla çalışmakta olan vinç ve lransbor· 
dörlerin bütün elektrik tesi atını mütenavip cereyan teııisalıııa 
tıı hv il işi 2. 12.938 cuma günü ERat 1 5 te kapalı zarf usulile An· 
karada İdare binasında eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1650 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin etliği vesikaları ve buna benzer işler iı;in alınmış 
Nıtfıa ehliyet vesikıuıı ve tekliflerini aynı gün uat 14 e kadar 
Komisyon Reisliğine v rmeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden d ğıtılacaktır. 

(7505) 3-4 . "' . 
Muhammen bedelı 120.000 lira olan vagon yedekleri 7.12.1938 

çarşnmbn günü saat 15 le kapalı zarf usulıl•! Ankarada İdare bi· 

ııasında satın alınacaktır. 
Bu işe girnıek isteyenlerin 7250 liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 600 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (7757) 1-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication Mode Prix 

d' adjudic at estimatif 

A) Adjud ications au Rabais 

Caution . 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cııhier des Cbar~eı 

Jours Heure 

Construction-Reparetion-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographle 

Rep ratıon garage 
Dreısement plan111 villages Karahayıt et Da

lama d' Aydın ; 96,5 hectarea 
Repıır. route Edincik-Gönen {aj.) 
Constr. abattoir n Kayseri (cah. eh L. 5) 

,, ecurie pour petits che vaux a l'Etable 
de Çifteler (cah. eh. P. 140) 

Constr. reservoir eau iı la pll\Ce d'aviation , 
trnvaux pour puiser l'eau du puitı et ad· 
duction AU rcaervoİr 

Publique 

" 

n 

Pli cach 

" 

948 99 
1295 50 

1919 34 
100471 43 
'28085 47 

Gre a gre 4528 l 3 

Electricite-Gaz-Chauffege Central (lnstallation et Materiel) 

Ampoules electrique de 15 wat : 2490 p. 
lnııtal. electriquc a lıı gııre de Haydarpaşa 

(cah. eh. P . 1S9) 

Habillement - Chaussures - Tissus 

Toile en erin : 4600 m. 
Hnbits de trnıil : 3000 complets 
Housscı pour couvertureıı : 2000 p. 

Grc iı grc 
Pli cach 

Cuirs 

Publique 
Pli cach 

" 

498 -
27752 -

3220 -
12900 -
6000 -

AmeublEiment pour Habitetion et Bureaux-Tapisserie ete. 

Armoires : 3 p. Publique 

Transport - Chargement...=~~~agement 

Tranıport de fumier : 500 t . (aj.) Publique 

" postaux (aj.) 

Combustible- Car bu rant- Hu il es 

~azoutc : 20 t . (ai.) 

Divers 

Pieceı de rechange de wagona (cab. eh. L 6) 

Canevas : 40000 m. (aj.) 

Machine verticalcs pour couper Maimin et 
Eıtmnn : 4 p. 

Crııchoira : 500 p. 
Fcrs et autres : 14 lots (aj .) 
Chambre a air : 394 p.- Pncux : 400 p. 
Barıdts gc mnıits ~ Huguıı,, ıccco 11 .- ld. 

oon gommees : 30000 p. 
P'rovisions 

Bles concısscs : 88 t . 
Riz ; 33 t. 
Farine : 363,5 t. 
Beurre : 17,5 t. 

n : 36 t . 
n : 27,7 t. 

Bleıı concasseıı : 24 ,2 t - Oignons : 13,3 t.
Pommes de terre : 25,7 t. 

Avoine : 430 t .- Beurre : '27,6 t.- Mecaronis: 
96 t.- Vermicelleı : 3,9 t. 

P.aille : 220 t. 
Yoghourd: 19640 k. (ai) 
Riz pour pilav 
Viande : 18 t. 

., de boeuf : 107 t. 
Mai's: 40 t. 
Avoinc: 250 t. 
Foin: 30 t. 
Oignons: 9 t ·pommcı de terrs: 12,5 t.·pois 

chiche: 12 t. 
Riz: 20 t. 
Avoine: 15 t . 

Viande de mouton : 19,2 t. 
Pommcs de terre: 28 t. 
Riz: 14 t. 
Oignon: 16 t. 
Savon: 8,2 t. 
Foin pour malelas : 24 t. 

Oignonıı : 4,5 t . 
Viande de boeuf : 54 t. (aj.) 
Beurre : 22 t . 
Farine pour pain (pour une annee) 
Vı.nde de daglitch : 11,9 t. 
Epinards : 90 t.- Choux : 28,5 t. et diverses 

autres legumeı 
Savon : 10850 k. 

Raisin sec : 3 t.- Abricots seca : 3 t .· Pru-
nes seches ; 3 t. 

Pain : 324 t. (cııh . eh. P. 162) (aj .) 
Beurre : 54 t. (aj ) 
Foin pour matelns : 134605 k . 
Lentillcs rouges : 10 t. 

Pli cıch 

Gre a gre 
Publique 

" 
Pli c11ch 
Publique 

Pli cach 

• 
" 
n 

" 
"' Publique 

Puhlique 

n 

Gre iı gre 
Publique 
Pli cach 
Publique 

n 

Pli cıch 
Publique 

n 

" 
Pli cach 
Publique 

" .. 
" 

Gre a grc 
,, 

" 
Pir cıch 

,, 
Publique 
Pli caoh 

Publiquc 
Gre :ı gre 

n 

n 

Publiquc 

B) Adjudicatıons a la sureuchere 
Gre a gre 

820 20 

la t. O 70 
2400 -

120000 -

5600 -
1386 40 

275 -
725 47 

26000 -
2800 -

7920 -
7260 -

50890 -
17237 50 
35535 -
26315 -

2750 -
3928 -
2500 -
4860 -

28890 -
1700 -

10500 -

4500 -

5760 -
1680 -
3920 -

880 -
3690 -

360 -
17280 -

11900 42 
18710 50 

3580 50 

32400 -
4968 -
4374 66 

Chaussurcs : 1000 paires (aj .) 
Metier de fabrique : 6 p. ,, Publique 3600 -

71 18 
97 16 

143 93 
627'3 50 
2106 41 

74 70 
2081 40 

241 50 
967 50 
450 -

61 25 

26 25 
180 -

7250 

420 -
103 98 

20 62 

1950 -
<.!10 -

594 -
544 50 

3816 75 
1292 82 
2665 13 
1974 

20tı 25 
294 60 
375 -
364 50 

2167 -
127 50 
843 75 
787 su 

337 50 
• 675 -

432 -
126 -
294 -

66 -
276 75 

54 
1296 
1773 
3843 -

374 85 
1403 29 

268 54 

2430 -
373 -
328 10 

270 -

Com. Peraı. Mun. lıtanbul 
Muhtar Village Dalama du 

Nahiye Karalıayıt 
Vilayet Balikesir 
Municipalite Kayseri 
Oir. Etablc Çifteler 

31-10-38 14 30 
13-11-38 14 

27-10-38 10 
2-11-38 14 -

11-11-38 15 -

Dir. Gen. Voies Aerienneı Etat Ank. 5-11-38 11 

Com. Pcrm. Munıcipalite lıtanbul 24-10-38 14 30 
Administ. Gen. Chemins de Fer 6-12-38 15 -

Etat Ank. Caisaes H .paşa 

Com. Ach . lntend. lst. Tophane 27·10-38 14 -
Com. Ach. Mın. Def. Nat. Ank. 7-11-38 15 -

" 
8·11-38 15 -

Direction Culture Konya 1-11-38 14 -

Com. Perm. Municipalıte lstanbul 31-10-38 14 30 
Direction P. T T. Vil. lııtaabul 2- l 1-38 13 -

Municip. Edremit 25-10-38 

Adm. G en. Ch. de (er Etat Ank . 7·12·38 15 -
Caiss o s Haydarpaşa 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

" 

" 
Dircction Fab. P.T.T. 
C om. Perm. \funicipnlıte lst"nbul 
Oir. Econ. P.T.T. Ank. :t lsl 

• 
Com. Ach. Div. Elaıiğ 

' ,, 
" Sivas 

n n 
,, Samsun 

Com. Ach . lntend . Jımir 
Com. Ach. Milit. Bornova 

" 
Com. Ach. Div . Luleburgu 

" ,, lntend. lal. Tophane 

n 

Com. Ach. lntend . lımir 

n 

Dir. Veterinaire Eskişehir 

" ,, 
" " Com. Ach . lntcnd . Eskişehir 

. ,, .. 
Dir. Veterin•İre Eskişehir 
Com. Adı. Div. Samsoun 

,, ,, " Sivas 

" " " n 
,, 

" " • 

26-10-38 14 30 
27-10-38 14 -

7 11-38 14 -
31-10-38 10 

7-11-38 15 
7-12·38 15 

5-11-38 10 -
5-11-38 10 -
8·11-38 15 -
7-11-38 15 -
7-11-38 10 -
7~ 1 l-38 1 '5 30 
'.l- 11-38 11·16 

3.11 38 11-16 

4-11-38 15 -
'.l4-1 U-38 14 30? 
22·10·38 11 -

5-11-38 15 30 
8-11-38 16 -

26·10·38 15 -
2-11-38 11 -
1-11-38 11 -
24-10:38 15 

25-10-38 
1-11-39 
3·ll-3R 
4.11-38 
8-11-38 11 
7-11-38 

11 -
15 -
10 -
16 -

11 -
• ,, n ,, 9 · 1 1-38 11 -

10 -
10 -

Coıamand. G en. Prot. Forctı lıt. 24-10·38 
n Ankara 24-10·38 
" lstanbul 25-10-38 14 

Com. Ach. Div. Bursa 4-11-38 11 

.. " 
Com. Adj. Ecole Metiere lat. 
Com. Ach . Place Forte iz mir 

10-11-38 
4-11-38 
7-11-38 

11 
14 
15 -

Com. Aclı. Milit. Mersin 31·10-38 15 -
Com. Ach. Commnnd. lst. Fındıklı 22-10-38 11 -

Coınm. G. Prot. Foreta Anlc. et lst. 24-10 ·38 15 -
n 25-10-38 10 -

Com. Ach . lntend. Ankara 9-11-38 15 
Com. Aclı. Command. lst. Findikli 22-10-38 11 30 

Com. Ach. lntend. l2mir 

" 

24-10-38 10 -
7-11-38 15 -

Avıs 
Du Ministere des Travaux 

ublics 
La date et l'heure de l'adjudication des ponts de l(ıı· 

ruçay, Salat et Batman, a construire sur la liine ferr?· 
viaire Diyarbakir·Cizre, qui ont ete fixces dans les af15 

pnrus et a paraitre dans lea Nos. du 27 Septembre, 8 et 
18 Octobre et du 2 Novembre 938 des journaux "Ulus,,• 
"Kurun,, ·'Sontelgraf., "Münakasa,, en Français et "fi.ir" 
kische Post,, en allemand, ainsi que dants les Nos. du 28 
Septembre, 8 et l~ Octobre et du 2 Novembre 938 de 
l'Officiel "Resmi Gazete,, comme devant avoir Jieu ]~ 
11. ı 1.938 a ı 5 heurs ont ete modifiees, vu la necissite 
et porte es a Samedi, 12.1 ı .938 a 1 1 heures. ,. 

Les plis contenant les offres seroııt acceptcs jusqu 8 

une heure avant l'beure fixee pour l'adjudication. 
(7012) (4027) 4-5 

Pazartesi 24-10·938 

Ateş tuğlası (DDY) .\~ 812 
Planya (lnhis. U. Müd.\ \"~ R14 
• Çam 11facı <lçel Orman Mühendis.) :\':. 835 
Hidro-Elektrik sııntralı (Maraş Beled.) .Y 840 
Çuval (Tophane Lvz.) X 842 
Banko ve camekan yap. (lktis. Vek. Şef. Kontr.) .:\! 842 
Fener ve vagon camı (DDY) .\' 843 
Çivi ve fiber (lnhis. U. Müd.) .Y 843 
Hangar nakli (MMV) .\' 843 
Düz ve renkli kafıd ile mücellit levazımı (lst. Beled .) ~\~ 843 
M11hrukat ve et (Emniyet U. Müd.) \: 843 
Türk antrasiti (Kocaeli Vil.) .\' 843 
Burnuz ve peştemal (MMV) .\ :. 843 
Ekmek (İst . C. Müddeiumum ) .\' 843 
Lncivert kumaş (lst. Belei:l.) i\' 843 
Kamyon (lst. Beled.) .\' 843 
Pavyon ve tamirhane hinalıırı inş. (Çorlu Kor SAK) .\: 846 
Bulgur (Harta Gene l Oir.) .\! 846 
Şose tamiri ve inş. (Çanakkale Vil.) .Y 846 bJd 

Pirinç, nohut, salçıı, zeytinyağ, mercimek, makamı, patates ve ııe 
(Çorum Vil.) X 845 

Fabrika unu (Erzincan Ask . SAK) ,\; 845 
Toz şeker (lnhis. U. Miid.) .~ 845 
• Boş benzin tenekesi (lst. Komut.) .\! 844 
Eğer takımı ve iskarpin (Gümr . Muh. G . Komut. lst.) \ 844 
Matbna hurufatı rlnhis . U. '4üd .) .\ ; 844 
Evrak aııanıörü tamiri ( Nafıa Vck. ) \ : 844 
Beyoğlu telefon san ıralı kalorıfer tet!İs. (lst. Tcılefon MUd.) X· 8

41 

Mecidiycköyü planı yap. (lst . Beled. .\ :. 844 
Bei renkte keten ipliği (Tophane Lvz) .Y 844 
Ekmek ve sadeyağ (Balıkesir Ortaok. SAK) .\:. 847 
*. Bın11 an kazı ve muhtelif cins eşya (lııt. Defterdar.) S 847 
Sobalık kuru odun (S.1msun Vil.) X 849 
Erzak ve mahrukıtt (Edirne Kültür Dir .) .X 841J 
Linyit könıü•ü (Tekirdağ Atik . SAK) X 849 
Araba malzemesi v s. (İst. Komut.) .\: 850 
Peynir (lst. Belt>d.) • ~ 850 ~ıı 
Deniz harp akademisinde ile Naklıye okulunda yap . tamirat (isi• 

mut. ) .\~ 851 
Oluklu saç (lst. Komut ) Y 851 
Kömür ve odun (Türkkuşu Genel Oir ) \' 853 
Barut deposu ve bekçi evi inş. (lnlıiı. U. Müd ) X 854 1 ,~I' 
Konyanın fındıklı pınıır sulıırının Meran dereaiııe beton borular :ı 

tılması işi (Kony:ı Vil.) X! 85!' 
Evrak dolftba v.s. (lst. Gümr. Başmüd . ) ,,! 856 
imla jeneratörü (MMV Deniz Mrk SAK) .\~ 856 
Yofurt (Tophnrıe Lvz.) .\' 857 
Ot ve kuru ıoğın (Orman Kor. Genci l{omut.) .;\~ 857 
Kuru ıofan, p11tntcs ve nohut (Eskişehir Lvı.) S 857 
Pülverizatör makinesi (Ank. Lvz.) .\: 857 
Pencere çerçeveleri yap. (Kayser Vil.) X 857 

------...._~::::::!~::a:[i;'!O::::::::~J-------

Lu ndi 24-10-938 

Briques refract ires (Ch. de Fer Etat) No 812 
Varlope (Dir. Gen. Monopoles) No 814 
• Bois de sa pin (Dir . Forets !çel) No 835 
lnstal. hydrau·clectriq ue (Mun. Mnraş) No 840 
Sacs (lnt. Tophım ') No 842 
Constr. placards (Chef Contrôle Minist. Economie) No 842 
Clous et (ibre ( ir. G en. Monop.) No 842 
Deplacemcnt hang:ır (Min . Def. Nat.) No 843 
Lnnternes et vitıe (Clı. de Fer Etat) No 843 

(Lire la ıuite en 3eme pıge) 
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