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28 Birinciteşrin t 938 

İDAREHANE 
Y oğurtcu hanı, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata. Perşembe Paıara 

iLAN ŞARTLARI 
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Posta kutus\l N 126 l 

Umum Tüccarların ve MÜ teahhi t~l erin Mesleki Organ ıdı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

Jarici Etonomit Ha~erler 
Bulgaristan yaş meyva ve 

a sebze ihracatı 
~-t:lııariıtan'ın pulp halindeki meyva ve taze ıebze ihracatı 

So en •eneye inkitaf etmektedir. 
\,0? bir iıtatiıtike nazaran temmuz 1938 .le bu roemleketten 
~ k ı Piyasalara y arım konıerve edilmiş şekilde 26,5 milyon le
'~>'lbetind e çilek ile 21,3 milyon levalık taze domate1 ve 1,8 
a~ leva d•j-erinde taze biber ihraç olunmu,tur. 

~,~t .rarlatan'dan 1938 menim yıla içinde yapılan Y-t meyva Te 
~tlir: •hracatı, 1937 yılı ile mukayeHli olarak at aa-ıda ıöateril-

1937 yılanda 1938 yılında 

uı:aın Vawon 

tıllıa 2.600 

~ile 47 

Çiı,k 12 

l\'Yısı ~4 

Ştfta}l 48 

l\ 
~'Puı 
Ç Yun 1 il [) k ezmHi 245 
&·0tltateı 1.300 
ıb,, 

43 

7.011.000 butel 
15.120 " 
4.249 .. 
9.541 " 
4.030 .. 

" 
3.42 
7.260 " 

539 • 
!.194 " 

10.560 ,, 

Vawo• 
4.500 

260 
700 
174 
48 
14 
38 
a 

600 
1.400 

72 

W erat Virginia 5.040 ,, 
Arkanna a38 ,, 
ldaho 3. 733 ,, 
Moatona 5~ ,, 
Colorado 1982 " 
Ut ah 498 ,, 
Washinıtan 29.970 • 
Oreıon 4.088 ,, 

Umum Birleıik DeYletler re-
kolteııinin 132.231.000 butel o
lacatı ve bunun 82.187.000 - to 
nunun ticarete arz edileceği 

tahmin olunuyor. Geçen aene 
bu rakamlar ııraıile 210.673.000 
ve l l~.501.000 ve evvelki ıene 
117.506.000 ve 75.539.000 bute l 
dii. 

~emle e Haberleri 
lr~k ~ _______ ....._. 

Yadan bir milyonluk Yeni zira :ıt istctsyon 1 arı 
~11 ~umurta sahldı 
\ı, 'btıe bütün Trakyada yu-
1
1 \rcr~sılııtı bereketli olmuf· 
Hı~ }' ılen malt1mata göre 10 
\ ~ckllıtıurta sııhf ve ihrııcatı
t Onu bir milyon lirayı bul-

~ ti ~ .. Trakyada tavukçulugün 
~ lııı,~türülmesine çok rııyret 
• b11 le olması gelecek seneler· 
1t, h~•ntıltadan daha fazlı:ı yu
\~ti/sılatı alınmasına yer ve· 

s ---- -
s()~~ haftanm ihracatı 
~,11 •~t• içinde latanbul lima· 
,~ ~:~ltlenerek ibne olunan 
~l ı\-, ltı ara.sında: Fındıklar· 

·~il 111lrdyaya 10140 liralık , 
' l l'ııy 9s0 ~ 9672 liralık , Fransa· 
"ıttir lır•lılc iç fındılc ıönde

ı1 ~ t, · Yunanistana 11800 li-
t ~e ' 15 Ve tuzlu balık, Alman-
'f-0 lır ~O liralık tilki poste, 
it- ~,' •it ltoyım deriıi, 8868 
''~. l'~ı ve_ vişne, 770 l~ralık 

l'a ~İtr •carıstana 3116 lıralık 
ı r,~ t~· F ransaya 5800 lir alık 
" \ıtü 1 ı , ~69 "• 25036 liralık kuş· 

\ ' ' t 10o5 ~irarık kitre . Polon· 
~lt~ttl lıralık tütün ve diğer 
ııı,d eı e 65000 liralık muh· 

deler gönderilıni ştir. 

Ziraat Vekaleti yurdumu zun 
on mıntıkaaında on tane ziraat 
istasyonu kurulması için bir 
proje hazırlamıştır. Bu istasyon· 
)arda her türlü ziraat maki ne· 
lerHe traktörler bulundurula
caktır. Her istasyon birer zira
at mektebi gibi bu mıntakalar
da ziraat tedrisatını tamamen 
ameli olarak gösterecektir. Ve· 
kaletin bu projesi Büyük Zira· 
at Kongresine anedilerek kong · 
renin taadikine iktiran ettirile
cektir. 

Yeni bir kooperatif 
Şehrimizde bulunan aucular 

ve kahve ve gazinocular esnaf 
birlikleri aralarında bir toplan· 
h yaparak kendi ihtiyaçları o· 
lan iyi su ile gazozların yine 
kendileri tarafından kurulacak 
bir kooperatif ile temin edil
meıine karar vermitlerdir. Bu 
hususta tetkikat yapılmasına 
başlanmıthr. Lokantacılar ea
naf cemiyeti dahi bu koopera
tife dahil oluna bu gibi mües· 
seıelerde iyi au ve gazoz bul· 
mak için zahmet çekilmeyecek
tir. 

Arpa ahcıları arttı 
Arpa canlılı~ı devam ediyor . 

Piyasada alıcılar artmıştır. Dün 
şehrimize getirilen 160 bin kilo· 
luk partiler. hemen ıatılmıştır. 
Fi:ıtlar 3 38-4 kuruş arasında

dır . ihracat için mal toplanıyqr . 
İtalya ve Almanya için talep 
artmıştır. 

Yün çileleri kontrol edilecek 
Muhtelif perakende mağa:ıa· 

larda satılmakta olan yün çile
lerinin nizamen her çilesinin tam 
olarak yüzer gram olması icap 
ettiği halde, bu çilelerin 75, 80, 
85 ve 90 gramlık çileler halinde 
&at ılmakta ve her ~ileden 5-25 
gram ayrılmakta ve aynı fiatla 
verilmekte olması ticaret ve 
aanayi odasının nazarı dikkatini 
celp etmiştir. Oda bu mesele 
ile yakından alakadar olmaya 
luzum görmüştür. Odaca bu çile 
yünlerinin kontrol edilmesi için 
tetbirler alınacaktır. Alınacak t et· 

Bugdaylarımızm ihracı 

Arbrthyor 
Toprak mahsülleri ofisi teş· 

kilatını itmam etmiş olduğundan 
Anadolunun muhtelif mıntaka· 
larından geniş ölçüde buğday 
satın almaya başlamıştır. 

Alınan buğdaylar ofis in emrine 
verilmiş silolara depo edilmek
tedir. Bu sene buğday mahıüllu 
bereketli oldu~undan bütün ıi
lolar dolacak ve çiftcinin elinde 
satılmamış buğday kalmayacak
tır. Toprak mahsülle ri ofisi u
mum müdürlüğü, teıkilatın i
zami bir faaliyet göstermesini 
ve her mıntakada köylüye fazla 
kolaylık yapılmasını tebliğ et
miştir. Ofisin depo edilecek 
buğdayları buğday piyasasının 

daima muvazeneli bir şekilde 
kalmamasını temin edeceği g ibi 
ihrac edilecek bütün partileri de 

birler in mahry eti hakkında bir 

1 

silolarda toplanacak 
aapor hazırlanacağı haber alın- dan yağılacaktır. 
mıştır. 

buğdaylar-

İstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

========27.10.938 

En aşağı En yi\ksı·k 

Cın::.I Kr.S. ((r. S. Cinsı 

En a~a~ı E n yiık"ı•k 
Kr. S. Kr. S. 

Bamya 
Sakızkaba~ı 
Oolınalık bülıer 

Sivri bilber 
Kır domate:-i 

Sırık donıatt•::.i 

Çalı rasulye:-i 

Yeşil fasulya 

Kıl o 

Ayşekadın " 
Uarlıunya kırmızı 

Lahana 
Ispanak 

Kok kerev ıı 
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A~makabağı 
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Yeşil soğjn 
.'.\laydanoz demet 
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" 
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A masya elması lO -
lncuolu elması li -
lngiliz elması (taraklı) 

Balkabağı .. 
Malatya armudu 2ıJ -
Şeftalı 

Ayva ti -
Taı.e incır 

Kc ı.tane • o-
Nar • 5 -

Ce.ız 14 -
Hınnap 

.'.\hız. • 40 -
ı(cstane kabacı 

Y t!rli limon 100 aded WO -
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Ç e ş i t 
Sayuı Ağırlığı 

En atağı ı En yükarı 
Kı. S . 

1 
Ko. S. 

1173 50051 15 - 20 -

1004 48367 15 25 1 18 

240 9504 19 - 1 19 -

219 6987 16 50 22 -

387 11865 16 21 -.. 
287 7156 18 50 24 50 

a) 

ln~at · Tamirat · Nafıa işler i ve 1\1alzemesi -iiarita 

Aydın Nafıa Ekailtme Komiayonundan: 

21.10.938 günil ihalHi yapılmak Oz.ere eksiltmeye çıkarılan 
49329 lira 51 kurut keşif bedelli Nuillide hilkumet konatı inıaa
hna talip çıkmadıQ"ınd an ye niden ekıiltmeye konmuıtur. 

Bu işe ait şartname ve e vrak şunlardır: 
A- Kapalı zarf u•ul ile ekail tme ıartnamHİ 
8 - Mukavele projeıi 
C- Bayındırlık itleri a-enel ıartnamesi yapı işlui fUaiti umu-

miyeai 
D- Fenni tartname 
E- Keşif, metraj cetvelleri 
F- Reıimler 

İıtiyenler bu evrak ı Aydın Nafıa müdlirlilğünde görebilirler. 
Ekailtme 14. 11.938 tarihinde pazarteai ıünü aaat 15 te Aydın 

Nafıa müdQrlütllnde toplanacak komiayonda yapı lacaktır . 
Ekailtme kapalı zarf u•ulile yapılacaktır. 
Ekailtmeye wirebilmek için isteklilerin 3700 liralık muukkat 

teminat vermeai Ye ihaleden en az. 8 giln evvel nk&lete müra· 
caat ederek nafıa vekaletinden alınmıt yapı müteahhitliği veıika· 

•• ıröıtermeıi ve müteahhid i• bizut diplomalı mGhendiı veya mi
mar olmaaı veya bunlardan biriıile milştereken teklif yapmaaı Te 
mukaveleyi birlikte imza etmesi lizımdır. 

İzmir Belediye.inden : 

Bayındırlık 11ahaaı Cumhuriyet rnahalleıindo 26 Ağuıtoı kapı· 
sıadan Cumhuriyet kapısına kadar 15 metrelik caddenin bir ta· 
rafına teretuvar kordonu çekilmesi ve yaya yolun imli ve tesvi 
yesi işi beş mühcndialikten tedarik edecek keşif ve tartnameleri 
veçhile açık eksilt meye konulmu,tur. Keşif bedeli 793 liradır. İba
leıi 8·11.9.18 aalı g ünü ıaat 16 dadır. İtti r.ik edecekler 60 l i ralık 
teminat makbuz ile encüm~De ıelrneleri. 

• • • Bayındırli k aahuı Ali Çetinkaya caddeıinde Mesudiye cad· 
desi ağzından Şükril K!lya bulvarına kadar olan yolun euah ta
miri ve iki taraf •na keame kordon çekilmemi işi başmühendisli1<

t en tedarik edilecek ketif ve tartnameleri veçhile açık ekailtme
ye konulmuatur. Keıif bedeli 476 liradır. ihaleıi 11 . I \.938 cuma 
flilnü aaat 16 dadır. İştirak edecekler 35 lira 75 kuru,luk teminat 
mukbuile encümene gelmeleri • 

* • .9 EylOl caddesi 308 inci aokaktan itibaren bir kıamında 
yaptırılacak llğım başmühendialikten tedarik edilecek ketlf ve 
şartnamesi nçhile açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 630 
liradır. lhaleai 1 l.11.938 cuma günü aaat 16 dadır. İştirak edecek
ler 47 iira 25 kuruf luk temina t makbu:ı;ile encümene gelmeleri. 

* • • ŞGkrü Saracoğlu bulvarın ın K&zım Dirik cadde1ind.. iti· 
baren fametpafa bulvarına kadar iki ta rafına keıme kordon çe· 
kilme~i batmühendiı likten tedarik edilecek ketif ve tartnameleri 
veçhile açık ekailt meye konulmuştur. Keşif bedeli 770 liradır. 1-
haleai de ı .11.938 salı günü aaat 16 dadır . i,tirak etmek iıtiyen
ler 58 liralık teminat makbuzu ile encümene gelirler. 

• • • Karantinada 199 ve 200 üneü aokaklarda yaptırılacak lağım 
ve döşeme başmüh ndislikt en tedarik edileeek keşif ve şartname· 

leri veçhile açık ekıiltmeye konulmnftur. Keıif bedeli 1815 lira 
99 kuruttur. fhnlesi 4.11.938 cuma günü aaat 16 dadır. iıtirak ede· 
cekler 136 lira 25 kurutluk teminat makbuzu veya banka temi
nat mektub11 ile enciimene gelirler. 

lıtanbul Telefon Müdürlügünden : 

12. ı l .938 cumartesi günü saat 1 O da lstanbul Telefon Müdür
lüğü f.kailtm Komiayonu odasında 3015.93 lira keşif be delli Ka
dıköy Telefon Santralı binuı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, huausi Te fenni 
1 şertnameleri, proje keşif hülasasile buna müteferri diter evrak 

hergün Leva::;ım Amirliğimizde g~rülebilir. 
Muvakkat teminat 227 liradır. isteklile rin en az 2500 liralık 

bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu veaika· 
}ara iı.linaden İstanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün ev· 
vel müracaatle alınacak ehliyet ve 938 yılına aid Ticaret Odası 
veaikalarile gelmeleri. 

"' .. . 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESı 
&! 

Bu gün iiAn olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Llsetsi 

Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

lnfaat, Tamirat, Naha ı,ıerl, Malzeme Harıta 

Babaeıkide yap. barut deposu ve bekçi evt 
inş. (temd) 

Çamalh tuzlasında yap. elektrik saotral binası 
ve mü~temilatınan İnf . (şart. 1,46 L) 

Ank. cad. ile bahçekapı arasındaki saha4a 15 
ad . menbol inş. 

Heybeliada verem anatoryumun 2 No pavyon 
çatı tecridi işi 

Afyon ana istasyonunda yap. 3 lojman inş. 
(şart. 123 kr) 

Sarayköy hükumet kona2'ı inşı. (1 kısım) (temd) 
(şart 75 kr) 

Aık . müzcainds yap. tamirat 
Harta genel dir. deposuyle marangoı:haneıin-

de yap. boya, badana ve 1tva iti 

Cumhuriyet mahallesinde yap. toprak tesviyesi iti 
Ali Çetinlcaya cad. yap. tamirat 
9 Eylül cad. yap . lafım inş. 
Karantina ıok. yap. la2'ım ve döıeme 
Dükkan tamiri 
Çukur doldurulması 
istinat duvarı inş. 
31 ·10-38 de yap. ilin edilen ~illyet hükumet 

kona2'ı binHının tamiri sarfınazar edildi 
Gireıun vil yap. Atatürk abidesi mü1abakası 
Nui!l.dc yap. hükumet konağı inş. (temd) 

paı: . 5304 35 

i:apalı z. 29071 97 

aç. eks. 2165 -

paz 1962 78 

kapalı z. 24500 -

n 

ıç. ekı. 
paz. 

ıç . eki. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

15000 -

2379 82 
391 50 

793 -
476 -
630 -

1815 99 
827 26 

1000 
1150 -

kapalı z. 49329 51 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyart alAt, Hastane Lev. 

Eczayı tıbbiye: 26 kalem (temd) J 089 26 

Kimyahane alit ve ede ıatı: 120 kalem açık ekıı. 994 60 

Elektrik - Havagazı - Kalorifer (tesisat ve malzmesi) 

Muhtelif renklerde filips marka ampul 10 wat
lık: 500 ad. 

Yeşillı: öy tohum ıslah iıtasyonu işevi bin Hı ka
lorifer tesisata ikmalı 

Karıkkalede yap. kalorifer teıisatı (şart. 7 L) 
Ank. Emniyet U. Müd. arşiv dairesinde yap. 

evrak AlaHÖrO tesisata (temd) 

Menaucat, Elblae, Kundura, Çamatır v.s. 

Yatak ıiltesi: 5 ad. · yutak: 5 ad.- battaniye: 
5 ad .- demir icomodia: 5 ad. 

Sivil elbise: 185 tak. (temd) 

Kereste - Tahta v.s 

Çıralı çam ltereııtesi: 108,418,400 m3 
,, ., ., 90,291,600 m3 

Muhtelif boyda çam direk: 325 ad . 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 
Kok kömürü: 165 t. 
Meşe kömürü: 1800 k. 
Sömikok: 14 t. (temd) 
Odua ve gaz 
Türk antruiti : 33 t . 
Odun: 800 t. 
Sömikok: 55 t.·meşe odunu: 15 t (temd) 
Mangal kömürü: 35 t. 

MOteferrlk 

paz . 168 -

aç. ckı. 1837 33 

kapalı z. 140000 
pu. 1219 

açılt eks. 155 -

pa:ı. beh. 22 -

aç. ekı. beh m3 43 

" • • 43 

" 
3625 -

paz. 3547 50 
,, 

aç. elcı. 94 

" 891 
kapalı ı:. 16000 
aç. ckı . - -

• 2100 

Kelepçe ve kilit: 1000· 1500 Ad. beb . 2 65 
Çuval tamiri ipli~i: 1000 k .- çuvaldız ipli2'i: açık ekı. 

1000 k. 
Bandırma parke taşı: 30000 ad. 
Möiıür kurşunu: 1,5 t. (temd) 
Dur.ir tr vers ile küç(ik ) ol oıalu~ıi : 

'..l70000 ııd . (~art. 50 L) 
Baekül: 4 a d. (temd) 
Tahta işleme tezgahları: 4 kalem 
Dingil: 16 ad .-tekerlek: 32 ad. 
Sar kalay: 500 k. 
Alafranga aptesha ne su hazneıi: 100 ad.-alaf

ranga ,, ,, ,. şamandıraaı : 

25 ad.- 1,70-1 ,72 eb'admda dökme demirden 
emaye banyo: 12 ad. 

Muhtelif cins lamba şişesi ve a-emici feneri şi
şesi: 25500 ad. 

Yapı mal:r:emcıi: 9 çeşit 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Domateı salçası: 8 t . 
88 t . le . fuulye, J 1 t. aabuD ile 33 t. pirincin 

şimdilik alınmasındaa va:r:geçilmiıtir . 

Toz şeker: 2 t. (temd) 

b Müzayedeler 

Dolmabahçe tütün deposu ve müıtemilitı an• 
kuı 

Odun: 1000 le. 
Çam ağacı: 294 m3 
Şişbane karakolun un binası anku.ı (temd) 

D 

paz. 

.. 
aç. eks . 

" 
paz. 
aç. elcs . 

,, 

n 

paz . 

aç. eks. 

aç. elcı . 

kapalı ı . 

3937 50 
412 50 

1395000 -

637 -
1175 -

128 -
1050 -
1135 -

2907 50 

2400 -

520 -

9553 92 

açık art . 

n 
paz. 667 37 

397 83 

2180 40 

163 -

148 -

1837 50 

1125 -

179 -
30 -

60-
35 75 
47 25 

136 25 
62 -
75 -
86 25 

3700 -

81 70 

75 -

141 

8250 
91 45 

t1 63 

306 -

349 65 
291 19 
272 -

523 12 

7 05 
64 83 

1200 -
186 -
IS7 50 

298 13 
135 -

295 50 
30 94 

S5600 -

44 78 
88 13 

9 60 
79 -
85 13 

218 07 

180 -

39 -

716 54 

88 20 

inhisarlar U. Müd. 

.. ,, 

lst. TelefoD Mlld . 

lıt. Nafıa Mod. 

DDY Afyon 

Denizli Nafıa Müd. 

lst. Komut. SAK 
Harta Genel Dir. 

lzmir Bolediyeıi 

" ,, 
" ,, 
n • 

lamir Vakıflar Müd. 
,, Belediyesi 

" " lst. Def terdarlı2'ı 

Giresun Belediyeıi 
Aydın Nafıa Müd. 

lıt. Vakıflar Dir. 

lzmir Belediyesi 

lıt. Gümrüklerı Başmüd. 

lıt . Nafıa Müd. 
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İstanbul Belediyesi 

Samıun Orman Başmühendi 
,, 

lıt. Defterdulığı 

14-11-38 14 

15-11-38 ıs 

15-11-38 11 

2-1 ı -38 14 

4-11-38 10 -

14-1 J-38 11 -
1-l 1-38 10 

8-11-38 16 -
11-11-38 16 
11-11-38 16 

4 ·11-38 16 
3-11-38 10 

15-11-38 16 
15-11-38 16 

27-9-38 itib. 1 ay 
14-11-38 ıs -

31-10-38 15 

8·11-38 16 

31-10-38 10 -

14·11-38 15 -

16-12-38 11 -
1-11-38 10 -

7-11-38 14 

28-11 -38 11 

7-11-38 15 -
7-11-38 14 

12·12-38 14 -

2-11 -38 13 45 
6-11-38 14 
1-11-38 15 
5-11-38 14 
7-11-38 15 

14-11-38 15 
31-10-38 15 
22-11 -38 15 

12· 11·38 11 -
11-11-38 16 -

4-ıı-3a 16 -
14·11-38 14 30 
19-11·38 10 

4-11-38 15 
14-11-38 15 -
14-11-38 16 -
12-12-38 11 -
14-11-38 10 30 

14-11-38 10 30 

4- 1 1-38 14 30 

17-11 ·38 15 -

3-11 38 14 -

14-11-38 15 

3-11-38 14 
3-11-38 14 
3-11-38 14 -
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28 Blrlneiteşrı~ 

haçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
Miktarı Muhammen bedell ille te111i11at 

Cinsi Kalem Lira K. Lira K. 
Eczayı tıbbiye 16 1089 26 8 l 70 Ul•"oııı 
Gureba hastanesindeki Tıb fakültesi dahiliye 1eririyatın~ ıkııı'dı· 

olan yukarıda cins ve miktuı yazılı ecıı:ayı, tıbbiyeye isteklı Ç Ofldıl 
1 'h' e 111 

ğtndaa ekıiltme on ıün uzatılmıştır . bale 31. 10.938 tarı ııı ıaıı•" 
paurteıi günü sut 15 te Vakıflar Başmüdürlüğü binaıand•. ~op fı;rO· 
komisyonda yapılacalchr. Şartnamesi her gün levazım kalenıın e 
le bilir. 

••• 
1S60 liralık vaıelin ah nacaktır . Bak: Mahru icat 

S .A.K. ilanına . 

ıütununda 
ı v . 

~ ~1· 

-~ 
Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve~ 

• 
l.tanbul Nafıa mftdQrl6tfi•den: ftti1d6r14' 

14.11.938 pa:a:artesi gilaft uat 15 te lıtanb~ld a N~fıa ed•li ~~ 
ğilnde elcıiltme komiıyoau od&1ında 1837,33 lıra ke9ıf ~ tıoıO 1~ 
tilköy Tohum Islah iıtuyonu itni bina11 kalorifer teıll• 
mali açık e&uiltmeye konulmuttar. e ft0111 

Mukavele, ekıiltme, bayındırlık itleri ienel, huıoıl 1 ,,,.~ 
t•rtnameleri, proje ketif hulllaaile buna müteferri .liter 
daire.inde iÖrülecektir. 

Muvakkat teminat 14 l liradır. d•i' 
lıteklilerin on az 1000 liralık bu ite beoıer it yaptı~ıo~i161~ 

idarelerinden almıt oldutu veıikalara iıtinadea lstaobtJI 
1 

rı eJtlr 
tinden ek.iltme tarihinden 8 gün enel müracaatla aldı~ 1 

yet ye 938 yılana aid Ticaret Odası vuikalarile gelm~ 
! 

Kereste, tahta ve saire 
İnhi1arlar Çamaltı Tuzla11 Müdürlügünden : lı ç•"' 

Tuzlamı.1 için alınacak 108.418.400 metre mi kabı çır• 
kereateıi açık ekliltmeye konulmuştur. ir 5ıf 

Eb'ad liıteai ve şutnamesi müdürlütümü:ıde ve lırsı 
tıf' müdGrlüğümüze görülebilir. tt• 

Beher metre mik'llbınm muhammen bedeli lzmirde ş• dt 
lim 43 lira muvakkat teminatı 349 lira 65 kuruştur. at 15 o· 

İsteklilerin ihale gilnü olan 7.11 .928 paıarteıi günü •• o• ııl 
temdit akçelerile birlikte müdüriyetimiz Alım KoıniıyooU 
racaatları. ~ 

t.tahrukat Benzin· Makine yagları _!:!· . 
da'" 

Milli Müdafaa Vekaleti Satıoalma Komisyonun e• f~ 
1560 lirat.k vazelin, 1770 liralık dikra yağa, 1845 liralık ır,Je~ 1 

1825 liralık maden yağı açtlc clcıiltmeye kon.nuştur. Ek•111'° 
ayra yapılacaktır. f'... 

Ekıiltme 10-11-938 perşembe günü saat 11 dedir. }ır•· A 
ilk teminat ~ Vazelin için 145 lira, diltra yaQ'ı için 170 k0oı11f 

ya2'ı içia 158 lira, maden yağı için 165 liradır. Şartnameler ~'' 
d - - ı- dı a goru ur. k rııf• 

Beher kilosuna tahmin edilen bedel : Va•elin için 65 utıır· 
için 65 kuruş, gre1 için 46 kuruş maden yağa için 40 kuruf . 

cfıO' ,ı# 
. . S K . oıın ııı• lstanbul _ Levazım Amirliği aboalma omısyo 1;t• ·~j( 

Levazım Amirliğine batlı müesseaat için 357 ton de '1•~ 
kömürü 2. 11.938 çarşamba günü saat 13.30 da Tophaııe •"ur· 
lik satınalma koıniayonunda pazarlıkla eksiltmul yapıl•C ı 
min bedeli 4998 lira teminatı 750 liradır. .. ,,1,t;!( 

• ,. • İdareleri İstanbul Levazım imirliğine bath nıu~ d• I,' 
345 ton kokkömürü 10. 11.938 perşembe günü .aat 15, ,Jı 1 ~ 
hanede levazım amirliği satın alma komiıyonunda k•P1ıur"f 
eksiltmeye konulmuıtur. Tahmin bedeli 7417 lira 50 
teminata 557 lira 31 kuruıtur . 

Ankara Cezaevi Direktörlüğünden: ııilO ~:,, 
Ankara cezaevinin 938 mali yılı ihtiyacı olan 550()() 11.ıı•t ~· 

kok kömüril, 15000 kilo mete kömürü ile 10 bin kilo ktr etıfıe~l 
odununun 20. 10,93g tarihinde yapılan açık ckıiltı.ne ıu;di jt~~~ 
lesine zuhur eden isteklilerin teklif eyledikleri fiat b• ,,sD 
görülmediğinden 2490 11ıyılı kanun mucibince on ıüıı .ı• 

ı•"' uzatılmıştır, ıs6 '' 
İstekliler yüzde 7,5 muvakkat teminat akçcıi otaıı d•'ııl1/ 

banka maktubu veya o miktar paranın Ankara Defte'·1ıııle ~l 
nesine yatırıldıfına dair makbuzlariyle birlikte yevıııi ;e .4:1,, 
31.10.938 traihine raıthyan pazartesi günü ıaat ı5 t' 11ı 
Cumhuriyet müddeumumiliğintJe müteşekkil komi•Y00~je et 
meyi görmak ve fazla izahat almak iıtiyenlerin Cebecı 
direktörlüğüne müracaatları. 

~ıJ~ • tJ 
Devlet Demir Yollan ve Limanları lşletıııesı f, 

Müdürlüğünden : ,ıı Z ti' 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda y•' t1' ~c' 

- ere ~ , 
malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek us·rnde 1 ~ 

1 
cuma günü saat 10.30 ta Haydarpaşada gar binası dahı 1 

,,jtfll' .d 
•• J ~fi' 

yon tarafından acık ekııltıne ile utın alınacaktır · Bu •I ıı•"ıı )5' 
yenlerin her gurup hizasında ya:ıılt muvakkat teminat "' ~rıı'p,r' 
yin ettiği vesaikle birlıkte ekıiltme günü saatine kad•' 0,., 
muracaatları lazımdır. Bu işe ait sartnameler koaıi•Y00 1 
olarak dağıtılmaktadır . b'del• 

1 - 5000 kilo 3 m m lik kar~un levha muha11u11•0 tı' 
lira ve muvakkat teminatı 142 1 ~ liradır. 

1 
,~ili,,, 

2 - 195 kilo bakır boru 20X15 m/m 1000 kilo bııftııı P1'i 
çekme boru 36 X 55 m m 55 kilo bııktr levha mubtelif'•b• ş "e 
buk ile pirİn'ıi levha muhammen bedeli 4865 lira 75 kurıJ 
icat teminatı 364 lira 94 kuruştur. 

---- 1101 . ı 
Gümrük Mubafaııa Genel Komutanlığı fst•" g-ır 

Satınalma Komisyonundan : 11ııı e•' Gümrük Muhaf.:r:a örgüdü için 7 kalem saraç uıalıeııı ,J 
perşembe günü saat 14 te pazarlı2't yapılacaktır. 14~ 11' 

T asınlanan tutarı 1888 lira 60 kuruş ve ille terninstı 
Şartname ve vaaıfları komiıyondadır. Görülcbılir· 
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a, 
~ p, Turbe (Vil. Ank.) No 850 
lrıı~Orine (Municip. Giresun.) No 859 
c;11'esıton de registre (Oir. Comptab. Particul. Giresun) No 859 

d •tr. parquet au rez de·chausıee de!I hangara Bor et Nığ'de (Ch. 
~ e fer F.tat Adana) No 861 
Q ' 1•1. electrique au nahiye Ahmetli (Mouhtar. Nah. Ahmetli) No 861 
a;~• (Div. Elazığ) No 861 
Co llthes, broHe, pioche et pelle (Municip. lıt.) No 862 
~,:•t. konak gouvernemental a Şile (Dir. Biens Nat. Şilı) No 8t>2 
Ceıı'\ chauffage ccntral au moteur No 61 (Com. Acb. Command. 
~d ' urv. Douan. lst.) 862 
~t 11 ıeches (Command. Gen. Iıt.) No 862 
C p, Pont Şefikbey (Mun. lıt.) No 862 
l~;fiture et froma~e (Com. Ach. Milit. Selimiye) No 863 
~ınes (Command. Iıt.) No 863 

m 

f.tanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : ~·ı_ 
ı 1."t•rı 
''ll•d 

Tahmin bedeli İlk teminatı 
.... Cinıi Lira Ka. Lira Ku. 
,~.. -------

c· Ambalaj aandığı 1750 00 13 l 25 
b G •nai, mikdarı tab:nin ve ilk teminat bedelleri yulıarıda yazı- ı 
15 ~ boyda 1250 aded ambalaj aandı(ı 11. ı ı .939 cuma gün il aaıt t 
•Ut e Gedikpaıadaki Jandarma satın alma komisyonunca açık ek· 

ille ile sabo alınacaktır. 

latanbul Levaıı:ım AmlrliQ'i Satınalma Komiıyonundan: 
tı ~0483 adet Skandırak dütmeıi, 66231 adet Skandırak k!lyışı 
~~ 1.938 cuma günü 1aat 15 de Tophanede levazım amirliği u
llıi llıııa komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tah· 

il bedeli 5459 lira 44 kuruş, ilk teminatı 410 lira 50 kuruştur. 

~- * • • 3693 adet ay yıldızın 1.11.938 salı günü saat 15 de Top
aıı:•de. levazım imirliA"i aatınalma komisyonunda .,azarlıkla ek
ı4 ~•sı yapılacaktır. Tahmin bedeli 92 lira 32 kuruş ilk teminatı 

ıradır. Nümuneai komisyonda görülebilir. 

• • • 
n 27()()()() adet demir travers ile küçük yol malzemesi alı
acaktı ... Bak: Nafta V ckaleti ilanlarına. 

~ ... 
L l 1ülıür kurşun, baskül tahta j..,leme tezuahı dinuil 
{erı :.- o ' " 
~ek almacaktır. Bak: inhisarlar U. Mi\d. ilanlarma. 

ve le· 

--
~' Zahire, Et ve Sebze: 

3 

Selimiye Aıkeri Satınalma Komiıyonunelan: 
\>e Selimiye tnmeni birlikleri ihtiyacı için 390 K. kayısı, vitne 
c._k• ayva reçelile 390 K. beyaz peynir pazarlıkla satın alına• 

br, 

'akP~ıarlık 31.10.938 pazarteıi günü aaat 14 de Seliıniye tümen 
erı dairesindeki lümen satınalma komiayonunda yapılacaktır. 

~ ~•zarlık ıonunda tahakkuk edecek fiat üzerinden yüzde 15 
'h teminat derhal tümen vezneaine yatırılacaktır. 

Gaziantep Askeri Satınalma Komiıyonundan: 
ı, Aşatıda cins, miktarı, muhammen bedeli, muvakkat teminat
Çı~ı Yazılı erzaklar 18.10.938 tarihinde yapılan pazarlıkta talip 

lbarn14tır. 
le 1ttirak etmek iateyenler kanuni ve1ikalarile atatıda belli gün 

••atte komisyonda bulunmaları. 
)l Pazarlık 40 Sv. alay kışlaaı sabnalma komisyonu odaaında 
Pılacaktır. Talihlerin mfiracaatları ilin olunur. 

a Cinıi 
lı\ lllırur 
lı\ llru f .. ulya 
ı.llru ıoğaa 
''lcr • ~ cıınek 

O but 
ihalesi 

Miktarı Muham. bedeli Muvak. teminat 
kilo lira kr. lira kr. 
35200 2717 44 203 80 
40200 484~ 12 363 60 
12480 451 17 33 88 
8100 468 99 35 17 

33400 1813 62 136 02 
10. 11.938 günü saat IO da yapılacaktır. 

İstanbul Erkek Ôğretmen Okulu Satınalma Komisyonundan : 

• I 11-10-938 salı, 15-10-938 cumarteıi, 20-10-938 perşembe ve 25-10-38 
~:Ilı tarihli Cumhuriyet i'azetesilı ilin ol ... nduğu veçhile okulumuzun 
t,ll~k. aeb.~e, kuru. me!v~ ~-euiro ihtiyacı için 26-10-938 gününde ls
tıb ul Kulıür Dırektorluğunde yapılmaeı gerekli olan eksiltme bazı 
~ıl •bı ınücbire dolayısile 3-11-938 perşembe günü saat 13,30 a bıra
lc ~ş olduğu ve eksitmiy~ iştirak edece~lerin de mezkur gün ve saat
dck.i ey.oğlu Karlman p~•.•ı~ kar~m~da Sınger ~i.ltiş makineleri üıtün
ilin L11eler Mubasebecılığı daıresıne a-elmelerının gerekli bulunduf~u 

olunur. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonunda : 

~a l<or merkez birlikleri ihtiyacı için 11000 kilo udeyak kapalı 
Ç tf)a almacakhr. İhalesi 10.11.938 pertembe günü aaat 16 da 
~~l~da Kor. aatınalman komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 

lıradır. Evaaf ve şartname1i Çorluda Ko. da ğörülebilir. 

,, •* • Kor birlilderi için 6000 kilo kuru üzüın açık eksiltme ile 
~tın alınacaktır. ihalesi 7.11.938 pazertesi günü saat 11 de Çorluda t:r ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk h•minah 99 lıradır. 

•af ve şartnamCIİ Çorluda komisyonunda görülebilir. 
• tı • • Kor merkez birlikleri için 120 ton kuru ota alip çıkmadı. 

li ll~an yeniden açık eksiltme ile alınacaktır. İhalesi 8.11.938 ... 
ı_ IUnü saat 10 da Çorluda Kor sahnalma komisyonunda yapı
l, C .. lttar. İlk teminatı 225 liradır. Şartname ve evafı İstanbul 
'-ı~•ıını imirliti satınalma komisyonunda ve kor aatınalma ko-

11YOnunda rörülfir. 

2 ••• 
~ton toz teker alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd. ilanlarına 

,~fMÜ-ZAVE DELER 
Karacabey Harası Müdürliihünden : 

tot Müesıese istihsalatından 100000 ili 120000 kilo pembe aöbek ma-
clU k ki k L • , ç

111 
• • ara ı çı , uroıızı kılçık, kasım beyazı olmak üzero beş cins 
tık kapalı zarf usulile arttırmıya lc.on•lmu4tur. 

l. Arttırma 10·11-938 tarihinde perşembe ıünü ıaat 16 da Hara 
'lltrk . d ezın e yapelacakhr . 

M0NAK ASA GAZETESi 

Çeltiğin beher kilosuna yedi kuruş muhammen fiat konulmuş olup 
muvakkat teminat "altı yüz otuz,, liradır. 

lıteldilerin 2490 numaralı kanunun bükümleri dahilinde teklil zarf-
1:.trını mezkur günde saat 15 e kadar Hara merkezinde müteşekkil Ko
misyona tevdi etmeleri ve şartnameııini görmek iıtiyenlerin tatil rü
nünden maada hergün Buru, lstanbul Veteriner Oirektörlüklerile Hara 
Muhasebesine müracaatleri. 

19 lkinciteşrin 938 cumartesi günü saat lO da Ankarada Vekalet 
binuıda malzeme müdürlük odasında toplanan malzeme ekıiltme 
komiayonunda 1.395.000 lira muhammen bedelli 270.000 demir 
traven ile küçük yol malzemesinin pazarlık suretile ekıiltmesi 

yapılacaktır. 

Ekıiltme şartnamesi ve teferruatı 50 lira bedel mukabilinde 
vekalet malzeme müdürlüpnde alınabilir. 

Muvakkat teminat 55600 liradır. 
İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte aynı gün sa

at 10 da mezkur komisyon reisliğinde hazır bulunma11 lazımdır. 
(4543) (7935) 1-4 

-
P.T.T. Fabrika ~düdürlüğünden: 

Sekiz metre küp iyi cinı kestane tahtası tartnameıinde yazılı 

tarif veçhile bıçkıııle beraber açık eksiltme ile satın alınacaktır 
Muhammen bedeli 640 lira 80 kurut muvakkat teminatı 48 lira 

06 kuruştur. Eksiltme 5.11 .938 cumart.-si günü aababı saat 1') da 
yapılacaktır. 

Taliplerin şartnameyi görmek için her gün eksiltmeye girmek 
için de teminat makbuzlarile birlikte muayyen gün ve saatte fab· 
rıkada müteşekkil komiıyona müracrat1arı. (7673) 3-4 

• 

Sayfa 3 

.l D.D.YoLLARı İŞLETME u. MCioUıuUGüNoE=;;J 
Muhammen bedeli 120.000 lira olan vagon yedekleri 7.12.1938 

Ç&rfamba günü saat 15 te kapalı zarf usulilP. Ankarada İdare bi
na11nda satın alınacaktır. 

Bu işe girru•k isteyenlerin 7250 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e 
kadar Komisyon Reiılikine vermeleri lazımdır. 

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

• 

7 teşriniaani 938 pazartesi günü uat 1 1 de Ankarada Nafıa 
Veklleti binasında malzeme Müdürlüğü oduında toplanan malze
me eksiltme Komisyonunca vagon içinde ve Haydarpafada teslim 
edildiği takdirde ceman 4700 li:-a muhamınen bedelli çıralı çam 
•tacından 100 metre mikap kerestenin ebadının ve teılim müd· 
detlerinio değiştirilmesi dolayısile yeniden açık eksiltmesi yapıla· 
caktır. 

İıtekliler Anadolu hattı üzerinde olmak üz•re teılim istasyo
nunu değiştirebilirler. Ve bu istuyonda yine vagon içinde tes· 
lim şartile verecekleri fiatların ne suretle hesap edileceği şartna· 
mHinde yazılıdır. 

Muvakkat teminat .352,50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekaleti 

Malzeme Müdürlütünden parasız olarak alınabilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat ye şartnamesinde yazılı velika

larlirla bikle aynı gün uat 1 l de Komisyonda hazır bulunulma-
sı lazımdır. (7724) 3-4 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

İşin nevi 

Babaeski barut 
depoıu ve bekçi 

Muhammen B. 
~eheri 

Miktarı K. S. 
tutarı 

L. K. 

3142.27 
2162.08 

% 7,5 

evi inşaatı 5304.35 J97 83 14 
Mühür kurşunu 1500 kJ. 27.50 412.50 30 94 14,30 

l - İdaremizin Edirne Baş Müdürlüğüne bağlı Babaes
kide yaptırılacak Barut deposu ve bekçi evi inşaatı 24.X 938 
tarihinde ve satın alınacak 1500 kilo mühür kurşunu 
22.X.938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ayrı ayrı 
pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

ll - Keşif ve muhammen bedellerile muvakkat temi· 

----------------------Muhammen B. 

Cinsi Miktarı 

beheri 
L. 

Tahta ışleme 4 kalem 
tezgahları 

Dingil ve te- 16 adet 
kerleği 32 ,, 

8 

tutarı 

L. 

1175 

J28 

% 7.5 
teminatı Eksiltmenin 

L. K. şekli saatı 

88 13 aç. ek. 15 

9 60 pazarlık 16 

1 - Şartnamesi mucibince sa~ın alınacak 4 kalemde 
tahta işleme tezgahları ve tefarruatı ile taahhüdüuü ifa 
etmeyen müteahhit hesabına şartnamesi mucihince alına
cak dekovil arabalnrınm müstamel 16 adet dingil ve 32 
tekerleği hizalarında yazıla usullerle eksiltmeye kon· 
muştur. 

lI - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hi-
natı hizalarında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 14Xl·938 tarihin~ rastlayan puartesi zalarında gösterilmiştir. 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşda Leva1ım ve lll - Eksiltme 14 Xl.938 tarihine rastlayan pazartesi 
Mubayaat şubesindeki Ahın Komisyonunda yaptlacaktır. günü hizalarmda yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 

iV - inşaata aid şartname ve projeler 27 kuruş be ~ 1 Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
del mukabilinde İCJhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve ı iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

b 
.Şubeden alınabilir. 

Mu ayaat Şubesi!e Edirne Başmüdürlüğünden ve mahalli 
İnhisar idaresinden alıaabtleceği gibi mühür kurşunu nu- V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 

saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
mune!eri de yukarıda adı geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve !ıaat~ geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (7989) 1-4 

lerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko- • • • 
misyona gelmeleri ilan olunur. (7964) 1-4 Tartma Muham. B. 

* • • kabiliyeti beheri tutarı 
yüzde 7,5 
teminatı Eksiltmenin 
Li. Kr. günü saııtı 1- İdaremizin Uzunköprü Tütün bakıme•i dahilinde Cinsi Miktaı ı Kglık Li. Kr. Lira -- -şartname ve planı mucibince yaptırılacak belalarla kö- Toz şeker 2000 kilo - 26 520 39 - 3 .Xl.38 14 

mürlük işi pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. Baskül 1 adet 200 128 
11- Keşif bedeli 791,45 lira ve muvakkat teminatı ,, 300 128 

59.36 liradır. :: J ,, 500 133 
Hl- Pazarlık 2.Xl.938 tarihine rastlayan çar.,amba gü· ,, ,, 1 oo 248 

nli saat 14 de Kabataşta Levazım ve Muhayaat Şubesin· ~ 637 44 78 4.XI J8 15 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 7 -

iV- Şartname ve planlar 4 kuruş bedel mukabilinde Satın ahııacağı iları edilen (2000) kilo toz şeker 24.X.938 
inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Edirne Başml\- tarihinde ve yukarıda tartma kabiliyetleri yazth muhte-
dürlüğünden ve mahalli inhisar İdaresinden alınabilir. lif çekerde (ı) ad~ t ba--kıil heyrti ummniyesi birden 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 25.X.938 tarihinde ihale ı.:dılemr.diğinden açık eıciltme· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· leri (10) gün temdit edilmi:.tir. 

çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7531) 3-4 
• * • 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 
:.!6 1/2 m/m lik yüksek nevi 15000 bobin sigara kağıdı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli beher milimi sif 2. IO kuruş he
sabile 8347.50 lira ve muvakkat teminatı 626.07 liradır. 

lll- Eksiltme 28JXlı938 tarihine rastlıyan pazartesi gü· 
nü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 
V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile yüz

de 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek· 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme günü 
en geç saat 14,30 a kadar yukarıda adı geçen Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(7480) 2 - 4 

11- Muhammen hedellerile muvakkat teminatları hizaların-
<la gösterilmiştir. 

III- EksiltmP. yukarırla hizalarınrla gö terilı->n giio ve saatler
tle Kahataşta Lernzun ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Baskül şartnameltri paras.z olarak her giin adı geçen 

Şubeden alınabilir. 
V- Haskiil eksiltme~iııe iştirak etmek isteyenlerin (200,300 

ve 500) kiloluk baskiil'ere aid fiatsız fenni tP.kliflerini 
lnhit>arlar 'l'iitün Fı.ıbrıkalar ve ( IOOI\ kiloluk lıa:.küle 
aid fenni tekliflerinind'! İnhisıırlar tuz fen Şubesine ver
meleri lazıındtr. 

VI- İsteklilerin eksiltme için tnyin edilen gün ve saatlerde 
yüzJP. 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7987) 

imti,.u ~i •• J'UI iflcıri 
Dire!d!rü : l.cmail Girit 
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Objet de l'adjudication Mode 

d'adjudicat 
Prix 

estimatif 

icatio~;O:.vertes A~jourd'hu' \-
caution. Lieu d'adjudıcation et du Jours Heure 
provisoire Cabier des Cbargeı 

~·~~~~--~~~~~~--~~~~~~~~~~--~--~~----~~~ ----

A) Adjudıcations au Ra&ais 

Conatruction-Reparrıtion-Trav. Publlcs-Materiel de Conatructlon-Crırtographla 

Constr. depôt de poudre et guerite pour gar· Gre a gre S304 3S 397 83 Com. Ach. Eeon. Monop. K.tache 14·11·38 14 
.lien a Babaeski (aj.) 

Coostr. bitisse central electr. et dependances 
İı. la saline Çaıaaltı (cah. eh. L. 1,46) 

Conıtr. lS manboles sur route Ankara 
Caddessi et Bahçekapı 

Trav. isolation toit pavillon No 2 du sanato· 
rium de Heybeliada 

Constr. !J batiues pour logement a la gare 
d' Afyon (cah. eh. P. 123) 

Constr. konak gouvernemontal a Serayköy 
(une partie) (ai.) (cah. eh. P. 75) 

Reparation au Musee Militaire 
Trav. d'enduit, de badigeonnage et do pein

ture İl l'atelicr de menuiserie et au dcpôt 
de la Dir. Gen. de Cartographie 

Pli cach 

Publique 

Gre a gre 

Pli canh 

" 

Publique 
Gre a gre 

29 71 97 

2165 -

1962 78 

24SOO -

15000 -

2379 82 
391 so 

2180 40 

163 -

148 -

1837 so 

1125 

179 -
30 -

" 
lS-11-38 lS 

Oir. Telephones Istanbul 15-11-38 11 

Oir. Tr11v. Pub. lst. 2-11 38 14 --

7 eme F.xploit. Ch. Fer Etat Afyon 14-11 ·38 ıs -

Oir. Trav. Pub. Denizli 4·11-38 10 -

Com. Ach. Command. lst. Findikli 14-11-38 11 -
Oir. Gen. Cartograplıie Ankara 1·11-38 10 -

Produits Chimlquea et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitalras-Fournlture pour Hôpitaux 

Articles et instruments de chimie : t 20 lota Publique 994 60 
Produitı pharmaceutiqueı : 26 lots. 1089 26 

Electrlcite-Gaz-Chauffaga Central (lnatallatlon et Materiel) 

Ampoules marque Phillips de 10 wat et div. Gre a ırre 168 -
couleura : 500 p. 

Achevement install. chauHage central biti88e Publique 1837 33 
maison travail de la statıon d'amelioration 
de Hmences a Yaşilköy. 

lnstall. cbauffage central a Kırıkkale (cah. eh. PJi cacb 140000 -
eh. L. 7) 

lnıtall. ascenaeur pour archives a la Oir. Gen. Gre a gre 1219 -
Stlrete Ankara {aj.) 

Hablllement - Chaussures - Tisaus - Cuira 

Matelu pour lit : 5 p.- Oreillers: 5 p.- Cou- Publique 15~ 
vertures en laine : 5 p.- Commodines en 
fer : 5 p. 

Habits civils : 185 completı {aj.) Gre a gre la p. '2'l. -

Bois de Constructlon, Plrınches Poteaux ate 

Bois de construction en sapin reıineux : 
108,418,400 m3 

Bois de con.truction en sapin resıneux 

90,291,600 m3 
Poteaux en sapin de diff. dim. : 325 p. 
Combuatibla - Crırburrınt-Huilea 

Bois et petrole 
Anthracito turc : 33 t. 

Bois : 800 t. 
Cbarbon de boiı de chene 1800 k. 
Semi coke : 14 t. {aj.) 
Coke : 165 t. 
Semi coke : SS t.- Bois de ebene: ıs t. (ai.) 
Cbarbon de boiı : 3S t. 

Divers ' 

Menottes a double cııdena1: 1000·1500 p . 
Fil pr. reparation des sacs en cınevas: 2 t. 
Piarres parquets de Bandırmıı: 30.000 p . 
Etain pur: 500 k. 
Reservoirs a eau pour W.C. iı. la franque : 

100 p.· BoueH pour ces reservoira: 25 p.
B.ains emailles 'lD fer e• font• d'une dim. 
de 1,70·1,72 : 12 p. 

Verres iı lampes de diff. ıortes et verres des 
laaternes de matelots : 2SSOO p. 

Materiel de conıtruction : 9 lots 
Plomb a cachcter: J ,S t. (ai.) 
Etabliı pr. fabrication plancbes: 4 lota 
Fasieux: 16 p.-roues: 32 p. 
Traveraes en fer et de petita materials de voio: 

270000 p. (cah. eh. 50 L.) 

Bascules: 4 p. (•i) 

PPovlslons 

Sucre en poudre: 2 t. 
Sauce de toma\eı: 8 t. 
L'adiudication concernant l'achat de 88 t. 

d'haricots, 11 t. de savon et de 33 t. de 
riz a ete annulee 

Publique le m3 43 -

.. 

" 

Publique 

" Pli cach 

,, m3 43 

362S 

94 -
891 -

16000 -
Gre a gre 

Gre a gre 
Publique 

" 

Publique 

" 
" 

" 

" 

C.re a gre 

3547 50 

2100 -

la p. 2 6S 

8937 so 
1050 -
113S -

2907 50 

" 412 50 
Publique 1175 -
Gre a gre 128 -

" 
Publique 

Publiqua 

• 

1395000 -

637 -

520 -
2400 -

B) Adjudicatıons a la surenchere 

Boiı : 1000 k. 
Bois de sapin : 294 m3 
Decombre bat. Şişhane...(aj.) 
Decombres du dcpôt de tabacs et de ıes de

peDdanee1 

Pul:lique 

• 
Gr~ a gre 
Pli each 

667 37 
955l 92 

7S -
81 70 

141 -

82SO -

91 4S 

11 63 

306 -

349 6S 

291 91 

272 -

7 05 
64 83 

1200 -

523 12 
186 
IS7 50 

298 13 
13S -
295 so 

79 
85 13 

218 07 

30 94 
88 13 
9 60 

5S600 -

44 78 

39 -
180 -

88 20 

716 S4 

Municipalıte lzmiı· 

Oir. Vakoufs lstanbul 

8-11-38 16 -
3 t-ı0-38 ıs -

Dir. Principale Douanes lstanbul 31-10·38 10 -

Dir. Trav. Publ. Istanbul 14·11-38 lS -

Com. Ach. Oir. G. Fabr. Mit Ank. 16-12-38 11 

Min. Trav. Pub. Ankara 1-11·38 10 

Municip. S:ımsun 7-11-38 14 -

Dir. Gen. Sür ete AD kara 28-11-38 11 

Dir. Monop.Saline Çamaltı d'lznıir 7-11-38 lS 

" 

Oir. Teleplıone1 lıt. 

Prepoae Culture Cide 
Oir. Culture Samsun 
Com. Ach. Div. Siv&1 
Procureur Gen. R. Morıin 
Dir. Douane lmportations lzmir 
Coın. Ach. lntend lıt. Tophane 
Oir. Penitenciers Ankara 
Com. Ach. lntend. Ankara 

7-11·38 14 

12·12-38 14 

S-11-38 14 -
7-11-38 15 

14-11-38 15 -
6·11-38 14 -
1-11-38 15 -
2-11-38 13 4S 

31-10-38 15 -
22-11-38 15 -

Com. Ach Gendarm. G.paşa 12-11-38 11 -
!1-11-38 16 -
4-11-38 16 -

12-1:::?-38 11 -
H . paşa 14-11-38 10 30 

8 eme Exploit. Ch. Fer F.tat lzmir 
Municip. lzmir 
l.Jir. TPlephones latıınbul 
ler Expl. Ch. de Fer Etat 

" 
14-11-38 10 30 

Com. Aeh. Command. lst. Findikli 4-11-38 14 30 
Com.Aoh Econ. Monop. K.tache 14-11-38 14 30 

" .. 
Miniıtere Trav. Pub. 1 ıep. Mat. 

Com. Ach. Econ. Monop K.tacbe 

14.11-38 ıs -
14·11·38 lt> -
19· 11-38 1 o -

4.11-38 ıs -

Coe. Ach. Econ Monop . K.tache 3·11·38 14 
Com. Ach. lntend. Ankara 17-11-38 lS 

" " 

lngen. en Chef For~ts Samsun 

.. 
Dir . Biens Nat. lst. 
Com. Perm. Munıcipalıte lıtanbul 

3-11-38 
3-11-38 
3-11-38 

14-11-38 

14 -
14 -
14 

15 -

Pnxartesi 31-10·938 
Sarı sabunlu kösele (MMV) :y 820 
Akkümülntör plak ve yedekleri (DDY) ,\! 820 
Çelik (Ask. Fabr.) ,i\"o 821 
* Odun sobası lst. Defterdar ) ;,\"o 839 
idare mecmuasının bastırılma11 (fst. Vil.) ,\! 846 
Matbu evrak (Kocaeli Vil.) .\; 847 
Silir.dirık rakı mantarı (lnhis. U. Müd.) .\! 847 
Sabun (Lüleburgaz Tüm.) X 848 
Çankırı tuzlasında yap. memur evi inş. (lnhiı. U. Müd .) .\~ 848 
Tahta ve lata (Tophane Lvz. \ :'~ 849 
Singer ve Adler makine parçaları (Tophane Lvz.) .\'! 849 
Tatbikat okulunda yap. parmaklık (fst. Komut ) .. \~ 850 
Mangal kömürü (Gümr. Muh. Genel Komut. lst.) .\! 8SO 
Lavemnrin kömürü (lst. Telefon Müd.) ~\~ 850 
Evrakı matbua " " ,. J\! 850 
Yemek masası ve iskemle (Yüksek ~ühendis Mek.) .\~ 850 ı 
Tel ve rabıt borusu (!st. Komut. ) .\! 8SO 
Ula illı: okul binası inş. (Muğla Vil.) .\: 8Sl 
Cıvata vida ve yeşil fınca (lııt. Komut.) .\! 851 
Mersin Memleket hast yap. tamirat (!çel Nafıa Müd.) .\! 8~2 

2 Laboratuvar ınalıemesi ve kimya eczası (İst. Vaid. Müd.) ~\· 85 
Karsta yap. idare binuı inş. (İnhiı. U. Müd.) ·''! 8S3 . g;3 
Kimya laboratuvarı içirı ecza ve alat (Gıızi Terbiye Enst. Dir.) :\• 
Pirinç (Edirne Tuğ. ) :\! 854 

HükOmet kona~ı tamiri (Afyon Defterdar,) ,;\:; 8S5 şı· 
Rumeli Fenerindeki radyo has istasyonunda Savrem bina1ında "e 556 

lenin Alacah mevkiinde ynp. tamirat (lst. Denizbank Dir.) No 
Konak inşaatı (Edırne Nafıa Müd.) No ~56 
Etimesut yatı okulun kalorifer tamıri (Ank. Valili~i) Fo 8S5 
Garaj tamiri (lst. Beled ) No 8SS 
Demir v.a. (?.T.T. Fabrikası Müd.t 858 
Sabun (Mersin Ask. Sak.) No 858 
Gübre nakli {lst. Beled ) No 858 
TOrbe tamiri (Ank.. Valiliği) No 860 
Tahta çelık (Tophane Lvı: ) No 859 
Motorin (Giresun Beled.) No 8S9 N 559 
Defatır ve evrakı matbuasının (Giresun Hususi Muhasebe Mfıd) 0 

• Alat ve edevat (lçel Defterdarlığı} No 8S9 00şe' 
Bor ve Niğde hangarlarını!! 1725.SO M zeminlerinin parke ve 

mesi (0 .D.Y. Adana) No 861 561 
Ahmetli nahiyesi elektrik te.sisntı (Ah111etlı Nahiyesi Muhtarl.) [';jo 

Odun (Elazığ Ask. Sak.) No 861 
El arabnıı, boya fırça sı, kazma ve kürek (lst. Beled .) No 862 
Şile hükOmet konağı tamiri (Şile Malmüd ) No 862 J{oıtı"I 
Kalorifer tesisatı 61 N. lı ı.notöre (Gümrük Muhafaza Gen· 

lst. Sak.) No 862 
Kuru pil (İst. Jıındr. Sak.) No 862 

Şefikbcy köprüsü tamiri (lst. Beled .) No 862 
Reçel ve beyaz peynir {Selinıiye Ask . Sak) No 863 
Pırnsa, lahana ve ıspanak (lst. Komut.) No 863 
Mıh (Gümrük Muhafaza Gen . Komut . lst. Sak.) No 863 

- ----~~ 
Lundi 31-10·938 

Cuir jaune Si\vonneux (Minis. Def. Nat.) No 820 f:tı 11 

Pieces de rechange et plaques pr. accumclateur (Ch. de fer 
No 820 

Acier (Fabr. Milit) Ncı 821 
lnıpression revue (Vil. isi.) No 846 
lmprimes (Vil. Kocaeli) No 847 
Bouchon1 (Oir. G en. Monop.) No 847 
Savon (Div. Luleburgu) No 848 c;eıı· 
Const. habitation pr. foncti'onnııire a la saline Çankiri (Dir· 

Monop.) No 848 9 
Planches et lattc (lnt. Tophane) No 849 e) 54 • 
Pıcceı de rechanges pr. machine Adler et Singer (Int. Toph•

0 (CO~ 
Const. parapet a la batisse ecole d'application de ıcience 

mnnd. lst.) No 850 ı;t.) 550 
Charbon de boiı (Com. Ach. Command. G. Surv. Douan• 
Houille (Dir. Telepbd'nes lst.) No 850 
lmpression de rcgiatre (Dir. Telephones lst.) No 8SO 
Tables et chaises (Com. Ach. Ecol lng.) No 8SO 50 
Fil metalliques flt tuyaux de jonction {Command. lst.) No 8 
Const. bat. ec a Ula. (Vil. Muğla) No 851 
Boulons, vis et izolateurs (Command. lst ) No 851 

2 
z 

Rep. bat. hôpital rPg. Mersin (Oir. Trav. Pub İçel) No 85 t ıs5 
Articles de laboratoire et produits cbimiques (Dir. Vakoufs 1~ 
Contit. bat. admist. a Kars (Dir. G en . Monop.) No 853 
Articles de laboratoire (Dir. lnst. Gazi Terbiye) No 853 
Riz (Brtgade Edirne) No 8S4 -~ 
Constr. konak gouverndmental (Defterdarat Afyon) No 855 11jıb' 
lnstal. et rep. a la station de Radio a Roumelifener (Dir. De 

Iet.) No 8S6 a56 ) 
Const. l: onıık gouvernemental (Dir. Trav. Pub. Edirne) Ny·t. p.ıı~ 
Rep. diauf fage central a la bat. ecole in ter De Etimesgut ( 

1 

No 8S5 
Rep. rarage (Municip. laq N 8SS 
Fer ~tc . (Dir. Fabr. PTT lıt . ) No 858 
Savon (Com. Ach. Mılit. Mersin) No 8S8 
Transport de fumier (Mun. lııt) No 858 

(Lire la suite en troiıicme page) 


