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Tflrkiye için Kuruş 
--3 A YLIGl 4Se 

6 • 850 
12 • ısoo 

EHe bnaemleketler içia 
12 aylıkJ 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz mukabili elma· 
yan tediyat makb61 detildir. 

• ~·-·-•r••••++++•••~ 

PERŞEMBE 

er ün çıkar ikti adi, m il ve ticari 

u um Tüccarların ve 

Memleket Ha 
fialk sandığı yarın 

açılıyor 
d Şe rimizde açılacağını yaz-
11t•hlız halk aandığı yarın aaat 
I~ .de merasimle açılacaktır. 
\ııat vekilimiz. B. Şakir Ke· 

•tbiri yarın sabah tehrimize 
ttlerck merasime riyaset et
ı..eıi muhtemeldir. 
~ Santlılc: derhal muamelitıaa 
'tlayacaktır. 

Afyon görüşmeleri 
b şladı 

Türk-Yugoılav afyon eatıı; 

ticaret görütmeleri dün tica
ret odaaında başlamıttır. Mu· 
tad açılış nutlrundaa ıonra her 
iki heyet reiıleri iki memleket 
ve milletin refah ve saadetioi 
dilemiıtlerdir. Mecliı bir ihzari 
komite seçmiştir. Sw komite 
tetkik mevzularıaı lııazırlaya

cak ve umumi t•plantılara ba -
laaacaktır. 

Yunanist 
0-1 Asidli 

1·3 " 
5 ve daha yukarı 
Tunuı 
1-2 Aıidli 
Suriye, Fili.tin 

51-61 
50-52 
47-46 

53.55 
46-48 

58-60 
48-51 
4647 

53.54 
44-45 

55-60 
50.54 
48-50 

53-54 
46·47 

Ay i~inJe hariçten gelen yağların miktarı şu suretle teıbit 
edilmiştir: 

Yunanistandan 9 hçı 13 ten 
Suriyeden 100 teneke 1 ,, 
Filiıt\nden 200 ,, 3 ,, 
Tunustan da mal gelmemiş oldutu piyasa tahkikatımızdnn an· 

laşılmışlır. 

a) MÜ NAK AS 
Dericiler ofiste 
toplandılar 

I>eri fabrikatörleri düa Türk
•Fiıe ıelerek ofis mü.IQrii B. 
~tnal Zianıa reiıliği altında 
~t toplantı yaptılar. Dericiler 
! ~ls itlcrinde gördükleri zor 

1
lih çare bulunmasını istemiş· 
~tdir. Ofiıce lazım ırelen ko 
\ 'hkların yapılması karar al· 
''' alınmıtbr. 

Demir fiatı : inşaat· Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 
yükselecekmi 1 

İngiliz Amerikan ticaret an- i Ç rlu Kor Satınalma Komisyo•undan: 

laşması 1.ı erine dolar fidu:n Kor mıntakasın .a iki ve Çorluda iki top hangarının 
karşılamak üzere kıymeti düşfi- m 'iaak !;ası kapalı zarfla yapılacaktır. İhale günü 16.12.38 
rülen sterlin yüaünden Avrup:ı.-
da demiı· fi..tl rı fırlamıthr. cum günü saat 16 dadır. Kırklarelindc yapıhıcak garaj· 
Fakat piyal;ar.nzd henüz ir !arın 'Ik pey parası 4180 lira ve Çorlucrn vapılncak araj 
yükseliş olmamış ve bilakir 11 lır.ırm ilk pey parası 4066 liradır Her iki ferde apı acak 
kuruşa veril..:n ~emiri kilosu garajlara birden taJip olaclar için de illr pey pa ~. 6997 

İhracat için yeni 
I0,5 kuruşa ~ştür. liradır Şartname ve projesini alınc.. 1 .;c . &rm&k i teyenler 

kanuni bedel mukabilinde Çorlu koı ı:ıbnal n l<0misyo-

te~ebbüsler 
t "lnaanyaaı• 1939 elan itibaren '• . ~·tıce dl•h tıkarmayacatı 
~ 1huda tluyulmuştur. Bu ha· 
tt Al•anya ile it yapftn ih
~catçıları telişa c!üşürm ;ştür 
~·iiccarlarımız bundan ıonra 

1icr memleketlerle iş yap
~•k için teşebbüslere riritmc
t hazırlaaıyorlar. 

' ı A 

arıcı 

Arpa satışı arttı 
Almanya için ıif Hamburg 

tonu 42-43 liraya verilen bira· 
lık arpalar için Alman ithali t 
büroları yeniden ve toau 47 
liradan arpa alımı içia permi 
vermiştir. 

Bu pcrmiler ijzerine Mcrain 
ve Samsundan külliyetli ira· 
hk ar mübayaa Edilerek 
Hamburg için yüklenmiştir. 

• 

~Otnanyada kereste ihracından elde edilecek 
dövizin yüzde yirmisi tüccarın seı best 

tasarrufuna bırakılıyor 
llonıanya hükü•eti, ev" lce, tinde elde edilecek ıerbest ö-

t'bire ve hububat ihl'acatçıla- vialerin yüzde 20 ıini ti• ke· 
~ıı,, 1ıerbHt döviz mukabilin· reste ihracatçıların erlte&t ta-
~t sarrufuna terketmektedir. 
" Yapacakları ihracattan mü-

1 
•tllid elde edecekleri döviz

't' ~ın yüzde 30 •nu, aerbest 
~ llrruflarıaa terkederek bir 
laftan ihracatın ıerbeıt dö-

~· . 
~lı tnemleketlere akma.ını di· 

~tt taraftan da müstahsilin za
llt .. . . t . t k i . gormemeıını emı• e me 
~ 1" bir kararname çıkarmıttı· 
"'" defa, yeni ltir kararaa
)._t, Avrupa dıtı 111emleketlere 

~ l>ılacak kereste (Güm. fat. 
'· 637-654) ihracatı mukabi-

Bu ka rarname J sonteşrin 
938 tarihinden itibaren rrute· 
ber olup aşağıdaki memleket
ler içindir: 

1) Asya ve Adenln üstü, 
2) Afrika (Akdeniz kıy111 

memleketleri ve Fas haric) 

3) Şimali, Cenubi ve merke
zi Amerika, 

4) Avuıtralya, 
Baır:ı memleketlere yapılmak

ta olan kereste ihraeııhnn prim 
nrilmekte devnm edilmektedir. 

Mısır zeytinyağı piyasası ve 
zeyliny ğlarımız 

,) ~~Ytiayağı piyasası oldukca canlı ve iıt kli geçmi _tır. Faknt 
~ 1Çİnde fiatlarımızıo yliks kliği dolayısile memleketimizden 
l\~l i'elmemiıtir. Cif 1 kemi riyc tenu 46 n 61 gterli c kadar 
~ 1,1an diğer memleketler mahna kar ı Türkiyeden srclen teklifler 

1li 65 sterlin ruıntln olduğu alllkacl rlardan Ö renihni9tir. 
~Q Ayın mukayeseli fi tlım •• ğıdıı yazılıdır: 

tkiye 

lı s .4.ıidli 
"t dalııa y11kan 

1. teşrin 938 
lCif isıkenderiye 

63-65 
50·55 

cylOl 938 
Tonu, 
50-53 
45·'48 

tuatoa 938 
Sterling) 

50-52 
45·48 

nundan alabihrler T· liplerin kaı:;.u u1 2· ddelcrinde-

ki belgerle birlikte belli gün ve saatte nal evvel 
teklif mektuplarım Çorh!d:ıı Kor Satın.ıl a ko i&y na ver• 

meleri. 

Aydın Vilayeti Daimi Eucllrneniaden : 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan 27570 lira 31 
kuruş keşif bedelli Çinc'de yapılacak ilk okul inşaat işine 
eksiltme müddeti için e talip çıkmadığından O. l.939 pa· 
ı.:artesi ıünü saat 15 e kadar bir ay içinde pa::nrhkla ne

ticelendirilmesine kara:r verjlmiştir. 

Teminat miktarı 2068 liradır. 
Pazarlığa girebilmek iç.in Aydııı vilayetinden bu iş 

için ihaleden 8 gün evvel alanmış yapı müteahhitliği ve

sikası göstermesi yaptığı en büyük işin bedeli 25000 lira

dan aşağı olması müteahhidin bizzat diplomalı mühendis 

1.:y;,ı minııu olması veya bunlardan birisiyle müştereken 
teklif yapması ve nsukaveleyi birlikte imza etmesi lazım
dır. 

isteklilerin 9. 1.939 pazartesi günü saat 15 şe kadar 
toplantı günleri olan her haftanın pazartesi ve perşem· 

be günleri vilayet encümenine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

ilaçlar, Klinik ve lspençiya!!_ alat: 

İ.:ıtaııhul Levazım Amirliği Satın 1lmn omisyonundan : 

Orta okullar için kımya aletlt>ri va eczı:.sı ile tabiiye ve 
fizik derr. aletlerinden iki er t • ..I .. • n .ı ınmnk üzere açık ek· 
si ltme. i 24 ( 2.938 cunıarte~i unü . t 11 de Tophanede 
İstanbul Leva ıın amirliği atına nıa lomisvonuııda yapılacak 
tır. Hepsinin tahmin bedeli 2t 77 luadır. İlk teminatı 
200 lira 77 kuruştur. Sar name ve şekilleri komi yonda 
görülür. l"teklilerin kanuni vesika.laı-i]e belli saatte komis· 
yona gelmcleıi. 

lJrfa Vilayeti Daimi Encümeniaden: 
Memleket hastanesinin 938 mali yılı il.ttiyacı ıçın alı

nacak 645 lira 50 kuruş tahmin bedelli 7-4 kalem alatı 
cerrahiyenin 6. l 2.938 tarihinden itibaren yirmi sekiz gün 
müddetle ve Urfa teslimi kaydile açık eksiltmeye konul

muştur. 
Bu işe aid muvakkat teminat 4 lira 45 kuruştur. 
İhale 3. \ .939 tarihine tesadüf eden sah ıünü saat 14 

de Urfa vilayeti daimi nciımeninde yapılacaktır. İstekli
lerin ihtiyac li...tesini göı: mek üzere Urfa vilayeti dai i 
enümenin ve İst 'ftbul sıhhat müdürlüiüne ve eksiltmeye 

iİrmek için de sozu geçen gün ve saatte temiuatlarile 

birlikte mezkur encümene Jtapurmaları ilia elunur. 

15 Birincikinun 1938 

İDA EHA NE· 
Yoğurtcu hecı, 1 ci kat 

Net. 3 ve 4 
Galata, Pcrşe be Pazarı 

İL. N ŞARTLARI 
idarehr.nemizde görüs6H1r 

..ııı Telgr. · İs~. MÜ."JA Kl\SA • 
~ Telef n.: 49442 ~ 

~ Posta kutusu 'l . 1251 ~ 

··············~ 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. İdaresiaden: 

İlk yapılan eksiltmede talibi çıkmadığından muhammen 
bedeli 22000 lira olaJJ ve Haydarpaşa limanında bulunup 
mütemadi cereyanla çalışmakta olan vinç ve transbordör · 
!erin bütün elektrik tesi"atını mütenavip cereyan tesisa

tına taavil iti 30. 12.938 cuma günü saat 15 te pazarlıkla 
Aakarada iclare bin smda ıbale edilecektir. 

u işe girmek ist;yenlerin ka unun t&yin ettiği vesi· 
kalan ve bu işi b .. ş1rabilecek fenci iktidara malik bulun· 

duklarını natık nafıa ve!i&letiaden alınmış bir vesikayı 
hamilen aynı gün ve sanHe komisyona müracaat etmeleri 

lazundir. Ehliyet vesikası isleyen talihlerin ea az eksiltme 

gününden ıekiz giln evvel yazı ile vekalete müracaat et· 
meleri lAzımdır. Akıi takdirde aüracaatlar aaz.arl itibara 

alınmaz ve vesikası olmıyanlar pazarlığa iştirak edemezler. 

İhale üzerinde kalan müteahhitli• ihale bedeli üzerinden 

yüzde 15 nisbetinde kati temiaat vermesi lazımdır. 
Şartnameler Ankarada malzeme dairesinde ve Hay

darpaşada tesellüm şefliğinde görülebilir. 

Kırklareli Belediyeıinden: 

Kırklar~li Belediyesinin 3t400 liralık bedeli keşifli elektrik 
teıiıah 45 gün müdd-:tle Ye kapalı zarfla münakasaya konulmuş
tur. İhale i3·1·939 pazarteıi rünü .aat 15 te Kırldareli belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

Proje ve tartnameler Kırklareli belediyesinden ve İstanhulda 
Gnlatada Aıkuraxione General handa elektrik mühendisi Haaan 
Halet ı,ıkpınardan alınabilir. 

Mensucat-Elltise·Kundura-Cam'1 ır v.s. 

Gümrük Mllhaf za Genel Kcmutanlı~ ı İatımbul Satınalma 
Komiıyonuc.da.n: 

TaslDI an iık 
tutarı teminat Tarih Gün S. 

Miitealt.hidin aana ve heıınbın& L. K. L. 
Bat cibinliği 250 tane 185 14 30.12.38 cuma 11 

Kaııiın iskarpini 'lS çift 119 60 9 " ,. 14 
Yukardo. yazılı iki kalem eşyanın ıöaterilen gün ve saatlerin

de eksiltmeleri yapılacaktır. 
Evsaf ve şartnameleri komiıyondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin gün ve saatlerinde ilk teminat makbuzları ve ka

nuni vesikalarile birlikte Galatada eski İthalat Gümrüğü llina
ıındaki komiıyona gelmeleri. 

Edirne Kültür Oirektörlütfinden: 

Eşyanın adı Miktarı Muh~m. fiat 
lira kr. 

İllı teminatı ihale 

azı çoğu 

Harici elbiıe 70 85 16 00 
lira kr. 
192 

güaü 
~.12.3~ 

(gri renkte ve pazarte1i 
1 caket 1 pantalon) 

Edirne bölge sanat okulu talebelf}r; için yukarıda yaı.ılı mik-
tarda harici elbise açık eksiltmıı s retile s• tın lınacaktır. 

Ekıiltm 26.12.38 paznrtesi gün~ saat 14 te Edirne albaylık 
!konağında kü\tür direktörlüğünde yapılacaktır. 

Şartname ve nümunc hcrgii.n kulda gorül~bilir. 
İıteklilerin belli gün ve naatte teminat malcbuzlarıle beraber 

komiıyoaa gelmeleri il n olunur. 

hrukat Benzin- ine yag arı.~ 

İstanbul Levazım Arwıirh - i Satın alma K omisyonuntlao: 

A111irliğe ba ~ h müessesat için 78 ton kok k6mürü 16. 12.38 
cuma günü saat 11 de Tophanede İstnobul levazım imir· 

li- i satınalma komi yonun da pıızarlıkla eksiltmesi yapıla· 
caktır. İ teklilerin knnuni v si'rnlarıle eraber belli saat

te kom· yona gelmeleri. 

İsia bul K uta ığı Satınalma Komisyonundan: 

Işıl 'akların b:ık ve müstehlik maadelerinden 18 çeşit 
ben:z1n v y ğ ve re satm alınacaktır. Pazarlığı 19 Kanu· 
ııuevYel 9~8 paz ... rtc"i günü saat 15,30 da pıpılacak.ır. İs
teklilerin bel!ı ün ve aatte l• ındüdı a k mutanlık satınalma 

komisyonuna gelmeleri. 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olun n Münakasaıar ve Müzayedeler Llst:esı 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Sant 

a MOn kasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Çorluda yap. iki top hangarı inş. 
Kırklarelide yap. iki top hangara inş. 
THK şubesi binası inş. (temd) 
Çinede yap. ilkokul inş . (temd) 

kapalı 1.. 

" 
" paz. 

6405 -
27570 31 

ıtAçlar, Klinik ve ispençiyari atat, Hastane Lev. 

Kimya aletleri ve eczası ile tabiiye Ye fizik 
der• aletleri: 2 tak. 

Alitı cerrahiye: 74 kal. 

aç. eka. 

" 

2677 -

645 50 

Elektrik -Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzmesi) 

Haydarpaşa limanında mütemadi cereyanla ça
lışmakta olan Yinç ve transbordörlerin bütün 
elektrik tcsisahrın mütenavip cert:yan tesi
aatına tahvili işi (temd) 

Karklarelide yap. elektrik tesis. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaıır v.s. 

Hıırici elbise (gri renkte ve bir caket bir pan
talon): 70-85 tak. 

Kadın iskarpini: 26 çift 

Nakliyat - Boşaltma - YOkltttm 

Bu~day nakli 

Kereste -Tahta v.s. 

Çam direk: 900 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

t3enzin, yık v.s. : 18 çeşit 
Gaz: 2 t. 
Kok kömOrfi: 78 t. 

MOteferrik 

Bando sazı: 7 çeşit 

Elektrıkle mütehıırrik bulaşık tabaklara yıkama 
makinesi: 1 ad. 

Çamaşır kurutma ve üUileme makinesi: 1 ad. 
Lbtik hortum: 180 m. 
Çubuk demir: 138,3001c.-bağlama teli 17 .ı\! :1,5t. 
Takviye ıepeti (gabyoni): 6000 ad {şart. 148 kr) 
Baş cibialiğiı 250 ııd. 

Çuval: 2500 ad. 
Bakır kazın: 2 ad. 

'=.!:!.ak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Buğday lı::ırdırılmııaı: 1550 t. 
Yulaf: 90 t. 
Ispanak: 1,6 t.-lahana: 1,6 t.-pırasa: 3,2 t. 
Sadeya~: 6 t. 
Kuru soğan: 8 t. 
Patates: 8 t. 
Beyaz peynir: 3 t. 
Arpa: 3 t. 
Saman: 2,5 t. 
Kuru ot: 2,5 t. 
Yulaf: 70 t. 

b Müzayedeler 

Hind yağı: 1472 le. (temd) 
Kağıt çuvalı: 54000 ad. 
Boş çimento çuvalı: 10000 ad. 
Vinç aksamı elektrik tevzi tabloııu, kayıf, yün 

ve pamuklu mensucat, elektrik motörli, tıb· 
bi müııtahzar, direk v.s. 

Kükürt çuvalı: 5000 ad. ·soda çuvalı: 330 ad. -
sellüloz çuvalı: 125 ad. 

Krom cevheri: 700 t. 

paz. 22000 --

kapalı a. S0400 -

aç. ekı. beh 16 -

119 60 

aç. eka. 

aç. eks. 3150 -

paz. 
n 

" 

paz. 
aç. eks. 

pa&. 
aç. eka. 

1'.lOO 

200 --
1350 -

kapalı z. 29580 -
185 -

aç. eks. 
pa-ı. 

kapalı &. 

paz. 

" 
• 
" ,, 

" 
n 

" 
• 

pa:z. 

paz. 
aç. art. 

paı. 

aç. art. 

9904 72 

(600 -
800-
960 -

1200 -
145 50 
S7 50 
75 -

t. s 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Karadeniz boğazındaki alay için 2000 kilo gaz 17.12.38 
cumartesı ~i.inü saat l 1 de pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlık onunda takarrür edecek fi ıt üzerinden yüzde 
15 kati teminat Himen muhasebe veznesıne yatınlacaktır. -

Müteferrik 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 

Telefon hatları ihtiyacı için 220 ton U. demiri kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel 26400. muvakkat teminat 1980 lira 
olup eksiltoesi 18 1 .939 çarşamba günü saat 16 da Anka· 
ra P. T. T. U. MD. lUk binasındaki sabnnlma komisyo
nunda yapılacaktır. 

İstekliler, muvakkat teminat mektup veya banka mek
tubunu, kanuni vcs aible ttHı ltr hldıf n tktt:lıuı u oıuhte-

4066 -
4180 --

2068 -

200 77 

48 4S 

102 -

9 

236 25 

90 -

15 -
101 25 
800 --

2218 50 
14 -
99 37 

742 ss 

Çorlu Kor SAK 

" ,. 
Akhisar THK Şubeai 
Aydın Villyeti 

Toplııane Lvz. SAK 

Urfa Vil. lat. Sıh. Müd. 

D. D. Yolları Ank. H. paıa 

16-12-38 16 -
16· 12-38 16 -
24-12-38 10 -

9-1-39 15 -

24-12-38 11 -

3-1-39 14 -

30-12-38 15 -

Kırklareli Beled. Galata Aakurazio- 23-1·39 15 -
ne General Handa Mibenlaia Ha-
ıan Halet l~ık.pınar 

Edirne Kültür Dir. 26-12-38 14 -

Gimr. Muh. Genel Kom. lst. SAK 30-12-38 14 -

Toprak Mahsul. Ofiıi lzmir Şub. 26-12-J8 15 -

Bodrum Gümrük Muh. Tab. SAK 27-12-38 10 -

lst. Komut. SAK 
Selimiye Aalc. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

lat. KoıautanlaQ'ı .5AK 
inhisarlar U. Müd. 

19-12-38 15 30 
17-12-38 11 -
16-12-38 11 -

19-12-38 14 
30-1-39 11 

• " 30-12-38 15 -
• " 30-12-38 16 -

Nafıa Vek. lıt. Elek. iş. U. Müd. 22-12-38 15 -
D.D.Yolları Ank. Haydarpaşa 13-1-39 15 30 
Gümr. Muh. Genel Kom. lat. SAK 30-12-38 11 -
Tophane Lvz. SAK 2-1-39 14 -

" • " 20 12-38 14 30 

Tophane Lvz. SAK 
lıt. Komut. SAK 
Selimiye Aek. SAK 

15 -
14 30 
10 -

Edirne Piyade Jandr. Alayı SAK 

26-12-38 
19-12-38 
17-12-38 
19·12·38 
19-12-38 
19-12·38 
19-12-38 
19-12-38 
19-12-38 
19-12-38 
22-12-39 

9-
9-
9-
9 -
9 -
9-
9 --

" 
" 
" ,, 
• 

• 
• 
• 
• 
" 

" 
" 
" 
" 
• 

" n " 
Tophane Lvz. SAK 

Erzincan DefterdarlıQ'ı 
Ankara Çimentoları TAŞ 
Denizbank lıt. Şubesi 
İıt. Gümrükleri Ba~müd. 

14 30 

10-12-38 itib. 1 ., 
30-12-38 e kadar 

22-12-38 15 -
29-12-38 13 50 

50 - A•lc. Fabr. U. Müd. TiearetŞub.Ank. 9-1-39 14 -

262 50 Köycetiz Malaüdürlütti 26-12-38 

İıtanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyoaun .. an: 

Birinci tümen bandoı;u için yedi çeşit bando sazı satın 

alınacaktır. Pazarlığı 19 kanunuevvel 938 pazartesi günü 
saat 14 de yapılacaktır. İstclıdilerin belli gün ve saatte Fm
dıklırla komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 
vi kapah zarflarını o gün saat 1 ~ e kadar mezkür komis
yona vereceklerdir. 

Şartnameler, Ankarada PTT levazım, İstanbul Kuıacı
yan hanında PTT ayniyat şube md. lüklerinden 132 ku
ruş bedel mukabilinde verilecektir. 

İstanbul Levazım Amirliti Satınalma Komisyonundan: 

2500 adet çuvalın açık eksiltmesi 2.1.939 pazartesi günü 
:)aat 14 de Tophanede Levazım amir:iği satınalmu komisyo· 
nunda yapılacaktır. lh.i adet çuval nümuaeii mevcut olup 
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ISTANB U L 

Borsası Ticaret ve Zahire 
=========1• .12.938 

Fi atlar 
CiNSi 

Buj'day yumuıak 
• sert 

,, kızılca 

Arpa Anadol 

Faaulya 

Çavdar 

Arpa yemlik 
Yulaf 

Atağı 

Kr. Pa. 

5 20 
s ı 

5 -
4 9 

4 2,5 

Peynir ka,er 52 -

Ceviz kabuklu 
Ceviziçi 
Kuıyemi çuvallı 5 22 

Nohut 

iç Fındık 75 -

Tiftik mal 

Tiftik Otlak 
Suaam 20 
Yapak Anadolu 

" 
Trakya 

Mısır beyaz 4 10 

Mıaır aarı 4 14 

Yukarı 

Kr.Pa. 

5 37 
5 li 

l5 15 
4 10 

4 32 

Buj'day 
Arpa 
Bulııur 
Un 
Çavdar 
Yapak 
Nohut 
Z.yatı 
Ti~ik 

Mıaır 

Gelen Ton 
26(> 
102 
30 
J6 -
-
~ 

--------------------~100 Giden 
Kepek 
Razmol 
Nohut 
Suaam 
Un 
Tiftik 

72,5 

--
-
~ 

~---------------------0 ı ş Fiatlar 
Buğday Liverpul 3 Ol 

,, Şikago 2 94 
• Vinipek 2 81 

Arpa Anvera 3 ıt 
Mıaır Londra 3 '7 
Keten T. : • 6 35 
Fındık G. :Hamburıı - -

• L.: • 80 

birisinin tahmin hed~)i 43 kuruş, di~erinin 53 kuruştur. tik 
teminatt 99 lira 37 kuruştur. Şartname ve nümuneleri k0 • 

misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni veiikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

* • * Harita kıtası için iki adet hakır kazan 20.12.9~ 
salı günii sat 14,30 da Tophanede İstanbul Levazım !mirh· 
ği satınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır· 
İsteklilerin kati teminatlarile beraber belli saatte komisyon• 
gelmeleri. 

• • *4 adet çelik dolap 22. 12.938 perşembe gunu saat 14 de 
Tophanede amirlik satınalma komisyonunda pazarlıkla alı
nacaktır. Kat:ıloğu komisyonda görülebilir. İsteklilerin ka: .. 
nuni vesika ve kati teminatlarile beraber belli saatte koınıs· 
yoca gelmeleri. 

DeTlet Demiryolları ve Limanları l,letme U. MüdOrlüj'llndeP 
Muha•men bedeli 29580 lira olan 6000 adet ~abyoni (tak~i1' 

epeti) 13. 1.39 cunıa gOatl saat 15.30 da kapalı zarf uıulü ile 1"' 
karada idare binasında ıatın alınacaktır. . ,t 

Bu i•e a-lrmek iatiyenlerin 2218,50 liralık muvakkat te•111 

••• ile kanunun tayİD ettiti ,,eaikaları ve tekliflerini ayni ıün 1 

14,30 a kadar komiıyon reialitioe vermeleri lazımdır. J 
• pi 

Şartnameler 148 kur11ıa Ankara ve Haydarp•t• veznelerıı:t 
satılmaktadır. 

* • * 
250 adet ba, cibinliti alınacaktır. Bak mensucat aütunulldl 

Gümrük muhafaza genel Komutanlıtı lat. Sabnalına komisyollıı 
ilin ına. 

"' • • ~ıı· 
Çamatır kurutma ve üUJlem• makinaaı, llstik hortum ile LI· 

la,ık tabakları yıkama makineai ahaacaktır Bak in .. iaarlar 
Mücl. Hlnlarıaa. 

• • • 
Ç b k d l ·1 b 1 l' 1 kt Bak Nafıa Vekaleti u u em r ı e at ••a te ı a ıaaca ır. 

İıt. elektrik İtleri U. IVıüd. illnlarıaa. 

• 

t:rzak, Zahire, f t ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalnaa Komisyonundaıı: 

İstanbul komutanlı~ı birlikleri için şartnamesi mucibİfl~ 
evsafı dahilinde 90 ton yul:ıf satın alıaacağındae pazarlı"_ 
1.9 kanunuevvel 938 pazartesi günü saat 14,30 da yapıla~" 
tır. isteklilerin belli gün ve saatte Fınd1klıda komutan 

1 

satınalma komisıyonuna gelmeleri. 

ldirne Piyade jHdarma Alay Komutanlıtından: 

Aıatıda cine ve miktarı yazılı 7 kalem erzakın evYelee k•~ 
ı., açık eksiltme ve pazarlıtı yapılmıttı• Mubaıamea fiatı• ızhf '6 
dan ötürü bu erzakta talip çıkmamı,tı. 2490 Hyılı kanunu" 1111 

maddeainia R fıkraaı mucibince tekrar pazarlıkla HtıD alı11aı;.,, 
llum ıelditinden isteklilerin 19.12.38 pazartesi günü Hat 9 •" 
itibaren Edirne merkez muhasebe müdürlütü odaeında topla-o~ 
komiıyoaa miracaatleri. Heyeti vekilenin 15. 1 1 .38 gön ve 2 
aayıh kararına dayaaarak ill• olunur. 

Cinai Kiloau M. fiyat Tutarı Şekli Gil0 

Sadeyat 6000 110 kr. 6600 L. Puarhk cuı:ı1• 
Kuru aotaa IOOO 10 • 800 ,, 

,, ,, 
Patatea 8000 12 ,. 960 ,, • " Beyaz peynir 3000 40 ,, 120000 K,. ,, 

" Arpa 3000 4,75 •· 145,50 
,, 

n 

Saman 2500 1,50 ,, 37 ,50 
" 

,, 
Kuru 2500 3 - Kt. 75 L. ,, ,, 

de 
ca 

g 

k 
c 
c 
a 
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Selimiye A keri Satınalma Komisyonundan : 

Tilmenin Selimiye ve Karadeniz Boğazındaki birlikle· 
, tile Haydarpaşa askeri hastanesinin 15 günlük ihtiyacı 
1~in pazarlıkla 1600 kiJo:ispaırnk,11600 kilolahana ve 3200 
kilo, pırasa satın alınacaktır. 

Pazarlık 17.12.938 cumartesi günü saat onda Selimi
}'• Tüm askerlikdairesi binasındaki tümen satını lma ko
ınisyonunda yapılacaktır. 

Pazarlık sonunda takarrür edecek fiat üzerinden yüz
de 15 teminatı derhal tümen muhasebe veznesine yatırıla· 
taktır. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 

1550 ton kadar butdayıa kırdırılma11nın kapalı zarfla ekıilt· 
llıeıi 26.12.38 pazarteıi günü saat 15 te Tophanede levavım imir· 
liti sahnalma komiıyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
99o4 lira 72 kuruf, ilk teminab 742 lira 85 kuruştur. Şartnameai 
komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni ve.ikalarile" beraber 
teklif mektublarını ihale aaatinden bir ıaat evvel komiıyona ver· 
laleleri. 

b) M Ü Z A Y E D E L 

İstanbul Gümrükleri Başmüd ii rlüğünden: 

5030 sayılı kaimede Besler marka 1/12 numaralı gayri
safi sıkleti 1057 kilo ağırlığında 909 l ira değP.rinde tane ka
kao 16.12.938 günli saat on buçukta Sirkecide Reşadiye 
caddesinde Gümı ük satış salonunda 1549 sayılı kanun mu· 
oihince ve 2490 sayılı kanurıun hlikümleri dairesinde açık. 
arttırma ile satılacadır. İsteklilerden yiizrle 7,5 pey akçası 
ınakbuzile Maliye unvan tezkeresi nranır. Pey akçelerinin 
saat J 2 ye kadar vezneye yatırılması mechuı idir. 

Erenköy Kız Lisesi Satınalma Komisyonudan: 
Mikdarı Beher tonu İlk teminatı 

Cinıi Ton Tahmini bedeli Lira Kr. 

S~mlkok 200 21 390 
Yerli Biriket 80 17,5 JO~ 

Okulumuzun ve Çamlıcn Şubesinin ihtiyacı olan yukarda cinı 
Ye mikdarı ve beher ton bedeli ve ilk teminat akçeıi yazılı aö· 
ıaaikok kapalı zarf ile, Yerli Biril<et açık olarak ayrı ayrı ekıilt· 

lneye konmuştur. 
Ekıiltme 28.12.938 Pazartesi günü saat 15 de Beyotlu İıtiklil 

Caddeıi No. 349 da Sini'er Dikiş Maj'azasının üst katında Liıeler 
Muha1ebecilitinde toplanan Okul Komiıyonu tarafından yapıla· 
cakhr. 

SlSmikok için istekliler 938 yılı Ticaret odası vesikası ve ilk 
teminat makbuz:larile birlikte 2490 sayılı kanuoun tarifatı dalre
ıinde hazırlayacakları teklif mektub)arını belli aaatten ltir saat 
evveline kadar SÖZÜ feçen komisyona makbuz mukabilinde Yer• 
tneleri. 

Yerli Biri ket için de 938 yılı Ticaret Odaıı vesikası ve ilk te• 
nıinat makbuzu ile belli santte komiıyona bat vurulması . 

Teminatın Liseler Muhasebeciliğine yatarılacatı, ,artnameyi 
görmek isteyenlerin Okul idaresine müracaatları ilin olunur. 

(9024) 2- 3 

28-11-938 tarihinde milnakauıınm yapılacağı Alelusul ilin edilmi' 
olan Sıvu·Erzurum hattının 676 ıncı kilemetresinde yapı· 
iaeak bir adet açık kirgir tünel ile 65& ıocı kilometreıln· 
de bir ve 667+ 550, 671 , 674 üncü kilometrelerde dört 
amele barakası ve 720 inci kilometredeki köprüye beş adet 
göz ilive1i münakaıasına talip zuhur etmemi' oldutundan 
bu i,ler aynı şartlarla yeniden münakasaya konul111uıtur. 
Münakasa 28·12·938 tarihime müsadif çar4amba rUnü saat 
on baıte Vekiletimiz Demiryollar inşaat Daireıindeki Mü· 
nakHa Komisyonunda yapılacaktır. 

2- Bu itlerin heyeti umumiyeainin muhammen bedeli yüz 
dokıan Gç bin liradır. 

3- Muvakkat teminat miktan on bin dokuz yür liradır. 
4- Mukavele projeıi, eksillme 4artnameıi, Bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname, köprü projeıi, açık tü· 
nel maktaı, dört adet bina projeal ve vahidi kıyasii fiat 
cetvelinden ibnret bir takım münakasa evrakı dekuz yüz 
altmıt beş kurut mukabilinde Demiryollar İnıaat claireıin· 
den tedarik olunabilir. 

5 Taliplerin bir defadaa en az yüz bin liralık bir yol veya· 
but şimendüfer işini müteahbit Blfatlyle yapmıt olmaları 

tarttır. 

6- Bu işe girmek iıteyenler, referııını ve diğer vesikalarını 

bir istidaya bağhyarak münakasa tarihinden en az sekiz 
gün evvel VekAlete vermek suretile bu it için ehliyet ve· 
sikaaı iıteyecek ve bu ehliyet veıikalarını münakasa ko· 
misyonuna ibraz edeceklerdir. Ehliyet vesikaıı için müna
kau tarihindea ıekiz güa evvel yapılmıyan müracaatlar 
nazarı itibare alıomıyacakbr. 

7- Münaka1&ya iştirlk edecekler 2490 numaralı arttırma, ek· 
siltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur olduk· 
ları evrak ve vesaiki, muvakkat teminatlarını ve fiat tek· 
lifini havi kapalı ve mühürlü zarflarını mezkQr kanuaun 

• ve ekıiltme f&rtnameainin tarifatı daireıinde haaırlaaarak 
28-12-938 taıihinde saat on dörde kadar numaralı makbuı 
mukabilinde Demiryollar lntaat dairesi münakasa komis· 
yonu reislitine teslim etmeleri lazımdır . (4977J (8854) 3- 4 

M0NAKASA GAZETESi Sayfa3 

• 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1- idaremizin Cibali fabrikası için şartnameıi muci· 

bince satan alınacak bir adet elektrikle müteharrik •bula· 
fık tabakları yıkama,, makinesi açık eksiltmeye konmu,tur. 

il- Muhammen bedeli 1200 lira ve muvakkat teminatı 
90 liradır. 

lll- Eksiltme 30 1.939 tarihine raıtlıyan paıartesi gü
nü saat ı l de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komi5yonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden almabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni 
tekliflerini ihale gününden asgiri bir hafta evveline ka
dar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve 
verilen tekliflerin kabulünü mutazammın vesika almaları 
lazımdır. 

VI- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ye yiizde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geç~n Komisyo· 
na gelmeleri ilin olunur. (9129) 1-4 

Cinsi 

* • • 

Muhammen B. 
Beheri Tutarı 

Miktarı L. K. Lira 

~ 7,5 Eksiltme· 
teminat nin 
L..:JS.:. Şekli Saatı 

Çamaşır kurutma ve t adet - - 200 
ütüleme Makinası 

15 - Pazarlık 15 

LAstik hortum 180 metre 7 50 1350 101 25 Açık 16 
1 - · İdaremizin Cibali fabrikası için ( l) adet elektrikle 

o.ıütebarrik çamaşır kurutma ve ütüleme makinası ile 
( 180) metre liıtik hortum şartnameleri mucibince bi· 
zalarında yazılı uıullerle satın alınacaktır. 

ll- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala
rmda gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 30.XIU~38 tarihine rastlayan cumı\ günü hi
zalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mu· 
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak herglin aözi geçen Şube· 
den alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(g130) 
• • • 

1- İdaremizin Üsküdar Depolar gurubuna bağlı Şem· 
sipaşn bakımevi ve işleme evleri işçileri için şartname 

ve resmi mucibince yaptırılacak 40 adet soyunma dolabı 
açık eksiltmeye konmuştur. 

il- Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 990 lira 
ve muvakkat teminatı 7 4.25 liradır. 

lll - Eksiltme 26.Xll.938 tarihine rasthyan pazartesi gü· 
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyenunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve resimler par"sız olarak hergiin sözü 
geçen Şubeden alınabilir. 

V- İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 ıüvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (901 O) 2 - 4 

Nafıa Vekaleti 
İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdaremiz ihtiyacı için ıif latanbul teslim edilmek üzerf! 
muhtelif eb'adda "138" ton .. 300" kilo çubuk demir ile bir buçuk 
ton 17 numaralı batlama teli 1&hn alınacaktır. 

2- Eksiltme 22.12.938 Pertembe aiinü saat "15 .. de Metro Ha
nında Altıncı katta toplaaacak olan arttırma eksiltme komisyouun· 
da yapılacaktır · 

3- Taliplerin maktQ olarak "800" liralık muvakkat teminat 
vermeleri liiı.ımdır. 

4 - Bu işe ait tartname idarenin Levazım MOdürlüj'ünden pa
rasız olarak alana bilir. 

"9143" 1- 2 

ALTIN VAV imalat Evi 

FUAD SELİM 
GALATA, Yilluek Kaldırım No 17 iıtanbul 

. 

Her nevi somya, karyola ve kanape 
yayları ve malzemesi 

TOPTAN ve PERAKENDE SATIŞ 

her nevi SİP ARIŞ kabul olunur 

• • • 

Cinsi 

Toz tntün çuvalı 

Miktarı 

Adet 

3/8 200 M M boy 
yuvarlak batlı cıvata 

2000) 
4000) 

Muhammen B. 0 o 7,5 Eksilt
belaeri tutarı teminatı me 
K. S. Lira L. K. Saatı 

26 75 535 40 12 15 30 

3 8 120 • " " 8000 ) 60 ki. 440 33- 16-
3)8 demir pul t 2000 ) 
1- "2000,. adet ince şeyler konabilen Standard normal 

sık örgfilü toz tütün çuvalı ile Cibah ba kımevine 
yapılacak platformlara lüzumu olan ebat ve miktarı 
yukarıda yazıh yuvarlak batlı civata ve demir pul 
1.Xll.938 tarihinde ihale edilemedliinden yeniden ay· 
rı ayrı paurlık usulile eksHtmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedelile muvakkat teminatları hizalarında 
l'ıssterilmittir. 

ili- Pazarlık 19.XIl.938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
hizalarında yazılı saatlerden Kabataıta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komiayonunda yapıla

cağından isteklilerin yüzde 7,5 ıüvenme paralarile 
birlikte adı ieçen Komisyona relmeleri ilin olunur. 

(881 l) 4- 4 
••• 

Muhammen B. % 7,5 
Miktarı beheri tutarı teminatı 

Cinsi kilo L. K. Lira Lıra K. 

Sert lastik 300 2 80 840) 
Yumu~ak şambre 

lastiği 300 2 80 840) 
Ebonit 180 2 80 504 163 80 

2184 
( - Şartname ve numuneleri mucibince yukarıda cins 

ve miktarı yazılı kauçuklar açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır. 

1I - Muhammen bedellerile muvakkat teminatı hiza
larında gösterilmi9tir. 

ili- Eksiltme 22.Xll.938 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 14~de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabileceği gibi numunelerde görülebilir . 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gfin ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. {8895) 3-4 

• • • 
I - Kısa müddetle teslim şartile şartnamesi mucibin· 

ce 200-300 kilo bergamot esansı açık eksiltme usulile sa· 
tın alınacaktır. 

il Eksiltme 16.Xll.938 tarihine rasthyan cuma 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

. lV - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 715 güvenme paralarile birlikte yukarıda 

adı geçen Komis}•ona gelmeleri ilan olunur. (9012) 4 - 4 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan : 

Miinakuaya ko- Mikdarı Muhammen Pey 
akçeai 

Ekıiltmenin 

Tarihi Saat Şekli aaıa etyanın bedeli 
cinıi 

Battaniye 94,00 23-12·938 15 Açık 

------:......--------~----~--------------El b i ae 229,00 23 12-938 15, 15 Açık 

Palto 15~.oo 23-12-938 15,30 Açık 

iskarpin 

Gömlek 
Fani il 
Don 
Pijama 
Mendil 
Havlu 
Çorap 

45,00 23-12·938 15,45 Açık 

274,00 23-12·938 16,00 Açık 

1- Mektebin 938 mali aeneıi zarfındaki giyecek ihtiyaçları 
ckıiltmeye konulmuştur. 

2- Bu ihtiyaçların cins ve miktarlarile muhammen bedelleri 
ve ilk teminatları ekıiltmenin tarih ve ,ekilleri hizalarında gölle· 
rilml,tir. 

3- lıtekliler 938 mali ıenesine aid ticaret odası vesikalarını 
i'Öıtereeeklerdir. 

4- Şartaameaini görmek istiyenlerin her gün ve eksiltmeye 
gireceklerin belli aün ve ıaatte Gümü,ıuyunda mektep binası da· 
hilindeki komisyona müracaatları ilan olunur. (8822) 3 - 4 

lmtiyu aabİbİ •• )'UI ifleri 
Oirektirii : L:.mail Giriı 

B uSdıtı 7er: ART UN ISası~ı 
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Boitc Poııtale N. 1261 

Pour la Publidt~ s'adre11er 
a l' Adminiıtrııtiou Journal Professionnel d s ournisseurs et des~Entrepreneurs de l'Eta 

Adrc.-c .. T~l~grapbique: 

ltıtaı.b11l - MÜNAKASA 

T ableau Synop ique des Adjudications Ouvertes rd'hui 
Objet de l'adjudication Moda Prix Cautioa. Licu d'adjudı.:ation lıt du 

Jours Heure d'adjudicat estima_t_if __ P_r_o_•_is_o·.ı_r_e __ . __,Sahier des Cbargeı 

A) .ı\djudications au Rabais 
tonstruction- Reparation-Trav. Publlcs-Meteriel de Constructlon-Cartoorephie 

Conıtruction de deux bangars a Çorlu. Pli cacb 4066 - Com. Aclıı. Corpı Armie Çorlu 16-12-3& 16 -

" " " n n Kırklareli " 
4180 - • 16-12-38 16 -

,, bit. lirue aviation turquo İl A~- ,, 6405 - - Lirue Aviation Turque Suc. 24-12-38 10 -
hiıar {aj.) Akhisar 

Coastruction bitisH ecole Primaire i. Çine Gre a rre 27570 31 2068 - Vilayet Aydin 9-1-39 ıs -
{aj.) 

Produ~ Chlmlques e! Pharm c utiqu e-lnstrument& Sanitalrea-fournlture pou,. H&pitaux 

Tranıformation au courant alternatif d tou· 
teı fes İnıtallationı electrİQUH au counnt 
continu des gruet et dea tranııbordaurs tre· 
vaillant au port de Haydarpaıa (aj.) 

lnıtalla tion electrique i Kırklareli 

Publique 2677 -

,. 645 50 

tion et Meterl 1) 

Gre i. gre 22000 -

Pli caclı 3().400 -

Heltrtlement - Chawseures - Tissua - Cuira 

Coıtumeı pour l'exterieur : 70-85 completı . 
Eıcarpinı pour dames : 26 pairea 

Traneport - Charg•ment - D6oharg•m•nt 

Publique la p. 16 -
119 60 

Traoıport de ble Publique 

Bolı d• Conatruotlon, Plenches Poteaux ete 

Poteauı: en boiı de aapin : 900 p. Publique 3150 -

Combustlbl - Carburant-H lise 

Benzine, huile ete. : 18 lotc. 
Petrole : 2 t. 
Coke : 78 t. 

DIYer 

lnatruments de a:ıusique : 7 lota 
Macbinc po .. laver la vaissolle onchonoant 

a l'electricite : 1 p. 
Machine pour ı~cher et r passer le lınırcs : 

l p. 
Trompe en caoutcbouc: 180 
B.ıgucttes en fer : 130 t. 300 k.- Fil pour 
ligature No. 17 : 1,5 t 1 

Gabions : 6000 p. (cah. eh. P'. 148) 

Mouıtiquaires : 250 p. 
Sacı : 2500 p. 
Claaudronı en cuivre : 2 p. 

f'rovlaion 

Broyage de bles : 1550 t. 
Avoine : 90 t . 
Epinards : 1 ,6 t.- Choux 1,6 t.· Poirreaux : 

3,2 t. 
Avoine : 7 t. 
Beurre : 6 t. 

Oig-nonı : 8 t. 
Pommee ~ tc re : 8 t. 
Fromaıe b'anc : 3 t. 
Org-e : 3 t. 
Paille : 2,5 t. 
Foin: 2,5 t. 

B) Adjudica ions 
Huile de ricin : 1472 k. {ai-) 
Sacs de papier : 54000 p. 

la surenchere 

Sacs vidcs de ci ent : 10000 p. 
Piec"& de grue,t ablcau x de dıstribution elec· 

triqueı, tiısuı en lııinc et en coton, otctır 

e}ectrique apecialitee edıcale!l, poteaUK 
ete. 

Saca de ıoufre : 5000 p. • Sac& de so de : 
330 p.- Sacı de c llulose : 125 p. 

Minerai de cbrôme : 700 t. 
mr- ~= t™ 

Gr~ iı. gre 
n 

" 

Gre a rre 
Publique 

Gre a ıre 

Publique 

Pli cach 

Publique 
Gre a ırre 

Pli cach 
Gre iı. rre 

• 

Gre a rre 

" 

" ,. 
n 

" 
• 
" 

Gre a rre 

Gre a rre 
Publiquo 

- -
120~ -

200 -

1350 -

- -
29500 -

185 -

- -

9904 7'l 

,600 -

800 -
960-

1200 -
145 50 
37 50 
75 -

Gre a rre - -

?ublique la t . 5 

1 Müteahh i lcrin Takvimi 

Bolıçahk saç (Aı\::. Fabr.) • ':. 67 
Amalgame çinko (PTT Lvz Mı d.) ·'! '7 
Liıtik malzeme (DDY) .\~ S.6 

• 

200 77 

48 -45 

102 -
9 -

236 25 

90 

15 -

101 25 
800 -

2218 50 

14 -
99 J7 

742 8S 

-

50 -

262 50 

Cora. Aclı. lntend. lı1t. Tophane 2"·12-3S 11 

Vil. Urfa et Dir. Sante lıtanbul .3·1-38 14 

Administ. Gen. Chemin de Fer 30-12-38 15 -
Etd Ank. Bur. Eıcp. H.p şa 

Municip. Kırklareli et lnr Huaıı 23·1-39 1.5 -
He.let Işık.pın .. r A i ur syHi 
Ha Gı.lata 

Dir. Culturc Edir e 26·12-38 H -
Com.Ach.Com.G.Surv.Doun.lıt. 30-12-38 14 -

Offioe des Prod. des Bles a lzmir 26-12·38 15 -

Coa:ı . Ach. Bat illon Surveillance 27 -12·31 10 -
Douan. & Bodroum 

Com. Ach. Command. lıt. Fıadıklı 19·12-38 15 30 
Com. Ach. Milit. Selimiye 17-12-38 11 
Cem. Aeh. Iııteac. lst. To,bane 16-12-3! 11 -

Com. Adı . Command. lst. Fı•dikli 19-12-38 1'4 -
C•m. Adı. Ececı. Monop. K.tache 30-1-39 11 -

,. 

,. 
Oir. Gen. Af. Electriques lıt. 

Miniıt . Trav. Pub. 
Adm. Gea. Cb. de fer Et at Ank. 

Caiueı Hayd.paşa et Ank. 

3Q-12-38 15 -

30-12-38 1, -
26-12-38 15 -

13-1-39 15 30 

Com.Acb.Com.G.Sun.Douan. lst. 30-12-38 
Coıa. Acb. lntud. lıt. Tophaae 2-1-39 

11 -
14 -
14 30 .. 20-12-38 

Com. Adıı. lntend. lıt . Tophane 26-12-38 15 -
Com. Acb. Com111and. lıt. Fındıklı 19-12-38 14 30 
Com. Ach. Milit. Sclimiye 17-12·38 10 -

Com. Ach. lnt nd. lıi. Tophane 22-12-38 14 30 
Comı:ı::ıand. C.end r . lnfaatcrie İı 19-14?-31 9 

Edir ~ 
ide 19-12-33 ' n 19-12-38 9-

• 19-12-33 9-
,. 19-12-38 9-

" 
19-12-38 

,_ 
" 

19-12-38 9-

Deftrırdarat Erzincan 1 moiı a partir du 10-12-38 
S.A.T. des Ciment d' Ankara Juıqu'au 30-12-38 
Denizbank. Suc. lıtanbul 22· 12-38 15 -
Dir. Veote1 Douanu lıtanbul 29-12-38 13 30 

Sce C•111mercial Dir. Gen. Fab. '·1-39 1-4 -
Mil. Ankara 

Oir. Fiac Köyceğiı: 26-t 2·3 

JCırıkkalede yap. hlorifer teais. (Ask . Fabr.) .N"• 864 
Mubtelif te:ıgih ve k.ynak cihazı (DDY~ .;\':. 868 
• Gayri ll!lamul çam a~acı (Genizli Vil. Ormıııı Müll ) .Y• 8 3 
Un (Erzincan Ask. SAK) .\: 95 
Sadeyat (Çorlu Kor) .\! 896 
Sıfır eti (Yozrat Arı. . SAK) .,; 896 
Genellırnrm&y erat pavyonu yapısı (MMV) 1'! 896 
Seyu kadın ıorabı (T phHc Lvz.) _.,: ~ij6 

Avis Officiels 
De l'Administration Generale des Chemins 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

6.()0(t pieces de gabions Gl'une valeur estimative de 
2g.1so Ltqı. Seront acbetees par Y•ie d'adjudication ıou• 
pli cacbete le Vendredi 13 Janvier l Q39 a t 5 b. 30 au 
local de l' Atılministratiea Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y preadre part doivent remettre a 
la Presidence ele la Co mmissi 11 le jour de l' adjudicatioll 
jusqu'a l.( h. ! leurs ffres, une garantie provisoira de 
2.2 ı 8,50 Ltqs. et les certificats exiıes par la loi. 

Lcs ca iers s c arges scnıt en vente au prix d~ 
14' ptrs. eux C i ses 'Ankara et de Haydarpaşa. 

(9121) 1- 4 

Yutak kılıfı (Tophace Lvz., ,\! 896 
Meşe asmanı (DDY) • ~ 896 
Balast (DDY) .\! 896 
Afiş bastır. (Sıh. ve içi. Muav. Vek.) X• 897 
K;lim (lııt. Aık. Fabr.) .\! 898 
Dolap (Konya Kültür Dir.) .\! 9Q() 
Mualece (Urfa Vil.) .\! 902 
Kalülte inş . (Ank. Beled.) .\! 905 
Ser inş. (lst. Nafıa Müd.) .\! 905 
Kendir k.ıtık (lst. PTT Müd.) .\! 906 
Siman (ondu (Nafıa Vek. Elek. iş. Müd.) .Y! 906 
• Meşe kömürü (Karaiuli OrmH Bölre Şef.) .M 996 
Kaıar ve beyaa peynir (Tophane Lvz.) ,\,! 906 
Pırasa, lahana ve 11pa11ak (Ank. Lvz.) .\! 907 
Yeoil aercimek (Topbane Lvz.) .,! 907 
Mobilya (Seyban Vil.) .\~ 907 
Kok kömürü (Tophane Lvz,) .,,! 908 
Ocak tamiri (Sclimiye Aalc. SAK) .\: 9Q8 
• T.ay (Selimiye Aık. SAK) .\: 908 
Kına! ada mcurlı~ıaın tel Ôrgii ile kapatılmuı (lst. ielcd.) .N 9ü9 
Gaz idrofil ile sargı bezi (lıt. Beled.) J\: 909 
Ecu ve alit llct. Beled.) ~\,! 909 
ll~ç ve • l :ı:c e (1 t. Beled ) .\~ '09 
40 Kakao (lıt. Giiuır. Öiıi.fmiıd.) .\! 909 

1\ M mento des Fournisseurs 

Vendradi 16-12-938 

Tôles (Fabriqaea Milit.) Ne 867 
Zinc amalgame (Dir. Economat P. T. T.) No 867 
Articles en caoutcbouc (Ch. de Fer Etat) No 866 
lnstallation chauffage central a Kirilı.ltale (Dir. Gen. Fabriquu Milit.) 

No 864 
Fraiaeuae, aacbine pour meule en emeri ete. (Cbemina de Fer E.tat) 

No 868 
• Boi• de sapin (Dir. ForMı Vil. Deni•li) No 888 
Farine (Com. Acb. Milit. Erzincaa) No 895 
Bcurre (Corps Ar ee Çorlu) No 896 
Viande de :nouton (Com. Ach. MiHt. Yosıat) No 896 
Conııtr. ı>ı.villon (Min. DM. Nat.) No 896 
Froc:arc blan.: et kacber (lntend. Tophane) No 906 
Bn ~lntend. Tophane) No 896 
T aieı d' oreiller (fotend. Tophane) 1''• 896 
Boi• do chene (Cıı. de Fer Etat) No 896 
Ballıd (Ch. de Fer Etat) No 896 
lmpressio dee affiches (Dir. Hyı-. et A1111istance Soc. Ank.) No 897 
Kilima (F br. Milit . lııtanbul) No 898 
Armoires (Dir. Culture Edirıte) No 900 
Medicamentı (Vilayet Urfa) No 902 
Coastr. baraqueı (Municip. Ankara) No 905 

,, ıerre (Dir. Trav. Pub. lıt.) No 905 
Tires de ehanvre (Oir. P. T. T. lıtanbul) No 9G6 
• Charbon de bois (Dir. Foretıı Karaiaali) No 906 
Leruaes (lntend. Ankara) No 907 
Lentilles vertea (lntend. Tophanô) No 907 
Articles d'ameuble•ent (Vil. Seyhan) No 907 
Coke (lntend. Tophane) No 908 
Rep. des foyers (Com. A.ch. Milit. Selimiye) No 908 
lnstallation grilles au cimetiere Kanalıada (Municipalite lıt.) No 909 
Toile pour banclare et raze hydrophile (Municip. lstanbul) No 909 
lnstruments et produits pbarmaceutiqueı ( • ) No 909 
Medicaments et arlicleı unitairea (Mun. lıtubul) No 909 
• Cacao (Dir. Vente!I Deuaneı l•tanbul) No 909 


