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~emleket Haberleri 
lo tun piyasası açılıyor { El tezgahları için karar 
~11 Ticaret oclaıında toplanan el 
~il ~ın on beıinde lzmirde tezgahları od.&nm ha.ıırladıtı 
' 1. •yauaı açılacaktır. Bu projeyi kabul ederek imzala · 
t~ 1•t1arın ıreçen ıeneden mışlardır. Odanın yaptıtı tet-
~ •ıa olacatı tabmin edilmek- kiklere göre şelırimizde bu it· 

t, Alrnanyanın geçeın sene lerle çalıtan işci adedi 7137 k\-
~ ''1arın:ıızn tevzi ettiği mik- fidir. Bu i9çilerin yaptıkları 
~ b11 •ene dahi verilecektir. muhtelif bez deku mRlu için 
\ llhnın bu ıenc 10 milyon boy, geniflik ve kıyınetlerini 
'litUtiln alacatı haber veril· gösterir cetveller kongrenin 
\!) r, Amerikanın dahi 10 vereeeti karara a-öre tatbik o• 
~1bon kilo alacatı anlaııl· lusıacakhr. 
''1 r, Çeklerin bir milyon ki-
\ Ç~ak. iç~n y~ptıkları anlat· 
~~ k ıç ıfle rı dolayısı ile 

ıd d0 l . t" B ··d ~ b· o ı ınış ır. u mu -
it b 

t ._ uçuk aylıktır, yakında 
•ıı:tir. 

Şarap mütehassısı 
1 Yetiştirilecek 
"h· \t1

••rlar idare1i bir farap 
l\ııı •tı.ıarı teaiı etmiştir Bu 
~ :t~e açılacaktır. Bütün şa
\t, ~·ll~ri davet edilecektir. 

d er ıene olduğu gibi, bu 
~ •hi Anupaya şarap mü-

1•1 Yetittirmek üzere ta
iti tCSQdermeye karar yer· 

t, 

Polonya ile ticaretimiz 
Pelonya ile batlayan ticaret 

fÖrGtmelerl çok müıait bir şe· 
kilde devaın etmektedir. Müza· 
kerelerin bir hafta içinde bit· 
meıi ümid edilmektedir. Ye· 
ni anlaşmadan ıonra Polonya
nıu yurdumuzdan 2 milyon ki
lo tütün nlacatı haber verili 

•yor. 

Radyoda köylüye konferans 
Ziraat Vekaleti önümüzdeki 

perfcmbe gününden itibaren her 
hafta pertembe a-ünleri Ankara 
radyosunda mütehassular tara
fından muhtelif ziraat mevzula-
rına dair 
celdir. 

konferanılar verile-

Jarici Etonomi~ Ha~erler 
Nevyork sergisi 

~t 
\ib~)orlıı: ıergiıine gönderilecek Türkiye mamulatı için pirine, 
~ •r, tabta, kumaş, deri, fildişi, kıymetli madenler, toprak, 

1 ~,~' Gıerine işlenmiş veya maanu el eşyası ile kağıt ve mu
•11 yapılan el efyaıının teıbit ve teminine bs.şlanmıştır. 
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lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

~ 8.11.938 ======= 

~ 
lıırp 
rııu 

~n •i•ğı En yüksek 
Kr.S. Kr. S 

Kilo Sil S5 -

ıı - 14 -
7 - !l -
8 - 10 -
3 - 6 -
8 - 10 -

13 - 16 

12 15 
10 - rn 
4- 4 50 
3 ~'J 5 

kilo 8- 10 -

" 
4 - r; -

nde<l -
.. 85 - 40 

3 - 5-
s 50 

" 50 
2 3-

" 7 -., 
120 -

. 
demet - 50 - 75 

S - 4-

.. 8- 10 -

00 1-
1 60 ~ • 1 -

'il ı-nılce h>O A ~AA> - 400 -
>ı.ıanya . 200 - [,ıl,)O -

Cinsi 
En n, ığı Ih yiiksck 

Kr. S. Kr. S. 

Güm·l~hııne elm ı~ı kilo ,., 
'8 -

Rezakı üzümü 7 - 8-
Yapıncak 8 - ll -
Milşkilc 7 15 -
Dalbıtl üzümü 
Siyah lizüm 6-
Amasya elmuı 10 - '>~ ... , -
lnebolu elması . 5 - 8 -
lnril!z elmuı (taraklı) 8 (,\ -
Ankara armudu 20 no -
lnı-bol armudu 6 - IU -
Mu~mula 3 50 4-
Ayva r, - 12 -
Ferik elma11 7 - ,")-

Kuta ne • :; - 8 -
Nar fi - 8 -
Cniz l~ - 18 -
Trab:ı:on hıırınası . 
Muz 40 - ~·o -
Ke!!tane kaba~ı a 4-
Y.:rli limon 100 adcd 150- 300 
Ecnebi limon ıoo acled 120 - 2.'iO-
Karpu.ı Alaca baş . ı:.ı - '.(i -

orta • 8 10 -
ufak • ·- 6 -

Kavun Kırka~ac bat • ıs - 20-
orta, 14 - 16-

• . ufak• ö 8 ~ 
• Hasanbcy l>af • 24 - 00 -

• orta • 17 - 20 -
ufak. 10 l:l -

• 

lstanbul Hayvan Borsası 
Diri Satışlar Cetveli • - 7.1 t.938 

Ç e ş i t 

Beyaz Karaman 
Kızıl Karaman 
Dağlıç 

Kıvırcık 

Karayaka 

Kuzu 
Siit Kuzuau 

Tiftik 
Keçi 
Oğlak 

Şark Ökü~ü 
Öküz 
İnek 
Dana 
Boğa . 
Manda 
Malak 

Saym 

496 
1350 
674 
692 

598 

265 
1 

28 
23 
13 

1 

40 
6 

Ağırlığı 

22058 
72507 
27922 
21040 

13821 

10182 
19 

....... . . . 

9514 
t5526 
1678 
431 

14495 
1135 

En aıağı En yükarı 
Kş. S. Kş. S. 

18 - 21 -
17 - 20 50 
22 50 22 50 
15 22 -

17 22 50 

9- 14 -
9 - 9-
· ···--

9- 17 50 
9 14 -
9- il -

14 - 14 -

8 10 
10 10 -

İnşaat· f amirat · 'afıa işleri ve ı alzemcsi - arita -----=--- -----------~~~~~~~~~~~--~~~ 

Kasımpaşa Orta Okulu Satınalma Komisyonundan 
Okulumuz binasında şartnnmeıi mucibince 999 lira 15 kuruş 

keşif içindeki tamiratın 7.11 93~ günündeki ekstltmesine verilen 
fiat yüksek görüldüğünden ihaleıi temdid edilmiştir. 

Açık eksiltme ihalesi 17.11.938 perş~mbe günü saat 11 de 
BeyoJfo İstiklal caddesinde Singer Dikiş Makineleri mağazası 
üstündeki Liseler Muhasebecilitinde toplanan okul komiııyonun· 
da yapılaccı.khr. 

Bu işe aid eksiltme şartnamesi Ye ketif evrakı okulda görü
lüp öğrenilir. 75 liradan ibaret muvakkat teminat ihale saatinden 
evvel Liseler Muhaaebe veznesine yatırılacaktır. İıteklilerin en 
az 500 liralık bu işe benı:er iş yaptıklarına dair ihale gününden 
bir hafta evvel İstanbul Nafı Müdürlüğünden ue Ticaret Oda
sından aldıkları veıikalar veya teminat mektublarile belli gün ve 
saatte komiayona gelmeleri. 

Ankara Valiliğinden: 
Çocuk sarayı cr.ddesiude Gazi ilk okulları önündeki 

bahçeye yapılacak 25 dükkanın şartname ve projesine 
göre inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Keşif bedeli 7 5178 lira 54 kuruştan ibarettir. 
2 istekliler bu işe ait şartname ve projeyi görmek 

için vilayet nafıa miidürlüğüne müracaat edebilirler. 
3 - İhale 28.1 1.38 pazartesi günü saat 15 de vilayet 

daimi encümeninde yapılacaktır. 
4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda ya· 

zı!ı teminat vesaiki ve nafıa vekaletinden 938 takvim yı· 

ima ait olmak üzere aldıkları müteahaitlik vesikası ve 
teklif mektublnrı 2490 s yılı kanunun tarifatı dairesinde 
'28. t t.38 pazartesi günü saat 14 e kadar vilayet daimi 
encümen riyasetine teslim etmiş olm.aları lazımdır. 

2490 sayılı kanunun 16- l 7 inci maddelerine uygun 
5008 lira 93 kuruşluk muvakkat teminat. 

Tekirdağ Vılayeti inanlı Aygır Deposu 
ve İnek hanesi ~] üd ü rl üğii n<len: 

Eksiltmeye konul ın iş: İnanlı mües. ese merkezinde ya· 
pıhcak çift memur evidir. Kı•şif bedeli 9989 lira 18 kuruştur. 

Bu i~e ait evrnk şunlardır: Eksiltme ve fenni şartname, 
bayındırlık işleri genel şartnamesi, mukavele projesi, keşif 
cetvelleri, projeler. İstekliler bu evrakları Tekirdağ nafıa ve 
lnarılı inekhanesi Direktörlüğünde görebilirler. 

Açık eksiltme 5.1 l.938 tarihinden 29. t t .938 tarihine ka
dar 25 giindür. Ek iltme 30 sonteşrin 938 çarşamha giinii 
saat 14 de Tekirdağ Belediye dairesinde yapılacaktır. 

Manisa Valiliğinden: 
1- Akhisar-Kırl<ağaç yolunun 0+000- t t + 100 üncii 

kilometreleri arasındaki kısmm toprak tesviyesi, şose ha· 

tinde inşası ve ayni zamanda 15 menfez yaptırılması 87856 
lira 85 kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usııli
le eksiltmeye kootılmuştur. 

2- Bu işe ait keşif evrakı ve teferrüatı 4 lira 40 ku· 
ruş mukabilinde vilayet nafıa müdüriüğüoden alınabilir. 

3- ihale b "rincikanun birinci perşembe günü saat 
1 1 de Manisa vilayeti daimi encümeni önünd~ yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat miktarı 5643 liradır. 

5- İsteklilerin ihale gününden en az 8 gün evvel u
sulü dairesinde Manis:ı vilayetinden alınmış ehliyet vesi
kalarile 938 yılına ait ticaret odası vesikasını ve muvak
kat temin~1ta ait banka mektup veya makbuzu 2490 sa
yılı kanunun 32 nci maddesi dairesinde hazırhyacakları 
zarfın içine koyarak ihale gUnü saat 10 a kadar Mani~a 
Valiliğine vermeleri ve postada vuku bulacak gecikmele· 
rm nazarı itibara ahnmıyacağı ilan olunur. 

İzmir Belediyeıinden 
lametpaşa mahallesinin 828 inci aokağında yaptırılacak kana· 

liznsyon baş mühendislikten tedarik edilecek keşif ve tartname
leri veçbile açık ekıiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 522 lira
dır. İhalesi de 29.11.38 sah günü saat 16 dadır. ittirak edecekler 
39 lira 25 kuruıluk teminat makbu:ıile encümene gelirler. 

• * • Dr. Muıtafa Enver caddeıinden ayrılan 1383 ve 1356 ncı 
sokaklarda yeniden yaotırılacak blokaj baş mühendislikten teda· 
rik edilecek keşif ve şartnameleri veçhile açık eksiltmeğe ko
nulmuftur. Ke~if bedeli 790 liradır. İhaleai de 29.1 t.:JS aalı a-ünü 
saat 16 c!adır. iştirak edecekler 59 Jıra 25 kuruıluk teminat mak
buzile encümene gelirler. 

• • ,.. Dr. Mustafa Enver caddesinden ayrılan 1386, 1387, 138! 
ve 1379 sayılı sokaklarda ynptırılacak kanalizasyon bat müben · 
dialikte tedarik edilecek keşif ve şartnameleri veçhile açık ekıilt
me1•e konulmuşhır. Keşif bedeli 1990 liradır. İtıalesi 29.11.38 
sah günü saat 16 dadır. İştirak edecekler 149 lira 25 kuruıluk te
minat makbuzile encümene gelirler. 

• * • Karataı üatünde Turgut reis mahallesinin 309 ve 310 un· 
cu sokaklarda yaptırılacak k llaliıasyo.ı baş müheodıslıkten te. 
dıuik edilecek keşif ve şartuameleri veçlıile açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Ketif bedelı 580 liradır. İhalesi de 29.1 l.31j salı günü 
tıant 16 dadır. iştirak edecekler 43 lira 50 kuru4luk teıninat mak
buz ile encümene gelirler. 

• * • Bayındırlık aahasında 138'~ nci ıokakta yaptırılacak blokaj 
bnş mühendislikten tedarik edilecek keşif ve şartnameler veçhile 
nçılt ekıiltmeye konulmuştur. işin bedeli artırmııya çıkarılacak 
arsa ile ödenecektir. Keşif bedeli 1600 lira 72 !turuştur. İhalesi 
de 29.11.938 salı günü saat 16 dadır. iştirak edecekler 120 lira 
25 kuruşluk teminat makbuzilc encümene gelirler. 

_. • • Bayındırlık sahasında Cumhuriyet caddesinden Şükril Ka
ya Bulvarına kadar uzanan 1382 inci caddede Hoider projeaine 
uygun olarak yaptırılacak 460 metre boyda kanalizasyon bat mü
hendiılikten tedarik edilecek keşif ve şartnameleri veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 243\) liradır. ihalesi de 
29.11.938 'alı günü aaat 16 dadır. iştirak edecekler 182 lira 25 
kuruşluk teminat makbuzile encümene gelirler. 

E&E& 

Nakliyat: Boşaltma -Vükletm~ ve s. 
İzmir Devlet Demiryollarından: 

Ahıancak ve Halkapınar depolarına vagon icerisinde bir Hne 
zarfınJa gelecek takriben 35.000 ton kömürün vagonlardan yere 
tahliye va iıtifi, iatif mahallinden azami 15 metre meıafeye nakli 
ve lokomotif tenderlerine verilmeai itinin eksiltmeıi için 21.10.938 
tarihinde yapılan münakasıt kanuni sebeplerle feıhedilmiftir. Ye
ni münakasa 22.11.938 tarihiüe müsadif salı günü saat 16 da Al· 
sancak sekizinci işletme komisyonunda kapalı zarf usulile yapı· 

lacaktır. Bu İf için tahmin edilen bedeli aşağıda yazılıdır. Bu ek· 
siltmeye girmek istiyenlerin 1050 liralık muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla ayni kanunun 4 üncü 
maddeai mucibince işe girmeğe ma!lİİ kanuni bir halleri bulun
madığına dair beyanname ve tekliflerini havi mektupluı ayni a-ün 
aaat 15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe gireccltler tahliye ve yükleme işini kendi amele ve 

vesaiti ile yapılacaktır. 
Teklif mektuplarında şartname ve mukavele projesinin tama

men okunup kabul edildiğlni beyan ve imza ederek bu şartname· 
leri teklif melduplar\yle birlikte vereceklerdir. 

Bu işe ai& şartnameler İzmirde 8 inoi iıletme komiıyonunda 
parasız dağıtılacaktır. 

İtin nev'i 
Kömür vagonlarından yer~ tahliye ve iıtifi 

Kömür iıtif mahallinden 15 metre mesafeye 
nakil ve lokometif tenderlerine verilmeıi. 

Beher tonu 
için tah
min edilen 

kurut 
17,5 
22,5 

Tutarı 

kuruı 
6125.00 
7875.00 

.. 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

su gün ii"" n olunan Münakasaıar ve MOzaye deler L iEtEsi 

Cinai • Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

lnf!at, Tamirat, Nafıa lflerl, Malzeme Harıta 

Kasımpaşa orta okulu binası tamiri (t•md) 
Hallcovi binası tamiri 
lnönl mektebi tamiri 

pu. 
aç. ekı. 

F..luıt tayyare meydanında yap. depo inı. paı:. 

V ertetil n ,, n • • 

999 ıs 

745 81 
7837 50 
2995 28 

Top garajı yap. : 4 ad. (şart. 575 kr) 
Mutfak ve hamam tamiri~ 
Atatürk evi toprak işleri 

Fatih hayvan baat. kapısının demirden yap. 

paz. 365 75 
kapah ı:. 10860 -
paz. 138 -

Elektrik · Havagazı-Kalorlfer (tesiaat ve malzmasl) 

Vilayet Jandarma telefon şebekesi için malı:e· 
ae: 16 k:al. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamatır v.s. 

Yatak çarşafı: 5000 ad. 
Patiıka: 380 m. 
Battaniye Sümer bank mamulatı: 60 ad. 
Palto yap. : 13 ad. 

paıı:. 

kapalı ı:. 

paz. 

" 

Mobilya ve büro 8fYa•ı, Mutamba-Halı v.s. 

Dolap: 9 ad.- muallim masası: l ad. • muallim 
kürsüsü : 12 ad.-talebe ııra1ı: 75 ad. 

Kereste ·Tahta v.s. 

aç. eks. 

Muhtelif eb'atta çatı keresteıi: 23,926 m3 pu. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaQları v.a. 

Kuru çam odunu: 29 t. 
Meşe kömürü: 15 t. 
Kriple kömürü: 100 t. 
Çam odunu: 36 t . 
Mangal kömürü: 35 t. 
Benzol: 5 t. 

MDtaferrik 

Galvanizli zincir 100 er metre: 7 parça • kilid 
atlmiraltı demiri: 2 ad . (temd) 

Bezli lbtik boru vo hortum 
Ara ipliA"i: 336 k.·parafın: 529 k. 
Alev vo ıis makineleri tamiri 
Büyüle Daim kazan: 2 ad. 
Sığlık şamandırası mahruti: 2 ad.-üstüvani: 2 ad. 
Çektirme tekne: 1 ad . (tead) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Zeytin, k. sofaa, tereyaA" ve sebze (temd) 
Sadeyat: 29 t. (tomd) 
Saman: 45 t. 
Yulaf: 80 t . 
Kuru balda: 10000 le. 
Koyun eti: 25 t .· sığır eti: 30 t .·kuzu eti: 20 

t . (şart. 135 kr) 
Kayaak: 1000 k. (temd) 
Kayıat: 2 t .·kuru üıüm ı 1,3 t .-kuru üzüm re• 

zaki: 1 t. (temd) 

b Müzayedeler 

Bolindir n Doviç mark:alı 30 vo 25 beygirlik 
motör: 2 ad. 

Bina ankazı 
Odun ve kömür 
Elevatör makinesi, motör 5 beygirlik v.s. makina 
Çam tomruğu 

Bileti taşı: 96 ad. 
Tütün tozu: 100 t. 
Iskarta ip: 1958 k:. 

aç. ekı . 

" 
n 

n 

,, 

aç. elr.ı. 

" pu. 

" ,, 

aç. eks. 

aç. eks. 
kapalı z. 
aç. eks . 

,, 
kapalı z. 

n 

paz. 

aç . art . 

aç . art. 

pız. 

aç. art. 
n 

497 60 

7600 -

253 60 

1100 -

1050 -

825 -
2000 -
576 -

2100 -
1600 -

3009 -

3205 ·-

800 -
82 -

3800 -
4500 -

30450 -
'4000 -

562 50 
10400 -
26500 -

1320 -

800 -

36 -
1250 -
374 46 

,----------------------------, İstaııbul Belediyesinden: ı 
Muhammen İlk 

bedeli teminat 

Vilayet jaındarma telefon şebekesi için 497,60 74,64 
16 kalem malzeme 

Fatih Hayvan hastanesi kapısının de· 138 20,70 
mirden yapılmaıı 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı itler ayrı ayrı pazar· 
lıta konulmuştur. Keşif evrakı ve malzeme liatea\ Encümen 
kaleminde görülebilir. fstekJiler hizalarında göıterilen temi
nat makbuz veya mektubile beraber 11. 11.938 Cuma günü 
saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

'---------------------!----------·' 
Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Gaziantep Liıesi MüdGrlüğünden: 
Lise için yaptırılacak olan ve muhammen bedeli 1100 liradan 

ibaret bulunan f) adet dolap l muallim masası, 12 muallim kür 
ıüsü 75 adet talebe sır.asının açık eksiltmesi 12.11.938 tarihine mü
udif cumartesi günü sut dol..uzda D.,fterlıkta muhuebe müdür
lütfinde yapılacaktır. Taliplerin muayyen günde yüzde 7,5 temi· 
nnt makbuzu ile komisyona müracaatları ilin olunur. 

Not: Modelleri ve nOmuneyi görmek için Lime direktorlüğüne 
milracaat edilmeıi 

75 -

56 -
588 -
218 -

6997 -

814 50 
20 70 

74 64 

570 -

36 -

157 50 

38 -
62 -

150 -
44 -

157 50 
120 -

225 -

240 38 

120 -
12 50 

285 -
337 50 

2283 75 
300 -

43 -
780 -

1987 50 

99 -
111 53 

120 -

42 -

12 35 

5 40 
187 50 
56 16 

Kasımpafa Ortaok. SAK 
Eskişehir Viliyeti 

n n 
Diyarbakır Ask. SAK 

n " 
Çorlu Kor SAK 
lst. Hava SAK 
CHP flyönkurul Başkan. Ank. 
İstanbul Belediyesi 

lıtaabul Belediyesi 

Tophane Lvı. SAK 

n " 
Eskiıehir Vilayeti 
Tapu ve Kada1tro U. M6d. Anlc.. 

Gaziantep LisHi Mtıd. 

Hadıak:öy Mıt . Mvk. SAK 

Eıkişebir Vilayeti 

" 
Lvı. SAK 

n n 

" . 
Ankara Lvz. SAK 
M. M. V. SAK 

17-11-38 11 -
14-11-38 15 50 
14-11·38 15 50 
18-11-38 
18-11-38 
2-1-11-48 16 -
21-11-38 14 -
26-11-38 11 -
11-11-38 14 30 

11-11·38 14 30 

28-11·38 
12-11-38 
14-11-38 
11-11-38 

12-11·38 

15 -
11 -
15 
10 -

9 -

21·11-38 - -

14-11-38 15 40 
17-11-38 15 -
17·11·38 16 -
17-11-38 16 30 
22-11-38 15 -
25-11-38 15 -

Gümr. Muh. Genel Kom. lıt. SAK 14-11-38 11 -

D. D. Yolları H. paşa 
Tophane Lvz. SAK 

• " 
,, 

• " n 
lıt. Deniz Ticareti lv:üd. 
inhisarlar U. Müd. 

28-11-38 10 30 
12-11-38 11 -
16-11-38 14 30 
15-11-38 15 -
17-11-38 15 30 
19-11-38 11 -· 

lıt. Erkek Öğretmen Okulu SAK 14-11-38 14 
Liileburraz Tüm. SAK 2·~-11-38 14 
Eıkişehir Lvz. SAK 1'4-11-38 15 

,, • n 14-11-38 15 -
,, Veteriner Dir. 17-11·38 15 -

Marmara Üsıübahri SAK 26-11-38 12 -

Galatasaray Liıesi SAK 
,, . 

Tophane Lvı. SAK 

Konya Bölre Sanat Okulu Dir. 
Seyhan Or..;an Bölge ŞefHti 
lst. Defterdar. 
Devlet Orman İşit . Karabük Re

vir Amirliği 
İnhisarlar U. Müd. 

n n 

,, . 

17-11-3& 14 30 
17-11·38 H 30 

16-11-38 1-4 -

21-11-38 15 -
14 · 11-38 
11-11·38 14~ 
21-11-38 14 -

28-11-38 14 -
28-11-38 1'4 15 
28-11-31 14 30 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşir v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Ordu ııhhiyHi için 5000 adet yatak çarşafı 28.11.9.iB pazartHi 

rünü uat 15 de Tophanede levazım Amirliği satınalma komiıyo
nunda kapalı u.rf U!lulile eksiltmesi yapıl~caktır. Tahmin bedeli 
7600 lira ilk teminatı 570 liradır. Şartname ve nümuoeıi komis
yonda görülebilir. İlteklileri n kanuni vesikalarile beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir ıaat evvel komiıyona vermeleri. 

• • • Dikimevi için .180 metre patiıka 336 kilo ara ipliği, 529 
kilo parafin 12.11.938 cumartesi günü saat 11 de Tophanede Le· 
yazım imirliti satınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

Her biri ayrı ayrı bayilerden alınabileceğinden iıteklilerin bel· 
li saatte komisyona gelmeleri. 

Kereste, tahta ve saire 

Hadımköy Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonur.dan: 
Çatalca müstahkem mev~i inşaatında kullanılmak üzere 

23,926 m~t~c mika.hı muhtelif ebadda çatı kerestesi pa· 
zarlık suretıle mübayaa edilecektir. Muhammen fiatı 1.050 
li r~dır. Pazarlık 21.11 1938 razartesi_ günü lfadımköyilnde 
ınust. mevk. satınalma komısyonunoa yapılaca~ınıJan istekli· 
lerin kat'i teminat olan 157,5 lirayı yatırarak yevmi mezkfü
d& Hadımköyüude mü::.t. mevki atınalrna komis}onuııa mü
racaatla rı. 

• • • 
1000 m3 meşe tomruk alınacaktır . Bak: D.D.Y. ilnn!arına 

- - -~ - -- -

9 lklneltetrln 1938 

Toptan Satış Fiatları 
- ---

İstanbul Vaziyeti ": .-1 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kamürü yerli blok 

" n krible 
,, ,, marinlave 
,, ,, tuvlnan 

Kok kömürü (fabrikada) 
Sömilkok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Erzak 

Pirinç Toıya 
,, yerli Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
• • küp 

Yumurta iri 
Limon İtalya 

n Tarablus 
Patateı Adapuar 1 ci 

,, ,, 2 ci 
Zeylin taneai duble (936 ahıul) 

,, n n (937 
,, ,, 1 ci ,, 

,, 2 ci ,, 
n n 3 CÜ.., ,, 

Sade yat Urfa (birinci) 

n 

• 
" 
" 

• (ikinci) 
Kars (erimit) 

,, (erimemiş) 

Trabzon 
,, Vejetalin: 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

n 

n 

" 

Deri h•m ve lflenmı, 

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

" 
Hava 

" ,, 
Tula 

" 

,, sığır 

kuru'u kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

.4\alamura 
koyun 
kuzu 
manda ,, 

,, sığar 

Kösele sığır l ci 
,, man~a 1 ci 

Meşin civan l ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan l ci 
,, beyaz 1 ci 

Müteferrik 

1 
kiloau 
litresi 
kilosu 
tonu 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

kileıu 

" 
n 

n 

" 
" ,, 
n 

sandığı 

b. ıandıtı 

• 
kilosu 

n 
,, 
" 
• 
" 
" ,, 
,, 
,, 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" 
" 
" kilosu 

" 
" 
" tanesi 

" ., 
" 

-14,75 
-15,20 
-7 

-16.00 
14.so - ıs.oo 
12.00-12.50 
ı ı.oo-ı ı.50 

-- 16.SO 
-21,50 
-26,00 

20.- - 22-0 
20.50 - 21,0 

29:50:30.SO 
2.8.00-29 

19- 20 
-25 
- 28 

28 --29 
775-8~ 

_ f}OO 

6 75 
_4,50 

45-48 
32-36 
22 - 26 
ıs-21 

-15 
-107,50 
-102.-

84-88 
-68 
-82 
_49 

200-600 
290 - 600 
295-400 

101.25- 102.25 

170- 175 
45 46 
60-6S 
65 ·-70 
- - -
50 53 

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

165 115 
135-140 
120-130 
90

_ 100 

ı ıo-ı40 
ıoo-ı30 

ıııı' Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıtı l.tanbul Satuı• 
Komiıyonundan: ııe 

.,cit 
Deniz vaaıtaları için 100 er metre 7 puça ıalvanizli ı.ı 1,iııl" 

3 er kiiid 2 parça adi zincirin ve iki aded admiralh de~ıı'': 
. müteahhidi nam ve heubrna 3.11.938 perşembe günü y•~ 16" 
açık eksiltmesine ia.tekli çıkmadığından 14.11.983 paı:arte•1 

ıaat 1 l de yeniden açık ekıiltmui yapılacaktır. 
Tahmini tutarı 3000 lira ve ilk teminatı 223 liradır. 
Enaf ve tartnamesi komisyondadır. Görülebilir. ıcı 1111: 
l.teklilerin l'Ün ve saatinde ilk teminat makbuzları "e ı11iıf0 

ni veıikalarile Galata eski ithalit gümrüğü binuıadaki kO 
na gelmeleri. 

. 
İltanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonuod•0.'.ıe'~ 

. ttıt 1 1' 
Maçka kışlaıında mevcut alev ve ıiı makineleri tanıır • t ıA• , 

tinden pazarlıkla ekıiltmt!ıİ 16.11.938 çarfamba günii ''
11

1,p•1:, 
da Tophanede Levazım amirliği satınalma komiıyoound; , t'~ı 
caktır. Tahmin bedeli 800 lira,teminah 120 liradır. lıtoklı e ,.,ıı ,, 
edilecek makineler Maçka kıtla1ında depo müdiriyeti~de 11et'~ 
alacaklardır. Ekıiltme için belli uatta işbu nıika ıle 
komiıyona gelmeleri. 

••• 
336 kilo ara ipliti ve 529 kilo parafin alınacaktır. 

ıucat sütununda l.t. Lvz. Amirliti SAK llinına. 

~·' 8•~= 

pi • • • ıır• 
&ir adet fektirme tekne yap. Bak: inhisarlar U. Miid· jljll 

~I 

ır 

~l 
G!e 

tk 
tk 
\ı 
\f 
re 

:lar 
be 

ltı 



• ı~ ı .. it...,.ın 19'8 

~ahire, Et ve Sebze: 

tki~ehir Levazım A.mirli!i Satmalma Komisyonundan : 

l ·~ışehir ~arnizonundııki hava hirliklcri ihtiyacı için ~100 
)~ 1 0 urı satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 29251 
~ır. 

Sırt na . E k. h. J k . ~I mesı s ışe ır satına ma omı~yonunda her giin 
ebilir tk . . 

tk s~ltrne kapalı zarf usulile olacıık tır. 
, sıltme 26.11.938 cumartesi günii saa t 11 de Eskişehir 
''Ilı (l • l' . l k . ~ı ınır ığı satına mu ·omısyonunda olacaktır. 
l Uvaklrnt teminat 2194 liradır. 
a eklif mektublan ~6. 1 1 .938 cumarte:;i günü saat 10 a 
h r Eskişehir levazım arnirliğı satınalma komisyonu reis
: Verilmiş olacaktır. Bu saattan sonra mektup kabul 
·'(!eı. 

lttıal·ıııair Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 
~ı ''. rnüatahkem mevki Seferihisar ve Çeıme mıntakasındaki 
I trııı 61,000 kilo kesilmiş sığır eti veyahud koyun eti veya 
~~:'. keçi eti ihtiyacı 4.11.938 tarihinde pazarlıkla yapılan 

15 
•ıııde talip çıkmadıj-ından pazarlık 11.1 1.938 cuma günü 

}• de kı,lada izmir levazım amirliği 1atınalma komiıyooun
l Pılıcaktır. 
•hırt. 

l~ . ın edileo tutarı 13420 lira 50 kuruştur. 
ş'rlnıaaat muvakkato akçesi 1006 lira 50 kuruıtur. 
b lııarncıi ber güıı komisyonda ıörülebilir. 

llıir Gümrük Muhafaza Taburu Sahnalma Komi!lyonuodan: 

~ i 
Miktarı 

kilo 
1000' 

'1ııı 
~li 
~ 11Y•t 1125 

"'' 1
11 

mercimek 620 
Gl~~•kıiz kuru 640 
~ lıtrı 
~ 

Muham. Muvak. 
tutarı 

lira kr. 
330 
438 75 
62 

108 80 

teminatı 

lira 
25 
33 
5 
9 

ihale ihale aaah 
günü S. O. 
8.11.38 10 -

• 10 30 
,, 11 -

15 -

"' 782 195 50 15 
?~ " it .Peyoir 675 236 25 18 " 16 _ 

15 30 

't~ır Gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için açık ekıiltme 't 1
>'le rnünakaHya kooulan yukanda cins ve miktarları yazılı 

'~:•ddelerioe ekıiltme n pazarlık günlerinde istekli cıkma
U,,. •11 paxulıkla ıon ihaleleri hizalarıoda gösterilen •ün ve 

\. da yapılacaktır. Şartnameleri her ııün komiıyonda ııörüle-
~ 

it )~Ur:n tahmin tutarı ile muvakkat teminat miktarı karşıların-
! tıladır. 

ı. •t·ıcııı . "'lıı erın 2490 Hyıh kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde ve 
"-~ •ınesinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat makbuz veya 
b ,,~ 'llcktublarile birlikte pazarlık ~aatinde İzmir Beyler soka· 
\t ... laı Geri tütün kumpanyası yanında 168 sayıda Tabur aa• 

.... k . omısyonuna miracaatları. 

"· Hukuk Fakültesi Direktörlüğünden: "•tl . 
~;:~-- En~~ _ En ~ok Tahmi. fiatı Muva~ te:i~t 

~llıo~lt 40000 50000 9,50 365,25 
ı '.~·fl 8000 10000 5 37,50 
~ 3~00 4 00 l •tıı 5 10 33,75 
'h- 1000 1500 7 ~.. 7,88 
l.~llç 650 750 Jj 8,44 
:"l'ııı 200 2~0 15 28, 13 

~~}dıllra yaprak 250 300 25 5,63 
boı 2000 2500 2 ~-.. 3,75 

"'tı 800 1000 25 18, 75 
\, •bahar 300 350 15 

1l1,L 3~4 
,. t( 4500 ~ooo t 5 ~ k v 56,25 

~•k ara Hukuk Fakültesi için Mayıs 839 nihayetine kadar alı · 
'tt tc 0.lan yukarda mikbrlariyle muhammen fiatları ve muvak
~), ::•nalları yazı!• 11 .kal.em erzak on ıün müddt!tle münaka· 
\ ll\Q nulmuştur. lıteklılerın 16.11.933 çarşamba günü saat t I 

racaatları. 

1\ Yüksek Ziraat EnstiH\sü Rektörlüğünden: 

~ k.~'Urnumu:ı çamaşırhaneıi için 1800 kile beya.ı ve mutfak için 
fııı~lo yeşil sabunu açık eksiltme usulile alınacaktır. 
lb~ıhar_nmen bedel 816 ve muvakkat teminat 61,20 liradır. 

'ıııı, tıı 22.11.938 salı iÜnü sut IO da Ankarada Rektörlük 
D~:da müte~ekkil Komiıyon tarafından yapılacaktır. 

'D . il fazla ıznhat ve parasız tartname almak istiyenler Ensti· 
••re Müdilrlüj-üne müracaatleri. 

() Orman Koruma Genel Komutanhğından: 

ttı-..'ı:-1an koruma renel komutanlığı Zeytinburnundaki talim•ahı t •I 1 • e 
lıltr-,Çın 540? _kilo sadeyağı _2490 ~ayılı kanunun 41 maddesinin 

~t 
1 

•ı mucıbınce açık eluıltme ıle 21.11.938 pazartesi ııunü 
~t~ .. O da ihalesi yapılacaktır. Talipler ıartname ve evsafı gör· 
~lıtlft \iıere her ııün Gala tada Mumhane caddesinde Alemdar ha
t't, Orman Koruma ambarındaki Htınalma komisyonuna mü
~,~k.l.t edebilirler. Muhammen bedel 5670 liradır. Teminatı mu· 
'•t•ıi 425 lira 25 kuruıtur. Bu paranın birinci mıntaka Or· 

lııeı'ul muhasibliğine yatıralmuı llzımdır. 

M0NAKASA GAZETESi 

b) VI ÜZ A V E ELE 
istanbul Levazım Amirlij'i Satınalma Komisyonundan 

Ölçme alayında mevcut 1,200 adet boş benzin tenekesi 15. 11.38 
nlı günü saat 14,30 da Tophanede levazım amirliti aatınalma ko
miıyoounda pazarlıkla arttırmuı yapılacaktır. Tahmin bedeli 180 
lira teminat! 27 liradır. Tenekeler Davutpaşada ölçme alayında 

rörülebilir. isteklilerin belli aaatte komiıyona gelmeleri. 
• * • Nakliye okulunda mevcut 2500 adet boş benzin tenekesi 

15.11.938 sah günü saat 14,30 da Tophanede levazım amirliği 
aatınalma komiıyonunda pazarlıkla artbrmHı yapılacaktır . Tah
min bedeli 2'l5 lira teminatı 33 lira 75 kuruştur. Tenekeler Or
haniyede nakliye okulunda görülebilir. İsteklilerin belli 1aatte ko
miıyona gelmeleri. 

Kartal Malmüdürlüğilnden: 

Kartal kazHına bağlı Paşaköyünde kain Hazineye aid 11 ha
rap ev enkazile gene ayni köyde kain natamam kilise binasının 
fizerinde bulunan tahminen altı ve yedi bin aded Marailya kiremi· 
dinin mabaJlinde aatııa çıkarılmau takarrür etmittir. 

Talihlerin 15.11.938 sah günü mahallinde bulunacak olan sa· 
tış komiıyonuna müracaatleri ilin olunur. 

* •• 
Bileği taşı, tütün tozu ve ıskarta ip sahlacakhr. Bak: İnhiaar

lar U. Müd. ilanlarına. 

ı İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Cinsi 

Bileği taşı 

Tütün tozu 

Muhammen B. 
Beheri Tutarı 

Miktarı L. K. S. L. Kr. 

96 ndet 36 -
100 ton Bedeli 550 -

ambalaj mas. 700 -

1250 -

0
o 15 

teminatı 

L. K. 
Eksiltmenin 
Şekli saati 

5 40 pazarlık 14 
187 50 açık 14 15 

iskarta ip 1958 kilo 19 12 5 374 46 56 16 " 14 30 
1- Paşabahçe fabrikasında eski cam fabrikası enka

zından bakiye 50 sa,ıtim kutrunda ve bir santim kalınlı· 
ğında 96 adet bileği taşı, İzmir tütün fabrikasında mayıs 
939 nihayetine kadar toplanacak 100 ton tütün tozu ve 
Üsküdar Depolar Gurubunda mevcut 1958 kilo i -karta ip 
hizalarında yazılı usullerle satı!acaktır. 

11- Muhammen bedellerile yüzde 15 teminatları hiza· 
larında gösterilmiştir. 

lll- Arttırma 28.Xl.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesinde Müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

lV -- Bileği taşı numuneleri Paşabahçe fabrikasında 
1145+ 813 1958 kilo ip numunesi Üsküdar Depolar Guru· 
bunda görülebilir. 

V- isteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saat· 
lerde yüzde 15 teminat par alarile birlikte yukarda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8247) 1-4 

••• 
1- İdaremizin Nakliyat Şubesi için şartnamesi muci

bince yaptırılacağı ilan edilen açık güverteli, ar!Ualı ve 
tam techizatlı 1 adet çektirme "tekne,, için 1 l .X.938 ta
rihinde elde edilen fi at layık hadde görülmediğinden 1 O 
gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli "4500,, lira ve muvakkat temi
natı "337.50,, liradır. 

lll Eksiltme 19.Xl.938 tarihine rastlıyan cumartesi 
günü saat 11 ne Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonund4 yapılacaktır. 

l V - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7 ,5 gü venme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8246) 

* 

Sayfa 3 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Beherinin ilk t•-

Miktan T. 8. minatı Eksiltmenin yapılacaA'ı 

Cinai adet Kuruş Lira Kr. gün ve saat - -
Karyola 205 1110 170 75 18.11.938 cuma G. S. 15 te 

Battaniye 205 1050 161 50 " " 
,. 

" 
Pamuk 2~00 42 88 25 .. .. .. ., 
Yorgan -ı05 450 69 20 " " .. 
Talebe dolabı 200 1100 165 00 " " " • 
Yatak çartafı 515 160) 
Yorgan .. 410 280) 
Y uhk kılıfı 410 35 ) 174 25 18.11.938 cuma G. S. 15 45 
Yastık yüzü 410 50) 
Sürahi 50 70) 
Düz tabak 600 28 ) 
Çukur tabak 200 28) 27 25 • .. ., .. 
Çay fincani 200 35) 
Su bıırdağı 200 12) 

Kaşık 200 35) 
Çatal 200 35 ) 24 00 ,, .. • • 
Bıçak 200 :S5) 
Çay kaşığı 200 20) 

Komisyonumuza bağh Galatasaray Lisesinin ihtiyacı olan yu
karıda cinai, miktarı, beherinin tahmin bedeli ve ilk teminattan 
yazılı eşyaları hizalarında gösterilen iÜn ve saatlerde kapalı zarf 
usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme Beyoğlu İstiklal Caddesi numara 349 da Sinııer Di· 
kiş mağazBRının üst katında Liseler Alım Satım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

ıstekliler 938 yılı Ticaret Odası veıikıısı ve ilk teminat mak· 
buzlariyle birlikte 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırla
yecakları teklif mektublarını belli saatten bir saat evyeline kadar 
sözfi geçen Komisyon Başk11nhğına makbuz muknbiJinde vermeleri. 

Teminatlar Liıeler Muhasebeciliğine yatırılacaktır, ve şartna
me numuneleri görmelc: isteyenlerin Galatasaray Lisesinde Komis-
yon Sekreterliğine müracaatları. (8097) 2-3 

Cinıi 

Sömikok 

Kriple 

Erenköy Kız Lisesi Satınalma 
Komisyonundan: 

Miktarı Beher ton İlk teminatı 

ton tahmin bedeli Lira Kr. 

200 25 
491 25 

100 15,5 

Okulumuzun ihtiyacı olan yukuıda cinsi ve miktarı beher ton 
bedeli ve ilk teminatı yazılı yakacağı kapalı zarf uıulile eksilt· 

meye konmuştur. 
Eksiltme 16.11.938 çarşamba günü saat 14,30 da Beyoğlu ls· 

tiklal cadtlesi numara 349 da Singer dikiş mağazasının üst katın· 
da Liseler Muhasebeciliftiode toplanan Okul Komisyonu tarafın· 
dan yapılacaktır . 

istekliler 938 yılı Ticaret Odası vesikası ve ilk teminet mak· 
buzlarile birlikte 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırla
yacakları teklif mektublarını belli saatten bir saat evveline kadar 
sözü geçen Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri. 

Teminntlıu Liseler Muhasebeciliğine yazılacaktır. Ve şartname· 
yi görmek isteyenlerin Okul idaresine müracaatları (8022) j - 4 

• ~ 
~ 

i 
~ Beyaz ve pirina sabunlarını askeri evsafa uygun her 
~ yerden ucuz yalnız aşa ğıda ki adreste hulahileceksiniz 

~ A. S. Turan Sabun Fabrikası 
~ hmlr, İkinci Mıhcılar sokağı No. 4-6 
AAAAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAA 

* • 
Muhammen bedeli Muvakkat 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu beheri 

Cinsi Miktarı Lira 

Elektirik motörü 12 adet 100 

" " 
2 n 150 

Vagonet 5 " 
50 

tutarı teminatı 

Lira Lira Kr -
1200 90. -
300 22. 50 
250 18. 75 

Eksiltmenin 
şekli saati 

A. eksiltme 14 
Pazarlık 14,30 
Pazarhk 15 

Bu akşam 

saat 20,30 da 

KOMEDi KISM 

Kan Kardeşleri 
Komedi 4 perde 

~ Erzakın devamı 4 üncü sahifede 

~---~~~~~~~~.-:11-www:s 

1 - İdaremizin Samsun tütün fabrikası tütün paket makinaları bandrol kısmı için 
6 adet, paket kısmı için 6 adet ki cem'an 12 adet elektirik motörü r yni fabrikanın 
kıyım makinaları için 2 adet elektirik motörü ve keçec tuzlası için de 5 adet vago
net şartnameleri mucibince satın alınacağından hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı 

~~========================== 
~LLARI işLETME u. MUDÜRLUGÜNDEti : 

'~ tdetr 'k' b h d ı ~ e mı a ı mu ammen be eli 40 lira olan 1000 metre mik' 
'ııı, .

1
ttt tomruk 29.11.938 Salı itlnü 1aat 15,30 da ka•11lı zarf u-

1 tı Ak . .. il . n arada idare binuında satın alınacakhr. 
~llıı 11 1fe girmek isteyenlerin 3000 Jirahk muvakkat teminat ile 
1t,3() rıuıı tayin ettiği vHikaları ve tekliflerini aynı iÜD saat 

.~ • kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
• "'ttn l 200 k ''' ., •me er uruta Ankara, Eıkişehtr, İzmir ve Haydar· 

eıoelerisade aatalmaktadn. (8204) }-4 

eksiltmeye konulmuştur. 
il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir . 
ııı - Eksiltme 16 Xl 938 tarihine rastlıyan çarşamba günü hizalarında yazılı Saüt· 

lerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda .y.apıleıcaktır. 
iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabıhr. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenler elektirik motörlerine ai~ fiatsız fenni 

tekl iflerini ihale gününden üç gün evveline kadar İnhisarlar tütün fabrıkalar şubesine 
ve vagonetlere ait fiatsıı fenni teldiflerini, vagonetlerin yatakl~n hakkında ~yrıca mu· 
fassal izahat ile detay resimlerini ihale gününden 5 gün evvelıoe kadar İohısarlar tuz 
fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesilta almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde O/o 7.5 güvenme para· 
larile birlikte yukarıda ada gnçen komisyona ııelmeleri ilan olunur. (7071) 4-4 
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lataobul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objel de l'adjudication Mode 
d'adjudicııt 

Prix 
estimatif Jours Heure CautioD. Lieu d'adjudication et du 

provisoire Cahier des Cba.rgeı 
~~~~.~~~~__,,~~--~-------~~~~~·-~~·~~--~~ -- ----

A) Adjud ications au Rabais 

C~~Etion-Reparatlon-Trav. Publice-Materiel de Constructlon-Cartographle 

Rep. bat. ccole secondaire Kuımpıtşa (ıi) 

Reparation bit Maison du Peuple 
., " ecole lnönü 

Constr. depôt a la place d'aviııtion 
n " a Vertetil 
• garare (cah. eh . P. 575) (aj.) 

Rep. bain et cuisine 
Trav. de terrassement a la Maison Ataturk 
Fabr ıcation porte en fer de l'hôpital des ani-

maux a Fatih 

Grc a gre 
Publique 
Gre iı gre 

" 

999 15 

745 81 
7837 50 
2995 28 

Gre a gre 365 75 
Pli cac:h 10860 
Gre a gre 138 -

Electrlcite-Gaz-Chauffage Central (lnatallatlon et Materiel) 

Matcriel pour le reseau t elephonique de la Gre a rre 497 60 
gendarmerie du Vilayet : 16 lots 

Hablllement - Chaueaurea - Tlaaus Cuira 

Drapı de lits: 5000 p. 
Batiste: 380 m. 

• Pli cach. 7600 -
Gre a gre 

" 
Couverture en laine : 60 p. 
Confection paletots : 13 p. 

Ameublement pour Habltatlon 

253 50 

et Bureaux-Tapisserie ete. 

Armoires: 9 p.- tables pr. professeur: 1 p.
chaiıes pr. profesaeur: 12 p.- bancs: 75 p. 

Publique 1100 -

Bois de Conatruction, Planches Poteaux ete 

Plaııche pour toiture : 23,926 1113 

Combuatible- Carburant- Huiles 

Boiı de sapin : 29 t . 
Charbon de bois : 15 t . 
Houille criblce : 100 t. 
Bois de sapin : 36 t. 
Charbon de bois : 35 t. 
Benıole : 5 t. 

Dlvera 

Chaine galvanisee, cadenas et ancre (aj) 

Trompe et tuyaux en toile caoutcboutee 

Fil: 336 lı:.· paraffine: 529 k. 
Rep. machine pr. brouillard et flamme 
Grandea chaudiere en cuivre 
Bouces coniques : 2 p.- ld. cylindrique: 2 p. 
Fabrication remorqueur iı pont ouvert et avec 

armature complete (ıj .) 

Provlalona 

Olives, oignonı, beurre et divera legumH 
(aj) 

Beurre: 29 t . (aj) 
Viande de mouton: 25 t.· id. de boeuf: 30 

t.· id. d'agneau: 20 t . {cab eh. 135 P.) 
Creme: 1000 ~. (aj ) 
Abricota: 2 t.- raisin sec: 1,3 t. - raisin ıec 

razaki: 1-. (nj 1 
Paılle: 45 t. 
Avoine: 80 t . 
Feves: 80 t . 

B) Adjudications a la sureuchere 
Moteur de CV 30 et 25 marque Dovitch et 

Bolinder: 2 p. 
Decombres d'une batiHe 
Machine elevateur, moteur CV. et autre ma

chine. 
Tronc de sapin 

Pierrea a airuiser : 96 p . 
Poudre de t.bac : 100 t . 
Ficelle camelote : 1958 le. 

Publique 

" 
n 

• 
" 

Publique 

" 
Gre a gre 

,, 
Gre a rre 

Publique 

Publique 

1050 -

825 -
2000 -
576 -

2100 -
16{)0 -

3000 -

3205 

800 -
82 -

3800 -
4500 -

Pli cach. 30450 -
,, 26500 -

1320 -

Publique 4000 -
n 562 50 

Pli cach. 10400 -

Gre a gre 800 -

Publique 

Publique 

Gre a rre 
Publique 

n 

36 -
1250 -
374 46 

KarakÖH Aıkeri Sahnalma Komiıyonundan 

Karakösedeki birliklerin ihtiyacı olan 200 ton una gftnünde 
teklif ~dilen fiat pahalı görüldüğünden yeniden münakuaya çı
karılmıştır. Tahmin bedeli 30000 lira ilk teminatı 2250 lir&dır. 
İhalesi 22.11.938 sah günü saat 11 de Karakösede askeri Hhnal
ma komiıyonundıı y pılacaktır. Teklif mektuplarının ihaleden bir 
aant e•veline kadar teslim edılmeai şarttır. Şartname ve evsafı 
150 kuruş mukabilinde Karakösede komisyondan alınır. İatek
lilerin belli aaatte Karaköaede kemiıyona ıelmeleri. 

• 

75 -

56 -
588 -
2!8 -

6997 -

814 50 
20 70 

74 64 

570 -

36 -

157 50 

38-
62 -

150 -
44 -

157 50 
120 -

225 -

240 38 

120 -
12 30 

285 -
337 50 

2283 75 
1987 50 

99 -
111 53 

300 -
43 -

780 -

120 -

42 -

12 35 

5 40 
187 50 
56 16 

Com. Ach. Ecole Second. K.paşa 
Vilayet Eıkişehir 

17-11-38 
14-11-38 
14-11-38 
18-11-38 
18·11·38 
24-11-38 
21-11-38 
26-11-38 
11-11-38 

11 -
15 50 
15 30 ,, 

Com. Ach. Milit. Diyarbakır 

n 

Com. Ach. Corps Armee Çorlu 
Presid. Com. Voies Aerion. lst. 

,, P.R.P. Yenişehir 
Com. Perm. Muoicipalite Iıtanbul 

16 -
14 -
11 -
14 30 

Com. Perm. \tuoicipalite Istanbul 11-11-38 14 30 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

• 
Vilayet Eııkiıehir 
Dir. Gen. Cadaatre Ankara 

Dir. Lycee Gaziaatep 

28-11-38 
12-11-38 
14-11-38 
11-11-38 

15 -
11 -
15 -
10 -

12-11-38 9 -

Com. Ach. Place Forte Hadımköy 21-11-38 - -

Vilayet Eskişehir 14-11-38 15 40 
Com. Ach. lntend. Eskiıehir 17-11-38 15 -

" 17-11-36 16 -
,, 17-11-38 16 30 

Com. Ach. lntend. Anltara 22-11-38 15 
Com. Acb. Miniıt . Def. Nat. Ank. 25-11-38 15 -

Com. Ach. Comm:ınd. Gen. Surv. 14· 11-38 11 -
Douan. lat. 

Administ. Gen. Chemins de Fer 28-11-38 10 30 
Etat Ank. Bur. Exped . H.paşa 

Com. Ach . Intend. Jıt. Tophane 12-11-38 11 -
n 16-11-38 14 30 
" 15-11-38 15 -· 

Dir. Commerce Maritime lıtanbul 17-11·38 15 30 
Com. Ach. Econ. Monop. K.t.che 19·11-38 11 -

Com. Ach Ecole Normale lst. 14-11-38 il 

,, Div. Lüleburraz 28-11·38 14 
Com. Ach . Baae Navale Marmara 26·11-38 12 

" Lycee Galatasaray 

• 

Com. Ach . lnt. Eıkişehir 

• 
Dir. Veteriuiro &lı:işehir 

17-11-38 14 30 
17-11-38 14 30 

14-11-38 15 -
14-11-38 15 
17-11-38 15 -

Coıa. Ach. lntend. lst. Tophane 16-11-38 14 -

Dir. Ecole Artı Konya 
Defterdarat Iıtanbul 

Exploit. For~ts de L'Etat a Ka
rabuk 

21-11-38 15 -
11-11-38 14 -

21-11-38 14 -

Com. Ach. Econ. Monop K.tacbe 28-1 t-38 14 -
n 28-11-38 14 ıs 

n 28-11-38 14 30 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan : 

Harp okulu ihtiyacı için 40.000 kilo pirincin kapalı zarfla ek
siltmesi 23.11 938 cartamba ~nü ıaat 15 de Ankara Lv. Am. 
ıatınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 8000 liradır. 

Muvakkat teminatı 600 liradır. 

Pertembe IO· 1 l ·938 

Bohçalık saç (Ask. Fabr.) .,; 832 
Kilçfik yol malzemesi ve bulon (DDY) .\! 832 
Santralit (A•k. Fabr.) ;\:. 832 
Bakteriyoloji etüv makineai (MMV) ,\! 840 
Biıiklet (MMV) ,,; 850 

Hanıar, ambar ve ahır inş. (Bursa Nafıa Müd.) ,\! 851 
Un, ıadeyaf ve sabun (Elazıf Tüm.) J\! 855 
Ekmeklik un (Bursa Tüm.) .\! 857 
Hipodrom tribünleri izol111yon işi ( A.nk. V al.) .~~ 860 
SıR-ır eti (Sıvas Tüm.) .\~ 860 
Odun (Çatalca ., ) .~~ 859 

., (Edremit ,, ) ~~ 859 
Pirinç (Çorum Ask. SAK) .~; 861 
Palaska, kayış v.ıı. (Jandr. Genel Komut. Ank.) 1'! 861 
Elvan karton (DOY} .\~ 861 
Eezayı tıbbiye ve olatı cerrahiye (Akhiur KayLnakauı.) .\! 861 ·ıa-
lsparta, Eskişehir, Yalvaç. Eref li, Konya kııubaları halihazır harı 

ları tanıimi (Dahiliye Vek.) .\~ 861 

Benzin (lıt. Deniz Tic. Müd.) .\! 861 
Dikra greı maden yafı ile vazelin (MMV) X 862 
Düfme (Tophane Ln.) ,;\; 862 
Un ve arpa (Malatya Asit . SAK) .\! 862 
• Çeltik (Karacabey Haraaı) .\! 862 
Resim malzemesi (Teknik Okulu Dir.) X: 863 
Sömikok kömürü (Yüksek Zir. Enıt.) .\! 863 
Sadeyag- (Çorlu Kor) ;\! 863 
Kok kömiirü (Tophane Lvz.) ;\! .\! 863 
Afyon rarı mefruşatı (DDY) ,,! 863 G . ı\•P 
Bulgur, kuru fasulye , kuru sofan, mercimek ve nohut ( az:•• 

Asit . SAK) .\! 865 

• Diıel motörü (Balıkesir Vil.) .~ 866 
Torna tezgibı ile elektro•motör, dinamo v.s. (lzmir Vil.) ~\! 867 
• Çam cfüelt (Mersin Ormın Mühend.) X 867 
• Meşe kömürü (lzmir Orman Başmühendis . ) .\~ 868 
Hangar ve pavyon inş. (Eskişehir Lvz.) .\: 870 
Demir saç (Eski .,ebir Lv:ı .) .r'! 870 
Fen tatbikat okzlunda yap. parmaklık (lıt. Komut.) .\! 870 
Menin Memleket hast. yıp. inş. (İçel Nafıa Müd.) ~! 873 

Jeudi 1O-1 1-938 

Tôle (Fabriques Milit.) No. 832 532 
Boulons et arttcleı pr. voie etroite (Cheminı de Fer Etat) N°· 
Centralite (Fabriqueı Milit.) No. 832 

Machine etuve (Minist. Def. Nat .) No. 840 
Bicyclette (Minist. Def. Nat.) No . 850 
Constr. banrar depôt ete. {Dir. Trav. Pub Brousse) No 
Farine. beurre et ıavon (Div. Elazığ) No. 855 

n (Div. BrouHe) No. 857 
Trav. iıolation aux tribune (Vil. A'lk.) No. 860 
Viande de boeuf (Div. Sivas) No. 860 
Boiı (Div. Çatalca) No. 859 

851 

,, (Div. Edre•lt) No. 661 
,Ao~) 

Ceinture courroie ete. {Com. Ach. Command. Gen. r. endr. 
No. 861 

Carton (Chemina de Fer Etat) No. 861 
111

,t 
Produita pharmaceutiques et instrumentı de cbirrurgie (Kayaıak• 

Akhisar) No. 861 ıti 

Dreuemnt carte des beurı Isparta, Eskiıehir, Yalvaç et f.r• 
(Minist. de l'lnterieur) No. 661 

Benzine (Dir. Commerce Marit. Ist.) No. 861 e,6~ 

Huile dicra, graisae minerale et vaaeline (Minisi. Def. Nat.) N°· 
Boutonı (lnt. Tophane) No. 862 
~ne et erge (Com. Ach. Milit. Malatya) Ho. 862 

Articles pr. dessin (Dir. Ecole Technique) No. 863 
Semi·coke (Dir. lı, stitut Arricole) Ne. 863 
Beurre (Corps Armce Çorlu) No. 662 
Coke (lııten. Tophıne) No. 863 ~1,ı} 
Articles d'ameublement pr. la gare d' Afyon (Chemins de Fer 

No. 863 

• moteur Diesel (Vil. Balıkesir) No. 866 
Moteur dinamo ete. (Vil. lzmir) No. 867 
Conıtr. hangar et pavillon (in\. &kişehir) No. 870 
Tôle en fer (Int. Eıkişehir) No. 870 
Constr. parapet (Command. l•t.) No. 870 1o 
Ach. conatr. hôpital rcg. Mersin (Dir. Trav. Publ. lçel) No. 8 

Ri.z (lnt. Tophane) No. 873 

o 


