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~ ABONE ŞARTLARI: t 
Türkiye için Kuruş ~ 

3 AYLIGl 450 

~ 1 " 850 
41 6 " 1500 

~
., Ecnebmemleketler için 

12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
~ Resmi makbuz mukabili olma· .~ 
~ yan tediyat makbOl değildir. • 

~~··········~··· 1 

PERŞEMBE 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
il 

6A~ETESÜ 

27 l!Jirincite,rin ı 938 

iDAREHA NE· 
Y oğurtcu hanı, l ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembd!Pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarchanemizde görüşülür 

Tel2'r·: İst. MÜ~AKASA 
Telefon.: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

~ Umum Tüccarların ve M üteahhit1l eri:n Mesleki Organıdır 
-==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Harici E~onomi~ Ha~erler 
ı\kdeniz havzasında zeytinyağı 
Q vaziyeti 
tyneJ ·ı l Z t' ·ı·k E · - - Akd · 'lt"h • mı e ey ıncı ı nstıtusu, enız mıntakasındıa zeytinya-

C,~ saf vaziyeti hakkında aşağıdaki malumatı vermektedir: 
~1•n _zeytinyağı rekoltesi hakkında ahnaıa son malumat, 1938·39 
"ltr ıxııkdarının ilk tahminlerden daha dun bir derecede ol:ıcağım 
''d ltıelttedir. Bu sene rekoltesinin yalnız geçen sene istihsa! mik
~1 :~ aı olmııkla kalmayıp vasati rekolte mikdarındın da oldukça 
ls~Allcııg-ı anlatılmaktadır . 
~ "'NYADA: 
'~olt ı , c ıakkında rakam elde etmek kaıbil olmamış ise de elde 

'111 \r llıalOmat, milliyetcilerin elinde bulunan arazide ve bilhaasa 
~td c Malaga'da mahsulün iyi ve Cü nhuriyetcilerin işg:ıl ettiklerı 
\ı c de normal vaziyette oldu~u merkezindedir. Mamafıh gerek 
~ \re gerekse tasir ameliyeleri bu sene normal bir seyir takib 
\~cce~j cihetle vasat derecede bir rekolte elde edileceği anla -
I tes'dır. (Geçen sene rekoltesi: 380.000 ton· son on sene vasati 
"tA.L~43.840 tondur.) 

/ 

~ h ADA: 
it Sulün geçen seneden çok noksan olacağı haber verilmektedir. 
c; ~alabria ve Sicilya'da geçen senenin yarrsı lı:adar mahsul elde 

h1~ !' nnlnşılıyor. Bu noksan rekoltenin sebebini, bu mıntakalarda 
~'es cı~acının münavebe ile bir sene iyi ve ertesi se 1e fena mahsul 

1 ırı le oldu~.ı kadar kuraklıkta da aramak icabe-:ier. Göve salğıoı 
~tn11p havı:asında değil, aynı zamanda merke& ve şimal mıntaka· 
~ lt:~ ıııeyvaların dökülmesini intaç etmiştir. Henüz zeytin sineği 
'-~ rıbnt vapmamıştır. Tozcana'da muhsul vasahn bir az dununda

•11 at parazit erin hücumundan korkulmak.tadır. Liğori civarında 
tli•~neden fazla mahsul elde edilecektir, zira bu mıntakada dahi· 
'tkoı avone, Gemes ve La Spezia havzalarından geçen sene çok 

14l te alınmıştır Hava şeraiti ve hastalıklar uyaadırmalı:ta ise de 

lı 1 ·~•h'lrdan bu sene geçen mevsime nazaren yüzde 50 fazla 
Ilı• ınllcağı anlaşılıyor. 

ı (~ıxı hal ya rekoltesi 180 0()0-191.000 ton olarak tahmı n edilmek· 
~ıs cçen sene rekoltesi 232 500, son on sene zeytinyağı rekolte
ftiNS2o ton idi.) 

, ~Q ANISTANDA: 
~ ... Sene vasatın dununda bır rekolte elde edilecektir. Tezehhür 
"'tsa~ 

~ı Ur sıralarında havaların çök müsaid ~eçmesine mukabil yaz 

ıe~lrfır.da şiddetli sıcaklar ve devamlı kuraklık bilhusa Attique, 
ıt·. 1llıs, Rethimme, Lacithion (Girid) Corfo, Arcadie ve Arta'da 
&~:•n fasla mikdarda dökülmesine sebep ol•uştur. 

<.I ıxı· '•t . ıntakalardo& zeytin sine~ine ve muhlelif hastalıklara tesadüf 
4~1 •sc de fazla tahribat vaki olmamıştır. Umum Yunanistan zey· 
~ ttckolteainin 80 000 ve yemeklik ' zeytin iıt.hsfW mikdarının da 
lı 'tkon etrafında olacağı ha': er alınmaktadır. (Geçen sene zeytin
~N~tesi 140.000, son on sene vasati rekolteıi 104 367 tondur.) 
'l,

111 
STA: 

~il trı bütün mıntııkalarda kuvvetli bir tezehhürden sonra hava· 
ijlt~•k geçmesi yüzünden bilhassa şiınal mrntakasında daneler dö· 
~~- r. Bu m•ntakad;ın pek mahdut rekolte alınabilecektir. Sahil 

\tıı ta~~ıı iyi bir mahsul alınacağı ümid edilmiş ise de pas hasta- • 
'Yta ~•batı bu~ada da tahminleri düşürmüştür. Cenup mm taka

'ltı bılha11a Sfax da Psyllenin siyareti mahsulü ilçte bir niıbe· 
t,~ltılltazarrır etmiştir. Cenubda kuraklık mahıul üzerine menfi te· 
~ 'ı'Ştır . 1938-39 mevsimi rekoltesinin geçen ııeneden yüzde 

Ce olarak 25·30 bin ton arasında idrak edileceği tahmin edili-
) Çcrı sene rekoltesi 55 bin, son on sene vasati rekoltesi 46.150 

't~ 
~~ ~IR·oE: 
~ıt'd 
1 e de fazla mahsul ııhnamıyacalttır. Devamlı kuraklık ve 
~11;1cıı.ldar danelerin dökülmesine sebep olmuştur. Bilhassa 
1

111 
•ııe eyaleti dahilindeki Oranais civ<ıranda dökülme çok sid

tt~f tur. Sula~a zıraatinin tatbik edıldiği ~ıntakalarda Psyl!e 
\ t

01 
ş ve tahrıbat yapmıştır. Umum zeytınyağı rekoltesinın 

~~'Q 
8

1 olacağı tahmin edilmektedir. (Geçen sene rekoHesi 15.940 
"s'Dnc vasati rekoltesi 15,864 ton idi.) 

~ '-'d A.: 
~Gtt~ da lezchbür iyi olmuş ise de kuvvetli fırtınalar daneleri 
:•ı h tb Buna rağmen 1938-39 rekoltesinin vaaabn bir az üstünde 
"'tt' ~~ verilmektedir. (Geçen ıene rekolteıi 9.000, son on ıe~ 
l-~IYR~oltesi 9.810 tondur. 
"r ~DE 

'l'e'd 
ıv• c de vasatın üatünde rekolte alınacaktır. Mahsul bilhassa 

'~ı/~da çok iyi, Latakya'da vasat derecede, di~er mıntakalar
<i~ır. p Uvvetli yağmurlar tanelerin dökülmesi neticesini tevlid 
~.•o 8Yllc ve güve az tahribat yapmıştır. (Geçen sene rekoltesi 

lJ~f 0 n sene vasati rekoltesi 11 .571 tondur.) 
1, ıı~i V AZlYET: 
t ~'ııt ~cytinyaeı istihsiıl vaziyeti şu şekilde hüliıa edilebilir: 
y-ı)•:\1 Oldukça iyi veya vasat derecede 
~ ~11, 11• asa tın dununda 
~~'ll··'etan: Vaaatın dununda 
~ ... v 
~le~İl· asaun çok dununda 
~_,İt. · Vuat 
'•: y Noksan 

•au 

Norveç bahkcıhğı ve zeytinyağı 
istihlaki 

Norveçte 1890 da tesia ve Stavanger civarında tekasüf etmiş 

olan balık konserve sanayiine menaub 80ni mütecaviz konserve 
fabrikaaı mevcuttur. Bu fabrikalar mühim mikdarda zeytinyağı 

kullanmaktadırlar. Norveçe ilk defa zeytinyağı ithal eden memle 
ket Fransadır. Umumi harbe kadar Fransa bu memleket piyasa· 
sında hakim bir rol oynamış, harb sonu devresinde ise İsp:ınyadan 
ithalat gittikçe artmıştır. İspanya harbi dolayısile bu memleketin 
sevkiyatı azaldığı cihetle Tunuı da Norveç piyasasında mühim bir 
mevki işğal etmeye başlamıfhr. 

1936 senesinde ithal edilen 3,274,000 kilodan 91,926 kilosu Fran • 
aadan, 2.597,019 kilosu İspanyadan, 536,505 kilosu Tunustan, 15,834 
kilosu Ce:ıairden, 14.994 kilosu Portekezden ve 9005 kilosu diğer 
memleketlerden alınmıştır. 

Norveçe zeytinyatı sevkiyatı takriben 400 litrelik meşeden fı
çılarda yapılmaktadır. Sanayi laboratuvarı konserve imalinde kul
lanılacak zeytinyağların e~safını tesbit etmiştir. Bu yağların par
lak, su ve ecnebi maddelerinden ari, açık san renkli bulunması ve 
lezzet ve kokularının iyi olması lazımdır. Asidite % 1,5 olarak tes
bit edilmiştir. Üç gün 4 derecei hararetle durulmaya terk edile11 
yağların ancak cüzi mikdarda teressübat vermesi ve bir kilo ya
ğın 30 miligramdan fazla kül bırakmaması lazımdır. 

Zeytinyağı mübayaatı bilhassa k>ş aylarında yapılır. Başlıca ih
racatcıların Stavanger de mümesilleri vardır. Tediyat 30, 60, 90 
ırünlük bonolar ile yapılır. Gümrük resmi yüz kiloda 1,80 Norveç 
kronudur. 

emleket Haberleri 
Ankaraya 3üncü telefon / 

hattı 
Ankara ile şehirimiz arann· 

da temdidine başlanmış olan 
üçüncü telefon hattının Adapa
zarile Gerede arasındaki kıs

mı ikmal edilmittir. Gerede 
Zonguldak arasında olan kııım 
dahi bitmek üzeredir. OradaD 
Ankaraya bağlanacak hattın 

hazırlıkları dahi bitmiştir. Ya· 
kında üçüncü hat çalışmaya 

başlayacaktır. 

Yeni umumi mağazalar 
İktisat Vekaleti yurdun bü

yük şehirlerinde umumi büyük 

matazalar açılması ıçın yeni 
tedbirler almıştır İlk umumi 
mağazalardan ikisi İz mirde a
çılmıştır. İkinciıi .şehrimizde 
teıiı edilecek ve lstanbuldan 

ıonra Mersinde açılacaktır. Bu 
mağazalara mallarını te alim e· 
decek olan müstahıil ve tüc
cara bir miktar avans para ve 

birde kupon verilecektir. Alı
nacak kuponlar her hangi milli 
bir bankaya tevdi edilerek mu· 
kabilinde malların bedelleri çe -
kileeektir. Şimdilik üç şehirde
ki tesisat bitince diğer büyük 
şehirlerde yapılmasına başlaya

caktır. 

İstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

" ========= 26.I0.938 

Cinsi 
En aşaf'ı l~n yilksck 

Kr.~ . Kr. S . 

Banıya 

Sakızkaha~ı 

Dolmalık büber 
Sivri hiıbcr 
Kır <lomatc i 

Sırık <lonıatesi 
Çalı fasulyesi 
Yeşil fasulya 

Kilo 

Ayşekadın ,, 
Barbunya kırmızı 
Lahana 
lapanak 

Kök kereviz 
Pıraaa 

kilo 

.. 
Asmakaba~ı 

Hıyar 

Patlıcan ba' 
orta 

aded 

ufak 
Bostan patlıcanı 

.. 

21) 

H 
7 

lO 
5 -

llJ = 
12 

12 
ıo-
/1 _, 
5 

(İ -

4 -

3 50 
:! 50 
J 2:> 
4 

Yeşil salata lOOAdet 70 

Yeşil soğan 

Maydanoz demet - ,j() 

Pancar 2 

30 -
12 -

H -
12 -

7 -

12 -
13 

J :J 
ıı 

5 -
lİ 

5 -

4 -
3 -
1 75 

- 5 -
100 -

- 75 
:ı -.. Havuç ::ı -- 1 -" Nane 

Kırmı;ı;ı turıı 50 - ~-

"' 
Bayır turpu ı :?.;") ., --
Çavuş liziimıi kıl o 

Cinsi 
En aşağı En yüksek 

Kr. S. Kr. S. 

Çekirdeksiz ilı:ilnı kilo 
Rezakı üzilmii 
Yapıncak 
MOfkile 
l3nlbııl ıizlimü 
Sıynh üzum 
Amasya elması 

D 

lnebolu clnıası • 
lngiliı: elmas: (tauklı) 

Unllı.abağt • 
Malatya armudu 
Şeftali 

Ayva 
Taze iııcır 
Kestane 
Nar 
Ceviz 
Hınnap 

Muz 
Kestane kaba"ı 

• 

~ 

7 -
8 -
8 -
7-

12 -
5 -

il -

5 -
f> -
Hı -

40 -

Yerlı lımon 100 aded ::!00 -
Ecnebi limon 100 aded 100 -
Karpuz Alaca ba, • 10 -

• " orta • 7 -
ufak • 5 -

Kavun Kırkae-ac ba~ ,, ıa -
orta. 8 -
ufakt 1 -

• Hasanbcy baş • 15 -
orta • 12 -
ulak. G 

H -
l::! -
rn -

10 -
:ıo -
ıo 

I:! -
s -
~' -

2V -

80 

400 
2iiO-
12 -

9-
6 -

Hı -
10 -
G = 

ı - 1 llJ -
7-

•• 
AKA 

inşaat· Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Urfa Nafıa Müdürlüğünden : 

Urfa Vilayetinin cenub hududu üzerinde Anebekuyuda ve Gü
zelyat harabesinde yapılacak iki aded Gümrük Muhafaza Süvari 
karakol binasile Nustel ve Gocarın şimali şarkisinde "An mev· 
kiinde inşa edilecek iki aded piyade karakol binası ki cem'an 
dört bina inşaatı "71.288., lira "5jn kuruş bedeli keşif üzerinden 
görülen lüzum üzerine kapalı zarf usulile ikinci defa olarak ek
ailtmiye konulmuştur. 

Ekıiltme 5 11.938 tarihine musadif cumartesi günü saat 11 de 
Urfa Nafia Müdürlügü odasında toplanacak Komiıyon marifetile 
yapılacaktır. 

Bu işe aid evrakı fenniye, proje, mukavelename projesi, ek
siltme şartnamesi, fenni şartnam~, hulaaai keşfiye ve bayındır· 
lık işleri genel şartnamesinden ibarettir. 

Dört binanın muvakkat teminat miktarı 5246 lira 64 kurut· 
tur. 

İ:.teklilerin teklif mektublarına aşağıdaki evrakı bajlamaları 
şarttır. 

A- Yukarıda miktarı yazılı teminat akçesinin Malaandığına 
yatırıldığına dair Sandık makbuzu veya muteber bir bankadan 
alınacak teminat mektubu. 

B. En az seki.z ırün evvel Vilayete müracaat ederek bu ite 
girebilmek için alınmış ehliyet vesikası. 

C - Teklif sahihlerinin mensub oldukları Ticaret Odaa1nda 
aldıkları 938 senesine aid vesika veya musaddak aureti. 

D - İsteklilerin mühendiı veya fen memuru olmaSl veya bun-
• lardan birinin bu işin fenni meı'uliyetini deruhde edeceğine dair 
alacağı taahhüd ıenedi. 

Devlet Demir Yolları 6 ıncı İşletme Ek~iltm! Komisyonundan 
Bor ve Niğde hangarlarının 1725,50 metre tutan zeminlerinin par· 

ke ile döşemesi işini• 18.10 938 ııalı günü saat 1 O da yapılan açık ek· 
siltmesinde teklif edilen bedeller komisyonumuzca muvafık. görülme· 
diğinden açık eksiltme 31.10.938 pazartesi güııü aaat lO da Adanada 
işletme Müdürlüğü binasında yapılmak üzere 10 gün uzatılarak yeni
lenmiştir. Metre murabbaı muhammen bedeli 260 kuruş olup muvak.· 

kat teminat 3.i6.47 liradır. Mukavele ve şartnaııaeleri komisyonumu>.& 
müracaatla ücretsiz görıilür. 

Şile Malmüdürlüğunden 

!.çık ekıiltmeye konulan 5994 lira 84 kuruş keşif bedelli Şile 
hü?<ümet konağı tamiratı için talip zuhur etmediğinden eksilt
menin 20.10 938 tarihinden itibaren 10 iÜn müddetle temdit edil

miştir. 
İhale 31 .10.938 tarihine müsadif pazarteıi günü aaat 14 de 

yapılacağından taliplerin mılmüdürlüğünde müteşkkil komiıyona 

müracaatları ilan olunur. 

Konya Memleket Hastanesinden : 

Keşif bedeli bin liradan ibaret olan Konya memleket haata
nesinin ön cebhe duvarına yapıll\cak demir parmaklık ile iki adet 
demir kapı işi 4. 11.938 gününe kadar açık eksiltmeye konmuştur. 
Bu ite talip olanların o gün saat 15 de yüzde yedi buçuk üzerin· 
den alacakları teminatı muvakkate mt"ktuplarile ticaret odası 
vesikalarını hamil olarak vilayet encümen odasında hazır bulun· 
maları ve şeraiti öğrenmek isteyenlerin de hastane baştababetine 
müracaatları ilan olunur. 

* •• 
Şişli çocuk hast. intaniye pavyonunun ikmali irı~aatı. 

Bak: İ:st. Sıhhi i\:lüess·~sder SAK ilanlarına. 
• • • 

Adanada yap. tuz anbarı ve hnşmüd. apartunanı inşaatı. 

Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lbtanbul 

!::iatınalma Komi yonurıdan: 

61 sayılı mötöre yaptırılacak kalorifer tertibatının 31 bi
rinci teşrin 938 pazarte i günü saet 15 te pazarlıbı yapıla
caktır. 

Şartnamesi kömi yondadır, görülebilir. 
Tahmini tutarı 635 lira \'e ilk teminatı 48 liradır. 

Dörtyol Belediyesinden: 

13.10.938 tarihine ihnle ·i mukarrer Kasaba elektrik te
sisatına talip çikmarlığından 14.10.938 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle pazarh~ıı konulmuştur. Talip olanların be· 
lediye en.~ümenine müracaatları ilan olunur. 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Lisetsi 

Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Güo Saat 

a MOnakasaıar 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harıta 

Tophane PTT binası tamiri aç. eke. 
Kadıköy telefon santralı binaııı tamiri 

" 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

2476 27 
3015 93 

Kumaş: 2940 m. kapalı z. m, 3 -

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Resim malaemeai: 18 kalem 
Kuşe kağıdı: 120 ad. 

aç. eks. 

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

Afyon garı mefruşatı 
Karyola: 100 ad. (tcmd) 

Kereste - Tahta v.s. 

Tahta: 3 m3 

Nakliyat· Boşaltma - YOklutm8 

Murgulda tesıs edilecek bakır iı.abebaueıtine 

lazım olan 20000 ton malı.emenio Hopadan 
Bor9ka civarında kamyonla Murgula nakli işi 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Lavamarin kömürü: 357 t. 
Kok kömürü: 345 t. 
Kesilmiş gürgen odunu: 250 çeki-Rumeli man· 

a-al kömürü: 50 O k. 

MOteferrlk 

Ambalaj sandığı: 1250 ad. 
Skandırak düğmesi: 80483 ad.-skandırak kayı-

şı: 62231 ııd. 

Ay yıldız: 3693 ad. 
Kıyım bıçağı: 2500 ad. 
Bakalit: 380 k. (10 m.) 
Mıh muhtelif No. : 213151 ad. (temd) 
Kamyon: 3 ed. 
Muhtelif boya: 600 k. -çimento: 100 torba 
Muzika ıılat ve malzemesi: 69 kalem 
Kayış yular başlığı: 400 ııd. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Ekmelı::, datlıç, karaman, sığır ve kuzu eti, sa
deyağ, pirinç, peynir, yumurta, süt, yoğurt, 
zeytiaya2', sabun, nohut vs. zabirelerlc sebzeler 

Prasa: 4 t.-lahıına: 4 l.-ıspnnak: 4 t. 
Pirinç unu: 500 k.-nişasta: 120 k.·çorbalılı: şeh

riye: 400 k.-soda: 500 k. 
Kayısı, vişne veya ayva reçeli: 390 k.- beyaz 

peynir 390 k. 
, ---- ttr 

kapalı z. 
aç. eks. 

paz. 

paz. 
kapalı z. 
aç. eks. 

aç. eks. 
kapalı ı:. 

paz. 
kapalı z. 
aç. eks. 

kapalı z. 
pu. 
aç. ekı. 

,, 

paz. 

,, 

3637 38 
1320 -

7790 70 
1000 -

4998 -
7417 50 

1750 -
5459 44 

92 32 
11975 -

2090 -
639 45 

9000 -

3160 -
beh. 2 75 

Matbaa işieri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
Teknik Okulu Sahnalma Komisyonu Başkanlığından : 

Cinsi Mikdarı Tahmin Tutarı İlk Teminat 
Lira K. Lira K. 

Reıim Malzemesi 18 kalem 3637 38 273 83 
Okulumuz ib!iyacı olau yukarıda cins Ye mikdarı, tahmin be· 

deli ve ilk teminatı yaz.ıh resim malzemesinin ihalesi yapılmak 

üzere I0.11.938 tarihine raıtlayan cuma günii saat 14 de açık 

eksıltmeye konmuştur. 

İsteklilerin 'artnameyi görmek üzere Yıldızda bulunan oku
lumuza ve eksiltme günü de Gümuşzuyunda yüksek mühendis 
mektebi m uhaıebesinde toplanan satınalma komisyonuna gelme· 
leri 

••• 
120 adet kuşe kağıdı alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd. 

ilanlarına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Eti Bank Müdürlüğünden: 

Murgulda tesia edilecek bakır izabehanesiae lazım olan takri· 
ben 20.000 ton malzemenin Hopadan, Borçka civarından kamyon· 
larla Murgula nakli işi bir müteahhide ihale edilecektir. 

Muvakkat teminat 5,000 liradır. 
Bu işe talip olanlar lrhriri tekliflerini 30. l 1.938 tarihinde saat 

18 e kadar Ankarada Eti Bank Genel Direktörlüğüne vermiı ol
malıdırlar. 

Bu hususta tanzim edilen şnrtnameaile ihale mukavele projesi 
hergün Anlı:arada Eti Bank Ticaret servisinden, lstanbulda Eti Bank 
Bürosundan, Kuvarshanda Eti Bank Bakar Madeninden Ye Hopa
da Eti Bank İrtibat memurluğundan alınabilir. 

c=:= 

obilya, Ev ve Bnro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Devlet Demir Yollnrı ve Limanları i~letmesi Umum 
Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli 7790,76 lira olan Afyon garı mefru
şatı 10.11.38 perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulile 
Ankarada idare binas!ndn satın alınacaktır. 

186 -
227 -

661 50 

272 83 
99 -

584 31 
75 -

5000 -

750 -
557 31 

131 25 
410 50 

14 -
898 -
156 75 
48 -

675 -

237 -
82 -

İst. PTT Müd. 
,, Telefon Müd. 

lıtanbul Belediyeai 

Teknik Okulu SAK 
inhisarlar U. Müd. 

• 

D.D.Y. Aok. Haydarpaşa 
Teknik Okulu Müd. 

lıt. Komut. SAK 

Etibaak Müd Aak. ve lst. 

Tophane Lvz. SAK . " 
Ereoköy Köy LisHi Dir. 

lst. Jandarma SAK 
Tophane Lvz. SAK 

11-lt-38 14 -
12-11-38 10 -

14-11-38 15 -

10·11-38 14 -
17-11-38 16 

10-11-38 15 -
1-11-38 14 -

4-11-38 10 30 

30-11-38 18 -

2-11-38 13 30 
10-11-38 15 30 
14-11-38 14 45 

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

,, n 1-11-38 15 -
inhisarlar U. Müd. 17-11-38 15 -

n ,, 17-11-38 ıs 30 
Gümr. Muh. Genel Kom. fat. SAK 31-10-38 14 -
lıtanbul Belediyesi 14· 11-38 15 -
lat. Komutanlı2'ı SAK 4-11-38 10 30 
M.M.V. SAK 12-12-~8 11 

n • 14-11-38 11 -

ErHköy Kız Lisesı Dir. 

lst. Komut. SAK 

" " 
Selimiye Ask. SAK 

-

14-11-38 10-15 -

31-10-38 14 -
4-11-38 10 -

31-10-38 14 -

Bu işe girmek isteyealerin 584,3 t liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve bu gibi işleri yap
t~ğına dair nafıa ehliyet vesika:ıı ve tt:klifJerini ayni gün 
saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri Jazın1dır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesin
den, Ilaydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinde~ dağıtılacak

tır. 

• • • 
200 adet soba alınacaktır. Hak: lst. Bcled. ilanlarına. 

Kereste, tahta ve saire 

••• 
3 m3 kereste (tahta) alınacaktır. Bak: müteferrik sütu

nunda l~t. Komut. SAK ilanına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v .s. 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Nakliye ve MoUSrlü ltirlikler okulu için 3325 lirahk benzin 600 
kilo C. BB. A. Mobiloil yağı ile 300 kilo sarı gazın pazarlıkla 
eksiltmesi 27.10.938 ianü saat 15 de Tophanepe fstanbul levazım 
imirliti satınalma komiıyonu reialitidde yapllacaktır. Hepıinin 

Tahmin bedeli 3544 lira, ilk teminatı 531 lira 60 kuruıtur. 

* * • 
Kesilmiş gürgen odunu ile rumeli mangal kömürü alı

nacaktır. Bak: Erenköy Kız Lisesi Dir. ilanına. 

Müteferrik 
M M. Vekaleti Satınalma Komiıyonundan : 

Hepsine tahmin edilen fiatı 3160 lira olan 69 kalem mmka 
alAt ve malzemesi açık eksiltme suretiyle münaka1Bya konulmuş· 
tur. 

İhalesi 12 birinci kinun 938 pazartesi günü saat on birdedir. 
İlk teminatı 237 liradır. 
Evuf ve tartnamesi bedelıiz olarak M. M. V • .atınalma ko

misyonudan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü 

maddelerinde gösterilen vesaikle ve teminatiyle birlikte ihale 
1&ahnda M. M. V. 1&tınalma komisyonuna gelmeleri. 

21 8irbıelt94~ 

,l,'---------·-------: . İstanbul Belediyesinden: 
. . bedel 

İlk okullar için lüzumu olan ve hepsıne 4760 Jırtı arB 
tahmin edilen 120 tane 2 numara ve 80 tane 3 nu~Jil• 
soba açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levtızıoı aıılı 
dürlüğünde görülebilir. İstekl\ler 2490 sayılı kanundak Y bile 
vesika ve 357 linılık ilk teminat makbuz veya rne. t~ t;ıı· 
beraber 2·11-938 Çarşanba günü saat 14 buçukta Daııtl 
cümende bulunmalıdırlar. (İ) (7603) 

ı~--~~~~""!!!!!!!~~~-~==:ı=~~~~~~~~~ 
Toptan Satış Fiatları 

1 

1 

l ı 

1 

! 

1 

li 
ı ; 

1 
il 

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 italya 

,, Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

,, ,, 2ci 
Zeylin tanesi duble (936 r- ahsul) 

,, ,, ,, (937 ,, 
,, n 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 işlenmi• 

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

" 
Hava 

,, sığır 

kurusu kuzu 

" 
" Tula 

" .'\alam ura 
,, 

,, koyun 
,, oğlak 

keçi 
koyun 
kuıu 

manda 
,, sığır 

Kösele aığır 1 ci 
,, manrl a 1 ci 

Meşin elv4.n l ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

kiloau 
litreai 
kilosu 
tonu 

" ,, 

" 
" 
" 
" 

kilosu 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

sandığı 

b. sandığı 

" kilosu 
,, 
,, 
,, 
• ,, 
,, 

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

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" ,, 
" 

kilosu 

" 
" 
" tanesi 
,, 
., ,, 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 1stanb01 ~ 
Satınalma Komisyonundan: bbi' ıı'~~ 

1- Muhtelif numara 213151 tane mıhın mütea 31.ıO 
ve hesabına olan eksiltmeye istekli çıkmadığından a~tı!· (l 
pazartesi günü saat 14 de yeniden eksiltmesi yapıJsCıi111' 

2- Tasınlarıan tutarı 639 lira 45 kuruş 30 sarı 
ilk teminatı 48 liradır. I~~ 

3 - Ornekleri komisyondadır. Görülebilir. ~bıl1aı 
4- isteklilerin gün ve saatinde ilk teminat rn~aıııt 

ve kanuni vesikalarile birlikte Galatada eski ithtılnt -
hinasmdaki komisyona gelmeleri. 

(Devamı 4 ilncll sahifede) A 
-.w~•'!!'-~~~~~~~·-~-~~~~~!!!!!!!!=-ef ~ 

lmtiyu sahibi n )'Hı İtleri Baıa!dığı 7er: .4R ~fi"' 
Diro."rtin-6: !t.nui1 Giri• C~J.:ı•n Rillur 
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inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
~ 1 Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptırı-
2oCak tuz anbarı ve baş müdürlük apartımanı inşaatı 
lık·l0.938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazar· 

Usulile eksiltmeye konmuştur. 
t. 11- Keşif bedeli 22917 lira 15 kuruş ve muva!ckat 
llllııatı J718.79 liradır. 
ili- Eksiltme 1 l.Xl.938 tarihine rastlayan cuma günü· 

d~at 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
tk· 1 Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

~· iV_ Şartname ve projeler 115 kuruş mukabilinde 1n
,.11••rlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şube-
1 ~ Adana ve Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 
~ V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
~~ \'esııikini ihale gününden üç gün evveline kadar İn-
• '•arJar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesine ibraz ederek 
Ytı<!a fenni ehliyet veıikası almaları lazımdır. 
~ ~1- İsteklilerin eksiltme i~in t~y!n edilen gün 
t Yuzde 7,5 güvenme paralarıle bırlıkte yukarda 
'

11 Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7904) 

• • • 

ve saat· 
adı ge-
1-4 

~ l- Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 
-- kilo mavi otomatik mürekkep açık eksiltmeye kon· 
llştnr. 

dtır.11- Muhammen bedeli Sif İstanbul "I" lira hesabile 
'"\JIJ lira ve muvakkat teminatı 30 liradır. 

1 
111- Eksiltme 4.Xl.938 tarihine rastlayan cuma günü 

A.~at 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
1tn Komisyonunda yapılacaktır. 

Ş JV _ Şartnameler parasız olarak hergün sozu geçen 

tıbeden alınabileceği gibi nümune de görülebilir. 
l v _ İstekliler eksiltme için tayin edilen gün Ye saat· 
t Yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
teçcn Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7532) 3-4 

M0NAKASA GAZETESi 

••• 

Muhammen 
bedeli 

Miktarı Beheri Tutarı 
Cinsi Adet M3 Lira Lira -Fıçı tahtası 5500 36.600 45 1647 

"Küçflk boy,, 
Fıçı yan dip 

Muvak. Eksilt· 
teminatı menın 

Lira Kr. Saatı 

123 52 15 40 

I kapak tahtası 
! "Büyük boy,, 5500 13.457.50 100 1345 100 87 15 50 

1 

Fıçı tahtası 750 9.360 100 936 70 20 16 
1- Şartnamelerine ekli listelerde ebad ve miktarı ya· 

1 
zıh ve yukarıda 3 grupta gösterilen fıçı tahtası ayrı ayrı 
açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

ı ll- Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hi
zalarında gösterilmiştir. 

1 lll - Eksiltme 7.Xl.938 tarihine rastlıyan pazartesi gü
l nü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 

Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lV - Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü 

geçen Şubeden alınabilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa

atlerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7794) 2-4 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan : 

Komi'lyonumua ve muhasip mesullük Beyoğlu fstikla 
caddesi No. 349 da Singer ve dikiş mağazasının üst ka
tına taşındığını ve bundan sonra yapılacak eksiltmelerin 
sözü geçen binada yapılacağı ilan olunur. (7902) 2-2 

Sayfa 3 

. ,, ,, .. , -,, 
0.0.YOLLAQI iŞLETME U. MUDURLU6UNDEN 

Muhammen bedeli 18375 lira olan 120 ton telgraf teli ile 2,S 
ton bağ teli 9.12.938 cuma günü saat 15 te kapalı zarf uıulile 
Ankarada Nafıa VekAleti bina11nda .atın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1378, 13 liralık mu·nkkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14 e kadar İdaremiz Malzeme daire1indeki Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve aevk Şefliiinden daiıtılacaktır. 

(7839) 2-4 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Ehıiltmeye konulan 
iş : Şişli Çocuk ha1tanesi intaniye pavyonunun 

ikmali intaatı. 
Keşif bedeli : 482 l lira 39 kuruı. 
Muvakkat garanti : 362 lira • 

Şişli Çocuk hutahanesinin intaniye pavyonunun ikmali İnfaatı İfİ 
açık ekıiltmeyc konulmuttur. 

1 - Ekıiltme 2.11.938 çarşamba günü 1aat 14.30 da Cağaloğ· 
lunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğtl biaaaında kurulu 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli, Mı•vakkat garanti yukarıda yazılıdır. 
3 - Keşif, mukavele, ekıiltme şartnamesi ve huıuıi şartname 

25 kuruş mukabilinde komiıyondan alınabilir. 
4 - İıtekliler cari ıeneye ait Ticaret Odası ve1ikuile 2490 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte bu işe benzer en az 
3000 liralık it yaptıklarına dair İstanbul Nafıa Müdürlüğünden ek
siltme tarihinden 8 gün evvel almıt oldukları müteahhitlik veıi· 
kuile birlikte belli gün ve aaatle komiıyona gelmeleri. (7554) 

Erenköy Kız Lisesi Direktörlüğünden : 
Tahmini 1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

fiatı M\ktan hk teminatı Ekıiltmenin ıekli 
~~ kuruş kilo lira kr. __ _!!_g~nü saatı 
~tl:ıck (birinci) 1 O 20000 187 50 Açık ekıiltme 14.11.938 cuma 
~ günü ıaat IC da 
D -------~~------~----~-------------o.~------~~~---~ 'llıç eti 45 6000 399 kapalı zarf 14.1 J.938 cuma 
S ''•ın•n eti 44 4000 a-ünü saat 16 da 
~r M 1000 
~ : 50 1000 s,d - ;.;..;;.;.;... ______________ ~--

e Yatı (birinci Urfa) 100 2800 210 Açık eksiltme 14.11.938 cuma 
'- giinü .aat I0,30 da ~ı:------~~~~~~~~~~~~----~------.....:~.;;....;.--...-. ________ ~---

'1nç Buraa 26 3000 58 50 Açık eksiltme 14. l l.9J8 cuma 
'\.... günü aaat 14,45 te &;'---~--~--~~----~~--
~hı peynir (birinci) 50 1000 60 Açık eksiltme 14. 11.938 cum a 
y

11 
tar peynir!.s __ --~---=--4...;0..;.0 ______ -:gu::..--n.-ü_sa_a_t_l_l_d_e ____ ~~--
tı:ıurtu (taze ortaboy) 2 40000 60 Açık ekıiltme 14. 11.938 cuma 

~ günü saat 11 ,30 da ~~--..__ ________ __,, ____ _ 
~ Ut (ispanya tohumu) 15 600 
y ~".u fasulya çalı 15 3000 46 80 Açık ekıiltme 14.11.938 cuma 
~ tıl tııercimek 16 300 rünü saat 11,30 da 
~ı mercimek 12 ,::3;;.00.:..., ________________ _ 

"·ı:ı (ekstra) 16 2000 "ıt• 
~ •nç unu 20 150 
~.'ltatna 25 1200 
ı- '"•ta 22 80 \ltb . 

85 80 Açık eksiltme 14.11.938 cuma 
günü saat 13,30 da 

~ (irmikli) i~ ~: (tn·---------------- .;.;;.;;.... __ _... ___________ 8 __ _ 
~•t'llYağı (ekstra) 48 1000 75 75 Açık eksiltme 14.11.93 cuma 
( ta sabun 32 1000 günü saat 14, 15 te 
~tanesi (birinci) 
~ hn kuru IO 3000 56 25 Açık eksiltme 14. 11.938 cuma 
~ (Ada pazar) birinci 1 O 4.::,50:.;0;_ _____ ..!g~ü:.:n.=,ü...;s:;.;;a;;;:a;.;.t ..;1;.;4.:.;, l;.;5_t;.;e ___ ,,..._ __ 
kit (inek) 12 2500 25 50 Açık ekıiltme 14.1 l.933 cuma 
c::,d•t Yoğurdu (250 i'l'amlık) 5 .;:.80.;.0;.,..;;.ad;:,;e;;,;t;.;;2,;;;5_5.-0_~g~ü,;.;;;n;,.;;ü;..s.;..a.;.;.a..;.t_l_4~,4..;5_te __ ~--
~::}Ürgen kesilmiş çekisi 380 250 90 Açık eksiltme .14.11.938 cuma 
ı,~ kömürü Rumeli 5 5000 . .;..;.;... _____ ~sr:..;;ü;,;.;n;,;.;ü_ı;;..a..;.•.;.t_l-.5_t_e _____ _ 
ı:ılı'rıak 8 3000 
~••a 5 3000 
~ b,tıa 6 2000 
~:~uç 7,5 1500 
~ "'\>iz 10 750 
'"-e b . r, akla (lstaobul) 5 2500 

~, telrna11 (İıtanbul) 5 250 
s~r 5 ~ 

Açık eksiltme 14 llj938 
cum• günü uat 15.20 de 

Muhammen bedeli Muvakkat 
Beheri Tutarı teminatı Eksiltmenin 

Cinsi Miktarı Lira K. Lira Lira K. şekli saatı 

Kıyım baçağı 2500 ad. 4 79 11975 sif 898 - kapalı zarf 15 
Bakalit 2 M2 20m/m 

" 2 
" 25b " 

" 
2 ,, 30 

" 380 kilo 5 50 2090 an. tes. 156 75 açık ekı. 15 30 

" 2 
" 35 

" 10 met.2 

" 2 
" 

40 " 
Kuşe kaadı 120 ad. t 1 1320 sif 99 " " 16 

1 - Şartnameleri resim ve numuneleri mucibince satın alınacak 2500 adet kıyım 
bıçağı, 380 kile bakalit ve 120 adet bobin kuşe kaadı hiziilarında yazılı usullerle ek· 
siltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
Ill- Eksiltme 17.X(.g38 tarihine rastlayan perşembe günü hizalarında yazılı saatler

de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakhr. 
lV.- Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden alınacağı gibi kıyım 

bıçağının resmi bakalit ve kuşe kaadı numuneleri de görülebilir. 
V - Açık eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin tayin edilen gün ve saatlercle Ko· 

misyona gelmeleri. Kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin de mühürlü tek
lif mektubunu kanuni vesaiki ile yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya bank temi
nat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme günü en geç saat t 4,30 a 
kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuı mukabilinde vermeleri 
iJ an olun ur. (7949) 1- 4 

* * • 

Muhammen bedeli .. Muvakkat 
beheri tutarı temin ah Eksiltmenin 

Cinsi Miktarı Lira Lira Lira Kr şekli saati 

Elektirik motörü 12 adet 100 1200 90. - A. eksiltme 14 

" " 2 
" 

150 300 22. 50 Pazarlık 14,30 
Vagonet 5 

" 
50 250 18. 75 Pazarlık 15 ~·~ı~otu 6 1000 

>ıt •bak 7 2000 1 - İdaremizin Samsun tütün fabrikası tütün paket makinaları bandrol kısmı ıçın 
y •ruı 3 4000 tane 6 adet, paket kıımı için 6 adet ki cem'an 12 adet elektirik motörü ~ yoi fabrikanın 
~:~~ •alata 1,25 3000 n 159 lira 11 ku. kıyım makinaları için 2 adet elektirik motörü ve keçec tuzlası için de 5 adet vago· 
~ '.

11
•r (bat) 6 1000 " net şartnameleri mucibince satın alınacağından hiıalarınd.a yazılı usullerle ayrı ayrı 

l'f l•tı•r 5 1000 " eksiltmeye konulmuştur. 
t .'hr 3 2500 ,, 
b'll:ıoıı 3 20000 ,, il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
l t"totu 800 demet ili - Eksiltme 161Xl/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü hizalarında yazılı saat· 
~ '"-e •oğan 1,25 800 ,. lerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıl4caktır. 
1\ 'Ydanoz 1 2000 ,, iV - Şartnameler parasız olarak her iÜn sözü geçen şubeden alınabilir. '"ttı 600 'tı turp 1 " V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenler elektirik motörlerine aid fiatsız fenni 
Ctltı lisemiz Çamlıca şubesi için alınacak yukarda cinsi tahmini fiatları ve mikdar! yazılı yiye- tekliflerini ihale gününden üç gün evveline kndar İnhisarlar tütün fabrikalar şubesine 
ıı, Crle yakacaklar yanlarında göıterilen gün ve saatlerde ekıiltmeleri yapılacaktır. istekliler şart-

lllt) ve vagonetlere ait fiataız fenni tekliflerini, vagonetlerin yatakları hakkınd.a ayrıca mu· tri Lisede görebilirler. 
•ııı Ekıiltme Beyoğlu İıtiklil Caddeıi Karlim"n Pasaj karşısında Sina-er dik.iı makinuı mağaza- fassal izahat ile detay resimlerini ihale giinünden 5 gün evveline kadar lohisarlar tuz 
"'~ iiıtündeki Liseler muhaHbeciliğinde toplanan komiıyonda ya~ılacaktı~. I!k tem.inatlar belli fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 
'- 1. •rı. evvel muhasebe veznesine yatırılarak Ticaret Odasının !enı yıl veııkuıle temın.at ~ak.b~- VI - İsteklilerin eksiltme için tayic edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme para-
----...:.".:..ı ..ııu.ııuaıu.....ı1L&1ıuu.L..Aı-.a.UL1.w....1tRJlt1.iL...&:a!!!a!!t~te!.!!n~b:!.!ir~H~a~t_:o~v~v~e~l ~K~o~m~•:.:_•y~o~n::...._~B::a:!:ık::a::n::l:.!1t~ın::a:.......:v~e::rı::lm=e::•ı:.._:•:::la:::.:n::_ı_twıc.....b . ..,-..-..~-~r~ıda ad n en komis ona gelmeleri ilan ol un ur. (707 1 ) 2-4 
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A) Adjudications au Rabais 

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

Reparation bitisse P.T.T. iı Tophane Publique 2476 27 

" " 
Central telephonique Kadıköy " 

3015 93 

Habillement - Chaussures - Tiasus - Cuira 

Etoffe : 2940 m. Pli cada lem. 3 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Articles d'ameublcment pour la g-are Afyon Pli cach . , 
Lits en fer : 100 p. (aj.) Publique 

Transport - Chargement - Dechagement 

Transport en camions de Hopa a la fonderie 
de Murgul de 20000 tonnes de materiaux 
necessaire iı cette fonderie 

Bol de Construction, Planches Poteaux ete 

Planches : 3m3 

Travaux d'lmprimerie-Papeteı:,!! 

Materiel de desein : 18 lots 
Papier (kuşe) : 120 p. 

Combustiblo-Carburant-Huiles 

Charbon lıı.vemnrin : 257 t. 
Coke : 345 t. 
Bois de charme coupe : 250 tchekis- Char

bon de bois Roumelie : 5000 k. 

Divers 

Caisses pour emballage : 1250 p. 
Boutons shndirak : 80483 pieceı- Courroiee 

slı:andirak : 62231 p. 
Couteaux a hacher : 2500 p. 
Bagalite : 380 k. (10 m.) 
Clous de diff. Nos : 213151 p. (aj .) 

Camions : 3 p. 
Diverses peintures: 600 k.- Ciment: 100 sacs 
Materic et instrument de musique : 69 lota 
Brides en courroie : 400 p. 

Provlsions 

Bcurre : 44 t. (aj.) 
Pommes de terre : 96 t. 
Choux : 24 t.- Poireaux : 24 t. 
Rnisin sec : 6 t. 
Bcurre : 11 t. 
Foin : 120 t. (aj.) 
Oigaons : 5 t. 
Raiains unı graineı: 2 t.· Prunes d' Amasya: 

900 k.- Abricots ıccs : 600 k.- Figue : 600 
k.- Ornnges : 9000 p.- Pommes d' Amasya: 
1,5 t.- Pommes d'lnebolu : 1,5 t .- Coing : 
800 lı:. • Noix : 500 k. 

Farİl!e: 240 t.- Orge: 146 t.· Beurre: 5650 k. 
Diversea provisions (nj .) 
Pain, vinnde, bcurre, riz, fromagc , oeufı, 

huile d'olivc , savon, pois-chiche et leı au· 
tres denrees el legumea (voir dctail 
partie turquc) 

Poire ux : 4 tonnes• Choux : 4 t.- Epinardı: 

4 t. 
Fnrine de riz : 500 k.- Amidon : 120 kilos· 

Vermicclles pour soupe : 4CO k.· Soude: 
500 k. 

Confiture: 390 k.- Froıaage blaac : 390 k. 

B) Adjudications a la surenchere 
Automobile marquc Kraysler 
Riz non decortique : 100-120 t. 
Machine iı moudre lca legumes sechca, macbi

ncs a tamiser ete. eule, moteur de 5 c.v. 
elevateur ete. 

Sace videı: 3800 p.- Plomb et :ainc cıı.melotes 

Gre a gre 

PubHque 

" 

Gre a gre 
Pli cach 
Publique 

Publique 
Pli cach 

" Publique 

Pli cach 
Gre iı gre 
Publique 

" 
la 

Pli cach. 
,, 

Publique 
,, 

Pli cach 
Publique 
Publique 

" 

Pli cach 

" 

,, 

Publique 
,, 
,, 

Gre a gre 

7790 76 

1000 -

5000 -

3637 38 
1320 -

4998 -
7417 50 

1750 -
5459 44 

11975 -
2090 -
639 45 

9000 -

3160 -
p. 2 75 

8340 -
7680 -

250 -

214 -

186 -
227 -

661 50 

584 31 

75 -

272 83 
99-

750 -
557 31 

131 25 
410 50 

898 -
156 75 
48 -

675 -

237 -
82 -

576 -
109 -
99 -

825 -
225 -
33 75 

163 -

19 -
630 -

16 05 

Dir. P.T.T. lstanbul 11-11-38 14 -
Dir. Telephones lıtanbal 12-11-38 10 -

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 14-11-38 ıs -

Adm. Gen. Ch. Fel' Etat Anlı:. 10-11-38 15 -
Bur. Exped. H.paşa 

Com. Ach. Ec. lngenieur G.suyu 1-11-38 14 -

Oir. Etibank Ankara et lıt. 30-11-38 18 -

Com. Ach. Command. lst. Findikli 4-11-38 10 30 

Com. Ach. Ecole lngen. G.suyu 10-11-38 14 -
Com.Aeh. Econ. Monop. K.tache 17-11-38 16 -

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 2-11-38 13 30 
• 10-11-38 15 30 

Dir. Lyceejeunes Filles d'Erenköy 14-11-38 14 45 

Com. Ach Gendarm. G.paşa 11-11-38 15 -
Com. Ach. lntend. 18'. Tophane 11-11-38 15 -

Com. Ach .• Econ . Monop. K.tache 17-11-38 15 -

" 
17-11-38 15 30 

Com. Ach. Comm:ınd. Gen. Surv. 31· 10-38 14 
Douan. lst. 

Com. Perm. \funicipalite lstanbul 14-11 38 15 
Com. Ach. Command. lıt . Fandıklı 4-11-38 10 30 
Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Ank. 12-12·38 11 -

,, 14-11-38 11 -

Com. Ach. Milit. Vize 7-11-38 15-16 
Com. Ach. Div. Kırklareli 7-11-38 16 -

" 
7-11-38 16 -

Com. Ach. Corpı Armee Çorlu 7-11-38 11 -
,, 10-11-38 16 -

" 
8-11-38 10 -

Com. Ach. Corps Armee Çorlu 7-11-38 15 -
Com. Ach. Ecole lngenieur G.suyu 11-11-38 ıs -

Com. Ach. Bat. Front. Kiliı 15-11-38 16 -
Com. Ach. Ecole Normale lıt. 3-11-38 13 30 
Dir. Lycee Jcuncs Filles d'Erenköy 14-11-38 10· 15 

Com. Ach. Command. Ist. Findiltli 31-10·38 14 -

" 
4-11-38 10 -

Com. Ach. Milit. Sclimiye 31-10-38 14 -

Secretariat Gen. P.R.P. Ank. 8-11-38 16 -
Dir. Etable Karacabey 10-11-38 16 -
Defterdarat Jet. Ouartier Rüstem- 27-10-38 14 -

paşa, Ruc Kalçın No 27 

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 27-10-38 14 30 

Cama 28· 10·938 
Su tesisatı (Seferihisar Beled.) No 843 
Sadeya2" (Erzurum Ask. Sak.) No 844 
Ekmeklik un (Gireıon Ask. Sak.) No 844 
Un (Karaköse Ask. Sak.) No 850 
Sığır eti (İzmir Lvz) No 851 
Sabun (Konya Kor Sak .) No 851 
Şehriye, kuru orik, beyaz peynir (Çanak. Jandr. Sak.) No 854 
Cami dıvarı inşaatı (Seydiköy Beled.) No 854 
Gaz yatı (Çanak. Jandr. Sak.) No 854 
Klorumaiyetekinin (Edirne Vil.) No 856 
Kaldırım ve çatı inşnah işçiliği (Kağ-ıthane Köy ihtiyar Heyeti) 

No 861 

Soba tamiri (Selimiye Ask. Sak.) No 861 

Vendredi 28-10-938 
Adduction d'eau (Mun. Seferhisar) No 843 
Beurre (Com. Ach. Milit. Erzurum) No 844 
f' ariae ( " Gireaon) No 844 

• ( ., Karaköse) No 850 
Viande de boeuf (hıtend. lr.mir) No 851 
Savon (Corps Armee Konya) No 851 • S~ 
Vermicellc, fromag-e et petrole (Com. Ach. Gendarm. Çanak.) ?\O 
Constr. mur d'une mosquee (Mun. Seydiköy) No 854 
Chloridrnte de quinine (Vil. Edirae) No 856 \fitlde 
Mains d'oeuvre constr. toiture et paveı (Conıeil Anciens 

Kağıthane) No 861 
Rep. poele (Com. Ach. Mifü. Seli111iye) No 861 ~ 

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

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonuodao: 
t•t• 

Yollama emrinde bulunan Sarım romorkörünün tamir "'e le••· 
biri 311.938 perşembe günü saat 14 de Tophanede lstanbul ,ı•· 
zım amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla ekıiltınesi yııP 
caktır. Keşif bedeli 401 liradır. Tüminatı 60 lira 15 kuruştur• çi· 

• *• Kaucuk yol keçesi ile lama demiri ve krume çubuk. ~.e,,. 
vileri 11.11.938 cuma günü saat 14 de Tophanede Lv. a111irlı.f1 

bt' 
tınalma ko. da açık ekıiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahaı111 

11111• 

deli 573 lira 40 kuruş ilk teminatı 43 liradır. Şartname ye 0 " 

nesi Ko. da görülebilir. ııet 
• • * 613372 adet mat kaput düğmeıi, 735524 adet naat ce eıı· 

düğmesi ve 298892 adet mat küçük düğmeninin kapalı zarfla jOSjr 

siltmesi 10.11.938 perşembe günü saat 15 de Tophanede L~· t"szS 
liği satınalma ko da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedelı .. 111ıı· 
lira 70 kuruş ilk teminatı 586 lira 93 kuruştur. Şartname ve 1111 bet 
neleri Ko. da görülebilir. isteklilerin kanuni ve11ikalarile b.er:,• 
teklif mektuplarını ihale 1a tinden bir saat evvel koıııı51 
yermcleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: . ıoO 
Maltepe askeri lisesi için 600 kilo muhtelif boya ılc c'' 

torba çimento 3 nıetre mikabı kereste (tahta) satın alı11.~1ds ğmdan pazarlığı 4.11 .38 cuma günü saat 10,30 da Fındı1' 
ko'mutaıılık satınıılma komisyonunda yapılacaktır. . 

İstP.klilerin belli giin ve saatte komisyona gelmele 1• 

* • * LJ· 
Kıyım bıçağı ile bakalit alınacaktır. Bak: İnhisarJıır 

~Iüd. ilanlarına. 

Erzak, Za ire, Et v Sebze: 
Elazığ Tüm Sntınalma Komisyonundan: 

Miktarı Tahmin bedeli ilk teminatı 
Kilo Ciaıi L. K. L. K. 
340,000 Un 48450 00 3633 75 d,11 . bC 
Tümenin Hoz:at'taki birlikleri için miktar1, cinsi, tabının ııss• 

n ilk teminatı yukarıda yazılı 340000 kilo un Elizı~ ıatı0~,iıt' 
komisyonunca ~. 1 1.938 aah rünü aaat 11 de kapalı zarf • 

mHiyle alınacaktır. . .. . • bili"d' 
Şartnamesi perşembe, paıartesı ve salı gunlerı mesaı da 

adı geçen komiayonda ıörülebilecektir. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonuadarı lc•l''l1 

Ankara garnizon birlik ve müesseseleri için "100 ton patates. jrli~1 

zarfla eksiltmesi 18 ikinci teşrin 38 saat 15 de Ankara Lv. aoı 
sahnalma komisyonunda yapılacaktır. fİ ~o· 

Muhammen bedeli 7000 lira ilk teainat 525 liradır. Şartnaıı:ıe 
misyonda görilür. l tJ'. 

• * • Ankara garnizon birlik ve müesseseleri için 52800 lci ~vı· j• 

karnımın kapalı zarfla eksiltmesi ı 9.11.38 saat 11 de Ankarş 
mirlıği sahnalma Komisyonunda yapıl:ıcaktır. rıı~tıır· 

Muhammen bedeli 14784 lira, ilk teminat 1108 lira 80 lcU 
Şartnamesi komisyonda iÖrülür. . . . "" .. eO~OJ 
Muhtelif zahire. erzak ve sehze alınacaktır. Bak: Er 

Kız Lisesi Dir. ilanına. 


