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GAZE'fESH 
~Umum Tüccarların 

HARICi EKO ~OMiK 
HABERLER 

ve üteahhitlerin M· es 1 e k i O r g a n ı d ı r 

Yunanistanın demir ve çelik 
mübaayası 

Almanya ile Yunanistan arasında 
A TİNA 22, ağustos. - Bu ; almış ve 1937 de bu miktu 

günlerde neşr' olunan bir is- ı 108,971 tona baliğ olmuşhır. 
tatistikte görüldüğüne naza- Almanya'dan sonra Belcika
ran Yunanistan evvelki sene Lüksenburg gelirler ki bunlar ticari anlaşma müzakereleri 

~~iN 
· A, 21 ağustos.- Yu-
... 11 bankasının müdür 
•ırı · 
tl'ı Dr. Barbaressos'un 
•11,~ a~tında bir komisyon 
~l e ıktisadi müzakereler
lb 'Utııııaktadır. Bu komis

. t ttcut ticaret muahede
tiıı~tkik ve kontenjan ve 

kt hakkında teshilat a
~ t,dır. 
İtde~~e yunan hökiimeti 
blll •ız üzümlerine mah
"1-f lllak için büyük gay-

139.434 ton demir ve çelik 1 8,259 tonla 16,437 ton ve 
Ti.itünden sonra üzöm ihra-

ithal etmiş iken geçen sene ' Fransa' da 11 ,933 tonla 15089 
catı Yunanistan iktisadiyatı 162,900 ton itb.al etmiştirki ton demir ve çelik Yunanis-
için mühim bir rol oynamak· bu Yunanistanın demir ve tana ithal etmişlerdir Yuna
tadır. Her sene Yunanistan- d ı k çelik ithalatının yüzde J7 nis· nistan'a en az emirle çe.i 
dan üzüm satın alan sair k İ d betinde artmış· olduğunu gös-

1 

sa~an memle et ngiltere ir. 
memleketler bu sene yunan 1 ·ı 936 · d .. . A 1 terir. ngı tere 1 senesın e 
üzumlerıyle. a.lak~dardi 0 m;· Yunani~ tan demir ve çeliği 9896 ton satmış iken geç~n 
dıklarını bıldırmışler rh ... kAu I en ziyade Almanya dan satın sene yalnız 3581 ton satabil· 
sebepten dolayı yunan u u- almıştır. 1936 da 87.870 ton miştir. 
meti bu sene Alman· 

----~--

Köstencede transit hakkında müzakereler 

Kanunlar, · ararnameler, 
Ticaret muahedeleri 

Ölçü ve Ayar işleri 

(Dünkü nushadan devam) 

6 - Kompund lrntru "mm,, olarak gösteril-
" Birleşik,, "Diğer sis· 1 melidir. 

temlerin kü- Yanlış payı 
. çük ve bü- Madde 25 - 153 üncü mad· 

yük iki saya- de w ~ş~~ıd~ yazıldığı ueçhile 
b b degıştırılmıştır : 

cı era er o- J - Sayacın hakiki su ge-
lanlar,, çirme kabiliyeti sayaç üzerin-

Tertibat de yazılı su geçirme kabili· 
yetinden daha aşağı olamaz. 

Madde 23 - 151 inci mad- 2 - Su sayaçlarını hareke-

ttınektedir. 

ya'ya kafi miktarda üzüm 
satmak için çalışmaktadır, ki 
buna muvatfak olursa Yuna
nistan çok istifade edecektir. 

de w ~ş~~ıd~ !azıldığı veçhile te getirecek su mikdarı ve su 
degıştırılmıştır : geçirme kuturlarına göre as-

1 ::- Su saya~ları h~r tara- 1 gari su geçirme kabiliyeti su 
fı 1 :> atmosferlık tazyıka da- sayaçları ayar talimatnamesi-

w • 1 . . yanacak kadar sağlam v~ da- ne göre tayin edilir. 
BUKREŞ, 21 agustos.- Kös i Golıngele mesafesı 90 saat· yanıklı maddeden yapılmış ol- 3 - Su sayaçbrının her su 

~&il tence'de Lehistan, Romanya 
1 
tan 66 saata indirilmişken, hu m 1lı ve bu tazyik. altında hiç akışına göre her sistem ve bü-

terenin altın ve gümüş ithalatı ihracatı ve Çekoslovakya demiryolla- mesafeyi daha kısaltmak su- 1 s ı kayıp etmemeli dir. yüklüğe aid yanlış payı aşa-
l.C) rı müdürlükleri beyninde tran- retini aramaktadırlar. Tecrü- 2 - Su sayaçları sayıcıları· ğıda gösterildiği gibidir: 
).~DRA 20, ağustos (hu- 940 959 lirası cenubi Afrika'· 

1 
sit münasebetlerinin taksiri belerle anlaşıldığına göre Çe- nm taksimatı, en son sayıcı 1 - (20 m3) su geçirme 

ıı.' Ağust 15 inden d ' 400 300 l' b~' hakkında müzakereler yapıl· koslovakya yoluyla o an tran- kadranı No. 3 de tarif edilen kabiliyetine kadar olan küçük -.ıt k osun an ve , ırası gar ı , . . . d h l· su sayaçlarında : 
li •dar 3 200 071 ingi· Af 'k d l . t' ı maktadır. Ro_manya dan demır I sıtler bırkaç saat a a \a· su geçirme kabiliyetine göre Sn , tl'I d . k t,8 

1 1 

rı a an ge mış ır. . L h' , D . d 1 t ~ d l 'kd 
1 

r a ı er e su geçırme a· 1 kıymetinde altın ı İ 1 • yolıyle e ıstan ın anzıg ve · zan ıraca { ır. aşagı a yazı ı mı ar arı em- bT f . % 
1 5 

% 
5 

"o/ 
1. "e hraç olunan ° tının nıec- 1 nı'yetle okunabı.lir tarzda gös- 1 ıye ının ° ' - 0 /o 
it Para. 16,37Q ingi- . . 5 J h'l · d I 
-., '-ı . .. . muu kıymetı 2.917.175 hra o- k d l . c: a ı ,, ı arasın a yan ış pa-
l .te. ymetınde gumüş . . terme üzere erece enmış yı % + 5 "serıe'ik muayene· 

4 • 
11!1

ltereye ithal olun· 1 Iup, ~unun 118441650 ~ırleFşık Demir piyasası olmalıdır. }erde bu hudud 3 m3 kabili-
1 ·96~ ou miktar altının Amerıkarya, 465,846 lırası e- Su geçirme En az göster- t' d k' k k d ı ı d a... • ı· ı ~ . İ ye ın e ı uru a ran ı ar a "V,6~ ırası Almanya'dan, lemenke ve 441,77<> hrası s-, Birmengam (İngiltere) de- Tatil mevsimindeyiz, fakat kabiliyeti diği mikdar 50 t/ saattan başlar.,, 1 lirası Rusya'dan, 

1 
viçre'ye ihraç olmuştur. mir sanayiinde işler durgun- bazı firmalar mutad olan bir Hacımhlarda % t - % 5 

____ 
1
___ 1 dur. Zaten her sene ağustos haftadan fazla, iki üç hafta 2 ) mJ k:~ar 

1 1 
"% 5 

0 
dahil,, i arasında yanlış 

\J 1 ayında işler biraz azalırdı. Fa- kapah duruyorlar. Bu gibi 20 - 50 m3 10 1 paSyı %k0 + 5' l d O/ 3 1 \l • d k · ı·k •h ı k b · d ı w ıca su sayaç arın a / o ... rıanıstan a pamu ıp ı 1 racatı at u senenın urgun ugu fazla tatiller mevcut malın a- 50- 250 m3 100 1 - % (% 5 dahil) i arasında 
ıl~A mutadından fazla oldu. Elde 

250
_

1000 
,, 

1000 1 1 
% 5 

1

• y~' 22 ağustos.- (Hu- mi kıymetinde 1379 ton iplik 
1 
mevcut çok mal vardır. Bu zalmasına yardım eder. lOOO-m

3 
ve ya;I ış (~~ı 0 

3
) · . 

~d lltniıtan son seneler- Yunanistandan ithal etmiştir. 1 stock tükenmeyince büyük iş- Memleket dahilinde demir k b'I:- t' d m b .. 5~kgeçırme 
L.' '11 1 , ı b ki ·ı 1 . . · tb h b. fazlası a ı ıye ın en uyu sayaç .. ">'lb 600 milyon drah- Yunan ıhracat firmaları bu er e em e~ez. . . a ışverışı memnunıye a Ş ır 

10000 
larda: 

~ ttle 600 t d 1 60 .. l · d h A 1 k T·· 1 Fosforlu pık nevılere hıç vazı'yettedı·r, perakende satıcı- ıçın S" ' tl'l d h 11 d 'tıı" on an , O gun er e ususı o ara ur· 1. k K d , . , ur a ı er e ve acım ı ar a 
''t \(k 1· ı•v. 'h . k' . ld tm k . ta ıp yo ·tur. ana aya, Çın e l d ld w ·L· 2 - Su sayacının su geçir- · k b'l' . . oo/ 

1 lttı. P ıgı ı raç etmış- ıye pıyasasını e e e e ar- K b , l . 1 At d r ar temmuz a o ugu gı~ı sa· " su geçırme a ı ıyetının / o 

"llist d d I z 1 ve u a ya ma ırsa a ı u - me kabiliyeti, sayaç içinde " 5 d h l ~~i•i " an ipliğinin baş zusun a ır ar. aten geçen . muştur. tışlarına devam ediyorlar. - % 5 % a 1 ,, i arasın· 
~tı 1 ugoslavyadır. sene Türkiye 35 ton iplik Yu- atm. (10 m. su sütunu) tazyik da yanlış payı % + 5, 

•eııe 86 milyon drah· nanistandan satın almıştı. zayiatı olmak üzere bir saat- Sıcak su sayaçlarında : % 
[ te geçen su mikdarıdır. 2 _ % 5 "% 5 dahil,, i ara-

Sarı Almanyanın evrakı nakdiyesi 
d" ~t~41°rt hafta zarfrnda 

~tı<b ~ '"rakı nakdiyesin
t'da ltı~:rk. hillet) kıymeti 
- b}llde33d·· ··ı · · i . 1ılŞmuş ur. 
(ııı,t~ .. ~ngiliz liraH 36 
l· •crb bılleı) değer, yani 
. 1ti .... est tlibrr) markın 
it 4 lSb · · S Clınde bir kıymeti ~ o._ .. 
~il bı.ı gunlerde Londra-

evrakı nakdiyenin 

paketleri içinde matbaa maki
nesinden henüz çıkmış paketler 
vardır. İngiliz maliye mehafili 
bu marklaıın Alcrnmyadan ih
racı şiddeıle mennolunduğurıa 
ve hudutlarda sıkı kontrol edil-
m~sine rağmen ne suretle bu
kad~r külliyetli miktarda ihraç 
olunduğuna teaccüp edip duru
yorlar. 

le~ Yugoslavyada vergilere zam 
\ l~~ ~~. 22 ağustos.- gilerini yüzde 7ye iblağa karar 
~tl ll da bUyük yollar vermiştir. 
~, ~l' açnı k Bu maksatla veraset ve 
'lı.~~l'lttti a ve me ';'" le- petrol satışı vergilerine de 
•-~il 111lek için ter- ıammolunacaktır. 
' Planın tatbikine Ecnebi memleketlerinden 

tt l>tranı . . ithal olunan gümrük rusumu-
QUkfl n temını hu- na da yüzde 3 zammolunacak

llltt kazanç ver· tır. 

ffiEffilıE~ ~T 
HABER ERi 

- ..-..--~u ....-~---=---•r••..,_...-.a:ı': 

Demir ve madeoiyat 
Piya ası 

DEMiR VE MADENİYAT 

Bakır 
Demir putrel 
Yuvarlak çubuk 
Saç galvanizli 

,, 
Karfiçe 
Çinko 

,, oluklu 

Kalay çubuk 

Kilosu 

,, 
,. 
" ,, 
,, 

" ,, 
,, 

ENAZ ENÇOK 

10,50 
11 
20 
21 

15,25 
24 

200 

-87 
-11 
11,50 
24-
21,50 
- 18 
-26 

205 

Tesmiye sında yanlış payı % + 5, 
Madde 24 - 152 inci mad- 111 - Vidalılarda ve birle· 

şik sayaçlarda : de aşağıda yazılı olduğu veç· 
hile değiştirilmiştir : 

Her su sayacına aşağıdaki 
tesmiyeler dayanıklı ve sa
yaçtan ayrılmaz bir tarzda 
konmuş olmalıdır : 

A - Metre mik'abı veya 
litre olarak su geçirme kabi
liyeti tam yazı ile veya tes
miyelerin kısa şekli ile "m3" 
"I,,, 

B - Fabrika numarası, 

C - Yapanın adı ve yapıl· 
dığı yer. 

Ç - Sayacın madde 150-11 
de gösterilen sistemlerden 
hangisine göre yapılmış ol
duğu, 

D - Bir ok veya başka bir 
suretle gösterilmek üzere su
yun akma istikameti, 

E - Sayacın ıu ıeçirme 

Su sayacları ayar talimat
namesindeki cedvellu hududu 
dahilinde yanlış payı % +5, 

iV - Su geçirme kabiliye
tinin % 5 den sonra ve vida
lılar ile birleşik sayaçlarda 
su sayaçları ayar talimatna-
mesindeki cedvelle tahdid e· 
dilen huduttan sonraki akış· 
larda biltiln sayaçlarda yan• 
Iıı payı ~o + 2 yi geçmeme
lidir. 

V - Atlayarak gösteren ve 
memlekette mevcud olan piı· 
tonlu sayaçlarda hacim ölçen 
sayaçlara aid doğruluk baş• 
langıcından % 5 e kadar "% 
5 dahil,, yanlış payı % 1o+v• 
su geçirme kabiliyetinin % 5 
inden % 100 e kadar olan a
kışlarda yanlış payı % 5i geç· 
memelidir. 

(Bitmedi) 



! Münakasa Oaıetel!li 
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a) MÜNAKASA LA Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 
Motörin ile makine 

ilanlanoa. 
yağı alınacaktır. Bak lnbiaarlar U. m6.d 

İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita Müteferrik 

Diyarbakır Nafıa Müdürltiğünden. 
1 - 40268,83 liralık keşif bedelli Diyarbakır'da yapı-

lacak lise paviyouu binasıdır. 
2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve fenni şartnameler 
D - Bayındırlık ve yapı iş-eri genel ve fenni şartna

meleri. 
E - Bu enaklar Nafıa Dairesinde görülebilir. 
3 - Bu itin ihalesi 9 eylül 938 cuma günü saat J I 'de 

kapalı zarf usuliyle Diyarbakır Nafıa Dairesinde yapıla-
cakti~ • 

4 - Eksiltmiye girebilmek için 3020, 16 liralık muvak
kat teminat vermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz etmek la 
zımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış on bin liralıktan yu
karı müteahhitlik vesikası. 

B - 938 mali yıhna ait Ticaret Odası vesikası . 
5 - Taliplerin teklif mektupların cuma gunu ihale 

saatinden bir saat evvel Komisyon reisliğine makbuz muka
bili vermeleri, posta g·ecikmeleri kabul edilmez. 

6 - 4'üncü maddenin A fıkrasındaki müteahhitlik ve
sikası eksiltmiye çıkarılmış olan hangi iş için istenildiği 
açıkça yazılmak suretiyle eksiltmenin yapılacağı günden en 
az sekiz gün evvel bir istida ile Nafıa VekAletinden istenile
cek ve bu zaman zarfında vesika talebinde bulunmıyanların 
eksiltmiye giremiyecekleri. 

Bakırköy 2 inci okulur.da yap. tamirat. Bak. lat. Belediye 
ilanlarına 

~~,~-----~-----------------------------------İlaçlar, Klinik ve İspençiyari al at 

İstanbul Belediyeı:ıinden : 
Miktarı Muhammen llk 

bedel teminatı 
Ecza Kalem 161 1750 131,25 
Diş alit Kalem 17 55,85 4.19 
Cerrahi alat Kalem 5 16,80 J.26 

Düşkünler evi için yukarda miktarile ilk teminat akçala· 
rı gö::>terilen ecza ve alat ayrı ayrı açık cksıltme ile alınacak
tır. Şartnameı:ıi levazım uıüdürluğünde görülebilir. istekliler 
2490 sayılı kanunda yanlı vesika ve hizalarında gösterilen 
miktarda ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 9-9·938 
cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlıu, 

• • • 

D. D. Yolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: . 
l\luhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı 4 grup 

1 
malzeme her grup ayrı ayrı ve hizalarında yazıla gün ve saatlerde iha
le edilmek ~artile Haydarpaşada Gar binası içindeki satın alma ko· 
misyonu tarafından açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her 
grubun hizasında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme ı;i
nü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler llaydarpaşada Gar binasındaki komisyon 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

· 1 - 10800 kilo 60 x 25 m/ın ebadında lama demirli muhammen 
bedeli 1404 lira, muvakkat teminatı 105 lira 30 kuruş olup açık eksilt
mesi 8-9-938 per~enıbe günü saat 10.30 da yapılacaktır. 

2 - 6 kalem muhtelif ebadda çam dilme ile 800 demet bağdadi
lik çnm çıta muhammen bedeli 2532 lira 30 kuruş muvakkat teminatı 
189 lira 93 kuruş olup açık eksiltmesi 8-9-938 perşembe günü saat 10.30 
da yapılacaktır. 

3 - 3000 kilo sıkıştırılmış karton muhammen bedeli 1710 lira mu
vakkat teminatı 128 lira 25 kuruş olup açık eksiltmesi 9-9-938 cuma 
giinü saat 10.30 da yapılacaktır. 

4 - 3000 kilo köprüler için grafit muhammen bedeli 1260 lira 
mm·akkat teminatı 94 lira 50 kuruş olup açık eksiltmesi 9-9-938 cuma 
günii saat 10.30 da yapılacaktır. ~!,, 

200.000 harp paketi alı .ıacaktır. Bak. Harici Ask. Kıtaah ilio· 
larına 

••• 
2000 kilo çivi alınacaktır. Bak. inhisarlar U. Müd. ilanlanna 

Erzak, Zahire, Et ve sebze v .s. 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Alma Komisyo· 

nundan: 
1 - Müesseseye muhammen bedeli 6250 lira olan 125000 kilo kuru 

ot kapalı zarf usuli ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 10-9-938 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - Komisyon müessesede toplanır . 
4 - .Muvakkat teminat tutarı 468 lira 75 kuruştur. 
5 - Teklif mektupları 10-9-938 cumartesi günü saat 10 na kadar 

komisyona tevdi olunmalı bu saatten sonraki mektuplar kabul edil
mez. 

6 - ::\-Iu\'akkat teminat mukabili nakit ve nakit mahiyetindeki 
evrak kabul edilmiyeceğinden bunların daha evvel maliye vekaleti 
merkez veznesine yatırılmaları için taliplerin daha evvel komisyona 
müracaatla birer irsaliye almaları ve bu irsaliye ile sıhat vekaleti mu
hasebe müdürlüğiine müracaatları lazımdır. 

7 - Şartname her gün müesseseden parasız temin olunur. 
••• 

Un, makarna, ırruık, şehriye ve pirinç unu ahnacaktır. Bak. 
Yüksek mühendiı Mekt. SAK. ilanlarına 

• • • 
İlaç sıhhi malzeme ile laboraruvar malzemui alınacaktır. Bak. Koyuneti şehriye makar.1a ve mercimek alınacaktır. Bak. Ha-

lat. Sıhhi Müesseseler A E K ilanlarına rici Ask. kıtaatı ilanlauna 

Elektrik,Havagazi,Kalorifer Tesisat ve Malz. • • • 
Kuru soğan alım caktır. Bak. lst. Lvz. Amirliti SAK ilan· 

10000 adet telgraf fmcanı alınacaktır. Bak. Nafia Ve4ilcti ilanlar~ lanna ' 

Mensucat, Elbise Kundura, Çamaşır v.s _________ , , __ 
Gümrük Muhafaza Geael Komutanlıtı İıtanbul Satınalma Ko· 

misyonundan: 
Eşyanın cinai Miktarı Tuınlanan İlk lcminatı Nevi Ekıiltmenin 

Yemeni 600çift 

Kaptan fotioi J 12 n 

Mürettebat n 207 ,, 

tutarı L. K. Lira K. tarihi G. S. 
1800 00 135 00 Açık ek. 7-9-38 çarş 

515 33 
9ı2 20 

ekııltme lUda 
39 00 pa:ıarlıll 7-9-3 10 da 
72 00 n 1-9-38 IO 30 

1 - Yt1karada yazılı eşyanın gö.slerilea ve saatlerinde nevile· 
rine göre eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Evaafları Komiıyoodadır. Görülebilir. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden: 
l - Vekalet müstahdemleri için 47 erkek 5 kadın elbisesi paıar

lakla diktirilecek tir. 
2 - Kumaş vekiletten verilecektir. 
3 - İşin tahmin edilen bedeli 416 lira olup muvakkat teminatı 

31 lira 20 kuruştur. 
4 - İhale 31·8-938 çar,.aınba günü saat 10 da vekalet binasında 

toplanacak alını satım komisyonunda yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin, 1938 senesine ait unvan ruhsat tezkeresi, eh

liyet vesikası venüfus tezkeresi aranacaktır. Taliplerin adı geçen bel
geleri ile birlikte vekalet veznesine yatıracakları teminat makbuzla
rını da alarak belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 

• • • 

~---------------,---------------------------------b) Müzayedeler 

P. T. T. Levazım MildürlUğünden: 

1 - 27 kalem muhtelif cins ve kıymetteki eşya açık 
arttırma ile satılacaktır. 

2 - Mecmuunun muhammen bedeli (63.54) liradır. 
3 - Artırma 5-9-938 tarihine müsadif pazartesi günü 

saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Taliplerin o tarihte P. T. T. Umumi Müdürliiğü 

binasında müteşekkil olan Alım Satım Komisyonuna mü
racaatları ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Komisyo
nundan: 

Yevmiye en az 150 ve en çok 500 kilo ince ceviz talaşı satışı: 
Azami ve as~ari miktarları yukarda yazılı ve tahmin edilen he· 

deli (1450) lira olan tala~lar 25 ağustos 938 perşembe günü saat 10 da 
açık artırma ile satılacaktır. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvak· 
kat teminat olan (108) lira (75) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müraca· 
atları . 

• • • 
Yazlık elbiaclik bez alınacaktır. Bak. 
rıaa 

Boş bobin sandıiı kiremit ve sülfür dö Karbon satılacakbr. 
Harici Ask. kataat ilanla- Bak. inhisarlar U. Müd. ilinlarana. 

• • • 
Palto ve elbise alınacaktır. Bak. Sıhhi müesseseler A E K ilan• 

laruıa 

Kereste Tahta v .s. ____ __, _____________ ____ 
6 ltaleın muhtelif ebadda çam dilme ile 800 demet bağdadilik 

çam çita aln~acaktır : Bak: Muteferrik sütununda O. O. Y. ilioına. 

Matbaa işleri, kırtasıye-Yazıhane Levazımı 
40 top zivana katıdı alınacaktır. Bak. inhisarlar U. müdürlüğü 

ilanlarına 

• • • 
3 t. ııkıttırılmış karton ahnacakbr : Bak Müteferrik ailtunun· 

da p, D. Y. ilinma. 

10 Teşrinievvel 938 pazartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa 

Vekaleti binnsında Malzeme eksiltme komisyonu odasında ceman 1500 
lira muhammen bedelli Haydarpaşada sif supalan teslim şartile 10000 
adet telgraf fincanının açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 112,50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankara Nafıa Vekaleti Malze

me müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla 

birlikte ayni &rün saat 11 de komisyonda hazır bulunmaları lAzımdır. 
(3218) (5675) 1-4 

Müteahhitlerin Takvimi 

Cnma: 26 8-38 

Basit makas ınuzaaf İngiliz makası (Nafıa Vek.) No. 755 

Madeni e~ya porselen züccacı eşyası (D. D. Y.) No. 756 
Pülverizatör (Ziraat Vek.) No. 760 .ı 

Sürat .kontrol saatı manometre ve vakumetre (D. D. Y.) N°· f> 
Karbolineum (Ziraat Vek.) No. 757 
Sığır .-ti (Bornova Ask. Sak.) 786 

Sadeyağ, kuru üzüm zeytin (Bayramiç Ask. Sak.) No.774 

Garaj binası ikmali inşaati (Balıkesir Kor Sak.) 781 
Yün çorap (M. M. V.) No.781 

Elektrolit bakir (Ask. Fabrikalar) No. 781 
Un (Trabzon Ask. Sak.) No. 784 

Bulgur (Vize Ask. Sak.) No. 784 
Yulaf (Tophane Lvz.) No. 784 

İlaç ve alatı tıbbiye (Kütahya Vil.) No. 784 
Menfez ve köprü inşaatı (Kütahya Vil.) No. 784 

Saman (Lüleburgaz Ask. Sak.) No.784 

Hela inşaatı (İst. Beled.) No. 785 

Orta okul binası inşaatı (Kültür Bakan.) No. 785 

Kreolin ve süllürik (Ank. Beld.) No.785 

Kundura (Erzurum Ask. Sak.) No. 785 

Benzin ~az ve valvalin (Tophane Lvz.) No.785 
Çizme ( Ank. Beled.) No. 785 
Çimento (Ank. Beled.) No.785 

Benzin (Başvekalet Evrak ve Lvz. l\füd.) No. 786 

Azotat de potas ve azotit de süt (M. M. V.) No. 786 
Ray ferşiyatı (Nafia Vek.) No.786 

Mercimek (Ank. Lvz.) No. 786 

Delikli beton blok (P. T. T. Lvz. :\Iüd.) No.781 
Akümülatör plakası (D. D. Y.) No. 787 

Yulaf (Lüleburı:az Tümeni) No. 787 

Pirinç, mercimek, patates (Silifke jandr. Okulu Sak.) No.ff'I 

Kuru ot (Vize Ask. Sak.) No. 787 

Umumi idare binası tamiri (D. D. Y.) No. 787 

Çimento fabrikası tesisi (Sümerbank Umum Müd.) No. 711 

Sıva tamiri (Ank. Beled.) No. 788 

?dun (Manisa Tümeni) No.788 c, ı ~ 

Üstüpü, kazma sapı, karpit lambası v. s. (Ank. Beled.) Noo 
Belediye dairesi inşaatı (Gölcük Beled.) No.789 

Cumhuriyet ead. tamiri (İzmir beled.) No.789 
llükümet konai'ı inşaatı (Çorum Nafıa Müd.) No. 789 J 

Maden kömürü, sömikok ve euak (Adıuıa Ziraat M~t. 
No.790 

Odun ve linyit kömürü (Edirne Kültür Dir.) No.'190 

Kok kömürü (Konya Erkek Okulu Dir.) No. 790 

Kazak \'e pantalon (Edirne beled.) No. 790 

Havaıazı fabrikası binasında yap. temel, bina çatı ve hac' 
ati (İzmir Beled.) No. 790 

Linyit kömürü (Edirne Vil.) No. 790 

Yoiurt, süt ve koyun eti (Kars Ask. Sak.) No. 791 
Motopomp (Balıkesir beled.) No. 791 

Kanal açılması (Pinarhisar Su işleri muhendis. )No. 791 

Hükumet konağı tamiri (Niğde Defterd.) No. 792 ,.~ 

T. H. K. binası inşaatı (T. H. K. Bayındır Şuh. Başk.) ?'JO· 
1 

Yulaf ve beyaz arpa (Eskişehir Veteriner Dir.) No.195 
Sadeyağ (Harta Gen. Dir.) No. 795 

Türkkuşu okulu binasında yap. elektrik tesisatı ( 

Gen. Dir.) No. 795 

Antrasit kömürü (Edirne Vil.) No. 796 
Posta nakliyatı (Mersin P. T. T. Mild.) No. 197 

Gümüş kumu (Ask. Fabrikalar) No. 797 

Sabun, mercimek pirinç (Harta Gen. Dir.) No. 797 
Çizme (Balıkesir 8eled.) No. 79 

Patates (İzmir Lvz.) No. 798 

Ekmek pi~irmesi sığır eti ve patatc (Silnn Sey. jnrıdt· 
ru) Vo. 798 

Kuru soğan ve kuru ot (İzmir Lvz.) No.798 

Posta m~kJiyesi (Dir. P. T. T. Afyon) No. 799 

Fırın odunu (Topane Lvz.) No. 799 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırnıa ~e 
Eksiltme Komisyonundan : 

Lc,·li tıb talebe vurdu hademeleri icin kasketli 147 tato"' . . ~ 

ile 50 adet palto a~ık eksiltcye konulmuştur. (. 
1 - Eksiltme 31 • 8 • 938 Çarşamba günü saat 14,30 d',.;J6 

lunda Sıhhat ve içtimai :Muavenet müdürltiğil binasınd• 1' 
misyonda yapılacaktır. s61 

2 - Muvakkat garanti : Kasketli bir takım elbise: j 

hademe paltosu : 1130 kuruş. 
3 - Muvakkat garanti: 193 lira 10 kuruştur. tı 
4 - İstekliler şartname ve nümuneyi her ıün Leyli 't• 

Yurdu Merkezinde görebilirler. ııı' 
5 - İstekliler cari seneye aid ticarot odası vesikasilc . 

kanunda yazılı belgeler ve bu i~e yeter muvakkat ıar•;,.~ 
veya banka mektubu ile birlikte belli ıün ve ıaatte kO P'' ı 
meleri 
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Ilı' Mnlntya birlikleri için 209875 kilo sığıreti Elazi~ Sahnnlma Ko 
Ilı ıs~~nunca 2 Eylül 939 cuma günü saat 11 de kapalı zarfla eksilt 
~~ ı~e satııı alınacakbr. Muhammen bedeli 37777 lira, ilk teminatı 
tks· lıra 32 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. isteklilerin 
Ca.k~hn:ıe günü saat 1 O a kadar kanun ve şartnamesine göre hazırlıya-

arı teklif mektup'arım makbuz nıukabılinde Komisypna vermeleri. 
llıis Ela2ığ merkezi için 282875 kilo sığıreti Elazığ Satınalma Ko
•il Yonunca 2 Eylül 938 cuma günü saat 9 da kapalı zarf eksiltıne
lt~· satın alınacakbr. Muhammen bedeli 50917 lira 50 kuruş, ilk 
lat ~ı~tı 3818 lira 13 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 
ıo: lılerin eksiltme günü saat 8 e kadar kanun ve şartnamesine 
itli e hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Ko-

8Yon a vermeleri. 
llı:tı Hozat garnizonu birlikleri için 1460:>0 kilo sığıreti Elazığ Satın 
t~ .~ Koıniıyonunca 2 Eylül 938 cuma aünü saat 10 da kapalı zarf 
~ln:ıesile alınacaktır. Muhammen bedeli 27740 lira, ilk teminatı 
thı lira 50 kuruşh:r. Şartname.si Komisyonda görülebilir. İsteklile
bal ~ksiltıne günü saat 9 a kadar kanun ve şartnamesine göre 
"lt/r 1Yacaklan teklif mektuplartm makbuz: mukabilinde Komisyona 

!!leleri (264) (5457) 3-4 

• • • 
Cinsi Miktarı İhale T. Sa. şekli 

tcJitn kilo 
e lid. A koyun eti 83000 

Muh. B. ilk T. 
L. K L. K. 
3320:l 2720 1-9-:933 ıo,ao kapalı 

zarf Keçi veya 
sığır eti 83000 24900 1867 ,50 ,, 

koyun eti 100100 40040 3003 ,, 
Sığır veya 

Süt 
°tlu Hd. 

1\. 
15 te " 

n 

keçi eti 10010() 30030 2252,25 " ,, " Koyun:eti 2SOOO 1120J 840 2-9-93S l I n 

Sıtır veya 
C keçi eti 28000 8403 63!) ,, ,, ,, 

ibliy, ~r,p hudut Tuğay birliklerinin koyun veya sığır veya keçi eti 
tlcailt ç arı yukarda yazıldığı gibi kapalı zarf hükümlerine göre 
t~ lıc'tleye konulmuştur. Eksiltmeye konulan bu üç cins etten yalnız 
~tk iu~ fiat teklif ecıilcn et ihale olunacaktır. Şartnamelerini gör
~dtbil~~Yel~r Edirnede Tuğay Şatınalma Komisyonuna müracaat 
"t&ailcır er, isteklilerin belli gün ve saatından bir saat evvel kanuni 

ve teoıinatlarile birlikte Komisyona müracaatlan 
(266) (5459) 3-4 

• • • 
~ lie . 
"11rıı:~•ne tahmin edilen fiat 211992 lira 50 kuruş olan 10004 ton 
i~ııa~n kömürü ve 2529 ton sömikok kömürü kapalı zarf usulile 
littdit, ilkaya konulmuştur. lhale•i '7.9.~38 çarşamlJa günü saat 13 
~ 6() k lernhıat l ltHU lir.ı 63 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 10 

~'Yon Uruş mukabilinde Milli Müdafaa Vekaleti Satı:.ıalma Ko
~ ~ Gıı~~dıuı alınır. Ekı.iltmeye gireceklerin 2400 sayılı kanunua 
lll~tııu· llıaddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mek-
~f~ V ıhale ıaatinden en az. bir saat evvel Ankarada Milli Mü

ekaleti Sabnalma Komisyonuna vermeleri. 
(2J3) (5443) 3-4 

• • • 
Ilı 189() 
?.~•ı.ı ... a ton linyit kömürü kapalı zarf usulile münakasaya kon-
·"4·9."i8 eher tona tahmin edilen bedel 8 lira 25 kuruştur. ihalesi 
s,.:lı.t, ~lltşanıba iÜnÜ saat IO dadır. ilk leıninat l ltiU lira 44 ku
~lıtıa\>saf v~ şarlııamesi bedel~iz olarak Milli Müd~fa~ Vekaleti 
~I 11111.ııı tnıısyonuııdan ahıur. Eksiltmeye gireceklerın 2490 sayılı 
~~ 'tıtlc.tuhı 3 cü maddelerinde aösterileıı vesaikle teminat ve tek-

,; ~-- Varını ibate saatından en az bir ıaal evvel Ankarada Milli 
ekaleti Satinalma Komisyonuna vermeleri. 

(2d0) (5440) 3-4 

~~tide kolo d p· d •l• • · d ·· t ·1 k b. 
v~ §art r uca ı~ a o a ayı cıvarın :ı gos erı ece ır ma-
~~t1:1ı~~rne ve planı mucibince «2250» lirası 938 mali yılı içinde 
~· ~illi .~ u27750o lirası d:ı verilecek bono ile ~J39 mali bütçesinin 
~lf htdc~"ll'ukiı. ı:erilmek üzere cem'an «30000" liralık muhammen 
~ ~~t .. 1' <lahiJindc bir oto garajı inşası kapalı zarfla münakasaya 
lı t s .... ~-· 
~,' •tııı · 1 tınaka nsı 7 /9/938 çarşamba giinü :,aat 17 de Kayser ide 
tibıılı.t. şat~ tna }{oınisyonunda yapılacaktır' Muvakkat teminatı 2250 
~b blltiçı naıne ve planı her gün mezkur komisyonda görülebileceği 

f Uı~ılt:ıı ,~ıı. tlıtiracaat edenlere de bedeli mukabilinde gönderiliJ.'. 
~ tcll~ ikala~ı ihtiva edecek olan ve kanunun tarü ettiği şekilde 

ftt ftotııiıtcklıf mektuplarının mezkur günde -.aat 16 ya kadar 
Yon Reisliğine vcrilmi~ olması. 

•298· ·5649· ! - 4 

• • • l'ıı1ı~ki1 
\~ ~. l'ah 

0 .koyuıı, satır, keçi eti kapalı zarfla eksiltmeye kon• 
"tı; ~SOoo ~ın bedeli koyun etinin 24000, keçi e linin 21000, sığır 

e f'ıı~titıiıı ı ı~d~r. ilk teminat koyun etinin 180::>, keçi etinin 1575 
'tt~U~~lır. Ş lıradır. Eksiltmesi 5.9.93S pazartesi günü saat l ide 
~ lO 'tin v artnnrnesi her gün Komisyonda iııteklilere gösterilir. 
~ l!ı ' lc.a~'~ekl.eri teklif meklupları 5.9.938 pazartes~ günü sa· 
"'tıld~tı ve 0tnıayon Başkanlığına verilmiş olacaktır. isteklilerin 
\ ıı,ı lı'rına ':S~ta Komisyon Başkanlığına Ticaret Odasında kayıt-
~U~~ tal'flar ~r yeni sene vesikalanm göstermeğe mecburdurlar. 

tabzonda Askeri Saımalma Komisyonuna verile-

~ (275) (5468) 3 -4 

~,,:ı>aitı.e • • • 
'<lll.t• tahnı· 

~'11 ııı kallı\i ~n edilen fiai 303573 lira 42 kurut olan 4473 ton 
b, ~~ Uaı.ıt·~ 7488() ton sömikok ve 2790 ton linyit kömürü 

Beher tonuna tahmin edilen fiat on bir lira 50 kuruş olan 4230 ı Diyarıhakır birliklerinin ihtiyacı olan 84000 kilo pırınç kapalı 
ton linyit kömürü knpali zarf usulile münakasaya konulmuştur. İha- zarfla eksiltmeye konulmuştur. EksiHıncsi 9-9-938 cuma günü saat 
lesi 7, 9 !J38 çarşamba giınü saat 12 dedir. ilk teminatı 3348 lira 38 11 de Diynrb:ıkır Lv. A. Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. Muhammen be
kuruştur. Ev.saf ve şar~namesi 245 kuruş muknbilınde Mılli Müdafaa 1 deli 16800 \'e muval;kal teminat 1260 liradır. İstekliler şartnamesini 
Vekaleti Satınalma Koır.isyoııundan olmır. Eksiltmeya gireceklerin Jrnmisyonda g<irebilirlcr \'e ihale giin ve saatinde bir saat ev,·el usuli 
2490 sayılı kanunun 2-3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat dairesinde zarflarını komisyona vermeleri. (276) (5469) 2-4 
ve teklif mektublarını ihal.! saatinden en az bir saat evvel Ankarada 
Milli Müdafaa Vekaleti Sabnalma Komisyonuna vermeleri. 

(261) (5441) J-4 

• • • 
Milli Müdafaa Vekaleti ihtiyacı için Diyanbakır Kor anbanna 

teslim edilmek ve parası Kor muhasebesinden ve rilmek Ü7.ere 45000 
kilo sade yağı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. ihale gü
ı. Ü 1.9.938 perşembe günü saat 11 dedir. Muhammen bedeli 38250 
lira, muvakkat teminatı 2868 lira 75 kuruştur. Eksiltme Diyarıbakır 

Lv. Amirliği binasında Salmalına Komisyonunda yapılacaktır. istek
liler Komiıyona müracaatla şartnamesini görebıl;rler. ihale günü ve 
saatten bir saat evvel 2490 sayılı kanunun tarlfalı dahilinde 2anla-
nm komisyona vermeleri. (277J (5470) . 3-4 

• • • 
lzmir T&ıyyare k.taıatıı;ın ihtiyacı olan 1930l>O kılo ekmek kapalı 

zarila ruüı::a~..s:ıya konmı.ştur. ıhaleı.i 2-~938 cuına aüııü uat ı2 
de lzmirJe Kıtlada mü>tahke.n wevKi Satınalma Komısyonundıt 
yapılacıak.tır. Tahuıia Edilen tııtan 21780 liradır. ilk t~ıninatı 1633 
l.ra 50 kuruşlur. Ş.utuaınc:ai htr gü ,-ı Komisyonda görı.ılcl>ılir. 

Isteklileı 'ficar.:l Odası ... da kayı .h old1.1klanoa dair vesi""' gö.teı

mek mecbur.yetindedırle r . Eksiıtıueye iştirak ed~eeklcrın 249J aayılı 
kanu,1uu 2, O) üncü maddeleıi"d' ve şannaıucsiııde yazllı yc:a.kala
rile ve teıııiaat ve teklif me.tuplarını ihale ualindeo e11 az bir 
saat evnl Komiıyona verm"l~ri. (273) (5466) 3-4 

• • • 
i\lilas, Küllük, Bodrum garnizoıılarmm ihtiyacı olan 13650 kilo 

sadeyağı yeniden kap:ılı zarfla cksiltmiye konmuştur. itıale:si 28/8/:t.>8 
günü saat 16 dadır. i.\luhaınınen bedeli 14.824 liradır. Muvakkat te
minatı 1200 lira 80 kuruştur. İstekliler ticaret vesikalarıııı Komisyona 
ibraz edeceklerdir. isteklilerin ihale saatinden bir o;nat ev\'el teklif 
mektuıılarını Milasta Alay Satınalnıa Komisyonuna n~rmiş olacak
lardır. Milıh, Külli.ik ve Bodrwn sade)'aiları ayrı ayrı bir §llrtname 
ile ihale edilebilece"i gibi Milas, Bodrum ~adcyağları bir istekliye iha
le edilebilecektir. Arzu edenler Komisyondan parasız şartname ala
bilirler. (240) (5306) 4-4 

• • • 
Beher metresine tahmin edilen fiat 52 kuruş olan 300000 metre 

yazlık elbiselik bez kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İha
lesi 13-9-938 salı günü ::.aat 11 dedir. İlk teminatı 9050 liradır.Evsaf 

\'e şartnamesi 780 kuruii mukabilinde M. 1\1. V. Satın Alma komisyo
nundan verilir. EksiJtmeye girc\:c ·)erin 2490 :,ayılı kanunun 2, 3 cü 
maddelerinde gösterilen vesaikle birlikte teminat \'e teklif mektupla
rını ihale saatinden en az bir aat evvel M . .ı.\l. V. Satın Alına komis
yonuna vermeleri. (308) (5746) 1-4 

• • • 
Beher metresine tahmin cJilcıı fiat 5S kuru~ olan 800.000 metre 

yazlık elbiselik bez kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İha
lesi 12-9-938 pazartesi günü saat 11 dedir. ilk teminatı 2l:i50 liradır. 
Evsaf \"e şartnamesi 24 lira mukabilinde M. M. V. Satın Alma Ko;.
misyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 satıh kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikla teminat \'C teklif mektupla
rını ihale saatinde gösterilen vesnikle teminat mektuılları ihale 
saatinden en az bir saat evvel :\1. l\l. V. Satın alma komisyonuna ver
meleri. (310) (5748) 1-4 

• * • 
Hepsine tahmin edilen fiyatı altmış dokuz bin lira olan iki yü.ı 

bin tane harp paketi kapalı zarf usulü ile salrn almacaktu. Eksiltme 
12 Birincite~rin 93B çar~amba giinii saat 15 de Aııkarada 1\1. M. V. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. İlk teminatı 4700 lira olup şatnamcsi 345 ku
ru~a 1\1 .. M. V. Satın Alına Ko. dan alınır. Eksiltmeye girecekler kanu
ni teminat , .e 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelel'inde yaı.ılı bel
ıı elule birlıkle leklıf mektuplarım eksiltme saatind~n behemabal bir 
saat evveline kadar Ankarada M. l\l. V. Satın alma Ko. na vermele
ri. (304) (5704) 1-4 

• • • 
Hepsine tahıuin edilen fiatı 68529 1ira olau muhtelif cins ve .uik· 

tarlarda Zis kaın:yonları malzemesi kapalı zarf usulile satıu alınacak
tır. Eksiltme 1-10-938 cumartesi günü saat 11 buçukta Ankarada :U. 
M. V. Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 4676 lira 
4S kuru~ olup li:,le \'c ~artnamesi 313 kuru~a komisyondan alınabilir. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 24!i0 ı;ayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belı:elcrle birlikte teklif uıektuplannı ek
siltme saatinden behemehal bir saat ev\'eline kadar Anknrada 1\1. M. 
V. Satın Alına Komisyonuna vermeleri. (258) (5385) 2-4 

••• 
1000 ila 1500 baş top koşumu beygir ve kısrak kapalı zarf u~ulilc 

&atın alınacaktır. Beher baş hayvana tahmin edilen fiat 350 lira· 
dır. Eksiltme 30 eylUl 938 cuma günü saat 16 da Ankarada M. M. V. 
Satın alma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 24,750 liradır. 
Şartnamesi 26 lira 25 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 

J:.:ksiltmeye girecekler kanuni teminat \"e 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını 

eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada :u. 
M. V. Satın alma komisyonuna vernıcleri. (232) (5267) 2-4 

• • • 

• * • 
Beher tanesine tı•hmin edilen fiatı 9175 lira olan iki adet otopomp 

kapalı znrfla eksiltıne~·e konulmuştur. İhalesi 8 eylfıl 938 perşenbe 
günii sant 11 dedir. İlk teminatı 1376 lira 25 kuruştur. Evsaf ve şart
namesi bedelsiz olarak M. 1\1. V. Satın Alma Komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye giereklerin 2490 sayılı kanunun 2 \'e 3 üncii maddelerin
de gösterilen Yesaikle teminat \·e teklif ınektuplarile birlikte ihale 
saatından en az bir saat C\'Vel Komisyona gelmeleri. (136) (4681) 

3-4 
• • • 

Çatalca müstahkem llle\1ti birlikleri için 1500 ldlo şehriye 1500 
kilo kırmızı mercimek, 2000 kilo bulgur, 2000 kilo makarna, 100 kilo 
kaşar peyniri 26-8-938 cuma günii saat 11 de pazarlıkla satın alınacak
tır. İsteklilerin niimuııelerile birlikte Hadımköyde müstahkem mevki 
satın alma komisyonuna müracaatları. (314) (5769) 

• • • 
İsparta garnizonunun kilosu 28 kuruştan 6i500 kilo koyuneti ile 

kilosu 13 kuruş 50 santimden 240000 kilo un eksiltme~·e konulmuştur. 

Koyun etinin teminatı 1280 ve unun 2430 liradır. İhalesi 12-9-938 pa
zartesi saat 10 ,·e 10,30 dadır. Şartnamesi İspartada satın alma Ko. da 
göriHebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber ihale saatinden 
bir saat enci teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. (312) (5767) 

1-4 

l - 1\1ü1cnhhitli1· ,.e_ikası hakkında 1-7-937 tarih \'e 3645 . ayılı 
Resmi Gazete ile neşrolunan talimatname ile bu talimatnameye göre 
Nafıa Vekaletince verilmekte olan daimi ve muvakkat (müteahhit· 
lik vesikası) usulü ilga edilmiştir. 

Binaenaleyh Şimdiye kadar \'erilmiş olan müteahhitlik vesika
ları ile bu vesika usulünün istinat eylediği talimatnamenin hükmil 
kalmamıştır. 

2 - Halen ilan edilmiş bulunan eksiltmeler 1 Eylul 938 tarihine 
kadar müteahhitlik vesikası hakkında cari usule göre intaç edilecek 
\'e 1 Eylfıl 938 tarihinden sonraya iUın edilmiş olan eksiltmeler için 
buna göre tashihat yapılacaktır. 

3 - Bundan sonra eksiltmelere girecek taliplerden aranacak ev
rak ve \'esika eksiltme şartnamelerine derç ve usulen ilan edilecek· 

tir. (3156) (5682) 2-2 

İdare!cri İst. Lv. A. ne bağlı mües. esat için 137300 kilo kuru so· 
ğaııın kapalı zarfla eksiltme. ine talip çıkmadığından 31-8-938 çar· 
şanıba giinü saat 15,30 da İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. da pazarlıkla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 8924 lira 50 kuru~ ilk teminatı 669 
lira 34 kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülebilir. isteklilerin kanuni ve-
sikalarile belli saatte Ko. na gelmeleri. (161) (5770) 

1-2 
• • • 

Bir No. hı dikim C\'İ için 15 ton pirinç levhanın kapalı zarfla ek· 
siltınesi 12 eyliıl 938 pazartesi günü saat 11,30 da Tophanede İstanbul 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tah· 
min bedeli 13500 lira ilk teminatı 1012 buçuk liradır. Şartname \'e 
nümunesi komisyo'llda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarla 
beraber teklif mektuplarını ihale ı>aatından bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (4897) (9i) 3--4 

• • • 
Tophane fırını için 35 ton fırın odunu ııskcri t-V~:1f dL.hilinde 26-8-

938 cuma günü saat 14 de Tophanede İst. J,evazım Amirliği satın alma 
komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin kant•ni vesika)arile 
beraber beJH antte komi yona gelmeleri. (158) (574'.)\ 2-2 

• • • 
Ölçıne Alayı için 16500 kilo benzin 1650 kilo Vakom 495 kilo 

Valval n 1213 k!lo san gnz 26 Ağustos 938 cuma günü sa.at 14,3() 
ela Tophanede lstanbul Levazım Amiri ği Sabnalma Komisyonunda 
açık eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 4566 lira, ilk 
teminab 342 lira 45 kunıştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 
fstekli'erin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Komisyona gel-
meleri. (123) (5273) 4-4 

Yüksek Mühendis mektebi Satınalma 
Komisyonundan. 

E~ siltmiye ko:ıan Miktarı Muhamme.:ı 
mevaddın cin~i bedeii 
Un 5300 K. 13.lO 
Makarna 1250 K. 2~.50 

Pey akçuı ~lcsiltmenin 
Tırihi saati şekH 

irmik 5~0 K. 18.0J 9t28 31..S-938 10,30 pazarlık 
2300 Ha 2500 ba~ toı> koşumu katır kapalı zarf usulü ile satın alı- Şehriye 350 K. 25.50 

nacaktır. Beher baş katıra tahmin edilen fiat ;150 liradır. Eksiltme 30- Pırinç unu 350 K. 20.00 
~~'ltıQ on 

1 
:. münakasaya konulmuştur. ihalesi 7-9-938 çar

~~~ Satına.l ıtdedir. Evsaf vt şarlıııunesi 15 lira 18 kuruş mu
~ ~1.ır, Ek ~a Koıııisyonundan alınır. llk teminatı 15892 lira 

"J '~ilde iö81 tıı;ıeye gireceklerin 24~0 sayılı kanunun 2 3 üncü 
t~ .g.Lltden e:terılen. vesikalarla teminat ve teklif mektublarım 

~llQa k e.ı. ~ıt 1aat evvel Aokarada Milli Müdafaa Ve-

9-938 cuma ~nü saat 15 de Ankarada :M. M. V. Satın Alma Komisyo- Mektebin l'38 mali yılı yiyece'< ihtiyacı olarak yukarda cins, 
nunda yapılacaktır. İlk teminatı 47500 lira olup şartnamesi 50 lira mu- miktar muhammen bedel, ilk teminatı yaııh mevad bir şar!name 
kabilinde komisyondan alınabilir. Eksiltmeye girecekler kanuni te- ile pazarlığa lrnnulmu:atur. 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2-3 eli maddelerinde yazılı belgelerle Şartname . ini görme'< için her gün ve paıarlıt• girme~ için de 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme saatinden behemehal bir saat muayye ı gün ve saatte Gümllşıuyuoda yüksek mühendiı mektebi 
evveline kadar M . .1\.1. V. Satın alma komisyonuna vermeleri. (233) 1 binası içinde toplanan 11a.tıoalma komiıyonuna müracaat edllmui 

onııı1onuna vermeleri. (269) (5442) 3-4 ~5268~ 2--4 "~116n 



4 Münakasa.Gazetesi 
-----------~----------.,...--------------------------~----------~------~~ 

Cinsi Miktarı % 15 
teminatı 

Arttırmanın 
Şekli saati U. Müdürlüğünden: 1 

~~~~ Boş bo
bin san· 

adet 

1500 

Muhammen Bedel 
Beheri tutan 

L. K. L. K. 
- 65 975,- açık a'rt- 1 

tırma 9,30 

L. K. 
146,25 

I - Şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 
57X82 cm. eb'adında 40 top zivana kağıdı açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

il - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 800 lira 
ve muvakkat teminatı 60 liradır. 

lH - Eksiltme 9.9.938 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 13 de Kabataş'ta levazım ve mubayaat ,ubesindeki a· 
lım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler paraaız olarak her gftn sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte % 1.5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge
çen komisyona gelmeleri ilan olunur. "5785,, t-4 

• • • 
1 - İdaremizin Kutu Fabrikası için şaıtnamesi mucibince 

300 kiloluk l adet ve 500 kiloluk l adet ki cem"arı 2 adet bas· 
kül pa7.arlık usuliyle satın alınacaktır. 

il - Pazarlık ] 2.9.938 tarihine rasthyan pazartesi günü 
saat 10.15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

IH - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden nlmabilir. 

iV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif 
ve kntaloğlarını münakasa gününden bir hafta evveline kadar 
Tütün Fabrikalar Şubesine ver ınoleri Jazımdır. 

V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Ko-
misyona gelmeleri ililn olunur. (5589) 2-4 

• • • 
1 - İdarerniıin kutu fabrikasındaki memur, müstah

dem ve işçilere şartnamesi mucibir.ce yemek hazırlayıp pa
zarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 31.8.938 tarihine rastlıyan çarşamba gü
nü saat 11 de Kabataşa Levazım ve Mubayaat Şübesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şübeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7.5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5473) 3-4 

• • • 
1 - lda remizin Çama hı Tuzlası ihtiyacı için cins ve mik

tarı listesinde } azılı 80 kalem eczayi tıbbiye açık eksiltme usu· 
lile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 758 lira ve muv::kkat teminatı 
56,85 liradır. 

HI - Eksiltme 27 8 .938 tarihine rastlıyıın cumartesi gunu 
saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Listeler parasız olarak her gün ~özü geçen Şube
den alınabılir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen ~ün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birJikte yukarıda adı geçen Ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (5356) 4-4 

dığı 
Müstamel 
Marsilya 1200 - 8 32,-
kiremidi 
Sülfür dö 170 Ki. - 80 t 36 
karbon 

4,80 Pazarlık 10 .. 

20,40 
" 

10,30 

1-Eylul U38 tarihinden Şubat 939 sonuna kadar Cibali 
fabrikasında birikecek 1500 adet boş bobin sandıkları ile 
Cibali nakliyat şubesi önünde olup hedmedilen iskele 
üzerindeki adaların damından çıkan 1200 adet müstamel 
Marsilya kiremiti ve büyük ambalajlarda 170 kilo sülfür 
dö kar~on yukarda hizalarında gösterilen usullerile satıla
caktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları yu
' karda yazılıdır. 

IH - Arttırma 9.9.938 tarihine rastlayan cuma güniı 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataş'ta levazım ve muba
yaat şubesinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

· iV - Boş bobin sandık numuneleri Cibali fabrikasın
da müstamel kiremitler Cibali'de nakliyat şubemizde her 
gün görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve 
saatlerde % 15 güvenme paralarile birlikte yukarda adı 

geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5784) 1-4 

Cinsi Mık tarı 

• • • 
Mulınnımen bedeli 
Beheri tutnrı 

L.K.S. L. K. 

Motorin 
Maldna yağ 

6000 kilo 7 - 420 -
250 

" 16 - 40 -

460 -

40 hk çivi 2000 kilo 15 05 301-

Muvakat 
teminatı 

L. K. 

34 50 

22 57 

f k:..iltme 
~aati 

ı ı, 15 

13.-

1 - 23.8.938 tarihinde şartnameleri mucibince satın alına
cağt ilan edilen 6250 kilo yağlama yağı isteklisı çıkmadığın

dan ve 2000 kilo çivi için rlde edilen fiatı layık hadde görül
mediğinden ihale edi!ernedeği cihetle açık c·k:..iltmeleri 10 gün 
temdit edilmiştir. 

lI - Muhammen bedellerile muvakkat teminntları lıizu

luında gö:ıterilmi~tir. 

Jll - Eksiltme 2.9.938 tarihine ra5:tlayan cuma günü 
} ukarıJa yazılı saatler de Levazım ve Mubayaat Şube~indeki 

alım Komisyonunda yepıiacaktır, 

lV - Şartnameler parasız oJarak her gün sözü grçcn Şu
beden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giin ve saat
lerde yukarida adı yazılı alım Komisyonuna gelmelrri ilan 
olunur. (5783) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpaşada Emrazı Sariye hastanesine lazım olan 167 kalem 
ilaç ve sıhhi malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. 

• • • 1 - Eksiltme 31-8-938 çarşamba günü saat 14 de Cağaloğlunda 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyon-
1 - Şartname ve keşif mucibince yaptırılacak Maltepe da yapılacaktır. 

enstütü motör binası tavanının kapatılması duş ve elek· 2 - Muhammen fiyat : 2237 lira 50 kuruştur. 
trık tesisatı işi pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 3 - Muvakkat garanti : 167 lira 82 kuruştur. 

2 - Keşif bedeli 566.83 lira ve muvakkat teminat 4 - İstekliler şartnameyi her giin komisyonda görebilirler. 
42.51 liradır. 5 - İstekliler cari seneye aid ticaret odası vcsikasile 2490 <;a~·ıh 

. . . .. kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti mukbuz 
3 - Eksıltme 31 .8.938 tarıhıne rastlıyan çarşamba gu· ''eya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona 1rel-

nü saat 1 :i'te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şübesindeki ! ınelcri. (5479) 
1 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. • • • 
4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Gaziantep Trahom mücadelesi için lazım olan s4 kalem ilaç ve 

Şübeden alınabilir. sıhhi malzeme kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
5 -İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 1 - E~siltme 31-8-938 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda 

yüzde 7.5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge-
1 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyon-

çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5475) 3-4 1 da ~:pıla~;=~ı:~ımen fiyat: 5400 liradır. 
3 - l\1U'\'Dkkat garanti: 405 liradır 
4 - İstekliler şartnameyi her giin komisyonda görebilirler. • • • 

1 takım Yeni rakı klişesi 25 lik 3 renkli 50X7o eb'adında 5 - İstekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 

1 
· kanunda yazılı belgeler \'e bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 

" ıyı " " 25 " 3 " 50Xt0 " l '·cya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatin. 
1 " " " " 50 " 3 " 50X70 " den bir saat evvel makbuzu mukabili komisyona vermeleri. (5478) 

1 - Şartnamesi mucibince yaptırılacak yukarda ya- • • * 
zıh 3 takım prinç klişe açık ekc:iltmeye konmuştur. Diyarıbakır Nümune hastanesinin laboratuvar scrvislei için satın 

11 - Muhamman bedeli beher takımı 210 lira hesa- alınacak 107 kalem laboratuvar malzemesi açık eksiltmeye konul-
bile 630 lira ve muvakkat teminatı 47,25 liradır. muştur. 

lII - Eksiltme 5.9.938 tarihine rastlıyan Pazartesi , 1 - Eksiltme 31-8-938 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda 
günü saat 13 de Kabataşta Levazım ve Mubayaut Şube~ Sıhhat ve İçtimai Munenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. yapılacaktır. 

2 - l\.luhammcn fiyat : 1221 lira 15 kuruştur. 
iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü ge- 3 _ l\IU\·akkat garanti: 91 lira 59 kuruştur. 

çen Şubeden alınabilir. 4 - İstekliler şartnameyi her gün komis)·onda görebilirler. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 5 - İstekliler cari seneye aid ticaret odası ,·esikasile 2490 sayılı 

saatte % 1.5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı ge· kanunda yazılı belgeler ,·e bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5653) 2-4 veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gel-

1 meler!. (5'71) 

Keşif bedeli 2055 lira 19 kuruş olan Bakırköy 2 nci 
okulunda yaptırılacak tamirat açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. Keşif evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde gö· 
rülebilir. istekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesikadan baş· 
ka en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ek· 
siltmeden bir hafta evvel Nafıa Müdürlüğünden alacakları 
fen ehliyet ve ticaret odası vesikalarile 154 lira 14 kuruş· 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 29.8.938 
Pazartesi günü saat 11 de Daimi Encilmende bulunmalı· 
dırlar. (İ) (5433) 

•••• ..................... 
apah Zarf usulile Eksiltme 
Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 

Başkanlığından 

Birinci Kısım : 
Cinsi 

Büyük Yazıhane Kiristalli 
Büyük Kütüphane 
Gardirop 
Orta Masası Kiristalli 
Sığara Masası 

Yazıhane Koltuğu Marokenli 
İsk,mle Marokenli 

Mıkdan 
Aded 

6 
6 
6 
6 

12 
6 

24 

Beherinin fiyatı 
Lira 

225 
250 
90 
45 
25 
30 
15 

. - ..,.,_,.,.---~----,..,.,.---"""""'---• ikinci kısım 
Yazıhane Kiri.!ltalli 
Etajer 
Gardirob 
Daktilo Masası 
Sı~ara Masası Kiristalli 
Y ahıhane Koltuiu 
İskemle 

6 90 
6 40 
6 70 
6 35 

12 20 
6 20 

24 6 _____ ...._ ____________ . ________ _ 
Dershane Talebe Masası 30 25 

İlk teminati : 538 Liradır. 
İhale : 3-9-938 Cumartesi Saat : 11 de. 

Tutarı 

Lira ---1350 
1500 
540 
210 
300 
180 
360 

540 
240 
420 
210 
240 
120 
144 
750 ___. 

7164 L· 

1 - Büyükderc! Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi ye 11 

Bina Enstitüleri Profesör ve Asistanları mesai Odaları için yukand8 

müfredatları yazılı Mobilyalar (KAPALI ZARF) usulile eksiltoıeye 
çıkarılmıştir. 

2 • Eksiltme lstanbul Vilayeti Muhaaebe Müdürlüğü Dairesin• 
de 3-9-938 Cumartesi günü toplanacak olan Fakülte Mubayaat Ko· 
misyonu huzurunda saat (1 l)de yapılacaktır. 

3 - E ·siltıneye iştirak dmek istiyenlerin 2490 sayılı Kanu11ul1 
tarifalı dahilinde ilk teminat tutan olan (538) Liranın Muhasebe 
Ve;neı;ine yatırıldığına dair Makbuzla bu Kanunda yazılı evsafta~ 
haiz olduklarına ve diğer evrakı müsbitelerile birlikte kapalı Tekhf 
Mektublarır.ı ihale sautından en az bir 1aat evvel Komisyona ver
miş bulunmaları lazımdır. 

4 - Şartnameyi görmek ve yapılacak işin resimlerini, ebad ve 
evsaflarını, tarı.ı imallerini ve diğer hususatını görmek ve öA"reıı: 
mek isteyenler tatil günleri hariç hcrgün Büyükdere Bahçeköyde"1 

Orman Fakültesine m;üracaat edebilirler. Arzu edenler Pulunu GöA 
dermek şartile Posta ile isteyebilirler. (5553) 2-

rzurum İmar Birliği 
aşkanhğından 

'r· F..rzurumda yapılaack olan sinema binasının kargir inşaatının Y' 
ıııi be~ bin liralık infcat kısım vahidi fiat üzerinden kapalı zaı-f ıısıı· 
tile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 7 eyli'ıl 938 çarşamba günü saat on altıda Belediye Bıışk11"' 
lık odasında teşekkül eden İmar Birliği Komisyonunda yapılacak~~; 
İstekliler teklif mektupları ve Ticaret odası vesikası ve bin sekiz ~ 
yetmiş beş liralık muvakkat teminat mektubu veya Nafıa Veka~ct~; 
den 1938 takvjm yılında alınmış müteahhitlik vesikrısile birlikte ıb'\ .. 
günü saat on beşe kadar İmar Birliği Komisyonu Ba~kanlığına ,.~ıi· 
meleri ve bu zarfların iyice mühiil' mumu ile kapatılım~ olınallll"1 • 

zımdır. Keşif ve şartnameleri her gün İmar Birliii Fen heyetinde ~ 
rülebilir. s5652• 4,..... 

İstanbul Belediyesinden 

İ tanlıul 60 inri okulun tamiri 
l~tauuıı! 6\.l ,, ,, ,, 
ile} koz ağ..ıçlaına tıdanlığı su tesisatı 

için 13 kalem malzeme 

K"şif 
bedeli 
2:)0 
170,71 

375 

llk 
. .. il 

terı110•· 

ıs,75 
12,SO 

llk öğretmen sağlık eksper daireti 
tamiri 248,92 ıs,67 
Yukarıda keşif bedelleri yazılı işler ayrı ayrı pazar1J~8 

konulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde görülebiiır· 
İstekliler hizlilarında gö~tcrilen ilk teminat makbuz vt.f~ 
mektubile beraber 26.8.938 cuma günü !aat . 11 . de ps•· ı 
mi Encümende bulunmalıdırlar. _....,,,, 



""----- Mnnakaıa Gazeteli i 
----------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~------------------------------

~ün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler ListeSi 
Cinai G4n Saat Şekli Mubam.bed. Teminat MOracaat yeri 

...........____-----~~~~~~--·--------------------------------~--~~~~~~-
' ) "10NAKASALAR 

~aat, Tamirat, Nafia lflerl, Malzeme, Harita 

l,,.& . 
t ...:cııt le •• 
j'~ıt b oyG okuluna hela in.ası 
'~ •ııko yap. 
~ 60 1ltı Okulun tamiri 

~Ot" ,, ,, 
~'tb'ttnıen Sathk Ekaper Oairui tamiri 
~... •lctrda yap. lise J:&Viyonu bJDHl inşaatı 

"fit . 
'••aatı 2 A~. (temd) 

Atık ek. 
Pu. 
Paz. 
,, 
,, 
Kapalı z. 

Paz. 

1916 95 
!00 -:-
250 -
170 71 
248 92 

40068 83 

143 77 

18 75 
12 80 
18 67 

30'2·} 16 

56715 14 4085 76 

İst. Belediyeıi 
lat. Gümrükleri Başmüd. 
lıtanbul Belediyeai 

,, ,, 
,, ,, 

Dıyarbakır Nafıa Müd. 

Erzurum Aık. SAK 

9-9-as ı ı -
:!9-8-33 10 -
~ 11-
26-8-58 l 1 -
26-838 it -
9-9-38 1 t -

20 S-38 itib. 1 ay 

~lar, Kllnlk ve ispençiyari allt, Haatane Lav. 
~a.ıt 
tct, ~~~ levazımı Cerıabpaşa hast. için 
b~ ' 61 kalem 
C"." ' 1ih: 17 kal 
"""•bı em 

•lit: 5 kalem 

Açık ek. 

" ,, 
,, 

814 60 
1750 -

55 85 
16 00 

61 10 
131 2.5 

4 t9 
t 26 

let Belediye•i 
,, 
,, 
,, 

9-9-38 
9-9-38 
9-9-38 
9-9-38 

11 -
ti -
11 -
11 -

~ktrlk - ttavagazı - Kalorifer (Tealaat ve mahemesl) 
~~'••b·--------------------
~··t·'' Baş .. üd. binuında yap. kalorifer teai· Açık ek. 
~ (Şart. 1'4 lu.) (Temd.) 
~cı :11rı~,ireıi telefon Hntralı için 
"'t~ltlJt •ıı:ıetna makiaeıi 

l\totGrlü pempa 

~ ~•ucat 
~~~ elb· 
'' ~ ııe 4294 takım '-b._ ~uruı 4833 çift 
~ "'Qıy, '.ll .. 
c:Q .\d ..,.. Ad. Y a1tık 50 Ad. elbi1e dolabı ,. . 
~ keraete ve aalre 
tt,t, 
'-bt.. Ça .. , Citdne Karaataç ve ceviz 

ı. 

Açık ek. 

" Paz. 

Kapah r. 
Kapala z, 

Açık ek. 

Arık ek. 

28.13 49 213 - fnbiıarlar l ', MCldirlütü 

4000 - 300 - P. T. T. U. MOd. Ank. ve İ.t. 
200 - C H. P. Gea . Sekret. Anlr. 

Ank. Beled. 

1·9-38 13 -

I0-10-38 15 -
8-9-38 15 -

Cuma ve S.ıli 

2'2.328 80 1675 - Güm. Mub. Ge11. Komut.fıt SAK. :;: 14-9-38 14 -
22231 80 1668 - ,, ,, 14-9-38 15 -

739 - 55 42 Ank. Baled. 9--9-38 10 30 

1040 - 78 - lat. Beled. 9-9-38 1 l -

~ 
~a ltlarl - Kırtasiye, Yazıhane Levazım 

~.~ 
~ ., __ 
~ tlkltııtı 40 top 
~ "'~eri yap. ıOO Ad. 

'~t-ao,aHma-YUkletme 
'-ltu,,ta 

Açık ek. 
Pn. 

Açık ek. 

800 -
90-

895 88 

60- fnbi1arlar U. Müclürlütü 
İıt. GümrGkleri Batmild. 

67 25 Ank. Baleci . 

9-9-38 13 -
29-Ba30 10 -

. 
ı-9-38 ıo ao .., 

~ve bUro &fyası, Mu,amba-Hah v. •· 
~~· .. , d 

alabı 20 Ad (Bak Menıucat) Açık ek. 

"' ~ ~Ukat, Benzin, Makine vesaire 
~'ıı ~ ıca,, ~ura ıııo . 200 t. 
~ill ~dllnQ 880 ton (Temd.) 

~'lı . .:;ı:ı nıakina yatı 2.10 k. (Temd) 
it. teneke odun : 200 t. mete kömürü 

~~ 
~·'4 'l 
l...'t aıJeıi k 
A~' ~•it· Um kurutma tuiutı 
,, "'•lt 11•eıi tarair atölyesi için 

Paz. 
Paz. 
Açık ek. 
Açık ek. 

ıı_lb 'tntıi 

Kapalı s . 
Açık ek. 
Açık ek. 
Paz. ~ ~ lida1>Iıtı ıu teıiuh için maı.eme 13 

~t it, (l eınd ) Açık ek. 
~ Yat-"hane 

0

dolabları tamiri 109 Ad. Açık ek. 

~Zahire, Et, Sebze vesaire 
t~ l 
~40 t 

~, sı t. • 
,,~it. 
'"' l t. k~ 2'q60 

"- tr 19 
3 

k. - Kırmızı biber i 20 k. 
. 'ti 64' t. 
~)' 1 1 •5 t. - Uun 24 ton 

t ... t. ltı 
tıı ' ''la\ rnıı~ı mercimek 1 .5 t. Buliur 

"'-~'" ~~;' 2 t. • ka,ar peyniri 100 k. 
lt11t. •rıı, h,~ t. (te1nd.) 

• · 61 5 k rıye Ye pirinçunu 

Kapalı z, 
,, 

Açık ek. 
Açık ek. 

" Kapalı ı. 

Paı:. 

Paı: . 
Paz. 
Kapah ı. ~~ ~\3.1,;l t.t. 

'"'13 • 96so 
~ , it. k • Yulaf : 8280 k • yataklak ot A~ık ek. 

' 1& T 

>aıı. lc,ıe ... 
... : 18 .... 

~ b t. (ttnıd) 

~ )eda ı ar 

"·k 

Açık ek. 
Pazar lak. 

Lıı. 1 
.... ?eil 

'\'-lGhe Ya kiremiti ve ıillflr dö Karbon Paurbk. 
d ler 

""'" '°b ~.,, e,,, ' ınalzemeai, KAtıd 
Pazarlık 

Açık. art 

- - Aok. Beled. 9-9-38 10 36 

3000 - 225 - Çanak. Villyeti 1-8a38 itib. t ay 
2~ 12-
2 9-38 11 15 
1-9-38 = = 

ıe.oo - t485 - Ankara Levazım SAK. 
inhisarlar U. Miidlrlltil 
Sinop Vilayeti 

460 - 34 50 

14000 -
12.50 -
559 50 
275 -

301 -
1379 -

31000 -
18000 -

306 60 
120-

5037 50 

8924 50 

5842,50 
15870 -

- = 

I050 -
93 75 
41 96 
28 13 

O. O. Yol. Ank. •• Haydr. 
lst. Belediyesi 

,, 
f.taaltul Belediyeai 

22 57 i.iıiıarlar U. Müdürlütü 
104 Haydarpaf& Llıe1i SAK. 

J()..10-38 
8-9-38 

29-8-38 
26-8-38 

2-9-38 
9-9-38 

2325 -
lM0-

23 -
9 -

Ovacık 3 HJ'/&r J•ndr. 
,, ,, 

Çanakkale Bel~d. 
,. ,, 

Tab. SAK. 1-9-38 
,, 2-9 88 

30-8..JS 
30-8-38 

398 63 
Çanak Jand. Alayı SAK. 

,, ,, ,, 
lıparta A•k SAK. 
Hadinık5y Mıt Mvk. SAK. 

669 34 Tophaaıe Lev. SAK. 
94 28 Yüksek Möhendiı Mek. SAK. 

4a8 19 lılahiye Tümen SAK. 
469 50 ,, ,, 

Sınop Vilayeti. 

,. ,. 

9-9-38 
31-8-~8 
12-9-33 
2ô-8-38 

31-8-38 
31·8-38 
12-9-38 
12a9-38 
1-9-88 

la9-38 

15 30 
ıı _ ı 

11 _ ı 

ıı -' 
13 _ l 
il _ ı 

15 -
14 30 

1 

14 -
1 

14 -
1 

15 -
1 

15 -
1 

ıo ao 
it_ ı 

1530 1 
l 

IO 30 
15 -

1 

15 .ıo 

Vize Aık. SAK. 28-9-38 16 -

-- İnhisarlar U. Mild. 9 30 

Gümrük Mub. Gen• Kom. Iıt. SAK 2-9-38 1 1 -
ltt. Gümrükleri Başmild - -

Toptan Satış Fiatları 
~.N"< ..... ,,,.._ 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yeri! blok 

,, . ,, 
,, ,, 
,, ,, 

krible 
marinlave 
tuvenan 

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

Erza K 

Pirinç Tosya 
,, yerli Bomboy 
,, ecnebi (Hindi1e) 

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
,, " küp 

Yumurta iri 
Limon ltalya 

,, Tarablu• 
Patates Adapuar lci 

,, " 2ci 
Zeytin taneıi duble (936 mabıul 

,, " " (937 ,, 
,, 

" 
lci ,, 

,, 2ci ,, 
,, ,, 3cü ,, 

Sade yat Urfa (birinci) 
,, ,, (ikinci) 
,. Kars (erimiş) 
,, ,, (erimemit) 
,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

,, 
,, 
" 

Deri ham ve ı,ıenmlf 

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

Hava kuruıu kuı.u 
,, ,, koyun 
,, ,, otlak 

Tula keçi 
,, koyun 

Salamura kuzu 
,, manda 
n tığır 

Köıele ,, t ci 
,, manda lci 

Mefİn elvan l ci 
,, beyaz lci 

Sahtiyan elvan lci 
,, beyaz lci 

Pamuk lpllAI 

Vater yerli 4 Adana 
,, ,,6,, 
" ,,8,, 
,, ,, 10 ,, 
,, ,, 12 ,, 
,, ,, 14 ,, 
,, ,, 20 Yed.ikule 
,, ,, 24 ,, 

Eketra ,, 6 ,, 
,, ,,8,, 
,, ,, 10 ,, 
,, ,, 12 ,, 
,, ,, 14 

Vater ecnebi 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

" ,, 
Ekstra Yerli 

,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 

4 Hindiye 
6 ,, 
8 ,, 

10 ,, 
12 ,, 
14 İniiliz 
15 ,, 
18 ,, 
20 . 
22 ,, 
24 ,, 
15 ltaİya 
18 ,, 
20 ,, 
22 
24 ,, ,, 

kiloau 
litresi 
ldleıu 
tonu 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 

lrileıu 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

1ani1t1 
b. HD4lfı 

,, 
kilo•u 

• 
" ,, 
" 
,, 
,, 
" ,, 

,, 
,, 

" 
" 
" 

çifti 
kiloıu 

,, 
,, 

çifti 
kil MU 

tifti 

" ,, 
,, 

kiloau 
,, 
,, 
,, 

tanemi 

" ,, ,, 

paketi 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 
" ,, 
,, ,, 
" ,, 
,, ,, 
" ,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 
" 

En aı·En çok 

-15,50 
-15,15 
-7 

15,50-16,00 
14,25-14,75 
12,00-12,50 
10,00-10,50 

-16,50 
-21,50 
-26,00 

2'l,50- 24 • 
26,50- Z1 
50, - 52 
27,00- 28 

26 
18- 19 

25 
28 

17,50-
- 825 

1200-1600 
3,50 - 3,75 

5,50 
4.5-- 48 
28- 30 
18- 20 
16- 18 
13- 15 

98 
95 
8.5 
62 
70 
45 

285- 500 
280- 700 
290- 360 

101,25- IO'l,25 

160- 100 
40- 42 
50- 55 
55 - 60 

110- 155 
48- 50 

125- 130 
105- 110 

34- 35 
40- 42 

155- 100 
12.5- 130 
100- 120 
8f).:_ 90 

100- 135 
90- 120 

kf.S. Kf.S. 
-321.46 
- 342.06 
-362.66 
-ıJ83.26 
-.424.46 
-470.81 
-538.81 
-589.31 

-490.3.l -aeo 340 
360365 
370375 
390400 
390 440 
650 725 
670730 
680750 
700 775 
730 815 
780 830 
630 635 
676 675 
-690 
-730 
-780 

•-~·----...-.?--....... -....a-=-••«u=----ieı.iiiiWlJ;;ıı.;a;;--a.....,..~•----....--aı.;;... ...... -.• 
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3me annfe No. 780 

1 

ABONı EMENTS ı' 
Ville et Province 

3 MOIS •nO 

Jeudl 

Quotidien des Adjudications 
1 

~ ....... ,. 
1 

Adm•mstratlon 

Yoghourtchou Han 

1 

1 
6 • 850 

12 
" 

1500 

1 
Etrana-er : J 2 mois Ptrs :!f )Ü 

1 

• 

ı GllZETE 1 

1 

1 er Etage, N. 3-4 
Galata, Perşembe Bazar 

Telephone : 49~42 
Boitt~ Postal N. 126 t 

1 

1 

1 Le No. Ptre 6 
- - 1 

1 

Pour la Publicite a'adre11er 
1 

Journal Professionnel des fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Adre!::"e Tellgraphique 
İstanbul Münakasa a l' Adminiıtration 

'...., - - • - - - - - - - - -aı- _, ounUUlUWUIOMUZWnan nara 

Tableau Synoptique de~ Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode PrU: 
Objet de l' Adjudication d'adjadieat . eat.imatıf 

Caution 
proviıoire 

Lieu d 0 adjudicatioo et du 
Cabier du Char.eı Joun Heure 

Con•tructlo~-R•paratlon-Trav. Publlc•·Mat6rlel de Con•tructlon-Certogr•phl• 

Coostr. Yelpasienne au Bat ecole pri· Publique 1916 95 1-43 ii Com. Perm. Municip.lst Dir. E.eonom. 9-D-38 
maire Tepecikköy 

Cre a gre 200 - Dir. Prioeip. Douaneı lat. 29-8-:\8 

" 
Com. Perm. Munic:ipaUte lıılanbul 25-8-38 

Conıtr. de bancı fixes 
Rcpar. 60 eme ecole lat . 
Conetr. pavillon il Diyarbakır 
Constr. hanıan ~ p. (aj) 

Pli each. 40208 81 3')20 16 Dir. Tr. Pub. Diyarbakır 9-9-3S 
Gre a rre 56715 U 4085 76 Com. Achat Milit. Erzouroum 1 moiı 

a partir du 20-8-38 

Prodults Chhulquee et pharmeceuUques • lnst• umenta Sanltalres-Fourolture pour Hopltaux 

Articlea roentken pr. l'h6pita1 Cerrahpaıa Publique 81" 60 61 10 
Produitı pharmaceutiquea: 161 loll Publique 1100 - 13l 25 
fostrumentı denhires ! l7 lotı 

" 
55 85 4 19 

Ia~trumenb de ehirurgie : 5 lota 
" 

16 89 1 26 

E16ctrlclt6-Baz.·Chautfage Centraı (lnstaUatlon et Mai6rlel) 

lnıtall. cbauffage central ıi la batiue Dir. Publiquc 
Priocip Monop. a Eskişehir (cah. eh. 
14 p.) (aj) 

lndicateuu de tempı pr central telephonique Publique 
Appnreılı de photoi'rapbie de filmı cine· 

matcgrapbique$. " 
Pompe i moteur 61cctrique Gre a gre 

28.33 49 

4003 -

Bola de Conatructlon • Planche, Ch•rpente ete. ------ --- --- - - ----~ 

.300 -
200 -

Com. Perm. Munieipalite İıt. 9-9-38 
Com. Perm. Municip. lst. 9-9-38 

,, ,, ,, 9 .9-38 
it ti ,, 9.9.3s 

Com. At.h. Eeon. Monop. Kabat.1 1·9--3S 

Dir. Economat P.T.f. Aok.etiat. 10-10-38 
Seeret. Gco. P.R.P. Aok. 8-9-38 

Municip. Ank. Veodredi et Mardi 

Planchea d'orme, de aapin, de frene, de 
noyer ete. 

Publique 1040 - 78 - Com. Perm. Muoicip. lıt. 9-9-l8 

Travaux d'lmprlmar~• - ReUure Papeterle3t arllcle• de Buraau 

lmpreaııioo de regiıtrea de poche1 : 100 p. Gre a gr~ 
Papier pr tube1 : 40 rouleaux Publique 

Tran•po .. t - Chargemont - D6chara•ment 

Tran&port d'eau Publiqae 

Combuetlble - Carburant - Hulllae -
Cbarbon de terre : 150-200 t. Gre a gre 
Boiı d'orme: 88{) t. (aj.) 

" Motorine: 6 t. buile pr macbine 250 k. (aj.) Publique 
Petrole : ıtO bidooı, boiı : 200 t. cbarbon Publique 

de boiı de ebene : 200 k. 

Hablll•ment - Chaueeuree - Tleeue - Culrs 

Habitı d'ete: 4294 eomplell Pli each. 
Cbamısureı pr ıoldata : 4833 pairu • 
Couvert~re1 en laine : 34 p. Cou11inı : Publique 

50 P· ıarde·robes : 20 p. 

Olver• : 

Repar. Armolrea deı cla11e1 et dee dor- Publique 
toira : 1(19 p. 

Clous : 2000 k. (ııj ) 
" lutal. aechasre de uble a l'atetier de Sıvaa Pli cach. 

Machine oulil pline pr l'atelier de re· Publique 
para ti on. 

Materiel de conıtr. ,, 

90 -
800 -

893 80 

3000 -
19800 -

460 -

3:?328 88 
~2231 80 

739 -

1379 -

301 -
14000 -

1250 -

559 50 

68 -

67 25 

225 -
1485 -

34 50 

uns -
1668 -

55 42 

104 -

22 57 
1050 -

03 75 

41 96 

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux - Tapleearle ete. 

Garde·robe1 : 20 p. (voir ti11uı) Publique 

Provlstons 

Paille: 12 t. (rj.) Gre a ııre 240 - 18 -
Pıoviıion : 49 loll Publique 
Vermicellu : 12 t. 

" Haricota ıecı : 84 t. Savon : 20 t. Pli cach. 
F arioe, riz, savon poiı chicbe1 et haricob Publique 

ıecs. 

Beurre, huile d'oliv11, pommu de terre 
ora-e, paille ete. 

F arine : 90 t. Pli cach 9'200 - 690 -

Foin : 86,4 t. (aj.) Gr~ 1 gre 4668 60 372 60 
Pommu de terre 43250 k. (aj.) 

" 
3&27 50 227 -

Oipon : 33.1 t. {aj ) 
" 2151 50 161 37 

Foio:llt (aj.) 
" 412 50 30 94 

Viande de mouton : M,5 l. farine: 24 t. 
Vermicclle 1,5 t. leotilleı rougeı 1,5 t. Gre a ıre 

bl~ coccnue : 2 t. macaroniı : 2 t. 
fıomage kaeber 100 k, 

Oignoos : 13i ,3 t . (aj.) 
" 8924 50 669 3J. 

Farine, macaroniı, vumieelle1 et farioe deriz • 94 28 

8) Adjudications a la surenchere 
Baraquu en bolı Gre a rr6 
Ti11uı, matbiel poelc en fer, chau11ureı Publiquı 

et autr11 objtb 

Dir. Princip. Douanea Iıt. 
Com. Aeh. Econ. Monop. Kabataş 

Muaicip. Ank. 

Vil Çanakkale 1 moiı a parlir du 
Com. Adı. Int. Ank. 
Com. Aeh. Econ. Monop. Kabataş 
'.fil. Sibop 

29-8-38 
9.9 38 

9·8-38 

1-8-38 
29-8 38 

2-9-38 
1-9-38 

Com.Aeh.Coaı Gea.Surv .Douao.İıt. 14·9 38 
,, 

" 14·9·i8 
Municip. Ank. 9.9 38 

Com. Aeh. Lyce: ı Haydar paşa 99 38 

Com. Aeh. Econ. Monop. Kabataş 2-9-lS 
Adminiıt. Gen. Cb. de ter EtatAok. 10· IO 38 

Bureau Exped Haydarpaşa 
Com. Perm. Municip. lıt. 9-9-38 

• • 29-8-38 

Municip. Ank. 9-9-38 

Com. Ach. lot. lzmir tf>..8-38 
Dir. Eeole Metier Diyarbakır 31-8-38 
Com. Aeh. Mil. Balıkesir 3·9·38 
Com. Aeh. Milit. Diyllrbakır 

" " 
Com. Ach. Batail Gendr. Ambula;ale Sılvan 

Com. Aeh. Batail. Surveil. 5·9-38 
Douan. lımir 

Com. Acb. lot. İımir 25-8-38 
,, ,, 26-8-38 
• " 26-8-38 
,, 

" 26-8-38 
Com. Ach. Mil. İıparta 12-9-aB 
Com. Aeh. Place Forte HadimklSy 26-8-~ 

Com. Acb. lnt. Mıl. Tophane aı-8-38 
Com. Acb. Eeole log. Guaıutsuyu 31-8-38 

Com.Acb. Com.Gen.SurY .Douao.Iıt. 2 9·i8 
Dir. Princip. Douane İıt. 
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Du Ministere des TravauX 
Publics 

l - Le rcglernent concernant les certificats d'eotreP37: 
neuıs, publie dans le Journal Officiel en date da t-7·9 r 
sub. No. 3645, aifl!::i que le S}Sleme de certificats d'~JJ~r' 
prencurs, permanents ou provisoires, delivr~s par le Miaısthıt 
des Travaux Publics en vertu de ce meme reglernent ont 
abroges. . ~ 

Consequt:mmen t, toiJs le r.ertificats d'cntrepreneurs delı\1 ~ 
jusqu'a present. et les dispositions de reglemtnt concerosnt 
sy:ıteme dP. ~e cercilicat n'ont plus de valeur 

1
r 

2 -Le:, ııdjudicııtions deja annoncees comme devant a\'
0
, 

l :eu jmqu'au 1 er Sep:emhrcı 938 auronl lieu d'apres le =1 ~ 
le~e . en. cours . sur .ıes cerıifi?ats. d·entrepreneur. Quanl ~ 
ad1udıcı t ı on quı doıvent avoır heu apres le ler Septeııı 
938, d,.s u·dre::ısements seronl faits en c.:>mequence. de! 

3 - Les pieces et les documents qui seront exiges . 0ı 
rnumissioıınaires qui participeront de.-ormaİ! aux adjudicı~ıo ı. 
seront inseres dans les cahiers des cbarges fles adjudiı·atı00j 
et publie~ d'apres l'usage. (3156) 15682~ 

Momento des F ournisseurs ./~ 

----------------------------------------------"'~ t Vendredi 26.8.938 

Rois et Hgnite (Dir. Cultn e Edirne) No. 790 
Coke (Dir. eco1P- Garçtıns a Konya) No. 790 ·cıP 
Constr. chemineP., ifondement, a la fabrique C!le gaze (M111JI 

İlmir) No. 790 
Charbon lignite (Vil. Edirne) No. 790 f. 
Y eghourt, lait et viande de mouton (Com. s.cb. Milit. ı• 

No. 791 
Motopompe (\funic~p. Balike;;ir) N?. 791 . gt , 
Ouverture cana! (Dır. At. Hydraulıques Pınarhi~ar) No. 1 ~ 
Constr. Kona~ gouve~n~mental (Deft~rdar~t Niğdcı No. 19f t 

,, bat. lıgue avıatıon tnrque (Dır. Lıgue Avition 'fı.ır 
BayinJir) No. 79i 1 

F oin <·t orge (Üİı'. Vetninaire Esskişt>hir) No. 795 
Beurre (Dir. gen. Cartog. Aukara) No. 795 1 
Irı~tal. electrique a l'ecole Turkkuşu (Dir. gen. Turkkuıu) No· 
Houille tVil. fdirne) No. 796 
Transport postaux (Dir. P. T. T. Men·in) No. 797 
Sable d'art?;Pnt (Dir. gen fabriques milit.) No. 797 
Bottines tMuuicip .. Balikesir) '\o. 798 • ~ 
Po?1mcs des ter~e oı~nons et toin (Com. acb. lnt. lzmir) NO• ~ 
Cuısson Je paın, vıande et pommes de terre (Dir. B• 

gend. Silvan) No. 798 
Aiguille double et siınple (Mini~. Trav. Pub.) Ne. 755 
Articles en porcelaine verrerie (Cb. de ter Etat) No. 756 
Palverhateur (Minist. Agriculture) No. 757 
Carbolineum ( ,, ,, ) No. 757 
Viande de. ~reuf (Com. ach: Milit. Bornova) No. 768 ~ 
Beurrt>, raısıns, secs et ohves (Com. ach. Milit. Ba1ıi 

No. 778 ·~tf 
AcheVf·ment contr. garıge ~Com. acb. Corps armee BJh 

l"O. 781 
Chaussettr s de laine {Min. def. Nat.) No. 781 
Cuivre electroJiıique (Oir. gen fabr ique milit.) No. 781 
Farine tConı. achat milit. Trabazon) No. 784 
Bles concasses (Com. ıch. milit. Vize) No. 784 
Foin (lnt. Tophane) No. 784 4 
Medicaınentıs et articles sanitaires (Vll. Kutahya) No. 78 
Constr. arches et ponts lViJ. Kutabya) ~o. 784 
Paille (Div. Luleburgaz) No. 784 
Constr. veşpaeienne (Muni..;ip. Ist.) No. 785 1 
Constr. bat. ecole secondairct (Dir. Cultuıe Ankara) f'J•· 
Benzine, petrole et valvnline (lnt. Tophane) No. 785 
Creoline et sulfırique (Municip. Ankara) No. 785 
Chaussuıes (Coın. ach. lnt. Erzurum) No. 785 
Bottines (Muniaip Anknra) No. 785 1

0
, ~ 

B~nzine (Dir. Archives et Econmat Minis. dn Conseil) f' 
A zotate de potasse (Min. def. Nat.) No. 786 
PoRr. de rails (Minis. Trav. Pub.) No. 786 
Lantilles (lnt. Ankara) No. 786 
Bloc en beton (Oir. Economat P. T. T. Ankara) No. 186 
Plaques d'accumulateur (Ch. de fer Etat) No. 787 ,1\ 
Foin (Div. Lüleburgaz) No. 787 5elW 
Riz, lentHles, pommes d\! terre (Dir. ecole Geadr. 

No. 787 
Foiu (Com. adı. Mılit. Vize) No. 787 
Rep. bat. admiııistratif (Ch. de f ~r Etat) No. 787 1s1 
Instal. fabrique de ciment (Dir. gen. Sum6rbank) No· 
Rep. badigeonnage (Municip. Ank.) No. 788 
Bois (L>iv. Manisa) No. 788 (~fıl' 
Etopue, manche de pelle et pioche lampes 8. acetyleJJ' 

Ankara) No. 788 
Rep. mairie (Municip. Gölcuk) No. 789 
Rep. route Cumhuriyet (Munieip. İzmir) No. 789 ~ı· 
Constr. Konak gouvernemental (Dir. Trav. Pub. Çon•"') f. 
Houille, semi-coke et provision lDjr. ecole Agıicol• 

No. 790 
Transport postaux (Dir. P. T. T. Afyon) No, 799 
Boiı pr, tour (lnt, Tophıııo) No. 799 


