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ABONE ŞARTLAR\ : il • iDAREHA NE : 

Türkiye için Kuruş ~ 
Y oğurtcu hanı, 1 ci kat 

3 AYLIGl 450 • No. 3 ve 4 

1 
" 850 

~ ~ 
Galata, Perıembe Paıarı 

6 " 
1500 İLAN ŞARTLARI 

Ecnebmemleketler için 
12 aylığı 2700 ~ 

İdarehanemizde rörüıülGr 

Sayısı S kuruş • Telır.: İst. MÜNAKASA 
Resmi makbuz mukabili olma· • Telefon. : 49442 

~ 
yan tediya t makbtil değildir o ~ Poata kutusu N. 1261 

................. ~··· GAZE'fESH ~ ................ 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

"--Harici Etonomit Ha~erler 
E:stonyada tütün ithal resmi 

indirildi 
~ l'~tünün ithil resmi O, 15 kr. c . indirilerek 2,25 kr. olarak tes
lll .. 0 unmuştur. Bu tedbirden makaar.t, son zamanda bir hayh art

olan tütün mamulita fi atlarını indirmektir. 

Yunanistan ve Bulgaristanı n 
tütün rekoltesi 

~ 'tı.ananiıtauın 1938 rel<olte tahminleri 41 bin ton etrafındadır. 
:•nıleketin geçen sene rekoltesi 64 bin ton idi 

~ bulgariıtanın bu sene rekolte• ~ hakkında miktar verilmemekle 
~ er ıeçcn ıeneden yüzde 35 kadar eksik olacağı ıöylenmek
~ Geçen sene rekolteı i 32.000 ton idi. 

~emleket Haberleri 
1 

Yeni satış dairesi bitti 
~ •ta11bul gümrük baımüdü rlüğıı tarafından Sirkecide yaptırılan güm
't),••tış dairesinin inşulı bitmiştir. Burada gümrülı.te sahi bsiz kalan 
'e.ı ' 1n satı~ı yapılacaktır. Ye ni satış dairesi Cumhuriyet bayrıımın4ia 
"Cltalttır . 

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

Mütehassıs B. Dep geldi 
~ır ınüddettenberi Avrupada tetkiltat yapmakta olan iktisat Ve · 
~ 1 De11izbank mütehassıslarından B. Dcp şehrimize dönerek yeni 

)'ıtıitı •ılonunun iç tezyinatı ile meşgul olmaya başlamıştır. Galahdaki 
)'-i Yolcu salonunun t ezyinatı iki ay içinde bitirilecektir. Salonun 

~nenin başlangıc ında açılmasına gayret edilmektedi r. 

~ontrplakların kontrolü başladı 
~ 6nden itibaren kontrplaklar ın kontrolüne başlın111ıştır. Sanayi ve 
b,llı et odası sanayi şubesi müdürlüR"ü memnrları bu işe bakmaktadır. 
~ it'lıuıan kontrplak lar bu ayın sorıunn k.ı d ıı r satıl:ıc&ı lc1 ır . Y< ni ima
~~c Yenı nizamnameye göre yapılacaktır . Halen lstanbulda 250 bin 
'k mevc uttur. Damgalanan miktar ise henüz dörtte biridir. 

istanbul Merkez Hah 
~ Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 
~ 25. I0.938 ===-:===== 

En aşa,p h n yüksek 
Kr.S. Kr. S. 

Kilo 20 - 30 -

10 - 12 -
7 - 8 -
!) - 12 -
5 - (j -

7 tı -

lH - 14 

.. 12 rn 
10- 12 -

4 5 
fı 6 

kıl o (j - 7-

• 3 50 4-
ndcd 

• s 50 4 -
2- 3 -
ı - 1 50 

• 4 5 -

lOOAd~l 70 100 -

• l 25 ı w 
demet 5U - 7o 

• a - 3 50 

" 
50 - i5 

1 f"l() 2 
~Uıtıu 

kıl o 

En ıışıı~ı En ylıksck 
Cinsi Kr. S. l( r . s. 

Çekirdek.iz uzum kilo 
Rezakı ilzümü 8-
Yapıncak 

Milşkile 7 
Balbal üzilmil 

" Siyah iızıım 7 -
Amasya elması {,) -
İ nebolu elması . 5 -
lngiUz elması (taraklı) 

Balkahağı 
" Ma la tya a rmudu lr• -

Şeftali 

Ayva • ti -
raze incı r 

Kestane • 5 -
Na r • 5-
Ceviz 14 -
Hınnaıı 8-
Muz 
Kestane kal>agı 
Yt!rlı limon 100 aded 200 -
Ecnebi limon 100 ade<l 170 -
Karpuz Alaca ba~ • 1 O 

or ta • 7 
ufak • 4 -

Kavu ıı K ırkağac lıaş • 14 -
orta . 10 -
ufak • 4 -

• Hasaııbcy lıaş • ı.ı 

orta • 
ufak • 

il -
l.İ 

'1 -
13 -
15 -

10 -
:ıo -
12 -

4ıı 

14 ... 

10 -
!l -

20 -
1 :! -

:n5 
2ao-
12 -

8-
!i 

17 -
ı :ı -
7 -

18-
14-
10 -

• 

lstanbul Hayvan Borsası 
Diri Satışlar Cetveli • -25.10.938 

Çeşit 
Sayııı 

En aıatı En yükarı 
Atırlıtı Kş. S . Kt . S. 

Reyaz Karaman 1217 55376 16 50 20 -
Kızıl Karaman 1994 100048 15 25 18 15 
Dağlıç 141 4955 21 - 21 -
Kıvırcık 219 8987 16 50 22-
Karayaka 266 9585 14 - 16 50 
- ···-·········· ···--

Kuzu 157 3807 16 ~o 19 -
Süt Kuzuıu - - - - - -

•eooo•oOO OHO 0 ----···-·-
Tiftik - - - - --
Keçi - - - - - -
Otlak - - - - - -
Şark Ökilzü 

. ......... -----·-----
- - - - - -

Ökilz 28 7559 10 - 1 1 -
İnek 11 2261 10 - 13 -
Dana 12 1532 IO - il -
Bota - - - - - -. . .... -- - . 
Manda 18 6706 8 - 1 1 50 
Malak 1 209 il 50 11 5t) 

a) MÜNAKASALAR 

İnşaat - rami rat - Nafıa işleri ve Malzemesi· Harita 

f 

Türkkuıu Genel Oirektörlüj'ünden : 
İoönünde "Cn tepuinde yapılacak planör hangarı inıaatı kapalı 

zarf usuliyle ekailtmeye konulmuıtur. 
Keşif bedeli 46259 lira, ilk teminatı 3.469.42 Jiradır. 
Buna ait plan, proje umumi tartname lahikası mukanle mÜa· 

vetteıi, ketif evrakı ve münakasa şartnameıi 7 lira bedel muka· 
bilinde Türkkuşu levazım bilroıundan alınabilir . 

Eksiltme 7.1 t.938 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. istek· 
lilerin belli gilnde ekıiltme saahndan bir Hat eneline kadar usulü 
dairesinde kapatılmış zarflarını makbuz mukabilinde Türk
kufu levazım bürosuna teslim etınit olmaları lazımdır. 

Kağıthane Köyti ihtiyar Meclisinden : 
Kagithane köyüniin Gami önündeki 500 met re murabbaı 

kaldırımın ta ş ve kumu köyden temin edilmek üzere beher 
metre murabhaı tesviyesile ustalığının eksi ltme i duvar aka;a
mı tamam olup 400 m~tre ınurahbaındaki manrlran!n ahşab 
çatı kısmının malzeıne i in ~;taiyesi köyce temin edilmek: veya· 
hud malzenıesile ustalığı şerait mucibince eksiltmesi müna
kasaya ko, ulmuştur . Talib olanlar 28. 10.938 tarihinde mez
kur köy ihtiyar medisine müracaatları, 

İzmir Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 
İzmir Tayyare alayı için Gaziemirde yaptırılacak 4590 lira 

bedel keşifli beton künklere demir ilavesi 22.10.938 tarihinde a
çık ekıiltme ıuretiyle yapılan ekıiltmesinde verilen fiat pahalı 
ıörüldütünden ekıiltme on riin uzatılarak ibalui 3.11.938 per
teaıbe günü saat 15 de Kışlacıla izmir Müstahkem Mevki ıatınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Teminat muvakkata akça11 344 lira 25 kuruıtur. 
Şartaame, ketifname ve re.m'i her pn komisyonda rörüle

bilir. 

fıtanbul Ünivenit~ıi Pazarlık Komiıyonundan: 
Yaptırılacak itler Muhamen fiatı 
Edebiyat FakültHİ damında kiremid 135 Lira 
tamiri ve kiremid ahnmaıı 
Morfoloji bina11 dam tamiri 436 ,, 
Adli Tıb Enıtitillil dam tamiri 135,75" 
Yukarıda yazılı iiç İf ayrı ayrı pazarlıkla yaptırılacaktır. la· 

teklilerin bu ribi itler yaptıklarına dair veaikalarile 27.10.938 per
ıembe günü aut 11 de Ür;,iver1ite İdari ve Mali lıler Müdürlü

ne ıelmeleri. 

Malkara MüdürUltiinden 
17547 lira 84 kurut bedeli ketifli Malkara Hukümet Koaatı · 

nın 938 yıh içinde yaptırılacak ka 1'a ia9aah 18.10.938 tarihinde 
kapalı zarf uıulile yapılan ekıiltmede tallp zuhur etmeditinden 
it bu intaatın 2490 sayılı kanunu• 40 incı maddeaiae tevfikan 
yeniden ve kapalı zarf uıulile 19 10.938 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle ekıiltmiye kooulma1ına karar verilmittir. Taliple
rin birinci ilin daire.inde 3.11.938 tarihine müaadif perıem be 
srüaü 14at 14 te Malkara kaymakamlık makamında toplanacak 
komiıyona miiracaatları ilin olunur. 

Tekirdağ Daimi Encümeninden: 

Kapah zarf ıı sulıl c eksiltmP.ye konulan Malkara-Keşan 
yolunun 58+400-65+630 uncu kilometreleri arasında 8608 
metre tulilndeki kbının i nşaatıdır. 

Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 

A- KP.şif hula:::a cetveli 
B - Keşif tafsilat cetveli 
C- Grafık 

D- Mesafeyi vasatiye cetveli 
E- Mukavele projesi 
F - Eksli tın e şartnamesi 

G - Hususi ve fen ni şartname 
K- Bayındırlı k işl eri genel şartnamesi. 
Keşif bedeli 35287 lira 52 kuruştur. 
Bu şartnamedeki evrakı isteyenler Tekirdai aafıa mlldllr

lüğünden alabilirler. 
19.10.938 tarihinden itibaren eksiltme müddeti 15 gün· 

dür. İhale 2.11 .938 çarşambıt. günü saat 15 te Tekirdağ vi
layet daimi encümeninde olacaktır. 

1:::. teklilerin ihale tarihindt!n 5 gün evvel Nafıa müdürlü
ğüne müracaatla bn işi yapabi leceklerine dair Tesika alma
ları la.zımdır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklinin teminatı 26 ı6 lira 
52 kuru~ muvakkat teminat vermesi l~zımdır. 

Dahiliye Vekaletinden: 

Ereğli "Konya" kasabasının 250 hektarlık .sahasının h~lihazır Fıari
talarile bunu muhat 100 hektarlık 1ahanın l /400 mikyaslı umumi hari
tasının yeniden alımı işi kapalı z uf usulile ekıiltm iye konulmuştur . 

İşin maktu bedeli 5500 liradır. 
Eksiltme 10. 11.938 perşembe günü saat 1 l de Ankarada Dahiliye 

Vekaleti binasında toplanacalc olan Belediyeler imar Heyetinde yapı· 
lacaktır. 

Muvakkat temi natı 412 lira 50 kuruştur . 
Şartnameler bilabedel Belediye ler Bankasının ikinci katında bulu

nan belediyeler imar Heyeti Fen Şefliğ'inden alınabilir . 
Tekliflerin tayin edilen günde saat ona kadar Fen Şeflitioe veril

mesi veya bu saate kadar posta ile gelmiş olıoaıı lizımcılır. 

• • • Yalvaç kasab&11nı11 meskun ve rayri meskun 220 heldar ol
mak üzere halihazır haritalarının alımı işi kapah sarf usulile ekıiltmi· 
ye çıkarılmıştır . 

Maktu keşif bedeli 5000 l ir adı r. 
Ekıiltmc I0. 11.938 perşembe günü saat il de Ankarada Dahiliye 

Vekaleti biaasında toplan ııcak olan Belediyeler imar Heyetinde yapı· 
lacaktır. 

Muvakkat teminatı 375.- liradır. 

Şartnameler, bilibedel Belediyeler Bankasının ikinci kataada Be
lediyeler imar Heyeti Fen Şefliğinden alınabilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde saat ona kadar verilmiş veya posta 
ile gönderilmiş olması lazımdır. 

llAçlar, Klinik ve lspen .. çiyari atat: 
Çanakkale Viliyetinden 

Alınacak efyanın cinıi Bedeli Mu. Teminat Mu. 
Lira 

Çanakkale memleket halta- 1000 
hanesi niıaiye ıerviıi için 

luzum olan 24 kalem alit 

Lira 
75 

Çanakkale memleket haatane1inin Niıaiye ıerviai ıçın luıumu 
olan yukarıda muhammen bedeli yazılı 24 kalem alit 7.11.938 
Pazartesi günü saat 15 de Daimi encumen huzurunda ihale ol· 
mak üzere 21.10.938 tarihinden ittibaren 15 riln müddeti.. açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
iıteklilerin t•rtnameyi görmek ve evsafını anlamak 

Çanakkale ııhhat Müdürü ve Daimi encilmen kalemine 
ıGrmek üzere de tayin olunan saatte kanuni vuaiki 
Daimi encümene müracaatları ilin olunur. 

üzere 
ve pey 
hamilen 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Samsun Gümrük Müdürlütünden 
Gümrük ambarları dahilinde yaptırılacatı kararlathrılan 301 

lira 52 kurut bedel ketifli elektrik teıiaatı açık milnakaaaya ke· 
nulmuştur. 

Talip olanlıma ikinci t ı!şrinin ikinci ula wüııü saat 14 de Gam 
rükte mütetekkil komisyona müracaatları ilin olunur. 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETl!:SI 
I! 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Lisetsi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 
lnfaat, Tamirat, Nafıa lflerl, Malzeme~Harıta 

Adaaada yap. tuz am ban ve başmüd. bina11 
inş. (şart. 115 kr) (temd) 

Kadıköy Kurbağılıdere Şefikbey ltöprtiıünün 
tamiri 

Kadıköy dairesinde yap. tadilat 
Üsküdar Şemsipaşadaki tütün deposu önünde

ki yolun tamiri 

Gümrük muhafaza karakol binuı inş.: 4 ad (temd) 
Şile hükOaıet konağı tamiri (temd) 

paz. 

• 

,, 
,, 

22917 15 

289 86 

267 60 
371 19 

kapalı z. 11288 55 
aç. eks. 5994 84 

IUsçlar, Klinik ve ispençiyari allt, Hastane Lev. 

Vuelin aç. elta. 1560 -

Elektrik - Hava gazı - Kalorifer (tesisat va malzmasl) 

Kuru pil: 1220 ad 
Çift bükülmüş dahili tesisata teli: 70 klm.-üçlü 

dahili teaisat teli: S itim.· kordon 3 lü 1-112 
mt. : 1000 ad.-kordon 2 li 1 mt: 1500 ad. 

KalorHer tesisatı 61 N. lı motöre 
Dörtyol kasabaaı elektrik tesis. (temd) 

-aç. eks. 
kapalı z. 

paz. 
,, 

976 -
7600 -

635 -

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Gazete kitıdı: 100 top 
Haritaların muhafazası için cilt bendi 
Ozalit kiğıdı: 200 top 
lliçlı ose kağıdı: 30 top 

Nakliyat· Bofaltma - YOkl•tme 

Posta aakliyata 

~hrukat, Benzin, Makine yaöları v.a. 

Benzin mobiloil yağı C. B. H. 
gaz: 300 k. 

Kok kömürü: 200 t. (temd) 
Blok maden kömürü: 91560 k. 
Dikra yağı 
Gre• ,, 
Maden ,, 
Sömikok kömürü: 800-1000 t . 

A. : 600 k.-un 

Kok veya sömikok ile lavamarin kömürü 
Meıe kömürü: 16 t. 

MDteferrlk 

Sarım romorkörünün tamir ve tathiri 
Kauçuk yol keçesi ile lama demiri ve kırma 

çubuk çivileri 
Mat hput dü~meıi : 613372 ad.-mat ceket düğ· 

mesi: 735524 ad.·mat küçük düğme: 298892 ad. 
El arabası, boya fırçaaı, kazma, kürek v.s. 
Yeniköy tebhirhane arabasına malzeme 
inşaat malzemesi 
Küçük yol malzemesi: 9 kal. (şart . 10.24 L) 
Saraç malzemeıi 7 kalem 
Dökme boru ve teferrüatı (şart. '.l90 kr) 
Di:r.el genereytör gurubu (,art. S50 kr) 
Kurşun levha 3 m/m lik: 5 t. 
Bakır boru 20 X 25 m m: 195 k . -bağa için ba

kır çekme bora 36 X 55 m m: l t. ·bakır lev
ba: 55 k.-muhtelıf eb'atta piriaç .;ubulc ile 
pirinç levha 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Pirinı: 29,S t. 
Saman: 450 t . 
Kuru soğan: 18 t. 
~abun: 14,3 t. 
Un: '89 t . 
Arpa: 720 t. 
Kuru ot: S60 t. 
Sadeyaf: 26 t. 
Un: 240 t.-arpa 146 t.-ıuieya~: 5650 k. 
Sadeyağ: ll t . 
Kuru ot: 120 t. (temd) 

,, soğan: 5 t. 
Çekirdeksiz ü:zQm : 2 t .-Amasya eriği: 900 k .· 

kuru kayısı: 600 k.- incir: 600 k. - portoltal: 
9000 ad.-Amasya elmaaı: 1,5 t.-lnebolu el
ması: 1,5 t .-ayva: 800 k.-ceviz içi: 500 k. 

Sadeya~: 17 t. (temd) 
,, 30,, ,, 
,, 17 ,, 

Patatea: 96 t . 
Lahana: 24 ,, • parasa: 24 t . 
Kuru üzüm: 6 t. 
Muhtelif erzak (temd) 

b Müzayedeler 

Değirme• alit ve edevata 
Buğday: 215 t .-arpa: 15 t . 
Boş çuval: 3800 ad.-hurda kur,un ve çinko 
Kraysler marka otomobil 
Çeltık: 100-120 t. 
Oe~irmon, elek tertıbah, makine, hububat, cili 

makinesi, değirmen taıı, motör 5 beyırirlilt , 

elevatör makineai Y.s. 

-

paz. 

n 

aç.eke. 
,, 

paz. 

kapah z. 
aç. eka. 

,, 
,, 
,, 

kapalı z. 
paz. 
,, 

paıı:. 

aç. eltı. 

kapah :r.. 

paz. 
,, 
" 

450 -
210 -
462 -

63 

3544 

2746 80 
1770 -
184S -
1825 -

26000 -
10000 -

720 -

401 -
573 40 

7825 70 

496 7S 
67 su 

294 87 
kapalı z. 204776 10 
paz. 1888 60 
kapalı z. S8160 -

,, 110000 
aç. ek•. 1900 -

,, 

ltapah :r.. 
,, 

aç. eltı . 

kapalı z. 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 

aç. elts. 
,, 
,, 

.. 
" kapalı z. 

aç. eka . 

• 

aç. art. 
,, 

paz. 
aç. art. 

,, 

4865 7S 

2220 -
3900 -
2220 -
7680 -

9500 -

214 -
250 -

• 

1718 79 

21 75 

20 15 
28 85 

S246 64 

145 -

73 20 
570 -

48 -

33 75 
15 75 
35 -

5 -

531 60 

720 -
206 10 
170 -
158 -
165 -

1950 -

60-
43 -

586 93 

37 27 
5 10 

22 03 
11488 80 

142 -
41 58 

67SO -
142 50 
364 94 

:075 62 
506 25 

54 -
482 62 

8009 62 
2700 -
195 -

1803 -

825 -
225 -
33 75 

163 -

166 50 
192 so 

576 -
109 
99 

512 50 

16 05 
19 -

630 -

inhisarlar U. Müd. 

lıtaabul Belediyesi 

. ,, 
• • 

Urfa Naha Müd. 
Şile Malmlld. 

M. M. V. SAK 

lst. Jaadarma SAK 
lst. Telefoa Müd. 

11-11-38 14 -

31-10-38 14 30 

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

5-11-38 11 -
31-10-38 14 -

10-11-38 11 

31-10-38 11 -
12-12-38 15 -

Gümr. Muh. Genel Kom. lıt. SAK 31-10-38 15 -
Dörtyol Belediy:ııı;i 14-10-38 itib. 1 ay 

lıtanbul Belediyeai 

,, " 
Aak. Beled. imar Müd. 

,, ,, • 

lst. PTT Vilayet Müd. 

Tophane Lvz. SAK 

Çorlu Kor SAK 
Edirne Tuğayı SAK 
M.M.V. SAK 

,, . . " 
Yükselt Ziraat Enatitiisü Ank. 
lat. Komutanlığı SAK 
Çatalca Mat. Mvk. SAK 

Tophane Lvz. SAK 

,, " 

,, ,, 

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

9-11-38 ıs -
9-11-38 15 -

1-11-38 
(tHhib) 

27-10-38 15 -

8-11 38 16 -
7-11-38 
10·11-~8 11 
10-11-38 11 -
10-11-38 11 -
10-11-38 10 -
27-10-38 11 -

3-11-38 13 -

3-11-J8 14 -
11-11-38 14 -

10-11-38 15 -

lıtanbul Belediyesi 31-10-38 14 30 
14 30 
14 30 
lS 30 
14 -
lS 30 
14 -
10 30 
10 30 

" • 27-10·38 
,, ,, 27-10·38 

O.O.Yollan Ank. ve H. paşa 15-12-38 
Gümr. Muh. Genel Kom. lst. SAK 3-11-38 
D. O. Y. Ank. Haydarpaşa 12-12-38 
M. M. V. Deniz Mrlt . SAK 12·12-38 
D. D. Yollara H. paşa 11-11-38 

,, • 11-11-38 

Malatya Piyade Alayı SAK . ,, . ,, . ,, . ,, 
,, ,, 
,, . 
,, .. 

Kiliı Dağ Alayı SAK 
Çorlu Kor SAK 

,, ,, 
,, . 

Yüluek Mühendi1ı Mek . SAK 

Vı:ze Tüm. SAK 

,, " 
" ,. 

Kırklareli Tüm. SA~ 
,, ,, 

Çorlu Kor SAK 
lat. Erkek Öğretmen Ok. SAK 

4.11-38 10 30 
5-11-38 10 30 
S-11-38 10 30 
S-11-38 10 30 

10-11-38 10 30 
10-11-38 10 30 
11-11-38 10 30 
11 ·11-38 10 30 
15-11-38 16 -
10-11-38 16 -
8-11-38 10 -
7-11-38 15 -

11-11-38 15 -

7-11-38 15 -
1-ı 1-38 ıs 30 
7-11-38 16 -
7-11-38 16 -
7-11-38 15 -
7 -11-38 16 --
3-11-38 13 30 

Konya Vakıflar Dir. 7-11-38 14 -
Cihanbeyli T. H. K. 15-11-38 
latanbul Belediyeai 27-10-38 14 30 
CHP Genel Sekreter. Anlt. 8-11-38 16 -
Karacabey Harası MGd. 10-11-38 16 -
lat. Defterdar. RüıteQlpaşa mahal- 27-10-38 14 -

lHi Kalçıa aolc. N. 27 

--

26 Birlncite~ 

,--------·--------------.., İstanbul Belediyesinden : 
Muhammen ilk ti 

bedeli ~ 
5 ıo Yenikay Tebbirbaae arabaaına malzeme 67 ~ 

Oaldldar Şemıipaıadaki tütün depoau 
lSnilndeki yolun tamiri !71 19 

Ekmek etiketleri için 100 top l'azete kl· 
~I ~ 

Haritalarm muhafazaıı için cilt bendi 210 
Kadıköy daireıiade yapbrılacsak tadilit 267 60 
Mecidiyeköyil anbarındaki 3800 bot çu-

valla 100 kilo hurda 9inkon•n kurşu· 

DUD Hbfl 214 
Oıkldar itfaiyeıine lüzumu olan intaat ,,.,, l5 

malsemeai 294 87 ~ 

Yukarda muhammen bedelleri ya:ınh işler ayrı ayrı pa~ 
hta konulmuştur. Evrakları Eacimen kaleminde göriilebı 1' 
lıtekliler hizalarında ıraıterilen ilk teminat makbul ":U 
mektubile beraber 'l.7.10.938 pertembe 1rünü saat 14 bufU 
Daimi Encümende bulunmahdırlar. 

• • • 

Kadıköy Kurbatahderede Şefikbey 
KöprüsünOn tamiri 

Yollar inta ve tamirahnda L.ulla
nılmak üzere lüzumu olan el ara
baaı, boya fırça11 , kazma, kürek 
veaaire 

'Jl 75 

496 75 37 'J,1 

Yukarıda kefif ve muhammen bedelleri yazıla itler aytl ~ 
rı pazarlığa konulmuttur. Evrakları Encümen kalemiod• bol 
rülebilir. i.tekliler hizalarında röıterilen ilk teminat 111•" b•" 
veya mektubile beraber 31.10.938 pazartesi rünü aaat 14 

çukta Daimi encümeaJe bulunmalıdırlar. 

İstanbul Jandarma Satmalma 
Miktarı Cirısi Tahmin 

Komisyonundan : . ,tı 
bedeli İlk teıJ1~0• 

Lira Ku. Lira ..,,,,, --- ıo 
1220 Kuru pil 976 CO 73 ,. 
Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda~. 

zıh 1220 nded kuru pilin Gedikpaşadaki İstanbul Jand•' 
1
5 

satınalma komisyonunca 20.10.938 perşembe günü saat 'f) 

deki açık eksiltmesiııP. istekli gelmediği cihdle 10 gün 11 

tılnuştır. , (jl' 
Açık eksiltme 31.10.938 pazartesi günü saat 11 de 

dikpaşadaki satın alma komisyonumuzda yapılacaktır. "''!' 
Şartname hergün adı geçen komisyonda görülebilir 

aldırılabilir. 

Ahmetli Nahiyesi ~J uhtarlığ ndan : ~ 

20-10-938 güııü saat 15 de yapılacağı ilan edilen Ab'°et· 
tli nahiyesi elektrik tesısatın a ınezkiir gi.ıııde talip zuhur dıl• 
mecliğinden eksiltme 31-10-938 günü saat 15 e talik e 
miştir. 

Talip olanhrın mezkur 
racaatları ilan olunur. 

günde Ahmetli muhtarlığıoa 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Eşyanın adı 

iş elbiseei 
(Tulum) 

Diş gömlefi 
Harici iakarpia 
Dahili ayakkabı 

Edirne Kültür DirelttörlifOnden: 
Mikdarı Muhammen fiah 
Aıı Çoğu Lr. Kr. 
120 200 4 50 

150 200 
l20 ~00 
180 258 

1 
5 
4 

45 
50 
so 

~· fll 

(postal) 
Amerikan bezi 

~" 85 ve 100 santimlik llOO l SOO metre ~9 kuruş ol" 
Edirıe bölge ~anat okulu talebeleri ihtiyacı için ahnacak ~ 

l 7 .10.938 tarihinde ekıiltmeye çıkarılan cins ve miktarı yukard~~~ 
lı eşya ve saireden Amerikan bezine, Tuluma verilen flratlar ~,O: 
görnldlQ'ünden ve dış gömleği, is':arpin, dahili ayakkabı (p .. ; 
talip çıkmadıtından eksiltme müddeti 7.11.938 pazarteıi ıD110 

15 e bırakı1mışhr. ~ 
BeUi gün ve ıaatte ilbayhk ltanağında Külttir Direktörlü~, '-... 

ıinde ekıiltme yapılacaklar. Niimunesini a-örmek İıteyenlerin '~ 
8 den 12 ye ve 13 den 17 ye kadar okul yönetgeeiae bat ~ 
darlar. lateklilerin ekıiltmeye iştirak için ilk teminatlarrnı 111al , . 
aa yatırarak belli :samanda komisyona baş vurmaluı ilin olull• 

Çanakkale Villyet Daimi Encümeninden 'f•• 
Alınacak Ef1anın cima Bedelli Mu. MuY~kk•~. 

Lira Lıra J{J 
27 kalem Melbuaat 1500 112 ;1ttif'~ 

Çanakkale memleket baataneıinin 938 yıla Melbusat ~ fi.,. 
27 kalem olarak 3.11.938 tarihine raatlayaa Pertembe ıil0~,rilt' 
15 de Daimi encümeade ihalesi yapmak üzere 19.10.938 4' 
den itibaren 15 gün mGddetle açık ekıiltmeye konulr11Uft::~•-I' 

isteklilerin tartnameyi 1rörmek ve etyanın evsafı 0,ıd'. 
malumat almak üzere encümen kalemiae Ye Sıbbat ~Od 11.-ıl" 
Ye pey eürmek üzere tle mezkür günde kanuni ve .. ikı 
Daimi encümene müracaat etmeleri ilin olunur. 
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~a işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Ankara Belediye imar Müdürlüğünden: 
Muhammea bedeli: Muvakkat teminatı: Ci11,.1 Lira: Lira: 

........ ----IJt,. - --- -----
~a 1lıt kağıdı 462 35 

ç 1 Ose 63 5 
'•I Vukarıda cınaa ve muhammen bedeli yazılı ıartn11mesinde taf
ktQ ltab edildiği üzere 220 top ozalit kij"ıdı ile 30 top ilaçlı ose 
~~•dı rnünakasa sureti ile alınacaktır. Taliplerin muYakkat temi
dG 

1•rı ile birlikte 9. 1 l.938 çarşamba ıünü saat 15 de imar mü
~Ünde müteşekkil komiıyona müracaatları. 

i .......................... 111111111111 ... ~ 

~ukat Benzin-Makine y"ğiarı v .s. 
lstanbul Dcni:ı Ticaret Müdüryetinden 

)as ~İidüriyetimiz motörleri için kapalı zarfla izafi sıkleti 725-
\e .01ınak üzere 25 ila 30 ton benzin mubayaa edilecektir. Kıy
'~1 tnubammene olan 6242 liranın yüzde 7,50 temiuatı muvakate 
~ .~•i olan 468 liralık banka mektubu veyahut yatırıldığına dair 
~ 'l<bu:ı:ıa eksiltme günü olan 10.11.938 perşembe günü saat 14 
to da Galalada Deniz ticareti Müdürlüğilnde müteıe kkil Komis
ı~ tı.a. \1e .şeraiti anlamak istiyenlere Müdüriyet İdare şubesine mü-
c,lltları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan : 
\~~tanbul komutanlığına bağlı kıtaat ve müessesat için şartna
'~tı~ bağlı ev.afı dahilinde 5000 liralık kok veya ıömikok kö
~ıl •le 5000 liralık lavamadn kömürü satın almacağıoda pa-
~tı.ı'tı 27.10.938 perşembe gürıü saat il de Fındıklıda komu· 

ık •ahnalma komisyonunda yapılacaktır. 

-~-
Milli Müdafaa . Vekaleti Deniz. Merkez Satınalma 

't Komiıyonundan : 
bıı llhınin edilen bedeli 11O000 lira olan Dizel - Cenereytör g u

'-l't ııun kapalı zarfla münakasası 12.12.938 tarihine rastlayan pa
'- fııj günü 1aat 14 de ·Vekalet binuındaki komisyonumuzda ic· 

td't 1 1 ecektir. 
~it teminatı 6750 lira ve şartname.1i de 550 kuruştur. 

\t~ a~tnarnesini almak istiyenlerin her gün ve münakuaya gir · 
'~ı . '•tiyenlerin de belli gün ve saatten bir saat evveline ka
~'k •lk teminatı ve kauuni vesikaları havi kapalı tekli! zarflarını 
~, buz mukabilinde komisyon B•şkanlığına vermelerı. Postada 

Ctıık ıcecikmeler kabul edilmez. 

~'d --
lltrna Genci Komutanlığı Ankara Satınalma Komiıyonundan 

~ .\hğıda cinı ve miktarı yazılı ve muhammen bedeli yazılı on 
~,htıı:ı Palaska takımı kapalı zarf eksiltmesinde teklif cd\len fiyat 
~,,~lı görüldüğünden toptan ve beher kalem ayrı ayrı en az fiyat 
"'~tıe ihalesi yapılmak üzere 10. 11 .938 tarih ve perşembe günü 

IO da pazarlıkla satın alınacaktır. 
'~ Şattnamui 128 kuruş karşılığında komisyondan alınabilecek 
,~ bu eksiltmeye girmek istiyenlerin hizalarında röstcrilen ilk 
~ 'tıllt 'Ve şartnamede yazılı vesikalarile birlikte belli saatte ko
ı. ·~() "l llda bulunması. 

llrı Cinai İlk teminat Tahmin Tutan 

~ 
~ A.ltı kütüklü palaıka takımı 
~ A.ltı kütüklü omuz kayışı 
~ A.ltı kütüklü bel kayışı 
~ ~ltı kütüklü sünııülüğü 
.~ çlü bir kütük 
~ ~t\1reıim palaska takımı 
~ ~evresim palaska bel kayışı 
~ l'-i t\1reıim palaska omuz kayışı 
~ 't~vre.im palaska ııüngülüğö 

Ufck kayışı 

Lira K. 
247 50 
302 25 
85 50 
5 62 

81 00 
675 00 
l05 00 
123 75 
26 25 

255 75 

Yekun I097 62 
10. 11.938 perşembe günü yapılacaktır. 

~~ak -~ 
~ahire, Et ve Sebze: 

bedeli 
Lira K. Lira 

5 50 3300 
1 30 4030 
1 20 1140 
o 50 75 
1 20 1080 
4 50 9000 
1 40 1400 
t 65 1950 
o 35 350 
o 35 3410 

- --
25435 

'~1 Kırklareli Tümen Salıoalma Komisyonundan: 
\tj lıtktareli tümen birliklerinin 938 senesi ihtiyacı için kapalı 
~.~'lıliyle münakasaya konulan 40 ton sade yağına talip çık
' ~1tıda1ı bu miktar yağ yeniden kapalı zarf usulile münakasa
\ lt~tlıuştur. Beher kilosunun muhammen fiyatı 111 kuruş ol?P 

ı t 1 1\ııtı 3330 liradır. ihalesi 2.11.938 günü saat 16 dadır . Is· 
ti hrtnamesini her giin tüm satınalına komisyonunda göre· 

-tt, l'aliplerin kanunun 2·3 cü maddelerindeki vesaik ile te
l t tlıektuplarıoı havi zarflarını belli gün ve saatten en az bir 

"veı· k · l · •ne kadar tümen satınalma omııyonuna verme erı. 

S,) Sıvas Tfimen Satınalma Kom is:, onundan: 
~ '-laki birliklerin ihtiyacı için 110000 kilo sığır eti kapalı 
~dt:k~iltnıeye konulmuttur. 

;.l~.J~lı 23100 lira ve muvakkat teminatı 1732 ~ra 50 kuruştur. 
-'\ı')0•93S perşembe ııünü uat 15 de Sınsta tumen 1atınalma 
''~ttı 11Utıda ihale ed ilece~tir. .. _ .. 

8'-ıesi her riin kom11yonda gorulebılır. 

~it Ankara V aliliQ-inden: 
\ ~ l~~t daıa1ziık ayğır deposundaki damızlık hayvanahnın H

\)1 'hcı için mübayaa olunacak 36000 ~;ilo yulaf pazarlık 
-~tı.lfı ~llb.n alınacağından isteklilerin her pazartcıi ve perıem
~ ~. ttı •llat 15 de vilayet daimi encümıenine müracaatları ilin 

\~~kar• Levazım Amirliği ~atınalma .~~miıyonun~an: 
il lı_" garnizonu birlik ye muc11eselcrı ıçın 18000 kılo tel şeh-

1~tı 'Palı zarfla eksiltmesi 21.11.938 saat 15 tc Ankara Lv. 
~~ '•tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

,._Qlen bodelı 5400 lira, ilk teminata 40~ liradır. 

MONAKASA GAZETESİ 

Bornova Askeri Satın11lma Komisyonundan: 
Tümen birliklerinin 400 ton yulafı kBpıtlı urfla münakuaya ko· 

nulmuştur. ihalesi 7.11.38 perşembe rünü saat 11 de yapılacaktır. 
Yulafın umum tahmia tutarı 18 bia lira olup ilk teminatı 1350 lira
dır. Şartnameıi hergün komisyonda görülebilir. isteklilerin bildirilen 
ihale günü ve saatinden bir saat evvel teminat ve teklif mektublarile 
malcbuz lcarşılığ-ı İzmir Bornova askeri satınalma komisyonuna verme· 
leri . 

b) iVI Ü Z A V E O E L E R 
Cihanbeyli T. Hava Kurumundan: 

Kazamıı hava kurumu şubesinin elinde bulunan 215 biıı kilo ka· 
dar buğday ve 15 bir. kilo kadar arpa ve 8 bin kilo kadar çavdar 
15.11.38 tarihinde açık arltırma ile uhşa konmuştur. Bu eatışa ait 
şartAan1e Konya, Polatlı, Kadınhın, Koçhisar, Akşehir, Karaman, 
Aksaray bava kurumu şul:elerinde görülebilir. Alıcıların satış günü 
Cihanbeyli ka:ıl\ merke~inde kurum şubesi binasında idare heyetine 
müracaatları. 

f.tanbul Defterdarlığından : 
Pirine unu ve mümasili hububatı öğütmejte mahsuı değirmen. 
Kabuk çıkartmak gibi işleri gören temizleme makinesi. 
Elek tertibatı makineleri. 
Hububat cill makineleri. 
Değirmen tatı ve tertibatı. 
Beı beygirlik Simaniı: marka ruotör. 
Yukarıki makinelerin temerkfüıünc yarayan tcsi1at. 
Dört aded Elevatör makincei. 
Eminönü Maliye şubesine kazanç vergisinden borçlu Manol 

Amanolidisin işbu vergi borcunun tahsilini teminen tahtı baaze 
alınan yukarıda cinıi ve müfredatı yazılı d~ğirmen alatının 27 bi
rincitctrin 938 tarihine tendüf eden perıcmbe günü uat 14 de 
Rustempaşa mahallesinin Kalçın ıokak 27 tayılı mahalde Tahsili 
Emval kanunu hükümleri dairesinde satışı icra kılınacağı ilin 
olunur. 

* 

1- Şartnameleri mucibince satın alınacak 50 kiloluk 
"150.000,, adet ve 100 ldloluk M t 80000,, adet tuz çuvalı 
ayrı ayrı kapalı zarf u uliyle eksiltmeye konmuştur. 

11- Muhammen bedelleri: 50 kilolukların beheri 23 
kuruş hesabiyle "34500,, lira ve muvakkat teminatı 

"2587.50,, lira, 100 kilolukların beheri 41 kuruş hesabiy· 
'ıe ''73800,, lira ve muvakkat teminatı "4940,. liradır. 

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

ili- 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. 

l V- Şartnameler 50 likler t.73 lira ve 100 lükler 3.70 
lira bedel mukabilinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü Leva
zım ve Mubayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdür
lüklerinden alınabilir. 

V- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile yüı:
de 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale gü· 
nü eksiltme saatlerinden yarımşar saat e•veline kadar 
yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına mak-
buz mukabilinde verilmesi lazımdır. (7731) 2-4 

---~ - ------

elinde 
- ~ ----·-· -- : . ----

Eksiltmeye konulan iş: 

- Bergamada Bakırçay ovaıı ve nehir iılahatı ameliyatı keşif 
bedeli (1 ,564,863) lira (i6) kuruttur. 

2 - Eksiltme 14. 11.998 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
15 te Nana V~kileti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme 
Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler ekıiltmc şartnamesi mukavele projesi bayındırlık 
işleri genel şartnamesi fenni şartname ve projeleri (50) lira 
mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Ekıiltmcye gircbllmek i-;in isteklilerin (60,696) liralık mu
vakkat teminat yermcei ve eksiltmenin yapılacaAı ründen 
en az ıekiz gün evvel el1crinde bulunan bütün vesikalarla 
birlikte bir istida ile vekalete müracaat ederek bu işe mah
ıuı olmak Ü7erc vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etme · 
teri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İıteklilerin tekli\ mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz

mukabilinde verme/eri lazımdır. Postada olan gecikmeler 
kabul edilmez. (7634) 2 -4 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan : 

Komi~yonumu:z ve muhasip mesullük Beyoğlu · İstiklal 
caddesi No. 349 da Siııger ve dikiş mağazasının üst ka
tına taşındığını ve bundan sonra yapılacak eksiltmelerin 
sözü geçen binada yapılacağı ilin olunur. (7902) 1-2 

Sayfa 3 

• N n ~-n 

ı D.0.YOLLAQI iŞLETME U. MUDURLUGUNDEN 

Muhammen bedeli 120.000 lira olan vagon yedekleri 7. 12.1938 
çartamba ıünü 1aat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada İdare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmt1k isteyenlerin 7250 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı ıün saat 14 e 
kadar Komiıyon Reiıliğinc vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 600 kuruıa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
ataılmaktadır. (7757) 3-4 

~ ~,.,..EHEMMivETI.E""NAZARıDıKKATAı"""" ...... ~ 

ı - ~ - i 
~ Beyaz ve pirina sabunlarını askeri evsafa uygun _h~r ~ 
~ yerden ucuz yalnız aşağıdaki adresle hulabıleceksıoız ~ 

~ A. I~~} ~k~n~in Mı!~.~ ~~ka! aN~~ !!a S) ~ 
&AAAAAAAAAAAAA.6.AAAAA .... AA ...... 

Toptan Satış Fiatları 

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 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
,, ,, küp 

Yumurta iri 
Limon İtalya 

,, Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

,, ,, 2 ci 
Zeytin tanesi dubie (936 ahsul) 

,, ,, " (937 
,, ,, 1 ci ,, 

,, ,, 2 ci ,, 
,, ,, 3 cü ,, 

Sade yağ Urfa (birinci) 

,, • (ikinci) 

• 
" ,, 

Kars (erimiş) 
,, (erimemiş) 

Trabzon 
,, Vejetalin; 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

" ,, 

,, 

Deri ham ve işlenm.ı!. 

Tuzlu kuru keçi 

.. ,, koyun 
,, " 

manda 
,, " 

sığır 

Hava kurusu kuzu 

" " 
koyun 

,, " 
oğlak 

Tula keçi 

,, koyun 
C\alamura kuıu 

,. manda 
,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 
,, man~a 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan l ci 
,, beyaz l ci 

imtiyaz eabihi nı yası iP.-i 
Direktörü: t.m.i1 Girit 

kilosu -14,75 
litresi -15,20 

kilosu -7 
tonu -16.00 

,, 14.50-15.00 
12.00-12.50 ,, 
11.00-1 t.50 ,, 

-16.50 
" -21,50 
" -26,00 ,, 

kilosu -.--
,, 20.50 - 21,00 
,, -. 
,, 

1 
39.50 -30.50 

,, 28.00-29 
,, 19-20 
,, -25 
,, -28 

sandığı 29--24 
b. sandığı 800-850 

.. 7.50-
kilosu 8-

,, 5-5.50 
,, 45-48 
,, 32-36 

• 22 -26 
,, 18 -21 
,, -15 

-108 ,, 
100-102 ., 
82-87 ,, 
68-70 ,, 

-85 ,, 
-49 ,, 

,, 295-600 

,, 290 - 600 

,, 295-400 
,, 101.25-10'2.25 

çifti 170- 175 
kilosu 45 46 

,, 60-65 
,, 65-70 

çifti - --
kilosu 50 53 
çifti 110 -120 

,, 110-115 

.. 
,, 

kilosu 35-40 

" 
40-45 

,, 165 - l75 
,, 135-140 

tanesi 120-130 
,, 90-100 
., 110-140 .. 90-100 
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3 eme Annee- No. 862 
il 

ABONNEMENTS : 
Ville et Province •• 

MERCREDl 

Quotidien des Adjudicatiom~ 

26 Octobre l 938 ~ 

ADMINISTRA l ıu 

3 
6 

12 

MOIS Ptra. 
.. " 

450 
&50 

1500 MUNAKASA 
Y orhourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

GAZETESi 
T H'phone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Etnınger : 12 aoi:.ı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicit~ s'ııdreaacr 

n l' Administration J ournal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 
Adresse T~l~graphique: 

lı;; tanbul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjııdications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'ndjudication Mode Prix Cautioa. Lieu d'adjudicatıon et du Jours Hcuı e 

d'adjudicat estimatif provisoire Cahier dea Cbargea ----- -
A) .ı\djudications au Rabais 

Construction-Reparation-Trav. Publics-Materlel de Construction-Cartographle 

Repar. pont Şefik Bey a Kadıköy Kurbağa
lıdere 

Modification iı la batisse Municipale Kadıköy 
Repar. route depôt tabac a Üsküdar , Şem· 

sipa~a 

Constr. depôt sel a Adana et bat. Dir. Prin· 
cipale {cah. eh. P. 115) (aj.) 

Constr. bitisse corpa de garde surveillance 
douan. : 4 P· (aj.) 

Gre a gre 

,, 
.. 
,., 

Pli cach 

289 86 

267 60 
371 19 

22911 ıs 

71288 ss 

21 75 

20 ıs 
28 85 

1718 79 

S246 64 

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 31-10-38 14 30 

• .. 
27-10-38 14 30 
27-10-38 14 30 

Com.Ach. Econ. Monop. K.tache 11-11-38 14 -

Dir. Trav. Pub. Urfa 5·11-38 11 

Constr. konak gouvernementale Şile (aj.) Publique 5994 84 Dir. Fiıc Şile 31-10-38 14 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitalres-Fourniture pour Hôpltaux 

V aseline. Publique 1S60 -

Electrlcite-Gaz-Chauffage Central (lnstallatlon et Materiel) 

Piles secheı : 1220 p. 
Fil double pr. installation intcrieure: 70 kim.

Fil triple pour install interieure : 5 klm.
Cordon triple de 1 1 2 m. : 1000 p.- Cor
don double de 1 m. : lSOO p. 

lnatallation chauffıge central au moteur No 61 

lnstal elcctrique bourg Dörtyol (aj.) 

Transport - Chargement - Dechagement 

Transport poataux. 

Travaux d'lmprimerie-Papeter:!! 

Papier pour journaux : 100 paqueta 
Toilc de reliure pour garder le• cartea 

graphiques. 
Papier ozalite : 200 paquets 
Papicr cbimique : 30 paqueta 

Combustible Carburant-Huiles 

Benzine, petrole mobiloil C . B. B. A. 
k.- Petrole : 300 le.. 

Coke : 200 t. {aj ) 
Houille en bloc : 91S60 le. 
Semi·coke : 800-1000 t. 

,, ,, et lavemarine 
Charbon de bois : 16 t . 
Huile Dikra . 

,, 
• 

graisse. 
minerale 

Divers 

Plaquea en plomb de 3 m m : 5 t. 

gfo-

600 

Tuyaux en cuivre de 20 X 25 m/m ; 195 k.
ld. de 36 X 55 m m : 1000 k .- Plaquea en 
cuivre de diH. dim. : 55 k. 

Petits materielı de voıe : 9 lots (cah eh. L. 
10,24) 

Reparation poeles : 130 p. 
Articles de sellerie : 7 lots 

Brouetteı, broases pr. peınt ure, piochea, 
pellea ete. 

Materiel pr. voiture desinfection de Yeniköy 
• de construction 

Tuyaux en fonte avec accessoires (cah. eh. 
290 P) 

Groupe generateur Dieael (cah. eh. 550 P) 

Reparatıon remorqueur ~sarım. 
Fer lama, clous, cbrome, tapia, caoutchoute 
Boutons matea pour capotea: 613372 p.· ld . 

pour iıquettes : 735524 p.· ld. petits : 
298892 pieces. 

Provisiona 

Leruınes d'hiver 
Riz : 7 t.- Blea concaues : 30 t.- Leatillea, 

poia chicbes, oignon•, pommes de terre, 
orre et foin 

Viande de boeuf : 70 tonnea. 
Beurre : 7 ,5 t . 
Oignons : 22 t . 

,, sec• : 10 t . 
Viande de boeuf: 61 t. 
Pois·chiche : 29 t.- Lentilles : 33,5 t.- Hari· 

cots sec• : 44 t.- Ble concasae : 52 t.- Rix: 
29,5 t. 

Paille: 450 t.- O ignons: 18 t.- Savon: 14,3 t. 
Farine : 689 t. · Orge : 720 t. 

Foin : 560 t.- Beurre : 26 t . 

Publique 
Pli cach 

Gre a gre 

,, 

Gre a grc 
• 

Publique 
,, 

Grc a grc 

Pli cach 
Publique 
Pli cach 
Grc a gre 

• 
Publique 

,, 
,, 

Publique 
., 

Pli cacb 

Gre a gre 
,, 

" 
,, 
,, 

Pli caçh 

" 
Gre a gre 
Publique 
Pli cacb 

Put;lique 
Publique 

Pli cach 
,, 

Publique 

" Pli cach 

Pli cach 

" 

976 
7600 -

635 -

450 -
210 -

462 -
63 -

3544 

2746 80 
26000 -
10000 -

720 -
1770 -
1845 
182S -

1900 -
4865 75 

20477t> 10 

1888 60 

496 75 

67 so 
294 87 

38160 -

110000 -

401 -
573 40 

7825 70 

soo -

12600 -
8250 -
1925 -
950 -

13420 -

145 -

73 20 
570 -

48 -

33 75 
15 75 

35 
5 

531 60 

720 -
206 10 

1950 -

170 -
158 -
165 -

142 50 
364 94 

114H8 80 

142 -

37 27 

5 10 
22 03 

4158 -

6750 -

60 -
43 -

586 93 

945 -
610 -
144 37 

69 -
1006 50 

Com. Ach. Miniıt . Def. Nat. Ank.. 10·11·38 11 -

Com. Ach Gendarm. G.pışa 
Dir. Telephonea Iıtanbul 

Com. Ach. Comm:ınd. Gen. Surv. 
Douan. lst. 

31-10-38 11 
12.12-38 ıs 

31· 10-38 15 -

Municip. Dörtyol 1 mois a partir du 14-10-38 

Dir. P.T.T. Vilayet lstanbul 1-11-38 - -
{rectifie) 

Com . Perm. Municipalite Iatanbul 27-10-38 14 30 
,, 

Dir. Restauration M11nicip. Ank . 

" 

27-10-38 14 30 

9·11-38 15 -
9-11-38 ıs -

Com. Ach . Intend. lat. Tophane 27-10-38 lS 

Com. Ach. Corps Armee Çorlu 8-11-38 16 
Co;n. Ach. Brigade Edirne 7-11-38 
Dır. lnstitut Agricole Ankara 10-11-38 10 -
Com. Ach. Command. lst. Findikli 27-10-38 11 -
Com. Ach . Place Forle Çanak. 3-11 -38 13 -
Com. Ach. Mın . Def. Nat. Ank. 10-11-38 11 -

.. 
" 

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

ler Expl. Ch. de Fer Etat H.pışa 11-11-38 10 30 

.. 

Administ. Gen. Chemins de Fer 
Etat Ank.. Caisaes H. paşa 

Com. Acb. Milit. Selimiye 
Com. Ach. Comm. Gen. Surv. 

Douan . l.st. 

11-11·38 10 30 

15-12-3 j 15 30 

28-10-38 10 
3· 11-38 14 

Com. Perm. Municipalite latanbul 31-10-38 14 30 

,, 
.. 

Adm. Gen. Ch. fe., Etat Anlt. 
Caisses H.paşa 

27-10-38 14 30 
27-10-38 14 30 
1i?-12-38 ıs 30 

Com. Ach. lnt. Marit. Def. Nat. Ank 12-12-38 14 -

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 
., 

" 

3-11-38 14 -
11-11-38 14 -
10-11-38 15 -

Vilayet Çorum moıs a parfü du 13-10-38 
Co•. Ach. Milit. Çorum - - - -

,, 
,, 

Com. Acb. Div. Tekirdağ' 

• 
Com. Ach. lntead. lzmir 
Com. Ach. Reriment lnfanterie 

Malatya 

idem 

,, ' 

• 

4-11-38 15 -
7-11-38 11 -
7-11-38 16 -
7-11-38 17 -

28-10-38 12 -
4-11-38 10 30 

S-11-38 10 30 
10-11-38 10 30 
11-11-38 10 30 

' 

Perşembe 27-10.038 
Su tasfiye teıis. (DDY) .\~ 818 . tfıl,fl' 
Hanife deresinin üıt kıamı ile küçük Karaderenin ıslah işler• 

Vele .) ~\: 840 (,._r., 
Seyhan sağ sahil aulama ana kanalında yap. 3 cü ayrım kanalı 

Vek.) .N! 840 
Menemen ovasının ıula11masının inş. (Nafıa Vele.) JY• 840 
Söke-Ortaklar yolunun tamiri (Aydın Vıl.) ~\! 841 " k ftfU" 
Elbiae, palto, iskarpin, yumurta, kuru soR-an ve patatea (Yukse 

hendia Mek.tebi SAK) ~~ 846 
Kayın ağacı (DDY) .ı\! 846 
Konya iplikçi camii tamiri (Konya Kültür Dir. ) .\! 846 
Sadeyağ {Kırklareli Tüm.) .\! 845 

,, (Erzurum Ask. SAK) .\! 844 
Sicim, halat v.ı . (DDY) .\! 847 dıf') 
Sandık binasında tesia edilecek salon binası inş (Emniyet SaP 

Jı.~ 847 
Süt (lst. C. Müddeiumum ) J\! 848 
Kuru üzüm: kayıaı, zerdali, vişne {lat. Beled.) \; 848 /.~~· 
Gazi Terbiye EnstitGsünde yap. lağım, kuyu v.s. dahili ta111irat( 

Vali ) .i\"! 848 • 348 
Cebeci hast. yap. lcanalizasyon, au df'posu v.s. int• (MMV) "'~ 
Muhtelif erzak (Ank. Hukuk Fakül.) .\! 849 
Bina tadil ve ıslahı (lzmir Lvz.) .\: 8SO 
Yatakhane iaş . (DDY lzmir) .\~ 8SO 
Yol tamiri (Kayseri Vil. ) ~\! 850 
Şehriye ve makarna (Bılılı::esir Ask. SAK) .ı\! 850 
• Fort otomobili (!amir Defterdar.) .\ ! 850 
• Ev ankazları (Ank. Beled.) .\! 853 
Nohut (Diyarbakır Lvz.) .ı\-; 854 . 

8
54 

Eczayı tıbbiye ile laboratuvar malzemesi (Çanak.kale Vil.) ~\· 
Kalbur makinesi tamiri (Aydın Vil.) .\~ 854 Galat" 
Galatuaray lisesi Ortaköy şubesinde yap. tadilat ve tamirat ( 

saray Liaesi SAK) .\! 855 
Sabun (lst. Ünivers. SAK) .;\! 8S5 
Keıme makinesi (Topbıne Lvz.) ,,; 8S8 
Nişasta kola {lnhis. U. Müd.) .ı\! 857 
Kıl teli (Tephane Lvz .) .\! 858 
Edincik-Gönen yolunun tamiri (Balıkeair Vil ) & 8S8 
Tayyare imdadı sıhhi paketi {MMV) J\: 860 
Sadeyağ (Ormaa Kor. Genel Komut.) .\": 860 
Kuru çam odunu (Kars C. Müddeiumum.) .\ ; 859 \! v9 
Niğde ortaok. elektrik tesis. ve tamiri (Niğde Ortaok. SAK) • 
Konya lisesinde yap. tamirat (Konya Liseai Dir.) .!\": 861 
Dam tamiri (lst. Ünivera. SAK) .\~ 861 

-~~~ 

Jeudi 27-I0-938 

lnstal. pour filtrage d 'eau (Ch. de Fer Etat) No 818 . 1t'" 
Trav. d'amelioration des rivieres Karadere et Hanife (M111

' 

Pub.) No 840 
840 Constr. 3 eme can al de separation (Min. T rav. Pub.) No O 

,, irrigation plaine Menemen ( ,, ) No S4 ~ 
Rep. s route Seuke-Ortaklar (Vil. Aydin) No 841 t ,,. 

Costumes, paletots. chausaures, pommes de terre, oiıno11• ' 
(Com. Ach. Ecole lng.) No 846 

Bois d'hetre (Ch. de Fer Etat) No 846 
• Rep. moaquec iplikçi (Dir. Culture Konya) No 846 

Beurre (Oiv. Kirklar eli) No 84S 
,, (Com. Ach. Milit. Erzurum) No 844 

ficelle, corde ete. (Ch. de Fer Etat) No 847 
lnstal. salon de vente (Dir. Caiue de Prcts) No 847 
Lait (Procureur Gen. lstanbul) No 848 
Raisias secs, abricots ete. (Mua. latanbul) No 848 
Trav. de canaliaation et rP.p. a la bat. Gazi Terbiye 

No 848 
(p.4ill• 

Cooatr. reaervoir d'eau trav. de canalisation a Cebeci 
Nat.) No 848 

Oiv. provisions {Faculıe de Droit Ankara) No 849 
Rep. et reforme bit. (lntend. lzmir) No 850 

,, route (Vil. Kayseri) No 850 
Coastr. dortoir {Ch. de Fer Etat lzmir) No 850 ~ 
Macaroais et vermicelle (Com. A.ch. Milit. Balilteair) No 8 __ J.I 
Poia cbiche (lntend. Diyarbakir) No 854 .

1 
çY 

Produits pbarmaceutique!I et articlea de laboratoire (V• · 
No 854 f 

Rep. cribleuse (Vil. Aydin) No 854 )flO 
,, bi.t. lycee Galataaaray (Com. Acb . Lycee Galat•s•r•1 

Savon (Com. Acb. Universite lst.) No 855 
Machines pour c•uper (lntend. Tophane, ?\o 858 
Colle d'amidion (Dir. Gen. Monopole•) No 857 
Toile en erin (lntcnd. Tophane~) No 858 
Rep. s route Edincik-Gueunen (Vil. Balikesir) No 858 
Paquets de secours sanitaire (Min. Def. Nat.) No 860 
Beurre (Commınd . Gen. Prot . Foret) No 860 / 
Bois de sapin (Proc. Gen. Kars) No 859 

1
, S 

Rep. et instal. electrique bat. ecole Secor.daire (Dir. EcO 
Niidet No 859 

Rep. au lycee de Konya (Dir. Lycee Konya) No 861 
,, div. toiture (Com. Ach. Univer1ite lat.) No 861 


