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U m u m T Ü c c a r l a r ı n v e M Ü t e a h~h i t l e r i n M es le ki O r g an ı d ı r 

~emleket Haberleri 
~ Haftalk piyasa 
'•PtfK. c . 
~ft tçerı hafta olduğu gibi bu 
li ' Zarfında da gerek Alman-

1itrekse Rusya için hararet· 
~,,-tıtlnr devam etmektedir. 
~}'~lıt bu alıcıların muayyen 
~I lrla mübayaata devam et· 
1 ttj t f' 1 •tııı ıa ış ıyat arına tesir e· 
~ıc el rrıiştir. Halen mevcut olan 

ı,, F f 
~h k a ransn ve ııgiltere 
~ı,~ . ettiği takdirde fiyatların 
~ t kı etmesi mamuldur. Alış-
\' :rrıadi etmektedir. 
"'PAK: 

Ctrck 
~tlj Anadolu gerekse Ru-
\ ~allarına talepler devam 't t 

1
tc ise de alıcıların mah

t,t~ rrıası bu mallarımızın da 
,,,t•rını değiştirmemiştir. Sa
~tııı devam etmekte ve fiyat
~tıı~ ••ğlamlaştırmaktadır. A
~h,lc a için kaba yepaklıula 
~'tltt mallarına taleoler başla· 
nı . 
&l\.l(AT: 

ltj~ hafta zarfında 7000 balya 
~Ilı \>c 3230 balya yapak aa-

1ttı 

Balık gemileri geldi 
Son i(f i iÜn içinde limanımı

za yedi yunau üç İtalyan balık 
gemisi · gelmiş ve balık satın 
almaya başlamı,lardır. 

Dokumac 1lar kongresi 
Ankarada bir ay içinde top

lanacak olan el dokuma tez
gahları kongresi için yarın şeh· 
rimiz ticaret oduında bir top 
lantı yapılacaktır. Bu toplantı
da konı-re için murahhaılar se
çilecektir. Kona-reye verilmek 
üzere bir de rapor hazırlana· 
caktır. El işi tezrahlarının hep
sinin ayni kalite ve boyda ima
lat yapmaları için vekaletçe 
tetbirler alınacaktır. • 

Taaviin sandığı 
Ziraat Ve kaleti bütün vekllet 

memurları için yeni bir taavün 
sandığı kurmak için hazırlıkla
ra başlamıştır. 
• ~ 

-------~--------

Jarici (tonomi~ Ha~erler 
~Ürdün yeni gümrük tarifesi 

'b;\'erayl Ürdün hükuıneti yeni bir gümrük tarifesi hazırla
~t~· Bu tarife 22 mal grubuna ayrılmış ~~05 numarayı ihtiva 
\~İıt~Cdir. Ahdi indiriınler yoktur. Rüı:ıumler ekaeriyetle kıymet 
'ı~, t~. heaap edilmiş olup yüzde 12 raddesindedir. Bund.m 

te.rıfe bir takım muafiyetleri de ihtiva etmektedir. 

~t "" . N f ~'lt • a 1a işleri ve ı'1alzemesi - iarita --
ı\ Dalama Köyü Mulıtarlıjından: 
~Ydlna bağlı Karahayıt nahiye merkezi olan Dalama 

~ıhi:tahayıt köylerinin şehir plamnın tanzimi 18.10.938 
~ den itibaren açık eksiltmeye konulmuştur. 

\ıhi er iki köyün şehir planı yapılacak sahanın mesahai 
~:esi fenni şartnamesine bağla krokisi mucibince 96,5 

tdır 
~ili • 
·~· amanın 11 hektar meskun ve 41,5 hektar gayri-
\,~~' Karahayıtın 15 hektar meskun ve 29 hektar gay
\,1t~ıı ki ceman 26 hektar meskun 70,5 hektar gay 
~ Undur. 
'slc )~i Un olan kısmın tahmini fıatı beher hektarı 20 ve 

·-~ı~'skun olan kısmın beher hektarı 1 ı liradan 1295,5 
t . 

\~,~iltrne şartları Nafıa vekaletinin şehircilik talimat
''"' 

1 <thkimına ve fenni esaslarına tamamen uygun ve 
\ ~,·~fl haiz old..ıklarma dair ves:Jik ibrazı. 
~ti~ıf bedeli olan 1295 lira 50 kuruşun yüzde 7,5 tan 

1 lhaı:su o~a.u 97 lir~ 16 kuru.ş~n Köy sand.ığına tesHmi. 
~ ib den ıtıbareu bır hafta ıçınde depozıtoyu yüzde 

\_Ş~h·lağ etmek 
~ti/tcilik talimatnamesi mucibince yapılacak bilfırııum 
lhaı rtıüteahhide aittir. 
lhaı eden itibaren 1 O iÜn içinde mukavelenin tanzimi. 

1 
~aı' ld. l t.938 tarihine musadif pazar günü saat 14 

~1lı iltna Köy odasında icra edileceğinden yukarıda 
tı iıt'safı haiz olanların Dalama Muhtarlığına müracaat

tı olunur. 

=?;] D. D. Yolları Satınalnıa Komisyonundan "l - ..._._.,. -- ~~-~~~--q 

Muhammen bedeli 2500 lira olan Ankara garı gazino bina!lı 
üst katında yaptırılacak-pencere demirlerinin imal ;v;.· y;;ı;,:i-;;;: 

vazı işi açık ekıiltmeye çıkarılmıştır. 

İhale 22.1 1.938 tarihine müaadif salı günü nat 1 1 de Ankara· 
da kinci işletme sahnalma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin kanunun tayin ettiği vesikalarıııı hamilen 187,5 
liralık muvakkat teminat makbu:larile birlikte muayyen gün ve 
ıaate kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu baptaki şart
name ve resimler ikinci itletme kaleminde görülebilir. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 

Çanakkale Müstahkem Mevki için yaptırılacak olan bir iske -
leye eksiltme tarihi olan 2.11.938 de kapalı zarfla ta\ib çıkma
dığından yeniden pazarlıkla yaptırılacaktır. 

İhalesi 11.11.938 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 40620 lira 19 kuruş olup ilk teminatı 304() lira 

65 kuruştur. 
Talip olanların vaktinde müstahkem mevki satınalma komiı -

yonuna müracaatları. 

Antalya P. T. T. Müdürlüğünden 

Antalya P.T. T bin sındn yapılacak tamirat ve inşaat işi 31 
birinciteşrin 938 de nçık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bedeli keşif 7000 lira muvakkat teminatı 52j lira olup ek
siltme UU l,3S cuma günü ıaat 15 de P. T T. binasında yapı

lacaktır. 

İıteklilerin şartname ve teferruatını P. T. T. ve nafıa müdür
lüklerinde görebılir ve suretlerini alabilirler. 

l.tekliler;n ihale tarihinden 8 gün evvel nafıa müdürlüğiine 
ehliyet vesikası almaları ticaret odasında kayıtlı olmaları ve 
teminatl:ırını vernıeleti. 

.. 
• • 

Trakya U. Mufettişlik d'liresinJe yap. tadilat ve inşaat işleri Bak 
elektrik aütuııunda Edirne Nafıa Müd. ilanına. 

İtaçlar, Klinik ve İspençiyari ahit: --- --~--..------"""--.;;...;;__ 

••• 
Ecza gaz idrofil tarlatnn ve idrofil pamuk a 1 ınacaktır. Bek 

İst. Beled. ilanlarına. 

Elektrik, l_iava~zı, (Kaloriier Tesisat ve Malzeme 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden: 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl~ığı hal de talip zuhur et· 
miyen ve bedeli keşfi 16&73 lira 55 kuruş bulunan Trakya Umu
mi M-:Hettişlik dairesinin buharlı kalorifer tes1s ıh ile binııda ya 
pılacak bazı tadilit ve inşaat işleri tekrar 20 gün müddetle ek · 
siltmeye çıkarılmı,tır . 

Ekıiltme şartnamesi mukavele projesi hususi ve fenni şartna
me keşif evrakı ve projeler Ankarada Yapı işleri Umum Müdür
lüğünde, Edirnede Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

Bu işin ihalesi 22 ikinciteşrin ulı rünü ıaat 15 te edirne Na
fıa Müdürlütü odasındaki Komiıyorıda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek için 1236 liralık teminat vermek ve aşağı 
daki vesaiki haiz bulunmak lazımdır. 

A - 93S senesine aid Ticaret odası kağıdı isteklilerin 17 ikin
citeşrin tarıhioe kadar kalorifer işleri yaptıj'ına dair vesika ve di
ğer kağıdlarını Edirne villyetine ıöntiererek bu i1e girınek için 
alacakları ehliyet vesikası. 24ft 1 ııayılı kanuna göre hazırlanmış 

teklif mektubl rının mezkur günde saat 14 e kadar komisyon baş
kanlığma vuilınesi veya gönderilmeıı lazımdır. Postada gecikmiş 
mektubl.ır kabul edilmez. 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş: Elaıığ'da dördüncü umumi müfettişlik 
binası kalorifer tesiıııatı inş:ıatıdır. B:.ı işiu ke1if bedeli 1901'9.05 
liradır. 

Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır . 

Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, aıcak sulu ve buharlı knlorifer tesisatı için umumi 
ve fenni şartname, keşif cetveli, proie. 

İıtiyenler bu tartnameyi ve evrakı Tunceli nafıa müdürlüğün
de bedelsiz olarak i'Örebilirler. 

Eksiltme 21.11.938 par.arteıi günü saat 15 de Elazığ'da Tunce
li nafıa müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
EksiltcoeyP girebilmek için isteklilerin 1430.93 lira muvakkat 

teminat vermesi ve a,agıdaki vesikaları haiz olup göstermesi 
lazımdır . 

İhaleden en az 8 gün evvel Tunceli vilayetine müracaat ede
rek btJ işe girebilmeleri için ehliyet vesikası, ticaret ve sanayi o
dasın dan alınmış aicil vesikası . 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahnalma Komisyonundan: 
Müteahhit nam ve heaabına 100 takım muhabere filima11 açık 

ekıiltmeye konmuştur. 

Eksiltmesi 21.11.938 pazartesi günü 1Aat 11 dedir. 
Teminatı 105 lira olup şartnamesi komisyonda görülür. 
Ekailtmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu-

nun 2 ve 3 üncü ınaddelerinde y:\zılı belgelerle birlikte muayyen 
gün ve uatte M. M. Vekaleti satınalma komi'lyonuna müracaat

ları. 

Ankara Belediyesinden: 
Otobiiı idaresi için alınacak olan l 000 adet müsbet ve t 000 

adet menfi akimülatör plakaları on beş gün müddetle açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 600 lirnrhr. 
Muvnkkat teminatı 52,50 liradır. 
Şartnamesini görmek isHyenlerin her gün yazı itleri kalemine 

ve istek\ilerin d~ ı?.11.0l'.) s tlı gürıi saA.t 10,l') da belediye en
cümenine müracaatları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çama~ır v .s. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: 
Türkkuşu için alınacak muhte'if tip ve ebatta ccman 

23500 metre kanat bez ve şeridi açık eksilt neye konul
muştur. 

Şartnamesi hergün Türkkuşu levazım müdürlüğünden 

alınabilir. 
Muhammen bc:deli sif Haydarpaşa 4.089.75 lira, ilk te· 

minatı 306. 73 liradır. 

\halesi ,9, ı t.938 cumartesi günü saat 10 da Türkku · 
ş 1 levazım bürosunda yapllacııktır. isteklilerin belli gün 
ve saatte vesika ve temi::ı.ıtlariL birlikte hazır bulunmaları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sntınalma 
Komisyonundan: 

22 takım kasketi ile erkek odacı elbisesi 
11 takım baş örtüsiyle kadın odacı elbisesi 
Tahmin edılen bedeli 775 lira 55 kuruş olan 'yukarıda yazılı 

melbuıat askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez aatınalma 
komisyGnunca 21 . 11.938 paz rtesi günü saat 14 te açık eluiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarıtk komisyondan veri
lir. Taliplerin muyakkat teminat olan 58 lira 17 kuruş ve 2490 
numaralı kanu'lun 2 ve 3 üncü maddelerindeki veaaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

.........== --· 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

l~tanbul Orman 13 ~mi1dıirlüğUndP.n: 

Orırn:ın lJınum ~liıdiirlü~ti hP~4buıa malzemesi İstanbul 
orman <;evirge ınüdiirhiğii t ırnfından verilmek şıutilc nü· 
mu ne \e şaı t ame~i vt çlıilc 1H65 lira bedeli muharnuıenle 

80 kalem f'Vrakı rnatlıuamrı tah ve teclidi açık münakasaya 
kon ulınuştıir. 

Sartnamc ve mimuı der be lcl~iz olarak İstanbul Orman 
" Çevirge ınüdıirlıığliııdP. göriilebilir. Y.ıptlcıeak i~ler çcvırge 

ınütliirlüğ'iııdc- mPvcııt ınimunderc ~öredir. 

Ek ~iJ tme ikinciteşrııı 18 ıııci cuma günü saat 15 te icra 
edilecektir. 

M.1vakkat tcmiuat 361 lir' 88 ku·ı u)'tur. Teminatlar İs· 
tanbul orman ıne::.'ul mııha::ıiplığindcrı alırıacak makbuzla Zi
raat bankasına yatınlacakttr. 

Ek iltıneye: girect>kleriıı şiındiyt' kadar :> bin liralık. bu 
gibi işleri yapmış olmaları ve elıliyetlerile hirlikte belli gün 
ve saatte ~özli gl'çerı ko nısyona gelmeleri. 

Ankara Valiliğinden: 

Sonlırıhar at yMı larında kullanılmak iin re 21 hin cilt 
bah::ıı ınü~t~rek bıtdi 15 gün ıııliJdetle açık eksiltmeye kon· 
mu~tur. 

Biletlerin muh lmmerı bedPli 4200 lıra muvakkat teıni'latı 
315 lıradır. 

İ::ıtı•klıleriıı ihaleye iştirak edebilmeleri için kanunun lü
zum g<> lcrdiği v e..,ıı ikle beraber hu gibi işini yaptığına dair 
ve.:ıika ıbraz etmeleri lazımdır. 

İhale 21.11.9:38 pazarte::ıi glinü saat 15 te vilayet daimi 
rnciimenirıcle )'apılacaktır. 

Şartuaırıı· lıer ~iin hııı::ıı.o;;i ınulıu::ıehe ınüuü ·Li ~tirıd: aörti 

Jehi!ir. 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESı 

gün iian o unan ünakasaı r ve Müz yedeler Lisetsi 

Sekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Seat 

MOn r 

Ramide Rami kışlası önün eki şosenin sökülüp 
yemden yap. işi 

Karahayıt nahiye mrk olan Dalama ve Kara· 
hayıt köylerinin şehir planının tanzimi 

Trakya U Müfettişlık dairesind~ yap. tadıliit 
ve inş. (bak: elcktrık sütun.) 

iskele mş (teme!) 
Antalya PTT b na.sında yap tamirat ve inş 
Ank. garı gazino bınası üst. katrnda yap. pen· 

ecre demirlerinin imal ve yerlerine vazı işi 

kapalı z. 

aç. eks. 

" 

paz. 
aç. eks. 

" 
ilaçl r, Klinik ve lspençiy rt arat, Ha tane Lav. 

Mükelleı sodıı: 40 t. kapalı z. 

9517 54 

1295 50 

40620 19 
7000 
2500 

~200 -

Elektrik - Hav gazı•Kalor!.!!!:_ (tesisat ve malzmasi) 

Trakya U. Müfcttişlık dairesinin buharlı kalo• 
rifer tesis atıle binada yap. tddilit ve inş. iş

leri (temd) 

Muhabere filaması: 100 tak. 
Mıka: 1000 ad.-haruri vcsıa: 1000 ad.-sigorta: 

3000 ad. (temd) 
Elazığ 4 cü U. Mufettişlık bınuı kalorıfer tesis. 
Akümülatör plakası menfı: 1000 l!d. - müsbet: 

1000 ad. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır.!~· 

Kasket ile erkek od cı el isesi: 22 tak. ·baş Ör -
tüsılc kadın odacı elb cıeosıı 11 tak. 

Kat at bez. ve şeridı: 23500 m. 

nç. cks. 16473 55 

il 

,, 930 

knpalı z . 19079 05 
ııç. ekı 600 -

pnz. 775 55 

cç. e s. 4089 75 

Matbaa işi ri - Kırtasiye - Yazıhane Lovazımı 

Evrakı mat~uanın tab ve kclıdı 
Bilet bastırılması: 21000 cilt 

.. ç. cks. 

.. 
b65 -

4200 -

Mobilya ve büro eşy sı, Muşamba-Halı v.s. 

Çclık s myalı karyol : 250 od. 

Mahrukat, Benzin, Makine ynğları 

Sömikok kömürü: 50 t. 

MDteferrik 

İnşaat malzeme i 
Boya çıkarmağa mahsuı mayi: 3000 kg. 
Huıusi t yyare filmi Eııgl ili : 15 kutu 
imdadı sıhhi otomobili, benzin motörlü tek ve 

bır çift yataklı ve son model 
Motopomp: 5 ad. 
Alüminyum, ümınyum halitası, el ktron mal-

zemesi, bııkır, pirinç ve bronz malzemesi, ç -
lik malzcmesı {şart. 1 L) 

Erzak Zahire, Et, Sebz v.s. 

Un: 100 t. (şart. 150 kr) ( emd) 
Elı:mek: 40 t. 1 mon: 8000 d.-ı;ıras : 3,5 t -1 

hana: 1 t.-.. yva: 650 k -havuç: 200 k - sala
mura yaprak: 250 k .-mıı}danc.tı· 2000 demet 
cima: 800 k.-karnaba• ar: 300 k ·ıspanak 4,5 l. 

Pirinç: 40 t. 
Arpa: 84 t. 
Kuru ol: 40 t. 
Saman: 81 t. 
Kuru soğan 12, 7 t . 
Bulgur: 28,5 t. 
Un: 250 t. 
Sığır eti: 63 t. 
Bulgur: 30 t. 
Mercimek: 10 t. 
Kuru soğ'an: 6 t. 
Sığır eti: 30 t. 
Kuru ot: 560 t. 
Sadeyağ: 26 t. 

b yede 

Boş benzin tenekeıi: 1200 ad 

" 2500 " 

ıhnıkat 

r 

kapalı z. 6750 -

aç. cks. 1342 50 

aç. eks. 559 50 

kapalı 7., 

aç. eks. 

" 
" 
" 
" 

kapalı z. 
,, 

aç. eks. 

" 
n 

" 
kapalı z. 

" 

pıu:. 

,, 

3750 -

30000 -

8000 -
4200 -
1600 
RlO 
508 

2850 -
325 o -
11340 -
2700 
800 -
240 

180 
225 

713 82 

97 16 

3046 65 
525 -
187 50 

lstanbul Belediyesi 

Dalama Köyü Muhtar. 

Edirne Nafıa Müd. 

Çanakkele Mıt. Mvk. SAK 
Antalya PTT Müd. 
D. D. Yolları Ankara 

21-11-38 15 

13-11 38 14 

22-\1-38 15 

11-11-38 11 
18-11-38 15 
22-11-38 11 

615 - Ask. Fabrikalar U. Müd. Ank. 22-11-38 11 -

1:?36 -

105 -
70 -

1430 93 
52 50 

58 17 

306 73 

364 88 
315 -

• 506 25 

101 25 

41 96 
281 25 

Edirne Nafıa Müd. 

M. M. V. SAK 
İst. Telefon Müd . 

Tunceli Nafıa ,. 
Ankara Belediyeııi 

Ask. Fab. Unı. Müd. Anlc . 

Türkkuşu Genal (Ar. Ank. 

İıt. Orman Bıışmüd. 
Ankara Valili~i 

Tophane Lvz. SAK 

Ankara Valiliği 

lıtanbul Belediyesi 
M .. V. SAK 

,, ,, 
Ankara Belediyesi 

,, " 
·ı ürkkuşu Genel Dır. Ank. 

2250 - Karaköse Ask SAK 

600 -
315 -
120 

60 75 
38 10 

203 75 
2489 25 
850 
202 -

60 
18 -

1995 -
1803 75 

27 
33 75 

Anltara Hukuk Fakültes Dir. 

Ankara Lvz. SAK 
Aına1ya Ask. SAK 

,, " 
n " 
n ., 

,, ,, 
,, " 
n " 

Çorum Ask. SAK 

" n 

" ., 
Y 07.gat Jandar ına Okulu 
Malatya Ask. SAK 

,, " 

Tophane Lvz. SAK 
,. 

" 

22-11-38 15 -

21-11-38 11 -
14·11-38 15 30 

21·11-38 15 
22-11-38 10 30 

21-11-38 14 -

19·11-38 10 -

18· 11-38 15 
21-11-38 15 -

21-11-38 15 -

21-11-38 10 

22-11-38 14 30 
23·11-~8 11 -
9-11-38 14 -

teşrinisani sonuna kadar 

" " 

22-11-38 11 
16-11-38 11 

" 

23-11-38 15 -
21-11-38 10 
21-11-38 10 -
21-11-38 10 -
23-11-38 14 -
23-11-38 14 -
21·11-38 14 -
21-11-38 14 -
18- 11-38 15 -
18-11-38 14 -
18-11-38 16 -
15-11·38 
10·11-38 JO 30 
10-11-38 10 30 

15-11-38 14 30 
15· 11-38 14 30 

yataklı son model iki adet imdadı sıhhi otomobili alına
caktır. 

Anknra Valiliğinden: 
Etimesut istasyonunda v ... gonda teslim olunu.ak şartile 

açık eksiltme ıle 50 ton sömıkok kömürü Etime.,ğut sıh· 
hat merkezi için ':!atın alınacaktır. 

A ı r i tasyonundan Etimesğuta vagon nakliye mas· 
r fı dahil olmadığı halde beher ton 26 lira 85 kuruşta ı 

olmak üzere muhammen bedeli 1342 lira 50 kur ı'ltur. 

Şartnamesini görmek istivenlerin hergün yazı işleri ka· 
lemine müracaatları liizır.adır. Alalcadarlarm teklif edecek
leri otomobillerin marka, fiat ve teslim müddetlerini teş-

1 rinisani 938 sonuna kadar bel~diye reisliğine vermeleri 
ilan olunur. 

Muval~kat temioat l01 lira 25 kuruştur. Eksiltmesi 
21 .11.9 \8 pazarte i gü il sa:ıt l O da vilayet sıhhat mü
oürluğiinde y pıl cağından istcklılerin ve şartnameyi gör
mek ıstıyeolerin vilayet sıhhat müdürl;iğüne mür cantları. 

Ank ra Bclediy sinden : 
Belediyemiz için b nzin motorlü biri tek ve biri çıft I 

* * * Belediyemiz itfaiyesi ıçın beş adet Motopomp 
alınacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ya
zı işleri kalemine müracaatları lazımdır. Bütün firmaların 
teklif edecekleri motopompların fiat ve evsaflarile teslim 
müddetinin ve diğer müracaatların nihayet teşrinisani 938 
sonuna kadar belediye riyasetine yapılması ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahnalma Komisyonundan: 
3000 kg. boya çıkarmağa mahsus m yi s:ıtm alına

caktır. ıuhammen bedeli 3750 lira olup ilk teminat 281 
lira 25 kuruştur. 

------

Toptan atış Fiatlar 
stanbul Piyasası 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

,, n krible 
,, ,, marinlnvc 
,, ,, tuvönan 

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

Erzak 

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

Sabun birinci 
,, ikinci 
n Pirina 

Şeker yerli toz 
,. n küp 

Yumurta iri 
Limon İtalya 

,, Tarablus 
Patates Adapnzttr 1 ci 

n ,, 2 ci 
Zeytin tanesi dubie (936 ahsul) 

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

,, ,, 2 ci ,, 

11 n 3 CÜ ,, 

Sade yağ Urfa (birinci) 

" ,, 
,. (ikinci) 

Ko.rs (erimiş) 

,, 

,, 
,, 

,, (erimemiş) 

Trabzon 
,, Vejetalin: 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Knhvc muhtelif 

• 
Deri ham ve işlenmiş 

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

.. 
Hava 

,, sığır 

kurusu kuzu 

" 
,, koyun 

,, ,, oğlak 

Tula keçi 

" 
~nlamura 

koyun 
ku:r.u 
manda " 

., sığır 

Kösele sığır 1 ci 
,, mo114a lci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

" 

1 
kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

kilosu 

" 
n 

" ,, 
,, 

" ,, 
sandığı 

b. sandığı 

.. 
kilosu 

,, 
" 
" 
" ,, 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" 
" 
" kilosu 
,, 

" ,, 
tanesi 

" ., .. 

-14,75 
_15,20 
_1 
_J6.00 

14.50 ı5.oO 
12.00-12·~ 
ı ı oo-ı ı.:> 

. 16.50 
21,50 

_26,oO 

115 
110-
45 46 
60-65 
65 10 

..... -
50 53 

1 IO ızO 
110 115 

..... 

·---------------~ 

-

Suite de in 4 eme pııge ~ 
r-ıo 

Charbon lavemarin (Com. Ach. Lycees et Ecol~s Second. 1zınir) 
Foin (Corps Armee Çorlu) No 862 
Travaux tcrrassement (Municip. lzmir) No 864 
lnstruments de chimic ( ,, ) No 864 
Coton pour matelas (lntcnd. Tophane) No 871 
Agraffes, bouelee et boutons (lnt. Tophane) No 866 
Grllle en bois (lnt. Tophane) No 866 

7 
il' 

Bois et houille, fromaıe ete (Oir. Culture Edirne) No S6h ~iıl· 
Viarıde de boeuf, savon, boie et huile d'olıvea (Com. Ac 

pnrta) No 870 
Charbon lııvemarin (lnt. Tophane) No 872 
• Moteur a petrole camelotes (lotend. Tophane) 

ksiltme i 23. 11.938 çarşamba gunu saat 
let satmalma komisyonunca yapılacaktır. ıı~tı'' 1 

~ enni şartnamesi herglin komisyoııunda ya~ııa;eılljıı;1, 
isteklilerin ih le gilnü muayyen saahnda ılk ıaı•ıt' 

mektup veya makbuzlarile komisyonda bulunmaları 
~~e 

11118~ il 
* • * 15 kutu Eagl lll fotograflarında kullaoı ,, 

re hususi tayyare filmi alınacaktır. d \1t~1 
Eksiltmesi 9.11.938 çarşamba günü snat 14 e 

let satınalma komisyonnnda -yapılacaktır. 
01
, 

~ümunesi hergün komisyonda görülebilir. . ıaıı11' 
isteklilerin ihale san tinde komisyona gelmeler• 
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M0NAKASA GAZETESi Sayt. 3 

• 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 1 Mü t eahhitlerin Takvimi il 
1- İdaremizin Paşabahçe fabrikasmdan monte edile· 

Cek bir adet 400.000 litrelik, 5 ~ det 200.000 litrelik, 'l 
adet 100.000 litrelik ve 2 adet 50.000 litrelik cem'an 10 
adet ispirto tankının şartname ve resmi mucibince imali 
kapalı zarf usulile eksiltmeye kenmuştur. 

il- Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli Sif İstan
bul 3~.500 lira ve muvakkat teminatı 2437.50 liradır. 

ili - Eksiltme 18.Xl.938 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Ahrn Komisyonunda yapılacaktır . 

iV - Şartname ve resimler 1.63 lira bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şube· 
8ile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabı lir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni 
teklif mektubunu verilecek malzemeye ait bütün teferruat 
Ve detay resimlerile imalat resimlerini ve bilhassa hava 
Çıkı ve girişi süpaplarını detayye planlarım ve montajdan 
80nraki vaziyet planına ihale gününden en geç on gün 
tvveline kadar İnhisarlar Umum Miidürlüğü müskirat fa
brikalar Şubesi Müdürl i ğüne vermeleri ve tekliflerinin 
kabulünü mutazaınmın eksi!tmeye iştirak vesikalarını mü
llakas& gününden 1 gün evvel mezkur şubeden almaları 
1~:ı:ırndır. İştirak vesikası almıyanlar münakasaya kabul 
tdiJm eyeceklerdir. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kaa nni vesika ite 5 inci 
llıaddede y l llh miiskirat Fabrikalar Şubemizden alınacak 
eksiltmeye iştirak vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası 
lllakbuzu veya bsnka teminat mektubunu ihtiva edecek 
01an kapalı zarfların eksiltme günü ea geç Eaat 14 e ka· 
dar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanhğma 
llıakbuz mukabilinde verilmı::si iazımdır. (7038J 4-4 

• • • 

• * • 
1- İdaremizin Çamaltı Tuzlasında şartname ve proje

si mucibince yaptırılacak elektrik santral binası ve müş
temilatrnm inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş
tur. 

il- Keşif bedeli 29071 lira 97 kuruş ve muvakkat te
minatı 2180 lira 40 kuruştur. 

ili- Eksiltme 15.Xl.938 tarihiae rasthyan salı günü saat 
15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım
Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve proj~ler 1 .46 lira bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazıın ve Mubayaat Şube
siyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin diplomalı 
mühendis veya mimar olmaları, olmadıklan takdirde aynı 
evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi 
olarak iş başında bulundurac<lklarını noterlikten musad
dak bir taahhüt kaadı ile temin etıneleri ve bundan baş
ka asgari 20.000 liralık bu gibi inşaat yapmış oldukları
nı gösterir fenni evrak ve vesakini ihale gününden 8 gün 
evveline kadar İnhisarlar Umum Mudürlüğü İnşaat Şu
besine ibraz ederek ayrıca eksiltmeye iştirak vesikası al
maları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile V inci 
maddede yazıla İnşaat Şub~mizden alınacak eksiltmeye İş · 
tirak vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu ve 
ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda 
adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz muka
bilinde verılmesi lazımdır. (7988) 4-4 

Salı 8· I t ·938 
Siıara kiğıdı (lnhis. U. Mild ) .\: 828 
Bakır tel (PTT Lvz. Müd.) .\! 829 
Karpit (DDY) .\! 830 
Motopomp (Denizbank 1st. Şubesi) .\~ 846 
Bulgur (Ank. Lvı) .\: 853 
Kireç: kiremit ve tuğla (DDY) .\! 855 
• Krayıler marka otomobil (CHP Genel Sıkreter .) .\: 856 
Un (Sıvas Tüm.) .\: 856 
Sel yatağı ve Sarımsaklı üzerinde yap. tath rat(Konya Sıtma Mücad.) 

·'~ 8~7 
Pirinç (Sıvas Tüm.) .\ '. 857 
Sığır eti (lzmir Lvz.) S• 857 
Battaniye kılıfı (MMV) ,,~ 858 
Etüv odası tamiri (1 t . Nafıa Müd.) .\! 860 
Un (Elnığ Tüm.) J\! 860 
iskele tamiri (lst. Limanı Sahil Sılı . Mrk.) .\~ 860 
Kok kömtirü (Devlet Havayol. U. Müd.) .Y! 860 
Yerli kok (Nafıa Yek.) .\! 860 
Yağmurluk, muşamba (fst. Limanı Sahil Sıh. Mrk.) .\: 860 
Bulgur ve kuru fasulye (Elazığ Tüm.) .\! 859 
iskarpin (ist. Bel f" d . \~ 859 
Astarlık bez (MMV) \ 859 
Gaziemirde yap. sondai işi (lzmir Lvz.) .\! 861 
Lavf'marin kömürü (lımır Lise ve Ortaok. SAK) .\! 861 
Kuru ot (Çorlu Kor) ,\! 862 
Toprak tesviyesi (lzınir Beled.) ..:\ : 864 
Kimyahane alat ve edevatı (lzmir Beled.) .\! 864 
Yataklık pamuk (Tophane Lvz.) .:\! 871 
Kopça, toka ve düğme !Toph:ıne Lvı.) ~\· 866 
Tahta ıskara (Topbane Lvz) .~! 866 
Odun ve maden kömürü ile heyu peynir v.s. (Edirne Kültür Oir. ) 

.\! 867 
Sığır, ubun , odun ve zeytinyl'lğ (lıparta Ask. SAK) .\; 870 
• Lavemarin kömürü (Tophane Lvz: .) .\! 872 
* Hurda gaz motörü ( ,, ,, ) N: 872 

Muhammen bedeli Muvakkat 

Erenköy Kız Lisesi Di e <:törlüğünden : 
.........__Cinsi 

Beheri Tutarı teminab Eksiltmenin 
Miktarı Lira K. Lira Lira K. şekli sa atı 

l<ıyım baçağı 
Bakalıt 2 M2 20mfm 

2500 ad. 4 79 11975 sif 898 - kapalı zarf 15 

" 2 " 25b " 
,, 2 ,, 30 ,, 380 kilo 5 50 
" 2 il 35 il 10 ~eT.2 

2U90 an. tes. 156 75 15 30 açık ekı. 

v ,, 2 " 40 ,, 
l\.Uşe kaadı 120 ad. 11 1320 sif 99 " ,, 16 

1 - Şartnameleri resim ve numugeleri mucibince satın alınacak 2500 adet kıyım 
b~Çağı, 380 kile bakalit ve 120 adet bobin kuşe kaadı hizalarmda y:.ızılı usullerle ek
•ıltnıeye konmuştur. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarmda gösterilmiştir. 
111 - Eksiltme t 7.Xf.938 tarihine rastlayırn perşembe giinü hizalarında yazılı saatler· 

de Kobataşta Levazım ve Mubayaat ŞııbesindekiAirnı Koınisyonunda yapılacaktır. 
b lV- Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden alınacağı gibi kıyım 
•çağmın resmi bakalit ve kuşe kaadı numuneleri de görülebilir. 

V - Açık eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin tayin edilen gün ve saatlerde Ko
l~İsyona gelmeleri Kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin de mühürlü tek
ıf lllektubuuu kanuni vesaiki ile yüzde 7,5 güvenme pı:ıra~ı makbuzu veya bank temi
~cı.t ttıektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfünmı eksiltme günü en geç saat 14,30 a 

il~dar yukarda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde ver,neleri 
~lunur. ö'FGT _ _ _ (7949) 3 - 4 

İstanbul Belediyesinden: l ..... ._ ________________ , ________ ~İlk•I 

Muhammen 
teminat 

liaseki hastanesine 162 kalem ecza 228 75 

bedeli --3050 
,, ,, 2 kalem gaz idrofil 

li Ve tarlatan 1635 122 63 
aseki hastanesine 500 kilo idrofil pamuk 675 50 63 

~ liascki hnstane ine lüzumu olan ve yukarıda yazılı üç 

ş:1ern rn alz~me ayrı ay~ı ~çı.~v ~ksiltm.~~~ ~~nul~uştu~. 
1 rtnarnelerı Levazım Mudurlugünde gorulebılır. lsteklı· 
t~r 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve hizalnrında göT 
~t"l . . ~I 1 tn ilk temınat makb!.lz veya mektubıle beraber 
~ · l l.938 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Eııcü-
~b.~l~~~ıdırlar. _ (1) (8118) 

~İtı l9 ikinciteşrin 938 cumartesi günü saa;IO da Ankarada Vekalet 
~cı '~ıda malzeme müdürlük odasında toplanan malzeme eksiltme 
tr-~11Yonunda 1.395.000 Ura muhammen bedelli 270.000 demir 
>,:ıj"• ile küçük yol malzemesinin pazarlık ıuretile ekıiltmeıi 

t •caktır. 

İstanbu 1 Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam 

saat 21,30 da 

KOMEDİ KIS 

Kan Kardeşleri 
Kon· edi 4 perde 

Yaun: 
Birabo 

TürkçHİ 

Fikret adil 

lmtiyaa aah;,i ve yu.ı it'*" 

Oireılrt&ü: lamaiJ Girit 

-------- --------

M 

~t~. ltıiltrne şartnameıi ve teferruatı 50 lira bedel mukabilinde 
~et rnalzeme müdürlüğünde alınabilir. SıuuldıkJ 7 : ARTUN Baıaune T i 

l, ll"•kkat teminat 55600 liradır. . . . . _ 
\t 1 tcklilerin şartnamesinde yazılı veaaık ıle bırlıkte aynı gun ıa

() da mezkür komiıyon reisliğinde hazır bulunması lizımdır. 
(4543, {7935) 4-4 

Cinsi 

Ekmek (birinci) 

Tahmini 
fi atı 
kuruş_ 

10 

iık teminatı 
lira kr. 

187 50 

Ekıiltmenin şekli 

-
ve rBnü saat1 

Açık eksiltme 14. 11.938 pazar
tesi günü saat IC da 

. 

Dağlıç eti 
Karaman etl 
Sığır " 
Kuzu • 

Sade yağı (birinci Urfa) 

Pirinç Buraa 

Beyaz peynir ~ birinci) 

45 
44 
36 
50 

ıoo 

26 

50 

6000 
4000 
1000 
1000 -2800 

3000 

--IOOO 

399 kapalı zarf 14. l l.938 pazıır-
tcsi günü saat 16 da 

210 Açık eksiltme 14.11.938 pazar· 
tesi günü ı:ıaat I0,30 da --58 50 Açık eksiltme l 4. l l .9JS pazar-
tesi günü saat 14,45 te 

60 Açık eksiltme 14.11.938 pazar
15 400 -h- ·--- tesi günü saat 11 de 
~ 

~ar P::.,C-;.;:,Y.;;n;.;.;İr~i--u-----·" 
Yumurtu (taze ortaboy) 2 40000 60 Açık eksiltme 14. 11 938 pazar-

tesi günü uat 11,30 da 
~~--------~---------------~---~~---------.--.u.--Nohut (ispanya tohumu) 15 600 
Kuru fasulya çalı 15 3000 
Yeşil m~rcimek Hi 300 

46 80 Açık eksiltme 14.11.938 pazar
tesi günü saat 11,30 da 

!!K:!ır:..!m::.ı:.:z:!..ı ,:.:m::,:e:::,r::,ci:,:m::.;e::;:k~--·-------..:.12~--"""". 300 _ .,. --·---,-~----..-~--
Un (ekstra) 16 2000 
Pirinç unu 20 150 
Makarna 25 1200 
Ni,aata 22 80 
Şehriye (irmikli) 25 200 

85 80 Açık eksiltme 14. l 1.933 pazar
tesi günQ saat 13,30 da 

İrmik 18 300 ----·-------~_... ___ _ ..::.:.:.:.:.::..--------~-----------4~8'.------- ~--··-
Z ey ti oya ğ ı (ekstra) 
Ekstra sabun 32 

1000 75 
1001) 

Zeytin tanesi (birinci) 

Sojan kuru 10 3000 56 
Patates (Adapazar) birinci 10 4500 

Süt (inek) 12 2500 25 
Kase yoğurdu (250 ıramhk) 5 
• --= .-ııw...--.zrıw ~ 

800 add 25 - ·"'"""' Odun gürgen keıilınit çekisi 380 25 1 90 
~~~gal kömürü Rumeli 5 5000 
lspanak 8 ~000 
Pırasa 5 3000 
Lahana 6 2000 
Havuç 7,5 1500 
Kereviz 10 150 
Taze bakla (İstanbul) 5 2500 
Y erelmaıı (İıtanbul) 5 250 
Pancar 5 200 
Semizotu 6 1000 
~~k 7 woo 
Marul 3 4000 tane 

75 

25 

50 
50 

Açık eksiltme 14. 11.938 pazar· 
teıi günü saat 14, 15 te 

...-. ---
Açık eksiltme 14.11.938 pazar· 
teai günü saat 14, 15 te -----
Açık eksiltme 14.11.938 pazar-
tesi günü saat 14,45 te 

.. AÇ°;k eksiltme 14.11.938 pazar-
tesi günü ıaat l :5 tc 

Açık eksiltme 14 il 938 
puartesi günü aıtat 15.20 d 

Yeşil salata 1.25 3000 " 159 lira 11 ku. 
Enginar (baş) 6 1000 " 
Enginar 5 1000 ,, 
Hıyar 3 2500 ,, 
Limon 3 20000 ,, 
Dereotu 800 cfemet 
Taze soğan 1,25 800 ,. 
Maydanoz 1 2000 ,, 
Kırmızı turp 1 600 ,, . . 

Lisemiz Çamlıca şubesi için alınacak yukarda cinsi tahmini fi atları ve mıkdarı yaz.ılı yıye· 

cekl.:!rle yakacaklar yanlarında gösterilen gün ve saatlerde eksiltmeleri yapılacaktır. İateklıler şart-
naıneleri Liıede görebilirler. . . . . 

Ekıiltme Beyoğlu istiklal Caddeıi K11rlim"n Pasaj karşısında Sınger dık!ı makı~ası mağaza~ 
ımın üstündeki Liseler nıuhuebeciliğinde toplanan konıiıyonda yapılacaktı~. l~k tem.matlar bellı 
1aatten evvel muhasebe veznesine yatırılarak Ticuet Odasının yeni yıl ve11kas1le temın_at ~ak·b~u· 
zu havi olması kapalı zarfların belli saatten bir a.aa t evvel Komısyon Başkanlığına verılmesı ılan 

olunur, (7914) 3- 4 

• 
t 

\ 
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LUNDl 

Quotidien des Adjudication~ 

UN AKA 
GAZET 

.. 1 

7 Novembr~ 193!..-

ADMINISTRA 1 

Yoghourtchou H. n 

1 t r Etage, N 3-4 

C lata, Pe• r heml:-e Baz.",. 

Bcıite Poıtale N. I~ >I 

Pouı la Publicitl! 11'adrea9 r 
a l' Adminiatrı tioı:ı Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Adn ""° TeJegraplıiqı.;e : 

lı;ıt ııl-ıul MÜNAKA A 

Tableau Sy optique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'ndjudication Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du 

Jours Heure d'adjudieat estimatif provisoire Cabier des Cbarrcı 
------~~~~--~~--------------- -~~~~~~-- ~ 

A) Adjud ıcations au Rabais 

Construction-Reparııtion-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographle 

Construction chaussee pres la caaı!lrne Rami 
Dressement plan de villaıes Dalama et Kara· 

hayıt. 

Construction bat. ioapect Gen. Tbnıce (Voir 
Electrique) 

Conatruction debarcıdaire a Çanııkkale (aj.) 
Travaux rep ration et construction a la bi

tiue P.T.T. a Antlllya 
Conıtr . et mis" en place de,ı fers de fenetres 

du casino de la gare d' Ankara 

Pli cach 
Publique 

,, 

Grc a gre 
Publique 

" 

9517 54 
1295 50 

40620 -
7000 -

2500 -

713 82 
97 16 

3046 65 
525 -

187 50 

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 21·11-38 15 
Moubtar Vilayet Dalama 13-11-38 14 -

Oir. Trav. Publ. Edirne 

Com. Ach Place Forte Çanak. 
Dir. P.T. T. Antalya 

2me Expl. Ch. de Fer Etat Ank. 

22-11-38 15 -

11-11-38 11 -
18-11-38 15 -

22-11-38 11 -

Prcduits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstrumenta Sanitalres- Fourniture pour H6pltaux 

Soude cı:lcince : 40 t . Pli cacb '3200 

Electrlclte-Gaz-Chauffage Central (lnatallatlon et Materiel) 

lnstallation chauff age centra l et d ıv. construc· 
tion a l" batisse lnspection Gen. Thrace 
(aj.) 

f lamme9 de correspondance : 100 completa 
lnstal. chauffAfe central iı la biıtlHe de la 

4 eme lnapection Gen. a Elazig. 
Plaques d'accumulnteurs negatives : 1000 p. · 

Poıitive!! ~ 1000 p. 
Mika : 1000 p.- Haruri veşia: 1000 p .- Aı

surances : 3000 p. 

Publique 

,, 
Pli caeh 

Pu blıque 

" 

16473 55 

19099 05 

600 -

930 -

Habillement - Chaussures - Tlsaus - Cuira 

Coıtuıııea av e ca~que't ea pour ıarçons de 
bureau : 22 completa- Costumes avec cou· 
verture1 de tete pour femmea : 11 comp· 
lets. 

Toile et rubıın pour aviona: 23500 m. 

C.re a rre 775 55 

Publique 4089 75 

AmeublP.ment pour Habitation et Bureaux-Taplsserie ete. 

Lits avec somıııier en acier: 250 p. 

Travaux d'lmprimerie-Papeterle -
lm pression et reliure de registres : 80 lots 
lmpression billets pour concours hyppiques 

21000 volumes. 

Combustlble Carburant- Huiles 

Semi·coke : 50 t. 

Dlvera 

Pli cacb 

Puhlique 
,, 

67.50 

4865 -
4:!00 -

Publique la t . 26,85 

Materiaux de constructio'l Publique 559 5g 
3750 Liquide pour peinture : 3000 k. 

Films spcciaux pour avions Eagl 111 : 15 
boites. 

Autoa tb s':>ı·s s 111 i taires a ıııot('UU 
benzine i. ıiaıplc et a double lits et du 
dernier modele. 

Motopompes : 5 p 

Aluminium, minerni d'aluminium et materiel 
leçtron. cuivre, bronze et acier (cah . eh. 

L. 1) 

Provisions 

Fuine : 200 t. (cah. eh. P. 1501 (aj.) 
Bles eonC'asses : 30 t. 
Lerıtilleıı : 10 t . 
Oignons : 6 t. 
Viande de bocuf : 30 t. 
Pain : 40 t • citronı: 8000 p.· poireau: 3,5 t .
choux: 1 t · coi ng: 650 k.- ete 
Riz: 40 t . 
O rge: 84 t. 
Foin: 40 t. 
Paille: 81 t . 
Oignons: 12,7 t. 
Ble concasse: 28,5 t. 
Far ine: 250 t. 

Viande de boeuf: 63 t. 

B) Adjudicatıons iı la surerıchere 
Bidons d e benzine vide : 1200 p. 

,, ,, ,, " : 2500 p. 

Publique 
,, 
,, 
,, 

PJi cach. 
Publique 

,, 

" ,, 
,, 

Pli cach. 
Pli cach. 

G re a rre 
,, 

soooo -
27f 0 -
800 -
240 -

8000 
4200 -
1600 -
810 -
508 

2850 -
32500 -
11340 -

180 -
225 -

615 -

1236 -

105 -
1430 93 

52 50 

70 -

58 17 

306 73 

506 25 

364 88 
3!5 -

101 25 

41 96 
281 25 

2250 -
202 50 

60 -
18 -

600 -
315 -
120 -
60 75 
38 10 

203 75 
2489 25 
850 -

27 -
33 75 

Com. Aclı. O. G. Fab. Mil. ADk. 22-11·38 11 -

Oir. Trav. Pub. Edirne 22-11-38 15 -· 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Anlt. 21-11-38 11 
Dir. Trav. Pub. Tunceli 21-11-38 15 

Munieipalite Ankara 22-11-38 10 30 

Oir. Telephonee Iıtanbul 14-11·38 15 30 

Com. Ach. Dir. G. Fabr. Mil. Ank. 21-J 1-38 14 

Dir. Gen. Türklr.uşu Ank. 19-11-38 10 -

Com. Ach. lntend. fst. Tophane 21-11-38 15 -

Dir. Principale Foreta Istanbul 
Vilayet Ankara 

Vilayet Ankara 

18-11-38 15 -
21-11-38 15 -

21-11·38 10 -

Com. Perm. Municipalite latanbul 22-11-38 14 30 
Com. Ach . Miniıt . Def. Nat. Ank. 23-11-38 11 

,, 9-11-38 11 -

Municipalite Ankara 

,, 
Dir. Gen. Türkkuşu Ank. 

Com. Ach. Mil. Karaköae 
,, Çorum 

" ,, 
" ,, 

Ecole Gendarmerie Yozgat 
Dir. Faculte Droit Ankara 

Com. Acb. lntend. Ank. 
Com. Acb. Mil. Amasya 

" ,, 
" ,, 
,, 
" 

Juıqu'a fin Novembre 

,, " " 

22 11-38 11 -
18-11-38 15 -
18-11-38 14 -
18-11-38 16 -
15-11-38 
16-11-38 11 

23-11-38 15 
21·11-38 10 
21-11-38 10 
21-11 38 10 -
2J-ll-38 14 -
23-11-38 14 -
21-11-38 14 -
21-11-38 14 -

Com. Ach. lntend. la•. Tophane 15-11-38 14 30 
,, 15-11-38 14 30 

~~~-------~~-----------~---------------------~1 

Avis 
Du Ministere des Travau~ 

Publics 
L'adjudication de 25 appareils telephoniqucs, de 

4 

centrales de IO, de 5 centrales de 5 et de 20 nuıne· 
rateurs d'une valeur estimative totnle de 2 75 (ivreS 
aurA lieu, sous pli cachete, le Lundi, J 9 Decembre gJS 
a 10 heures 30, par devant la Commission des adjudicB 
tions qui se reunit a la chambre de la Direction dı! fAıı· 
teriel, au Ministere des Travaux Publics a Ankara. 

Le caution· ement provisoire est de 215,63 livres. 
On peut se procurer gratuitement le cahier des ch~rl 

ges et details a Ankara aupres de la Direction de Mııterıe 
du Mioistere des Travaux PubJics. 

Les interesses doivent remettre, le meme jour jusqu'iı 
9 heures 30 a notre Commission, leurs offres en nıe[Jle 
temps que le cautionnement provisoire et les certificııt; 
signales dans le cahier des charges. (4586) (8027) 2- , 

De la Direction Generale des Chemins 
de Fer de l'Etat 

Des petits materiels de voie en 9 articles cf une l'B~ 
leur estimative de 204776. 10 Ltqs. seront achetes pıı 

· d' d. d' f ı· h • 1 · d" 5 d • erubre voıe a JU ıca ıon sous p ı cac ete e Jeu ı 1, ec le 
1938 a 15 h. 30 au local de l'Administration Genera 
a Ankara. 

iı 
Ceux qui desirent y prendre part doivent remettr~ rı 

la Presidence de Ja Commiısion le jour de l'adjudi~atı~e 
jusqu'a 14 h. 30 leun offres, une garantie provisoıre 
l 1488,80 Ltqs. et les certificats exiges par la loi. . , de 

Lea cahiers des charges sont en vente au prı1' 

1024 Ptrs. aux Caiases d'Ankara et de Haydarpaşa. 
(7f,00) 4 - 4 . . "' leıJf 

79 articles de materiel en caoutchouc d'une va de 
e · tİmative de Ltqs 48 445 pour produits indigeaes ~t ar 
Ltqs 22.220 pour produits etrangers, feront achetes ~ .. 
voie d'adjudication sous pli cachete le Veodredi t.6 l~e· 
cembre 1938 a 15,30 h. au local de l'Administratıon 
nerale a Ankara. ; 

Ceux qui desirc nt y prendre pari doivent rernettr~oıı 
la Presidenc'J de la Commission le jour de l'adjud.icatıde 
ju!qu'a 14,30 h. le ura offres, uoe garan tie provisoıre 

6 5
o 

Ltqs 3.633.38 pour les produits india-enes et de Ltqs 1.66 · s' 
pour les produits etra11gers et les certificats exiges p 
la loi. cııt 

Les cahiera des charges sont distribues gr;\tuiterılt 9 
a Ankara par le Service des Approvisionnements e 
Haydarpacha par le Bureau de de Reception. 

4 
(8007) /lı 

- l 
Memento des Fournisseurs 

Mar<li 8· l 1-938 

Papier a cigarettea (Dir. tien. Monopoles) No 828 
Fil en cuivre (Dir. Economat PTT.) No 829 
Carbure (Ch. de Fer Etat) No 8'.iO 
Motopompe (Denizbank Suc. Istanbu 1) No 846 
Ble concasse (lnt. Ank.) No 853 
Chaux, tuile, brique (Ch. de Fer Elat ) No 855 
• Auto marquc Kraysler (Secretaire Gen. P.R.P.) No 856 
Farine pour pain (Div. Sivas) No ö56 ·rıı•'~lı 
Amelioration coun d'eau de rıvıereı Sel yatatı et Sar• 

(Com. Lutte Contre la Fievre de Konya) No 8)7 
Riz (Div. Sivas) No 857 
Viande do boeuf (lntend. lzmir) No 857 
HouısH pour eouverturos (Min. Def. N.t.) No 858 
Repar. cbambre etuve (Dir. Trav. Pub. lst.) No 860 
Farine (Div. ElaziQ') No 860 
Repar. debarcadere (Office Sanit Port. lst.) No 86Q 
Coke (Dir. G~n. Voiea Aerien. Etat) No 860 

.. indigene (Ministr. Trav. Pub.) No 860 
lmpermeable (Üffice Snnit. Port. lst) No 860 
Bles concasaes et haricotc; (Div. Elaziz) No 859 
Escarpins (Municip . lstanbul) No 859 
Toile pour doublure (Min. Def. Nat.) No 859 
Trav. aondare iı Gaziemir (lntend . h:mir) No 861 

(Lire la ıuite en deuxieme pare) 


