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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdı 

Yulaf mahsulü satıldı 
Bu senenin yulaf mnhıulü 

lcirnilen utılmıştır, Memlekete 
bayva o yemi olarak arpa yeri· 
ile yulaf ın rfedildiği için yu· 
laflardan stok kalmamıştır. İh
tacat için dahi büyük partiln
de yulaf satılmıştır. 

Rapor gönderildi 
Ticaret Odasında toplanan 

el i'leri tezgahlan komisyo
tıunca tesbit edilen esaslara gö
te hazırlanan rapor iktisat ve
lcaletine gönderilmiştir. Anka· 
tada toplanacak bu işe ait kon
l[re bir ay sonraya tehir olun
ttıuıtur. 

Tiftikler satlhyor 
Son hafta içinde Sovyetler 

Piyasamızdan 300 bin kilo tif· 
lilı: almışlardır. Almanlar dahi 
•on üç günde 40 bin kiloluk 
bit parti tiftik almışlardır. Fiat· 
l,r yükselmek istidadındadır. 
Dün oğlak tiftiği l 45 kuruştan 
••tılm19tır. 

Ankara borsası 
Anlrnra borsasında son ge

Çen muamelelerde Anadolu mü
!b.eıil senetleri 40, 50, Ünitürk 
19,80, ikramiyeli 1938 tahviller 
19,25,tramvay hissesi 10, çimen• 
to hiHeleri 8,20 liradan alınıp 
8lhlmıştır. 
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Haberleri 
f aydah bir kita)J 

f5tanbul Ticaret ve Sanayi 
odası şehrimizdeki bütüo tüccar 
ve komisyoncuların adreslerini 
yaptıkları işleri ve sermayele
rine göre vaziydleri ile sınıf ve 
firmalarını gösteren Almanca, 
Franuzca ve İngilizce yazılı 
çok faydalı bir kitap neşretmiş· 
tir. 

Göçmen geliyor 
Romanya Türklerinden 1950 

çiftçi ifÖçmen Vatan vapurı ile 
marmara Ereğlisine getirilmiş· 

tir. Göçmen sevkiyatı devam 
edecektir. 

Van gölünde fenerler 
Denizbank Van gölünde ge· 

celeri seyrüsefer için Reşadiye 
Gevan, Erci9, Van limanlarile 
Carpanak adasına birer deniz 
feneri koydurmuştur. 

Kontrplaklar 
damgalanıyor 

Şehrimiz kontrplak fabrika· 
!arından ticaret odas~na verilen 
beyannamelerin adedi 255 bin 
kontrplakın mevcut bulundu
ğunu göstermektedir. Bunlar-
dan ancak 100 bin tanesi dam· 
galanmıştar. 6 fabrikanın mal
ları da ancak bir ayda damga
lanabilecektir. 
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ayrıca müslinden ikinci bir kılıfla baş için şilte evsafında 
yastık da masa ile beraber olacaktır. 

Lamba: 
"Crew Emergeucy Auxiliary Light W. O. 2435,, ad 

ve numaradaki elektrik cereyanı kesilince otomatik ola
rak yanan cinsten olacaktır. 

Talihlerin muayyen gün ve saatte 334 liralık muvak
kat teminatı yatırdıklarına dair banka makbuz veya mek
tubu ile birlikte Vilayet makamında toplanacak olan Da
imi encümene müracaatleri bildirilir. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalına Komisyonundan: 

Hepsine tahmin edılen fiatı 23123 li!:a olan 14 çeşit la
boratuvar ulat ve malzemesi kapalı za fta sntın alınacaktır. 
Eksiltme 2.1.939 pazartesi günü ..,aat 11 de Anknrnda ~1. 
M. V. satınalma koınisyorıda yapılacaktır. İlk teminat 1734 
lira 23 kııruş olup şartıınmesi her gün öğleden onra An· 
kurada M.M.V. satınalına komisyonunda görülür ve i teyen 

ler tarafından kopyesi alınabilir. 

Çanakkale VilayP-ti Daimi Encümeninden: 

Bedeli M. Murnkkat T. 
Alınacak eşy ımn i mi 

Çanakkale memleket hn..,tane~i Ni
aiye servısi 1çin lüzumu olan 24 

kale- m nJat. 

Lira 
1000 

Li a 
75 

Yukarıda cmsi V{· muhammen hedeli yazılı 24 kalPm 
alatırı ih~lesi 21.11.938 tarihine ra.,tlayan pazarteı;:i giinii 
yapılmak tizere ] 1.11.938 den itıbaren on gün müddetle 

uzatılını~tır. l:steklil rin şartnameyi görmek ve evsafını an
lamak uzern Çanakkale Sıhhat müdlirlüğlıne ve daımi en
cümen ke~eınine ve pey sürmek üzere de tayin oluııan guıı 

ve ~aue daimi encümene müracaatları. 

••• 
Eczayı tıbbiye ve teşrihi maraııi malzemesi ve eczeyi tıbbiye 

alınacaktır. Bak: İstanbul Vakıflar Direk. ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Çanakkale Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Alınacak eşyaıııu C. Muh. B. Muv. T. 

Lira Lira k 
27 kalem melbusat t 500 112 50 

~at. Ta irat - Nafıa iş Ci i ve 
Çanakkale memleket hastanesinin 938 yılı melbusat 

aızeı ıesi -Ha ita ihtiyacı 17 11.938 tarihine rastlayan perşembe gün!.i saat 
15 de ihalesi yapılmak üzere 7.1 l.~38 tarihinden itibaren 

Çanakkale Daimi Encümeninden : on gün nlüddetle temdit edilmiştir 
Çanakkale Ezine yolunun mebdeindeki 162 metroluk İsteklilerin şartnameyi görmek ve eşyanın evsafı hak· 

Sarıcay köprüsünün 707 lira 8 kuruş keşif bede'li koku- kında malumat almak üzere encümen kalemine ve pey 
luktarı ile döşeme tamiratı 15 gün müddetle ve pazarlık sürm .k üı:!re de m:!z<lir gıind~ ;o.nı:ıi vesaici hanilen 
Usulile eksiltmeye konulmuştur. vilayet makamında müteşekkil daimi encümene müracaat-

Keşif evrakı nafıa dairesinde görülebilir. lan ilan olunur. 
••• Teminat akçası 53 lira 3 kuruştur isteklilerin nafıa · 

llı"d· ı .. d hl k d k h 3400 metre amerikan bezi alınacaktır. Bak: lst. beled. u ur ügün en e iyet V'3Sİ ası al ı tan sonra i ale gü-
ı:ı.. ilanlarına. 

U olan 18.1 1.938 cuma günü saat 011 beşde vilayette ı ,...~!!!!!!!"!"!~~"!!!!!!!!~~.,.."'!!!"'~!"!!!!111!!!!!!"!!!""!'!'!!!!"!!-!!'~~!"!!!!!!~~~'!'!!!~ 
daimi encümene müracaat etmeleri ilan olunur. 
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M'ıtbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
Kütahya Vilayetinden : 

22 
3026 lira 27 kuruş bedeli keşifli aygır depoıu ilavei inşaatı 

· 11.938 ıah günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksilt· 
:~Ye konulmuştur. Keşifname ve şart~nmesi her gün vilayet 
••mi encümen kaleminde görülebilir. isteklilerin muvakkat te· 

tllinatıarile mezkur gün ve saatte vilayet daimi encümenine mü. 
t•caatıarı. 

~Klinik ve ispençiyari alfıt: 
Antalya İlbaylığmdsn : 

Antalya Memleket Hastanesine muktazi ameliyat ma
sası 1861 ve ameliyathane lambası 370 lira üzerinden 
"çık eksiltmeye konulmuş ve temdidi müddet dahi edil· 
'1ıişsc de gene talibi çıkmadığından münakasadan kaldı
~,•l-rak 30.11.938 çarşamba günü saat 15 e kadar pazar· ... 
2a bırakılmıştır. 

Masa: 
Amerikada Cincinnati'de Max Wocher·son Co. firma

bın~n Mont R. Reidmajor Operating Table, Goepel diz, 
l "Xlarile beraber komple olacaktır. Lastik süngertlen şil 
~, iizeri su geçmek lastikten bir kılıf ve ondan başka 

İstanbul Vilayetinden 
İdare mecmuasının ağustos, eylül aylarından itibaren teşrini

evvel ayı haric olmak üzere dokuz aylık nüshasının olbabdaki 
şartnamesine göre basımı 15 teşrinisani 938 tarihinden it\baren 
21 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur 

Mecmua en aşağı altı en fazla 15 forma olacaktır. Lüzumu ha
linde ek olarak 40 formaya kedar ayrı bir kitab halinde ilave 
yapılacaktır. Ek formalarının bedelleri de mecmua formaları gibi 
tediye edilecektir. 

Beher nüshasının baskı adedi 3500 olacaktır. 
İhale günü 5 kinunevvel 938 tarihine musadif pazartesi günü· 

dür. 
Talihler yüzde 7,5 hesabile 146 lira 60 kuruş teminat akcesi-

ni Malsandığına yatıracaktır. 
Talihler ihale günü saat 11 de Vilayet binasındaki Alam satım 

komisyonuna ve şartnameyi görmek istiyenlerin de her gün vi· 
layet daire müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

Kereste, tahta ve saire 
• • • 

Fıçı tahtası alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilan
larına. 

ahrukat Benzin-Makine yağlan. v2: 

Edirne Tuğay Satınulma Komisyonu Başkanlığından: 
Mikdarı M. bedeli İlk tem. 

Kıtası Cinsi kilo lira kr. lira kr. 
Süloğlu alayı blok maden 91560 2746 80 206 lO 

İhalesi 17. l J.38 sn at 10 da açık eksiltme usulile alı
nacaktır. 

Siıloğlu alayının senelik ihtiyacı olan yukarıda cins 
ve mikdarı yazılı lcömür eksiltmeye konulmuştur. 7.11.38 
günü hiç bir istekli çıkmadığından 10 gün müddetle ek· 
siltmeye konulmuştur. 

İstekliler şeraiti anlamak üz.ere hergün mesai zaman
larında tuğay satın alma komisyonuna müracaat edebilirler. 

İsteklilerin belli gün ve saatında teminat paralarile 
komisyona gelmeleri. 

uteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları 1şletme Umum 
İdaresinden: 

Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki grup 
malzeme her grup ayrı nyrı ihale edilmek şartile 28. 11.938 pazar
tesi günü snat 10,30 da Haydarpasa.da gar binasındaki komiıııyon 
tarafından açık eksiltme usulile salın alınacaktır. 

Bu işe gırmek istiyenlerin konunun tayin ettiği vesaik ve grupa 
ait hizalarında yauh muvakkat teminatlarile birlikte ekıiltme iÜ· 
nü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnıımeler Haydarpaşada gar binasındPki komis· 
yon tarafından parasız. olarak dağıtılmaktadır . 

42000 adet muhtelif cins \'e ebatta lamba fitili ile 100 kg. fi
tillik p ımuk ipliği muhammen bodeli 2280 lira muvakkat temina
tı 171 liradır. 

200 adet (takriben 10.000 kilo) 3X2000X 1000 m m ebadında 
demir levha muhammen bedeli 1300 lira muvakkat teminab 97 
lira 50 kuruştur. 

Milli Müdafa .. Vekakti Satınalma Komisyonundan : 

Pazarlıkla 68 baş binek hayvanı satın alınacaktır. Ordu hiz· 
metinde kullanılmağa elverişli salıtılık binek hayvanı olanların 
30.11.938 günü ne kadar hnyvanlariyla birlikte Ankarada M. M. V • 
Satınalmn Ko. na müracaatları. 

Eı zak, Zah1re, Et ve Sebze: 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: 
Tahmin Muham. İlk temi· 

Tutarı fiatı miktarı nat 
lira kuruş kilo lira kr. 

1320 132 1000 99 Kaymak 
1040 52 2000 Kayısı Malatya çekirdekli 
247 19 1300 l 1 t 53 Kuru üzüm çekirdeksiz 
200 20 1000 ,, üzüm razaki 

Galatasar..ly lisesinin mayıs 939 sonuna kadar ihtiyacı 

olan nevi, miktarı, fi atı ve ilk teminatı yukarıda yazıla 
erzakın 7.11.938 pazartesi günü yapılan eksiltmesinde 
kaymağa istekli çıkmadığından ve kuru yemişlere verilen 
fiat yüksek görüldüğünden 17.11.938 perşembe günü saat 
14,30 da Beyoğlunda İstiklal caddesinde 349 No.da Sin
ger dikiş mağaz smın üst katında Liseler alım satım !to
misyonunda ihalesi yapılmak lizere eksiltme on gün uza
tılmıştır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere Okul idaresine 
ve Ticaret oda ıoın yeni sene vesika ve teminat mak
buzlarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

İt.mir Memleket Hast nesi Baştabipliğınden: 
İ~mir memleket ve Eşref.,aşa hastanelerinin 938 yılı 

ihtiyctcın karşılıyacak olan 8000 kilo ve 1840 liralık pi
rinç 9 11.938 tarihinden 24. l 1.938 tarihine kadar on beş 
gün müddetle açık eks.Itmeye çıkarılmiştır. istekli olan
lar şartnameyi görmek üzere her gün memleket hastane· 
si baştababetine müracaatları ve eksiltmeye iştirak ede
ceklerin de yüzdt; 7,5 teminatı muvakkatelerinı muhase
beye yatır<\rak makbuz ibraz etmeleri şarttır. Aksi taktir· 
de teminat mukabili para ve tahvilat kabul edilmez. is
tekliler ihale günü olan 24 .. ı 1.938 tarihine rastlıyan per· 
şembe günH 9-12 ye kadar lzmir vilayeti daimi encüme
nine müracaatları ilan olunur. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Münakasaıar 
inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Aygır deposu ilivei inş. 
Mrlc. bast. ihata dıvar, bekçi kulfibesi, ahır v.s. 

inş. (tcmd) 
Teneffüshane dıura inş. 
Sarıçay köprüsünün korkulukları ile döşeme tamiri 
Asarı Atika Müzelerine bağlı fotoğraf ve Hey· 

keltraı atölyeleri inş. 

Radyoloji enstitüsü damında yap. roboroit iti 
(temd) 

Sekıli tuzlasile Yozgat şosesi arasında yap. 
menfez: 5 ad. 

aç. clı:a. 

paz. 

aç. ekı. 
paz. 
aç. eks. 

n 

" 

3026 27 
9995 75 

763 32 
707 08 

9994 32 

1259 07 

479 50 

ılftçlar, Klinik ve ispençiyari alAt, Hastane Lav. 

Alit (Çanakkale Memleket hast. nisaiye servi· 
si için): 24 kalem (temd) 

Laboratuvar alat ve malzemesi: 14 çeşit 
Ameliyat masası ve lambası mıısayı Amerika 

Cincinnatidc Max Wocher-son Co. olacak 
ve lambası Crew Emerrency Auxiliary light 
WO (temd) 

1000 -

kapail z. 23123 -
paz. 2231 -

Elektrik - Havagazı·Kalorifer (tesisat ve malzmesi) 

Büyükdere meyve fidanlığında yap. dahili tele
fon tesiıah içın masa telefonu ve santral 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Melbusat (Memlekt:t hast. ıçin ): 27 kal. (temd) 
Erkek ayakkabısı: 150 60 çift· kı:r. ayakkabısı: 

75-85 çift 
Uzun konçlu lastik çizme: 500 çift 
Kıl teli: 4600 m. 
Teli: 16107 m. 
Patiska: 380 m. 

pu. 

aç. ekı. 

" 
" paz. 

" 

160 77 

1500 -
1411 -

4500 -
3450 -
4026 75 

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

idare mecmuası bastırılması: 9 aylık 

Kereste -Tahta v.s. 

Fıçı tabtuı: 5500 ad (temd) 
Fıçı yan dip kapak tahtası: 550 ad. (temd) 
Fıçı tahtası: 750 ad. 

Nakliyat - Boşaltma - YDkl.-tm 

Erzak v.ı. askeri eşyası nakli 
Garnizonlar arasında er eşya ve mUhimmatın 

naklıyeıi 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Mazot: 4 t vakum: 1,5 t.-gres: 800 k.-arap sa· 
bunu: 100 k.·üatüpü: 100 k -benzin: 500 teneke 

Odun: 50 t. 
Benzin: 58791 k.·valvalin: 1773 k.-vakuuı! 6919 

k.·grea: 1181 k.-ga:ı: 589 le. (temd) 

MDteferrlk 

Kazma: 1000 ad.-kürelc: 1000 ad.-balta: 20 ad. 
destere: 10 ad -keser: 10 ad.-gemici feneri: 
20 ad. 

Amele çadıra: 40 ad. 
Binek hayvanı: 68 baş 
Kanaviçe: 10000 m. 
Makaimeli paratoner tertibi: 5 ad. 
Çinko levha ve külçe çinko 
Düz ve oluklu galvanize uç 
Tel halatları 
Kurşun levha vo kurşun boru ve teneke levha 
Balm1.:mu: 600 k. 
Ara ipliği: 336 k.- parafin: 259 k. 
Çamaşır yıkaması kma ve ütüleme makineleri (temd) 
Mnt kaput dü~mesi" 25000 ad.- büyük mat ce 

ket düğmesi: 375.000 ad.· küçük mat ceket 
düğmesi: 150000 ad. 

Büyük kop.;a: 45.000 ad.- küçük kopça 150 000 
p.- pantalon arka tokası: 75 000 ad. 

Ünit: 2 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Pirinç: 5 t . 
Elemek (Cezaevi için): 6 aylık 
Koyun eti: 1,5 t.·dana eti: 1 t. 
Kuru soğan: 45800 k. (temd) 

n n 28,4 t. 
Koyun eti: 4 t. 
Sığu eti: 4 t. 
lıpanak: 90 t.-lahana: 28,5 t .·pırasa: 70 t.·ha · 

vuç: 7 t.-kereviz: 15 t .-karnabahar: 60 t. -
maydanoz: 34000 demet (temd) 

Sadeyağ: 22 t . (temd) 
Sığır eti: 100 t. (temd) 
Ln hana: 24 t. 

" 
b Müzayedeler 

Boş teneke 
Çam ağ-acı 
Ceviz talaşı 
Hindyafı: I4n k. {tayyare makineleri için) 

aç. eks. 

aç. eks. 

" ., 

1647 -
1345 -
936 -

aç. ekı. - -
kapalı z. 5000 -

açık eks. 2645 -

" paz. 

aç. ekı. 1401 -

paz. 
aç. elcs. 

" kapalı z. 

" 
" 

" paz. 

" 
" 

beh.45 -

1600 -
2000 -

11400 -
16509 44 
20500 -
5376 -

480 -

açık ek&. 2887 50 

• 

• 

aç. elcs. 

n 

" 
paz. 
aç. eh. 

n 

.. 
paz. 

aç. elts. 
paz. 
aç. eki. 

paz. 
aç. art. 

n 

.. 

531 -

3960 -

1200 -

1200 -
18710 50 

22000 -
24000 -

k. o 03,50 

53 03 
750 -

75 -

1734 21' 
334 -

24 12 

112 50 
105 82 

337 50 
258 75 
604 -

146 60 

123 52 
100 87 
70 20 

45 -
375 -

1303 -

120 -
150 -
855 -

1238 21 
1537 50 
403 20 

72 -

997 50 
216 56 

40 

297 

90 -

224 -
120 -
90 -

1403 29 

1650 -
1800 -

63 -

33 94 

\ 

Kltahya Viliyeti 

• n 

İçel Kültür Oir. 
Çanakkale Vilayeti 
lat. Nafıa Mid. 

lst. ÜDiversitesi SAK 

Ankara inhisarlar Başmüd. 

Çanakkale Vilayeti 

M. M· V. SAK 
Antalya llbaylığı 

1.tanbul Belediyesi 

Çanakkale Vilayeti 
Gazi Terbiye Enst. Oir. Ank. 

D.D.Yollara Haydarpaşa 
Tophane Lvz. SAK 

" " 
" " 

lst. Vilayeti 

inhisarlar U. Mtld. 

n " 

" .. 

Çanakkale Mat. Mvk. SAK 

.. " 

Kütahya Vilayeti 

Çanakkale Ortaokul Oir. 

" 
Mat. Mvk. SAK 

Kütahya Vilayeti 

. " 
M. M. V. SAK 
D. D. Yolları H. paıa 
PTT Lvz. Müd. Ank. ve lıt. 
O. O. Y. Ank. ve H . paşa 

" .. 
n 

Tophane Lvz. SAK 

" " .. .. 
" " 

n " 
M.M.V. SAK 

Kütahya Tayyare Alayı SAK 
,. C. Müddeiumum. 

Çanaltlt ıle Ortaokul Oir. 

" 
Mıt. M•k. SAK 

" .. " 
" ,, " 

Ask. Fab. Müd. lst. 
Tophane Lvz. SAK 

Bayraaaıç Ask. SAK 
Eskişehir Lvz. SAK 
Kırklareli Tüm. n 

Oeniı:bank Trabzon Şube.i Müd. 
Ordu Orman Bölge Şefliği 
Ask. Fabrikalar U. Müd. Ank. 

22-11-38 15 -
1-11-38 itib. 1 ay 

28-11-38 15 -
18-11-38 15 -
2-12-38 15 -

17-11-38 15 -

30-11-38 15 -

21·11·38 

2-1-39 11 -
30-11-38 15 -

16-lJ-38 14 30 

17-11-38 15 
30-11-38 15 

1-12-38 10 30 
2-12-38 14 -

21-11·38 14 30? 
18-11-38 14 15 

5-12-38 11 -

17-11-38 14 -
17-11-38 14 15 
17·11-38 14 30 

21-11-38 11 
21-11·38 1, 

22-11-38 15 

28-11-38 16 
1-12-38 e kadar 

2~-11-38 15 -

22-11-38 15 -
30·11-38 
1-12-38 10 30 
2· 1, 39 15 

22-12-38 15 30 
22-12-38 15 30 
22-12-38 15 30 
22-12-38 ıs 30 
19-11-38 11 -
18-11-38 14 15 
21-11-38 14 -
2-12·38 14 30 

2-12·'8 15 -

2-1 39 10 -

19-11-38 10 -
21-11-38 15 -
28-11-B8 16 -
24-11-38 
24-11-38 15 -
22-11-38 15 -
29-11-38 14 -
18-11-38 15 -

2-12-38 14 -
19-11-38 11 -
29-11 38 15 -

22-11-38 9 -
2-12-38 14 30 

Erzincan Defterdarlı~ı 11-11-38 itib. 15 gün 

İs tan bul Belediyesinden: 
Hepsine 160 lira 77 kuruş bedel tahmin edilen Büyükde,. 

meyve fidanhtında yaptırılacak dahili telefon tesisatına Uııu· 
mu olan Santral, 3 tane masa telefonu veaair malzeme paıar-1 
lık!a alınacaktır. Şartnamesi Encümen kaleminde görlilebil!'' 
İstekliler 24 lira 12 kuruşluk teminat makbuz veya mektubıl• 
beraber 16.11.938 çarşamba güni saat 14 bucukta Daimi Er 
cümende bulunmalıdırlar. J 
~ 

Toptan Satış Fiatları 
İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti - .... 

~AAA#".AAA#".Al'._.,_.,rv>...-."""...,,,,~...,,,, ...... ~~ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

n n krible 
n n marinlave 
n n tuvönan 

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

Erzak 

Pirinç Tosya 
n yerli Bombey 
n ecnebi {Hindiye) 

Sabun birinci 

n ikinci 
n Pirina 

Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

" 
Tarablus 

Patates Adapazar 1 ci 
n n 2 ci 

Zeytin tanesi duble (936 absul) 
n " n (937 
n " lci " 
n n 2ci " 
,, ,, 3 CÜ n 

Sade yağ Urfa (birinci) 

" 
• 
" 
" 

,. (ikinci) 
Kars (erimiş) 

,, (erimemiş) 

Trabzon 
,, Vejetalin: 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

" 
n 

., 

Deri ham ve lşlenmlf 

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

" 
Hava 

" 
" Tula 

,, sığır 

kuru•u kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

" 
$alamura 

koyun 
kuzu 
manda ,, 

,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 
,, man rla 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

. Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

1 Enaz-Ençok 

kilosu 
litreai 
kilosu 
tonu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

kilosu 

" 
n 

n 

" 
" 
" 
n 

sandığı 

b. sandıtı 

.. 
kilosu 

" 
n 

• 
" 
n 

,, 
,, 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 

çifti 
kilosu 

" 
" 

çifti 
kilosu 
çifti 

" 
" 
" 

kilosu 

" 
" 
" tanesi 

" ., 
" 

-J4,75 
-15,20 
-1 
-16.00 

14.50-15.00 
12.00-12.50 
11.00-1 ı.50 

16.50 
-21,50 
-26,00 

20.--22-
20.50 -21,eO 

29:50:30.50 
28.00-29 

19-20 
-25 
-28 

28 -29 
775-sOO 

_900 
6 75 

-4.50 
45-48 
32-36 
22--26 
18-21 

-15 
-107,50 
-102· 

84-88 
-68 
-82 
-49 

290-600 
290 600 
295-400 

101.25-102-25 

170- 175 
45 46 
60-65 
65 70 

- --
50 53 

110 ııo 
110 115 --
35-40 
40-45 

165-175 
135-140 
120-130 
00-100 

l I0-140 
100-130 

rı·· 
17 ltirincikinun 938 cumartesi günü saat 12 de Ankarad• )tıl· 

fıa Vekaleti binasında Malzeme Müdiirlüğil odasında toplan•~ ~ 
zeme Ekailtme Komisyonunca 1615 lira muhammen bedel~ı ~,,i 
adet 2 No. lu telgraf fincanının açık eksiltme uıulile ek•11 

yapılacaktır. Muvakkat teminat 121.13 liradır. ıl•ti 
Eksiltme- t•rtnameai ve teferrüatı Ankarada Nafıa V•lı 

Malzeme Müdürlütünden parasız olarak alınabilir. 1,r 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartname•inde ya.zıh veıilı• ısı•' 

la birlikte aynı gün ve saatte Komisyonumuzda hazır bul"~,.....J 
ları lbımdır. (4588) (8029) 

[ 
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beheri tutarı 
~sı' Miktarı M3 lira 

~ tahtası (5500 A) 36 600 45 

lira 

1647 
Ç6k boy) 

~Yan dip (550 A) 13 457,50 100 1345 
k tah. 

% 7,5 Eksilt 
teminatı me 
lira kr. saah 

123 52 14 

100 87 14 15 

~k boy) 

~ hlbtası (756 A) 9 360 JOO 936 70 20 14 ao 
Şartnamelerine ekli listelerde ebat ve miktarı yazılı 
•e yukarıda üç gurupta gösterilen fıçı tahtası 7.Xl.938 
tarihinde ihale edilemediğinden açık eksiltmeleri (10) 
iün temdit edilmiştir. 

' Eksiltme l 7.Xl.938 tarihine rastlayan perşembe günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşda Levazım ve 
~ubayaat Şubesindeki Alim Komisyonunda yapıla
caktır. 

isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatler· 
de yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8411) 

~ . . . 
idaremizin Samsun fabrikası için şartnamesinde ya· 
lılı ebat ve evsafta olmak üzere 1000 metre mikabı 
kereste pazarlık usulile satın alınacaktır. 
~uhammen bedeli beher M3 ı 37.50 lira ve muvakkat 
terninatı 2812.50 liradır. 
Eksiltme 18.XI.938 tarihine rastlayan cuma gunu 

8aat 14,30 da Kabataşta Levazım 1.1e Mubayaat Şu· 
beıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

' Şartnameler 1.87 lira bedel mukabi!inde sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 
isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
Yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8328) 3-4 

• • • 
Muham. bedeli Muvak. 
beheri tutarı teminatı Eksitlme 

sa atı k Miktarı L. K. L K. L. K. 
: trik motörü 14 ad. -;ı0--· .. 500~ - 42 - 1530 
1:ttli el trak· 1 ,, 750 - 56 25 16 
'lltü 

:....._ İdaremizin İzmir tütün fabrikası s!gara paket ma· 
~ •rı için 14 adet elektrik motörü ile Meltepe Ensti
İçin 1 adet firezcli el traktörü şartnameleri muci· 

I~ -.e ayrı ayrı pazarlık usulile satın alınacaktır. 
ı, ......_ Muhammeu bedellerile muvakkat terr.i a atları hi-
Ullda gösterilmiştir. 
1
1'- Eksiltme 5.Xll.938 forihine rastlıyan pazartesi günü 
'tında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Muba· 
lVŞubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaklar. 

"b - Şartnamaler parasız olarak her gün sözü geçen 
ytden alınabilir. 
~' Ekıiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fi atsız tek
~t kataloklarını eksiltme güniinden üç gün evveline 

t inhisarlar Umum Müdürlüğü tütün fabrikalar Şube· 
v~~tıncleri ıazımdır. 
~ ' İsteklilerin eksiltme ıçm tayin edilen gün ve saat· 
t Yüzde 7 .5 gilvenme paralarile Mrlikte yukarıda adı 
~ l<omisyona gelmeleri ilan olunur. (7701) 3 4 

~--~'tayyare Alayı Satmalma 
~l'onu Başkanlıı;mdan: Cinsi Miktarı 

• * * 

l- İdaremizin Çankırı tuzlasında pılanı ve şartnamesi 
mucibince yaptırılacak varagele tesisatile mubayaa 
olunacak dekovil malzemesi kapalı zarf usulile eksilt· 
meye konmuştur. 

il- Tesisata aid malzemenin sif Zonguldak teslimi ve 
mahalline montajın yapılması; muhammen bedeli 13500 
lira ve muvakkat teminatı 1012,50 liradır. 

lll- Eksiltme 5.XIJ.938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 15 te Kabataşta Leva:ıım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Plan ve şartnameler parasız olarak hergün sözü ge· 
çen Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız 
fenni tekliflerini plan ve detay resimlerini tetkik 
edilmek üzere ihale gününden en geç bir hafta ev· 
veline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü tuz fen 
Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta
zammın vesika almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci 
maddede yazılı tuz fen Şubesinden alınacak eksiltme
ye iştirıık vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası 

makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek olan kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat 
14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Başkanlı
ğına m kbuz mukabilinde vermesi lazımdır. 

(7657) 3-4 

• • • 

Muham. bedeli Muvakkat 
beheri tutarı teminatı Eksiltmenin 

Cinsi Miktarı • Lira Lira Lira Kr. şekli saati 

Elektrik mo· 22 ad. 70 1540 115 50 açık eks. 14 
törü 

Elektrik mo· fi " 200 1000 75 pazarlık 14 30 
törü 
1- İdaremizin İzmir tütün fabrikası sigara makinaları 

için 22 adet elektrik motörü ile taahhüdünü ifa etmeyen 
müteahhit hesabına Cibali tütün fabrikası için 5 adet re· 
düksiyonlu elektrik motörü şartnameleri mucibince ve hi· 
zalarmda yazdı usullerle ayrı ayrı satın ahnaciiktır. 

il - Muhammen bedE-llerile muvakkat teminatları hiza
larında gösterilmi~tir. 

IH- Eksiltme 9 XIl·938 tarihine rastlıyan cuma günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabiiir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fen 
ni teklif ve kataloklarını eksiltme gününden bir hafta ev~ 
velioe kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü tütün fabrika
lar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazam· 
mm vesika almalara lazımdır. 

Vl- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
lerde yiizde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7856) 3-4 

* • • 
Muhammen bedeli Muvakkat 
Beheri Tutarı teminata Eksiltmenin 
Lira K. Lira Lira K. şekli sa atı 

11 ~ tayyare alayı ihtiya· 
t O kilo pirinç alına• 
~ .. , Kıyım baçağı 2500 ad. 4 79 11975 sif 898 - kapah zarf 15 

~··· t ~'ille açık olacaktır. 
~·,~-en bedeli 1200 liradır. 
\ icat teminat 90 liradır. 
'ııı"ttte ve evaafını görmek 
ı~" ~er gün merkez ko

t:->() bınasındaki satınalma 
·'-ilt tıllnda garebilirler. 

· ~e 19-2 teşr~n 938 cu
t, ~tQ?ü saat 10 da ola

~•t "-•ıltmeye girecelx olan· 
• :lin evvelinden teminat 

ı:ı\l veya teminat mek· 
~ ht· •ıt ırrneye mecburdurlar 
~,._' elcailtme günü muay· 
tıt ı:••tte komisyonumu:ı

lllunınaları. 

\. >ıtr: ARTUN a......,.ti 
1 "'1uiı- _... No. o 

Bakalit 2 M2 20m/m 

" 2 " 25b " 

" 
2 ,, 30 

" 380 kilo 5 fü) 2090 an. tes. 156 7 5 açık cks. 15 30 
,, 2 " 

35 
" 10 met.2 

" 2 " 
40 " 

Kuşe kaadı 120 ad. 11 1320 sif 99 il ,, 16 

I - Şartnameleri resim ve numuneleri mucibince satın almacak 2500 adet kıyım 
bıçağı, 380 kile bakalit ve 120 adet bobin kuıe kaadı hizalarında yazılı usullerle ek· 
siltıneye konmuştur • 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
111- Eksiltme 17.Xl.938 tarihine rastlayan perşembe günü hizalarında yazılı saatler

de Kabataşta Levazım ve Mubayaat ŞubesindekiAlım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV- Şartnameler her gün parasız olarak söıü geçen şubeden alınacağı gibi kıyım 

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

misyona gelmeleri. Kapalı zarf eksiltmesine ittirak etmek isteyenlerin de mühürlü tek
lif mektubunu kanuni vesaiki ile yüzde 7,5 güvenme p;ırası makbuzu veya bank temi· 
nat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme günü en geç saat 14,30 a 
kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 
ilan olunur. (7949) 4 4 

Çocukları kurtarma yurduna lüzumu olan ve bir met
resine 20 kuruş 25 santim bedel tahmin edilen 3400 met· 
re amerikan beı.i açık ehsiltmeye konulmuştur. Nümune
siyle şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstek
liler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 51 lira 64 ku
ru~luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 22.11.38 
Salı günü saat 14,30 da Daimi Encümande bulunmalıdırlar. 

(İ) (8161) 
!LE 

İstanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

Muhammen 
Miktarı bedeli 

Cinai kalem . -
lık 

teminatı 

lira kr. 
ihale 
günü 

Eczayı bbbiye 122 
lira 

6000 450 00 28. 1 J .38 pazarte•i ka· 
aaat 15 te kalı zarf 

Teşrihi marazi) 152 
malzemesi ve ) 
eczayı tıbbiye ) 

2853 213 98 n . " açık 

Gureba hastahanesi eczahaneaile teşrihi marazi laboratuvarına 
lfizumu olan yukarıda cins ve miktarı yazılı eczayı tıbbiye ile 
laboratuvar malzemesi hizalarında gösterilen şekillerde ayrı ayrı 

eksiltmeye konulmuştur. İhaleleri yukarıda yazılı gün ve saatte 
Vakıflar BaşmüdOrlüğü binasında toplanan Komisyonda yapıla· 
caktır. Şartnameleri hergün Levazım Kaleminde görülebilir. Ka
palı zarf uıulile yapılacak eksiltme için zarflar 2490 sayılı kanu · 
nun tarifi veçhile hazırlandıktan sonra ihale saatinden bir aaat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komiıyon Batkanlığına veril· 
mesi mecburidir. Posta ile gonderilecek zarflar da yine ihale saa· 
tinden bir saat evveline kadar a-elmiş bulunması meırutlur. Poı· 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (8311) 

Erenköy Kız Lisesi Satınalma 
Komisyonundan: 

Miktarı Beher ton ilk teminatı 
Cinai 

Sömikok 
ton 

200 
tahmin bedeli Lira Kr. 

25 
491 25 

Kriple 100 15,5 
Okulumuzun ihtiyacı olan yukarıda cinsi ve miktarı beher ton 

bedeli ve ilk teminatı yazılı yakacağı kapalı zarf usulite eksilt· 
meye konmuştur. 

Ekailtme 16.11.938 çarşamba günü aaat 14.30 da Beyoğlu fı 
tiklal cadrte•i numara 349 da Singer dikiş mağazaaınm üat katın· 
da Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komi•yonu tarafın· 
dan yapılacaktır. 

lıteklilcr 938 yılı Ticaret Odası vesikası ve ilk teminet mak· 
buzlarile birlikte 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırla

yncakları teklif mektublarmı belli saatten bir saat evveline kadar 
sözü geçen Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri. 

Teminatlar Liseler Muhasebeciliğinc yazılacaktır. Ve şartname· 
yi görmek isteyenlerin Okul İdareıine milracaatları (8022) 4-4 

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

Mektep için beher metresi 410 kuruş tahmin edilen 327 met· 
re elbiselık ve keza beher metresi 455 kuruş tahmin edilen 77 
metre paltoluk kumaş açık eksiltme auretile mubaytta edilecek· 
tir. Eksiltme Beyoğlunda Karlman Pasajı karşısındaki Singer 
Apartmanı 2.ci katında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan komis· 
yonda 28 1 J 938 Pazartesi günü aaat 11 de yapılacaktır. İ.teklile
rin şartnamede yazılı vesikalardan başka bu gibi kumat tacir 
veya fabrikatörü olduklarına dair 938 yılı Ticaret odası veaikasi· 
le, eksiltmeden bir saat evvel Liseler Muhasebesi veznesine yatı· 
racakları 126 lira 83 kuruş ilk teminat makbuzu ile birlikte ek
siltme saatinde komisyona müracaatları ve evsaf ve şartnameyi 

her gün mezkür muhasebecilıkte görüp Öğrenmleri. (8318) 2 - 4 

İstanbul Erkek Lisesi Satınalma 
Komisyonundan: 

Bir tanesine 
tahmin edilen 

fi at 
adet lira eşyanın cinsi 

50 14 Talebe sırım 
7 • 12 yazı tahtası 
8 25 öğretmen kürsüsü 

1- Yukarıda cins ve mıktarı yazılı eşya yeniden yaptırılacağın· 

dan açık ekailtmeye konulmuştur. 
2- Açık ekailtme Beyoi'lunda İstiklal caddesinde lıtanbul Liseler 

Muhasebe iliği daircaindeki Komisyonda 2 nci teşriDio 28 inci 
938 pazartesi günfi uat t3,30 da yapılacaktır. 

3- Yapılacak i'in muhammen bedeli 984 lira olup muvakkat te· 
minat akçeai 73 lira 80 kuruştur. 

4- Bu işler hakkında yapılan kroki ve şartname okulda her 
gün görülebilir. 

5- İsteklilerin resmi dairelerde bu gibi doğrama işi yaphğınz. da
ir alınmış vesika ile Tir:aret Odasının cari sene Yesıka veya 
ruhsat ünvan tezkeresi ve teminat makbuzlariyle birlikte 
belgelerini alıp belli gün ve saatte Komisyona müracaatları. 

(8347} 2-4 
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Quotidien des djudication 

15 Novembre 19!---

ADMINISTRA 1 lU•" 

Y oghourtchou Han 
lcr Et e, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T HEphone: 49442 

Boite Poalale N. 1261 

Pour la Publicit~ ı'adreaaer 

i l ' Adminiıtration Journa.1 Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 
Adresse T~ll:grnphique : 

lataobul - MÜNAKASA 

L - :s:::_ se_ 

eau Synopti ue des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Ohjet de l'adjudicction Mode 

d' adj\ldicat 
Prix 

estimatif Jours H~ure 
Ca\ltion. Licu d'ııdjudication et du 
provisoire Cahier des Cbarg~ 

~~~~~~~~~-~~~~·~~~~~-~~~~---,__..-----~ ----
A) Adjud ications au Rabais 
Construction-Rcparotlon-Trav. f'ubl ics-Meterlel de Construetion-Cartoarephle 

Construction annexe a l'etable. 
,, mur de sctutainement guerite pr. 

gardien ecurie a l'hôpital cent. (aj .) 
Construction mur du jardın de l'ecole Mersin 

n paves et parapete au pont Sa-
rıçay 

Constr. des aleli~ra de photos et t'le ıculp

ture dcs musees. 
Trav. pose ruberroit sur toit lnstitut Radiolo· 

rie (ıj . ) 

Constr. dalôb entre la aline de Sekili et la 
cbaussce de Yozgad : 5 p. 

Publique 
Gre a ıre 

Publique 
Gre a gre 

Publique 

" 

• 

3026 27 
9995 75 

763 32 
707 08 

9994 32 

1259 07 

479 50 

53 03 

750 -

Vilayet Kütahya 

n 

22-11-38 15 -
1 moiı a par tir du 1-11-38 -

Dir. Culture lçel 
Vilayet Çanalı:lcale 

Dir. Trav. Pub. lstanbul 

Com. Ach. Universite lstanbul 

Oir. Principale Moaopole Ank . 

28-11-38 15 -
18-11-3i 15 -

2-12-38 15 -

17-11-38 15 -

30-11-38 15 -

Prodults Chimiqu s et Pharmaceutiquea-lnstruments Sanitalrea-Fourniture pour Hftpitaux 

lnstrumenta pour le serv ice gynecologique de 
l'bôpital R egional : 24 lots (aj.) 

Ar ticles pour Jab ratoire : 14 lots 
Table et lampe pour operatio nı chirurgicdes; 

la table de la marque Americaine Cincim
nati Max Wochcr-aon Co y compris le ma· 
telas et le coussin en caoutchouc ete (aj.) 

1000 -

Pli cach 23123 
Gre a gre 2231 

~icite-Gez-Chauff ge Central (lnstallatlon et Materiel) 

Ccntrale Tab!e tPlephonique ete . pour instal- ~re a grc 160 77 
lation telcphonique pepiniere Buyukdcre 

Hablllement - Chaussures - Tlaaua - Culra 

Articlcs d'ha billement : 27 lots (aj.) 
Chaus ures pour hommes : 150-160 paires· ld. 

pour f ılles : 75-85 paires. 
Bottes en caoutcbouc : 500 pairu 
Toile en erin (tela) : 4600 m. 
Tela : 16107 m. 
Batıste : 380 m. 

Publique 
1500 -
1411 -

,, 4500 -
" 3450 -

Gre a gre 4026 75 

" 
Beis de Construction, Plıınches Poteaux ete 

Planchea pour fut. : 5500 p. (aj.) 
,, ,, ,, : 750 p . ,. 
,, ,, le fond, le couvercle et les 

partieı lateralcıs dcs futs : 550 p. (aj.) 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie . -

Publiquc 

• 
" 

1647 -
936 -

1345 -

lmpres ion revue administrative de 9 mois. Publique 

!ransport - Chargement - Dechagement 

Transport provision et effets militaircs 
,, de provision soldats ete. 

Combustible Carburent-Hulles 

Mazout : 4 t .- Vacoum 1,5 t .· Graisse : 800 
k. · Savon noir : 100 k.- Etoupe : 100 k.· 
Benzine : 500 bidons. 

Bois : 50 t. 
Benzine : 58791 k.- Valv11linc: 1773 k.- Va

coum : 5919 k.- Graisse : 1181 k. · Pe
trole : 589 k. (aj.) 

Diver 

Pioches : 1000 p.- Pclles : 1000 p. · Hiche : 
20 p.- Scie : 10 p .- Lanterne : 20 p.- Da
loir11 : 10 p . 

Tcntes pour ouvriers : 40 p . 
Clıevaux de monture : 68 tetes. 
Unite: 2 p. 
Zinc en plaquc et en lingot 

Tôle ralvanizee plate et ondulee 
Cible en fıl de fer . 
Plomb en plaque et tuyaux en 

fer blanc en plaque 
Cıre : 600 k. 
Fil : 336 k.· Paraffinc : 259 k. 

plomb et 

Machinea lessiveuses, ld. pour de1&echer et 
ld. pour repaaııer le linge (aH 

Bouton• m ts pour capotes : 25000 p.- Bou
tona mata rrands pou r jaquettu : 375000 
p.- ld petits : 15000 p. 

Agraffes grande : 45000 p.- ld. petites : 
150000 p.- Bouclea pour pantalon s: 75000 p. 

C ancvas: 10000 m. 
Oi ııpositif de paratonnerre : 5 p. 

Provislon 

Viande de boeuf : 4 t. 
Lesrumcı : 7 lots (11j .) 

Publique - -
Pli cach 5000 -

Publique 2645 -

n 
Gre a gre 

Publique 1401 -

,, la p. '45 -
Gre iı rre - -
Publique 3960 -
Pli cach 11400 -

" ,, 
" 

Gre a g-re 

n 

" 
Pnblique 

" 
Publique 

" 

16509 44 
20500 -

5376 -

480 -

2887 50 

531 

1600 
2000 -

Publique 1200 -
Gre a rre 18710 50 

75 -

1734 23 
334 -

24 12 

112 50 
105 82 

337 50 
258 75 
604 

123 52 
70 20 

187 -

146 60 

45 -
375 -

1303 -

297 
855 -

1238 21 
1537 50 

403 20 

72-

999 50 

216 56 

40 -

120 -
150 -

90 -
1403 29 

Vılayet Çanakkale 21-11-38 - -

Com. Acb. Miniıt. D ef. Nat. Ank. 2-1-39 11 -
Vilayet Antalya 30-11-38 15 -

• 
Com. Perıııa. Munioipalite lstanbul 16-11-38 14 30 

Vilayet Çanakkale 
Oir. lnıtiut C aai Terbiye Ank. 

1 ere Expl. Ch. de Fer Etat H. pııa 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 
,, 
,, 

Com. Ach . Econ. Monop. K.tache 

" 
" 

Vilayet latanbul 

Com. Ach . Place Forte Çanak. 

" 

Vilayet Kütahya 

11-11-38 ıs -
30-11-38 15 -

1-12-38 
2-12-38 

21-11-38 
18-11-38 

10 30 
14 -
14 30? 
14 15 

17-11-38 14 
17-11 38 14 30 
17-11-38 14 15 

5·12-38 ı 1 -

21-11 38 11 
21-11·38 16 

22-ı 1-3& 15 -

Oir. Ecole Secondııire Çanakkale 28·11-38 16 -
Com. Ach. Place Forte Ç. kale Jusqu'au 1-12-28 

Vılayet Kütahya 

" 
Com. Ach. Min . Def. Nat. Aok. 

" . 
Aclminist. Gen. Chemins de Fer 

E.tat Ank. Bur. Exped. H.paşa 

22-11-38 15 -

22-11·38 
30-11-38 

2-1-39 
22-12-38 

15 -

10-
15 30 · 

idem 22-12-38 15 30 
15 30 
15 30 

n 

" 
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

• 
• 

n 

,, 

22-12-38 
22-12-38 

19-11-38 11 
18·11-38 14 15 
21-11-38 14 -

2-12-38 14 30 

2-12-38 15 -

1 ere Expl. Chemln Fer Etat H.paşa 1·12-38 10 30 
Dir. Economat P.T.T. Ank. et lst. 2-t-39 15 -

Com. Ach . Fabr. Mil. İst. S.pazar 29-11-38 14 
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 18·11-38 15 

z 

Çarşamba 16-11-938 

Elektrik motörl ve vagonet (lnhiı . U . Miid .) .Y• 838 • gS2 
Elektrik santralı için lokomobil ,grubu (Amasya Belcd.) .Jı• 
Kanal açılması ile sınai imalat (Nafıa Yek.) • ! 861 
Bina n tuz ambarı t amiri (Ank. lnhis. Müd.) ~ P.67 
Bulgur (lat. Komut.) .:\! 866 
Perdelık muşamba {D DY) .;\! 866 
Nafıa köprüsfinde yap. illnler (Edirne Meriç Su iş . 
Beyaz Ustüpfi (DDY) .ı\! 866 
Kiremit (DDY) .ıY• 868 
Eczayı tıbbiye ( ı\nk. Mrlı: . Hafzıısıha Müeu.) :\\~ 868 
Sömikok ve krible kömOrü (Erenköy Kız Lis .) .~! 868 
Azapkapı temizlik ahırında yap. tamirat (lst . Beled.} .;\~ 868 
Ank. iııtaııyonunda yap. idare binası inş . (DDY) İ\0 869 
Marangoz makincıi (Harta Genel Dir.) .\! 871 
Yulaf (Milla Ask:. SAK) .\\! 871 ,. 571 
Ali Çetinkaya okulunda yap. elektrik tesis. (Afyon Vil .) ' '! 
Erzak ve sebze (Ank. Hukuk Fakülteıi, ~\! 874 
Alev ve sis makineleri tamiri (Tophane Lvz .) .l'ü 876 
* 3olindir ve Doviç marka motör (Tophane Lvz.) .. \! 676 
Kaldırım inş. (Cumaovası Nahiyesi Müd.) ,;\~ 878 
Benzin, valvalin, rres ve gaa (Tophane Lv•.) .i\~ 878 
Yapı malzemeai (lst. Komut .) .i'\! 879 
Sömikok (iz.mir Lv.1. ) .;'! 879 

Mercredi 16-11 - 938 

ssz 
Moteur electrique et vagonets (Oir. G en. Monopolcs) No 861 
Ouverture de canal et trav. d'arts (Min. Trav . Pub.) No 

1 Rep. bit. et d epôt de sel ( Dir. Monopoles Anlı: . ) No 86 
Bles concasses (Command. lst.) No 866 566 
Toile ciree pour rideaux et etoupe (Ch. de Fer Etat) No ·ç td1~ 
Constr. annexe au pont Nafıa (lng. Af Hydraulique Merı 

No 867 
Tuile (Ch. de Fer Etat) No 868 
Produits pharmaccut iques (Oir. Hyg. et Assist . . ı;ttll 

Semi-coke et houille criblce (Lycee de Jeunes Fillcıı 3 

No 868 ' rJo 865 
Constr. a l'ecurie de voirie a Azapkapı (Mun. lstaobul) 569 

n bat. iı la gare d' Ankara (Cb. de Fer Etnt) No 
71 

Machine pour menuiııerie (Dir. Gen. Cıırtorraphie) No 8 
Avoine {Com. Ach. Milit. MilAs) No 871 8'71 
Instal. electrıque a l'ecole Çetinkaya (Vil. Afyon) No 
Proviııions et legumes (Dir. F aculte Oroit) No 874 

0 
g16~0 

Rep. machine de flammcs et brouillard (lnt. Tophane) N N• 81 

• Moteur marque Bolindir et Dovitch (lntend. Tophane) 
Constr . paves (Oir. Nahiye Cumaova) No 878 N g76 
Benzine valvaline ıraisse et petrole (lntend. Tophane) 

0 

Materiaux de construction (lntend. Tophane} No 879 ~ 
Semi coke (lntend lzmir) No 879 . ,) ~o 
Groupe locomobile pour centrale electrique (Mun. Arn4 "Y 

j,ıı: ... ,,ı:ı 
Edirne Tuğay Satıoalma Komisyonu Başkanhl , 1 

"'11! 
i lle te '"' Mikdarı M. bedeli " 

(it' (JO 
Kıtası Cinsi kilo lira kr. 35ı 36 Edirne alayı arpa 94000 4700 A69 ,, 

Süloğlu ,, ,, l 18080 6258 2.4 
5

&11ite 
İhaleleri 28.11.38 saat 10- 16 da kapalı zarf ıı el 

pılacakhr. s~ t 
Garp hudut tuğay birliklerinin hayvanatııııf11ııiltıJI 

arpa ilitiyaçları kapalı zarf hükümlerine göre. e 
konulmuştur. gs1 

Şartnamesini görmek isteyenler Edirnede tıJ ~, 
aalma komisyonuna müracaat edebilirler. "~el ti' 

1ateklilerin belli gün ve saahndan bir saat .. e ,cı' 
nuni vesaik teminatlarile birlikte komisyona 111ut 

te~ 
ll~ '" • * • Mikdarı M. bedeli titll ~ 

Kıtası Cinsi kilo lira kr· zSI ( 
Tuğay birlikleri toz şeker 13400 3752 alile 

İhalesi 29.1 ı.as saat 1 O da açık eksiltme us 
pılacaktır. .,

1
,c• 

Garp hudut tuğay birliklerinm senelik ibt• 
13400 kilo toz şeker eksiltmeye konulmuştur· ğ•f 

Şartnamesini görmek isteyenler Ediroede tll 
1
, 

nal~a komisyoauna müracaat edebilirler. . p•'' 
isteklilerin belli gün ve saatında temınat 

birlikte komisyona müracaatları. 


